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Περίληψη 

 

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής 

και πρώτης σχολικής ηλικίας σχετικά με τον ρόλο των στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης στην κατάκτηση της γλώσσας από τα παιδιά. Ακόμη, διερευνά τις 

στρατηγικές ανάγνωσης, γραφής και λεξιλογίου που διδάσκουν μέσα στην τάξη 

καθώς και τον τρόπο που ενισχύουν τη χρήση τους στους μαθητές. Επιπλέον, μελετά 

τις μεθόδους διαφοροποίησης της διδασκαλίας που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί, 

προκειμένου να ενισχύσουν την κατάκτηση των στρατηγικών από τους μαθητές με 

γενικές ή/και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.  

Η έρευνα διενεργήθηκε κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και έλαβαν μέρος 30 

εκπαιδευτικοί. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από ατομικές, ημιδομημένες 

συνεντεύξεις που αναλύθηκαν ποιοτικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

επιβεβαιώνουν ότι παρά την αυξανόμενη συνειδητοποίηση των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τη σημασία των στρατηγικών στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, 

αδυνατούν να τις ορίσουν και να τις ταξινομήσουν, καθώς δεν κατέχουν το 

απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο. Οι ίδιοι θεωρούν ότι οι στρατηγικές είναι 

επίκτητες, αλλά οι περισσότεροι προτιμούν την έμμεση διδασκαλία τους, παρόλο που 

η διεθνής βιβλιογραφία τάσσεται υπέρ της σαφής και στοχευμένης ενίσχυσης των 

στρατηγικών. Ακόμη, κρίνουν τις γνώσεις τους αναφορικά με το θέμα ελλιπείς και 

εκφράζουν την ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που αφορούν την καλλιέργεια των 

στρατηγικών γλωσσικής ανάπτυξης. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα θεωρούν ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι ικανά στην κατάκτηση 

των στρατηγικών, οι οποίες τους βοηθούν να διαχειριστούν τις δυσκολίες τους. 

Ωστόσο, παραδέχονται ότι δεν διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους, με σκοπό να 

καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες αυτών των μαθητών. 

 

Λέξεις-κλειδιά: απόψεις, στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης, μαθησιακές δυσκολίες, 

διαφοροποιημένη διδασκαλία 
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Abstract 

 

The present research examines preschool and primary school teacher’s 

viewpoints regarding the role of linguistic acquisition strategies in the language 

development of children. Moreover, it explores the reading, writing, and vocabulary 

strategies taught in the classroom and the methods by which teachers strengthen their 

applications for student use. In addition, it studies the differentiated instruction used 

by educators in order to aid in the acquisition of successful strategies for the 

enrichment of students with general or specific learning disabilities.  

Thirty teachers took part in a survey conducted during the 2016/2017 school 

term. The data was collected through individual semi-structured interviews, which 

were analyzed qualitatively. The results of the survey confirm that, despite the 

teachers’ increased awareness of the importance of strategies in language 

development, they were largely unable to define and categorize them, as they do not 

possess the essential theoretical background. The teachers consider that language 

strategies can be attained but most prefer an indirect method when employing them in 

a teaching environment, despite the fact that the international bibliography favors a 

clear and targeted reinforcement of the strategies. They consider their knowledge 

regarding the subject to be incomplete and express a need for continuing education in 

issues related to the cultivation of language development strategies. The educators 

who participated in the survey believe that children with learning disabilities are, 

indeed, capable of mastering the strategies to help them cope with their difficulties. 

However, they admit they don’t differentiate their teaching methods to take individual 

student’s needs into account. 

 

Key-words: beliefs, language acquisition strategies, learning disabilities, differentiated 

instruction 
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Εισαγωγή 

 

Η γλώσσα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά νοητικά εργαλεία και τη βάση 

της λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται 

καθώς η γλώσσα συμβολίζει πρόσωπα, συναισθήματα, ιδέες και καταστάσεις και 

καθιστά δυνατή την ανταλλαγή αφηρημένων σκέψεων. Η δεξιότητα λοιπόν του 

ατόμου να χειρίζεται ικανοποιητικά τη γλώσσα ικανοποιεί τις επικοινωνιακές του 

ανάγκες αλλά και φανερώνει την ικανότητα οργανωμένης και δομημένης σκέψης. 

Ένα άτομο που χειρίζεται σωστά τη γλώσσα αναμένεται να είναι «ιδιαίτερα 

προνομιούχο σε πνευματικά και ψυχικά εφόδια» (Cramer, 1978, στο Ράπτη & 

Κατσανού, 2007:2). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή η 

σπουδαιότητα της ικανοποιητικής χρήσης της γλώσσας, για την επίτευξη της οποίας 

σημαντικό ρόλο παίζει η κατάκτηση των στρατηγικών γλωσσικής ανάπτυξης. 

 

Ο όρος «στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης» αναφέρεται στις λειτουργίες που 

χρησιμοποιούν οι μαθητές με σκοπό να διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία, να 

κατακτήσουν αποτελεσματικά τις νέες γνώσεις και να επιτύχουν τους στόχους τους 

(Oxford, 1990). Η κατάκτηση των στρατηγικών δεν αποτελεί μια αυτόματη και 

γρήγορη διαδικασία, αλλά απαιτεί χρόνο και κατάλληλη καθοδήγηση από τους 

εκπαιδευτικούς, οι γνώσεις και αντιλήψεις των οποίων διαμορφώνουν ανάλογα την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ως εκ τούτου η διερεύνηση των στάσεών τους απέναντι 

στις στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη. 

 

Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η εκπαίδευση στην προσχολική και 

πρωτοσχολική ηλικία θέτει τις βάσεις για τα μετέπειτα χρόνια και προλαμβάνει τη 

σχολική αποτυχία, η οποία στις μικρές ηλικίες συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις 

γλωσσικές ελλείψεις των παιδιών. Και αυτό αφορά περισσότερο τα παιδιά που 

αντιμετωπίζουν γενικές ή/και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002). Η συνύπαρξη παιδιών 

από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά πλαίσια που παρουσιάζουν διαφορετικό 

γνωστικό δυναμικό σε τάξεις μικτών ικανοτήτων σκιαγραφεί τη σημερινή σχολική 

πραγματικότητα και καθιστά αναγκαία την εφαρμογή της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας (Κουτσελίνη, 2009). Συνεπώς, η διερεύνηση των αντιλήψεων των 
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εκπαιδευτικών, όσον αφορά στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας τους, με σκοπό να 

βοηθήσουν τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να κατακτήσουν τις στρατηγικές 

γλωσσικής ανάπτυξης και να αναπτυχθούν γλωσσικά, κρίνεται αναγκαία. Ο λόγος 

είναι ότι οι στάσεις τους επιδρούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και επηρεάζουν τη 

μαθησιακή πορεία των παιδιών.   

 

Το θεωρητικό μέρος της εργασίας αποτελείται από πέντε κεφάλαια, ενώ το 

ερευνητικό μέρος χωρίζεται σε τρία. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται η σύνδεση της 

γλώσσας με την επικοινωνία. Έπειτα, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά τόσο του 

προφορικού όσο και του γραπτού λόγου και γίνεται αναφορά στην πορεία της 

γλωσσικής εξέλιξης των παιδιών τυπικής ανάπτυξης όσον αφορά τη δομή, το 

περιεχόμενο και τη χρήση της γλώσσας.  

 

Εν συνεχεία, στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται ποικίλοι ορισμοί που έχουν 

δοθεί κατά καιρούς σχετικά με τις στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης. Έπειτα, 

αναφέρεται το βασικό σύστημα ταξινομίας των στρατηγικών σύμφωνα με την Oxford 

και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι στρατηγικές ανάγνωσης, γραφής αλλά και 

εκμάθησης λεξιλογίου. Ακολούθως, αναλύεται ο ρόλος των στρατηγικών όσον αφορά 

την κατάκτηση της γλώσσας από πλευράς των παιδιών σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

σχετικών ερευνών. Τέλος, γίνεται αναφορά σε διάφορους παράγοντες, όπως είναι το 

φύλο, το επίπεδο γλωσσικής ανάπτυξης και το διδακτικό στυλ, και επιχειρείται μέσα 

από τη βιβλιογραφία να διαπιστωθεί κατά πόσο επηρεάζουν την κατάκτηση των 

στρατηγικών.  

 

Ακολούθως, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού των 

μαθησιακών δυσκολιών και αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζουν στη σχολική 

μάθηση όσον αφορά την ανάγνωση και τη γραφή. Έπειτα, στηριζόμενοι στη διεθνή 

βιβλιογραφία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ενίσχυσης των γλωσσικών 

στρατηγικών στα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. 

 

Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη διαφοροποιημένη 
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διδασκαλία, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της αλλά και τα είδη 

διαφοροποίησης στη σχολική τάξη με βάση το περιεχόμενο, τη διαδικασία, το 

αποτέλεσμα και το περιβάλλον. Επίσης, μελετώνται οι μαθητοκεντρικές μέθοδοι 

διδασκαλίας, δηλαδή τα σχέδια εργασίας, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η 

παιχνιδοκεντρική προσέγγιση καθώς και η ολική αισθητηριακή κινητική απόκριση, 

αλλά και οι βασικές μορφές εναλλακτικής αξιολόγησης, όπως ο ατομικός φάκελος 

του μαθητή, τα πρωτόκολλα προφορικής εξωτερίκευσης, το ημερολόγιο και η 

συστηματική παρατήρηση.  

 

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους τεκμηριώνεται η 

σπουδαιότητα της διερεύνησης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τον 

ρόλο των στρατηγικών στη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών με ή χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες, ενώ επιχειρείται μια ανασκόπηση των προϋπαρχουσών ερευνών σχετικών 

με το εν λόγω ζήτημα.  

 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, δηλαδή 

αναφέρονται ο σκοπός και οι στόχοι, περιγράφεται το δείγμα των εκπαιδευτικών και 

παρουσιάζεται το ερευνητικό εργαλείο της έρευνας, η συνέντευξη, καθώς και η 

ποιοτική ανάλυση των δεδομένων. Στο έβδομο κεφάλαιο παρατίθενται αναλυτικά τα 

αποτελέσματα της έρευνας και οι συγκεντρωτικοί πίνακες με τις κατηγορίες και τους 

κωδικούς ανά θεματικό άξονα. Στο όγδοο κεφάλαιο ακολουθεί η συζήτηση, στην 

οποία καταγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα ως προς τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών στα ζητήματα που έχουν προαναφερθεί. Επιπλέον, 

αναφέρονται κάποιοι περιορισμοί της έρευνας, ενώ στο τέλος της εργασίας 

παρατίθεται ένας αριθμός προτάσεων για περαιτέρω διερεύνηση.  
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1ο Κεφάλαιο: Γλωσσικό Σύστημα 

 

 «"When I use a word” Humpty Dumpty said, in a rather scornful tone,  

"it means just what 1 choose it to mean—neither more nor less."  

"The question is," said Alice,  

"whether you can make words mean so many different things."  

"The question is," said Humpty Dumpty,  

"which is to be master— that's all."» 

Lewis Carroll in «Through the Looking Glass» (1872) 

 

1.1. Γλωσσική πράξη και επικοινωνιακή πρόθεση 

 

Σύμφωνα με τους Cole & Cole (2002), η γλώσσα αποτελεί ένα από τα 

κυριότερα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου είδους, με κύριο σκοπό 

την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Αναλυτικότερα, η Πήτα (2001) αναφέρει πως 

ο σκοπός κάθε γλωσσικής πράξης είναι διττός:  

 ο ομιλητής επιθυμεί να γίνει αντιληπτός από τον συνομιλητή του και να 

κατανοηθεί η πληροφορία που μεταδίδει, 

 ενώ παράλληλα επιδιώκει κάποια πράξη (αντίδραση) του αποδέκτη σαν 

αποτέλεσμα των όσων κατανόησε (Πήτα, 2001).  

 

Οι Rubin, Perse & Barbato (1988) αναφέρουν ότι οι άνθρωποι επικοινωνούν 

καθημερινά για να εκπληρώσουν διάφορες ανάγκες και επιθυμίες τους. 

Αναλυτικότερα μέσα από την επικοινωνία οι άνθρωποι σχηματίζουν την αυτοεικόνα 

τους, λαμβάνουν καίριες αποφάσεις, μοιράζονται πληροφορίες και εκφράζουν τις 

ιδέες και τα συναισθήματά τους. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται χάρη στον συμβολικό 

χαρακτήρα της γλώσσας, ο οποίος επιτρέπει στον ομιλητή να δίνει νόημα στις λέξεις 

και να γνωστοποιεί τις σκέψεις και τις εμπειρίες του (Χριστοφιδέλλη, 2016). Η 

ικανότητα λόγου, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη γνώση του γλωσσικού κώδικα. 

Απαρτίζεται, αντιθέτως, από ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων, ορισμένες μόνο από τις 
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οποίες αφορούν τη γνώση αυτού του κώδικα, ενώ άλλες αφορούν την ικανότητα 

χρήσης του κώδικα σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις για να εκπληρωθούν 

διάφοροι σκοποί. Μάλιστα, αυτά τα δύο είδη ικανοτήτων δε θεωρούνται πάντα 

ανεξάρτητα (Κατή, 2001). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ομιλία δεν είναι ο 

μόνος τρόπος επικοινωνίας, αφού υπάρχουν και μη λεκτικοί κώδικες, όπως η γλώσσα 

του σώματος, οι εικαστικές τέχνες, το δράμα, η μουσική και ποικίλες άλλες μορφές. 

Ιδιαίτερα, μια άλλη μορφή γλωσσικής επικοινωνίας που βασίζεται αποκλειστικά στη 

γλώσσα του σώματος είναι η γλώσσα των κωφών ανθρώπων. Η αποκαλούμενη 

«νοηματική γλώσσα» αποτελεί ένα σύστημα κινήσεων του σώματος και εκφράσεων 

του προσώπου, που επιτρέπει στους γνώστες της να επικοινωνούν μεταξύ τους 

(Stokoe, 2005).  

 

1.2. Προφορικός και γραπτός λόγος 

 

Η επικοινωνία πραγματοποιείται τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό 

επίπεδο. Στην πρώτη περίπτωση η γλωσσική λειτουργία αναλύεται σε ομιλία- 

ακρόαση, ενώ στη δεύτερη περίπτωση σε γραφή- ανάγνωση. Τα δύο επίπεδα της 

γλώσσας συνδέονται με διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, ο 

Πολίτης (2001) εξηγεί ότι ο προφορικός λόγος είναι γενικά αυθόρμητος και 

ικανοποιεί τρέχουσες ανάγκες της καθημερινής ζωής, είναι ο λόγος μέσω του οποίου 

οι ομιλητές συγκροτούν την κοινωνική τους ταυτότητα και παίζουν τους κοινωνικούς 

τους ρόλους, με αποτέλεσμα να χτίζονται (ή να υπονομεύονται) οι διανθρώπινες 

σχέσεις. Πάνω από όλα, όμως, ο προφορικός λόγος είναι ο κατεξοχήν λόγος της 

διατύπωσης ιδεών, και της έκφρασης και ανταλλαγής συναισθημάτων, που 

αποτελούν το θεμέλιο κάθε επικοινωνιακής πράξης (Πολίτης, 2001).  

 

Ο γραπτός λόγος, αντίθετα, είναι ο λόγος της διανομής πληροφοριών σε βάθος 

χρόνου, καθώς έχει «αποθηκευτική λειτουργία» και ξεπερνά το «εδώ και τώρα». Το 

γράψιμο είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία επιτρέπει στους ακροατές και τους 

αναγνώστες να έρχονται σε επαφή με διάφορα κειμενικά είδη, καταστατικού 

χαρακτήρα και ιστορικής σημασίας (συντάγματα, νόμους, χρονικά, βιογραφίες), αλλά 

και λογοτεχνικής φύσεως (παραμύθια, διηγήματα) (Πολίτης, 2001).  
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Ο προφορικός λόγος ιστορικά προηγείται του γραπτού, εφόσον οι άνθρωποι 

πρώτα έμαθαν να μιλούν και μετά να γράφουν (Χατζησαββίδης, 2002). Σύμφωνα με 

τους Dowing & Oliver (1973-4, στο Ανδρέου, 2010), δεν είναι δυνατό να εξισώσουμε 

απόλυτα τον προφορικό με τον γραπτό λόγο, ακόμη και στο ζήτημα της εκμάθησής 

τους. Στην περίπτωση αυτή δε θα υπήρχαν λειτουργικά ή οργανικά αναλφάβητα 

παιδιά, αφού όλα τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης που μεγαλώνουν μέσα στην κοινωνία  

κατακτούν με επιτυχία τον προφορικό λόγο. Επιπλέον, μαθησιακές δυσκολίες, όπως η 

δυσλεξία, φανερώνουν ότι ενδέχεται να υπάρχει επαρκής γνώση του προφορικού 

λόγου, αλλά να εμφανίζονται προβλήματα στον γραπτό (Ανδρέου, 2010).  

 

Ο όρος αναδυόμενος γραμματισμός γνωστοποιεί τις συμπεριφορές ανάγνωσης 

και γραφής των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, που σχετίζονται με την 

κωδικοποίηση και την αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου αλλά και με την 

κατανόησή του. Υπάρχει η εξέλιξη προς τη μάθηση, που ξεκινάει στο σπίτι από τα 

πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού και συνεχίζεται στο σχολείο με την ανάπτυξη του 

γραμματισμού (Χριστοφιδέλλη, 2016). 

 

1.2.1. Ανάγνωση 

 

Η Χριστοφιδέλλη (2016) ορίζει την ανάγνωση ως την κατανόηση νοημάτων 

και συμβόλων από την εκφώνησή τους από το βιβλίο και όχι απλά σαν οπτική 

διάκριση και λεκτική αναπαραγωγή των λέξεων. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας το παιδί εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του, δημιουργεί κανόνες ομιλίας, 

μαθαίνει να συντάσσει και να διαβάζει. Ο ερευνητής Chall (1983, στο Davidson, 

2010) υποστηρίζει ότι κατά την προσχολική ηλικία δίνεται περισσότερη έμφαση στην 

αποκωδικοποίηση των γραμμάτων και των λέξεων. Ωστόσο, η ανάγνωση είναι μια 

αρκετά δύσκολη διεργασία της νόησης, κατά την οποία δεν είναι αρκετή η 

αποκωδικοποίηση των γραμμάτων και η μετατροπή τους σε ήχους, αλλά είναι 

απαραίτητη η μετατροπή του ήχου σε εικόνες και έννοιες (Χριστοφιδέλλη, 2016). 

Από την άλλη μεριά, η ανάγνωση στο δημοτικό στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων 

και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης (Chall, 1983, στο Davidson, 2010). 
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1.2.2. Γραφή 

 
Η γραπτή γλώσσα έχει μια εξελικτική πορεία για όλα τα παιδιά. Κατά τα 

πρώτα στάδια κατάκτησης του γραπτού λόγου, τα παιδιά μαθαίνουν να χειρίζονται το 

μολύβι και ανακαλύπτουν την οριζόντια θέση της γραφής καθώς και την τοποθέτηση 

των γραμμάτων κατά μήκος της (Clay, 1975, Ferreiro και Teberosky, 1982, Temple, 

Nathan και Burris, 1993, στο Χριστοφιδέλλη, 2016). Άλλωστε, σύμφωνα με το 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι. 2002) η εκμάθηση της της γραφής πραγματοποιείται 

στην πρώτη σχολική ηλικία. Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι τα παιδιά να 

κατανοήσουν τη σύνδεση του προφορικού με τον γραπτό λόγο καθώς και τη σημασία 

της γραφής στην ανθρώπινη  καθημερινότητα (Δαφέρμου, Κουλούρη & 

Μπασαγιάννη, 2007). 

 
Ο Vygotsky (1997) υποστηρίζει ότι παρά τον σπουδαίο ρόλο που παίζει η 

γραφή στην πολιτισμική ανάπτυξη των παιδιών, κατέχει μικρή θέση στη σχολική 

πρακτική και η διδασκαλία της αντιμετωπίζεται σε στενά πρακτικά πλαίσια. Είναι 

σημαντικό τα παιδιά να διδάσκονται τη γραπτή γλώσσα αυτή καθαυτή και όχι μόνο 

το γράψιμο των γραμμάτων (Vygotsky, 1997). 

 

1.3. Τυπική γλωσσική ανάπτυξη του προφορικού λόγου 

 

Αναμφίβολα τα παιδιά έρχονται στον κόσμο με τη γενετική προδιάθεση να 

ασχοληθούν με τη γλώσσα και να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους του 

περιβάλλοντός τους. Από τη γέννησή τους ακόμα δείχνουν μια προτίμηση για τη 

γλώσσα έναντι άλλων ειδών ήχου (Cole & Cole, 2002). Κρίνεται καίριας σημασίας 

να γίνει κατανοητή η πορεία της τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών και τι 

αναμένεται να έχει επιτευχθεί σε κάθε ηλικιακό στάδιο, καθώς μπορεί να αποτελέσει 

τον δείκτη εντοπισμού για πιθανές αναπτυξιακές διαταραχές ή μαθησιακές δυσκολίες 

(Bates, Dale & Thal, 1995).  

 

Η Πήτα (2001) αναφέρει ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή 

γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών είναι η έκθεσή τους σε γλωσσικό περιβάλλον και η 

φυσιολογική κατάσταση του παιδιού. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως παιδιά με νοητική 

αναπηρία ή διαταραχές της ακοής, εμφανίζουν προβλήματα τόσο στον προφορικό 
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όσο και στον γραπτό λόγο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονισθεί ότι με κατάλληλη 

θεραπεία και ειδική διαπαιδαγώγηση, επιτυγχάνεται η γλωσσική ανάπτυξη, έστω σε 

περιορισμένο βαθμό και με χαμηλότερο ρυθμό (Πήτα, 2001).  

 

1.3.1. Φωνολογική ανάπτυξη 

 
Η πρώτη περίοδος της γλωσσικής εξέλιξης των παιδιών περιλαμβάνει σχεδόν 

αποκλειστικά την ανάπτυξη του φωνολογικού συστήματος και θεωρείται ως 

προπαρασκευαστική για τη μετέπειτα ανάπτυξή τους (Πήτα, 2001).  

 

Τα παιδιά χρειάζονται αρκετά χρόνια για να τελειοποιήσουν την προφορά 

τους. Η τελειοποίηση του ηχητικού συστήματος εξελίσσεται άνισα, καθώς μερικές 

φορές ένας συγκεκριμένος ήχος μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολος (Cole & 

Cole, 2002). Πάντως, πριν το τέλος του πέμπτου χρόνου η άρθρωσή τους προσεγγίζει 

αυτή των ενηλίκων (Κατή, 2001). 

 

1.3.2. Γραμματική ανάπτυξη 

 
Τα παιδιά αποκτούν σχετικά νωρίς όχι μόνο ένα αξιοσημείωτο λεξιλόγιο, 

αλλά και κανόνες παραγωγής λέξεων. Όσον αφορά την τυπική γλωσσική ανάπτυξη 

του προφορικού λόγου, εντυπωσιάζει περισσότερο η εξέλιξη στο πεδίο της 

γραμματικής, το οποίο θεωρείται πυρήνας του γλωσσικού κώδικα (Κατή, 2001). Το 

λεξιλόγιό τους  διευρύνεται  θεαματικά  και  η  κατάκτηση  των  βασικών 

γραμματικών, συντακτικών  και  μορφολογικών  κανόνων τους  επιτρέπει  να  

σχηματίζουν ολοένα και περισσότερο σύνθετους τύπους (Ntouma & Vorria, 2013). 

Στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία τα παιδιά σημειώνουν ραγδαία πρόοδο 

στην αντίληψη και στην παραγωγή της γλώσσας (Πήτα, 2001). 

 

1.3.3. Σημασιολογική ανάπτυξη 

 
Η γλωσσική κατανόηση προηγείται της παραγωγής. Έχει διαπιστωθεί ότι τα 

παιδιά αντιλαμβάνονται τις φωνολογικές διαφοροποιήσεις, χωρίς όμως να μπορούν 

να τις αναπαράγουν (Πήτα, 2001).Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι η γλωσσική παραγωγή 

δεν αποτελεί μια μηχανική δεξιότητα, αλλά αναπτύσσεται παράλληλα με την 

κατανόηση των λέξεων. Η απόκτηση των σημασιολογικών γνώσεων από το παιδί 
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προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση από μεριάς του ότι οι λέξεις συμβολίζουν τον υλικό 

αλλά και τον νοητό κόσμο που τα περιβάλλει. Ο συμβολικός χαρακτήρας της 

γλώσσας αρχίζει να κατακτάται μέσα από την επικοινωνία του με τους ενήλικους, οι 

οποίοι του δείχνουν ένα αντικείμενο και ταυτόχρονα αναφέρουν την ονομασία του 

(Shieletal, 2012). Με άλλα λόγια το νόημα μια λέξης προκύπτει κατά τη χρήση της 

(Παπαηλίου, 2005). Για να αποκτήσει ευχέρεια στη γλωσσική επικοινωνία, το παιδί 

χρειάζεται να εμπλουτίζει συνεχώς το λεξιλόγιό του με νέες λέξεις– έννοιες (Πήτα, 

2001).  

 

1.3.4. Πραγματολογική ανάπτυξη 

 
Από την πρώτη κιόλας στιγμή που τα παιδιά έρχονται στον κόσμο, καλούνται 

να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους (Χριστοφιδέλλη, 2016). Η γλώσσα 

είναι το μέσο με το οποίο μαθαίνουν για τους διάφορους ρόλους τους στον κόσμο, 

τους κανόνες αποδεκτής συμπεριφοράς και τον πολιτισμό γύρω τους. Ταυτόχρονα, η 

γλώσσα τους δίνει τη δυνατότητα να ρωτούν, να εξηγούν τις σκέψεις και τις 

επιθυμίες τους αλλά και να εκφράζουν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις τους από τους 

σημαντικούς άλλους (Cole & Cole, 2002). Με άλλα λόγια, μέσα από αυτήν την 

αμφίδρομη διαδικασία τα παιδιά ακούν και συνεπώς μαθαίνουν να μιλούν τη γλώσσα 

που χρησιμοποιεί το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Η εξοικείωση με τη γλώσσα 

που ακούν δεν είναι όμως μία εύκολη και γρήγορη διαδικασία (Χριστοφιδέλλη, 

2016). 

 

Αναμένεται ότι στην ηλικία των 3-4 ετών τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης θα 

επιδείξουν μια σημαντική πρόοδο στην πραγματολογική τους ανάπτυξη και θα είναι 

ικανά να συμμετέχουν σε ένα ευρύ φάσμα συζητήσεων με τους ενήλικες. Η 

αναπτυσσόμενη ικανότητα των παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας να κατανοούν την 

οπτική και τα συναισθήματα του συνομιλητή τους, τους δίνει τη δυνατότητα να 

προσαρμόσουν τόσο το περιεχόμενο όσο και το είδος της ομιλίας τους, προκειμένου 

να ενισχύσουν την επικοινωνία (Shiel et al., 2012). Αξιοσημείωτο είναι ότι η 

ανάπτυξη των επικοινωνιακών ικανοτήτων κάθε ανθρώπου διαρκεί εφ’ όρου ζωής, 

δεδομένου ότι συνεχώς προκύπτουν καινούργιες συνθήκες επικοινωνίας, πολλές 

φορές μη οικείες ακόμη και στα ενήλικα άτομα (Πήτα, 2001).   
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2ο Κεφάλαιο: Στρατηγικές Γλωσσικής Ανάπτυξης 

 

«Learning style is the biologically  

and developmentally imposed set of characteristics  

that makes the same teaching method  

wonderful for some and terrible for others»  

Dunn & Griggs, (1988:3) 

 

2.1. Υπόβαθρο και ορισμοί 

 

Η ιστορία της έννοιας «στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης» έχει τις ρίζες της 

στο μακρινό παρελθόν (Griffiths & Oxford, 2014), καθώς στρατηγικές έχουν 

χρησιμοποιηθεί από τους αρχαίους παραμυθάδες πριν από χιλιάδες χρόνια. 

Συγκεκριμένα, κατά την Κελτική περίοδο οι παραμυθάδες χρησιμοποιούσαν 

μνημονικές στρατηγικές που τους βοηθούσαν να θυμούνται τις ιστορίες που 

αφηγούνταν (Samida, 2012). Στη σημερινή εποχή οι στρατηγικές γλωσσικής 

ανάπτυξης αποτελούν συγκεκριμένες συμπεριφορές ή διαδικασίες σκέψης, τις οποίες 

χρησιμοποιούν οι μαθητές για να ενισχύσουν τη γλωσσική τους εξέλιξη (Oxford, 

2003).  

 

Η λέξη «στρατηγική» προέρχεται από το ελληνικό ρήμα «στρατεγέω» που 

σημαίνει διοικώ και καθοδηγώ έναν στρατό προς τη νίκη. Συνεπώς, η λέξη 

στρατηγική γίνεται αντιληπτή ως η πορεία δράσης που ακολουθείται με σκοπό 

αφενός να επιτευχθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι αλλά και αφετέρου να 

χρησιμοποιηθεί ο κατώτερος αριθμός των πόρων (Di Carlo, 2016). Η πολεμική χροιά 

της λέξης έχει απομακρυνθεί, αλλά ο συστηματικός έλεγχος και η εστίαση στην 

κατάκτηση των στόχων με τη λιγότερη δυνατή καταπόνηση παραμένουν στη 

σύγχρονη εκδοχή της λέξης (Oxford, 1990).  

 

Κατά καιρούς έχουν γίνει ποικίλες προσπάθειες ορισμού των «στρατηγικών 

γλωσσικής ανάπτυξης», καθένας από τους οποίους δίνει έμφαση σε μια διαφορετική 

χροιά της έννοιας. Ο Di Carlo (2016) υποστηρίζει ότι οι δύο βασικοί περιορισμοί 
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γύρω από την έννοια των στρατηγικών γλωσσικής εξέλιξης είναι ότι δεν υπάρχει ένας 

γενικά αποδεκτός, ενοποιημένος ορισμός, αλλά και ότι σε πολλές εκδοχές που 

βρέθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία ο ορισμός δεν είναι σαφής και τείνει να γίνεται 

τόσο γενικός που καταλήγει χαοτικός.  

 

Ένας από τους πρώτους ορισμούς που δόθηκαν ήταν αυτός της Rubin (1975: 

43, στο Griffiths & Oxford, 2014), σύμφωνα με την οποία οι στρατηγικές είναι «οι 

τεχνικές ή οι συσκευές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας μαθητής, προκειμένου να 

αποκτήσει γνώσεις». Ένας κλασσικός ορισμός που χρησιμοποιείται στις περισσότερες 

έρευνες και μελέτες είναι αυτός της Oxford (1990). Σε αυτόν, οι στρατηγικές 

γλωσσικής ανάπτυξης ορίζονται ως «οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται από τον 

μαθητή με σκοπό να ενισχύσει την πρόσκτηση, αποθήκευση, ανάκτηση και χρήση των 

πληροφοριών». Ο παραπάνω ορισμός έχει επεκταθεί προκειμένου να συμπεριλάβει 

«συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο μαθητής για να κάνει τη μαθησιακή 

του διαδικασία πιο εύκολη, πιο γρήγορη, πιο απολαυστική, πιο αποτελεσματική και πιο 

μεταβιβάσιμη σε νέες καταστάσεις» (Oxford, 1990: 8).  

 

Ο Dörnyei (2005, στο Di Carlo, 2016) αναφέρει ότι, παρόλο που ο ορισμός 

της Oxford φαίνεται αρκετά ικανοποιητικός και ολοκληρωμένος, δεν ξεκαθαρίζει με 

αρκετά σαφή τρόπο πότε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί ως 

στρατηγική. Στην προσπάθειά της να δώσει μια απάντηση στο  παραπάνω ερώτημα η 

Griffiths (2013: 15, στο Di Carlo, 2016) υποστηρίζει ότι «αν η δραστηριότητα 

επιλέγεται συνειδητά από τους μαθητές με σκοπό να ελέγξουν τη γλωσσική μάθηση, τότε 

πρόκειται για στρατηγική». Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι οι στρατηγικές μπορεί να 

είναι δυνητικά συνειδητές (Faerch & Kasper, 1983,στο Di Carlo, 2016). 

 

Οι Braunstein, Pasternac, and Benedito (2002, στο Di Carlo, 2016) εξηγούν 

ότι ο όρος «συνειδητός» αναφέρεται στις δραστηριότητες που οι μαθητές 

πραγματοποιούν με επίγνωση, ενώ ο όρος «δυνητικά συνειδητός» αφορά 

οποιαδήποτε ενέργεια είναι αρχικά ασυνείδητη και αυθόρμητη για τους μαθητές, 

αλλά είναι σε θέση αργότερα να την κατανοήσουν και να την αυτοαξιολογήσουν.  
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Ένας ακόμη ορισμός των στρατηγικών δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: 

«Μία στρατηγική είναι οποιαδήποτε οργανωμένη, συγκροτημένη και ρυθμισμένη δράση 

που επιλέγεται από ένα άτομο για να φέρει εις πέρας μία δραστηριότητα που είτε έθεσε 

ο ίδιος στον εαυτό του είτε ήρθε αντιμέτωπος με αυτήν»  (Council of Europe, 2002: 10, 

στο Di Carlo, 2016). Σύμφωνα με τον Di Carlo (2016) στον παραπάνω ορισμό η 

ύπαρξη ενός στόχου και οι ενέργειες που πραγματοποιούνται για την επίτευξη αυτού 

αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη των στρατηγικών.  

 

Οι Díaz Barriga & Hernández Rojas ορίζουν τις στρατηγικές ως «τις 

διαδικασίες (βήματα, λειτουργίες ή ικανότητες) που υιοθετούν σκόπιμα και συνειδητά οι 

μαθητές… για να μάθουν ουσιαστικά αλλά και να επιλύσουν προβλήματα» (Díaz 

Barriga & Hernández Rojas, 2002: 234, στο Di Carlo, 2016). Το πιο σημαντικό 

στοιχείο σε αυτόν τον ορισμό είναι ότι οι στρατηγικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από τους μαθητές για να αντιμετωπίσουν ποικίλα προβλήματα και δυσκολίες, να 

ενισχύσουν τις δυνατότητές τους, αλλά και να ξεπεράσουν τις αδυναμίες τους (Di 

Carlo, 2016).  

 

Ο Ferreras Remesal (2008, στο Di Carlo, 2016) αναφέρει ότι οι στρατηγικές 

δεν αποτελούν μονάχα γνωστικές διαδικασίες, αλλά επίσης συναισθηματικές και 

κινητικές ενέργειες που χρησιμοποιούνται συνειδητά και αντανακλαστικά από τους 

μαθητές με σκοπό την αποτελεσματική επίτευξη ενός μαθησιακού στόχου.  

 

Η έλλειψη κοινής συμφωνίας για τον ορισμό των στρατηγικών οδήγησε τον 

Macaro (2006, στο Griffiths & Oxford, 2014) να εγκαταλείψει την προσπάθεια να 

βρεθεί ένας σφαιρικός ορισμός, καθώς τα χαρακτηριστικά τους καθορίζονται 

ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Ωστόσο, η Griffiths (2008; 2013, στο Griffiths & 

Oxford, 2014) υποστηρίζει ότι, προκειμένου να διεξαχθεί ουσιαστική έρευνα, ο 

ορισμός των στρατηγικών είναι απαραίτητος και μετά από μια εξαντλητική 

ανασκόπηση της προϋπάρχουσας βιβλιογραφίας παρήγαγε τον παρακάτω ορισμό: 

«Οι στρατηγικές αποτελούν δραστηριότητες που συνειδητά επιλέγουν οι μαθητές με 

σκοπό να ελέγξουν τη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας» (2008: 87; 2013: 36, στο 

Griffiths & Oxford, 2014), δημιουργώντας έτσι «έναν απλούστατο ορισμό που 
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καταφέρνει να αγγίξει την καρδιά του θέματος» (Griffiths & Oxford, 2014: 2). 

 

Μελετώντας όλους τους παραπάνω ορισμούς και προσπαθώντας να δώσει μια 

σαφή εικόνα της έννοιας, ο Di Carlo (2016: 46-47) επισημαίνει τα τρία πιο σημαντικά 

χαρακτηριστικά των στρατηγικών γλωσσικής ανάπτυξης: 

 πρόκειται για συγκεκριμένα βήματα, δράσεις, γνωστικούς μηχανισμούς, 

ψυχικές, συναισθηματικές ή/και κινητικές διαδικασίες, 

 εκτελούνται συνειδητά, σκόπιμα και οργανωμένα και 

 ο λόγος που υιοθετούνται από τους μαθητές είναι για να ξεπεράσουν πιθανά 

προβλήματα και δυσκολίες, να κατακτήσουν γνώσεις, να φέρουν εις πέρας τις 

εργασίες τους και να επιτύχουν τους στόχους τους (Di Carlo, 2016). 

 

2.2. Ταξινομία των στρατηγικών 

 

Οι στρατηγικές γλωσσικής κατάκτησης έχουν μελετηθεί και ταξινομηθεί με 

διάφορους τρόπους από πολλούς ερευνητές. Η πιο γνωστή ταξινομία (O'Malley, 

Chamot, Stewner-Manzares, Kupper & Russo, 1985) ομαδοποιεί τις στρατηγικές στις 

παρακάτω τρεις κατηγορίες:  

 Μεταγνωστικές (Metacognitive): αφορούν τον σχεδιασμό της μάθησης, τον 

συλλογισμό και την παρατήρηση για τη διαδικασία της μάθησης τη στιγμή 

που λαμβάνει χώρα, την αυτοδιόρθωση, την αξιολόγηση και την 

επανατροφοδότηση (O’Malley et al., 1985).  

 Γνωστικές (Cognitive): είναι περισσότερο περιορισμένες σε συγκεκριμένα 

καθήκοντα της μάθησης (Brown, 2000). Επανάληψη, μετάφραση, 

ομαδοποίηση, ανασυνδυασμός, οπτικοακουστικό υλικό, σημειώσεις, λέξεις- 

κλειδιά, εύρεση πηγών, τοποθέτηση μαζί με τα συμφραζόμενα, επεξεργασία, 

μεταφορά και εκφορά συμπερασμάτων είναι μερικές από τις πιο σημαντικές 

γνωστικές στρατηγικές (O’Malley et al., 1985).  

 Κοινωνικοσυναισθηματικές (Socioaffective): περιλαμβάνουν την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, τη συνεργασία και τη διαχείριση συναισθημάτων (Brown, 

2000). 
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Τη χρονολογία 1990 η Rebecca Oxford επέκτεινε την παραπάνω ταξινομία, 

διαχωρίζοντας τις στρατηγικές σε άμεσες και έμμεσες. Οι στρατηγικές που 

χρησιμοποιούνται άμεσα από τους μαθητές κατά την πορεία πρόσκτησης της 

γλώσσας ονομάζονται άμεσες, ενώ έμμεσες είναι οι στρατηγικές που 

χρησιμοποιούνται γενικά για τη διαχείριση της μάθησης (Samida, 2012).  

 

2.2.1. Άμεσες στρατηγικές  

 

Μνημονικές στρατηγικές 

 

Οι μνημονικές στρατηγικές βασίζονται σε απλές δράσεις, όπως δημιουργία 

νοερών συνδέσεων (π. χ. ομαδοποίηση, συσχέτιση με την προϋπάρχουσα γνώση, 

τοποθέτηση νέων λέξεων στο συγκείμενο, δομημένη επανάληψη), συσχέτιση με 

ήχους (π. χ. ομοιοκαταληξία), εικόνες (π. χ. νοητική εικόνα της έννοιας της λέξης, 

λέξεις- κλειδιά, σημασιολογικοί χάρτες), κινήσεις ή ακόμη και μηχανικά μέσα (π. χ. 

κάρτες) (Oxford, 1990). Οι δράσεις αυτές υιοθετούνται από τον μαθητή κυρίως όταν 

αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εκμάθηση του λεξιλογίου (Samida, 2012).  

 

Οι μνημονικές στρατηγικές εφαρμόζονται πιο συχνά στα πρώτα στάδια 

κατάκτησης της γλώσσας (Samida, 2012), καθώς βοηθούν τους μαθητές να 

συνδέσουν μια λέξη ή μια έννοια με μια άλλη, χωρίς ωστόσο να επιφέρουν 

ουσιαστική κατανόηση (Oxford, 2003). Καθώς οι μαθητές κατακτούν υψηλότερα 

επίπεδα της γλώσσας, οι μνημονικές στρατηγικές αναφέρονται όλο και σπανιότερα 

(Samida, 2012).  

 

Γνωστικές στρατηγικές 

 

Η συγκεκριμένη κατηγορία στρατηγικών είναι αυτή που χρησιμοποιείται 

συχνότερα στην εκμάθηση της γλώσσας. Οι  γνωστικές στρατηγικές χωρίζονται σε 

τέσσερις μεγάλες υποκατηγορίες: εξάσκηση, λήψη και αποστολή μηνυμάτων, 

ανάλυση και αιτιολόγηση, καθώς και δημιουργία δομών για εισερχόμενα και 

εξερχόμενα (Oxford, 1990).  

 

Η εξάσκηση είναι το σημαντικότερο εργαλείο στην κατηγορία των γνωστικών 
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στρατηγικών και συμπεριλαμβάνει την επανάληψη, τη χρήση μοτίβων, τον 

ανασυνδυασμό και την εξάσκηση μέσω των ήχων και της γραφής. Τα εργαλεία της 

λήψης και αποστολής μηνυμάτων χρησιμοποιούνται από τους μαθητές, όταν 

χρησιμοποιούν πηγές, όταν προσπαθούν να βρουν την κεντρική ιδέα του κειμένου 

στα γρήγορα (skimming), αλλά και να εντοπίσουν συγκεκριμένα σημεία (scanning), 

χωρίς να ελέγχουν κάθε λέξη ή φράση. Οι ενήλικες συνήθως χρησιμοποιούν τα 

εργαλεία ανάλυσης και αιτιολόγησης, προκειμένου να αναλύσουν, να συγκρίνουν 

αλλά και να μεταφέρουν από την πρώτη (Γ1) στη δεύτερη γλώσσα (Γ2). Τέλος, τα 

εργαλεία δομών για εισερχόμενα και εξερχόμενα περιλαμβάνουν την τήρηση 

σημειώσεων, την επισήμανση των κύριων σημείων και την περίληψη (Samida, 2012).  

 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές 

 

Στις αντισταθμιστικές στρατηγικές συμπεριλαμβάνονται η χρήση γλωσσικών 

ενδείξεων, η εικασία μέσα από το πλαίσιο, η εναλλαγή στη Γ1, η χρήση συνωνύμων, 

η αναζήτηση βοήθειας, η δημιουργία νέων λέξεων, η προσαρμογή του μηνύματος, η 

χρήση κινήσεων, αλλά και η μερική ή ολική αποφυγή επικοινωνίας (Oxford, 1990). 

Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις παραπάνω στρατηγικές, όταν έχουν ελλιπείς γνώσεις 

είτε στο λεξιλόγιο είτε στη γραμματική, προκειμένου να αντισταθμίσουν την 

ανεπάρκειά τους (Samida, 2012). 

 

Για παράδειγμα, όταν ένας μαθητής διαβάζει ένα κείμενο και δεν 

καταλαβαίνει τη λέξη «καλλιεργώ», αναγνωρίζοντας παρακάτω τις λέξεις «χωράφι» 

και «αγρότης» μπορεί να καταλάβει ότι το κείμενο αναφέρεται στη γεωργία. Επίσης, 

όταν ένας μαθητής δεν γνωρίζει τον παρατατικό του ρήματος «θέλω», που γίνεται 

«ήθελα», μπορεί να εφαρμόσει κάποιον κανόνα που ξέρει και να μετατρέψει το ρήμα 

σε «θέλιζα» (όπως για παράδειγμα «στόλιζα», «δρόσιζα»), προκειμένου να 

επικοινωνήσει και να εκφραστεί.  

 

2.2.2. Έμμεσες στρατηγικές  

 

Μεταγνωστικές στρατηγικές  

 
Ενώ οι γνωστικές στρατηγικές βοηθούν τα παιδιά να κατακτήσουν τη γνώση 
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(π. χ. να μάθουν νέες λέξεις), οι μεταγνωστικές αξιολογούν την παραπάνω 

προσπάθεια (π. χ. να ελέγξουν τα παιδιά κατά πόσο εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους) 

(Livingston, 1997). Σύμφωνα με την Oxford (1990) oι μεταγνωστικές στρατηγικές 

διακρίνονται σε τρεις μεγάλες υποκατηγορίες: την επικέντρωση στη μάθηση, τον 

σχεδιασμό της μάθησης και την αξιολόγηση της μάθησης. Ο στόχος της 

επικέντρωσης στη μάθηση είναι η πλήρης εστίαση του μαθητή στη δραστηριότητα 

και περιλαμβάνει συσχέτιση με ήδη γνωστά πράγματα για τον μαθητή, όπως την 

ανεύρεση ευκαιριών για εξάσκηση και την τροποποίηση συνθηκών για υποστήριξη 

της μάθησης. Ο σχεδιασμός της μάθησης βοηθά τους μαθητές να οργανώσουν τη 

μαθησιακή διαδικασία και να συλλέξουν ιδέες, αλλά και χρήσιμα εργαλεία (π. χ. 

εγκυκλοπαίδεια), ώστε να επωφεληθούν στο μέγιστο δυνατό. Όσον αφορά την 

αξιολόγηση της μάθησης, ο μαθητής αυτοαξιολογείται κατά τη διάρκεια της, 

προκειμένου να εντοπίσει πιθανές αδυναμίες και να προσαρμόσει κατάλληλα τη 

μαθησιακή διαδικασία. Στο τέλος διορθώνει τα λάθη του και αξιολογεί την 

προσπάθειά του, αλλά και τη χρήση στρατηγικών, με σκοπό να βελτιωθεί (Oxford, 

1990).  

 

Η Livingston (1997) αναφέρει ότι οι μεταγνωστικές στρατηγικές συνήθως 

προηγούνται ή ακολουθούν τη γνωστική διαδικασία και συχνά χρησιμοποιούνται, 

όταν οι μαθητές συναντούν διάφορες δυσκολίες, προκειμένου να τις αντιμετωπίσουν. 

Διάφορες στρατηγικές μπορούν να χαρακτηριστούν γνωστικές είτε μεταγνωστικές, 

αναλόγως τον σκοπό με τον οποίο χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα, όταν ο 

μαθητής διαβάζει ένα κείμενο και θέτει σχετικές ερωτήσεις στον εαυτό του, 

προκειμένου να το κατανοήσει βαθύτερα, η στρατηγική χαρακτηρίζεται ως γνωστική. 

Αντίθετα, η ίδια στρατηγική μπορεί να θεωρηθεί μεταγνωστική, όταν ο μαθητής τη 

χρησιμοποιεί, προκειμένου να ελέγξει τον βαθμό κατανόησής του αναφορικά με το 

κείμενο (Livingston, 1997). Σύμφωνα με ποικίλες έρευνες οι μεταγνωστικές 

στρατηγικές χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά, συγκριτικά με τις γνωστικές (Samida, 

2012). 

 

Κοινωνικές στρατηγικές  

 
Οι κοινωνικές στρατηγικές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάπτυξη της 

γλώσσας, καθώς η γλώσσα χρησιμοποιείται μέσα σε επικοινωνιακά πλαίσια και η 
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επικοινωνία πραγματοποιείται ανάμεσα σε φυσικά πρόσωπα (Samida, 2012). Σε 

αυτήν την κατηγορία στρατηγικών περιλαμβάνονται τρεις υποκατηγορίες: οι 

ερωτήσεις, η συνεργασία και η ενσυναίσθηση (Oxford, 1990).   

 

Η έκφραση αποριών και ερωτήσεων για αποσαφήνιση αφενός βοηθούν τον 

μαθητή να κατακτήσει γρηγορότερα τη γνώση και αφετέρου δείχνουν ενδιαφέρον και 

συμμετοχή, ενισχύοντας την επικοινωνία με τον συνομιλητή του (π. χ. εκπαιδευτικός, 

γονέας). Η συνεργασία μπορεί να πραγματοποιείται τόσο ανάμεσα στον εκπαιδευτικό 

και τον μαθητή, όσο και ανάμεσα στους ίδιους τους μαθητές (Oxford, 1990). Έρευνες 

έχουν καταδείξει ότι το συνεργατικό πνεύμα ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας αυξάνει 

την αυτοεκτίμηση των μελών και τα οδηγεί γρηγορότερα στην επίτευξη των στόχων 

τους. Αντίθετα, ο ανταγωνισμός δημιουργεί άγχος αποτυχίας και αισθήματα 

κατωτερότητας (Samida, 2012). Ο όρος ενσυναίσθηση σημαίνει την ικανότητα του 

ατόμου να βάζει τον εαυτό του στη θέση του άλλου και να συν- νιώθει τα δικά του 

συναισθήματα. Η παραπάνω ικανότητα βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν 

διαπολιτισμική επίγνωση (Oxford, 2003).  

 

Μερικά παραδείγματα ενίσχυσης των παραπάνω στρατηγικών είναι η 

δημιουργία ενός φιλικού κλίματος στην τάξη και η συνεργασία για την επίτευξη ενός 

διαθεματικού project. 

 

Συναισθηματικές στρατηγικές  

 
Στις συναισθηματικές στρατηγικές περιλαμβάνονται η έκφραση των 

συναισθημάτων αλλά και η αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων, η 

διαχείριση του άγχους και η επιβράβευση (Oxford, 1990). Καθώς οι μαθητές 

κατακτούν ολοένα και περισσότερο τη γλώσσα και αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, 

χρησιμοποιούν κυρίως γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές, εγκαταλείποντας 

σταδιακά τις συναισθηματικές στρατηγικές (Samida, 2012). 

 

2.2.3. Αναγνωστικές στρατηγικές  

 

Οι έρευνες σχετικά με τις στρατηγικές ανάγνωσης αποκαλύπτουν ποικίλες 

ταξινομήσεις, οι οποίες μπορούν να διαχωριστούν σε δύο ευρείς κατηγορίες: τις 
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απαγωγικές στρατηγικές ανάγνωσης που εστιάζουν στο μικροεπίπεδο του κειμένου 

«bottom-up strategies» και στρατηγικές καθοδικής προσέγγισης, οι οποίες ενέχουν 

διεργασίες υψηλού νοητικού επιπέδου και εστιάζουν στο μακροεπίπεδο του κειμένου 

«top-down strategies». Αναλυτικότερα, οι στρατηγικές στο μακροεπίπεδο 

χρησιμοποιούνται από τους αναγνώστες με σκοπό να κάνουν μια γενική 

προεπισκόπηση στο κείμενο, εντοπίζοντας τα καίρια σημεία του, και πρόκειται για 

«μεταγνωστικές» στρατηγικές. Από την άλλη μεριά, οι στρατηγικές στο μικροεπίπεδο 

βοηθούν τους αναγνώστες να κατανοήσουν συγκεκριμένα γλωσσικά στοιχεία και 

περιλαμβάνουν τις «γνωστικές» και «υποστηρικτικές» στρατηγικές (Aivazoglou & 

Griva, 2014; Πενέκελης & Γρίβα, 2013).  

 

Μεταγνωστικές στρατηγικές  

 
Πρόκειται για σκόπιμες, προσεκτικά σχεδιασμένες τεχνικές που βοηθούν τους 

μαθητές να επιβλέπουν, αλλά και να ελέγχουν την αναγνωστική διαδικασία. 

Περιλαμβάνουν τη στοχοθέτηση πριν την ανάγνωση, τη συνολική προεπισκόπηση 

του κειμένου, τη σημείωση του είδους του κειμένου (π. χ. παραμύθι, γράμμα), την 

παρατήρηση διαφόρων χαρακτηριστικών του (π. χ. έκταση, πίνακες), την εστίαση στα 

καίρια σημεία, την αξιοποίηση συμφραζομένων, την εικασία νοήματος, την 

επανεξέταση των σημαντικότερων σημείων του κειμένου, την ερμηνεία του κειμένου, 

αλλά και την απόδοση διαφορετικών ερμηνειών και τέλος τον έλεγχο των αρχικών 

προβλέψεων (Sheorey & Mokhtari, 2000).  

 

Γνωστικές στρατηγικές  

 
Οι γνωστικές στρατηγικές είναι συγκεκριμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται 

από τους μαθητές, καθώς διαβάζουν ένα κείμενο (Sheorey & Mokhtari, 2000). 

Συγκεκριμένα παραδείγματα αποτελούν η υπογράμμιση, η περίληψη, η τήρηση 

σημειώσεων, η χρήση λεξικού, η αξιοποίηση του τίτλου ή των εικόνων, η χρήση 

γλωσσικών ενδείξεων, η άντληση πληροφοριών από το κείμενο, η εικασία από το 

πλαίσιο, η ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, η επανάληψη λέξεων, φράσεων ή 

και ολόκληρων προτάσεων, η προσαρμογή της ταχύτητας ανάγνωσης ή και η 

αποφυγή των δύσκολων σημείων (Anastasiou & Griva, 2009). 
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Υποστηρικτικές στρατηγικές  

 
Οι υποστηρικτικές στρατηγικές βοηθούν τους μαθητές στις δυσκολίες που 

συναντούν, όσον αφορά την κατανόηση του κειμένου (Sheorey & Mokhtari, 2000). 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται τεχνικές όπως η μετάφραση, η 

μεταφορά από τη Γ1 στη Γ2, η παράφραση με απλά λόγια, η φωναχτή ανάγνωση, η 

χρήση λεξικού, η ανάγνωση μπρος και πίσω στο κείμενο με σκοπό την εύρεση 

σχέσεων ανάμεσα στις πληροφορίες, η υπογράμμιση, η τήρηση σημειώσεων ή ακόμη 

και η συγγραφή περίληψης που αντανακλά τις βασικές ιδέες του κειμένου, η 

διατύπωση αποριών και ερωτημάτων, η ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο και 

την αξιολόγηση της κατανόησης (Aivazoglou & Griva, 2014).  

 

2.2.4. Στρατηγικές γραφής 

 

Σύμφωνα με τους Γρίβα, Μαστροθανάση & Γελαδάρη (2010) η συγγραφική 

διαδικασία είναι μια απαιτητική διαδικασία. Για την επιτυχή διεκπεραίωσή της οι 

μαθητές οφείλουν να λάβουν υπόψη διάφορους παράγοντες. Αναλυτικότερα, είναι 

σημαντικό να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά κειμενικά είδη και τα κατάλληλα 

γλωσσικά στοιχεία στο καθένα από αυτά. Για παράδειγμα, στη συγγραφή 

ημερολογίου θα χρησιμοποιήσουν α’ ενικό πρόσωπο και εκφράσεις της 

καθομιλουμένης, ενώ σε μια έκθεση σχετικά με τη χώρα που ζουν θα 

χρησιμοποιήσουν γ’ ενικό πρόσωπο και αυστηρή γλώσσα. Ακόμη, είναι απαραίτητο 

οι μαθητές να αξιοποιούν ποικίλες στρατηγικές γραπτής έκφρασης, όπως η παραγωγή 

ιδεών, η οργάνωση και η αναδιοργάνωσή τους, η διατύπωση και η αναδιατύπωση 

αυτών, ο συλλογικός έλεγχος, καθώς και η παραγωγή της τελικής εκδοχής του 

κειμένου. Οι παραπάνω στρατηγικές διακρίνονται σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες: το 

στάδιο πριν τη συγγραφή, το στάδιο συγγραφής και το μετασυγγραφικό στάδιο 

(Γρίβα, Μαστροθανάση & Γελαδάρη, 2010; Flower & Hayes, 1981).  

 

Στάδιο πριν τη συγγραφή (Planning) 

 
Στο στάδιο του σχεδιασμού οι μαθητές σχηματίζουν μία αφηρημένη 

εσωτερική αναπαράσταση των ιδεών που θα αποτυπώσουν γραπτώς. Στη συνέχεια, 
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οργανώνουν σταδιακά τις ιδέες τους, δημιουργώντας τη δομή του γραπτού τους. Η 

διαδικασία της οργάνωσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, δεδομένου ότι οι μαθητές 

ομαδοποιούν τις ιδέες τους. Τέλος, θέτουν τους στόχους τους σχετικά με το ύφος του 

κειμένου και τα μηνύματα που θέλουν να μεταδώσουν (Flower & Hayes, 1981). 

Συγκεκριμένες στρατηγικές του προσυγγραφικού σταδίου είναι η παραγωγή και η 

οργάνωση ιδεών, η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης, η χρήση τίτλου και η 

ανάκληση λεξιλογίου (Γρίβα, Μαστροθανάση & Γελαδάρη, 2010).  

 

Στάδιο συγγραφής (Translating) 

 
Ουσιαστικά πρόκειται για  την αποτύπωση των ιδεών στη γραπτή γλώσσα. Οι 

Flower & Hayes (1981) επέλεξαν τον όρο «μετάφραση», προκειμένου να τονίσουν τις 

ιδιαίτερες ιδιότητες του συγκεκριμένου σταδίου, καθώς οι μαθητές μεταφέρουν τις 

σκέψεις τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνουν κατανοητές από τους αναγνώστες. Στο 

συγκεκριμένο στάδιο οι μαθητές αντιμετωπίζουν διάφορες απαιτήσεις, 

γραμματικοσυντακτικής και λεξιλογικής μορφής. Για τα παιδιά πρώτης σχολικής 

ηλικίας οι παραπάνω απαιτήσεις αποτελούν επιπρόσθετη επιβάρυνση. Αν οι μαθητές 

πρέπει να αφιερώσουν τη μέγιστη προσοχή τους στις παραπάνω απαιτήσεις, όπως η 

ορθογραφία και η γραμματική, το συγγραφικό έργο τους επηρεάζεται και πιθανόν να 

μην αξιοποιήσουν όλες τις ιδέες τους. Από την άλλη μεριά, μπορούν να αγνοήσουν 

τις απαιτήσεις αυτές, προκειμένου να εκφραστούν ελεύθερα, παρουσιάζοντας όμως 

λάθη στον γραπτό τους λόγο (Flower & Hayes, 1981). Στο συγκεκριμένο στάδιο οι 

μαθητές χρησιμοποιούν μια πληθώρα στρατηγικών, όπως την ανάκληση και επιλογή 

του κατάλληλου λεξιλογίου, την ένταξη του λεξιλογίου σε συνοχικές προτάσεις, την 

οργάνωση κι αναδιοργάνωση εσωτερικών σκέψεων καθώς και τη γραπτή διατύπωση 

και αναδιατύπωση ιδεών, την επανάγνωση και τη χρήση πηγών (Γρίβα, 

Μαστροθανάση & Γελαδάρη, 2010).  

 

Μετασυγγραφικό στάδιο (Reviewing) 

 
Η επανεξέταση του γραπτού κειμένου συνιστά μια συνειδητή διαδικασία, 

κατά την οποία οι μαθητές επιλέγουν να διαβάσουν όσα έχουν γράψει μέχρι τώρα, 

προκειμένου να συνεχίσουν παρακάτω ή να αξιολογήσουν και να διορθώσουν το 
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γραπτό τους. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η αξιολόγηση δύναται να συμβεί 

ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της συγγραφής (Flower & Hayes, 1981). 

Αναλυτικότερα, στο μετασυγγραφικό στάδιο οι μαθητές συμπληρώνουν 

λεπτομέρειες, διαγράφουν το άσχετο υλικό, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, 

επανεξετάζουν τις προτάσεις, ελέγχουν τη γραμματική, το συντακτικό και την 

ορθογραφία και βελτιώνουν τη γενική εμφάνιση του γραπτού (Γρίβα, Μαστροθανάση 

& Γελαδάρη, 2010).  

 

2.2.5. Στρατηγικές εκμάθησης του λεξιλογίου 

 

Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται κατά την εκμάθηση και τη διδασκαλία 

του λεξιλογίου ταξινομούνται με βάση ποικίλα κριτήρια (Oxford, 1990). Στο 

παρελθόν οι μνημονικές στρατηγικές αποτελούσαν τη μοναδική ομάδα στρατηγικών 

λεξιλογίου, καθώς η εκμάθηση νέων λέξεων θεωρούνταν καθαρά απομνημονευτική 

διαδικασία. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια οι στρατηγικές λεξιλογίου στοχεύουν 

κυρίως στη γνωστική και μεταγνωστική εξέλιξη των μαθητών (Gu & Johnson, 1996, 

στο Ζάγκα, 2007). Στη συνέχεια, η Ζάγκα (2007) παρουσιάζει κάποιες διαδεδομένες 

στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση του λεξιλογίου των παιδιών:   

 οπτικοποίηση: σύνδεση της νέας λέξης με την αντίστοιχη εικόνα, 

 σημασιολογικός χάρτης: η λέξη τοποθετείται σε ένα διάγραμμα, όπου η λέξη– 

κλειδί βρίσκεται στο κέντρο, ενώ γραμμές τη συνδέουν με συνώνυμες/ 

αντώνυμες κ.ά., 

 ομαδοποίηση λέξεων, όπου οι λέξεις συνήθως ομαδοποιούνται σε λίστες 

σύμφωνα με ένα ή περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά, όπως οικογένειες 

λέξεων, ή τη θεματική ενότητα με την οποία ασχολούνται στην τάξη, π. χ. το 

καλοκαίρι μαθαίνουν νέες λέξεις σχετικές με την εποχή: θάλασσα, παραλία, 

ταξίδι κ.ά., 

 δημιουργία παράγωγων– σύνθετων τύπων, π. χ. νικώ → νικητής κ.ά., 

 ετυμολογία των λέξεων, π. χ. συν–γράφω → συγγραφέας, 

 χρήση λεξικού από τους ίδιους τους μαθητές (Αναστασιάδη & Συμεωνίδη, 

1997, στο Ζάγκα, 2007), 

 κατανόησης της νέας λέξης μέσα από τα συμφραζόμενα, 

 τοποθέτηση νέων λέξεων στο συγκείμενο, 
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 δομημένη επανάληψη, 

 μηχανιστική αποστήθιση, όπου οι νέες λέξεις επαναλαμβάνονται συνεχόμενα 

είτε φωναχτά είτε νοερά, με σκοπό να απομνημονευθούν, 

 συσχετίσεις: σύνδεση νέας λέξης με μια εικόνα ή μια νοητική εικόνα, μια 

ιστορία, μια προσωπική εμπειρία, μια μυρωδιά, έναν ήχο, 

 λεξικά παιχνίδια, όπως είναι τα παζλ, 

 ενθάρρυνση των μαθητών για συστηματική ανάγνωση ποικίλων κειμένων 

(Diamond & Gutlohn, 2006, στο Ζάγκα, 2007) και 

 εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις επικοινωνίας (Ζάγκα, 2007). 

 

2.3. Ενίσχυση στρατηγικών γλωσσικής ανάπτυξης 

 

Σύμφωνα με τη Yang (2007) οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να διδάξουν 

στους μαθητές τους όλες τις γλωσσικές δεξιότητες που θα χρειαστούν στο μέλλον. 

Συνεπώς, είναι σημαντικό να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν αποτελεσματικές 

στρατηγικές, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της γλωσσικής εξέλιξης. 

Εξάλλου, έχει βρεθεί μέσα από την ερευνητική δραστηριότητα ότι η άμεση 

διδασκαλία χρήσης των γλωσσικών στρατηγικών αποφέρει θετικά αποτελέσματα 

στους μαθητές (MacIntyre & Noels, 1996, στο Yang, 2007). 

 

Ο Macaro (2001: 266, στο Rubin, 2013) υποστηρίζει ότι «η διδασκαλία των 

στρατηγικών αποτελεί μια σταδιακή, επαναλαμβανόμενη και διαχρονική διαδικασία». 

Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, δεν είναι σε θέση να αναμένουν άμεσα και γρήγορα 

αποτελέσματα, αλλά οφείλουν να είναι ικανοποιητικά οργανωμένοι και επαρκώς 

πληροφορημένοι, ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές τους να αναπτύξουν στρατηγικές 

με απώτερο στόχο την αυτοδιαχείριση της μάθησης και τη γλωσσική ανάπτυξη 

(Rubin, 2013). 

 

Η κατανόηση ενός κειμένου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική δεξιότητα, έτσι οι 

Melby-Lervag & Lervag (2014) εξέτασαν διάφορες μελέτες που αφορούν τον ρόλο 

των στρατηγικών στην αναγνωστική κατανόηση των παιδιών. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, η άμεση διδασκαλία αναγνωστικών στρατηγικών 

συμβάλει θετικά στην κατανόηση του γραπτού λόγου από πλευράς των μαθητών. 
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Συγκεκριμένα, μία ολοκληρωμένη μετα-ανάλυση των Berkeley, Scruggs, & 

Mastropieri (2010, στο Melby-Lervag & Lervag, 2014) έδειξε ότι η διδασκαλία 

αναγνωστικών στρατηγικών βοήθησε τα παιδιά να σημειώσουν καλύτερες επιδόσεις 

σε τυποποιημένα τεστ που αφορούν την κατανόηση του κειμένου. Ακόμη, σύμφωνα 

με τους Guthrie, McRae, & Klauda (2007, στο Melby-Lervag & Lervag, 2014) η 

εφαρμογή του προγράμματος «Εννοιολογικά Προσανατολισμένη Διδασκαλία της 

Ανάγνωσης» (Concept Oriented Reading Instruction - CORI) φανέρωσε σημαντικά 

αποτελέσματα στις επιδόσεις των παιδιών σχετικά με την κατανόηση κειμένων. Το 

πρόγραμμα συμπεριελάμβανε ενίσχυση διαφόρων στρατηγικών, όπως επανάγνωση, 

φωναχτή ανάγνωση, συζήτηση πάνω στο κείμενο και χρήση εικόνων.  

 

Σε μια προσπάθεια να αναγνωρίσουν τις αποτελεσματικές πρακτικές για τη 

διδασκαλία γραφής σε μαθητές Δημοτικού, οι Graham, McKeown, Kiuhara & Harris 

(2012) πραγματοποίησαν μια μετα-ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας. 

Αναλυτικότερα, ανάμεσα σε όλα τα άλλα οι ερευνητές εξέτασαν είκοσι μελέτες που 

αφορούν την αποτελεσματικότητα της άμεσης διδασκαλίας των στρατηγικών γραφής 

σε μαθητές με ή και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Όλες οι μελέτες φανέρωσαν θετικά 

αποτελέσματα και βελτίωσαν την ποιότητα των γραπτών κειμένων των 

συμμετεχόντων. Δεκατέσσερις από τις μελέτες χρησιμοποίησαν το μοντέλο 

«Αυτορυθμιζόμενης Ανάπτυξης Στρατηγικών» (Self-Regulated Strategy 

Development- SRSD). Συγκεκριμένα, οι μαθητές διδάχθηκαν τόσο γενικές όσο και 

ειδικές στρατηγικές γραφής, το απαραίτητο γνωσιακό υπόβαθρο για τη χρήση 

στρατηγικών, και σημαντικές διαδικασίες (όπως τον καθορισμό του στόχου, τον 

αυτοέλεγχο, την αυτο-καθοδήγηση και την αυτο-ενίσχυση) για τη ρύθμιση των 

στρατηγικών. Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο, η διδασκαλία είναι βασισμένη σε 

καθορισμένα κριτήρια και οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να εξατομικεύουν τη 

διδασκαλία τους, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες και τα διαφορετικά στυλ 

μάθησης των μαθητών, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία 

(Graham, McKeown, Kiuhara & Harris, 2012). 

 

Η έρευνα των Mizumoto & Takeuchi (2009) εξετάζει την 

αποτελεσματικότητα της άμεσης διδασκαλίας στρατηγικών εκμάθησης λεξιλογίου σε 
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φοιτητές πανεπιστημίων. Στην αρχή της έρευνας, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν 

ένα τεστ λεξιλογίου και ερωτηματολόγια σχετικά με τη στάση τους απέναντι στη 

χρήση στρατηγικών. Στη συνέχεια, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: την ομάδα ελέγχου 

και την πειραματική ομάδα, εκ των οποίων μόνο η τελευταία έλαβε σαφή διδασκαλία 

όσον αφορά τις στρατηγικές εκμάθησης λεξιλογίου. Τα ίδια εργαλεία δόθηκαν στους 

φοιτητές στο τέλος της παρέμβασης, με σκοπό να εξετάσουν λεπτομερώς πιθανές 

αλλαγές τόσο στις αποδόσεις τους στο τεστ όσο και στις αποκρίσεις τους στα 

ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι η πειραματική 

ομάδα, η οποία διδάχθηκε στρατηγικές λεξιλογίου, σημείωσε υψηλότερες επιδόσεις 

από την ομάδα ελέγχου στο λεξιλογικό τεστ. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι η διδασκαλία 

στρατηγικών με άμεσο τρόπο ενίσχυσε θετικά τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων 

όσον αφορά τη σημασία τους στην κατάκτηση της γλώσσας και στην εξέλιξη της 

μάθησης (Mizumoto & Takeuchi, 2009).  

 

Ο Kangli (2002) θέλησε να εξετάσει τις επιπτώσεις της διδασκαλίας 

μεταγνωστικών στρατηγικών στην εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας, σε μια 

προσπάθεια να καλλιεργήσει την αυτονομία των φοιτητών και να τους ενθαρρύνει να 

διαχειρίζονται τη μαθησιακή διαδικασία. Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές διδάχθηκαν 

τέσσερις μεταγνωστικές στρατηγικές: κατανόηση της μαθησιακής διαδικασίας, 

δημιουργία στόχων, σχεδιασμό και αυτοαξιολόγηση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της 

έρευνας, η μεταγνωστική επίγνωση των συμμετεχόντων ενισχύθηκε σημαντικά και 

ήταν σε θέση να χρησιμοποιούν, πλέον, ικανοποιητικά τις παραπάνω στρατηγικές 

(Kangli, 2002). 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ηλικία των μαθητών στις παραπάνω μελέτες 

(πρώιμη εφηβική ηλικία) είναι πιθανό να επηρέασε τα αποτελέσματά τους. Αρκετές 

έρευνες έχουν δείξει ότι η μεταγνωστική γνώση και επιδεξιότητα ακολουθούν μια 

αναπτυξιακή πρόοδο σε μαθητές σχολικής ηλικίας. Οι Fuente, Amate & González- 

Torres (2015) ανακάλυψαν ότι οι μαθητές πρώτης σχολικής ηλικίας χρησιμοποιούν 

γνωστικές, αλλά όχι και μεταγνωστικές στρατηγικές. Τα ευρήματα της έρευνάς τους 

φανερώνουν την ελάχιστη σημασία που δίνεται στη διδασκαλία μεταγνωστικών 

στρατηγικών σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. 
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2.4. Παράγοντες που επηρεάζουν τις στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης 

 

2.4.1. Φύλο 

 

Η σχέση μεταξύ του φύλου και της επιλογής στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης έχει μελετηθεί από αρκετούς ερευνητές στη διεθνή βιβλιογραφία, χωρίς 

ωστόσο να καταλήγουν όλοι σε παρόμοια αποτελέσματα. Παραμένει ακόμα ένα θέμα 

μέγιστης σημασίας, καθώς φαίνεται να αποτυπώνει ότι σε πολλές περιπτώσεις τα 

αγόρια και τα κορίτσια δεν δέχονται την ίδια ανατροφή, ούτε την ίδια εκπαίδευση 

(El- Dib, 2004).  

 

Σε έρευνα που διεξήγαγαν οι Aivazoglou & Griva (2014) αποκάλυψαν ότι τα 

κορίτσια παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στην κατανόηση κειμένων, 

αποδεικνύοντας ότι είναι σε θέση να επιλέγουν αποτελεσματικότερες αναγνωστικές 

στρατηγικές, σε σχέση με τα αγόρια. Η εκτεταμένη και ευέλικτη χρήση γνωστικών 

και μεταγνωστικών στρατηγικών από πλευράς των κοριτσιών επιβεβαιώνει 

παλαιότερα πορίσματα ερευνών (Aivazoglou & Griva, 2014).  

 

Η έρευνας της El- Dib (2004) αποδεικνύει την προτίμηση των αγοριών για 

χρήση κοινωνικών στρατηγικών γλωσσικής ανάπτυξης, σε αντίθεση με τα κορίτσια 

που βρέθηκε πως προτιμούν γνωστικές, αντισταθμιστικές και στρατηγικές 

επανάληψης. Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών φανερώνουν ότι η κοινωνία 

και η εκπαίδευση διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην υιοθέτηση διαφορετικών 

στρατηγικών ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια, καθώς τα αγόρια είναι 

περισσότερο ελεύθερα να συναναστρέφονται με τις παρέες τους, αντί να διαβάζουν 

(El- Dib, 2004).  

 

2.4.2. Διδακτικό στυλ 

 

Το πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας και οι πολιτιστικές αξίες που 

προβάλλει ο εκπαιδευτικός μέσα στη σχολική τάξη αναμένεται να έχουν ισχυρή 

επιρροή στην επιλογή των στρατηγικών εκμάθησης της γλώσσας από πλευράς των 

μαθητών. Για παράδειγμα, σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που προωθεί τον 

ατομικισμό και τη σύγκριση, οι μαθητές φαίνεται να προτιμούν στρατηγικές που τους 
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επιτρέπουν να εργάζονται μόνοι τους και να απορρίπτουν τις 

κοινωνικοσυναισθηματικές, οι οποίες απαιτούν συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της 

ομάδας (Chamot, 2004). 

 

Σύμφωνα με την Oxford (2003) οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενσωματώσουν 

στη διδασκαλία τους ποικίλες μεθόδους, όπως οπτικές, ακουστικές και κιναισθητικές, 

προκειμένου να καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών τους. Η 

διδασκαλία των στρατηγικών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη δυναμική της τάξης. 

Σε μερικές περιπτώσεις, είναι καλύτερο οι εκπαιδευτικοί να ξεκινούν με μικρές 

παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα βοηθώντας τους μαθητές τους να εικάζουν το 

νόημα άγνωστων λέξεων του κειμένου μέσα από τα συμφραζόμενα.  

 

Είναι ακόμη σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να παρατηρούν συστηματικά και να 

αξιολογούν τα διαφορετικά στυλ μάθησης των παιδιών, καθώς με αυτόν τον τρόπο 

είναι σε θέση να κατανοούν βαθύτερα τις προτιμήσεις, αλλά και τις προκαταλήψεις 

τους, όσον αφορά στην επιλογή των γλωσσικών στρατηγικών. Η αξιολόγηση της 

διδασκαλίας των στρατηγικών βασίζεται τόσο στην εμφάνιση προσωπικών κινήτρων 

των παιδιών για τη χρήση των στρατηγικών όσο και στη γλωσσική εξέλιξη τους 

(Oxford, 2003).  

 

2.4.3. Επίπεδο γλωσσικής κατάκτησης 

 

Πληθώρα ερευνών αποδεικνύει τη θετική συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο 

γλωσσικής κατάκτησης των παιδιών και τη χρήση γλωσσικών στρατηγικών. Με άλλα 

λόγια, όσο υψηλότερο το επίπεδο γλωσσικής ανάπτυξης, τόσο πιο ευέλικτη και 

σύνθετη η χρήση στρατηγικών από πλευράς των μαθητών (El- Dib, 2004).  

 

Αναλυτικότερα, οι αδύναμοι μαθητές φαίνεται να χρησιμοποιούν λιγότερο 

συχνά και αποτελεσματικά τις γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές, συγκριτικά 

με τους ικανούς μαθητές, οι οποίοι έχουν επίγνωση ότι η μαθησιακή διαδικασία 

απαιτεί μια πληθώρα στρατηγικών (Anastasiou & Griva, 2009). Τα παραπάνω 

ευρήματα ενισχύει η έρευνα των Πενέκελη & Γρίβα (2013), σύμφωνα με τους 

οποίους οι ικανοί αναγνώστες αντιμετωπίζουν λιγότερες αναγνωστικές δυσκολίες, σε 
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σχέση με τους δίγλωσσους συμμαθητές τους με χαμηλή επίδοση στην ανάγνωση. 

Συγκεκριμένα, οι αδύναμοι αναγνώστες συναντούν δυσκολίες σε λεξιλογικό και 

συντακτικό επίπεδο και χρησιμοποιούν γνωστικές και υποστηρικτικές στρατηγικές 

στο μικροεπίπεδο, με σκοπό να ξεπεράσουν τις δυσκολίες αυτές. Επίσης, 

παρατηρήθηκε ότι, παρόλο που όλοι οι συμμετέχοντες έκαναν χρήση διαφόρων 

μεταγνωστικών στρατηγικών για τον έλεγχο ή/και τη βελτίωση της αναγνωστικής 

τους κατανόησης, οι ικανοί αναγνώστες είναι σε θέση να υιοθετούν με άνεση 

ποικίλες στρατηγικές, ενώ οι αδύναμοι παρουσιάζουν μικρότερη ευελιξία υιοθέτησης 

γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών.  

 

Ακόμη, παρατηρήθηκαν διαφορές όσον αφορά στη συγγραφή κειμένων. 

Συγκεκριμένα, στην έρευνα των Γρίβα, Μαστροθανάση & Γελαδάρη (2010) 

διαπιστώθηκε ότι οι «αρχάριοι» συγγραφείς διαφέρουν ως προς τον τρόπο που 

συνθέτουν το κείμενο, τις στρατηγικές που ενεργοποιούν αλλά και τις δυσκολίες που 

συναντούν κατά τη διάρκεια της συγγραφής. Σημειώνουν περιορισμένη 

μεταγνωστική επίγνωση και μικρότερη ικανότητα ενεργοποίησης μεταγνωστικών 

στρατηγικών. Αντιθέτως, παρατηρήθηκε ότι κάνουν χρήση περισσότερων 

αντισταθμιστικών στρατηγικών, προκειμένου να διαχειριστούν τις δυσκολίες που 

συναντούν. Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε η έρευνα της El- Dib (2004), 

αποδεικνύοντας ότι οι μαθητές που παρουσιάζουν δυσκολίες φαίνεται να προτιμούν 

τις συναισθηματικές στρατηγικές, με σκοπό να αντιμετωπίσουν το άγχος και την 

ένταση που βιώνουν κατά τη διάρκεια εκμάθησης της γλώσσας.  
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3ο Κεφάλαιο: Μαθησιακές Δυσκολίες και Ανάπτυξη Γλωσσικών 

Στρατηγικών 

 

«Kids with special needs are kids.  

They may have unusual challenges in their lives,  

but they have the same needs as other children- 

to be part of the group, to have friends, to play, to feel successful.» 

Cynthia M. Stowein «Understanding Special Education» (2005) 

 

3.1. Έννοια και ορισμοί των μαθησιακών δυσκολιών 

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία 

παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητα στα σχολικά χρόνια. Οι πρώτες ενδείξεις της 

διαταραχής εκδηλώνονται ήδη από την προσχολική ηλικία (Τζουριάδου, 2011) και η 

εμφάνισή τους συνοδεύεται από σημαντικές δυσκολίες στον γνωστικό, μαθησιακό 

και ψυχοκοινωνικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τον γνωστικό και 

μαθησιακό τομέα, οι μαθητές αυτοί εμφανίζουν σημαντικά ελλείμματα στην 

αναγνωστική ικανότητα, στην κατανόηση κειμένου και στον γραπτό λόγο (Γάκης, 

Καμπυλαυκά & Πολυχρόνη, 2016).  

 

3.1.1. Διάκριση μαθησιακών δυσκολιών  

 

Σύμφωνα με το «Dyslexia Center Pavlidis Method» (http://www. 

dyslexiacenters.gr/mathisiakes-diskolies.aspx) οι μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται 

σε δύο ευρείες κατηγορίες: τις «γενικές» και τις «ειδικές». 

1. Οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες είναι δευτερογενείς και περιβαλλοντικής 

αιτιολογίας. Με άλλα λόγια, οφείλονται σε αρνητικούς ψυχο-εκπαιδευτικούς 

και περιβαλλοντικούς παράγοντες, σε έλλειψη κινήτρων από πλευράς του 

παιδιού, σε χαμηλό ΙQ ή σε σημαντικές αισθητηριακές ή εγκεφαλικές βλάβες, 

οι οποίες σχετίζονται με τη διαταραχή. Για παράδειγμα, ένα παιδί που δεν 

ακούει καθαρά, δυσκολεύεται να παρακολουθήσει το μάθημα. Οι μαθητές με 

γενική μαθησιακή δυσκολία υστερούν γενικά σε όλα τα μαθήματα: στα 
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προφορικά και στα γραπτά, όπως και στα θεωρητικά αλλά και στα πρακτικά 

(«Dyslexia Center Pavlidis Method»).  

2. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι πρωτογενής φύσεως και βιολογικής 

αιτιολογίας. Σε αυτές το παιδί υστερεί μόνο σε ορισμένα είδη μαθημάτων. 

Προϋποθέτουν κανονική ή ανώτερη ευφυΐα, τουλάχιστον όχι χαμηλή, και 

βιολογικο-νευρολογικά αίτια, που είναι κυρίως κληρονομικά και δεν 

προκαλούνται από το περιβάλλον. Η δυσλεξία αποτελεί τη συχνότερη ειδική 

μαθησιακή δυσκολία («Dyslexia Center Pavlidis Method»).  

 

3.1.2. Ορισμοί μαθησιακών δυσκολιών 

 

Αν και το επιστημονικό ενδιαφέρον για τις απρόσμενες δυσκολίες μάθησης 

που δεν μπορούν να εξηγηθούν από το νοητικό δυναμικό των μαθητών, είχε 

ξεκινήσει πολύ νωρίτερα (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007), τη δεκαετία του ’60-70 

το ενδιαφέρον των ερευνητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων στράφηκε 

σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Σταθμό αποτέλεσε η εισαγωγή του όρου 

«μαθησιακές δυσκολίες» από τον ψυχολόγο και ειδικό παιδαγωγό Samuel Kirk τη 

χρονολογία 1963, οι οποίες «αφορούν μια ομάδα παιδιών με διαταραχές στην 

ανάπτυξη του λόγου, της ομιλίας, της ανάγνωσης και άλλων δεξιοτήτων που είναι 

απαραίτητες στην κοινωνική αλληλεπίδραση». Από τον παραπάνω ορισμό εξαιρούνται 

τα παιδιά με γενικευμένη νοητική αναπηρία ή αισθητηριακές βλάβες (Τζουριάδου, 

2011).  

 

Μέχρι σήμερα, οι αναζητήσεις των επιστημόνων έχουν οδηγήσει σε 

σημαντικό αριθμό ορισμών, οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή κριτική ανάλυση και 

προσαρμογή. Ο ορισμός του National Joint Committee on Learning Disabilities 

(NJCLD, 1988), ο οποίος έχει γίνει ευρύτερα αποδεκτός και αξιοποιείται τόσο από 

την ερευνητική όσο και από την εκπαιδευτική κοινότητα, παρατίθεται παρακάτω: «Οι 

μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή 

ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση 

και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή 

μαθηματικής ικανότητας. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε 

δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη 
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διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης 

και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, 

αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους τέτοιες. Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να 

εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (π. χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική 

καθυστέρηση, συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι 

πολιτισμικές διαφορές ή η ανεπαρκής/ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο 

αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων» (NJCLD, 1988: 1, στο Hammill, 

1990). Η Εθνική Μεικτή Επιτροπή (NJCLD) ποτέ δεν επιδίωξε να δημιουργήσει τον 

«τέλειο ορισμό», περισσότερο προσπάθησε να συγκεντρώσει τα σημαντικότερα 

στοιχεία των προηγούμενων ορισμών, διαμορφώνοντας μια πλήρη εικόνα των 

μαθησιακών δυσκολιών (Hammill, 1990).  

 

Πενήντα χρόνια μετά τη διατύπωση των πρώτων ορισμών για τις μαθησιακές 

δυσκολίες μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι η γνώση και η εμπειρία έχουν διευρυνθεί 

σε σημαντικό βαθμό, χωρίς ωστόσο ο όρος να έχει ξεκαθαριστεί απόλυτα. Παρά τις 

ασάφειες και τις αντιγνωμίες, οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια υπαρκτή 

κατάσταση που δημιουργεί εμπόδια και προβλήματα στην κατάκτηση της γνώσης 

(Τζουριάδου, 2011) περίπου στο 7% του μαθητικού πληθυσμού (Γάκης, Καμπυλαυκά 

& Πολυχρόνη, 2016). Οι Μπότσα & Παντελιάδου (2007) προσπαθώντας να 

συνοψίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών καταλήγουν στα 

παρακάτω:  

 οι διάφορες δυσκολίες και τα χαρακτηριστικά τους δεν είναι κοινά σε όλο τον 

πληθυσμό, 

 οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ενδογενείς και έχουν οργανική αιτιολογία. 

Χωρίς να έχουν διευκρινισθεί πλήρως οι αιτιακοί παράγοντες και ο 

μηχανισμός λειτουργίας τους, έχει γίνει σαφές πως εδράζονται σε 

δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος,  

 διαφοροποιούνται από άλλες καταστάσεις μειονεξίας, όπως οι αισθητηριακές 

βλάβες ή η νοητική αναπηρία και  

 χαρακτηρίζονται από μια απρόσμενη απόκλιση μεταξύ του γνωστικού 

δυναμικού και της σχολικής επίδοσης που παρουσιάζουν οι μαθητές 

(Μπότσας & Παντελιάδου, 2007). 
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3.2. Χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι μαθησιακές δυσκολίες συνιστούν μια «ανομοιογενή 

ομάδα διαταραχών». Με άλλα λόγια, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να 

παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, οι κυριότερες δυσκολίες των 

μαθητών αυτών εμφανίζονται στις περιοχές της αντίληψης, της γλώσσας, της μνήμης, 

της προσοχής και συγκέντρωσης, της μεταγνώσης, των κινήτρων, της συμπεριφοράς 

και της κοινωνικο-συναισθηματικής εξέλιξης (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007). 

 

Αντίληψη 

 
Αναμφίβολα, τα ελλείματα που εμφανίζουν τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες στις αντιληπτικές λειτουργίες αποτελούν και τον βασικό αιτιολογικό 

παράγοντα (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007; Scruggs & Mastropieri, 2002). Παρόλο 

δεν παρουσιάζουν χαμηλή νοημοσύνη ή αισθητικές βλάβες, αντιμετωπίζουν 

απροσδόκητα σημαντικές δυσκολίες στην κατανόηση, γεγονός που επηρεάζει τη 

σχολική τους επίδοση (Scruggs & Mastropieri, 2002). Αναλυτικότερα, σύμφωνα με 

τα ερευνητικά ευρήματα των Heiman & Precel (2003), οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες συναντούν προβλήματα κυρίως στις θεωρητικές επιστήμες, όπου 

απαιτείται η παραγωγή γραπτού λόγου αλλά και η ανάγνωση πολύπλοκων κειμένων, 

και ιδιαίτερα στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι 

εμφανίζουν ελλείματα τόσο στην οπτική όσο και στην ακουστική αντίληψη και 

επεξεργασία (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007) και χρειάζονται ποικίλα οπτικά και 

ακουστικά ερεθίσματα, τα οποία συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη κατανόησή 

τους (Heiman & Precel, 2003). 

 

Γλώσσα 

 
    Οι Joanissea, Manisa, Keatingb & Seidenbergc (2000) υποστηρίζουν ότι οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν προβλήματα σε βασικές πτυχές της 

γλωσσικής εξέλιξης. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουν τόσο φωνολογικές όσο και 

μορφολογικές δυσκολίες, ενώ παρουσιάζουν σαφή ελλείμματα στην αντίληψη του 

λόγου. Οι παραπάνω δυσκολίες εμφανίζονται έντονα σε μαθητές της προσχολικής και 
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πρωτοσχολικής ηλικίας, εξακολουθώντας ωστόσο να υπάρχουν και στις μεγαλύτερες 

τάξεις έως την ενήλικη ζωή, φανερώνοντας τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των 

δυσκολιών (Κωτούλας & Παντελιάδου, 2003, στο Μπότσας & Παντελιάδου, 2007). 

Ωστόσο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Joanissea et al. (2000), τα 

γλωσσικά επιτεύγματα των μαθητών με δυσκολίες μάθησης συμπίπτουν στενά με 

αυτά των παιδιών μικρότερης ηλικιακής ομάδας. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι τα 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν μια γενική καθυστέρηση στις γλωσσικές 

δεξιότητες, παρά μια συγκεκριμένη φωνολογική δυσλειτουργία. 

 

Μνήμη 

 
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στη 

μνημονική τους ικανότητα εκτείνονται σε ολόκληρο τον μνημονικό μηχανισμό, ενώ 

σε συνδυασμό με τις ελλείψεις της φωνολογικής τους επίγνωσης, οδηγούν σε 

προβλήματα τόσο στην ανάγνωση όσο και στην ορθογραφία (Swanson, 1994; 

Baddeley, 1986; Ceci, Ringstorm & Lea, 1981, στο Μπότσας & Παντελιάδου, 2007).  

 

Όσον αφορά τη βραχύχρονη μνήμη, τα αποτελέσματα της έρευνας των 

Swanson, Zheng & Jerman (2009) φανερώνουν ότι τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες έχουν χαμηλή επίδοση σε σχέση με τους τυπικά αναπτυσσόμενους 

συνομηλίκους τους, σε έργα που απαιτούν την ανάκληση φωνημάτων αλλά και 

ακολουθιών. Η Swanson (1987; 1984, στο Μπότσας & Παντελιάδου, 2007) θεωρεί 

πως τα προβλήματα μακρόχρονης μνήμης των μαθητών αναδύονται από την 

αδυναμία τους να αποθηκεύσουν τα οπτικά και γλωσσικά ερεθίσματα που 

προσλαμβάνουν. Στην  έρευνα των Passolunghi & Siegel (2001) οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες σημείωσαν χαμηλότερη βαθμολογία και έκαναν περισσότερα 

λάθη σε μια σειρά διεργασιών της εργαζόμενης μνήμης, οι οποίες απαιτούσαν 

διαγραφή του άσχετου υλικού.  

 

Προσοχή και συγκέντρωση 

 
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες συχνά χαρακτηρίζονται ως 

«αφηρημένοι». Στην πραγματικότητα, οι Tarver & Hallahan (1974) υποστηρίζουν ότι 
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οι μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

δυσκολία συγκέντρωσης, ενώ η προσοχή τους διασπάται από ποικίλους εξωτερικούς 

παράγοντες, όπως τα φώτα που αναβοσβήνουν ή τα έντονα χρώματα. Ακόμη, 

χαρακτηρίζονται από υπερδιέγερση, ιδιαίτερα σε στατικές δραστηριότητες, 

παρορμητισμό και δυσκολία να διατηρούν την προσοχή τους στο ίδιο ερέθισμα για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που επηρεάζει τη σχολική επίδοση και το 

μαθησιακό προφίλ τους.  

 

Μεταγνώση 

 
Η Livingston (1997) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η μεταγνώση μπορεί να 

οριστεί σαν «σκέφτομαι σχετικά με τη διαδικασία σκέψης μου». Με άλλα λόγια, αφορά 

την αυτοαξιολόγηση του μαθητή σχετικά με τη διαδικασία μάθησης που ακολούθησε 

και την επίτευξη των στόχων που έθεσε. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, το 

προφίλ του επιτυχημένου μαθητή περιλαμβάνει μεταγνωστικές ικανότητες, όπως την 

αποτελεσματική χρήση μιας πληθώρας στρατηγικών, την αυτοαξιολόγηση της 

πορείας του καθώς και τον αναστοχασμό πάνω στα αποτελέσματά του (Μπότσας & 

Παντελιάδου, 2007). Ωστόσο, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες υιοθετούν κυρίως 

στρατηγικές επιφανειακής επεξεργασίας, τις οποίες μάλιστα δυσκολεύονται να 

εναλλάξουν αποτελεσματικά. Ακόμη, αδυνατούν να πραγματοποιήσουν αυτοέλεγχο 

και κατά συνέπεια έχουν περιορισμένη επίγνωση των αποτελεσμάτων τους (Griva, 

Alevriadou & Geladari, 2009). Συνήθως ολοκληρώνουν την εργασία που τους 

ζητείται, δίχως να προχωρούν σε περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων (Μπότσας 

& Παντελιάδου, 2007). 

 

Κίνητρα 

 
Ποικίλες ερευνητικές μελέτες φανερώνουν ότι οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες τείνουν να έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση και δεν εμφανίζουν ισχυρά 

κίνητρα (Tabassam & Grainger, 2002, στο García & de Caso, 2004). Ακόμη, βιώνουν 

έντονο άγχος, με αποτέλεσμα να μην αναλαμβάνουν ενεργητικό ρόλο στην 

κατάκτηση της γνώσης, ενώ χρειάζονται διαρκή συναισθηματική υποστηρίξη (Woolf, 

Arroyo, Muldner, Burleson, Cooper, Dolan & Christopherson, 2010). Κατά συνέπεια, 
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αποκτούν μία αρνητική εικόνα για τη μάθηση, νιώθουν ανεπαρκείς και θέτουν 

χαμηλούς στόχους, ενώ αποσύρονται εύκολα σε περίπτωση αποτυχίας (González-

Pienda et al., 2000, στο García & de Caso, 2004).  

 

Συμπεριφορά 

 
Σύμφωνα με στατικά στοιχεία, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

συλλαμβάνονται για παραβάσεις αρκετά συχνότερα από τους τυπικά 

αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους (SRI International, 1997, στο Morrison & 

Skiba, 2001). Ωστόσο, τα προβλήματα συμπεριφοράς δεν αποτελούν συστατικό 

στοιχείο των μαθησιακών δυσκολιών (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007). Σύμφωνα με 

τους Svetaz, Ireland & Blum (2000) οι μαθητές αυτοί δυσκολεύονται σημαντικά να 

ανταπεξέλθουν στη σχολική πραγματικότητα και δεν ανταποκρίνονται 

αποτελεσματικά στις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Κατά συνέπεια, 

αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν τους στόχους τους και βιώνουν έντονα τη σχολική 

αποτυχία. Οι παραπάνω συνθήκες καθιστούν τους μαθητές με δυσκολίες μάθησης 

ιδιαίτερα επιρρεπείς στη συναισθηματική δυσφορία, την υιοθέτηση βίαιων 

συμπεριφορών και τη κοινωνική απομόνωση (Svetaz, Ireland & Blum, 2000) 

 

Κοινωνική και συναισθηματική εξέλιξη 

 
Η προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την 

ισορροπημένη κοινωνικοσυναισθηματική εξέλιξη των παιδιών, καθώς κατά τη 

διάρκειά τους χτίζουν την αυτοεικόνα τους και αναπτύσσουν τις πρώτες φιλίες 

(Μπότσας & Παντελιάδου, 2007). Ωστόσο, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

συχνά αποτυγχάνουν να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις με τους τυπικά 

αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους (Stanton-Chapman & Snell, 2011). Σύμφωνα 

τη διεθνή βιβλιογραφία, είναι πιθανό να βιώσουν σχολικό εκφοβισμό ή 

περιθωριοποίηση από το σύνολο των συμμαθητών τους, λόγω των συνεχόμενων 

αποτυχιών τους (Rose, Monda-Amaya & Espelage, 2011). Η κοινωνική, όμως, 

απομόνωση επηρεάζει αρνητικά την αυτοεικόνα τους, την αίσθηση αποδοχής και την 

ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών (Twyman, 

Saylor, Saia, Macias, Taylor, & Spratt, 2010). 
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3.3. Προβλήματα στη σχολική μάθηση 

 

Τόσο τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες, όσο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε κάθε γνωστικό 

αντικείμενο ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα, διαφοροποιούνται σημαντικά για 

το καθένα. Ωστόσο, τα περισσότερα μαθησιακά προβλήματα αφορούν κυρίως την 

επεξεργασία του γραπτού λόγου και συγκεκριμένα την ανάγνωση και τη γραφή, ενώ 

σε κάποιες περιπτώσεις τα μαθηματικά (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007). Στην 

παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά στις μαθησιακές δυσκολίες που αφορούν τη 

γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών.  

 

3.3.1. Μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση – Δυσλεξία 

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες εντοπίζονται αρχικά στην ανάγνωση του μαθητή και 

αργότερα στον γραπτό λόγο. Τα παιδιά με δυσκολίες ανάγνωσης μπορεί να 

εμφανίσουν προβλήματα στο στάδιο της αποκωδικοποίησης, όπου προσπαθούν να 

αντισταθμίσουν τις φωνολογικές τους δυσκολίες απομνημονεύοντας ολόκληρες 

λέξεις, γεγονός που δευτερογενώς τα οδηγεί να αποκτήσουν δυσκολίες και στο 

μορφοσυντακτικό και στο εννοιολογικό σύστημα (Τζουριάδου, 2011). Επίσης, τα 

ελλείμματα που εμφανίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στη βραχύχρονη 

λεκτική μνήμη εμποδίζουν την ανάκληση των πληροφοριών του κειμένου που 

διαβάζουν και δυσχεραίνουν την αποκωδικοποίηση του νοήματός του (Γάκης, 

Καμπυλαυκά & Πολυχρόνη, 2016). Όσον αφορά τα παιδιά που παρουσιάζουν 

διαταραχή του λόγου, παρατηρείται αδυναμία στην κατανόηση του κειμένου, 

ιδιαίτερα στην εύρεση της κεντρικής ιδέας και στη διάκριση των κύριων 

πληροφοριών, ενώ συχνά εστιάζουν σε ασήμαντες λεπτομέρειες (Γάκης, 

Καμπυλαυκά & Πολυχρόνη, 2016; Τζουριάδου, 2011). Παρόλο που οι αναγνωστικές 

δυσκολίες αυτών των μαθητών προκύπτουν από διαφορετικά ελλείμματα, εντέλει 

επηρεάζεται το σύνολο της αναγνωστικής τους λειτουργίας, εμποδίζοντάς τους να 

προχωρήσουν σε ανώτερα επίπεδα και να αποκτήσουν αναγνωστική ευχέρεια 

(Τζουριάδου, 2011).  

 

Τα προβλήματα ανάγνωσης που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες είναι τόσο συχνά, με αποτέλεσμα πολλές φορές να χρησιμοποιούνται 
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ταυτόσημα οι όροι «μαθησιακές δυσκολίες» και «δυσλεξία» (Τζουριάδου, 2011: 37). 

Η δυσλεξία αποτελεί μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή (Stein, 2001) και 

συγκαταλέγεται στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, λόγω της φυσιολογικής 

νοημοσύνης του παιδιού, της απουσίας σοβαρών αισθητηριακών και ψυχιατρικών 

προβλημάτων αλλά και διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων (π.χ. περιβάλλον 

αποστέρησης) (Μπαστέα, 2016).  

 

Σύμφωνα με τη «Mayo Clinic» (http://www.mayoclinic.org/diseases-

conditions/dyslexia/basics/definition/con-20021904), η δυσλεξία αποτελεί μια δια 

βίου κατάσταση που προκαλείται από κληρονομικά χαρακτηριστικά, τα οποία 

επιδρούν στον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου, επηρεάζοντας την εκμάθηση της 

ανάγνωσης και της γραφής και γενικότερα τον χειρισμό του γραπτού λόγου, τόσο σε 

επίπεδο έκφρασης όσο και κατανόησης (Μπαστέα, 2016). Ωστόσο, οι δυσκολίες των 

παιδιών με δυσλεξία δεν περιορίζονται στην ανάγνωση, στη γραφή και στην 

ορθογραφία, αλλά επεκτείνονται στην έλλειψη συντονισμού, προσανατολισμού 

(σύγχυση δεξιού- αριστερού) και στην ανεπαρκή ικανότητα ταξινόμησης σε χωρικά 

και χρονικά πλαίσια. Οι παραπάνω αδυναμίες επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των 

μαθητών με δυσλεξία, δυσκολεύοντάς τους να συγκεντρωθούν και να ακολουθήσουν 

μια λογική αλληλουχία στον συλλογισμό τους (Stein, 2001).  

 

Η δυσλεξία δεν μπορεί να διαγνωσθεί πριν την έναρξη εκμάθησης του 

αλφαβητικού συστήματος και της αναγνώρισης της αντιστοιχίας φωνήματος- 

γραφήματος, η οποία πραγματοποιείται για τα περισσότερα παιδιά κατά την πρώτη 

σχολική ηλικία (Μπαστέα, 2016). Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, τα 

περισσότερα παιδιά με δυσλεξία είναι ικανά να επιτύχουν στο σχολείο μέσω της 

διαθεματικής διδασκαλίας, εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κυρίως 

μέσω της συναισθηματικής υποστήριξης που λαμβάνουν από τους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς («Mayo Clinic»).  

 

Οι Παντελιάδου & Πατσιοδήμου (2007) δημιούργησαν έναν πίνακα, όπου 

συγκεντρώνουν τα αναγνωστικά προβλήματα και τις αδυναμίες των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες, ανάλογα με το έλλειμμα που παρουσιάζουν, ο οποίος 

παρατίθεται παρακάτω (Πίνακας 1).  

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dyslexia/basics/definition/con-20021904
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dyslexia/basics/definition/con-20021904
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Έλλειμμα  Ο μαθητής… 

Αναγνωστική 

Αποκωδικοποίηση 

Ευχέρεια ● διαβάζει αργά και δυσκολεύεται τόσο 

στη σιωπηρή όσο και στη φωναχτή ανάγνωση 

Αποκωδικοποίηση 

● δυσκολεύεται στον χειρισμό των 

φωνημάτων 
● κάνει συχνά αντιμεταθέσεις,  

αντικαταστάσεις, παραλείψεις, προσθέσεις 

γραμμάτων και συλλαβών 
● δυσκολεύεται στην αποκωδικοποίηση  

συμπλεγμάτων, δίψηφων και συνδυασμών 
● αντικαθιστά λέξεις παρόμοιες 

φωνητικά (π. χ. «λάθος» αντί για «βάθος») 
● κάνει λάθη στην αποκωδικοποίηση 

των άγνωστων λέξεων και των ψευδολέξεων 

Αναγνωστική 

κατανόηση 

Άμεση κατανόηση 

● δυσκολεύεται στην κατανόηση 

πληροφοριών που παρουσιάζονται άμεσα και 

με σαφήνεια μέσα στο κείμενο 
● δυσκολεύεται στην εξαγωγή 

συμπεράσματος 

Έμμεση κατανόηση 

μέσω του κειμένου 

● δεν διακρίνει τις σημαντικές από τις 

ασήμαντες πληροφορίες 
● δυσκολεύεται στην οργάνωση 

πληροφοριών που παρέχονται σε ένα κείμενο 
● δεν χρησιμοποιεί αποτελεσματικά 

στρατηγικές για την κατανόηση του κειμένου 
● δυσκολεύεται να εντοπίσει την 

κεντρική ιδέα 
● δυσκολεύεται να διακρίνει τις 

πληροφορίες που δεν ταιριάζουν νοηματικά 

με το περιεχόμενο του κειμένου 

Έμμεση κατανόηση 

που προκύπτει μέσω 

της προϋπάρχουσας 

γνώσης 

● αδυνατεί να σχηματίσει προβλέψεις 

και υποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο 
● αδυνατεί να συσχετίσει τη νέα γνώση 

με την ήδη υπάρχουσα 

Πίνακας 1: Μαθησιακές Δυσκολίες στην ανάγνωση (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007: 

45) 

 

3.3.2. Μαθησιακές δυσκολίες στη γραφή 

 

Η παραγωγή του γραπτού λόγου, δηλαδή η μεταφορά των σκέψεων σε 

οργανωμένο γραπτό λόγο με συνοχή και αλληλουχία, αποτελεί σημαντική σχολική 

δεξιότητα, η κατάκτηση της οποίας θεωρείται απαραίτητη για την ακαδημαϊκή 

επιτυχία των μαθητών (Γάκης, Καμπυλαυκά & Πολυχρόνη, 2016). Ο αριθμός των 
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παιδιών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες στη γραφή δεν είναι γνωστός. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την Εθνική Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Προόδου (National 

Assessment of Educational) μεγάλος αριθμός μαθητών στις Ηνωμένες Πολιτείες 

δυσκολεύεται σοβαρά να παράγει γραπτό λόγο (Graham & Harris, 2005). Οι 

δυσκολίες στη γραφή εμφανίζονται σε όλες τις φάσεις της γραφής, δηλαδή στον 

σχεδιασμό, στην καταγραφή, στην επανεξέταση και στην επιμέλεια ενός κειμένου 

(Troia, 2006, στο Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007). Εκτενέστερα, οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες συχνά εμφανίζουν σημαντικά ελλείμματα στην παραγωγή του 

γραπτού κειμένου, καθώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις επιμέρους δεξιότητες που 

απαιτούνται για τη δραστηριότητα αυτή (Γάκης, Καμπυλαυκά & Πολυχρόνη, 2016). 

Η Τζουριάδου (2011) υποστηρίζει ότι οι δυσκολίες στη γραπτή έκφραση μπορεί να 

πάρουν τη μορφή ειδικών λαθών αναστροφών, σύγχυσης γραμμάτων, 

αντιμεταθέσεων, παραλείψεων ή πρόσθεσης γραμμάτων, κακογραφίας, 

παρατονισμών κ.α.. Αυτές εμφανίζονται συνήθως στους μαθητές με οπτικο-

αντιληπτικά ελλείμματα, λόγω αδυναμίας στο συντονισμό ματιού- χεριού, στην 

αντίληψη του χώρου, στον προσανατολισμό κ. α. Τα παραπάνω προβλήματα 

εμφανίζονται στα πρώτα στάδια της γραφής και παρόλο που δεν τους δίνεται η 

κατάλληλη προσοχή, λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών, μπορεί να αποτελέσουν 

σοβαρό εμπόδιο στη σχολική επίδοση του μαθητή (Τζουριάδου, 2011).  

 

Αναφορικά με την παραγωγή γραπτού λόγου, οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες στη γραφή διαθέτουν ελλιπή προηγούμενη γνώση και αδυνατούν να 

σκεφτούν ποικίλες ιδέες. Στη συνέχεια, προχωρούν σε απλή καταγραφή των σκέψεών 

τους, συχνά χωρίς οργάνωση, παραλείποντας συνήθως τα σημεία στίξης και κάνοντας 

γραμματικά, συντακτικά και ορθογραφικά λάθη. Δυσκολεύονται, επίσης, σε 

εκφραστικό επίπεδο, καθώς διαθέτουν περιορισμένο λεξιλόγιο, με συνέπεια το τελικό 

αποτέλεσμα να περιλαμβάνει πολλές επαναλήψεις (Γάκης, Καμπυλαυκά & 

Πολυχρόνη, 2016). Ακόμη, η έλλειψη μεταγνωστικών δεξιοτήτων δημιουργεί 

προβλήματα στην επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών που αφορούν 

την παραγωγή κειμένου. Με άλλα λόγια, αδυνατούν να θέσουν στόχους στο προ- 

συγγραφικό στάδιο, να ρυθμίσουν τη διαδικασία που ακολουθούν κατά τη συγγραφή 

και τελικά να ελέγξουν το κείμενό τους και να εκτιμήσουν την απόδοσή τους (Troia, 
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2006, στο Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007).  

 

Σύμφωνα με την Τζουριάδου (2011) οι δυσκολίες στη γραφή συνήθως 

εντοπίζονται με καθυστέρηση μετά την Α’ Δημοτικού, καθώς στην προσχολική 

ηλικία δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου. Συνεπώς, τυχόν 

δυσκολίες στη γραφή να αγνοούνται και να εντοπίζονται μόνο προβλήματα που 

αφορούν την ομιλία. Στο δημοτικό τα παιδιά που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες 

αρχικά παρουσιάζουν γραμματικού τύπου λάθη κυρίως στις καταλήξεις των λέξεων 

και δεν μπορούν να μάθουν την ορθογραφία σε μεμονωμένες λέξεις. Ακόμη, τα 

γραπτά τους χαρακτηρίζονται από ακυριολεξίες και ασυνταξίες και γενικότερα 

εμφανίζουν μεγάλες δυσκολίες στην οργάνωση και χρήση του γραπτού λόγου, οι 

οποίες συχνά θεωρούνται αναμενόμενες σε αυτήν την ηλικία, επομένως 

παραβλέπονται (Τζουριάδου, 2011). Παρακάτω παρουσιάζεται ένας συγκεντρωτικός 

πίνακας των Παντελιάδου & Πατσιοδήμου (2007), στον οποίο εμφανίζονται τα 

προβλήματα της γραφής των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες κατά τις φάσεις της 

παραγωγής του γραπτού λόγου (Πίνακας 2).  

 

Έλλειμμα  Ο μαθητής 

Γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων 
Γραφο-συμβολικά 

● δυσκολεύεται στον 

σχηματισμό των γραμμάτων (σχήμα, 

μέγεθος, κλίση, ευθυγράμμιση), αλλά 

και των λέξεων (σειροθέτηση) 
● μπερδεύεται όσον αφορά τη 

χρήση των σημείων στίξης 
● δυσκολεύεται να ακολουθήσει 

τις γραμμές του τετραδίου 
● αντιμετωπίζει δυσκολίες στον 

συντονισμό των κινήσεων, 

χαρακτηρίζεται από αδεξιότητα 
● έχει κακή στάση του σώματος 

κατά τη γραφή 
● παρουσιάζει αδυναμίες στο 

κράτημα του μολυβιού (δύναμη, θέση 

χεριού και χαρτιού) 
● δυσκολεύεται στη διατήρηση 

της αναλογίας των πεζών και 

κεφαλαίων γραμμάτων 
● δεν τηρεί αποστάσεις μεταξύ 

των λέξεων 
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Γραπτή έκφραση 

Ορθογραφία 

● κάνει συχνά αντιστροφές, 

προσθέσεις, παραλείψεις, αντικατα-

στάσεις γραμμάτων, συλλαβών ή 

ολόκληρων λέξεων (π.χ.τρέεχω/τρέχω, 

πάτνα/πάντα, πόρτα/πότα) 
● κάνει λάθη στον τονισμό ή 

δείχνει παντελή έλλειψη τόνων 
● κάνει συχνά λάθη σε βασικούς 

κανόνες ορθογραφίας (π.χ. παίζο) 
● κάνει συχνά λάθη στο 

ετυμολογικό μέρος της λέξης (π. χ. 

πέζω) 
● δεν γενικεύει τους κανόνες 

ορθογραφίας σε όλες τις λέξεις, 

ομοιοκατάληκτες ή παράγωγες 
● δεν αυτοδιορθώνεται 

Οργάνωση και δομή  

● κάνει λάθη στη σειρά των 

λέξεων (π.χ. ο φρούτα μανάβης 

πουλάει) 
● δεν τηρεί χρονική ή λογική 

αλληλουχία 
● δυσκολεύεται στη δόμηση 

παραγράφων  
● αντιμετωπίζει δυσκολίες 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 

● οι ιδέες του δεν 

ανταποκρίνονται στο θέμα 
● δυσκολεύεται στην καταγραφή 

κειμένων με φαντασία, πρωτοτυπία και 

προσωπικό ύφος 
● γράφει κείμενα με περιορισμέ-

νο αριθμό λέξεων/προτάσεων 
● δυσκολεύεται στη σύνταξη 
● παραλείπει συχνά λέξεις 
● έχει προβλήματα αλληλουχίας 

και συνοχής πληροφοριών 
● δυσκολεύεται στη σύνθεση 

εισαγωγής αλλά και στην εύρεση και 

ανάπτυξη κεντρικών ιδεών 
● αντιμετωπίζει δυσκολίες στην 

ανάπτυξη επιχειρημάτων ή 

υποστηρικτικών προτάσεων 
Πίνακας 2: Μαθησιακές Δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου (Παντελιάδου & 

Πατσιοδήμου, 2007: 46-47) 
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3.4. Καλλιέργεια στρατηγικών γλωσσικής ανάπτυξης σε μαθητές με 

γενικές ή/και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

 

Μια πληθώρα ερευνών έχει διεξαχθεί σχετικά με την ενίσχυση των γλωσσικών 

στρατηγικών στα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Οι Bari, Abdullah, 

Abdullah & Yasin (2016) υποστηρίζουν ότι τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής των παιδιών 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Τα ερεθίσματα που δέχονται 

από το περιβάλλον τους και οι εμπειρίες στις οποίες εκτίθενται οι μαθητές προσχολικής 

ηλικίας επιδρούν στην ανάπτυξη του εγκεφάλου τους, θέτοντας τις βάσεις για την 

ανάπτυξη της γλώσσας, τη συλλογιστική, την επίλυση προβλημάτων αλλά και την 

καλλιέργεια συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Συνεπώς, η έγκαιρη 

αναγνώριση διαφόρων προβλημάτων και δυσκολιών των παιδιών κρίνεται ιδιαιτέρως 

σημαντική, ώστε να δοθεί στο καθένα η κατάλληλη εκπαιδευτική παρέμβαση (Bari, 

Abdullah, Abdullah & Yasin, 2016).  

 

3.4.1. Ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης 

 
Η καλλιέργεια στρατηγικών για την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης 

είναι αναγκαία για όλους τους μαθητές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανές 

δυσκολίες και να αναπτύξουν την αναγνωστική τους ικανότητα. Ιδιαίτερα όσον αφορά 

τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, η διδασκαλία κατάλληλων και αποτελεσματικών 

στρατηγικών συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό των προβλημάτων και των 

ελλειμμάτων που εμφανίζουν (Γάκης, Καμπυλαυκά & Πολυχρόνη, 2016). Ποικίλες 

έρευνες επιβεβαιώνουν την παραπάνω θέση, αποδεικνύοντας ότι η διδασκαλία και η 

ενίσχυση στρατηγικών γλωσσικής μάθησης, επηρεάζει θετικά την αναγνωστική 

κατανόηση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (Clarke, Snowling, Truelove & 

Hulme, 2010; Muller, 2016; Oladele & Oladele, 2016).  

 

Θέλοντας να εξετάσουν τα αποτελέσματα της συνεργατικής μεθόδου και της 

ολιστικής προσέγγισης της γλώσσας («whole language approach»), οι Oladele & 

Oladele (2016) συνέλεξαν ένα δείγμα παιδιών μέσης παιδικής ηλικίας με δυσκολίες 

στην αναγνωστική κατανόηση. Η φιλοσοφία πίσω από την ολιστική προσέγγιση της 

γλώσσας είναι ότι τα παιδιά μπορούν να κατακτήσουν την τέχνη της ανάγνωσης με 

φυσικό τρόπο. Οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης υποστηρίζουν ότι η έκθεση 
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των παιδιών σε χρήσιμα και ενδιαφέροντα βιβλία από μικρή ηλικία ενισχύει την 

αναγνωστική τους ικανότητα. Σύμφωνα με τον Acosta (2012, στο Oladele & Oladele, 

2016) η διδασκαλία της γλώσσας γίνεται μέσα από ολόκληρες λέξεις ή/και φράσεις 

και όχι μεμονωμένες ή τεμαχισμένες. Τα αποτελέσματα της έρευνας φανέρωσαν 

αξιοσημείωτη διαφορά πριν και μετά την παρέμβαση, όσον αφορά στις βαθμολογίες 

των συμμετεχόντων στην αναγνωστική κατανόηση. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες 

που διδάχθηκαν μέσω της ολιστικής προσέγγισης και της συνεργατικής μεθόδου, 

αναλαμβάνοντας ρόλους μέσα στην ομάδα, ενίσχυσαν σημαντικά την αναγνωστική 

τους κατανόηση αλλά και τις κοινωνικές τους δεξιότητες (Oladele & Oladele, 2016).  

 

Η έρευνα των Clarke, Snowling, Truelove & Hulme (2010) φανέρωσε ότι η 

παρέμβαση που βασίστηκε στον συνδυασμό της ενίσχυσης του προφορικού λόγου 

και της αναγνωστικής κατανόησης ήταν πιο αποτελεσματική σε σύγκριση με το 

πρόγραμμα παρέμβασης που ακολουθούσε μόνο τη μία από τις δύο προσεγγίσεις. Τα 

ευρήματα ενισχύουν την αντίληψη ότι πιθανά προβλήματα στο προφορικό λεξιλόγιο 

των παιδιών μπορεί να αποτελούν σημαντική αιτία εμφάνισης προβλημάτων στην 

αναγνωστική κατανόηση.  

 

Η Muller (2016) αναφέρει ότι είναι χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί να οπτικοποιούν 

τη διδασκαλία τους, λόγω των διαφορετικών στυλ μάθησης των παιδιών. Τα 

διαγράμματα βοηθούν τους μαθητές να απεικονίσουν νοητικά τις πληροφορίες και να 

κατανοήσουν βαθύτερα το κείμενο. Οι συμμετέχοντες της έρευνας διδάχθηκαν άμεσα 

τη στρατηγική εξαγωγής συμπερασμάτων μέσα από το κείμενο με τη βοήθεια 

διαγραμμάτων, τα οποία απεικόνιζαν τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου οι 

μαθητές να προχωρήσουν σε συμπεράσματα. Μετά την παρέμβαση δόθηκαν διάφορα 

κείμενα στους μαθητές, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός επιτυχίας της 

παρέμβασης. Σε γενικές γραμμές οι μαθητές ήταν σε θέση να γενικεύουν και να 

χρησιμοποιούν τα διαγράμματα, με σκοπό να εξάγουν συμπεράσματα και να 

κατανοούν καλύτερα το κείμενο που διαβάζουν (Muller, 2016).  

 

Επιπλέον, η ίδια ερευνήτρια υποστηρίζει ότι η προϋπάρχουσα γνώση 

αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα κατανόησης του κειμένου, καθώς τα παιδιά 

μπορούσαν να συνδέσουν τις νέες πληροφορίες με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και 
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εμπειρίες τους. Όσον αφορά τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, είναι 

απαραίτητη η συστηματική διδασκαλία στρατηγικών γλωσσικής καλλιέργειας. 

«Ποικίλες στρατηγικές οφείλουν να διδάσκονται στους μαθητές ήδη από νεαρή ηλικία 

και να μην εγκαταλείπονται, αλλά να ενισχύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 

τους πορείας» (Muller, 2016: 54).  

 

3.4.2. Ενίσχυση της παραγωγής γραπτού λόγου 

 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι αδυναμίες που εμφανίζουν οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες στον γραπτό λόγο επιφέρουν σημαντικές βραχυπρόθεσμες 

αλλά και μακροπρόθεσμες συνέπειες, όχι μόνο στην ακαδημαϊκή τους εξέλιξη, αλλά 

και στη μετέπειτα ζωή τους, καθώς επηρεάζουν αρνητικά την 

κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη (Griva & Chostelidou, 2014). Στην έρευνα 

των Griva & Chostelidou (2013) οι δίγλωσσοι μαθητές με γενικές μαθησιακές 

δυσκολίες εμφάνισαν περιορισμένη γνώση της διαδικασίας συγγραφής, δεν είχαν 

επαρκή επίγνωση των προβλημάτων τους, ενώ υιοθέτησαν στρατηγικές χαμηλότερου 

επιπέδου, κυρίως αντισταθμιστικές, προκειμένου να ξεπεράσουν τις αδυναμίες τους. 

 

Γίνεται αντιληπτό ότι η ενίσχυση της γραπτής έκφρασης αποτελεί ζήτημα 

μείζονος σημασίας. Η διδασκαλία της γραφής οφείλει να διεκπεραιώνεται μέσα από 

τα τρία στάδια από τα οποία προέρχεται (Γάκης, Καμπυλαυκά & Πολυχρόνη, 2016) 

και να περιλαμβάνει κατάλληλες και αποτελεσματικές στρατηγικές παραγωγής 

γραπτού λόγου στο καθένα από αυτά (Graham & Harris, 2005).  

 

Προ-συγγραφικό στάδιο  

 
Αρχικά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι μαθητές να διδαχθούν στρατηγικές 

οργάνωσης των ιδεών τους, προτού ξεκινήσουν τη συγγραφή ενός κειμένου. Στο προ- 

συγγραφικό στάδιο οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται όσον αφορά 

την επιλογή ή την εύρεση ενός θέματος προς ανάπτυξη και χρειάζεται να λάβουν ένα 

πιο δομημένο πλαίσιο γραφής (Γάκης, Καμπυλαυκά & Πολυχρόνη, 2016).  

 

Στη μελέτη των Graham, Harris & Mason (2005) ζητήθηκε από μαθητές της 
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τρίτης δημοτικού με δυσκολίες γραφής να γράψουν διάφορα κειμενικά είδη, 

αξιολογώντας τις γνώσεις και τις ικανότητές τους. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε 

πεντάμηνη παρέμβαση σε δύο ομάδες, ενώ υπήρχε και μία ομάδα ελέγχου. Στις 

ομάδες παρέμβασης διδάχθηκαν στρατηγικές οργάνωσης των σκέψεων και των 

ιδεών, μέσα από ακρωνύμια. Συγκεκριμένα, το ακρωνύμιο ΤRΕΕ (Topic sentence, 

Reasons, Examine reasons, Ending) προτρέπει τους μαθητές να αναφέρουν τη 

θεματική πρόταση, να βρουν επιχειρήματα για να υποστηρίξουν την άποψή τους, να 

αναλογιστούν εάν η επιχειρηματολογία τους είναι πειστική και να ολοκληρώσουν με 

τον επίλογο. Επίσης, το ακρωνύμιο POW τους υπενθυμίζει να επιλέξουν ένα θέμα 

(Pick), να οργανώσουν τις ιδέες τους (Organize), με βάση το ακρωνύμιο ΤREE, και 

στη συνέχεια να ελέγξουν την πληρότητα του κειμένου τους, προσθέτοντας (Write) 

επιπλέον πληροφορίες σε περίπτωση που η ανάπτυξη του θέματός τους είναι ελλιπής 

(Pick my idea, Organize my notes using Tree, Write and say more).  

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας φανέρωσαν ότι η διδασκαλία στρατηγικών 

σχεδιασμού στην παραγωγή γραπτού λόγου είχε θετική επίδραση στους μαθητές. 

Επιπλέον πλεονεκτήματα παρουσίασαν τα παιδιά που εργάστηκαν σε ομάδες, 

παράγοντας πιο δημιουργικά κείμενα, με περισσότερες λεπτομέρειες και 

επιχειρήματα (Graham, Harris & Mason, 2005). Τα παραπάνω ευρήματα 

επιβεβαιώνονται και σε μαθητές της δευτέρας δημοτικού (Harris, Graham & Mason, 

2006). Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποια 

παιδιά στη γραφή, η σαφής και συστηματική διδασκαλία στρατηγικών τους παρέχει 

την αναγκαία υποστήριξη για να ξεπεράσουν τα εμπόδια που συναντούν, 

εξελίσσοντας την ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου. Επιπλέον, οι μελέτες 

επιβεβαιώνουν ότι ο σχεδιασμός στο προ- συγγραφικό στάδιο διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των σκέψεων των παιδιών, ακόμη και όταν πρόκειται 

για μικρές ηλικίες (Graham, Harris & Mason, 2005; Harris, Graham & Mason, 2006).  

 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο στο συγκεκριμένο στάδιο αποτελεί ο 

καθορισμός συγκεκριμένων στόχων (Ferretti, McArthur, & Dowdy, 2000). Ο κύριος 

σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιορίσει ότι η συγκεκριμένη στοχοθεσία 

επηρεάζει τη διαδικασία γραφής των παιδιών. Η έρευνα κατέληξε σε θετικά 
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αποτελέσματα για όλους τους τύπους των μαθητών, ενισχύοντας τον γραπτό λόγο, 

ακόμη και αυτών που παρουσίαζαν μαθησιακές δυσκολίες.  

 
Συγγραφικό στάδιο  

 
Κατά το συγγραφικό στάδιο είναι καίριας σημασίας οι μαθητές με γενικές ή 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να καθοδηγούνται μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις να 

οργανώσουν το περίγραμμα του κειμένου και να υιοθετήσουν το κατάλληλο ύφος, 

προκειμένου να εκφράσουν τις ιδέες τους (Γρίβα, Γκουντούρας & Αλευριάδου, 

2011). Το ύφος ορίζεται από την κειμενική δομή που ζητείται κάθε φορά. Η 

εξοικείωση των μαθητών με τα διάφορα κειμενικά είδη μπορεί να επέλθει με τη 

βοήθεια σχεδιαγραμμάτων. Η διδασκαλία της δομής προτείνεται να ξεκινά από τα 

αφηγηματικά κείμενα, τα οποία προσομοιάζουν στον προφορικό λόγο και έχουν 

απλούστερη μορφή, και σταδιακά να προχωρά στη μελέτη επιχειρηματολογικών 

κειμένων με μεγαλύτερες προτάσεις, τεχνικό λεξιλόγιο και πιο πολύπλοκη 

συντακτική δομή (Πολυχρόνη, 2011, στο Γάκης, Καμπυλαυκά & Πολυχρόνη, 2016).  

 

Στη συνέχεια, οι μαθητές ενθαρρύνονται να συνδέσουν με τον κατάλληλο 

τρόπο τις προτάσεις τους και να χρησιμοποιήσουν πλούσιο λεξιλόγιο και σημεία 

στίξης (Γρίβα, Γκουντούρας & Αλευριάδου, 2011). Όσον αφορά την ενίσχυση του 

λεξιλογίου, οι ασκήσεις λεξιλογίου βρέθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικές,  όπως η 

εύρεση συνώνυμων ή αντώνυμων λέξεων και η χρήση λεξικού. Μια άλλη τεχνική 

αποτελεί η ενίσχυση της ικανότητας γραφής σε επίπεδο πρότασης, όπου οι μαθητές 

διδάσκονται να γράφουν πιο σύνθετες προτάσεις, συνδέοντάς τες με συνδέσμους και 

χρησιμοποιώντας επιθετικούς και επιρρηματικούς προσδιορισμούς (Γάκης, 

Καμπυλαυκά & Πολυχρόνη, 2016). Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι οι μαθητές, 

ιδιαίτερα αυτοί που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες, χρειάζονται συνεχή 

υποστήριξη στην αποτύπωση των σκέψεων και των ιδεών τους στον γραπτό λόγο 

(Γρίβα, Γκουντούρας & Αλευριάδου, 2011).  

 

Μετα-συγγραφικό στάδιο  

 
Το μετα-συγγραφικό στάδιο αποτελεί ίσως το πιο απαιτητικό στάδιο γραφής, 

καθώς η αξιολόγηση του γραπτού είναι μια περίπλοκη και σύνθετη διαδικασία που 
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απαιτεί μεταγνωστικές ικανότητες, στις οποίες τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

υστερούν σε σημαντικό βαθμό. Με άλλα λόγια, δυσκολεύονται να περάσουν από την 

παραγωγή στην επιμέλεια και διόρθωση του γραπτού τους (Γρίβα, Γκουντούρας & 

Αλευριάδου, 2011). 

 

Η άμεση διδασκαλία μεταγνωστικών στρατηγικών κρίνεται ιδιαίτερα 

βοηθητική. Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως πρότυπο, εξηγώντας τα 

βήματα που ακολουθεί, προκειμένου να ελέγξει το γραπτό του, με αποτέλεσμα οι 

μαθητές να παρατηρούν και ολοένα να εξοικειώνονται με τη διαδικασία (Γάκης, 

Καμπυλαυκά & Πολυχρόνη, 2016). Επιπλέον, συγκεκριμένες ερωτήσεις (π. χ. «Σε 

ποια σημεία τα κατάφερες;», «Τι θα ήθελες να διορθώσεις;») ή ακρωνύμια που 

στοχεύουν στην αυτοαξιολόγηση του γραπτού επιφέρουν θετικά αποτελέσματα 

(Γρίβα, Γκουντούρας & Αλευριάδου, 2011). Ενδεικτικό παράδειγμα ακρωνυμίου 

αποτελεί το ακρωνύμιο ΣΟΣ, το οποίο υπενθυμίζει στους μαθητές να ελέγξουν το 

Συντακτικό με τη γραμματική, την Ορθογραφία και τη Στίξη (Παντελιάδου, 2011; 

Σπαντιδάκης, 2011, στο Γάκης, Καμπυλαυκά & Πολυχρόνη, 2016). Τέλος, η χρήση 

των Νέων Τεχνολογιών ενισχύει τις μεταγνωστικές δεξιότητες, δίνοντας τη 

δυνατότητα στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να δράσουν αυτόνομα και να 

διορθώσουν μόνα τα λάθη τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον (π. χ. αυτόματη 

διόρθωση ορθογραφικών λαθών), χωρίς να ντρέπονται ή να φοβούνται για την 

άσκηση κριτικής (Long, 2015). 

 

3.4.3. Ενίσχυση των μεταγνωστικών στρατηγικών 

 

Στην έρευνα των Spellman, Deutsch, Mulder & Carsten‐ Conner (2016) η 

ομάδα ελέγχου διδάχθηκε με τη χρήση τυποποιημένων μεθόδων διδασκαλίας, ενώ 

στην πειραματική ομάδα χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες μέθοδοι διδασκαλίας, αλλά με 

την προσθήκη μίας ημερήσιας παρέμβασης, με σκοπό την ενίσχυση των 

μεταγνωστικών ικανοτήτων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι μαθητές που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρέμβασης, εμφάνισαν υψηλότερη βελτίωση στη 

χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, συγκριτικά με την 

ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, η προϋπάρχουσα εμπειρία των παιδιών στη χρήση 
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μεταγνωστικών στρατηγικών ήταν ο κυριότερος παράγοντας που επηρέασε τη 

μεταγνωστική εξέλιξη των παιδιών τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.  

 

Όσον αφορά τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, στην έρευνα των Boyle, 

Rosen & Forchelli (2016) έλαβαν οδηγίες για το πώς να τηρούν σημειώσεις κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων. Τα δεδομένα έδειξαν ότι η παρέμβαση βοήθησε τους 

μαθητές να συγκεντρώνονται στην παρακολούθηση του μαθήματος, να εντοπίζουν, 

να ερμηνεύουν αλλά και να οργανώνουν τις σημαντικές πληροφορίες. 

 

Οι Spellman, Deutsch, Mulder & Carsten‐ Conner (2016) αναφέρουν ότι, 

σύμφωνα με μια πληθώρα ερευνών, η ενίσχυση των μεταγνωστικών στρατηγικών 

γίνεται περισσότερο αποτελεσματική, όταν οι εκπαιδευτικοί εντάσσουν στη 

διδασκαλία τους μερικές ακόμη πρακτικές:   

 διδάσκουν άμεσα συγκεκριμένες μεταγνωστικές στρατηγικές και εξηγούν τα 

οφέλη που προσφέρουν στη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών, 

 παρατηρούν και ανατροφοδοτούν τους μαθητές σχετικά με τη χρήση 

μεταγνωστικών στρατηγικών από μεριάς τους, 

 ενσωματώνουν τις μεταγνωστικές στρατηγικές σε όλα τα μαθήματα και 

 οι μεταγνωστικές παρεμβάσεις διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής χρόνιας, ενώ ολοένα και βελτιώνονται ανάλογα με τη δυναμική 

της τάξης (Spellman, Deutsch, Mulder & Carsten‐ Conner, 2016). 
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4ο Κεφάλαιο: Μέθοδοι και Τεχνικές για την Ενίσχυση των 

Στρατηγικών Γλωσσικής Ανάπτυξης 

 

«Not having heard something is not as good as having heard it;  

having heard it is not as good as having seen it;  

having seen it is not as good as knowing it;  

knowing it is not as good as putting it into practice.» 

Xunzi (312-230 BC) wrote in «Ruxia»  (The Teachings of the Ru)  

 

Η εκμάθηση της γλώσσας θεωρείται κατά κύριο λόγο μαθητοκεντρική 

διαδικασία (Brown, 2000). Ο Kenneth Pike (1967: 26, στο Brown, 2000) δήλωσε ότι 

«η γλώσσα αποτελεί συμπεριφορά, ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης 

δραστηριότητας», που επηρεάζεται από γνωστικούς και κοινωνικοσυναισθηματικούς 

παράγοντες και διαφέρει από παιδί σε παιδί (Brown, 2000). Σύμφωνα με τον Yeung 

(2012), κύριος σκοπός της εκπαίδευσης είναι να παρέχει σε όλα τα παιδιά, 

ανεξαρτήτως του πλαισίου από το οποίο προέρχονται και του είδους της νοημοσύνης 

τους, την κατάλληλη παιδαγωγική υποστήριξη και να συμβάλλει στην ολόπλευρη 

ανάπτυξή τους. Η διαφοροποίηση, λοιπόν, της διδασκαλίας, με σκοπό να προσεγγίσει 

διαφορετικούς τύπους μαθητών, αποτελεί σήμερα την παιδαγωγική βάση για την 

υλοποίηση της αρχής της ισότητας στην εκπαίδευση (Κουτσελίνη, 2009).  

 

4.1. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 

 

Τα τελευταία χρόνια ο μύθος της ομοιογένειας μιας σχολικής τάξης με βάση 

την ηλικία των μαθητών έχει καταρριφθεί λόγω πολλών δημογραφικών διαφορών 

μεταξύ των παιδιών, όπως η μητρική γλώσσα, η διαφορετική προέλευση και 

κουλτούρα, τα διαγνωσμένα μαθησιακά προβλήματα, η σχολική αποτυχία που 

βασίζεται σε πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες, το οικονομικό υπόβαθρο, το 

φύλο, το κίνητρο για μάθηση, αλλά και τα ποικίλα ενδιαφέροντα και μαθησιακά στυλ 

(Στυλιαράς & Δήμου, 2015). Παράλληλα, η πολιτική της ενσωμάτωσης σε τάξεις 

μικτών ικανοτήτων των παιδιών με ειδικές ανάγκες– μαθησιακές δυσκολίες, η 

δημιουργία κινήτρων για μαθητές με διαφορετικά στυλ μάθησης, αλλά και η ανάγκη 
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για ενδυνάμωση των πολύ ικανών– χαρισματικών παιδιών αναδεικνύουν την 

ανεπάρκεια του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας και καθιστούν επιτακτική την 

ανάγκη για εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Κουτσελίνη, 2009).  

 

Η μάθηση αποδεδειγμένα δέχεται επιδράσεις από παράγοντες, όπως το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας και τα ερεθίσματα που δέχεται το παιδί 

από το οικογενειακό περιβάλλον (Στυλιάρας & Δήμου, 2015) και αυτό φαίνεται 

εντονότερα στην προσχολική ηλικία. Έτσι, σε μια τάξη νηπιαγωγείου υπάρχουν 

παιδιά που μπορούν να διαβάζουν και άλλα που δεν έχουν ανοίξει ποτέ βιβλίο. Οι 

διαφορές αυτές επηρεάζουν τη στάση των παιδιών τόσο απέναντι στην εργασία και 

στο σχολείο, αλλά και απέναντι στη συνεργασία με τους συμμαθητές τους, καθώς 

βιώνουν καθημερινά την αποτυχία και την αρνητική σύγκριση (Κουτσελίνη, 2009).  

 

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας δεν αποτελεί συνεπώς μια εκπαιδευτική 

στρατηγική, αλλά είναι περισσότερο μια παιδαγωγική φιλοσοφία που στηρίζεται στην 

προσαρμογή της διδασκαλίας στις ποικίλες ανάγκες των μαθητών, ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να ικανοποιούν τα διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητάς τους, τις 

εκπαιδευτικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα τους (Κουτσελίνη, 2009; Tomlinson, 

2000). Ως εκ τούτου, η Tomlinson (2000) αναφέρει ότι η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία βασίζεται σε ένα σύνολο πεποιθήσεων: 

 οι μαθητές ίδιας ηλικίας εμφανίζουν διαφορετικό ρυθμό και στυλ μάθησης, 

ενδιαφέροντα, αλλά και εμπειρίες, 

 οι παραπάνω διαφορές επηρεάζουν σημαντικά τη μαθησιακή διαδικασία, 

 οι μαθητές μαθαίνουν, καλύτερα όταν βρίσκονται σε μαθησιακό περιβάλλον 

που συνιστά μία λογικού βαθμού πρόκληση, 

 η μαθησιακή διαδικασία επιτυγχάνεται, όταν οι μαθητές συνδέουν τη νέα 

γνώση με κάτι που ήδη κατανοούν ή τους ενδιαφέρει και  

 είναι σημαντικό οι μαθητές να δέχονται υποστήριξη και ενθάρρυνση 

(Tomlinson, 2000).  
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4.1.1. Χαρακτηριστικά της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας 

 

Η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε τάξεις μικτών ικανοτήτων 

δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται τη φιλοσοφία της, αλλά δεν 

γνωρίζουν πώς να την εφαρμόσουν, γεγονός που τους καθιστά επιφυλακτικούς 

απέναντι στην εφαρμοσιμότητα των αρχών της (Κουτσελίνη, 2009). Η Tomlinson 

(2005, στο Στυλιάρας & Δήμου, 2015: 165) αναφέρει ότι οι έρευνες σχετικά με την 

αποτελεσματική διαφοροποιημένη διδασκαλία έχουν φανερώσει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

1. Είναι προληπτική: οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν μια πληθώρα μεθόδων, 

προκειμένου να ικανοποιήσουν τα διαφορετικά στυλ των μαθητών τους.  

2. Ενθαρρύνει τη συνεργασία: οι μαθητές σχηματίζουν μικρές ομάδες, 

προκειμένου συνεργαστούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να βοηθήσουν ο ένας 

τον άλλον.  

3. Χρησιμοποιεί μια ποικιλία υλικών: οι εκπαιδευτικοί φέρνουν στην τάξη 

διάφορα υλικά απευθυνόμενα στις ανάγκες των μαθητών τους.  

4. Ενισχύει τον εξατομικευμένο ρυθμό μάθησης: κάθε μαθητής εργάζεται στον 

ρυθμό που νιώθει άνετα, χωρίς πίεση και άγχος.  

5. Είναι γνωσιο-κεντρική: τα μαθήματα στοχεύουν στην ουσιαστική κατανόηση 

από πλευράς των μαθητών και στην ενίσχυση της κριτικής τους σκέψης.  

6. Είναι μαθητοκεντρική: στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας βρίσκονται 

οι ανάγκες και οι επιθυμίες των μαθητών, οι οποίοι διαμορφώνουν με τη 

βοήθεια του παιδαγωγού- υποστηρικτή την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

4.1.2. Είδη διαφοροποίησης στη σχολική τάξη 

 

Η υλοποίηση πετυχημένης διαφοροποιημένης διδασκαλίας απαιτεί 

συστηματική δουλειά, καθώς προϋποθέτει επανασχεδιασμό του αναλυτικού 

προγράμματος και επαναπροσδιορισμό του ρόλου του εκπαιδευτικού (Στυλιάρας & 

Δήμου, 2015). Από την άλλη μεριά, πολλές φορές η διδασκαλία έτοιμων πακέτων 

γνώσεων ή/και σελίδες βιβλίων είναι πολύ πιο εύκολη από την αναπροσαρμογή της 

διδασκαλίας και των υλικών με βάση τις ανάγκες των μαθητών (Κουτσελίνη, 2009). 

Σύμφωνα με την Tomlinson (2000), πολλοί εκπαιδευτικοί νιώθουν να διχάζονται 
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ανάμεσα στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και στην ύλη που ορίζει 

το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς οφείλουν να διασφαλίσουν ότι κάθε μαθητής 

κατανόησε και κατέκτησε συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες. Ωστόσο, στην 

πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία αντίφαση ανάμεσα στη διαφοροποίηση και στο 

αναλυτικό πρόγραμμα. Στην ουσία, η διαφοροποιημένη διδασκαλία υποδηλώνει 

τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν τη διδασκαλία του 

αναλυτικού προγράμματος και της υπάρχουσας ύλης περισσότερο ευέλικτη και 

ενδιαφέρουσα ως προς τους μαθητές τους (Tomlinson, 2000).  

 Διαφοροποίηση με βάση το περιεχόμενο:  αφορά στο τι πρέπει να μάθουν οι 

μαθητές και διασφαλίζει την πρόσβαση τους στις κρίσιμες πηγές 

πληροφοριών (Tomlinson, 2000; Στυλιάρας & Δήμου, 2015). Κάποια 

παραδείγματα διαφοροποίησης του περιεχόμενου είναι τα παρακάτω: η χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων και η εξατομικευμένη διδασκαλία, με σκοπό την 

επίλυση αποριών και την ενίσχυση των μαθητών (Tomlinson, 2000).  

 Διαφοροποίηση ως προς τη διαδικασία: αναφέρεται ουσιαστικά στις 

δραστηριότητες που εμπλέκονται οι μαθητές, προκειμένου να κατανοήσουν το 

περιεχόμενο και να κατακτήσουν τη γνώση (Tomlinson, 2000; Στυλιάρας & 

Δήμου, 2015). Στις τάξεις μικτών ικανοτήτων είναι απαραίτητο να 

προσφέρονται εναλλακτικοί τρόποι εργασίας και η επιλογή των 

δραστηριοτήτων να βασίζεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών. Μερικά 

παραδείγματα διαφοροποίησης της διαδικασίας είναι τα εξής: δραστηριότητες 

διαβαθμισμένης δυσκολίας, όπου κάθε μαθητής εργάζεται και προχωρά 

σύμφωνα με τον ρυθμό του, και θέματα που εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα των 

μαθητών. 

 Διαφοροποίηση ως προς το αποτέλεσμα: στοχεύει στην παρουσίαση της 

κατακτώμενης γνώσης από πλευράς των μαθητών με διαφορετικούς τρόπους 

και μέσα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του καθενός (Tomlinson, 2000; 

Κουτσελίνη, 2009; Στυλιάρας & Δήμου, 2015). Για παράδειγμα, οι 

εκπαιδευτικοί αντί να ζητούν προφορική ή γραπτή αξιολόγηση, μπορούν να 

δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να σχεδιάσουν ένα παιχνίδι ή να 

δημιουργήσουν ένα κολλάζ, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους (Tomlinson, 

2000; Κουτσελίνη, 2009). Επίσης, είναι σημαντικό να επιτρέπουν στους 
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μαθητές τους να εργάζονται τόσο ατομικά όσα και ομαδικά (Tomlinson, 

2000).  

 Διαφοροποίηση του περιβάλλοντος: αναφέρεται στους τρόπους που μπορεί 

να διαφοροποιηθεί η σχολική τάξη (οργάνωση χώρου, ευέλικτα έπιπλα, 

αισθητική, χρώματα κ.λπ.), ώστε να αποτελεί ένα άνετο περιβάλλον που 

ενισχύει τη μαθησιακή προσπάθεια των μαθητών (Στυλιάρας & Δήμου, 2015). 

«Όλα τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα σ’ ένα δεκτικό, μαθητοκεντρικό 

περιβάλλον που ενθαρρύνει την έρευνα και την ανεξαρτησία, περιλαμβάνει 

ποικιλία υλικών και συνδέει τις εμπειρίες του σχολείου με τον ευρύτερο κόσμο» 

(Κουτσελίνη, 2009: 18). Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα 

διαφοροποίησης του σχολικού περιβάλλοντος: ήσυχες γωνιές για τους 

μαθητές που θέλουν να απομονωθούν για να συγκεντρωθούν στην επίτευξη 

του στόχου τους (ένα παραβάν μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση μιας 

τέτοιας γωνιάς μέσα στην τάξη), γωνιές που ενισχύουν τη συνεργασία 

(ενωμένα τραπέζια, προκειμένου τα παιδιά να έρχονται σε επικοινωνία 

πρόσωπο με πρόσωπο) και παροχή διαπολιτισμικού υλικού (αφίσες, παιχνίδια, 

βιβλία) (Tomlinson, 2000).  

 

4.2. Μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας 

 

Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στη σχολική πράξη επιτυγχάνεται 

μέσα από εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, οι οποίες στηρίζονται στις ανάγκες και 

στα ενδιαφέροντα των μαθητών, αξιοποιούν τους διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης 

των παιδιών, ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι περισσότερο βοηθητικός και 

οργανωτικός. Τέτοιες μέθοδοι διδασκαλίας είναι τα σχέδια εργασίας (project-based 

learning), η ομαδοσυνεργατική μέθοδος (cooperative learning), η παιχνιδοκεντρική 

προσέγγιση (game-based learning) και η ολική αισθητηριακή κινητική απόκριση 

(total physical responce).  

 

4.2.1. Σχέδια εργασίας    

 

Τα σχέδια εργασίας συνδέονται με τα βιώματα και τις εμπειρίες των ίδιων των 

παιδιών, τα οποία με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδιάζουν την πορεία της 
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έρευνας, ανταλλάσσουν απόψεις και καθορίζουν την εξέλιξή της. Τα σχέδια εργασίας 

ή projects δεν ξεκινούν με προεπιλεγμένους από τον εκπαιδευτικό στόχους (Γκλιάου, 

2005), αλλά αναδύονται μέσα από τις απορίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Οι 

τελευταίοι διατυπώνουν τα ερωτήματα που θέλουν να απαντήσουν κατά τη διάρκεια 

της ερευνητικής τους δραστηριότητας, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε 

δράσεις (Bell, 2010). Το διάστημα που διαρκεί ένα project συνδέεται άμεσα με τη 

διατήρηση του ενδιαφέροντος των παιδιών (Γκλιάου, 2005).  

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας οι μαθητές καταγράφουν και απεικονίζουν 

με διάφορους τρόπους τα ευρήματά τους (π. χ. δημιουργία κολλάζ), καθώς τα τελικά 

αποτελέσματα θα παρουσιαστούν από τους ίδιους σε επιλεγμένο κοινό (π. χ. 

παρουσίαση της έρευνας στη διπλανή τάξη, δημοσίευση στη σχολική εφημερίδα 

κ.λπ.). Ακόμη, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να εργάζονται ομαδικά σε όλες τις 

φάσεις του project, αναπτύσσοντας τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και 

εξαλείφοντας το ανταγωνιστικό κλίμα μέσα στην τάξη (Bell, 2010).  

 

Οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν και καταγράφουν την εξέλιξη της 

διαδικασίας, ενώ οργανώνουν την πορεία της έρευνας, η οποία όμως στηρίζεται στις 

ιδέες των παιδιών (Bell, 2010). Μέσα από την παρατήρηση και την καταγραφή οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να συλλέξουν πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο σκέψης 

των παιδιών, το εξελικτικό τους επίπεδο, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους, τη 

συναισθηματική τους κατάσταση, τη συμπεριφορά τους, τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που απέκτησαν αλλά και τις τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

(Γκλιάου, 2005).  

 

Τα περισσότερα σχέδια εργασίας απορρέουν από την παρατήρηση της φύσης 

(π. χ. τα ηφαίστεια) ή από τον κοινωνικό περίγυρο των παιδιών (π. χ. η ζωή στο 

χωριό) και περιλαμβάνουν ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, 

ιστορία, κοινωνιολογία, αλλά και ενασχόληση με τις τέχνες (Bell, 2010). Ειδικότερα, 

η Γκλιάου (2005) υποστηρίζει ότι τα σχέδια εργασίας προσφέρουν ποικίλες ευκαιρίες 

για τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Με άλλα λόγια, σε όλες τις φάσεις 

ανάπτυξης ενός project δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες ώστε τα παιδιά να 
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συζητούν και να ανταλλάσσουν ιδέες, να εξηγούν και να ερμηνεύουν, να διηγούνται, 

να χρησιμοποιούν επιχειρήματα, αλλά και να καταγράφουν, να παίρνουν 

πληροφορίες από διάφορες γραπτές πηγές και να παράγουν δικά τους κείμενα. 

Ιδιαίτερα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπαίνουν στη διαδικασία να αναγνωρίζουν 

οικείες λέξεις στο περιβάλλον τους και μέσα στα κείμενα, να υπαγορεύουν στον 

εκπαιδευτικό κείμενα, να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες, 

να φτιάχνουν καταλόγους και αφίσες, να γράφουν γράμματα και να αναπαριστούν 

γενικά τις ιδέες τους με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, καλλιεργώντας τον 

γραπτό τους λόγο (Γκλιάου, 2005).  

 

Τα σχέδια εργασίας δεν αποτελούν συμπληρωματική δραστηριότητα για την 

υποστήριξη της μάθησης, αλλά είναι η βάση του Αναλυτικού Προγράμματος και ο 

κύριος άξονας της μαθησιακής εμπειρίας των παιδιών και των εκπαιδευτικών. Μέσα 

από τα projects οι μαθητές κατανοούν βαθύτερα ένα θέμα, αναπτύσσουν την κριτική 

τους σκέψη, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, μαθαίνουν να συνεργάζονται και 

κυρίως καλλιεργούν θετική στάση απέναντι στη γνώση (Bell, 2010; Γκλιάου, 2005).  

 

Η έρευνα του Gültekin (2005) αξιολόγησε τα αποτελέσματα των σχεδίων 

εργασίας σε μαθητές δημοτικού σχολείου. Τα αποτελέσματα φανέρωσαν σημαντική 

συσχέτιση ανάμεσα στην ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών και τη συμμετοχή τους 

στα σχέδια εργασίας. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η μάθηση μέσω των 

projects όχι μόνο ενίσχυσε σημαντικά την απόδοσή τους, αλλά ήταν και περισσότερο 

ευχάριστη και διασκεδαστική σαν διαδικασία. Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε 

η έρευνα των Stefanou, Stolk, Prince, Chen & Lord (2013), οι οποίοι υποστηρίζουν 

ότι τα σχέδια εργασίας ενισχύουν τον βαθμό κατανόησης, την αυτονομία των 

μαθητών, την κριτική σκέψη, αλλά και τις μεταγνωστικές ικανότητές τους.  

 

4.2.2. Ομαδοσυνεργατική μέθοδος    

 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα οι εκπαιδευτικοί πίστευαν ότι τα μικρά παιδιά 

δεν είναι σε θέση να συνεργαστούν. Η παραπάνω πεποίθηση στηρίζεται στη θεωρία 

του Piaget, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής 

ηλικίας βρίσκονται στο «εγωκεντρικό στάδιο» και δεν μπορούν να αντιληφθούν την 
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οπτική του άλλου, ώστε να καταφέρουν να εργαστούν ομαδικά (Chambers, 2011). 

Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι με τους οποίους οι μαθητές αλληλοεπιδρούν μεταξύ 

τους, καθώς μαθαίνουν. Μπορούν να ανταγωνίζονται θέλοντας να ξεπεράσουν ο ένας 

τον άλλον, να εργάζονται ατομικιστικά προς ένα στόχο, χωρίς να δίνουν προσοχή 

στους συμμαθητές τους, ή μπορούν να συνεργάζονται και να αλληλοβοηθούνται, 

προκειμένου να βελτιωθούν. Η πλειονότητα των ερευνών δείχνει ότι οι περισσότεροι 

μαθητές αντιμετωπίζουν τους συμμαθητές τους ανταγωνιστικά (Singh & Agrawal, 

2011).  

 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Vygotsky όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας, όχι 

μόνο μπορούν να συνεργάζονται, αλλά επιτυγχάνουν ανώτερα επιτεύγματα ομαδικά 

από ότι ατομικά (Chambers, 2011). Μια εναλλακτική λύση στην παραδοσιακά 

ανταγωνιστική τάξη είναι η ομαδοσυνεργατική μάθηση. Οι Johnson et al. (1991, στο 

Singh & Agrawal, 2011: 3) αναφέρουν ότι «η συνεργατική μάθηση είναι ένα 

εκπαιδευτικό εργαλείο στο οποίο μικρές ομάδες παιδιών δουλεύουν μαζί με σκοπό να 

ενισχύσουν τη μαθησιακή διαδικασία». Αρχικά, κρίνεται αναγκαίο να γίνει διάκριση 

ανάμεσα στην ομαδοσυνεργατική μάθηση και την απλή ομαδική εργασία. Στην 

πρώτη περίπτωση οι μαθητές αλληλοεπιδρούν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, 

ενώ στην ομαδική εργασία είναι δυνατόν, και ίσως πολύ πιθανό, οι μαθητές να 

συνεχίσουν να εργάζονται ατομικά ή και ανταγωνιστικά (Singh & Agrawal, 2011).  

 

Απαραίτητα στοιχεία για να λειτουργήσει ομαλά η ομαδοσυνεργατική 

μέθοδος είναι η θετική αλληλεξάρτηση και η ατομική ευθύνη. Η θετική 

αλληλεξάρτηση είναι το στοιχείο που προϋποθέτει ότι τα μέλη της ομάδας εργάζονται 

ενεργά μαζί, καθώς εξαρτάται ο ένας από τον άλλο, προκειμένου να προχωρήσουν. 

Από την άλλη μεριά, η ατομική ευθύνη αποτρέπει την εμφάνιση προβλημάτων, όπως 

ο άνισος καταμερισμός των εργασιών, δηλαδή ένα ή κάποια μέλη της ομάδας να 

αναλαμβάνουν όλη τη δουλειά (Chambers, 2011). 

 

 Η συνεργατική μάθηση είναι επιτυχής, όταν οι μαθητές χωρίζονται σε 

μικρές ομάδες, όπου τους επιτρέπεται η φυσική αλληλεπίδραση πρόσωπο με 

πρόσωπο (Singh & Agrawal, 2011). Οι ομάδες πρέπει να διατηρούνται μικρές (2-6 
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άτομα), να αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου τα παιδιά να 

έρθουν με όσο το δυνατόν περισσότερους συμμαθητές τους σε συνεργασία 

(Chambers, 2011), και σε κάθε περίπτωση τα μέλη της ομάδας να έχουν 

συγκεκριμένους ρόλους. Επίσης, είναι σημαντικό οι ομάδες να είναι ετερογενείς όσον 

αφορά το φύλο, το έθνος, την ακαδημαϊκή επίδοση, αλλά και το στυλ μάθησης, 

καθώς τα παιδιά επωφελούνται περισσότερο από τη συνεργασία με διαφορετικά από 

τα ίδια άτομα (Singh & Agrawal, 2011). 

 

Μέσα από τη συνεργασία τα παιδιά βοηθούν το ένα το άλλο, ενισχύεται η 

μαθησιακή πορεία και εξελίσσονται γνωστικά. Ακόμη, αναπτύσσουν την αυτοεικόνα 

τους, καλλιεργούν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, την ικανότητα της ενσυναίσθησης 

και μαθαίνουν να δέχονται και να συνυπάρχουν αρμόνικα με άτομα διαφορετικά από 

τα ίδια, όπως παιδιά διαφορετικής εθνότητας ή παιδιά με αναπηρίες (Chambers, 

2011).  

 

Θέλοντας να εξετάσει τα οφέλη της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου στις 

μαθηματικές δεξιότητες παιδιών προσχολικής ηλικίας, η Artut (2009) δημιούργησε 

μία ομάδα ελέγχου και μία πειραματική ομάδα, όπου κατά τη διάρκεια της 

παρέμβασης τα παιδιά εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

απέδειξαν ότι οι μαθητές που αξιοποίησαν τη συνεργατική μάθηση, βελτίωσαν 

σημαντικά τις μαθηματικές τους ικανότητες. 

 

4.2.3. Παιχνιδοκεντρική προσέγγιση    

 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Fernández-Oliveras & Oliveras (2015: 

39) «τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας και, παίζοντας τα σωστά παιχνίδια, μπορούν να 

μάθουνε σπουδαία πράγματα». Τα παιδιά παίζοντας έρχονται αντιμέτωπα με διάφορα 

προβλήματα και προκειμένου να τα αντιμετωπίσουν, μπαίνουν στη διαδικασία να 

εξετάσουν το πρόβλημα και να εφαρμόσουν διάφορες λύσεις, ώστε να δουν ποια τους 

ταιριάζει καλύτερα. Αναπτύσσουν έτσι σημαντικές ικανότητες, όπως ο έλεγχος 

υποθέσεων και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, μέσα από έναν παιγνιώδη και 

ευχάριστο τρόπο (Lockhart, 2010).  
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Σύμφωνα με τους Fernández- Oliveras & Oliveras (2015), η συγκεκριμένη 

προσέγγιση βασίζεται στις θεωρίες των Huizinga, Montessori, Decroly και Fröbel. Ο 

Huizinga υποστήριζε ότι το παιχνίδι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του πολιτισμού, 

το οποίο, όπως η επιστήμη και τα μαθηματικά, μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να 

καλλιεργήσουν λογική σκέψη και ηθική. Για τη Montessori, η εκπαίδευση οφείλει να 

στοχεύει στην ανάπτυξη των αισθήσεων. Η μέθοδός της βασίζεται σε απτά υλικά και 

εμπλέκει ενεργά τον μαθητή μέσω της πράξης. Οι ίδιοι ερευνητές (2015) συνεχίζουν 

αναφέροντας ότι ο Decroly πρότεινε μια μέθοδο που βασίζεται στην αυθόρμητη 

παρατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της φυσικής περιέργειας των 

παιδιών και τη μάθηση μέσω του παιχνιδιού. Ο Fröbel υποστήριζε ότι η φυσική 

κινητικότητα των παιδιών αποτελεί τον πυρήνα, γύρω από τον οποίο οφείλει να 

οικοδομηθεί η εκπαίδευση, πρότεινε η διδασκαλία να αποκτήσει παιγνιώδη μορφή 

και επινόησε τα «φραιμπελιανά δώρα» και τις «απασχολήσεις» ή «ασχολίες», τα 

οποία ανταποκρίνονται στην αυθόρμητη δράση του παιδιού (Fernández-Oliveras & 

Oliveras, 2015).  

 

Πορίσματα σχετικών ερευνών αναφέρουν ότι το παιχνίδι αποτελεί θεμέλιο για 

τη μάθηση και την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών (Δαφέρμου, Κουλούρη, 

Μπασαγιάννη, 2006), ανεξαρτήτως γνωστικού επιπέδου ή κοινωνικοπολιτισμικού 

πλαισίου. Οι Yien, Hung, Hwang & Lin (2011) εξέτασαν τα αποτελέσματα 

εισαγωγής εκπαιδευτικών βιντεοπαιχνιδιών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σε 

μαθητές τρίτης δημοτικού και ανακάλυψαν σημαντικά οφέλη στην ακαδημαϊκή τους 

επίδοση. Ακόμη, οι περισσότεροι συμμετέχοντες φανέρωσαν θετική στάση απέναντι 

στη μάθηση μέσω των παιχνιδιών. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα της 

έρευνας των Tanaka, Wolf, Klaiman, Koenig, Cockburn, Herlihy, Brown, Stahl, 

Kaiser & Schultz (2010) όσον αφορά τα αποτελέσματα της παιχνιδοκεντρικής 

προσέγγισης στην ενίσχυση της μάθησης παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του 

αυτισμού. Αναλυτικότερα, μέσα από το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό οι 

ερευνητές κατάφεραν να διδάξουν στα παιδιά να αναγνωρίζουν εκφράσεις και 

χαρακτηριστικά του προσώπου.  
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4.2.4. Ολική αισθητηριακή κινητική απόκριση 

 

Η ολική αισθητηριακή κινητική απόκριση είναι μια εναλλακτική μέθοδος 

διδασκαλίας, που αναπτύχθηκε από τον James J. Asher (1977), και βασίζεται στον 

συντονισμό του λόγου και των κινήσεων. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να ενισχύσει τη 

γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών μέσα από την κινητική δραστηριότητα. Η 

συγκεκριμένη μέθοδος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε παιδιά προσχολικής και 

πρώτης σχολικής ηλικίας (Shin, 2006; Widodo, 2005).  

 

Σύμφωνα με τον Widodo (2005), ο ρόλος των μαθητών είναι διττός, 

αναμένεται να ακούν και να εκτελούν τις οδηγίες που τους δίνει ο εκπαιδευτικός, ενώ 

ενθαρρύνονται να δρουν τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Κάθε μαθητής χαράσσει τη 

δική του πορεία, ενώ ο εκπαιδευτικός αποφεύγει την υπερβολική διόρθωση στα 

πρώτα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης. Στη συγκεκριμένη μέθοδο ο εκπαιδευτικός 

διαδραματίζει ενεργό ρόλο, καθώς αποφασίζει το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν 

στην τάξη, επιλέγει και παρουσιάζει τα υλικά. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οφείλει να 

είναι επαρκώς προετοιμασμένος και κατάλληλα οργανωμένος, ώστε το μάθημα να 

ρέει ομαλά και προβλέψιμα (Widodo, 2005). 

 

Αρχικά, η αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών 

πραγματοποιείται λεκτικά από μέρους του πρώτου, ενώ οι μαθητές ανταποκρίνονται 

μη λεκτικά. Καθώς οι μαθητές αναπτύσσονται και αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό 

τους, εκφράζονται ολοένα και περισσότερο λεκτικά και από τη μεριά του ο 

εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί πιο σύνθετες λεκτικές εντολές (Widodo, 2005). 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθόδου: στην τάξη 

ασχολούνται με τη θεματική ενότητα «τα χρώματα» και ο εκπαιδευτικός δίνει 

διάφορες κινητικές οδηγίες, όπως «ακούμπησε τα κόκκινα τουβλάκια», «κάθισε στα 

πράσινα μαξιλάρια», «ανέβα στις κίτρινες καρέκλες», μέσα από τις οποίες τα παιδιά 

έρχονται σε επαφή με τα χρώματα μέσω των αισθήσεών τους, ενώ δεν πιέζονται να 

εκφραστούν γλωσσικά.  

 

Η ολική αισθητηριακή κινητική απόκριση συμβάλλει σημαντικά στον 

εμπλουτισμό του λεξιλογίου, καθώς ο εκπαιδευτικός συνδέει νέες λέξεις με 
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χειρονομίες ή ενέργειες, προκειμένου οι μαθητές να τις κατανοήσουν και να τις 

συγκρατήσουν. Μία διάσημη τεχνική, ιδιαίτερα στον χώρο του νηπιαγωγείου, είναι 

τα τραγούδια που συνοδεύονται από κινήσεις και εκφράσεις (π. χ. «Κεφάλι- ώμοι- 

γόνατα και πόδια»), τα οποία ελκύουν το ενδιαφέρον των παιδιών και συγκρατούνται 

εύκολα στη μνήμη τους (Shin, 2006). Μέσω της συγκεκριμένης προσέγγισης ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να διδάξει ακόμη στους μαθητές γραμματικά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των χρόνων (π. χ. εχθές – δείχνοντας προς τα πίσω – τα 

σχολεία ήταν κλειστά), επαναλαμβανόμενες πράξεις (π. χ. κάθε πρωί ξυπνάω, 

τεντώνομαι, βουρτσίζω τα δόντια μου κ.λπ.), αλλά και διάφορες οδηγίες (π. χ. σήκω 

πάνω, προχώρα μπροστά) (Widodo, 2005). 

 

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι η ολική αισθητηριακή κινητική μέθοδος 

βοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν και να συγκρατούν ποικίλα γλωσσικά στοιχεία μέσα 

από μια διασκεδαστική διαδικασία. Επιπλέον, μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε 

ολιγομελή, όσο και σε πολυμελή τμήματα και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για 

τους μαθητές με κιναισθητική νοημοσύνη, τους δίγλωσσους, αλλά και τα παιδιά που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγου (Widodo, 2005). 

 

Στην έρευνα της Omari (2001) η μέθοδος της ολικής αισθητηριακής 

κινητικής απόκρισης χρησιμοποιήθηκε σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με σκοπό την 

εκμάθηση ξένης γλώσσας. Συγκεκριμένα, κάθε καινούργια λέξη που εντάσσονταν 

στο λεξιλόγιο των νηπίων συνδέονταν με μια χειρονομία. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά κατάφεραν να μάθουν αρκετές ξένες λέξεις και η 

ερευνήτρια παρατήρησε ότι φάνηκαν να απολαμβάνουν την παραπάνω διαδικασία, 

ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η αναφερόμενη προσέγγιση συμβάλλει σημαντικά στη 

γλωσσική εξέλιξη των παιδιών.  

 

4.3. Εναλλακτική αξιολόγηση 

 

Η γραπτή και η προφορική αξιολόγηση αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 

των αναλυτικών προγραμμάτων σε όλα σχεδόν τα εκπαιδευτικά συστήματα στον 

κόσμο. Η αξιολόγηση στην εκπαιδευτική διαδικασία εξυπηρετεί διάφορες 
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λειτουργίες, όπως τη διάγνωση των γλωσσικών δυνατοτήτων, αλλά και των 

αδυναμιών του μαθητή, τις επιδόσεις αλλά και την εξέταση της προόδου του. Τα 

αποτελέσματα που λαμβάνει ο εκπαιδευτικός μέσα από την αξιολόγηση βοηθούν στη 

βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην ενίσχυση των ικανοτήτων των 

μαθητών (Τσαγγάρη, 2011). Ενώ πολλοί εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται κυρίως στα 

διαγωνίσματα, τα οποία προκαλούν άγχος και δεν μπορούν να καλύψουν τα 

διαφορετικά στυλ μάθησης των παιδιών, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι 

μπορούν να αξιολογήσουν με διάφορους εναλλακτικούς τρόπους την πορεία των 

μαθητών τους και να συλλέξουν πολύτιμες πληροφορίες για να αναδιοργανώσουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία (Boston, 2002).  

 

Η νέα τάση στο χώρο της γλωσσικής αξιολόγησης, γνωστή ως «εναλλακτική 

αξιολόγηση» περιλαμβάνεις τρία στάδια: α) ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει 

πληροφορίες σχετικά με τον μαθητή, ώστε να σκιαγραφήσει το προφίλ του και να 

σχεδιάσει τη διδασκαλία του, β) αξιολογεί την ανταπόκριση του μαθητή στην πορεία 

της διδασκαλίας του, με σκοπό να την προσαρμόσει όπου χρειάζεται και γ) γίνεται 

συνολική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας του (Boston, 2002; 

Τσαγγάρη, 2011). Η εναλλακτική αξιολόγηση βασίζεται σε δραστηριότητες 

αυθεντικής επικοινωνίας ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στους μαθητές και 

προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα του κάθε μαθητή ξεχωριστά, χωρίς να τον 

αποκόβει από το γνωστικό δυναμικό του, το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο από το 

οποίο προέρχεται και τις προϋπάρχουσες εμπειρίες του (Hamayan, 1995), 

περιορίζοντας έτσι τον ανταγωνισμό μέσα στην τάξη (Τσαγγάρη, 2011). Είναι ένας 

τρόπος συλλογής δεδομένων σχετικά με τη χρήση της γλώσσας από τους μαθητές 

εντός και εκτός της τάξης και παρέχει εκτενή περιγραφή, όχι μόνο της γλωσσικής 

επίδοσης των μαθητών, αλλά και της διαδικασίας της μάθησης (π. χ. χρήση 

στρατηγικών μάθησης) και των παραγόντων που επηρεάζουν την επίδοση τους 

(Hamayan, 1995; Τσαγγάρη, 2011).  

 

Ακόμη, η εναλλακτική αξιολόγηση προωθεί την αυτόνομη μάθηση και 

επιτρέπει στους μαθητές να παρατηρήσουν τα επιτεύγματά τους, να κατανοήσουν τις 

αδυναμίες τους και να αναλάβουν την ευθύνη της μάθησής τους, θέτοντας 
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ρεαλιστικούς μαθησιακούς στόχους (Hamayan, 1995; Τσαγγάρη, 2011). Οι Genesee 

& Hamayan (1994, στο Τσαγγάρη, 2011) αναφέρουν ότι δημιουργεί μια στενή σχέση 

ανάμεσα στη διδασκαλία και την αξιολόγηση, παρέχοντας συνεχή ανατροφοδότηση, 

η οποία επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να εποπτεύει και να τροποποιεί τη διδακτική του 

προσέγγιση. Σύμφωνα με τους Hamayan (1995) & Τσαγγάρη (2011), η εναλλακτική 

αξιολόγηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες μεθόδους: 

 ατομικός φάκελος μαθητή (portfolio), 

 πρωτόκολλα προφορικής εξωτερίκευσης (think-aloud), 

 ημερολόγιο και 

 συστηματική παρατήρηση. 

 

4.3.1. Ατομικός φάκελος του μαθητή (Portfolio)  

 

Ο ατομικός φάκελος, γνωστός και ως portfolio, είναι μια πρακτική 

εναλλακτικής αξιολόγησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικίλες ηλικιακές 

ομάδες σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Baack, 1997; Shaaban, 2000, στο Τσαγγάρη, 

2011). Ωστόσο, το portfolio χρησιμοποιείται ιδιαίτερα κατά την προσχολική ηλικία, 

καθώς τα παιδιά δεν έχουν αναπτύξει ακόμα επαρκώς τις απαραίτητες ικανότητες 

ανάγνωσης, γραφής και συγκέντρωσης για να αποδώσουν σε τυποποιημένα τεστ 

(Buzzetto-More, 2010). Οι Barootchi & Keshavarz (2002: 280-281, στο Τσαγγάρη, 

2011) περιγράφουν τη συγκεκριμένη μέθοδο ως «τη συστηματική και σκόπιμη συλλογή 

εργασιών του μαθητή, η οποία δίνει στοιχεία, τόσο στο ίδιο το παιδί όσο και σε άλλους, 

σχετικά με τις προσπάθειές του, την πρόοδό του αλλά και τις επιτυχίες του». Το 

περιεχόμενο του ατομικού φακέλου μπορεί να περιλαμβάνει δείγματα από τη δουλειά 

του μαθητή, όπως: γραπτές ή ηχητικές δοκιμασίες, ασκήσεις, σχέδια εργασίας, 

ηχογραφημένες ή βιντεοσκοπημένες δραστηριότητες, αλλά και μαγνητοφωνημένα 

δείγματα προφορικής παραγωγής, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει 

κάποιου είδους γλωσσική εμπειρία, που έχει από κοινού συμφωνηθεί από τον 

εκπαιδευτικό και τα παιδιά (Τσαγγάρη, 2011).  

 

H Τσαγγάρη (2011) υποστηρίζει ότι το portfolio χαρακτηρίζεται από δύο 
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βασικές λειτουργίες: 

 την παιδαγωγική λειτουργία (pedagogic function): ο μαθητής χρησιμοποιεί 

τον φάκελό του για να καταχωρίσει δείγματα της δουλειάς του και έπειτα να 

πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη αυτοαξιολόγηση σχετικά με τις 

δυνατότητες, τις αδυναμίες και τη συνολική πρόοδό του καθώς και 

 την απογραφική λειτουργία (reporting function): ο μαθητής συλλέγει τα 

υλικά του φακέλου και τα παρουσιάζει σε εκπαιδευτικούς, διευθυντές, γονείς 

κλπ. με σκοπό να τεκμηριώσει τις γλωσσικές του επιδόσεις (Τσαγγάρη, 2011). 

 

Το portfolio του μαθητή, είτε είναι ατομικό (individual), συνεργατικό 

(cooperative), ομαδικό (group or class), ή και ηλεκτρονικό (electronic or computer-

based) (Lankes, 1995, στο Τσαγγάρη, 2011) ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των 

παιδιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος και επιτρέπει την εμπλοκή τους στη 

διαδικασία της αξιολόγησης.Ακόμη, βοηθά να προβλέπονται τα αδύνατα σημεία 

τους, με σκοπό την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας. Επιπλέον, μειώνει την 

πίεση του χρόνου και το άγχος που χαρακτηρίζει τους παραδοσιακούς τρόπους 

αξιολόγησης και επιτρέπει στους μαθητές να παρουσιάζουν τη συνολική τους 

επίδοση στη γλώσσα (Τσαγγάρη, 2011).  

 

4.3.2. Πρωτόκολλα προφορικής εξωτερίκευσης (Think-aloud) 

 

Η μέθοδος της προφορικής εξωτερίκευσης ενθαρρύνει τον μαθητή να 

εκφράζει φωναχτά τις σκέψεις του, καθώς επιτελεί μια εργασία. Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού ή του ερευνητή είναι να ακούει και να καταγράφει/ηχογραφεί τις 

δηλώσεις του μαθητή (Young, 2005). Οι Ericsson & Simon (1993, στο Young, 2005) 

υποστηρίζουν ότι η συλλογή δεδομένων από τη βραχυπρόθεσμη μνήμη είναι 

προτιμότερη, καθώς, όταν οι πληροφορίες εισαχθούν στη μακροπρόθεσμη μνήμη, οι 

μαθητές μπορεί να περιγράψουν εσφαλμένα τη διαδικασία που ακολούθησαν κατά 

την πραγματοποίηση μίας συγκεκριμένης εργασίας.  

 

Σύμφωνα με τους Johnstone, Bottsford-Miller & Thompson (2006) η μέθοδος 

της προφορικής εξωτερίκευσης περιλαμβάνει δύο βήματα. Αρχικά, ο εκπαιδευτικός/ 
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ερευνητής συλλέγει τα πρώτα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ζητώντας από τον 

μαθητή να σκεφτεί φωναχτά, καθώς ασχολείται με μία εργασία. Σε περίπτωση που 

μείνει σιωπηλός για αρκετά δευτερόλεπτα, μπορεί ο ενήλικας να ενθαρρύνει το παιδί 

με φράσεις, όπως «τα πας πολύ καλά, συνέχισε», αλλά δεν επιτρέπεται να το 

καθοδηγήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Μόλις η διαδικασία της προφορικής 

εξωτερίκευσης ολοκληρωθεί, το δεύτερο βήμα περιλαμβάνει συμπληρωματικές 

ερωτήσεις προς τον μαθητή. Οι απαντήσεις των παιδιών σε αυτά τα ερωτήματα δεν 

αποτελούν την κύρια πηγή των δεδομένων, αλλά μπορούν να συμπληρώσουν 

οποιαδήποτε ασάφεια μπορεί να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της προφορικής 

εξωτερίκευσης (Johnstone, Bottsford- Miller & Thompson, 2006).  

 

4.3.3. Ημερολόγιο 

 

Το ημερολόγιο στον χώρο της αξιολόγησης της γλωσσικής εξέλιξης των 

παιδιών ορίζεται ως «η περιγραφή σε πρώτο πρόσωπο μιας μαθησιακής ή διδακτικής 

γλωσσικής εμπειρίας, που καταγράφεται μέσα από συχνές, ειλικρινείς καταχωρήσεις… 

οι οποίες στη συνέχεια αναλύονται για επαναλαμβανόμενα στοιχεία ή για κύρια 

γεγονότα» (Bailey, 1990: 215, στο Τσαγγάρη, 2011). Η Τσαγγάρη (2011) αναφέρει 

ότι, με άλλα λόγια, το ημερολόγιο του μαθητή έχει σκοπό την καταγραφή γεγονότων 

και συμπεριφορών που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες ή δύσκολες να περιγραφούν 

διαφορετικά.  

 

Η παραπάνω μέθοδος επιτρέπει στους μαθητές να εκφράζουν τους στόχους 

και τις προσδοκίες τους για τη μαθησιακή διαδικασία, αλλά τα αισθήματα και τις 

στάσεις τους όσον αφορά στη διδακτική προσέγγιση και άλλα εκπαιδευτικά θέματα. 

Δίνει ακόμη τη δυνατότητα τόσο στα παιδιά όσο και στον εκπαιδευτικό να 

αξιολογήσουν την πορεία της μαθησιακής διαδικασίας. Ακόμη, αυξάνει την επίγνωση 

των εκπαιδευτικών για διάφορα θέματα της διδακτικής και της μάθησης και τους 

επιτρέπει να πάρουν πιο σωστές και μαθησιοκεντρικές αποφάσεις για τη διδασκαλία 

της γλώσσας (Τσαγγάρη, 2011).  
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4.3.4. Συστηματική παρατήρηση 

 

Η χρήση της συστηματικής παρατήρησης στην αξιολόγηση της γλωσσικής 

ανάπτυξης των παιδιών ορίζεται ως η «παρατήρηση και συλλογή πληροφοριών της 

χρήσης της γλώσσας από τους μαθητές… και η χρήση αυτών των πληροφοριών για τη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με την προώθηση της μάθησης» (Leung, 2004: 20, στο 

Τσαγγάρη, 2011). 

 

Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση της παρατήρησης με τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, η συστηματική παρατήρηση 

χρειάζεται ένα οργανωμένο σύστημα. Αυτό πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ηλικία και 

το επίπεδο των μαθητών, τους μαθησιακούς στόχους, την εμπειρία του εκπαιδευτικού 

σε ανάλογες πρακτικές, τα μέσα που έχει στη διάθεσή του και την καταλληλόλητα 

των τεχνικών παρατήρησης (Τσαγγάρη, 2011: 5). 
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5ο Κεφάλαιο: Ερευνώντας τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τις στρατηγικές της γλωσσικής ανάπτυξης 

 

«Το πιο σημαντικό ρήμα είναι να ακούς, 

να είσαι ανοιχτός στους άλλους, 

να ακούς με όλες σου τις αισθήσεις» 

Rinaldi Carlina in «The Image of the Child», Reggio Children British Study Tour, (1999) 

 

5.1. Η σημασία της διερεύνησης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 

 

Πληθώρα ερευνών έχει συγκρίνει τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι 

περισσότερο ικανοί μαθητές σε σχέση με αυτούς που αντιμετωπίζουν γενικές ή/και 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Τα αποτελέσματα των ερευνών είναι ιδιαίτερα 

σημαντικά, όσον αφορά τον εντοπισμό και την ταξινόμηση των στρατηγικών που 

χρησιμοποιούνται από τους μαθητές αλλά και την κατανόηση του ρόλου τους στη 

διαδικασία της μάθησης (Chamot, 2005). Παρόλο που όλοι οι μαθητές– ανεξαρτήτως 

γνωστικού επιπέδου και ικανοτήτων– χρησιμοποιούν γλωσσικές στρατηγικές, η 

αποτελεσματική χρήση ποικίλων στρατηγικών, ανάλογα με το πλαίσιο και τα 

καθήκοντα, επηρεάζει σημαντικά τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών (Chamot & 

Kupper, 1989). 

 

Η πλειονότητα των στρατηγικών είναι παρατηρήσιμες (π. χ. τήρηση 

σημειώσεων), υπάρχουν, όμως, και κάποιες που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές (π. χ. 

επιλεκτική προσοχή), παρά μόνο μέσα από εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης (π. χ. 

πρωτόκολλα προφορικής εξωτερίκευσης, συνεντεύξεις κ.λπ.) (Chamot, 2005). Ο 

εντοπισμός των στρατηγικών που χρησιμοποιούν τα παιδιά μέσα στην τάξη βοηθά 

τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει τη μαθησιακή πορεία που ακολουθούν οι μαθητές 

τους, τις αδυναμίες, αλλά και τις δυνατότητές τους (Chamot & Kupper, 1989). 

 

Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης ενισχύουν τη μαθησιακή διαδικασία και 

βοηθούν τους μαθητές να ξεπεράσουν τυχόν δυσκολίες. Συνεπώς, η διδασκαλία τους 
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κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κρίνεται αναγκαία. Οι ερευνητές συμφωνούν ότι η 

ενίσχυση των στρατηγικών θα πρέπει να είναι άμεση και σαφής (Chamot, 2004). 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τους Chamot, Barnhardt, El-Dinary & Robbins (1999, 

στο Yang, 2007) οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσφέρουν διάφορα παραδείγματα 

αποτελεσματικής χρήσης στρατηγικών στους μαθητές τους, να εξηγούν με 

λεπτομέρειες τη διαδικασία που ακολούθησαν, αλλά και τη σπουδαιότητα της χρήσης 

τους για την εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας. Η άμεση διδασκαλία των 

στρατηγικών ενθαρρύνει τη χρήση τους από πλευράς των παιδιών, ενισχύει τη 

γλωσσική ανάπτυξη, τους βοηθά να συνειδητοποιήσουν την ποικιλία των 

στρατηγικών που είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν, αλλά και να διαλέξουν την 

κατάλληλη, ανάλογα με την περίσταση (Chamot, Barnhardt, El- Dinary & Robbins, 

1999, στο Yang, 2007). Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι απαιτείται 

χρόνος, προκειμένου οι μαθητές να τις κατανοήσουν και να τις ενσωματώσουν στη 

μαθησιακή διαδικασία (Chamot & Kupper, 1989). 

 

Αν και έχει πραγματοποιηθεί μία πληθώρα ερευνών σχετικά με τη χρήση 

γλωσσικών στρατηγικών από τα παιδιά και τα θετικά οφέλη της στη γλωσσική, 

γνωστική και κοινωνικοσυναισθηματική τους εξέλιξη, παραμένει μικρός ο αριθμός 

των ερευνών που αφορούν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις 

στρατηγικές και στη διδασκαλία τους μέσα στην τάξη (Chamot, 2005). Στην 

πραγματικότητα, όμως, οι απόψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις στρατηγικές 

γλωσσικής ανάπτυξης είναι εξαιρετικά σημαντικές, καθώς επηρεάζουν τις στάσεις 

τους και συνεπώς το διδακτικό τους έργο.  

 

5.2. Πορίσματα από τη σύγχρονη ερευνητική δραστηριότητα 

 

Σύμφωνα με τους O’ Malley et al. (1985), οι εκπαιδευτικοί δεν κατέχουν 

γνώσεις για τις στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης, ούτε αναγνωρίζουν ποιες 

χρησιμοποιούν οι μαθητές τους. Έρευνες από το παρελθόν έως σήμερα έχουν 

πραγματοποιηθεί με σκοπό να ερευνήσουν κατά πόσο αληθεύει η παραπάνω θέση.  

 

Η Griffiths το 2007 εξέτασε τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
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εκπαίδευσης σχετικά με τη σημασία των στρατηγικών στη γλωσσική ανάπτυξη των 

παιδιών. Το ερευνητικό εργαλείο της έρευνας ήταν το ερωτηματολόγιο. Οι 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ήταν δύσκολο να εκτιμηθεί η συχνότητα των 

στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μαθητές τους, καθώς δεν κατέχουν τις 

απαραίτητες γνώσεις για να τις αναγνωρίσουν και να τις ταξινομήσουν 

αποτελεσματικά. Έτσι, η ερευνήτρια αποφάσισε να προσεγγίσει το θέμα ερευνώντας 

τις αντιλήψεις τους σχετικά με τη σημασία διαφόρων στρατηγικών στην εκμάθηση 

της γλώσσας.  

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι 

στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης κατέχουν σημαντικό ρόλο στη γλωσσική 

ανάπτυξη των παιδιών. Αναλυτικότερα, «η φυσική επικοινωνία», τα «γλωσσικά 

παιχνίδια» και η «αυτοαξιολόγηση» κρίνονται από την πλειονότητα των 

συμμετεχόντων ιδιαίτερα σημαντικές στρατηγικές. Επιπλέον, υψηλή θέση κατέχει η 

«μετωπική διδασκαλία», καθώς οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι κατά την παράδοση 

του μαθήματος τα παιδιά μπορούν να αποκομίσουν πολλές γνώσεις. Ίσως 

απροσδόκητα η «διεκπεραίωση των εργασιών και των καθηκόντων» δεν 

περιλαμβάνεται μεταξύ των στρατηγικών που οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ως 

ιδιαίτερα βοηθητικές, πιθανότατα γιατί ορίζονται από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, η «επανάληψη» θεωρήθηκε εξαιρετικά σημαντική στην 

εκμάθηση της γλώσσας, πιθανότατα γιατί είναι αυτοκατευθυνόμενη διαδικασία, 

πηγάζει δηλαδή από τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών. Επίσης, η «χρήση του 

λεξικού», η «τηλεόραση», τα «τραγούδια» και οι «ταινίες» δεν αναφέρονται ως 

ιδιαίτερα βοηθητικές στρατηγικές από τους εκπαιδευτικούς. Τέλος, η ερευνήτρια 

προτείνει τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών μέσω ποιοτικής έρευνας 

(π. χ. συνεντεύξεις) (Griffiths, 2007).  

 

Λίγα χρόνια αργότερα ο Bedir (2010) πραγματοποίησε μία έρευνα θέλοντας 

να εξετάσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη σημασία των στρατηγικών 

γλωσσικής ανάπτυξης και τη διδασκαλία τους μέσα στην τάξη. Η έρευνα 

περιλάμβανε τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές μεθόδους. Αναλυτικότερα, μοίρασε 

ερωτηματολόγια σε 120 δασκάλους δημοτικού σχολείου. Ακολούθησαν 
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ημιδομημένες συνεντεύξεις, στις οποίες τέθηκαν τα ίδια ερωτήματα σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς, αλλά ο ερευνητής στη συνέχεια υπέβαλε διευκρινιστικές ερωτήσεις 

στον καθένα, προκειμένου να κατανοήσει βαθύτερα τις αντιλήψεις τους.  

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί κρίνουν ότι οι 

στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από τους 

μαθητές για την επίτευξη ενός στόχου ή/και για να κάνει τη διαδικασία της μάθησης 

περισσότερο ευχάριστη, αν και οι ίδιοι δυσκολεύονται να τις ορίσουν και να τις 

ταξινομήσουν. Επιπλέον, η στάση τους απέναντι στη διδασκαλία των στρατηγικών 

μέσα στην τάξη είναι θετική. Ωστόσο, ένας εύλογος αριθμός δασκάλων πιστεύει ότι 

οι στρατηγικές δεν θα πρέπει να διδάσκονται άμεσα στους μαθητές, παρόλο που από 

τα σχόλιά τους γίνεται σαφές ότι δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ της άμεσης και 

έμμεσης διδασκαλίας των στρατηγικών εκμάθησης της γλώσσας. Τέλος, σημαντικός 

αριθμός των συμμετεχόντων φαίνεται να πιστεύει ότι, αν και οι περισσότερο ικανοί 

μαθητές χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις στρατηγικές, τα παιδιά που 

παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις μπορούν να προοδεύσουν, αν αποκτήσουν τις 

κατάλληλες στρατηγικές, δεδομένου ότι δεν είναι έμφυτες και μπορούν να διδαχθούν. 

Η συνολική ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων φανερώνει ότι η 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι οι στρατηγικές κατέχουν κεντρικό ρόλο 

στην εκμάθηση της γλώσσας και διάκεινται θετικά απέναντι στη διδασκαλία τους 

μέσα στη σχολική τάξη (Bedir, 2010).  

 

Μια σχετική έρευνα πραγματοποιήθηκε στην προσχολική εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα, οι Pentimonti & Justice (2009) θέλησαν να ερευνήσουν μέσω της 

παρατήρησης τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στο νηπιαγωγείο, 

προκειμένου να ενισχύσουν τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν χαμηλού επιπέδου 

στρατηγικές γλωσσικής ενίσχυσης πολύ πιο συχνά από ό, τι στρατηγικές υψηλού 

επιπέδου, όπως είναι οι μεταγνωστικές στρατηγικές, παρά το γεγονός ότι σύγχρονες 

έρευνες αποδεικνύουν ότι τα παιδιά ήδη από την ηλικία των τριών ετών 

παρουσιάζουν στοιχειώδεις μορφές μεταγνωστικής σκέψης (Lai, 2011). Ωστόσο, 

στην έρευνα των Pentimonti & Justice (2009) η επίγνωση των νηπιαγωγών σχετικά 
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με την ενσωμάτωση των στρατηγικών στη διδασκαλία τους ήταν χαμηλή. Η 

πλειονότητα των συμμετεχόντων ανέφερε ότι χρησιμοποιεί εξίσου χαμηλού και 

υψηλού επιπέδου στρατηγικές.  

 

Σε παρόμοια αποτελέσματα καταλήγει και η έρευνα των Dignath-van Ewijk & 

van der Werf (2012) σχετικά με την ενίσχυση των μεταγνωστικών στρατηγικών σε 

μαθητές δημοτικού. Εξετάζοντας τις αντιλήψεις σαράντα επτά δασκάλων σχετικά με 

την αυτοαξιολόγηση των μαθητών, έγινε σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν 

θετικές πεποιθήσεις όσον αφορά τις μεταγνωστικές στρατηγικές, αλλά δεν διαθέτουν 

επαρκείς γνώσεις για το πώς να τις προωθήσουν. 

 

Οι σύγχρονες έρευνες (Dignath-van Ewijk & van der Werf, 2012;Griffiths, 

2007; Bedir, 2010; Pentimonti & Justice, 2009) έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα 

παλαιότερων ερευνών (O’Malley et al., 1985) και αντανακλούν την αυξανόμενη 

συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας των στρατηγικών στη γλωσσική εξέλιξη των 

παιδιών, ιδιαίτερα αυτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης. Ωστόσο, παρά το 

γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων ξεκινώντας ήδη από την 

προσχολική εκπαίδευση, κατανοούν τον σημαντικό ρόλο των στρατηγικών και 

παρουσιάζουν θετική στάση απέναντι στη διδασκαλία τους μέσα στην τάξη, 

δυσκολεύονται ακόμη και σήμερα να αναγνωρίσουν και να ορίσουν τις στρατηγικές, 

λόγω έλλειψης εξειδικευμένων γνώσεων. Τέλος, η πλειονότητα των συμμετεχόντων 

στις παραπάνω έρευνες προτιμά την έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης, παρόλο που η διεθνής βιβλιογραφία τάσσεται υπέρ της στοχευμένης 

διδασκαλίας των στρατηγικών, προκειμένου οι μαθητές να τις κατανοήσουν 

ολόπλευρα και να τις κατακτήσουν. 
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6ο Κεφάλαιο: Μεθοδολογία της έρευνας 

 

6.1. Αιτιολόγηση της έρευνας 

 

Μέσα από την ανασκόπηση και τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας 

προκύπτουν κάποιες σημαντικές παραδοχές σχετικά με τον ρόλο των στρατηγικών 

στη γλωσσική εξέλιξη των παιδιών και στη διδασκαλία τους μέσα στην τάξη, οι 

οποίες είναι οι εξής: 

 οι στρατηγικές βοηθούν σημαντικά τα παιδιά να κατακτήσουν το γλωσσικό 

σύστημα (Di Carlo, 2016; Graham, McKeown, Kiuhara & Harris, 2012; 

Oxford, 1990), 

 οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης είναι επίκτητες και μπορούν να 

διδαχθούν και να ενισχυθούν μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον (Melby-

Lervag & Lervag, 2014; Yang, 2007), 

 οι μαθητές δεν αναπτύσσουν επαρκώς τις στρατηγικές, εάν δεν τις έχουν 

διδαχθεί άμεσα και στοχευμένα (Mizumoto & Takeuchi, 2009; Muller, 

2016;Spellman, Deutsch, Mulder & Carsten‐Conner, 2016), 

 τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες είναι σε θέση να 

χρησιμοποιούν επαρκώς τις στρατηγικές, οι οποίες τους βοηθούν να 

διαχειριστούν τις δυσκολίες τους και να αναπτυχθούν γλωσσικά (Clarke, 

Snowling, Truelove & Hulme, 2010; Graham, Harris & Mason, 2005; Oladele 

& Oladele, 2016) και τέλος 

 οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις στρατηγικές γλωσσικής 

ανάπτυξης επηρεάζουν τις στάσεις τους απέναντι σε αυτές και κατά επέκταση 

τη διδασκαλία τους μέσα στην τάξη (Griffiths, 2007; Bedir, 2010). 

 

Στηριζόμενη στις παραπάνω παραδοχές και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 

ότι οι εγχώριες έρευνες σχετικά με τις στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης είναι 

ελάχιστες, γεννήθηκε η ανάγκη διερεύνησης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, 

αναφορικά με τον ρόλο των στρατηγικών στη γλωσσική εξέλιξη των παιδιών και τον 
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τρόπο διδασκαλίας τους μέσα στην τάξη. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν διεξαχθεί 

παρόμοιες έρευνες, χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο ποσοτικά εργαλεία (π. χ. 

ερωτηματολόγια), ενώ ερευνητές έχουν τονίσει την ανάγκη διεξαγωγής ποιοτικών 

ερευνών σχετικών με το θέμα (Griffiths, 2007). Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 

παραπάνω, ερευνητικό εργαλείο της παρούσας έρευνας αποτελεί η συνέντευξη και τα 

αποτελέσματα εξετάζουν σε βάθος τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις 

στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης.  

 

Επιπλέον, οι σημερινές τάξεις χαρακτηρίζονται ως «τάξεις μικτών 

ικανοτήτων» και οι μαθητές παρουσιάζουν έντονη ποικιλομορφία, όσον αφορά το 

κοινωνικοοικονομικό τους πλαίσιο, αλλά και το γνωστικό δυναμικό τους (Yeung, 

2012; Κουτσελίνη, 2009; Στυλιαράς & Δήμου, 2015). Θεωρείται, λοιπόν, ελλιπής μία 

έρευνα που αποκλείει τους μαθητές με δυσκολίες και μοιάζει να μην ανταποκρίνεται 

στην πραγματικότητα των σημερινών τάξεων. Έτσι, η παρούσα έρευνα αφορά τόσο 

τους μαθητές της τυπικής ανάπτυξης όσο και αυτούς που αντιμετωπίζουν γενικές 

ή/και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Ακόμη, η κατάκτηση των στρατηγικών από τους 

μαθητές αποτελεί μια σταδιακή και μακροπρόθεσμη διαδικασία, η οποία οφείλει να 

ενισχύεται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Rubin, 2013). Ωστόσο, κρίθηκε 

απαραίτητο να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών της προσχολικής και 

πρώτης σχολικής ηλικίας, καθώς το ηλικιακό αυτό στάδιο θεωρείται η βάση της 

γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών και τα ερεθίσματα που δέχονται ή η έλλειψη 

αυτών επηρεάζουν σημαντικά τη μετέπειτα εξέλιξή τους (Bari, Abdullah, Abdullah & 

Yasin, 2016). 

 

6.2. Σκοπός και Στόχοι 

 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις στρατηγικές γλωσσικής 

ανάπτυξης θεωρούνται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και σημαντικές, καθώς επηρεάζουν 

τον τρόπο που τις διδάσκουν μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, αλλά και τον χρόνο που 

αφιερώνουν σε αυτές. Η ενίσχυση των στρατηγικών από πλευράς των εκπαιδευτικών 

επηρεάζει την κατανόηση και τη χρήση τους από τους μαθητές. Με βάση τις 

παραπάνω παραδοχές διατυπώθηκαν ο βασικός σκοπός και οι στόχοι της έρευνας. 
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 Αναλυτικότερα, ο βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση 

των απόψεων των εκπαιδευτικών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σχετικά 

με τον τρόπο διδασκαλίας των στρατηγικών γλωσσικής ανάπτυξης μέσα στην τάξη 

και τον ρόλο τους στην κατάκτηση της γλώσσας από τους μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης, αλλά και αυτούς που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Ειδικότερα, 

τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν και αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία 

του ερωτηματολογίου των συνεντεύξεων είναι τα εξής: 

1. Με ποιον τρόπο οι εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν την αναγνωστική διαδικασία 

και ποιες στρατηγικές ενισχύουν στους μαθητές είτε συνειδητά είτε 

ασυνείδητα; 

2. Με ποιον τρόπο οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν την παραγωγή γραπτού λόγου 

στους μαθητές και ποιες στρατηγικές ενισχύουν συνειδητά ή ασυνείδητα;  

3. Με ποιους τρόπους οι εκπαιδευτικοί εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο των παιδιών 

και ποιες στρατηγικές τα ενθαρρύνουν να χρησιμοποιήσουν συνειδητά ή μη;  

4. Τι γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί για τις στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης και 

ποιες είναι οι απόψεις τους για τη σημασία τους στην κατάκτηση της γλώσσας 

από πλευράς των παιδιών; 

5. Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συστηματική διδασκαλία 

των στρατηγικών μέσα στην τάξη και με ποιον τρόπο ενισχύουν τη χρήση 

τους από τους μαθητές; 

6. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση των στρατηγικών 

γλωσσικής ανάπτυξης από τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και με 

ποιους τρόπους διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους, προκειμένου να 

διευκολύνουν τη μαθησιακή πορεία αυτών των μαθητών; 

 

Τα παραπάνω ερωτήματα στοχεύουν, αρχικά, να δώσουν μια σαφή εικόνα του 

τρόπου που οι εκπαιδευτικοί ενισχύουν τον προφορικό και τον γραπτό λόγο των 

μαθητών τους. Επιπλέον, επιχειρούν να αναδείξουν τις στρατηγικές που διδάσκουν οι 

εκπαιδευτικοί είτε με συνειδητό είτε με ασυνείδητο τρόπο, καθώς οι στρατηγικές 

δύνανται να χρησιμοποιούνται και να διδάσκονται ακόμη και ασυνείδητα. Σημαντικό 
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κριτήριο για τη συνειδητή διδασκαλία των στρατηγικών αποτελούν οι επαρκείς 

γνώσεις από πλευράς των εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση άγνοιας κρίνεται απαραίτητη 

η διευκρίνιση από την ερευνήτρια. Στη συνέχεια αναζητούνται οι απόψεις τους 

σχετικά με τον ρόλο των στρατηγικών στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, με άλλα 

λόγια κατά πόσο οι τελευταίες τα βοηθάνε να κατακτήσουν τη γλώσσα και 

διευκολύνουν τη μάθηση. Επιπλέον, διερευνώνται οι αντιλήψεις τους αναφορικά με 

τη διδασκαλία των στρατηγικών μέσα στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, την ύπαρξη 

τυχόν εμποδίων, αλλά και τον τρόπο που οι ίδιοι τους ενισχύουν τη χρήση των 

στρατηγικών από τους μαθητές τους. Έπειτα, δίνεται έμφαση στους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες και εξετάζεται κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αυτοί 

οι μαθητές είναι σε θέση να χρησιμοποιούν στρατηγικές, αλλά και τους λόγους που 

πιστεύουν ότι οι στρατηγικές βοηθούν ή παρεμποδίζουν τη μαθησιακή πορεία τους. 

Τέλος, στηριζόμενη στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, 

γίνεται μια προσπάθεια να διερευνηθούν οι τρόποι που οι συμμετέχοντες 

διαφοροποιούν τόσο τη διδασκαλία όσο και την αξιολόγησή τους, προκειμένου να 

τους βοηθήσουν να κατακτήσουν τις στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης και να 

διευκολύνουν την εξέλιξή τους.  

 

6.3. Συμμετέχοντες 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 30 άτομα, για τα οποία συλλέχθηκαν 

κάποιες βασικές πληροφορίες. Αυτές είναι το φύλο, η θέση στην εκπαίδευση 

(νηπιαγωγός/δάσκαλος), η τάξη για τους εκπαιδευτικούς δημοτικού σχολείου (1η έως 

3η), ο εκπαιδευτικός φορέας (δημόσιο/ιδιωτικό σχολείο), τα χρόνια εμπειρίας, η 

ύπαρξη εμπειρίας με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και τέλος η πέραν του 

βασικού τίτλου σπουδών επιμόρφωση των συμμετεχόντων (κατοχή πτυχίου από 

Διδασκαλείο, δεύτερου τίτλου σπουδών, μεταπτυχιακού διπλώματος). 

 

Όσον αφορά, αρχικά, το φύλο, το 90% (27 στον αριθμό) των συμμετεχόντων 

στην έρευνα είναι γυναίκες και μόλις το 10% άνδρες (3 στον αριθμό), όπως 

απεικονίζεται συγκεντρωτικά στο Γράφημα 1. 
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Γράφημα 1: Κυκλικό διάγραμμα της κατανομής ανδρών, γυναικών του δείγματος 

 

Το δείγμα επιλέχθηκε, ώστε να απαρτίζεται από ίσο αριθμό εκπαιδευτικών 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2. Εκ των 15 

δασκάλων, τέσσερις διδάσκουν στην πρώτη τάξη του δημοτικού, επτά στη δευτέρα 

και τέσσερις στην τρίτη τάξη (Γράφημα 3). Από τους τριάντα συμμετέχοντες, το 70% 

(21 άτομα) εργάζεται σε δημόσιο σχολείο, ενώ το 30% (9 άτομα) στην ιδιωτική 

εκπαίδευση (Γράφημα 4). 

 

Γράφημα 2: Κυκλικό διάγραμμα της θέσης των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση 
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Γράφημα 3: Κυκλικό διάγραμμα με την κατανομή των δασκάλων στις τρεις τάξεις του 

δημοτικού 

 

 
Γράφημα 4: Ραβδόγραμμα της κατανομής των συμμετεχόντων, ανάλογα με τον φορέα 

άσκησης της εργασίας τους 

 
Στο Γράφημα 5 απεικονίζονται τα βασικά στατιστικά μεγέθη, όσον αφορά τα 

χρόνια προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων στην έρευνα. Ο μέσος χρόνος 

προϋπηρεσίας είναι τα 15,9 έτη (τυπική απόκλιση 9,3 έτη), με εύρος που κυμαίνεται 

από 3 έως και 32 χρόνια. Το δείγμα περιλαμβάνει κάθε ηλικίας και εκπαιδευτικής 

εμπειρίας εκπαιδευτικούς. Τέλος, σημειώνεται πως όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί 
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δήλωσαν ότι έχουν εμπειρία με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 

 
Γράφημα 5: Ιστόγραμμα και καμπύλη κανονικότητας των ετών προϋπηρεσίας του 

δείγματος 

 

Τα έτη προϋπηρεσίας κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερις ομάδες με σκοπό την 

περαιτέρω ανάλυση του δείγματος, οι οποίες παρουσιάζονται στο Γράφημα 6. Σε 

κάθε τέτοια ομάδα παρατηρείται ικανός αριθμός συμμετεχόντων, γεγονός που 

επαληθεύει ότι η έρευνα περιλαμβάνει συμμετέχοντες κάθε ηλικιακής εμπειρίας. 

 

 
Γράφημα 6: Ραβδόγραμμα της κατανομής των ομάδων του δείγματος βάσει των ετών 

εμπειρίας τους 
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Επιπρόσθετα, εξετάστηκε η κατοχή τίτλων σπουδών πέραν του βασικού 

πτυχίου. Το 13,3% του δείγματος (4 άτομα) φοίτησε σε Διδασκαλείο (Γράφημα 7), 

μόλις τρεις εκ των τριάντα (ποσοστό 10%) έχουν δεύτερο πτυχίο (Γράφημα 8), ενώ 

σχεδόν ένας στους τρεις (36,7%) έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Γράφημα 9). 

Κανένας συμμετέχων δεν είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου. 

 

 
Γράφημα 7: Ραβδόγραμμα των ατόμων που κατέχουν ή όχι πτυχίο Διδασκαλείου 

 

 
Γράφημα 8: Ραβδόγραμμα με τα άτομα που κατέχουν ή όχι δεύτερο πτυχίο 
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Γράφημα 9: Ραβδόγραμμα του αριθμού κατόχων ή μη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

 
6.4. Ερευνητικά Εργαλεία 

 

6.4.1. Συνέντευξη 

 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε είναι διερευνητικού τύπου στον χώρο των 

Κοινωνικών Επιστημών, καθώς έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τις στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της 

έρευνας διενεργήθηκαν ημιδομημένες ατομικές συνεντεύξεις (Παράρτημα Α) σε 30 

εν ενεργεία εκπαιδευτικούς προσχολικής ή πρώτης σχολικής ηλικίας, οι οποίοι είχαν 

συναντήσει έστω μία φορά στην τάξη τους μαθητές με γενικές ή/και ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες. Ως βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε η 

συνέντευξη, καθώς παρέχει πληροφορίες σε βάθος και αποκαλύπτει με ακρίβεια και 

σαφήνεια τις απόψεις και τις πεποιθήσεις των συνεντευξιαζόμενων (Chamot, 2005).  

 

Οι συνεντεύξεις βασίστηκαν σε ένα ημιδομημένο ερωτηματολόγιο, δηλαδή 

υπήρχαν προκαθορισμένες ερωτήσεις, ωστόσο η διάταξή τους, αλλά και οι ίδιες οι 

ερωτήσεις κάποιες φορές τροποποιούνταν. Επιπλέον, θέτονταν κάποια διευκρινιστικά 

ερωτήματα ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονταν κάθε φορά (Robson, 2007). 

Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 19 βασικές ερωτήσεις, στην πλειοψηφία τους 

ανοιχτού τύπου. Οι κλειστές ερωτήσεις είναι αυτές που επιδέχονται μία συγκεκριμένη 

ή περιορισμένο αριθμό απαντήσεων (Μπιρμπίλη, 2008: 56). Αντίθετα, οι ανοιχτές 
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ερωτήσεις δεν προβάλλουν κανέναν περιορισμό στο περιεχόμενο ή στον τρόπο της 

απόκρισης, εκτός από αυτόν της θεματολογίας (Robson, 2007), και επιδέχονται 

πολλές διαφορετικές απαντήσεις (Μπιρμπίλη, 2008: 56). 

 

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου οργανώθηκαν σε έξι θεματικούς άξονες. 

Στην αρχή των συνεντεύξεων ρωτήθηκαν τα δημογραφικά στοιχεία και κάποιες 

βασικές πληροφορίες για τους συνεντευξιαζόμενους, όπως η θέση στην εκπαίδευση, 

τα χρόνια προϋπηρεσίας, τυχόν μεταπτυχιακές ή άλλες επιπρόσθετες σπουδές και οι 

διδακτικές τους εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Στο σημείο αυτό, 

ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να περιγράψουν αυτές τις εμπειρίες, με σκοπό 

τόσο τη δημιουργία ενός οικείου και φιλικού κλίματος μεταξύ του συνεντευκτή και 

των συνεντευξιαζόμενων, όσο και την ομαλή έναρξη της συνέντευξης. 

 

Στηριζόμενη σε ευρήματα παλαιότερων ερευνών, όπου αποδείχθηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις στρατηγικές γλωσσικής 

ανάπτυξης (Bedir, 2010; Griffiths, 2007; Pentimonti & Justice, 2009), θεωρήθηκε 

απαραίτητο να διερευνηθούν με έμμεσο τρόπο οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν 

στον προφορικό και γραπτό λόγο. Έτσι, για τους τρεις πρώτους άξονες που αφορούν 

την ανάπτυξη των στρατηγικών χρησιμοποιήθηκε η μαιευτική μέθοδος από την 

ερευνήτρια, όπου με κατάλληλες ερωτήσεις έγινε προσπάθεια οι συμμετέχοντες να 

εκφραστούν αυθόρμητα και δίχως άγχος, καθώς δεν κρίνεται παραγωγικό η 

συνέντευξη να ξεκινήσει με ερωτήσεις που θα έφερναν σε δύσκολη θέση τους 

συνεντευξιαζόμενους. 

 

Αναλυτικότερα, ο πρώτος θεματικός άξονας αφορούσε την καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων ανάγνωσης και περιελάμβανε τρεις βασικές ερωτήσεις. Αρχικά, ζητήθηκε 

από τους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη σημασία της 

αφήγησης/ανάγνωσης στην ανάπτυξη των παιδιών. Έπειτα, κλήθηκαν να 

περιγράψουν τη διαδικασία που ακολουθούν, προκειμένου να επεξεργαστούν ένα 

καινούργιο κείμενο ή παραμύθι μέσα στην τάξη. Όπου κρίθηκε απαραίτητο, τέθηκαν 

διευκρινιστικές ερωτήσεις για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν, 

όπως αν ξεκινάνε από τον τίτλο, αν επεξεργάζονται τις εικόνες και αν δουλεύουν το 
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κείμενο στην ολομέλεια, σε μικρές ομάδες ή ζητούν από τους μαθητές να εργαστούν 

ατομικά. Επιπλέον, αναφέρθηκαν οι τρόποι με τους οποίους ελέγχουν κατά πόσο 

κατανόησαν τα παιδιά το κείμενο ή το παραμύθι.  

 

Ο δεύτερος θεματικός άξονας αναφερόταν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων 

γραπτής έκφρασης και περιλάμβανε δύο βασικές ερωτήσεις και διάφορα 

υποερωτήματα. Στην πρώτη ερώτηση οι νηπιαγωγοί κλήθηκαν να αναφέρουν τους 

τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποιούν, με σκοπό να ενισχύσουν τον γραπτό λόγο 

στα παιδιά, ενώ οι δάσκαλοι να περιγράψουν τη διαδικασία που ακολουθούν για την 

παραγωγή γραπτού λόγου. Συμπληρωματικές ερωτήσεις τέθηκαν στους 

συνεντευξιαζόμενους, όπου θεωρήθηκε αναγκαίο. Μερικές από αυτές είναι αν 

χρησιμοποιούν εικόνες για να διευκολύνουν τους μαθητές, αν θέτουν συγκεκριμένους 

στόχους και φτιάχνουν σχεδιάγραμμα στο προσυγγραφικό στάδιο, αν ενθαρρύνουν τα 

παιδιά να εργάζονται ομαδικά ή ατομικά και αν παροτρύνουν τους μαθητές τους να 

αυτοαξιολογούνται, δηλαδή να ελέγχουν μόνοι τους τον εαυτό τους, με σκοπό να 

εντοπίσουν, αλλά και να διορθώσουν τυχόν λάθη τους. Στη συνέχεια, κλήθηκαν να 

αναφέρουν σε ποιον τομέα του γραπτού λόγου δίνουν περισσότερη έμφαση κατά την 

αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών τους. Με άλλα λόγια, τι θεωρούν ποιο 

σημαντικό να έχουν κατακτήσει τα παιδιά, όσον αφορά τη γραφή στο ηλικιακό 

στάδιο που βρίσκονται.  

 

Ο τρίτος θεματικός άξονας περιείχε τρεις ερωτήσεις σχετικά με την ανάπτυξη 

των στρατηγικών εκμάθησης λεξιλογίου. Αρχικά, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς 

να αναφέρουν τους τρόπους και τις πηγές από τις οποίες εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο 

των παιδιών. Επίσης, οι συνεντευξιαζόμενοι περιέγραψαν τον τρόπο που βοηθούν 

τους μαθητές τους να κατανοήσουν και να απομνημονεύσουν τις άγνωστες λέξεις που 

εμφανίζονται στα κείμενα και τα παραμύθια που επεξεργάζονται.  

 

Ο τέταρτος θεματικός άξονας αποτελούνταν από δύο ερωτήσεις και 

αποσκοπούσε στη διερεύνηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις 

στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης, ενώ ακόμη και η αδυναμία προσδιορισμού των 

στρατηγικών καταγράφηκε σαν εύρημα. Στο σημείο αυτό δόθηκαν όπου χρειάστηκε 
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επιπλέον πληροφορίες και παραδείγματα στους συνεντευξιαζόμενους, προκειμένου 

να κατανοήσουν σε τι ακριβώς αναφέρεται ο όρος «στρατηγικές γλωσσικής 

ανάπτυξης» και να συνειδητοποιήσουν ότι πρόκειται για στρατηγικές που και οι ίδιοι 

τους χρησιμοποιούν μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ακόμη και ασυνείδητα. Στη 

συνέχεια και αφού βεβαιώθηκε πως όλοι οι συμμετέχοντες κατανόησαν τον 

παραπάνω όρο, κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τον ρόλο των 

στρατηγικών στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Με άλλα λόγια ανέφεραν κατά 

πόσο και με ποιους τρόπους τα βοηθάνε να κατακτήσουν το γλωσσικό σύστημα. 

 

Ο πέμπτος θεματικός άξονας της συνέντευξης ήταν έτσι δομημένος, ώστε να 

καταγραφούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των στρατηγικών 

γλωσσικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής τάξης. Συγκεκριμένα, οι 

συνεντευξιαζόμενοι απάντησαν σε τρεις ερωτήσεις. Αρχικά, εξέφρασαν την άποψή 

τους σχετικά με τη συστηματική διδασκαλία των στρατηγικών μέσα στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο, τυχόν εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν και περιέγραψαν τον τρόπο που οι 

ίδιοι ενισχύουν τις στρατηγικές στους μαθητές τους, αιτιολογώντας τη θέση τους. Στο 

κλείσιμο του θεματικού αυτού άξονα οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν εάν επιθυμούν να 

καταρτιστούν σε ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών.  

 

Ο έκτος και τελευταίος θεματικός άξονας ήταν αφιερωμένος στην 

εκπαιδευτική διαχείριση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και περιείχε έξι 

ερωτήματα. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να εκφράσουν τις πεποιθήσεις 

τους, όσον αφορά τη χρήση των στρατηγικών από τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες. Έπειτα, ρωτήθηκαν αν διερευνούν το μαθησιακό προφίλ των παιδιών που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες και τι θεωρούν ότι κερδίζουν από αυτή τη διαδικασία. Στη 

συνέχεια, έγιναν ερωτήσεις στους συμμετέχοντες σχετικά με το αν διαφοροποιούν τη 

διδασκαλία τους, προκειμένου να ενισχύσουν την ανάπτυξη των στρατηγικών στα 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και κλήθηκαν να αναφέρουν τις εναλλακτικές  

μορφές διδασκαλίας και αξιολόγησης που χρησιμοποιούν. Η συνέντευξη 

ολοκληρώθηκε ζητώντας από τους εκπαιδευτικούς να εκτιμήσουν, εάν είναι 

ικανοποιητικά καταρτισμένοι από τις σπουδές τους για να διδάξουν μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και τι προτείνουν ώστε οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
ΠΜΣ Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Θεσσαλονίκη 2017 99 

να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τη διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες μέσα στην τάξη. 

 

6.4.2. Συλλογή δεδομένων 

 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε τον χειμώνα του 2016-17 

(Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος). Στόχος ήταν να ληφθεί ένα τυχαίο δείγμα 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα διαφοροποιούνταν ως προς τα δημογραφικά τους 

χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, έτη προϋπηρεσίας) και θα δίδασκαν σε σχολεία 

διαφορετικών τύπων (δημόσιος – ιδιωτικός τομέας), ώστε να παραχθούν κατά  το 

δυνατό γενικεύσιμα συμπεράσματα ως προς την ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. 

 

Αρχικά, η ερευνήτρια ερχόταν σε τηλεφωνική επαφή με τους εκπαιδευτικούς 

και τους ενημέρωνε για τον σκοπό και τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας. Κατά την 

αρχική επικοινωνία εξασφαλιζόταν το ζήτημα της ανωνυμίας και δίνονταν εγγυήσεις 

για το πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που θα προκύψουν μέσα από τις 

συνεντεύξεις. Η συμμετοχή τους ήταν εθελοντική και για όσους δέχονταν να 

συμμετάσχουν προκαθοριζόταν ημερομηνία και τόπος συνάντησης. Οι περισσότερες 

συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στους σχολικούς χώρους, ενώ σε λίγες 

περιπτώσεις, που κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο, έλαβαν χώρα σε ένα άλλο, περισσότερο 

οικείο περιβάλλον (π. χ. σπίτι, καφετέρια). Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων γινόταν 

με έναν εκπαιδευτικό κάθε φορά, ώστε να τηρηθεί το απόρρητο, να δημιουργηθεί 

κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, αλλά και να μην επηρεαστούν οι συμμετέχοντες 

όσον αφορά τις αποκρίσεις τους. Ακόμη, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων 

δίνονταν ο κατάλληλος χρόνος στους συμμετέχοντες για να νιώσουν άνετα, 

ενθαρρύνονταν να εκφραστούν ελεύθερα, καθώς δεν υφίστατο θέμα επίκρισης και 

θέτονταν διευκρινιστικές ερωτήσεις, όπου ήταν αναγκαίο, ώστε να γίνουν πλήρως 

κατανοητές οι στάσεις και οι αντιλήψεις τους. 

 

Όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν, με σκοπό την πιστή αναπαραγωγή 

των αποκρίσεων των συμμετεχόντων. Η διάρκεια των συνεντεύξεων κυμαίνονταν 

από 15 έως και 30 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση ακολούθησε το στάδιο της πλήρους 
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απομαγνητοφώνησης, μεταφέροντας τα λόγια τόσο των συνεντευξιαζόμενων όσο και 

του συνεντευκτή, ακριβώς όπως ειπώθηκαν, μαζί με τα τυχόν γραμματικά και 

συντακτικά λάθη, τους ιδιωματισμούς, τους δισταγμούς, τις σιωπές, αλλά και τις 

συναισθηματικές αντιδράσεις. 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι δύο πρώτες συνεντεύξεις έγιναν σε πιλοτικό 

στάδιο, με σκοπό να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του ερωτηματολογίου. Μέσα 

από την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής εντοπίστηκαν κάποιες ελλείψεις. Έτσι 

προστέθηκαν κάποιες ερωτήσεις (που αφορούν τις στρατηγικές ενίσχυσης του 

λεξιλογίου), αλλά και αφαιρέθηκαν κάποια ερωτήματα που ήταν διαφορετικά 

διατυπωμένα, αλλά απαντούσαν στην ίδια θεματική, ώστε να μην κουράζονται 

άσκοπα οι συμμετέχοντες. Αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διορθώσεις και 

τροποποιήσεις, η συλλογή των συνεντεύξεων συνεχίστηκε χωρίς να δημιουργηθεί 

κανένα πρόβλημα.  

 

6.4.3. Ανάλυση δεδομένων 

 

Τα δεδομένα των συνεντεύξεων, αφού απομαγνητοφωνήθηκαν, αναλύθηκαν 

ποιοτικά. Αναλυτικότερα, η θεματική ποιοτική ανάλυση είναι μια τριεπίπεδη 

ανάλυση, στην οποία ακολουθείται επαγωγική προσέγγιση (Miles & Huberman, 

1994). Αρχικά, πραγματοποιήθηκε συστηματική ανάγνωση του υλικού και 

δημιουργήθηκαν κωδικοί για την κατηγοριοποίηση των δεδομένων, οι οποίοι φέρουν 

λειτουργικούς ορισμούς. Οι κωδικοί αυτοί σχετίζονται μεταξύ τους και εντάσσονται 

σε ευρύτερες κατηγορίες και θέματα.  

 

Με βάση τις κατηγορίες και τους κωδικούς, όπως προέκυψαν στο επίπεδο της 

ανάλυσης, δημιουργήθηκαν ευρύτεροι θεματικοί άξονες, οι οποίοι παρουσιάστηκαν 

σε φόρμες έκθεσης δεδομένων. Αυτές οι φόρμες αφορούν ατομικούς πίνακες έκθεσης 

δεδομένων για κάθε συνεντευξιαζόμενο. Έπειτα, με βάση αυτούς τους ατομικούς 

πίνακες, συντάχθηκε ένας συγκεντρωτικός πίνακας έκθεσης δεδομένων που 

περιλαμβάνει το σύνολο των κωδικών και κατηγοριών ανά θεματικό άξονα από 

όλους τους συνεντευξιαζόμενους. 
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Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε με βάση τους συγκεντρωτικούς 

πίνακες, ενώ δόθηκαν παραθέματα από τις αποκρίσεις των συμμετεχόντων, με σκοπό 

να γίνει περισσότερο άμεσο και κατανοητό το κείμενο.  
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7ο Κεφάλαιο: Αποτελέσματα 

 

Μέσα από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων 

προέκυψαν 133 κωδικοί, οι οποίοι κατανεμήθηκαν σε 19 κατηγορίες: προσδιορισμός 

της έννοιας «στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης», αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης, ενίσχυση υποστηρικτικών, γνωστικών και μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία αφήγησης/ανάγνωσης μέσα στην τάξη, ενίσχυση 

μνημονικών, γνωστικών αλλά και μεταγνωστικών στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου, σημαντικοί τομείς κατάκτησης κατά την ενίσχυση του 

γραπτού λόγου, ενίσχυση μνημονικών και γνωστικών στρατηγικών κατά την 

καλλιέργεια του λεξιλογίου στο πλαίσιο της τάξης, απόψεις για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, προβληματισμοί και εμπόδια όσον αφορά τη 

διδασκαλία των στρατηγικών αλλά και τρόποι ενίσχυσής τους, η χρήση των 

στρατηγικών από τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μορφών διδασκαλίας και αξιολόγησης για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και 

τέλος κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδασκαλία 

μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.  

 

Οι παραπάνω κατηγορίες ταξινομήθηκαν στους εξής επτά θεματικούς άξονες: 

1. Εννοιολογικός προσδιορισμός των στρατηγικών γλωσσικής ανάπτυξης 

2. Ενίσχυση δεξιοτήτων ανάγνωσης 

3. Ενίσχυση δεξιοτήτων γραπτής έκφρασης 

4. Ενίσχυση στρατηγικών εκμάθησης λεξιλογίου 

5. Διδασκαλία των στρατηγικών γλωσσικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της τάξης 

6. Ενίσχυση στρατηγικών στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

7. Εκπαιδευτική διαχείριση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Με βάση τους προαναφερθέντες θεματικούς άξονες, τις κατηγορίες και τους 

κωδικούς που προέκυψαν, σχεδιάστηκε ο συγκεντρωτικός πίνακας έκθεσης 
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δεδομένων (Παράρτημα Β), καθώς επίσης και οι ατομικοί πίνακες δεδομένων για 

κάθε εκπαιδευτικό (Παράρτημα Γ). Επιπλέον, για κάθε έναν από τους άξονες 2, 3, και 

4 σχεδιάστηκαν οι πίνακες δεδομένων των νηπιαγωγών (Παράρτημα Δ) αλλά οι 

πίνακες δεδομένων των δασκάλων (Παράρτημα Ε). 

 

7.1. Εννοιολογικός προσδιορισμός των στρατηγικών γλωσσικής ανάπτυξης 

 

Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι 

της μαθησιακής διαδικασίας. Όλα τα παιδιά, συνειδητά ή μη, χρησιμοποιούν 

στρατηγικές για να πετύχουν τους στόχους μάθησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διεθνή 

βιβλιογραφία η αποτελεσματική χρήση μιας πληθώρας στρατηγικών συνδέεται με την 

ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών. Ο στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι άλλος από το 

να βοηθήσει τους μαθητές να κατακτήσουν δεξιότητες και στρατηγικές για να 

αναπτυχθούν ολόπλευρα και να προοδεύσουν. Όσο περισσότερο συνειδητοποιημένοι 

και ενημερωμένοι είναι, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί για διάφορες έννοιες, όπως είναι οι 

στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης, τόσο πιο αποτελεσματικά θα τις διδάξουν και θα 

βοηθήσουν τους μαθητές να τις κατακτήσουν.  

 

Στον συγκεκριμένο θεματικό άξονα, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 

προσδιορίσουν την έννοια «στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης» (Πίνακας 3). Πιο 

συγκεκριμένα, όλοι οι συμμετέχοντες της έρευνας δυσκολεύτηκαν να ορίσουν με 

δικά τους λόγια τις στρατηγικές (30 αναφορές). Οι περισσότεροι εξέφρασαν ότι 

πιθανότατα τις γνωρίζουν σαν έννοια, αλλά δεν μπορούν να δώσουν έναν σαφή 

ορισμό: «Μπορεί να τις ξέρω, αλλά ίσως δεν τις ξέρω σαν επικεφαλίδα» 

(εκπαιδευτικός 3), «Τώρα εμείς μπορεί να το κάνουμε και να είναι κάτι άλλο… δηλαδή 

τώρα εσείς το ονομάζετε κάπως έτσι…» (εκπαιδευτικός 14), «Αχ να σου πω τώρα απ’ 

το πανεπιστήμιο… τα έχω ξεχάσει» (εκπαιδευτικός 17), «Εντάξει… τις έχω διδαχθεί, 

τις έχω κάνει στο πανεπιστήμιο, τώρα να στις αναφέρω ας πούμε μία μία… δεν μπορώ» 

(εκπαιδευτικός 27). Αρκετοί εκπαιδευτικοί δεν δίστασαν να εκφράσουν την άγνοιά 

τους: «Όχι πολλά πράγματα (γελά)» (εκπαιδευτικός 24) και να ζητήσουν βοήθεια από 

την ερευνήτρια: «Έτσι όπως το θέτεις δεν γνωρίζω, αν μου πεις κάποιες μπορεί να…» 

(εκπαιδευτικός 22), «Ναι… τώρα λίγο θα με βοηθήσεις;» (εκπαιδευτικός 23), «Εδώ θα 

πρέπει να με βοηθήσεις» (εκπαιδευτικός 29), ενώ λίγοι ήταν οι συμμετέχοντες που 
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προσπάθησαν να ορίσουν τις στρατηγικές, χωρίς, ωστόσο, να καταφέρνουν να 

προσεγγίσουν την έννοια: «Στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης… Δεν ξέρω αν είναι 

κατάλληλη αυτή η στρατηγική που ακολουθώ εγώ… εεε… αυτό που σας είπα και 

προηγουμένως… τη σύνδεση προφορικού με γραπτού λόγου, δηλαδή θέλουμε να 

γράψουμε μια καινούργια λέξη ας πούμε «Χριστούγεννα», τώρα δύσκολη λέξη. 

Προσπαθώ να τους δείξω ποια φωνούλα ακούμε. Ας πούμε το «χ» μήπως το ξέρεις 

κάποιος; Το έχει κάποιος στο όνομά του; Επιμένω πάντα σε αυτό κι έτσι 

συμπληρώνουμε όλη τη λέξη» (εκπαιδευτικός 7), «Εεε… (μακρά παύση)… Η γλωσσική 

ανάπτυξη είναι μια περίπλοκη έτσι… διαδικασία… Στο… βασίζεται πολύ στη γλώσσα 

που χρησιμοποιεί η οικογένεια στο σπίτι και από ‘κει και πέρα γίνεται πιο συστηματική 

στο σχολείο με την εκμάθηση των κανόνων, έτσι;! Γραμματική, συντακτικό, δομή, 

γραφή… εεε… και από ‘κει και πέρα… εξελίσσεται ας πούμε ανάλογα με τη βαθμίδα» 

(εκπαιδευτικός 21), «Κοίταξεε (διστακτικά) όταν γράφουνε ορθογραφία ας πούμε 

σίγουρα χρησιμοποιούνε κάποιες στρατηγικές για να θυμούνται ότι εεε… μία λέξη ας 

πούμε γράφεται στο τέλος με ωμέγα ή με γιώτα, αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι 

στρατηγική ή αν έχει να κάνει με γνώση γραμματικής» (εκπαιδευτικός 28).  

 

Στο σημείο αυτό κρίθηκε απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της 

συνέντευξης να δοθεί με απλά λόγια ο ορισμός της έννοιας «στρατηγικές γλωσσικής 

ανάπτυξης», αλλά και συγκεκριμένα παραδείγματα από την ερευνήτρια. Αφού έγινε 

βέβαιο ότι οι εκπαιδευτικοί κατανόησαν σε τι αναφέρεται ο όρος «στρατηγικές», 

ζητήθηκε να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τον ρόλο των στρατηγικών στη 

γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι οι στρατηγικές κατέχουν σπουδαίο ρόλο 

στην κατάκτηση της γλώσσας από τα παιδιά (30 αναφορές). Αναλυτικότερα, σχεδόν 

οι μισοί συμμετέχοντες της έρευνας υποστήριξαν ότι οι στρατηγικές γλωσσικής 

ανάπτυξης ενισχύουν τη μάθηση και βοηθούν τους μαθητές να κατακτούν ολοένα και 

περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες (14 αναφορές). Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά 

η εκπαιδευτικός 13: «Θεωρώ ότι βοηθάνε πάρα πολύ και δεν μπορώ να σκεφτώ τι 

άλλο θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή είναι μονόδρομος (γελάει)! Εεε… βοηθάνε και με 

ένα πολύ πιο φυσικό και απλό τρόπο από οτιδήποτε άλλο θα είχε μέσα πολύ πιο έντονα 

το κομμάτι του καταναγκασμού. Για μένα το σημαντικότερο είναι ότι έχουνε νόημα για 
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τα παιδιά. Εεε… αυτό που έχω παρατηρήσει είναι το ότι τα παιδιά… οι περισσότεροι 

μαθητές μου εδώ έρχονται χρησιμοποιώντας αυθόρμητα ένα πολύ περιορισμένο 

λεξιλόγιο, στην πορεία αυτό αυξάνεται ραγδαία εεε… και στις μεταξύ τους συζητήσεις 

και μέσα στην παρεούλα και στο πώς απευθύνονται σε μένα. Μιλάμε όμως για μια 

ραγδαία εξέλιξη γιατί έχω και παιδιά που στην αρχή λένε ελάχιστα πράγματα, εντάξει; 

Από την άλλη πλευρά όμως και τα παιδιά που έχουν ένα εεε… λογικά ανεπτυγμένο 

λεξιλόγιο και είναι ελληνόγλωσσα στην πορεία βελτιώνεται… ναι, βελτιώνεται το 

λεξιλόγιό τους». Ακόμη, οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης βοηθούν τα παιδιά να 

κατακτήσουν σημαντικές δεξιότητες αυτορρύθμισης της μάθησης: «Τους 

μαθαίνουν… πώς να μαθαίνουν, κατάλαβες;! Αυτό είναι πιο σημαντικό για μένα, γιατί 

το να έχουν μπροστά τους ένα κείμενο ή ένα κομμάτι χαρτί και να μην ξέρουν πώς να 

το επεξεργαστούν είναι πρόβλημα» (εκπαιδευτικός 3), «Μπορούν και καταλαβαίνουν 

ποιο είναι το σημαντικό, αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουν, αυτό που πρέπει να 

προσέξουν και καταφέρνουν να μάθουν…» (εκπαιδευτικός 29). 

 

Ακολούθως, αρκετοί εκπαιδευτικοί τόνισαν τη διευκόλυνση που προσφέρει η 

χρήση στρατηγικών στους μαθητές (12 αναφορές), καθώς τους βοηθά να οργανώνουν 

τη μαθησιακή διαδικασία: «Αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολα και χαοτικά να μάθουν 

τόσα πράγματα, να κατακτήσουν, να θυμούνται… ενώ με τις στρατηγικές κάπως… 

απλοποιούνται τα πράγματα, γίνονται πιο εύκολα για τα παιδιά» (εκπαιδευτικός 16), 

«Σίγουρα τα βοηθάνε, σίγουρα τα διευκολύνουν, αλλιώς είναι πολλά όλα αυτά για τα 

παιδιά… κείμενα, παραγωγή γραπτού λόγου, προφορικός λόγος… ενώ με τις 

στρατηγικές ξεκλειδώνουν ένα κείμενο, τους βοηθάνε να βρουν ιδέες και να 

γράψουν…» (εκπαιδευτικός 24), «Μα τι θα βοηθούσε; Να είσαι μια μουγκή και τυπική 

και απλώς να κάνεις το μάθημα στεγνά χωρίς να δίνεις στα παιδιά… μικρά, μικρά 

σκαλοπατάκια που θα τα βοηθήσουν να ανεβούν και να κατακτήσουν αυτό που λέμε 

γλώσσα;» (εκπαιδευτικός 11), αλλά και να αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια που 

δυσχεραίνουν την κατάκτηση της γνώσης: «…εννοείται, γιατί χωρίς τις συγκεκριμένες 

στρατηγικές δεν μπορεί ο μαθητής από μόνος του. Και πάλι δεν σημαίνει ότι είναι 

πετυχημένες πάντοτε ή πετυχαίνουν σε όλους, αλλά χωρίς αυτές ο μαθητής στην ουσία 

είναι εντελώς… εεε… πώς να το πω; Εεε… θεωρώ ότι πολύ δύσκολα, εκτός κι αν έχει 

φοβερό επίπεδο, να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις, ενώ με όλα αυτά τα εργαλεία του 
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είναι πιο… σαφώς πιο εύκολο… …ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια που όσο να ‘ναι 

υπάρχει μια δυσκολία στην έκφραση του λόγου, κυρίως γιατί οι μαθητές έχουν χάσει την 

επαφή τους με τον γραπτό λόγο, λόγω των διαφορετικών στην ουσία κοινωνικών 

συνθηκών» (εκπαιδευτικός 26). 

 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί Σύνολο 

Αναφορών 

Προσδιορισμός των στρατηγικών 

γλωσσικής ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ = Αδυναμία προσδιορι-

σμού των στρατηγικών 

30 

ΚΑΣΤΑΝΠ = Σημαντικός ο ρόλος 

της κατάκτησης των στρατηγικών 

στην ανάπτυξη των παιδιών 

30 

Οι στρατηγικές γλωσσικής 

ανάπτυξης συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότερη μάθηση 

14 

Οι στρατηγικές γλωσσικής 

ανάπτυξης διευκολύνουν τη 

μαθησιακή διαδικασία 

12 

Η κατάκτηση των στρατηγικών 

συμβάλλει στην ακαδημαϊκή 

επιτυχία των μαθητών 

5 

Η χρήση των στρατηγικών 

γλωσσικής ανάπτυξης κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος διευκολύνει 

το διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού 

4 

Συγκεντρωτικός Πίνακας 3: Θεματικός Άξονας Α «Εννοιολογικός Προσδιορισμός της 

έννοιας στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης» 

 

Επίσης, ένας μικρός αριθμός συμμετεχόντων ανέφερε ότι η χρήση 

στρατηγικών δεν διευκολύνει απλά τη μαθησιακή διαδικασία, αλλά υποστηρίζει και 

τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών (4 αναφορές). Συγκεκριμένα, οι στρατηγικές 

βοηθούν τόσο τους δασκάλους όσο και τους νηπιαγωγούς να παρουσιάσουν και να 

εξηγήσουν στους μαθητές διάφορες έννοιες και θέματα με περισσότερο κατανοητό 

και προσιτό τρόπο. Για παράδειγμα: «…λύνουν και τα δικά μας χέρια, γιατί πολλές 
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φορές δεν ξέρω πώς να απλοποιήσω κάποια πράγματα, πάρα μόνο με αυτούς τους 

τρόπους που ανέφερες. Ε βέβαια!» (εκπαιδευτικός 21) και «Κάποιες φορές δεν ξέρω 

πώς να τους δώσω να καταλάβουν κάποια πράγματα και προσπαθώ με αυτές τις… 

στρατηγικές, όπως τις είπες, να τους διευκολύνω και βλέπω ότι πραγματικά τους 

βοηθάει» (εκπαιδευτικός 15). 

 

Τέλος, υπήρχαν και εκπαιδευτικοί που εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι οι 

στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την 

αφομοίωση γνώσεων και την απόκτηση εκπαιδευτικών δεξιοτήτων, συμβάλλοντας 

στην ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών (5 αναφορές). Ανέφερε χαρακτηριστικά μία 

νηπιαγωγός: «Αναπτύσσουν τον προφορικό τους λόγο, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, 

μαθαίνουν να κάνουν αυτοέλεγχο… όλες αυτές είναι απαραίτητες δεξιότητες για να 

προχωρήσουν στο δημοτικό» (εκπαιδευτικός 14), ενώ μία δασκάλα συμπληρώνει: 

«Για να μπορέσει το παιδί να… να έχει ένα… στην τρίτη δημοτικού, για παράδειγμα, 

ένα αξιοπρεπές επίπεδο γραπτού λόγου, θα πρέπει στην πρώτη δημοτικού και πιο 

μπροστά να έχει ένα… να αρχίσει να αναπτύσσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο προφορικού 

λόγου. Όλα αυτά έχουν βοηθήσει και το έχουμε δει έμπρακτα» (εκπαιδευτικός 17). 

 

7.2. Ενίσχυση δεξιοτήτων ανάγνωσης 

 

Στο παρόν θεματικό άξονα καταγράφηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για 

την αξιοποίηση της αφήγησης/ανάγνωσης στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Επιπλέον, 

σημειώθηκαν οι υποστηρικτικές, γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές 

ανάγνωσης που ενισχύουν στους μαθητές τους (πίνακας 4). 

 

Για τους εκπαιδευτικούς, το σημαντικότερο όφελος της αφήγησης/ανάγνωσης 

στην ανάπτυξη των παιδιών είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης (12 αναφορές). 

Χαρακτηριστική σε αυτό το πλαίσιο είναι η αναφορά του εκπαιδευτικού 25: 

«…μαθαίνουν όταν διαβάζουν να σταματάνε λίγο και να σκέφτονται «τι λέει εδώ τώρα; 

Πόσο χρήσιμο μου είναι αυτό; Είναι αληθινό;» γιατί ασχολούμαστε πολύ με το 

κομμάτι… σκέφτομαι πάνω σε αυτό που διαβάζω. Εντάξει… να διαβάζουν θα μάθουν 

όλοι ok, άλλος καλύτερα, άλλος λιγότερο καλά, αλλά ποιος απ’ αυτούς θα μπορεί 
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μεθαύριο να διαβάσει ένα άρθρο και να βγάλει συμπεράσματα χρήσιμα γι’ αυτόν; Εκεί 

είναι για μένα το στοίχημα».  

 

Ένας άλλος αριθμός εκπαιδευτικών (11 αναφορές) δήλωσε πως η 

αφήγηση/ανάγνωση συμβάλλει στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών: «Το 

θεωρώ πολύ βασικό κομμάτι σε τόσο μικρή τάξη γιατί εμπλουτίζεται και το λεξιλόγιό 

τους…» (εκπαιδευτικός 22). Ίδιος αριθμός αναφορών (11 αναφορές) σημειώθηκε και 

για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου των παιδιών: «…να αναπτύξουν τον 

προφορικό τους λόγο. Γενικότερα πάντως είμαι και της άποψης με οποιαδήποτε 

αφορμή να δίνω χρόνο και χώρο στα παιδιά να μιλάνε, γιατί δυστυχώς τα τελευταία 

χρόνια τα παιδιά δεν ξέρουν να μιλάνε. Αυτό δεν ξέρω αν θες να το πάρεις ως 

παρατήρηση ή ως παρένθεση (γελάει) και προσπαθώ να… δηλαδή μπορεί να αφήσω 

πίσω κάτι που έχω στο μυαλό μου να ασχοληθώ με τα παιδιά εεε… και να περάσω την 

ώρα με το να συζητήσω» (εκπαιδευτικός 15). 

 

«Εεε… η ανάγνωση νομίζω είναι από τα πρώτα και πιο βασικά σκαλοπάτια που 

πρέπει να κατακτήσουν τα παιδιά για να προχωρήσουν στην εκπαίδευση. Πέρα από τα 

κείμενα στη γλώσσα, η ιστορία διαβάζεται, η φυσική διαβάζεται, το πρόβλημα 

μαθηματικών διαβάζεται, άρα είναι πολύ σημαντικό να μάθουν να διαβάζουν σωστά», 

ανέφερε η εκπαιδευτικός 20, θίγοντας τον παράγοντα της ακαδημαϊκής επιτυχίας. 

Υπέρ της ίδιας άποψης τάχθηκε η εκπαιδευτικός 18, αιτιολογώντας: «Αυτές οι τάξεις: 

πρώτη, δευτέρα, τρίτη και μέχρι και τετάρτη μερικοί αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο 

στη γλώσσα, παρά στα μαθηματικά, γιατί πρέπει να κατακτήσουν καλύτερα τη 

γλώσσα… …οπότε ας πούμε παραβλέπεις λίγο τα άλλα τα μαθήματα, γιατί άμα δεν 

στηριχτείς στη γλώσσα δεν μπορούν να παράγουν στις άλλες τάξεις τις μεγάλες, στα 

άλλα τα μαθήματα να ανταποκριθούνε». 

 

Επιπλέον, μερικοί εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι μέσα από τη διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης τα παιδιά αναπτύσσουν τη φαντασία τους (6 αναφορές). 

Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός 14 σημείωσε: «…τους δίνεις τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν τη φαντασία τους και να φανταστούν κι αυτοί τους εαυτούς τους ως 

συγγραφείς ή τι τέλος θέλουν να δώσουν, μετά αν θέλουμε το προεκτείνουμε… αν ήταν 
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στη θέση του ήρωα τι θα μπορούσαν να κάνουν, γι αυτό σου λέω πέρα από τη ξερή 

αφήγηση ενός παραμυθιού, νομίζω ότι μπορείς να βγάλεις πάρα πολλά πράγματα».  

 

Στη συνέχεια, μία μικρή μερίδα συμμετεχόντων (3 αναφορές) τόνισε τη 

συμβολή της αφήγησης στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών: «Μέσα από τα 

παραμύθια… τα παραμύθια είναι η αφετηρία μόνο, δηλαδή προσφέρουν ευκαιρίες για 

να κάνεις πολλές δράσεις και να βοηθήσεις τα παιδιά να αναπτυχθούν, όχι μόνο 

γλωσσικά, αλλά και γνωστικά, κοινωνικά, κινητικά» (εκπαιδευτικός 4). Δύο αναφορές 

έγιναν για την αξιοποίηση των παραμυθιών στη σύνδεση του προφορικού με τον 

γραπτό λόγο: «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική διαδικασία στην προσχολική ηλικία, 

καταλυτική θα έλεγα, γιατί εκτός ότι τους βοηθάει να συνδέσουν αυτό που ακούνε με 

αυτό που διαβάζουμε…» (εκπαιδευτικός 13). Η μειονότητα των εκπαιδευτικών (1 

αναφορά) έκανε λόγο για την ενίσχυση της μνήμης των μαθητών με τρόπο 

δημιουργικό και ουσιαστικό μέσα από την ανάγνωση κειμένων: «Κάθε φορά που 

διαβάζουμε ένα καινούργιο κείμενο, και τα κειμενάκια στην τρίτη δημοτικού έχουν 

αρχίσει να μεγαλώνουν… σε έκταση, τα παιδιά πρέπει να θυμούνται την πλοκή, τους 

χαρακτήρες, τα σημαντικότερα σημεία του βιβλίου, ακόμη και μικρές λεπτομέρειες, 

ενισχύουν έτσι τη μνήμη τους και αυτό προσωπικά το βρίσκω πιο δημιουργικό και 

ωφέλιμο από το να τους δώσω ένα κείμενο στην ιστορία και να τους πω «μάθε το», δεν 

έχει νόημα για μένα» (εκπαιδευτικός 30). Ενδιαφέρουσα είναι η δήλωση της 

εκπαιδευτικού 11, η οποία ανέφερε ένα παράδειγμα μαθητών που έχουν έρθει από 

άλλα πολιτισμικά πλαίσια: «Ιδιαίτερα επειδή έχουμε πολλά παιδιά από άλλες χώρες 

αλλόγλωσσα, δουλεύουμε συχνά μέσα από τα παραμύθια γιατί τους βοηθάει να 

μαθαίνουν και να εξοικειώνονται με τη γλώσσα», τονίζοντας τη σημασία της 

αφήγησης παραμυθιών στην κατάκτηση της γλώσσας από αυτούς τους μαθητές.  

 

Όσον αφορά την ενίσχυση των υποστηρικτικών στρατηγικών, όλοι οι 

συμμετέχοντες της έρευνας (30 αναφορές) ανέφεραν ότι ενθαρρύνουν την ανταλλαγή 

απόψεων ανάμεσα στα παιδιά, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα το κείμενο 

και να εμπλουτίσουν τις ιδέες τους. «…νομίζω ότι μέσα από τη συζήτηση και την 

ανταλλαγή των ιδεών τα παιδιά κατανοούν καλύτερα το κείμενο, πάρα μέσα από τη… 

μετωπική διδασκαλία, δηλαδή να εξηγώ εγώ», τόνισε η εκπαιδευτικός 17, ενώ η 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
ΠΜΣ Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Θεσσαλονίκη 2017 111 

εκπαιδευτικός 19 συμπλήρωσε: «…θεωρώ ότι η ερώτηση που θα κάνει ένα παιδί 

μπορεί να είναι ερώτηση και για κάποιον άλλον ή ακόμα κάτι που μπορεί να σκεφτώ 

εγώ να ρωτήσω σαν μαθητής, μπορεί να μην το ‘χει σκεφτεί ο διπλανός μου, άρα να του 

δώσει κάτι και αυτό». Παράλληλα, η εκπαιδευτικός 5 περιέγραψε τη δική της 

εμπειρία: «…φαίνεται πώς τα παιδιά βοηθούν το ένα το άλλο… …και πώς λειτουργεί 

και σαν αξιολόγηση όλη αυτή η διαδικασία, γιατί σου λέει ο ένας «εγώ κατάλαβα αυτό» 

και συμφωνούνε ή διαφωνούνε μαζί του, υπάρχει μία... κινητικότητα! Αυτό βοήθησε κι 

ένα παιδάκι, το οποίο δεν μπορούσε εύκολα να εκφραστεί, ήτανε συνεσταλμένο, μέσα 

στην ομάδα λίγο να πάρει κι έφτασε σε σημείο να μπει στη διαδικασία να παρουσιάσει 

κιόλας, που στην αρχή δηλαδή δεν το πίστευα καν ότι το συγκεκριμένο παιδί θα έμπαινε 

μπροστά για να παρουσιάσει, οπότε σίγουρα βοηθάει αυτή η κατάσταση».  

 

Αρκετοί συνεντευξιαζόμενοι υποστήριξαν ότι η τροποποίηση του στυλ 

ανάγνωσης/αφήγησης ενισχύει την κατανόηση κειμένων (7 αναφορές). Στην πρώτη 

σχολική ηλικία ενδεικτική είναι η αναφορά της εκπαιδευτικού 17: «Αφού το κάνω μία 

φορά ανάγνωση εγώ αργά με τον ρυθμό που θα ήθελα αυτοί να μου το διαβάζουν εεε… 

για να δούνε που σταματάω, εεε… πώς διαβάζω μία πρόταση με ερωτηματικό, πώς 

διαβάζω μία πρόταση με θαυμαστικό, να δούνε ακριβώς αυτό που σου έλεγα και πριν 

πώς περνάμε από μια συλλαβή στην άλλη χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε μεγάλες 

παύσεις, στη συνέχεια τους βάζω να κάνουν φωναχτή ομαδική ανάγνωση. …και αν 

υπάρχει χρόνος θα τους βάλω να κάνουνε ξανά και προσωπι… και σιωπηλή ανάγνωση. 

Μου αρέσει να το κάνουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους, γιατί έτσι νομίζω ότι 

καλύπτω και βοηθάω όλο το φάσμα των μαθητών, άλλοι προτιμούν τη φωναχτή 

ανάγνωση, άλλοι κατανοούν καλύτερα όταν διαβάζουν σιωπηρά… έτσι καλό είναι να 

εναλλάσσεις τους τρόπους ανάγνωσης…». Από την άλλη μεριά, κατά την προσχολική 

ηλικία η τροποποίηση του στυλ αφήγησης πραγματοποιείται ως εξής: «Διαβάζω το 

παραμύθι αλλάζοντας ξέρεις φωνές… όταν νιώθω ότι δεν με ακούνε χαμηλώνω τη 

φωνή μου για να τους τραβήξω την προσοχή, όταν βλέπω ότι με κοιτάνε χωρίς να 

καταλαβαίνουμε διαβάζω πιο… πιο αργά και καθαρά, δίνοντας έμφαση εκεί που 

θέλω…» (εκπαιδευτικός 4).  

 

Επίσης, επισημάνθηκε από κάποιους εκπαιδευτικούς (6 αναφορές) ότι δίνεται 
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χρόνος στους μαθητές για να διατυπώσουν τις ερωτήσεις τους, με σκοπό την 

αποσαφήνιση αποριών σχετικά με το κείμενο: «Εεε… τις περισσότερες φορές 

ξαναδιαβάζω το κείμενο αργά και σταματάμε για να μου θέσουν ερωτήσεις που δεν 

έχουν καταλάβει…» (εκπαιδευτικός 22). Η συσχέτιση με ήχους αναφέρθηκε από έξι 

νηπιαγωγούς: «Ξεκινάμε λέγοντας ένα τραγουδάκι που το έχουν πλέον συνδέσει τη 

διαδικασία της αφήγησης, δηλαδή το ακούνε και λένε “παραμύθι, παραμύθι!”» 

(εκπαιδευτικός 10) και «Πάρα πολύ συχνά χρησιμοποιούμε τη μουσική σαν ερέθισμα 

για να μπουν στο νόημα. Βρίσκεις πάντως έναν τρόπο για να το συνδέσεις με κάτι 

γνωστό γι’ αυτά και έτσι να τους είναι και πιο εύκολο και πιο ενδιαφέρον» 

(εκπαιδευτικός 12). Τέλος, η εκπαιδευτικός 7 έκανε λόγο για τη στρατηγική της 

σύνοψης/ παράφρασης του κειμένου, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του από 

τους μαθητές: «Συνήθως το διαβάζω εγώ, αν χρειαστεί μπορεί κάποια πράγματα να τα 

επεξηγήσω καλύτερα μέσα στο παραμύθι με δικά μου λόγια…». 

 

Οι γνωστικές στρατηγικές ανάγνωσης που αναφέρθηκαν από τη συντριπτική 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών είναι η αξιοποίηση του τίτλου (29 αναφορές) και η 

χρήση των εικόνων (29 αναφορές). Αναφορικά με την αξιοποίηση του τίτλου, η 

εκπαιδευτικός 21 δήλωσε: «Γενικά αρχίζουμε από τη γενική ιδέα του κειμένου, η οποία 

συνήθως φαίνεται από τον τίτλο, για να πάρουμε μία γενική άποψη περί τίνος θα 

μιλήσουμε ή θα πραγματευτούμε…». Οι εικόνες κατέχουν σημαντικό ρόλο τόσο στην 

κατανόηση, όσο και στην ανάλυση του κειμένου: «…ειδικά στην πρώτη έχουν πολύ 

μεγάλη σχέση με το κείμενο και τους βοηθάνε πολύ να καταλάβουνε το νόημα και μετά 

συμμετέχουν περισσότερο στην ανάλυση…» (εκπαιδευτικός 18), ιδιαίτερα όταν τα 

παιδιά αντιμετωπίζουν γενικές ή/και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: «Εεε… σχεδόν 

πάντα χρησιμοποιώ τις εικόνες του παραμυθιού και δεν κάνω σκέτη αφήγηση. Εεε… 

ένας λόγος γι αυτό είναι ότι έχω πολλά παιδιά δίγλωσσα που δεν κατανοούν καλά τη 

γλώσσα, οπότε η εικόνα με βοηθάει πολύ» (εκπαιδευτικός 13). Επίσης, ελκύουν το 

ενδιαφέρον των παιδιών: «Κι είναι και ο ενθουσιασμός τους διαφορετικός, αν δούνε 

ένα κείμενο το οποίο δεν έχει εικόνες κατευθείαν αποθαρρύνονται, ενώ όταν είναι και 

η εικόνα είναι πολύ πιο θετικοί στο να το διαβάσουνε και να ασχοληθούν» 

(εκπαιδευτικός 19) και «…πιστεύω ότι διψάνε πολύ για την εικόνα, δηλαδή συνέχεια 

μου λένε «κυρία δεν μας έδειξες την εικόνα», οπότε είναι λίγο δύσκολο να το αποφύγω 
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αυτό εδώ» (εκπαιδευτικός 1). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δήλωση της εκπαιδευτικού 

20 σχετικά με τη χρήση των εικόνων: «…τώρα μαθαίνουν ότι πρέπει να 

επεξεργάζονται την εικόνα ή αν δεν το κάνουν, το κάνουν ασυνείδητα, το φέρνω εγώ 

πιο συνειδητά ότι “κοίτα την εικόνα γιατί από εκεί θα καταλάβεις”. Ε, τα παιδιά 

τώρα… δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ότι έτσι θα πάρουν πληροφορίες».  

 

Μία μερίδα συνεντευξιαζόμενων (9 αναφορές) υποστήριξε ότι προτρέπει τα 

παιδιά να εκφράσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους σχετικά με το 

περιεχόμενο του κειμένου ή παραμυθιού: «…προσπαθώ να επαναφέρω τα προσωπικά 

βιώματα των παιδιών, που μπορεί να μην υπάρχουνε, μπορεί να υπάρχουνε… έτσι ώστε 

να δω τι γνωρίζουνε τα παιδιά... …Πολλές φορές ξεκινάμε από αυτό έτσι ώστε να 

είναι… να προεξοφλήσω ότι θα καταλάβουμε περισσότερο το κείμενο». Ο 

εκπαιδευτικός 30 μοιράστηκε την προσωπική του εμπειρία: «Δηλαδή είχαμε ένα θέμα 

τώρα για τα ζώα, είδαμε ένα βιντεάκι για τα ζώα και συζητήσαμε για να δω τι ξέρουνε. 

Αν τους ρωτήσω έτσι ξερά “τι ξέρετε για τα ζώα;” στο εγγυώμαι κανείς δεν θα μιλήσει, 

κανείς. Ενώ αν τους δώσεις κάποιο ερέθισμα, ξεκινάνε να μιλάνε και δεν σταματάνε 

και μετά πάνω στις γνώσεις τους χτίζεις τη νέα γνώση».  

 

Ίδιος αριθμός εκπαιδευτικών (9 αναφορές) ενισχύει τη στρατηγική 

υπογράμμισης άγνωστων λέξεων μέσα στο κείμενο: «…τους ζητάω από πιο πριν να 

προσέξουν άγνωστες λέξεις και να τις υπογραμμίσουν, εεε… εξηγούμε τις άγνωστες 

λέξεις…», ενώ τέσσερις από αυτούς ζητούν από τα παιδιά να καταγράφουν τη 

σημασία τους. Είναι ενδεικτικά τα παραδείγματα δύο εκπαιδευτικών: «…από πριν 

τους έχω ζητήσει να υπογραμμίσουν τις άγνωστες λέξεις τις οποίες εξηγούμε και τους 

ζητάω να γράψουν από δίπλα τον ορισμό για να τον έχουν και να μπορούν να 

ανατρέξουν κάθε φορά που δυσκολεύονται» (εκπαιδευτικός 22) και «Το πρώτο που 

λέω είναι να σημειώνουμε τις άγνωστες λέξεις, τις οποίες την πρώτη φορά που 

διαβάζουμε, τις σημειώνουμε από πάνω τι σημαίνει και ξαναδιαβάζουμε την ίδια 

πρόταση, γνωρίζοντας πλέον το τι λέει η πρόταση. Μπορούμε να γράψουμε εεε… μία 

επεξήγηση στην άκρη γι’ αυτό που έχουμε υπογραμμίσει, κάτι παραπάνω, ώστε να το 

κατανοήσουν καλύτερα» (εκπαιδευτικός 29).  

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
ΠΜΣ Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Θεσσαλονίκη 2017 114 

Επιπρόσθετα, κάποιοι συμμετέχοντες (6 αναφορές) τόνισαν ότι η επανάληψη 

συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του κειμένου. «…όσες πιο πολλές φορές το 

διαβάσουν… τόσο καλύτερα το καταλαβαίνουν δηλαδή κι αυτοί», δήλωσε η 

εκπαιδευτικός 17. Τέσσερις εκπαιδευτικοί ανέφεραν τη χρήση γλωσσικών ενδείξεων 

από το κείμενο: «…τι είδους κείμενο είναι, ας πούμε αν είναι γράμμα θα δούμε 

προσφώνηση, αν είναι ποίημα θα έχει άλλη μορφή, και μετά μπαίνουμε στην 

ανάγνωση» (εκπαιδευτικός 29) και «Ξέρουν τα παιδιά πού γράφει τον τίτλο του 

βιβλίου, το ότι είναι με μεγάλα γράμματα και όλα αυτά, αυτά γίνονται από τον 

Σεπτέμβριο όταν παίρνουμε στα χέρια μας ένα παραμύθι προσπαθούμε να δούμε και τα 

υπόλοιπα στοιχεία, από πίσω την περίληψη και ξέρουν τα παιδιά πού πρέπει να 

κοιτάξουν…» (εκπαιδευτικός 14), ενώ μία αναφορά καταγράφηκε για τη θέσπιση 

στόχων πριν την ανάγνωση: «…ας  πούμε τους δίνω από πριν κάποιες ερωτήσεις που 

θα ‘θελα να βρούνε, έτσι ώστε το παιδί να ‘χει ένα σκοπό στην ανάγνωση…» 

(εκπαιδευτικός 20).  

 

Β) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί Σύνολο 

Αναφορών 

Αξιοποίηση της αφήγησης/ 

ανάγνωσης 

ΚΑΛΚΡΣΚ = Καλλιέργεια κριτικής 

σκέψης 

12 

ΑΚΑΔΕΠ = Συμβάλλει στην 

ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών 

7 

ΕΜΠΛΕΞ = Εμπλουτισμός 

λεξιλογίου 

11 

ΑΝΠΡΟΛ = Ανάπτυξη προφορικού 

λόγου 

11 

ΚΑΛΦΑΝΤ = Καλλιέργεια της 

φαντασίας 

6 

ΟΛΑΝΑΠ = Ολόπλευρη ανάπτυξη 

των παιδιών 

3 

ΣΥΠΡΓΡ = Βοηθάει τα παιδιά να 

κατανοήσουν τη σύνδεση 

προφορικού και γραπτού λόγου 

2 
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ΕΝΙΜΝΔ = Ενίσχυση μνημονικών 

δεξιοτήτων 

1 

ΕΚΓΛΑΛΠ = Εκμάθηση της 

γλώσσας από τα αλλόγλωσσα 

παιδιά 

1 

Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

της αφήγησης/ ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ = Ανταλλαγή ιδεών με 

σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης 

30 

ΤΡΣΤΑΝ = Τροποποίηση στυλ 

ανάγνωσης/αφήγησης 

7 

ΔΙΑΤΕΑΠ = Διατύπωση 

ερωτημάτων από τα παιδιά με 

σκοπό την αποσαφήνιση 

6 

ΣΥΣΧΗΧ = Συσχέτιση με ήχους 6 

ΣΥΝΠΑΡΚ = Σύνοψη/παράφραση 

κειμένου 

1 

Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

της αφήγησης/ ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΕΝΠΡΓΝ = Ενεργοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης 

9 

ΑΞΤΙΤΛ = Αξιοποίηση του τίτλου 29 

ΧΡΕΙΚ = Χρήση εικόνων 29 

ΥΠΑΓΝΛ = Υπογράμμιση 

άγνωστων λέξεων 

9 

ΚΑΤΣΑΛ = Καταγραφή της 

σημασίας των άγνωστων λέξεων 

4 

ΕΠΑΝΚΑΤ = Επανάληψη με σκοπό 

την κατανόηση 

6 

ΧΡΓΛΕΝΔ = Χρήση γλωσσικών 

ενδείξεων 

4 

ΘΕΣΤΑΝ = Θέσπιση στόχων για 

την ανάγνωση 

1 

Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

της αφήγησης/ ανάγνωσης μέσα 

ΕΛΑΡΧΠΡ = Έλεγχος των αρχικών 

προβλέψεων 

5 

ΕΙΚΝΟΗΜ = Εικασία νοήματος 14 
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στην τάξη ΑΠΔΕΡΜ = Απόδοση 

διαφορετικών ερμηνειών 

4 

ΕΠΑΚΕΙ = Επανεξέταση του 

κειμένου 

6 

ΕΠΕΞΣΗΣ = Επανεξέταση των 

σημαντικών σημείων του κειμένου 

4 

ΕΡΜΚΕΙΜ = Ερμηνεία του 

κειμένου 

25 

ΔΕΡΕΚΠ = Διατύπωση 

ερωτημάτων από τον εκπαιδευτικό 

27 

ΑΝΑΔΙΚ = Αναδιήγηση του 

κειμένου από τα ίδια τα παιδιά 

4 

ΔΡΑΚΕΙ = Δραματοποίηση 

κειμένου/ παραμυθιού 

8 

ΕΚΙΔΕΝΖ = Έκφραση ιδεών και 

εντυπώσεων μέσω της ζωγραφικής 

7 

Πίνακας 4: Θεματικός Άξονας Β «Καλλιέργεια δεξιοτήτων αφήγησης/ανάγνωσης» από το 

σύνολο των εκπαιδευτικών 

 

Αναφορικά με την ενίσχυση των μεταγνωστικών στρατηγικών της 

αναγνωστικής διαδικασίας, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η μετωπική 

διδασκαλία και η διατύπωση των κατάλληλων ερωτημάτων από τους ίδιους προς τους 

μαθητές είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της κατανόησής τους (27 αναφορές). 

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς 1 και 30: «Μέσα από τη συζήτηση που κάνουμε στην 

ομάδα και ξεκινώντας απ’ την αρχή να βλέπουμε τον σκελετό της ιστορίας, τους κάνω 

ερωτήσεις οι οποίες είναι βασικές για να καταλάβουμε, να δούμε αν έχουν καταλάβει το 

νόημα και το πώς εξελίχθηκε η ιστορία και τι συνέβη πραγματικά και κρίνω απ’ τις 

απαντήσεις τους» και «Η κατανόηση του κειμένου γίνεται μετά με ερωτήσεις και με τη 

συζήτηση. Δηλαδή ποτέ δεν διαβάζουμε ένα κείμενο και μετά το προσπερνάμε. Πάντα 

μετά γίνονται ερωτήσεις και συζητάμε ομαδικά πάνω στο κείμενο για να δούμε τα 

παιδιά κατά πόσο κατανόησαν». Επίσης, μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών (25 

αναφορές) υποστήριξε ότι η ερμηνεία του κειμένου συμβάλλει στην ουσιαστική και 

βαθύτερη κατανόησή του από τους μαθητές: «Στη συνέχεια διαβάζω το κείμενο και 

μετά ανάλογα με τα κομμάτια και αναλόγως το κείμενο, αν δίνει κάποιο έναυσμα ή 
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υπάρχουνε κάποια σημεία τα οποία χωράνε μεγαλύτερη συζήτηση, συζητάμε πάνω σε 

αυτά και προσπαθούμε να τα αναλύσουμε» (εκπαιδευτικός 26).  

 

Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες της έρευνας (14 αναφορές) δήλωσαν ότι 

ενθαρρύνουν τα παιδιά να εκφράσουν τις εικασίες τους σχετικά με το περιεχόμενο 

του κειμένου ή τη συνέχεια της ιστορίας. Η εκπαιδευτικός 13 ανέφερε 

χαρακτηριστικά: «…θα τους ρωτήσω εγώ αν από μόνα τους δεν αναρωτηθούν “τι 

φαντάζεστε ότι μπορεί να γίνει τώρα;” ιδιαίτερα σε κομμάτια που λίγο υπονοούνται 

στην αφήγηση και δεν είναι τόσο ξεκάθαρη και γιατί αυτό θεωρώ ότι κινητοποιεί όλα 

τα παιδιά στο να παρακολουθήσουν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να νιώσουν ότι 

και τα ίδια συμμετέχουν αλλά και… και για να είναι πιο εύκολη η κατανόηση στα 

παιδιά που έχουν δυσκολίες στην κατανόηση». 

 

Επίσης, κάποιοι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η δραματοποίηση της ιστορίας του 

κειμένου είναι εξαιρετικά βοηθητική, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, αλλά και στους 

μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες (8 αναφορές). «…κάνουμε μια δραματοποίηση 

όπου τα παιδιά ή γίνονται ήρωες των παραμυθιών και τέλος πάντων με κάποιο τρόπο, 

συνήθως με δικό τους, γιατί είναι μια αυτοσχεδιαστική προσέγγιση της 

δραματοποίησης… εξελίσσουνε την ιστορία», περιέγραψε η εκπαιδευτικός 13, ενώ η 

εκπαιδευτικός 12 συμφώνησε και αιτιολόγησε: «…ακόμα κι αν κάποια παιδιά δεν 

έχουν καταλάβει τι ακριβώς έγινε, μέσα από το βίωμα θα το καταλάβουν». 

Στηριζόμενες στην ίδια φιλοσοφία, κάποιες νηπιαγωγοί (7 αναφορές) έκαναν λόγο 

για έκφραση των ιδεών και των εντυπώσεων των παιδιών μέσω της ζωγραφικής: «Το 

να το ζωγραφίσουνε επίσης είναι μία πολύ καλή ιδέα, αν και συνήθως εκεί 

ζωγραφίζουν ό, τι τους έκανε εντύπωση από το παραμύθι…» (εκπαιδευτικός 7) και «Η 

εμπειρία μου όμως μου λέει ότι τα παιδιά τα οποία δυσκολεύονται να μιλήσουν και να 

εκφραστούν εεε… συνήθως εκφράζονται με το χαρτί…» (εκπαιδευτικός 4). 

 

Ακολούθως, οι στρατηγικές της επανεξέτασης του κειμένου (6 αναφορές) 

αλλά και της επανεξέτασης των σημαντικότερων σημείων του κειμένου (4 αναφορές), 

αναφέρθηκαν από μερικούς συνεντευξιαζόμενους, με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης των μαθητών. Για παράδειγμα: «…πάντα τουλάχιστον στην αρχή το 
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παίρνουμε λίγο παράγραφο- παράγραφο και μετά το βλέπουμε ολικά προκειμένου 

αρχικά να το κατανοήσουμε…» (εκπαιδευτικός 28) και «Ξαναδιαβάζουμε τα 

σημαντικότερα σημεία και σταματάω με σκοπό να εμπλέξω και τα παιδιά «εσείς εδώ τι 

καταλάβατε;», «γιατί το έκανε αυτό ο ήρωας;», «τι εννοούσε ο συγγραφέας;»... κάπως 

έτσι» (εκπαιδευτικός 9).  

 

Επιπλέον, μία μερίδα συμμετεχόντων ενισχύει τα παιδιά να ελέγχουν τις 

αρχικές προβλέψεις τους σχετικά με την πλοκή της ιστορίας (5 αναφορές), ενώ 

μερικοί εκπαιδευτικοί τα ενθαρρύνουν να μπαίνουν στη θέση του συγγραφέα και να 

αποδίδουν διαφορετικές εκδοχές στο κείμενο (4 αναφορές). Χαρακτηριστικές είναι οι 

αντίστοιχες αναφορές των εκπαιδευτικών 7 και 14: «…συνήθως εγώ δεν το δείχνω το 

παραμύθι, για να δω τι θα σκεφτούνε μέσα στο μυαλό τους και μετά τους δείχνω τις 

εικόνες… …να ελέγξουνε αν αυτά που σκέφτηκαν είναι… ή μάλλον κατά πόσο είναι 

σωστά» και «Επίσης, τους ζητάω να μου δώσουν τα παιδιά τη δική τους εκδοχή, αν 

αυτοί ήταν συγγραφείς τι θα μπορούσανε να γράψουν σε αυτό».  

 

Τέλος, τέσσερις εκπαιδευτικοί αξιολογούν την κατανόηση των μαθητών, 

καλώντας τους να αναδιηγηθούν με δικά τους λόγια το κείμενο. Η εκπαιδευτικός 19 

δήλωσε: «…στο τέλος μου αρέσει να αναδιηγούνται την ιστορία με δικά τους λόγια και 

συνήθως το κάνουμε ομαδικά. Δηλαδή ξεκινάει κάποιος να αφηγείται ομαδικά την 

ιστορία, παίρνει ο άλλος τη μπάλα και συνεχίζει έτσι για να… να χτιστεί η πλοκή από 

όλους μαζί». Παρομοίως, η εκπαιδευτικός 13 περιέγραψε: «Και μετά την ολοκλήρωση 

της αφήγησης κάνουμε ένα κομμάτι είτε αναδιήγησης όλοι μαζί, όπου τα παιδιά 

καλούνται να περιγράψουν τι έγινε, ποιοι ήταν οι ήρωες, τι έγινε στην αρχή, στη μέση, 

στο τέλος και να… να συνειδητοποιήσουν τέλος πάντων έστω και… όχι… χωρίς να 

χρησιμοποιούν τις ορολογίες, πώς είναι συνήθως δομημένο ένα παραμύθι…».  

 

Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί Σύνολο 

Αναφορών 

Αξιοποίηση της αφήγησης ΚΑΛΚΡΣΚ = Καλλιέργεια κριτικής 

σκέψης 

5 
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ΑΚΑΔΕΠ = Συμβάλλει στην 

ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών 

0 

ΕΜΠΛΕΞ = Εμπλουτισμός 

λεξιλογίου 

6 

ΑΝΠΡΟΛ = Ανάπτυξη προφορικού 

λόγου 

9 

ΚΑΛΦΑΝΤ = Καλλιέργεια της 

φαντασίας 

4 

ΟΛΑΝΑΠ = Ολόπλευρη ανάπτυξη 

των παιδιών 

3 

ΣΥΠΡΓΡ = Βοηθάει τα παιδιά να 

κατανοήσουν τη σύνδεση 

προφορικού και γραπτού λόγου 

2 

ΕΝΙΜΝΔ = Ενίσχυση μνημονικών 

δεξιοτήτων 

0 

ΕΚΓΛΑΛΠ = Εκμάθηση της 

γλώσσας από τα αλλόγλωσσα 

παιδιά 

1 

Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

της αφήγησης μέσα στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ = Ανταλλαγή ιδεών με 

σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης 

15 

ΤΡΣΤΑΝ = Τροποποίηση στυλ 

ανάγνωσης/αφήγησης 

3 

ΔΙΑΤΕΑΠ = Διατύπωση 

ερωτημάτων από τα παιδιά με 

σκοπό την αποσαφήνιση 

2 

ΣΥΣΧΗΧ = Συσχέτιση με ήχους 6 

ΣΥΝΠΑΡΚ = Σύνοψη/ παράφραση 

κειμένου 

1 

Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

της αφήγησης μέσα στην τάξη 

ΕΝΠΡΓΝ = Ενεργοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης 

3 

ΑΞΤΙΤΛ = Αξιοποίηση του τίτλου 14 

ΧΡΕΙΚ = Χρήση εικόνων 15 
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ΥΠΑΓΝΛ = Υπογράμμιση 

άγνωστων λέξεων 

0 

ΚΑΤΣΑΛ = Καταγραφή της 

σημασίας των άγνωστων λέξεων 

0 

ΕΠΑΝΚΑΤ = Επανάληψη με σκοπό 

την κατανόηση 

1 

ΧΡΓΛΕΝΔ = Χρήση γλωσσικών 

ενδείξεων 

2 

ΘΕΣΤΑΝ = Θέσπιση στόχων για 

την ανάγνωση 

0 

Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

της αφήγησης μέσα στην τάξη 

ΕΙΚΝΟΗΜ = Εικασία νοήματος 9 

ΕΛΑΡΧΠΡ = Έλεγχος των αρχικών 

προβλέψεων 

4 

ΑΠΔΕΡΜ = Απόδοση 

διαφορετικών ερμηνειών 

4 

ΕΠΑΚΕΙ = Επανεξέταση του 

κειμένου 

3 

ΕΠΕΞΣΗΣ = Επανεξέταση των 

σημαντικών σημείων του κειμένου 

4 

ΕΡΜΚΕΙΜ = Ερμηνεία του 

κειμένου 

11 

ΔΕΡΕΚΠ = Διατύπωση ερωτη-

μάτων από τον εκπαιδευτικό 

12 

ΑΝΑΔΙΚ = Αναδιήγηση του 

κειμένου από τα ίδια τα παιδιά 

1 

ΔΡΑΚΕΙ = Δραματοποίηση 

κειμένου/ παραμυθιού 

7 

ΕΚΙΔΕΝΖ = Έκφραση ιδεών και 

εντυπώσεων μέσω της ζωγραφικής 

7 

Πίνακας 5: Θεματικός Άξονας Β «Καλλιέργεια δεξιοτήτων αφήγησης» από τις 

νηπιαγωγούς 
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Β)  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί Σύνολο 

Αναφορών 

Αξιοποίηση της ανάγνωσης ΚΑΛΚΡΣΚ = Καλλιέργεια κριτικής 

σκέψης 

7 

ΑΚΑΔΕΠ = Συμβάλλει στην 

ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών 

7 

ΕΜΠΛΕΞ = Εμπλουτισμός 

λεξιλογίου 

5 

ΑΝΠΡΟΛ = Ανάπτυξη προφορι-κού 

λόγου 

2 

ΚΑΛΦΑΝΤ = Καλλιέργεια της 

φαντασίας 

2 

ΟΛΑΝΑΠ = Ολόπλευρη ανά-πτυξη 

των παιδιών 

0 

ΣΥΠΡΓΡ = Βοηθάει τα παιδιά να 

κατανοήσουν τη σύνδεση προφορικού 

και γραπτού λόγου 

0 

ΕΝΙΜΝΔ = Ενίσχυση μνημονικών 

δεξιοτήτων 

1 

ΕΚΓΛΑΛΠ = Εκμάθηση της 

γλώσσας από τα αλλόγλωσσα παιδιά 

0 

Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

της ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ = Ανταλλαγή ιδεών με 

σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης 

15 

ΤΡΣΤΑΝ = Τροποποίηση στυλ 

ανάγνωσης/αφήγησης 

4 

ΔΙΑΤΕΑΠ = Διατύπωση ερωτημάτων 

από τα παιδιά με σκοπό την 

αποσαφήνιση 

4 

ΣΥΣΧΗΧ = Συσχέτιση με ήχους 0 

ΣΥΝΠΑΡΚ = Σύνοψη/παράφρα-ση 

κειμένου 

0 
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Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

της ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΕΝΠΡΓΝ = Ενεργοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης 

6 

ΑΞΤΙΤΛ = Αξιοποίηση του τίτλου 15 

ΧΡΕΙΚ = Χρήση εικόνων 14 

ΥΠΑΓΝΛ = Υπογράμμιση άγνωστων 

λέξεων 

9 

ΚΑΤΣΑΛ = Καταγραφή της 

σημασίας των άγνωστων λέξεων 

4 

ΕΠΑΝΚΑΤ = Επανάληψη με σκοπό 

την κατανόηση 

5 

ΧΡΓΛΕΝΔ = Χρήση γλωσσικών 

ενδείξεων 

1 

ΘΕΣΤΑΝ = Θέσπιση στόχων για την 

ανάγνωση 

1 

Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

της ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΕΙΚΝΟΗΜ = Εικασία νοήματος 5 

ΕΛΑΡΧΠΡ = Έλεγχος των αρχικών 

προβλέψεων 

1 

ΑΠΔΕΡΜ = Απόδοση διαφορετικών 

ερμηνειών 

0 

ΕΠΑΚΕΙ = Επανεξέταση του 

κειμένου 

3 

ΕΠΕΞΣΗΣ = Επανεξέταση των 

σημαντικών σημείων του κειμένου 

0 

ΕΡΜΚΕΙΜ = Ερμηνεία του κειμένου 14 

ΔΕΡΕΚΠ = Διατύπωση ερωτημάτων 

από τον εκπαιδευτικό 

15 

ΑΝΑΔΙΚ = Αναδιήγηση του κειμένου 

από τα ίδια τα παιδιά 

3 

ΔΡΑΚΕΙ = Δραματοποίηση κειμένου/ 

παραμυθιού 

1 

ΕΚΙΔΕΝΖ = Έκφραση ιδεών και 

εντυπώσεων μέσω της ζωγραφικής 

0 

Πίνακας 6: Θεματικός Άξονας Β «Καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάγνωσης» από τους 

δάσκαλους 
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7.3. Ενίσχυση δεξιοτήτων γραπτής έκφρασης 

 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ανέφεραν τις μνημονικές, γνωστικές και 

μεταγνωστικές στρατηγικές γραπτής έκφρασης που ενισχύουν στους μαθητές τους 

στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Πέραν τούτου, κατονόμασαν τους σημαντικότερους 

τομείς κατάκτησης του γραπτού λόγου, τους οποίους πρωτίστως προσπαθούν να 

ενισχύσουν (Πίνακας 7).  

 

Όσον αφορά τις μνημονικές στρατηγικές ενίσχυσης του γραπτού λόγου, η 

οπτικοποίηση εννοιών συγκέντρωσε τις περισσότερες αναφορές (18 αναφορές). Στις 

αιτιολογήσεις τους οι νηπιαγωγοί δήλωσαν ότι η χρήση εικόνων συμβάλλει στη 

σύνδεση των νέων λέξεων με τις αντίστοιχες εικόνες: «Μπορεί να ασχοληθούμε για 

τον οποιοδήποτε λόγο, να καταλήξουμε να ασχοληθούμε με ένα γραμματάκι, ας πούμε 

το «α» της άνοιξης. Πάντα δείχνουμε εικόνες, ας πούμε «α» και δίπλα ένα αχλάδι, είτε 

εικόνες ολόκληρων λέξεων ακόμα και μέσα από την τάξη, να βρίσκουν λέξεις από το 

συγκεκριμένο γράμμα, η εικόνα τους βοηθάει πολύ σε αυτό» (εκπαιδευτικός 15), ενώ οι 

δάσκαλοι τόνισαν τη σημασία των εικόνων στη δημιουργία προτάσεων: «Από αυτά 

που έχω δοκιμάσει θεωρώ ότι το πιο αποτελεσματικό στην πρώτη φάση είναι οι 

εικόνες, εεε… ώστε με βάση αυτό να στηριχτούν και να φτιάξουνε μια απλή πρόταση 

και μετά ίσως μια μικρή παράγραφο» (εκπαιδευτικός 19). Αναλυτική είναι η σχετική 

επεξήγηση της εκπαιδευτικού 17: «…γιατί τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουνε… 

πολλές φορές το μυαλουδάκι τους, υπάρχουν και τα παιδιά οι εξαιρέσεις, αλλά τα 

περισσότερα έχουν ένα συνονθύλευμα έτσι… σκέψεων, δεν μπορούν να τα βάλουν στη 

σειρά, οπότε η εικόνα ουσιαστικά λύνει αυτό το πρόβλημα, τους οδηγεί ακριβώς εκεί 

που πρέπει και αυτοί έχουν απλά στο να… πρέπει να συγκεντρωθούν απλά στο να 

δημιουργήσουν σωστή πρόταση. Δηλαδή απλοποιεί πάρα πολύ τη διαδικασία και αφού 

μάθουμε να κάνουμε προτάσεις, μετά μπορούμε να μπούμε και σε πιο ελεύθερο 

κείμενο».  

 

Επίσης, μερικοί συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν τη χρήση μηχανικών μέσων (6 

αναφορές). Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά η εκπαιδευτικός 1: «Και μπορεί να τους 

παίξω μετά όταν θα μαζευτούνε κάποια γράμματα, έτσι μια ομαδούλα, να τους παίξω 

κάποια παιχνίδια που έχω κάποιες κάρτες με γράμματα, απ’ τα οποία από πίσω έχουνε 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
ΠΜΣ Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Θεσσαλονίκη 2017 124 

μια εικόνα που ξεκινάει με αυτό απ’ αυτό το γράμμα και να τα παίξουμε σαν παιχνίδι 

στην ομάδα, να τα έχουμε γυρισμένα και να προσπαθούμε να τα αντιστοιχίσουμε με το 

γράμμα το οποίο ξεκινάει αυτή η λέξη». Ίδιος αριθμός εκπαιδευτικών (6 αναφορές) 

υποστήριξε ότι η συσχέτιση με ήχους ενισχύει τη φωνολογική ενημερότητα στα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας: «Ό, τι λεξούλες αναφέρουμε για κάποιο θέμα συνήθως τις 

χτυπάμε με παλαμάκια για φωνολογική αντίληψη, τους αρέσει πολύ και τους ηρεμεί. Ας 

πούμε μπορεί να χτυπήσουμε τη λέξη «χει–μώ–νας», μετράνε κιόλας τις συλλαβές, τρία 

παλαμάκια» (εκπαιδευτικός 6).  

 

Επιπλέον, αναφέρθηκε από κάποιους συμμετέχοντες η δημιουργία νοερών 

συνδέσεων (4 αναφορές), αλλά και η χρήση φυσικής απόκρισης (3 αναφορές). Για 

παράδειγμα: «Εεε… δεν θα κάτσω να μάθω στα παιδιά ένα ένα τα γράμματα, αλλά θα 

κάνουμε παιχνίδια με ομαδοποιήσεις, για παράδειγμα “βάλτε σε μια ομάδα τα ονόματα 

που ξεκινάνε από Γ”, κι αρχίζουν και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία» (εκπαιδευτικός 

14) και «…χωρίζουμε την πρόταση σε λέξεις, όπου κάθε παιδί είναι μια λέξη, τη λέξη 

σε συλλαβές, που πάλι κάθε παιδί είναι μια συλλαβή, ποια είναι η φωνούλα, πόσες 

φωνούλες έχει η λέξη, αναγνωρίζουμε αν αυτές οι λέξεις είναι μεγάλες ή μικρές ή ποια 

είναι η πιο μεγάλη λέξη, ποια είναι η πιο μικρή λέξη και όλο αυτό τα παιδιά το βιώνουν 

μέσα από το σώμα τους» (εκπαιδευτικός 4).  

 

Ανάμεσα στις γνωστικές στρατηγικές για την ενίσχυση του γραπτού λόγου 

των παιδιών, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών επιλέγει την εύρεση ιδεών από τους 

ίδιους τους μαθητές (20 αναφορές). Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές των 

εκπαιδευτικών 28 και 30: «Από ‘κει και πέρα ξεκινάμε τις ιδέες, όσο περισσότερες 

είναι, έχω διαπιστώσει, τόσο καλύτερα γράφουνε. Όσο δηλαδή το θέμα τους αγγίζει και 

τους αφορά, τόσο καλύτερα γράφουνε. Δηλαδή σηκώνουν τα παιδάκια χεράκι και λένε 

τη γνώμη τους, τι θα γράψουμε στον πρόλογο, τι στο κύριο μέρος, τι στον επίλογο…» 

και «…δίνουμε οπτικά ερεθίσματα στα παιδιά. Πίνακες ζωγραφικής… Πικάσο, Σαγκάλ, 

Ρέμπραντ, κόμικς, κινηματογραφικές ταινίες, τα οποία τα βλέπουν τα παιδιά, συζητάμε 

πάνω σ΄ αυτά, τα παιδιά λένε τις σκέψεις, τις ιδέες, τα συναισθήματά τους ακόμη και τις 

εμπειρίες τους και μετά σε παιγνιώδη μορφή παράγουνε κείμενα…». Η εύρεση και 

ανταλλαγή ιδεών στην ολομέλεια της τάξης ενθαρρύνει τους μαθητές που 
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δυσκολεύονται, καθώς σύμφωνα με την εκπαιδευτικό 1: «Θα έχουμε και το φυλλάδιο 

μας… …οπότε πιο πριν έχουμε σκεφτεί όλοι μαζί λέξεις που ξεκινάνε από αυτό το 

γράμμα και τα παιδάκια που δυσκολεύονται θα έχουν κάποιες ιδέες».  

 

Έντεκα από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς συμπλήρωσαν πως είναι 

σημαντικό οι μαθητές να μάθουν να οργανώνουν τις ιδέες τους: «Έχουμε το 

παραμυθόκουτο που είναι ένα μεγάλο κουτί με κάρτες ανακατεμένες, με εικόνες από 

παντού από κάθε είδους πεδίο δράσης του ανθρώπου… ζώα, φυτά, εικόνες από το σπίτι 

πολλές, πολλές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει στην τάξη, τις έχουμε δείξει και τις 

έχουμε συζητήσει. Στην πορεία καλούμε το παιδί να κάνει τη δική του ιστορία, το δικό 

του παραμύθι και μπορεί να πάρει από το κουτί τρεις κάρτες ή πέντε, έξι κάρτες και να 

βάλει σε μια σειρά, να οργανώσει τις ιδέες του για να κάνει μια ιστορία που να έχει μια 

σύνδεση και είναι εξαιρετικό!» (εκπαιδευτικός 11). Η συγκεκριμένη στρατηγική 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, διότι: «…καλώς ή κακώς τα παιδιά σε αυτήν την 

ηλικία αν δεν τα περιορίσεις κιόλας μπορεί να ξεφύγουνε πολύ, να φύγουνε κιόλας από 

το θέμα, οπότε προσπαθούμε λίγο να οργανώσουμε τις ιδέες τους, να μην είναι 

χαοτικές, να μπαίνουν σε μια σειρά…», ανέφερε ενδεικτικά ο εκπαιδευτικός 26.  

 

Αρκετοί συμμετέχοντες (12 αναφορές) δήλωσαν ότι η ενεργοποίηση της 

προϋπάρχουσας γνώσης των παιδιών συμβάλλει τόσο στον εμπλουτισμό των ιδεών 

τους: «Το θέμα μπορεί να βοηθάει, ώστε να μην είναι μια παράγραφος, αυτή που ζητάει 

το κείμενο, να ‘ναι κάτι παραπάνω, αν τους ενδιαφέρει και αν σχετίζεται με τις 

προσωπικές εμπειρίες τους…» (εκπαιδευτικός 29), όσο και στην οικοδόμηση της νέας 

γνώσης: «Εεε… επειδή τα παιδιά έρχονται στο νηπιαγωγείο γνωρίζοντας ήδη κάποια 

πράγματα, νομίζω σημαντικό είναι να… χτίσεις πάνω σε αυτές τις γνώσεις των 

παιδιών, να τις εκμεταλλευτείς για να πας παρακάτω» (εκπαιδευτικός 15).  

 

Ίδιος αριθμός νηπιαγωγών (12 αναφορές) υποστήριξε ότι η χρήση πηγών 

αποτελεί μια σημαντική στρατηγική για την κατάκτηση του γραπτού λόγου στην 

προσχολική ηλικία: «Στρέφουμε τα παιδιά σε οτιδήποτε γραπτό υπάρχει στην 

καθημερινή ζωή και μέσα στην τάξη και έξω στον δρόμο και μέσα στα μαγαζιά, στις 

πινακίδες της τροχαίας… παντού υπάρχει ο γραπτός λόγος και μάλιστα ο λόγος αυτός 
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έχει κάποιο νόημα για τα παιδιά γιατί βλέπουν το “STOP” στην πινακίδα και το 

συνδυάζουν, έχει κάποιο νόημα γι’ αυτά. Εεε… είναι τόσο εύκολο και τόσο αυτονόητο 

σαν πρακτική εφαρμογή και χωρίς να χρησιμοποιήσεις ιδιαίτερο χρόνο για να καθίσεις 

μαζί με το παιδί, ώστε να κάνεις την εξοικείωση με τα γράμματα της αλφαβήτας ένα- 

ένα. Όλα αυτά τα ερεθίσματα αποτελούν το πρώτο υλικό στο οποίο το παιδί θα χτίσει 

τις πρώτες του γνώσεις. Από εκεί και πέρα το μόνο εύκολο είναι να αναζητήσει μέσα 

και έξω από την τάξη πηγές για να εκφραστεί. Εκτός από το πρώτο διάστημα που θα 

καταγράφει με ένα δικό του σύστημα, όλες οι επόμενες φάσεις βλέπεις ότι σιγά σιγά ο 

λόγος γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρος» (εκπαιδευτικός 12).  

 

Ακολούθως, κάποιοι συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν ότι ορίζουν 

συγκεκριμένους στόχους, όσον αφορά την παραγωγή ιδεών από τα παιδιά, με σκοπό 

να τα βοηθήσουν να οργανώσουν τις σκέψεις τους (8 αναφορές). «Τους δίνω γενικές 

οδηγίες το πώς θα συντάξουνε την παράγραφο, τους αναλυτικούς στόχους σε κάθε 

παράγραφο με βάση το θέμα», δήλωσε η εκπαιδευτικός 21 και συνέχισε αναφέροντας 

ένα παράδειγμα: «Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Το θέμα ήτανε “περίγραψε τον εαυτό 

σου μέσα στη σχολική τάξη”. Δηλαδή γίνεται η παρουσίαση του μαθητή ως προς το 

όνομά του, την ηλικία του και από ‘κει και πέρα αναφέρει τους καλύτερους του φίλους– 

συμμαθητές, τι του αρέσει να κάνει με τους συμμαθητές, τι αγαπάνε οι συμμαθητές 

επίσης να κάνουνε και αν έχουν ας πούμε κάποιο ιδιαίτερο χόμπι, σπορ, οπότε αυτό 

περιλαμβάνεται σε όλη την παράγραφο». 

 

Αναφορικά με το λεξιλόγιο, οκτώ εκπαιδευτικοί δίνουν συγκεκριμένο 

λεξιλόγιο στους μαθητές, με σκοπό να το εντάξουν κατάλληλα σε προτάσεις: «Ας 

πούμε έχω ένα τετράδιο που κάθε μέρα κολλάω μια εικονίτσα. Την πρώτη μέρα πρέπει 

να γράψουν κάτι “Η Ελένη ταΐζει τον σκύλο”, αλλά πρέπει να το κάνουν μόνοι τους. 

Κάθε μέρα γράφουν κάτι, κάθε μέρα. Μετά θα τους δώσω και λεξιλόγιο, για να 

μεγαλώσει η πρόταση “Η Ελένη ταΐζει τον σκύλο, που είναι καφέ, μικρός και… τέλος 

πάντων έχει μυτερά αυτιά” και μεγαλώνει το κείμενο λίγο λίγο. Το έχω ξαναδοκιμάσει 

και τους αρέσει πολύ…» (εκπαιδευτικός 22). Η συγκεκριμένη στρατηγική βοηθάει 

τους μαθητές να εμπλουτίσουν το γραπτό τους: «Μετά τους δίνω πολύ συχνά και 

λεξιλόγιο, γιατί είναι μικρά και θα μου χρησιμοποιούν συνέχεια τις ίδιες λέξεις, αν δεν 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
ΠΜΣ Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Θεσσαλονίκη 2017 127 

τους δώσω εγώ λεξιλόγιο, το οποίο τους ζητάω να το χρησιμοποιήσουν, όπως 

ταιριάζει» (εκπαιδευτικός 21), αλλά και να αποφύγουν το άσχετο υλικό: «…κάποιες 

φορές μπορεί να επιλέγω να δώσω κάποιες λέξεις- κλειδιά, αλλά πάντοτε 

προσπαθώντας να ισορροπήσω ανάμεσα στο να περιοριστεί η φαντασία και στο να 

μείνει εντελώς απεριόριστη και να ξεφύγουν από το θέμα…» (εκπαιδευτικός 26). 

Μόλις τρεις είναι οι εκπαιδευτικοί που έκαναν λόγο για ανάκληση λεξιλογίου από τα 

ίδια τα παιδιά: «Προχθές είχαμε “το αγαπημένο μου παιχνίδι”, αφού είχανε εκφραστεί 

κι είχανε δουλευτεί τόσο πολύ και τα επίθετα κι είχανε κάτσει τα παιδιά να σκέφτονται 

ας πούμε λέξεις “κι αυτό το επίθετο, κι ένα συνώνυμο και ένα αντίθετο, τι επίθετο θα 

χρησιμοποιήσω γι’ αυτή τη λέξη” κι αφού δουλεύτηκαν αυτά, μετά είπαμε “άντε να 

γράψουμε για το αγαπημένο μας παιχνίδι”» (εκπαιδευτικός 20).  

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με έξι συμμετέχοντες, η χρήση τίτλου από τους ίδιους 

τους μαθητές ενισχύει την γραπτή έκφραση. Η εκπαιδευτικός 13 ανέφερε ενδεικτικά: 

«…γράφουμε κάποιες φορές μια ιστορία σχετικά με… σε σχέση και με τις λέξεις που 

έχουνε βρει, την οποία οργανώνουν τα παιδιά, βάζουν δηλαδή σε μια σειρά τις ιδέες 

τους για να φτιάξουμε το παραμύθι, το οποίο γράφω εγώ και μετά συνήθως τους το 

δίνω εγώ σε ένα χαρτί και αυτοί γράφουν τον τίτλο, όπως μπορούν, γιατί όλα τα 

παραμύθια έχουν τίτλο, την εικονογραφούν και συνήθως εκεί γράφουν κάποιες λέξεις ή 

κάποια γράμματα που τους φαίνονται έτσι οικεία» και η εκπαιδευτικός 9 συμπλήρωσε: 

«…προσπαθούμε πάντα να γράφουμε έναν δικό μας τίτλο, με όποιον τρόπο μπορούν τα 

παιδιά στις ομαδικές εργασίες μας, στις προσκλήσεις μας… τους λέω να είναι σύντομος, 

να είναι περιεκτικός, να είναι… ενδιαφέρον».  

 

Τέλος, όλες οι παραπάνω στρατηγικές βοηθούν τα παιδιά να συλλέξουν και να 

οργανώσουν το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό, με σκοπό είτε να παράγουν τις ιδέες 

τους σε φύλλα εργασίας (6 αναφορές), είτε να τις διατυπώσουν γραπτά 

δημιουργώντας ένα κείμενο (11 αναφορές). Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές της 

νηπιαγωγού 13, αλλά και της δασκάλας 19 αντίστοιχα: «Επίσης, όταν κάνουμε κάποια 

φωνήματα, συνήθως ένα φύλλο εργασίας που τους δίνω είναι να ζωγραφίσουνε ό, τι 

θέλουν που να έχει μέσα αυτό το… αυτό το φώνημα και να το γράψουν, όπως 

μπορούνε, ή πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά μου ζητάνε να γράψω τη λέξη για να την 
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αντιγράψουν. Κάποιες φορές γράφουνε και πράγματα από μόνα τους, όπως τα 

φαντάζονται, εεε… και τους αρέσει, το διασκεδάζουν» και «Πριν προβούμε στην 

παράγραφο που θα γράψει το κάθε παιδάκι, κάνουμε ομαδικά μια… ένα κείμενο το 

οποίο γράφουμε στην τάξη στον πίνακα όλοι μαζί, ξεκινώντας το κάθε παιδί και δίνει 

το δικό του κομματάκι και συνθέτουμε ένα κείμενο, προσπαθώντας να δουλέψουμε λίγο 

τη γραπτή διατύπωση των ιδεών, γιατί πολλές φορές τα έχουν ωραία στο μυαλό τους, 

αλλά δεν μπορούν να τα αποδώσουν γραπτά». 

 

Ο αυτοέλεγχος των μαθητών αποτελεί μία σημαντική δεξιότητα, στην οποία 

αναφέρθηκαν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί. Αρκετοί συνεντευξιαζόμενοι (12 

αναφορές) δήλωσαν πως ενθαρρύνουν τους μαθητές να ελέγχουν το γραπτό τους πριν 

το παραδώσουν, χωρίς ωστόσο να δίνουν περισσότερο συγκεκριμένες οδηγίες. Η 

εκπαιδευτικός 16 ανέφερε ενδεικτικά: «…θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσα 

ίσα τους λέω δηλαδή “είναι τώρα η φάση του αυτοελέγχου, τελείωσε, εδώ κοιτάμε, 

τέλος, δεν κάνετε τίποτα άλλο”».  

 

Οι περισσότεροι, ωστόσο, εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο αναλυτικοί και 

δίνουν σαφείς οδηγίες στους μαθητές στο στάδιο της αυτοαξιολόγησης (16 

αναφορές). Συγκεκριμένα, η επανεξέταση των λανθασμένων προτάσεων 

συγκέντρωσε τις περισσότερες αναφορές (6 αναφορές). Για παράδειγμα: «…το 

τελευταίο πεντάλεπτο τους λέω “τώρα ρίξτε μια ματιά το κείμενο μόνο για να δείτε ποια 

λάθη έχετε και τι μπορείτε να διορθώσετε”» (εκπαιδευτικός 29) και «Στην αρχή μαζί, 

να τους βοηθήσω να καταλάβουν τον τρόπο και έπειτα τους αφήνω μόνους, τους λέω 

“εντάξει, ωραία τελειώσατε, ωραία για κοιτάξτε μήπως δεν έχετε κάνει κάτι καλά ή 

κάτι θέλετε να διορθώσετε, είναι όλα εντάξει”…» (εκπαιδευτικός 15). 

 

Ακολούθως, ο εντοπισμός ασαφειών αναφέρθηκε από τέσσερις 

εκπαιδευτικούς: «Τους ζητάω να το ξαναδιαβάσουνε σε πρώτη φάση, για να βρούνε, αν 

τυχόν υπάρχει κάποιο κομμάτι μέσα στην έκθεση που ο άλλος που θα το διαβάσει και 

δεν είναι στο μυαλουδάκι τους, έτσι τους λέω, μπορεί να το καταλάβει» (εκπαιδευτικός 

28). Μόλις τρεις συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι μέσα από τη διαδικασία 

παρουσίασης των εργασιών τους, τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία του 
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αυτοελέγχου: «Δηλαδή τα παιδιά πλέον τις εργασίες τους έρχονται και τις 

παρουσιάζουν. Δηλαδή είναι σε μία ομάδα παιδιών και αξιολογούν το ένα το άλλο και 

μετά έρχονται, μας τα παρουσιάζουν “εμείς κάναμε αυτό, δυσκολευτήκαμε σε αυτό, το 

λύσαμε έτσι”» (εκπαιδευτικός 4). 

 

Λιγότερες αναφορές συγκέντρωσε ο έλεγχος της ορθογραφίας (2 αναφορές): 

«Και πολλές φορές τους καθοδηγώ κιόλας λίγο, δηλαδή τους λέω τι περίπου να δουν… 

δηλαδή ορθογραφικά να ελέγξουν λίγο τα ρήματα, ό, τι μπορούν τουλάχιστον να 

κάνουνε μόνοι τους…» (εκπαιδευτικός 27), αλλά και η διαγραφή του άσχετου υλικού 

(2 αναφορές): «Ναι, ναι, ναι είναι βασική προϋπόθεση, πριν κλείσω το τετράδιο και πω 

“τελείωσα”… …να σβήσουν ό, τι περισσεύει…» (εκπαιδευτικός 19).  

 

Επιπλέον, ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου (1 αναφορά), η συμπλήρωση 

λεπτομερειών (1 αναφορά) και η βελτίωση της γενικής εμφάνισης του γραπτού (1 

αναφορά) είναι τρεις άλλες μεταγνωστικές στρατηγικές που προέκυψαν από τις 

συνεντεύξεις. Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί 21 και 24 ανέφεραν αντίστοιχα: «Για 

παράδειγμα αν λείπουνε από ένα κείμενο, από μια πρόταση τα επίθετα, έτσι που είναι 

σημαντικά σε μια πρόταση, τους λέω ότι μπορούν να διανθίσουν το κείμενό τους, την 

πρότασή τους, αν είναι μικρά κείμενα, με κάποια επίθετα και την επόμενη φορά να το 

‘χουνε αυτό υπόψη τους, έτσι ώστε να μη λένε απλές προτάσεις βασικού επιπέδου, να 

βάζουν και κάτι άλλο, ώστε να είναι πιο έτσι… ανεπτυγμένες» και «Εεε… τους ζητάω 

να το ξαναδιαβάσουν, να δουν με βάση αυτά τα οποία αξιολογώ, αν καλύπτουν τέλος 

πάντων αυτά τα οποία ζητάω, ώστε αν χρειάζεται να προσθέσουν λεπτομέρειες, να 

κοιτάξουν λίγο την εμφάνιση του γραπτού, δηλαδή αν είναι στη σωστή σειρά, αν έχουν 

χωρίσει παραγράφους κι όλα αυτά…».  

 

Ωστόσο, αρκετοί εκπαιδευτικοί τόνισαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, όταν πρόκειται να 

αυτοαξιολογηθούν. Ο εκπαιδευτικός 26 ανέφερε χαρακτηριστικά: «…τους έδινα 

κίνητρα να το ξαναδούνε και να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο, αλλά οι περισσότεροι 

είτε δεν το χρησιμοποίησαν, δηλαδή το παραδίδανε πριν το ρίξουν μια καλή ματιά, είτε 

δεν προλάβαιναν από θέμα χρόνου». Γνωρίζοντας, όμως, τα σημαντικά οφέλη των 
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μεταγνωστικών δεξιοτήτων για την εξέλιξη των παιδιών, το μισό σχεδόν δείγμα της 

έρευνας (14 αναφορές) ενισχύει τα παιδιά να συνεργάζονται και να αξιολογούν το 

ένα το άλλο με τρόπο δημιουργικό και ουσιαστικό: «Κοίταξε… επειδή ο έλεγχος είναι 

ένα μεγάλο κομμάτι και πολύ σημαντικό για την εξέλιξή τους… γίνεται και νομίζω ότι 

είναι απαραίτητο να καλλιεργείται ήδη από το νηπιαγωγείο. Απλά για να είναι λίγο πιο 

παιγνιώδη και ευχάριστη αυτή η διαδικασία, ορίζουμε ομάδες ελέγχου, οι οποίες 

αλλάζουν κάθε μέρα, και είναι αυτές υπεύθυνες να διορθώνουν και να βοηθάνε τα 

παιδιά. Στην ουσία δηλαδή αξιολογούνται μόνα τους «κοίτα εδώ τι έγραψες, δεν 

μοιάζει σωστό», χωρίς όμως να το καταλαβαίνουν» (εκπαιδευτικός 11). Η 

εκπαιδευτικός 12, μάλιστα, συμπλήρωσε ότι μέσα από τη συνεργασία με 

συνομηλίκους τα παιδιά δέχονται καλύτερα τη διόρθωση και κατανοούν τα λάθη 

τους: «Είναι πολύ περίεργο και πολύ ενδιαφέρον, ότι τα παιδιά στη φάση της 

συνεργασίας αξιολογούν τη γνώμη του συμμαθητή τους περισσότερο από τη γνώμη του 

δασκάλου, του έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη, ίσως επειδή ψυχικά ταυτίζονται σαν 

συνομήλικοι και αισθάνονται ότι βρίσκονται στην ίδια περίπου θέση άγνοιας, 

αδυναμίας, οπότε αν ένας συμμαθητής κολλητός ανακαλύψει κάτι “Όχι ρε, αυτό δεν 

είναι «Α», είναι «Λ», θέλει κι άλλη γραμμή για να γίνει «Α»”, θα το κάνει. Εγώ αν του 

το πω μπορεί να μην το ακούσει καν, ενώ τον συμμαθητή θα τον πάρει υπόψη του». 

 

Γ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί Σύνολο 

Αναφορών 

Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

της παραγωγής γραπτού λόγου 

ΟΠΤΕΝΝ = Οπτικοποίηση εννοιών 18 

ΜΗΧΜΕΣ = Μηχανικά μέσα 

(κάρτες) 

6 

ΣΥΣΧΗΧ= Συσχέτιση με ήχους 6 

ΔΗΜΝΣΥΝ = Δημιουργία νοερών 

συνδέσεων 

4 

ΧΡΦΥΣΑΠ = Χρήση φυσικής 

απόκρισης 

3 
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Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

της παραγωγής γραπτού λόγου 

ΕΝΠΡΓΝ = Ενεργοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης 

12 

ΟΡΣΤΟΧ = Ορισμός 

συγκεκριμένων στόχων ανά 

παράγραφο 

8 

ΕΥΡΙΔ = Εύρεση ιδεών 20 

ΟΡΓΙΔ = Οργάνωση ιδεών 11 

ΑΝΛΕΞ = Ανάκληση λεξιλογίου 3 

ΕΝΛΕΞΠΡ = Ένταξη λεξιλογίου σε 

προτάσεις 

8 

ΧΡΤΙΤΛ = Χρήση τίτλου 6 

ΧΡΗΠΗΓ= Χρήση πηγών  12 

ΔΙΑΤΙΔ = Διατύπωση ιδεών 11 

ΠΑΡΙΔΦΕ = Παραγωγή ιδεών σε 

φύλλα εργασίας 

6 

Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

της παραγωγής γραπτού λόγου 

ΑΥΤΜΑΘ = Αυτοέλεγχος των 

μαθητών 

12 

ΕΝΤΑΣΑΦ = Εντοπισμός ασα-

φειών 

4 

ΕΠΛΑΝΠΡ = Επανεξέταση 

λανθασμένων προτάσεων 

6 

ΕΛΟΡΘ = Έλεγχος ορθογραφίας 2 

ΔΙΑΣΧΥΛ = Διαγραφή άσχετου 

υλικού  

2 

ΕΜΠΛΕΞ = Εμπλουτισμός 

λεξιλογίου 

1 

ΒΕΛΓΕΝΕ = Βελτίωση της γενικής 

εμφάνισης του γραπτού 

1 

ΣΥΜΠΛΕΠ = Συμπλήρωση 

λεπτομερειών 

1 

ΠΑΡΤΕΛΕ = Παρουσίαση τελικής 

εργασίας 

3 
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ΑΞΕΤΕΡ =   Αξιοποίηση της 

ετεροαξιολόγησης 

14 

Σημαντικοί τομείς κατάκτησης 

κατά την ενίσχυση του γραπτού 

λόγου 

ΣΥΝΠΡΓΡ = Σύνδεση προφορικού 

και γραπτού λόγου 

9 

ΜΟΡΓΡΛ = Μορφή γραπτού λόγου 6 

ΠΕΡΚΕΙΜ = Περιεχόμενο κειμένου 11 

ΕΚΦΡΙΔ = Έκφραση ιδεών 7 

ΔΟΜΚΕΙΜ = Δομή του κειμένου 2 

ΟΡΘΛΕΞ = Ορθογραφία λέξεων 3 

ΚΑΛΚΙΝ = Καλλιέργεια λεπτής 

κινητικότητας 

8 

ΘΔΕΚΓΡ = Θετική διάθεση των 

παιδιών να εκφραστούν γραπτά 

7 

Πίνακας 7: Θεματικός Άξονας Γ «Καλλιέργεια δεξιοτήτων γραπτής έκφρασης» από το 

σύνολο των εκπαιδευτικών 

 

Όσον αφορά τώρα τους σημαντικότερους τομείς κατάκτησης κατά την 

καλλιέργεια της γραπτής έκφρασης, οι περισσότεροι δάσκαλοι δίνουν έμφαση στο 

περιεχόμενο του κειμένου (11 αναφορές). Συγκεκριμένα: «Γιατί νομίζω αυτό είναι το 

σημαντικότερο. Εεε… γιατί από το περιεχόμενο καταλαβαίνεις αν το κείμενο έχει… αν 

τέλος πάντων τα παιδιά έχουνε εκπληρώσει τον στόχο για τον οποίο γράφουνε αυτό το 

κείμενο, το κείμενο είναι αποτελεσματικό, αυτό έχει να κάνει με το περιεχόμενο…», 

ανέφερε η εκπαιδευτικός 27. Από την άλλη μεριά, οι περισσότεροι νηπιαγωγοί 

τόνισαν τη σημασία της σύνδεσης του προφορικού με τον γραπτό λόγο (9 αναφορές), 

αλλά και της καλλιέργειας της λεπτής κινητικότητας (8 αναφορές). Χαρακτηριστικά 

είναι τα αντίστοιχα παραδείγματα των εκπαιδευτικών 2 και 10: «Το αποτέλεσμα δεν 

με ενδιαφέρει τόσο πολύ, με ενδιαφέρει ας πούμε να μάθουν τη διαδικασία. Καταρχάς 

να καταλάβουν τη σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου, ότι όταν λέμε κάτι 

μπορούμε και να τα γράψουμε, να το κατανοήσουν αυτό» και «Κάνουμε πολλές 

ασκήσεις για τις δεξιότητες. Θυμάμαι σε μια ομιλία που είχα ακούσει… ένας παίκτης 

του ποδοσφαίρου προπονείται τόσο καιρό, λέει, για να παίξει τη μπάλα, κι εμείς τα 

παιδιά χωρίς καν να τα ετοιμάσουμε, θέλουμε αμέσως να γράψουνε! Γι’ αυτό επιμένω 
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πάρα πολύ στις ασκήσεις λεπτής κινητικότητας, δηλαδή τόσο στο ψαλιδάκι, όσο στο 

πινέλο, στις μπογιές και σε αυτά. Οπότε κάποια παιδιά έρχονται έτοιμα ήδη από το 

σπίτι, αλλά όχι όλα, αυτά έχουμε την υποχρέωση να τους βοηθήσουμε εμείς να σπάσει 

το χεράκι τους».  

 

Η εκπαιδευτικός 13 υποστήριξε: «…γενικότερα με ενδιαφέρει να το δουν όλο 

αυτό το πράγμα με ένα χαλαρό τρόπο, χωρίς να έχουν το άγχος, αν το έκαναν σωστά ή 

όχι, εεε… και να το ευχαριστηθούνε και να αποκτήσουν μια θετική εμπειρία σχετικά με 

αυτό, γιατί αυτό θεωρώ ότι θα είναι ένα μεγάλο κίνητρο για τα παιδιά να μάθουνε 

αργότερα την γραφή… γιατί αλλιώς να μάθω να γράφω, ας πούμε, αν είναι μια επίπονη, 

δίχως προσωπικά για μένα νόημα… διαδικασία;» και έθιξε ένα άλλο ζήτημα, αυτό της 

ευμενής διάθεσης των παιδιών να εκφραστούν γραπτά και να συνδέσουν τον γραπτό 

λόγο με θετικές εμπειρίες (7 αναφορές). Ίδιος αριθμός εκπαιδευτικών (7 αναφορές) 

όπως σημειώθηκε, δίνει βαρύτητα στην έκφραση των ιδεών των μαθητών: «…στην 

έκφρασή τους, γιατί μπορεί κάτι να έχουν στο μυαλό τους και αλλιώς να πάνε να το 

γράψουν» (εκπαιδευτικός 17). Επιπλέον, για να μπορεί ένας μαθητής να ανταποκριθεί 

στις αυξανόμενες σχολικές απαιτήσεις, θα πρέπει ήδη από την προσχολική ηλικία να 

έχει κατακτήσει τη μορφή του γραπτού λόγου (6 αναφορές). Η εκπαιδευτικός 4 

έδωσε ένα ωραίο παράδειγμα σχετικά με αυτό: «Εμένα με ενδιαφέρουν άλλα 

πράγματα… πώς το γράφει, πώς κρατάει το… το μολυβάκι του, να μην γράφει ανάποδα, 

να γράφει με τη σειρά που έχουμε μάθει να διαβάζουμε, να κρατάνε τη σωστή σειρά, να 

μην κάνουν τον καθρέφτη και να έχουν τη σωστή φορά των γραμμάτων και όσο περνάει 

ο καιρός μαθαίνουμε να γράφουμε πάνω σε ευθεία γραμμή, δηλαδή να μην είναι ένα 

γράμμα εδώ, ένα πάνω, ένα κάτω. Μετά είναι που αρχίζουμε σιγά σιγά τραβάμε τις 

γραμμούλες, όταν αυτά θέλουν να γράψουν, και προσπαθούμε να γράφουμε εκεί πάνω 

και σιγά σιγά αρχίζουμε και περιορίζουμε και το μέγεθος, δηλαδή να μπορεί να ελέγχει 

το μέγεθος, να ελέγχει το χέρι του, να το σταματάει». 

 

Μόνο τρεις αναφορές έγιναν για την κατάκτηση της ορθογραφίας ως 

απαραίτητη δεξιότητα για την ανάπτυξη του γραπτού λόγου: «Ο ορθογραφικός 

έλεγχος γίνεται σχεδόν αυτόματα, δηλαδή δεν μπορείς να έχεις ένα κείμενο 

ανορθόγραφο και να προσπεράσεις την ορθογραφία» (εκπαιδευτικός 21), ενώ μόλις 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
ΠΜΣ Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Θεσσαλονίκη 2017 134 

δύο εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι δίνουν σημασία στη δομή του γραπτού λόγου: «…η 

οργάνωση των ιδεών, το πώς χωρίζουν δηλαδή τις προτάσεις, αν αυτά που γράφουνε 

έχουνε μια σωστή ακολουθία, αρχή, μέση, τέλος» (εκπαιδευτικός 19).  

 

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ 

ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί Σύνολο 

Αναφορών 

Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

της παραγωγής γραπτού λόγου 

ΟΠΤΕΝΝ = Οπτικοποίηση εννοιών 10 

ΜΗΧΜΕΣ = Μηχανικά μέσα 

(κάρτες) 

6 

ΣΥΣΧΗΧ = Συσχέτιση με ήχους 6 

ΔΗΜΝΣΥΝ = Δημιουργία νοερών 

συνδέσεων 

4 

ΧΡΦΥΣΑΠ = Χρήση φυσικής 

απόκρισης 

3 

Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

της παραγωγής γραπτού λόγου 

ΕΝΠΡΓΝ = Ενεργοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης 

5 

ΟΡΣΤΟΧ = Ορισμός συγκεκριμέ-

νων στόχων ανά παράγραφο 

1 

ΕΥΡΙΔ = Εύρεση ιδεών 10 

ΟΡΓΙΔ = Οργάνωση ιδεών 3 

ΑΝΛΕΞ = Ανάκληση λεξιλογίου 0 

ΕΝΛΕΞΠΡ = Ένταξη λεξιλογίου σε 

προτάσεις 

0 

ΧΡΤΙΤΛ = Χρήση τίτλου 6 

ΧΡΗΠΗΓ = Χρήση πηγών  12 

ΔΙΑΤΙΔ = Διατύπωση ιδεών  

ΠΑΡΙΔΦΕ = Παραγωγή ιδεών σε 

φύλλα εργασίας 

6 
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Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

της παραγωγής γραπτού λόγου 

ΑΥΤΜΑΘ = Αυτοέλεγχος των 

μαθητών 

9 

ΕΝΤΑΣΑΦ = Εντοπισμός ασαφειών 0 

ΕΠΛΑΝΠ Ρ= Επανεξέταση 

λανθασμένων προτάσεων 

3 

ΕΛΟΡΘ = Έλεγχος ορθογραφίας 0 

ΕΜΠΛΕΞ = Εμπλουτισμός 

λεξιλογίου 

0 

ΔΙΑΣΧΥΛ = Διαγραφή άσχετου 

υλικού 

0 

ΒΕΛΓΕΝΕ = Βελτίωση της γενικής 

εμφάνισης του γραπτού 

0 

ΣΥΜΠΛΕΠ = Συμπλήρωση 

λεπτομερειών 

0 

ΠΑΡΤΕΛΕ = Παρουσίαση τελικής 

εργασίας 

3 

ΑΞΕΤΕΡ = Αξιοποίηση της 

ετερολοαξιολόγησης 

5 

Σημαντικοί τομείς κατάκτησης 

κατά την ενίσχυση του γραπτού 

λόγου 

ΣΥΝΠΡΓΡ = Σύνδεση προφορικού 

και γραπτού λόγου 

8 

ΜΟΡΓΡΛ = Μορφή γραπτού λόγου 5 

ΠΕΡΚΕΙΜ = Περιεχόμενο κειμένου 0 

ΕΚΦΡΙΔ = Έκφραση ιδεών 0 

ΔΟΜΚΕΙΜ = Δομή του κειμένου 0 

ΟΡΘΛΕΞ = Ορθογραφία λέξεων 0 

ΚΑΛΚΙΝ = Καλλιέργεια λεπτής 

κινητικότητας 

8 

ΘΔΕΚΓΡ = Θετική διάθεση των 

παιδιών να εκφραστούν γραπτά 

4 

Πίνακας 8: Θεματικός Άξονας Γ «Καλλιέργεια δεξιοτήτων γραπτής έκφρασης» από τις 

νηπιαγωγούς 
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Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ 

ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί Σύνολο 

Αναφορών 

Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

της παραγωγής γραπτού λόγου 

ΟΠΤΕΝΝ = Οπτικοποίηση εννοιών 8 

ΜΗΧΜΕΣ = Μηχανικά μέσα 

(κάρτες) 

0 

ΣΥΣΧΗΧ = Συσχέτιση με ήχους 0 

ΔΗΜΝΣΥΝ = Δημιουργία νοερών 

συνδέσεων 

0 

ΧΡΦΥΣΑΠ = Χρήση φυσικής 

απόκρισης 

0 

Ενίσχυση γνωστικών στρατηγι-

κών κατά τη διαδικασία της 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΕΝΠΡΓΝ = Ενεργοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης 

7 

ΟΡΣΤΟΧ = Ορισμός 

συγκεκριμένων στόχων ανά 

παράγραφο 

7 

ΕΥΡΙΔ = Εύρεση ιδεών 10 

ΟΡΓΙΔ = Οργάνωση ιδεών 8 

ΑΝΛΕΞ = Ανάκληση λεξιλογίου 3 

ΕΝΛΕΞΠΡ = Ένταξη λεξιλογίου σε 

προτάσεις 

8 

ΧΡΤΙΤΛ = Χρήση τίτλου 0 

ΧΡΗΠΗΓ = Χρήση πηγών  0 

ΔΙΑΤΙΔ = Διατύπωση ιδεών 11 

ΠΑΡΙΔΦΕ = Παραγωγή ιδεών σε 

φύλλα εργασίας 

0 

Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

της παραγωγής γραπτού λόγου 

ΑΥΤΜΑΘ = Αυτοέλεγχος των 

μαθητών 

3 

ΕΝΤΑΣΑΦ = Εντοπισμός ασαφειών 4 
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ΕΠΛΑΝΠΡ = Επανεξέταση 

λανθασμένων προτάσεων 

3 

ΕΛΟΡΘ = Έλεγχος ορθογραφίας 2 

ΕΜΠΛΕΞ = Εμπλουτισμός 

λεξιλογίου 

1 

ΔΙΑΣΧΥΛ = Διαγραφή άσχετου 

υλικού 

2 

ΒΕΛΓΕΝΕ = Βελτίωση της γενικής 

εμφάνισης του γραπτού 

1 

ΣΥΜΠΛΕΠ = Συμπλήρωση 

λεπτομερειών 

1 

ΠΑΡΤΕΛΕ = Παρουσίαση τελικής 

εργασίας 

0 

ΑΞΕΤΕΡ =   Αξιοποίηση της 

ετεροαξιολόγησης 

9 

Σημαντικοί τομείς κατάκτησης 

κατά την ενίσχυση του γραπτού 

λόγου 

ΣΥΝΠΡΓΡ = Σύνδεση προφορικού 

και γραπτού λόγου 

1 

ΜΟΡΓΡΛ = Μορφή γραπτού λόγου 1 

ΠΕΡΚΕΙΜ = Περιεχόμενο κειμένου 11 

ΕΚΦΡΙΔ = Έκφραση ιδεών 7 

ΔΟΜΚΕΙΜ = Δομή του κειμένου 2 

ΟΡΘΛΕΞ = Ορθογραφία λέξεων 3 

ΚΑΛΚΙΝ = Καλλιέργεια λεπτής 

κινητικότητας 

0 

ΘΔΕΚΓΡ = Θετική διάθεση των 

παιδιών να εκφραστούν γραπτά 

3 

Πίνακας 8:  Θεματικός Άξονας Γ «Καλλιέργεια δεξιοτήτων γραπτής έκφρασης» από 

τους δάσκαλους 

 

7.4. Ενίσχυση στρατηγικών εκμάθησης λεξιλογίου 

 

Όσον αφορά την ενίσχυση στρατηγικών εκμάθησης λεξιλογίου, οι 

συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν τις μνημονικές, αλλά και γνωστικές στρατηγικές που 
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ενισχύουν στους μαθητές τους στο πλαίσιο της διδασκαλίας τους (Πίνακας 10).  

 

Αναφορικά με τις μνημονικές στρατηγικές, αρκετοί εκπαιδευτικοί βοηθούν 

τους μαθητές να απομνημονεύσουν το νέο λεξιλόγιο μέσα από συσχετίσεις με ήχους 

ή/και εικόνες (10 αναφορές): «Εεε… και ηχητικά, ας πούμε τη λέξη «θάλασσα» που 

έχει τα δύο σίγμα τους έλεγα σκεφτείτε το κύμα «σς». Έτσι… στα μικρά, έτσι πιο πολύ 

αυτό» (εκπαιδευτικός 16), «Συνήθως μέσα από αυτά τα παιχνιδοτράγουδα τους μένει 

πολύ. Κι αυτά κιόλας τα χαίρονται και τα επαναλαμβάνουν και τα ίδια και αναμεταξύ 

τους βλέπεις στις παρεούλες και όταν φεύγουν και στο σπίτι τα λένε αυτά, γιατί τους 

μένει. Η τραγουδιστή η λεξούλα μένει!» (εκπαιδευτικός 10). 

 

Μια μερίδα συμμετεχόντων αναφέρθηκε στη στρατηγική της οπτικοποίησης 

εννοιών, δηλαδή στη σύνδεση της νέας λέξης με την αντίστοιχη εικόνα (9 αναφορές). 

Η εκπαιδευτικός 14 δήλωσε ότι «Και μέσα από την τέχνη πολύ, δηλαδή βλέπουμε 

πίνακες, εκεί να δείτε λέξεις που προσφέρονται. Υπάρχουν τόσοι πίνακες, να 

φανταστείτε! Πίνακες με τοπία και μαθαίνουμε γεωγραφικές λέξεις, πίνακες με 

πρόσωπα και μαθαίνουμε λέξεις για το ανθρώπινο σώμα… και όταν τα παιδιά βλέπουν 

για τι μιλάμε, το συγκρατούν και καλύτερα». Επιπλέον, η εκπαιδευτικός 7 ανέφερε ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Μμμ… τους είχα δείξει έναν πίνακα με μια χιονισμένη 

οροσειρά, τα παιδιά είδαν τα βουνά στη σειρά, ανέφερα και τη λέξη «οροσειρά» και 

έκαναν τη σύνδεση πολύ απλά και πολύ γρήγορα», γιατί όπως υποστήριξε και ο 

εκπαιδευτικός 30: «…τα οπτικά ερεθίσματα πάντα κινητοποιούν τα παιδιά και 

εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους».  

 

Ίδιος αριθμός εκπαιδευτικών εξήγησε ότι ένας ακόμη τρόπος, για να 

κατανοήσουν τα παιδιά το νέο λεξιλόγιο, είναι η τοποθέτηση των άγνωστων λέξεων 

μέσα σε ολοκληρωμένες προτάσεις (9 αναφορές) είτε από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς: «…συνήθως μετά βάζουμε τη λεξούλα μέσα σε μια άλλη προτασούλα 

για να καταλάβουνε κι εκεί τι σημαίνει το νόημά της» (εκπαιδευτικός 18), είτε από 

τους μαθητές: «…τους δίνω τις οδηγίες για να εντάξουνε σε ένα πολύ απλό 

περιεχόμενο, ας πούμε μια μικρή πρόταση που να περιλαμβάνει τη λέξη…» 

(εκπαιδευτικός 21).  
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Οι στρατηγικές της μηχανιστικής αποστήθισης (7 αναφορές) και της 

δομημένης επανάληψης (5 αναφορές) αναφέρθηκαν από κάποιους εκπαιδευτικούς, 

υποστηρίζοντας ότι συμβάλλουν στην απομνημόνευση των νέων λέξεων. Αναφορικά 

με τη μηχανιστική αποστήθιση, οι εκπαιδευτικοί 1 και 20 δήλωσαν: «Λοιπόν… αφού 

μάθουμε όλοι τι σημαίνει αυτή η νέα λέξη, τη λέμε κάποιες φορές δυνατά για να την 

ακούσουμε καθαρά και να αρχίσει να τυπώνεται στο μυαλό μας…» και «Μέσα στη 

δευτέρα τάξη βασικά υπάρχει κι αυτό το κομμάτι, όπου γράφουνε κάποιες φορές τις 

λέξεις, ως ασκήσεις δηλαδή… …και αυτό είναι και μια διαδικασία, την οποία θα την 

ακολουθήσουμε εμείς». Η δομημένη επανάληψη αποτελεί μία αρκετά βοηθητική 

στρατηγική, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικούς 2 και 21: «Κάθε πρωί κάνουμε και 

επαναλήψεις, κάθε πρωί όταν μαζευόμαστε, προτού προχωρήσουμε στην οργανωμένη 

δραστηριότητα στην παρεούλα, κάνουμε μια επανάληψη. Δηλαδή στην Γραμματούπολη 

θα πούμε λίγο τα αινίγματά μας, ένα τεταρτάκι εκεί… Ξανά θα πούμε λίγο τα 

ποιηματάκια μας, γιατί τα αναρτούμε στην Γραμματούπολη, τα ξαναλέμε… …Κι «η 

επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως» τελικά που λέγαν οι παλιοί… ισχύει (γελάει)!» και 

«…η επανάληψη, η οποία γίνεται ανά τακτά διαστήματα, έτσι ώστε να την πιάσουμε τη 

λέξη από διάφορες πλευρές και σαν εικόνα και σαν κείμενο και σαν μεμονωμένο 

λεξιλόγιο, έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει πολύ τα παιδιά».  

 

Ακολούθως, από κάποιους εκπαιδευτικούς αναφέρθηκε η στρατηγική 

ομαδοποίησης των λέξεων σύμφωνα με τη θεματική ενότητα (6 αναφορές). Για 

παράδειγμα, σύμφωνα με την εκπαιδευτικό 5: «Δηλαδή ανάλογα με το θέμα, εγώ 

τουλάχιστον, ανάλογα με το θέμα που έχω, ό, τι λέξη ερχόταν έτσι ιδιαίτερη, από τη μία 

την εξηγούσαμε και από την άλλη προσπαθούσαμε να μην τη βάλω στην άκρη, όπως 

«σίδηρος», εεε… όπως «οργανισμός»… εεε… «ασβέστιο» και τα λοιπά. Λέξεις, οι 

οποίες αυτές δεν είναι τόσο γνωστές στα παιδιά, παρόλα αυτά λέγοντας, λέγοντας, 

λέγοντας εμπλουτίσαμε το λεξιλόγιό μας. Δηλαδή πάντα σχετικά με αυτό που κάνεις 

προσπαθείς να τους… εεε… να τους πας και σε λέξεις, οι οποίες είναι ακόμα πιο 

συγκεκριμένες και πιο ιδιαίτερες».  

 

Επιπλέον, τέσσερις συμμετέχοντες τόνισαν ότι τα λεξικά παιχνίδια ενισχύουν 

την εκμάθηση λεξιλογίου με διασκεδαστικό τρόπο: «Τους αρέσουν τώρα τα 
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παιχνίδια… …να παίζουμε κρεμάλα και άλλα λεξικά παιχνίδια» (εκπαιδευτικός 20) και 

«Επίσης κάποιες φορές με αφορμή κάποια κείμενα ή κεφάλαια μαθημάτων κάνουμε 

κάποια λεξοπαίχνιδα. Εκεί ομαδικά τους βάζω στη διαδικασία να ψάξουν μέσα από 

λεξικό και να λειτουργήσουνε με τη μορφή παιχνιδιού, να βρούνε λέξεις και αναλόγως 

να πάρουν πόντους οι ομάδες τους…» (εκπαιδευτικός 26).  

 

Δ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί Σύνολο 

Αναφορών 

Ενίσχυση μνημονικών στρατηγι-

κών 

ΣΥΣΧΗΕ = Συσχετίσεις με ήχους, 

νοητικές εικόνες κ. α. 

10 

ΟΠΤΕΝΝ = Οπτικοποίηση εννοιών 

(σύνδεση της νέας λέξης με την 

αντίστοιχη εικόνα) 

9 

ΤΟΠΣΥΓΚ = Τοποθέτηση νέων 

λέξεων στο συγκείμενο 

9 

ΜΗΧΑΠΟΣ = Μηχανιστική 

αποστήθιση 

7 

ΔΟΜΕΠΑΝ = Δομημένη 

επανάληψη 

5 

ΟΜΑΔΛ = Ομαδοποίηση λέξεων 

(θεματική ενότητα) 

6 

ΛΕΞΠΑΙΧ = Λεξικά παιχνίδια  4 

Ενίσχυση γνωστικών στρατηγι-

κών   

ΕΤΥΜΛΕΞ = Ετυμολογία των 

λέξεων (σύνθετες λέξεις) 

9 

ΕΥΣΥΝΑΝ = Εύρεση συνώνυμων- 

αντώνυμων 

8 

ΧΡΛΕΞ = Χρήση λεξικού 8 

ΚΑΤΣΥΜ = Κατανόηση της λέξης 

μέσα από τα συμφραζόμενα 

8 

ΔΗΜΣΥΝΛ = Δημιουργία 

σύνθετων λέξεων 

2 
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ΑΠΟΡΕΚΠ = Απόδοση ορισμού 

από τον εκπαιδευτικό 

21 

ΕΞΦΠΕΠ = Εξάσκηση σε φυσικές 

περιστάσεις επικοινωνίας 

23 

Πίνακας 9: Θεματικός Άξονας Δ «Ενίσχυση Στρατηγικών Εκμάθησης Λεξιλογίου» από 

το σύνολο των εκπαιδευτικών 

 

Όσον αφορά στην ενίσχυση γνωστικών στρατηγικών για την καλλιέργεια του 

λεξιλογίου των παιδιών, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών τόνισε ότι η εξάσκηση σε 

φυσικές περιστάσεις επικοινωνίας ενισχύει την υιοθέτηση νέων λέξεων στην 

καθημερινότητα των παιδιών (23 αναφορές). Ο εκπαιδευτικός 26 θεωρεί ότι  «…η 

απομνημόνευση λειτουργεί, όσο περισσότερο χρησιμοποιείς μια λέξη στην 

καθημερινότητά σου, τότε έρχεται και η απομνημόνευση. Δεν μπήκα στη διαδικασία 

ξέρω εγώ… να τους βάλω να γράψουνε τις λέξεις. Περισσότερο προτιμώ να 

χρησιμοποιώ ο ίδιος τις νέες λέξεις σε… φαινομενικά άσχετες συζητήσεις μας, για να 

δουν πώς χρησιμοποιούνται αυθόρμητα στον λόγο» και η εκπαιδευτικός 13 

συμπλήρωσε: «…συνήθως όταν συμβαίνουν πράγματα μετά στο ελεύθερο παιχνίδι που 

ταιριάζουν λίγο, τα σπρώχνεις και λίγο να ταιριάξουν, ξαναχρησιμοποιούμε αυτές τις 

λέξεις, έτσι ώστε να γίνουν δικό τους κομμάτι, να μην αναρωτιούνται πια τι σημαίνει με 

αυτήν την έννοια, να οικοδομήσουν την έννοια της λέξης ουσιαστικά». Επίσης, μεγάλος 

αριθμός συνεντευξιαζόμενων (21 αναφορές) παραδέχθηκε ότι θα χρησιμοποιήσει 

διάφορες στρατηγικές, αλλά αν τα παιδιά εξακολουθούν να δυσκολεύονται, στο τέλος 

ο ορισμός θα δοθεί από τον εκπαιδευτικό: «Αν όμως είναι πολύ δύσκολη και δεν 

μπορούν να την καταλάβουν, τους την εξηγώ εγώ» (εκπαιδευτικός 11) και «Αλλά 

εντάξει κάποιες φορές, όμως, εεε… τους εξηγώ πιο γρήγορα εγώ, γιατί ο χρόνος πιέζει 

και σ’ άλλα πράγματα…» (εκπαιδευτικός 23).  

 

Μερικοί εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι αναζητούν την ετυμολογία των λέξεων, 

προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία τους (9 αναφορές). Σύμφωνα με 

τους εκπαιδευτικούς 1 και 27: «…επισημαίνοντας την προσοχή τους, ας πούμε, στο 

ρήμα από το οποίο μπορεί να προέρχεται η λέξη, για να καταλάβουν λίγο, ποια μπορεί 

να είναι η έννοιά της…» και «…αν κανένας δεν τη γνωρίζει, προσπαθώ… ξέρω, ότι η 

ετυμολογία της, ας πούμε, είναι γνωστή, προσπαθώ να τους κάνω να σκεφτούν, ποια 

λέξη γνωστή τους κρύβεται μέσα σ’ αυτήν». Επιπλέον, μία μερίδα εκπαιδευτικών 
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έκανε λόγο για τη χρήση της στρατηγικής εύρεσης συνώνυμων και αντώνυμων 

λέξεων (8 αναφορές). Για παράδειγμα: «Εάν γίνει, έτσι ώστε δεν την ξέρει κανείς και 

δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα, τους βοηθάω, δεν τους λέω απευθείας τη σημασία της 

λέξης, τους βοηθάω λέγοντάς τους συνώνυμες λέξεις, που πιθανόν να γνωρίζουν, ή 

αντώνυμες, οπότε εμπλέκονται κι αυτοί προφορικά στο να πούνε κι αυτοί την άποψή 

τους και κάποια στιγμή καταλήγουν και καταλαβαίνουν… και μαθαίνουμε τη σημασία 

της λέξης» (εκπαιδευτικός 15). Ίδιος αριθμός συμμετεχόντων (8 αναφορές) 

υποστήριξε ότι ενισχύει τους μαθητές να βρίσκουν τη σημασία των λέξεων μέσα από 

τα συμφραζόμενα: «Δουλεύουμε και από τα συμφραζόμενα, δηλαδή να ξαναδιαβάσω 

την πρόταση και να πω “τι νομίζετε ότι είναι αυτή η λεξούλα, τι μπορεί να σημαίνει; Τι 

θέλει να μας πει;”» (εκπαιδευτικός 2).  

 

Μία στρατηγική που είπαν οκτώ εκπαιδευτικοί ότι διδάσκουν στα παιδιά για 

την εύρεση άγνωστων λέξεων είναι αυτή της χρήσης λεξικού. Η εκπαιδευτικός 8 

σημείωσε: «…καμιά φορά τους βάζω και να το ψάξουνε, γιατί νομίζω όταν ψάχνουνε 

μόνοι τους πράγματα μετά μαθαίνουν. Ας πούμε μπορεί να βάλουμε έναν στόχο, ότι 

είμαστε ντεντέκτιβ και πρέπει αύριο να βρούμε αυτή τη σημασία. Από πού μπορούμε να 

βρούμε πηγές; Από το λεξικό, από το ίντερνετ… θα πάμε σπίτι μας και θα ψάξουμε» και 

η εκπαιδευτικός 23 έδειξε να συμφωνεί με αυτήν την τακτική, αιτιολογώντας: «Κι 

έχουν μια… είναι πολύ αυθόρμητα τα παιδιά «κυρία να το δω στο λεξικό μου;!» ας 

πούμε, έχουν μια χαρά να το κάνουν αυτό το πράγμα». Τέλος, δύο συμμετέχοντες 

ανέφεραν ότι η δημιουργία σύνθετων λέξεων συμβάλλει στον εμπλουτισμό του 

λεξιλογίου των παιδιών: «Ξέρουν πλέον τα παιδιά, έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο με 

τις σύνθετες λέξεις και τα ίδια μπορούν να κάνουν σύνθετες λέξεις τώρα πια. Ότι δύο 

λεξούλες ενώνονται και κάνουν μία μεγάλη. Αυτό γίνεται στην αρχή. Τώρα σε αυτό το 

διάστημα, που διανύουμε, τα παιδιά πλέον τις σύνθετες λέξεις τις παίζουν στα δάχτυλα» 

(εκπαιδευτικός 14).  
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Δ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί Σύνολο 

Αναφορών 

Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΣΥΣΧΗΕ = Συσχετίσεις με ήχους, 

νοητικές εικόνες κ. α. 

8 

ΟΠΤΕΝΝ = Οπτικοποίηση εννοιών 

(σύνδεση της νέας λέξης με την 

αντίστοιχη εικόνα) 

6 

ΤΟΠΣΥΓΚ = Τοποθέτηση νέων λέξεων 

στο συγκείμενο 

2 

ΜΗΧΑΠΟΣ = Μηχανιστική 

αποστήθιση 

1 

ΔΟΜΕΠΑΝ = Δομημένη επανάληψη 3 

ΟΜΑΔΛ = Ομαδοποίηση λέξεων 

(θεματική ενότητα) 

3 

ΛΕΞΠΑΙΧ = Λεξικά παιχνίδια  1 

Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΕΤΥΜΛΕΞ = Ετυμολογία των λέξεων 

(σύνθετες λέξεις) 

4 

ΣΗΜΧΑΡΤ = Σημασιολογικός χάρτης 

(εύρεση συνώνυμων- αντώνυμων) 

2 

ΧΡΛΕΞ = Χρήση λεξικού 2 

ΚΑΤΣΥΜ = Κατανόηση της λέξης μέσα 

από τα συμφραζόμενα 

6 

ΔΗΜΣΥΝΛ = Δημιουργία σύνθετων 

λέξεων 

2 

ΑΠΟΡΕΚΠ = Απόδοση ορισμού από 

τον εκπαιδευτικό 

10 

ΕΞΦΠΕΠ = Εξάσκηση σε φυσικές 

περιστάσεις επικοινωνίας 

12 

Πίνακας 10: Θεματικός Άξονας Δ «Ενίσχυση Στρατηγικών Εκμάθησης Λεξιλογίου» από 

τις νηπιαγωγούς 
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Δ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί Σύνολο 

Αναφορών 

Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΣΥΣΧ = Συσχετίσεις με ήχους, 

νοητικές εικόνες κ. α. 

2 

ΟΠΤΕΝΝ = Οπτικοποίηση εννοιών 

(σύνδεση της νέας λέξης με την 

αντίστοιχη εικόνα) 

3 

ΤΟΠΣΥΓΚ = Τοποθέτηση νέων λέξεων 

στο συγκείμενο 

7 

ΜΗΧΑΠΟΣ = Μηχανιστική 

αποστήθιση 

6 

ΔΟΜΕΠΑΝ = Δομημένη επανάληψη 2 

ΟΜΑΔΛ = Ομαδοποίηση λέξεων 

(θεματική ενότητα) 

3 

ΛΕΞΠΑΙΧ = Λεξικά παιχνίδια  3 

Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΕΤΥΜΛΕΞ = Ετυμολογία των λέξεων 

(σύνθετες λέξεις) 

5 

ΣΗΜΧΑΡΤ = Σημασιολογικός χάρτης 

(εύρεση συνώνυμων- αντώνυμων) 

6 

ΧΡΛΕΞ = Χρήση λεξικού 6 

ΚΑΤΣΥΜ = Κατανόηση της λέξης 

μέσα από τα συμφραζόμενα 

2 

ΔΗΜΣΥΝΛ = Δημιουργία σύνθετων 

λέξεων 

0 

ΑΠΟΡΕΚΠ = Απόδοση ορισμού από 

τον εκπαιδευτικό 

11 

ΕΞΦΠΕΠ = Εξάσκηση σε φυσικές 

περιστάσεις επικοινωνίας 

11 

Πίνακας 11: Θεματικός Άξονας Δ «Ενίσχυση Στρατηγικών Εκμάθησης Λεξιλογίου» από 

τους δάσκαλους 
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7.5. Διδασκαλία των στρατηγικών γλωσσικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της 

τάξης 

 

Ο θεματικός αυτός άξονας περιέχει τρεις θεματικές ενότητες. Οι εκπαιδευτικοί 

εξέφρασαν τη στάση τους απέναντι στη διδασκαλία των στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ακόμη, ανέφεραν τους προβληματισμούς τους, 

αλλά και τα εμπόδια που συναντούν κατά την ενίσχυση των στρατηγικών στους 

μαθητές. Τέλος, επισήμαναν τους τρόπους με τους οποίους επιλέγουν να 

παρουσιάσουν τις στρατηγικές στο πλαίσιο της τάξης (Πίνακας 13).  

 

Οι συμμετέχοντες της έρευνας, ανεξάρτητα από τους τρόπους που επιλέγουν 

και τις δυσκολίες που πιθανόν συναντούν, φανέρωσαν τη θετική στάση τους, όσον 

αφορά τη διδασκαλία των στρατηγικών μέσα στην τάξη (30 αναφορές). Ανέφερε 

ενδεικτικά μία εκπαιδευτικός: «Πάντα θέλουνε μια ενθάρρυνση. Τα παιδιά είναι... 

νιώθουν αυτή την ανασφάλεια… εντάξει κι είναι και λογικό να νιώθουνε» 

(Εκπαιδευτικός 23), ενώ μία άλλη εκπαιδευτικός μοιράστηκε ένα παράδειγμα της 

καθημερινότητας στη σχολική τάξη: «Σε καθημερινή βάση πιάνεσαι από οτιδήποτε, 

από κάθε αφορμή μπορείς να πιαστείς γι’ αυτές τις στρατηγικές. Να φανταστείς τώρα, 

ας πούμε, βλέπανε τα παιδιά τα έθιμα και λέγαμε για τα αλευρομουντζουρώματα στο 

Γαλαξίδι και πετάγεται ένα παιδάκι και λέει «κυρία είναι σύνθετη λέξη», λέω «μπορείς 

να μου πεις τι εννοεί με αυτή τη λέξη;», «μουντζουρώνονται με αλεύρι κυρία». Πλέον 

ξέρουν ποιες λέξεις ενώθηκαν και τι εννοεί με αυτή τη λέξη τα ίδια τα παιδιά, χωρίς 

καν τους ρωτήσεις. Τώρα το πεντάχρονο να σου δώσει τη σημασία της λέξης αυτής; Κι 

όμως! Την ανέλυσε μέσα του κι, όταν τον ρώτησα, μου την είπε! Τους είναι πάρα πολύ 

οικείο πια» (Εκπαιδευτικός 14).  

 

Ένας σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων συμπλήρωσε ότι απώτερος σκοπός 

της διδασκαλίας των στρατηγικών είναι η συνειδητοποίηση της αξίας τους στη 

μαθησιακή διαδικασία από τα ίδια τα παιδιά και η κινητοποίησή τους, ώστε να 

αναζητούν αυτόνομα τις κατάλληλες στρατηγικές σε κάθε περίσταση (12 αναφορές). 

Για παράδειγμα: «…εσύ δεν σταματάς να ενισχύεις, με σκοπό κάποια στιγμή, όταν θα 

μεγαλώσουν, να μπορούν πλέον αυτόνομα να τις χρησιμοποιούν, μη φτάσουν έκτη 

δημοτικού και περιμένουνε ακόμη την κυρία να τους πει «διάβασε τον τίτλο να πάρεις 
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την κεντρική ιδέα», κατάλαβες;» (Εκπαιδευτικός 18), «Για μένα, όμως, το στοίχημα 

είναι να μπορέσω εγώ με κάποιο τρόπο να τους μάθω να τη δουλεύουνε, ας πούμε όταν 

συναντούνε μία δυσκολία να ξέρουνε “Α! να κάνω αυτό, για να…”» (Εκπαιδευτικός 

28). Ιδιαίτερα όσον αφορά τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος, η συνειδητή αναζήτηση των κατάλληλων στρατηγικών θα 

τους κινητοποιούσε και θα διευκόλυνε τη μαθησιακή διαδικασία: «Τώρα που το λες 

πιστεύω ότι σε κάποια παιδιά τα οποία δεν έχουν τόσο ενδιαφέρον, δεν κινητοποιούνται 

τόσο πολύ, ίσως επειδή υπάρχει αυτή η διαφορά στη γλώσσα και τους δυσκολεύει, 

πιστεύω ότι μπορώ να τους βοηθήσω να αποζητάνε και τα ίδια δηλαδή αυτές τις 

στρατηγικές μάθησης… για να καταλαβαίνουν κι αυτά καλύτερα το νόημα» 

(Εκπαιδευτικός 1).  

 

Για τους εκπαιδευτικούς, ένα σημαντικό εμπόδιο στη διδασκαλία των 

στρατηγικών στο σχολικό πλαίσιο είναι η έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων. Η 

συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων ανέφερε την ανάγκη επιμόρφωσης σε 

ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη στρατηγικών, με σκοπό να μπορέσει να τις 

ενισχύσει αποτελεσματικότερα στους μαθητές (25 αναφορές). Συγκεκριμένα, οι 

συμμετέχοντες της έρευνας ανέφεραν τη γενικότερη ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης 

των εκπαιδευτικών για να ανταπεξέρχονται καλύτερα στις αυξανόμενες απαιτήσεις 

του σύγχρονου σχολείου. «Εντάξει, θεωρώ ότι η διαδικασία… ότι ο δάσκαλος και 

γενικά ο άνθρωπος… …θα πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία της αυτοβελτίωσης και 

φυσικά μέσα από την ενίσχυση των δικών του αναγκών μπορεί και βοηθάει καλύτερα 

και τους μαθητές του. Εγώ ας πούμε θεωρώ το άλφα και το ωμέγα πραγματικά την 

επιμόρφωση σε οποιαδήποτε ζητήματα όχι μόνο σε αυτά και προσωπικά κάθε φορά που 

μου δινόταν ευκαιρία συμμετείχα σε τέτοιου είδους… είτε είναι εργαστήρια, είτε 

σεμινάρια, είτε συνέδρια… οτιδήποτε είχε να κάνει… που θα μπορούσε να βοηθήσει 

εμένα και κατ’ επέκταση και τους μαθητές μου» ανέφερε ο εκπαιδευτικός 26. 

Ιδιαίτερα, όμως, όσον αφορά την ανάπτυξη των στρατηγικών, οι εκπαιδευτικοί 

τόνισαν την ανάγκη σχετικής ενημέρωσης και κατάρτισης, προκειμένου να 

κατακτήσουν νέες γνώσεις και να εμπλουτίσουν τις ήδη υπάρχουσες, με απώτερο 

σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας των στρατηγικών στην τάξη: «Σίγουρα 

υπάρχουνε κι άλλες στρατηγικές που δεν γνωρίζω και πιθανόν αυτές που χρησιμοποιώ 
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να μπορώ να τις εμπλουτίσω» (Εκπαιδευτικός 27), «Ναι, ναι. Ναι, θα το ‘θελα γιατί 

μετά από κάποια χρόνια τα ίδια και τα ίδια κουράζομαι. Μπορεί να υπάρχει και κάτι 

καινούργιο που δεν το γνωρίζω. Θα ήθελα να το δοκιμάσω, αν φυσικά… μπορώ να το 

κάνω σωστά» (Εκπαιδευτικός 29), «Νομίζω θα ήταν ενδιαφέρον… …βοηθάει σίγουρα 

αυτούς που δεν έχουν εμπειρία, αλλά νομίζω ότι και αυτούς που αποκτούν την εμπειρία, 

νομίζω ότι τους δίνει καινούργια κίνητρα και καινούργιες σκέψεις να κάνουν, ώστε να 

χρησιμοποιήσουν ίσως με διαφορετικό τρόπο κάποια πράγματα ή να μάθουν 

καινούργια πράγματα» (Εκπαιδευτικός 15).  

 

Ένα άλλο εμπόδιο στη διδασκαλία των στρατηγικών γλωσσικής ανάπτυξης 

είναι η έλλειψη διδακτικού χρόνου (5 αναφορές). Οι δάσκαλοι υποστήριξαν ότι 

δυσκολεύονται να ενισχύουν συστηματικά τις στρατηγικές λόγω της μεγάλης 

διδακτέας ύλης προς παράδοση: «Συστηματικά τώρα… (διστακτικά). Το συστηματικό 

είναι λίγο… εντάξει… Θεωρώ ότι όσο δυνατόν… με κάθε ευκαιρία θα πρέπει να 

διδάσκονται, απλά είπαμε είναι όλα θέμα… είναι σχετικά, με την έννοια ότι πρέπει να 

διαχειριστείς καλώς ή κακώς την τάξη και κυρίως όσον αφορά την ύλη και κυρίως το 

θέμα του χρόνου, οπότε ενθαρρύνονται… αλλά όχι τόσο συστηματικά» (Εκπαιδευτικός 

26), ενώ οι νηπιαγωγοί ανέφεραν ότι η ενασχόληση με διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα απορροφά μεγάλο μέρος του διδακτικού χρόνου, καθιστώντας δύσκολη 

τη συστηματική ενίσχυση των στρατηγικών: «Κοίταξε αυτό θέλω να σου πω τώρα… 

ότι αν αφήσεις κάτι άλλο, δηλαδή να το κάνεις πολύ συστηματικά, κάτι πρέπει να 

αφήσεις λίγο πιο πίσω λόγω έλλειψης χρόνου, δηλαδή θα είναι ας πούμε η έκφραση και 

δημιουργία, το θεατρικό παιχνίδι ας πούμε, η θεατρική αγωγή, θα ‘ναι η εικαστική 

αγωγή, θα ‘ναι η μουσική αγωγή, αν θεωρείς ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, που για 

μένα είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι και το πιο σημαντικό, δηλαδή και τα άλλα είναι 

εξίσου σημαντικά σε αυτή την ηλικία. Κάτι πρέπει λίγο να περιορίσεις, αν θες να το 

κάνεις πολύ συστηματικά…» (Εκπαιδευτικός 2).  

 

Επιπλέον, υπήρξαν εκπαιδευτικοί που εξέφρασαν τον προβληματισμό τους 

σχετικά με την ανάγκη συνεχούς διδασκαλίας των στρατηγικών σε όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες (4 αναφορές). Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η 

επιτυχής κατάκτηση των στρατηγικών από τους μαθητές είναι μια διαδικασία που 
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απαιτεί χρόνο και καθιστά απαραίτητη τη διδασκαλία τους καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σχολικής τους πορείας, ξεκινώντας ήδη από την προσχολική εκπαίδευση. «Δεν 

μαθαίνονται όμως αυτά… οι στρατηγικές από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε σε μια 

εβδομάδα, ούτε σε ένα μήνα. Οι στρατηγικές είναι κάτι το οποίο διδάσκονται από 

πρώτη δημοτικού, ξεκινάει το παιδί από μια εικονίτσα, να γράψει τι βλέπει στην εικόνα 

είναι μία στρατηγική, μετά βλέπει τρεις εικόνες, να περιγράψει την ιστορία, κι αυτό 

είναι μια στρατηγική. Αυτά θέλουν πάρα πολύ χρόνο, δεν είναι άμεσα τα αποτελέσματα. 

Δηλαδή ξεκινάς μια δουλειά απ’ την αρχή του δημοτικού… μη σου πω και από το 

νηπιαγωγείο και βλέπεις αποτελέσματα στο τέλος του δημοτικού, δεν είναι άμεσα τα 

αποτελέσματα και γρήγορα. Δεν είναι μαθηματικά που θα μάθεις ότι ένα κι ένα κάνουν 

δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπαιδευτικός 30.  

 

Τέλος, από κάποιους εκπαιδευτικούς αναφέρθηκε η ανομοιογένεια του 

μαθητικού πληθυσμού και κατά επέκταση η ανάγκη προσαρμογής της διδασκαλίας 

των στρατηγικών γλωσσικής ανάπτυξης στο γνωστικό επίπεδο του εκάστοτε παιδιού 

(2 αναφορές): «Ε κοίταξε… είναι καλό να διδάσκονται, αρκεί όμως για να είναι οι 

στρατηγικές αυτές ευκολοπροσάρμοστες, γιατί αν ένα παιδί έχει ένα χαμηλό επίπεδο 

άλλες στρατηγικές θα του διδάξεις, αν έχει ένα υψηλό άλλες στρατηγικές. Εκεί πιστεύω 

ότι είναι η διαφορά» (Εκπαιδευτικός 3).  

 

Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν μέσω των συνεντεύξεων να αναφέρουν τους 

τρόπους με τους οποίους επιλέγουν να παρουσιάσουν και να ενισχύσουν τις 

στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της τάξης. Η πλειονότητα, λοιπόν, 

των εκπαιδευτικών διδάσκει με έμμεσο τρόπο τη χρήση στρατηγικών στους μαθητές 

(22 αναφορές). Οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι η άμεση διδασκαλία με τη χρήση 

ορολογίας δεν είναι αποτελεσματική, καθώς τα παιδιά δυσκολεύονται να την 

κατανοήσουν και δεν ελκύει το ενδιαφέρον τους: «Να διδάσκονται; Όχι, να 

διδάσκονται δεν είναι… όχι εφικτό… ούτε επιθυμητό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να 

μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, δεν βοηθάει τα παιδιά. Νομίζω ότι το πιο 

αποτελεσματικό είναι να ενισχύεις τα κομμάτια που εσύ θέλεις, αλλά χωρίς να το 

καταλαβαίνουν τα παιδιά, προσωπικά αυτό κάνω και βλέπω ότι πιάνει. Τι κι αν του πω 

ότι… ας πούμε η επανάληψη είναι μια στρατηγική; Πώς θα το βοηθήσει; Αν όμως βρω 
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έναν ωραίο τρόπο να κάνει επανάληψη, δίχως να το καταλαβαίνει… ε τότε έχω 

κερδίσει σαν εκπαιδευτικός» (Εκπαιδευτικός 8). Ωστόσο, δύο εκπαιδευτικοί ανέφεραν 

ότι η έλλειψη των απαραίτητων γνώσεων σχετικά με την ανάπτυξη των στρατηγικών, 

καθιστά δύσκολη την άμεση διδασκαλία τους: «Εεε… δεν ξέρω τον τρόπο, εγώ τους 

ζητάω να… να υπογραμμίσουν ας πούμε, δεν ξέρω ότι αυτό είναι στρατηγική…» 

(Εκπαιδευτικός 24), «…όλα αυτά τα κάνω περισσότερο έμμεσα για να τους βοηθήσω, 

δεν σκέφτομαι ότι τους μαθαίνω στρατηγικές… δεν ξέρω αν τους τις μαθαίνω… …Δεν 

ξέρω αν έχω καταλάβει καλά… αλλά δεν χρειάζεται να είσαι κατάλληλα καταρτισμένη; 

Δεν ξέρω, δηλαδή, αν θα μπορούσαν όλοι να το κάνουν…» (Εκπαιδευτικός 1).  

 

Στη συνέχεια, κάποιοι εκπαιδευτικοί (5 αναφορές) δήλωσαν ότι εναλλάσσουν 

τον τρόπο διδασκαλίας των στρατηγικών, ενισχύοντάς τες άλλοτε άμεσα και άλλοτε 

έμμεσα ανάλογα με τους στόχους διδασκαλίας και λαμβάνοντας πάντα υπόψη το 

γνωστικό επίπεδο της τάξης τους. «Εεε… εξαρτάται. Ας πούμε τώρα κάτι που έχω 

πολύ, πολύ πρόσφατο. Ε τους έδειξα τις εικόνες και δεν ήθελα με κάποιον τρόπο να 

τους προϊδεάσω, απλά προσπάθησα να… να εκμαιεύσω τις πληροφορίες… “πώς λέτε 

να νιώθει ο ήρωας;», «που φαντάζεστε ότι βρίσκετε;”. Απ’ την άλλη είναι και κάτι, 

όμως, πιο συγκεκριμένο, ας πούμε κάνουμε επανάληψη διάφορες λεξούλες μέσα από τα 

χαϊκού, το γνωρίζεις; Είναι το τρίστιχο… πέντε συλλαβές, εφτά συλλαβές, πέντε 

συλλαβές, για να τους μείνουν ευκολότερα, οπότε εκεί τους είμαι ξεκάθαρη πώς θα 

δουλέψουμε… μέσα από την επανάληψη, ποιος είναι ο στόχος μας, τι θα κερδίσουμε… 

Εξαρτάται τι στόχο έχεις και πώς θέλεις να το περάσεις. Κάποια στιγμή τελείως τελείως 

ξεκάθαρα, εεε… κάποια άλλη στιγμή, επειδή ίσως θες να δεις και τη δική τους την  

πλευρά (γελάει) ή να μην τους επηρεάσεις με κάποιον τρόπο, εκεί απλά το δίνεις» 

ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπαιδευτικός 5. 

 

Λίγοι είναι οι εκπαιδευτικοί (3 αναφορές) που προτιμούν την άμεση 

διδασκαλία των στρατηγικών, με σκοπό τη συνειδητή εκμάθησή τους από τα ίδια τα 

παιδιά: «Είναι κάτι που το κάνουν ήδη πολλά παιδιά, χρησιμοποιούν αυθόρμητα 

στρατηγικές, αλλά αυτό κάποια δεν το κάνουν αυθόρμητα και δεν το γνωρίζουν, οπότε 

πρέπει να είσαι άμεσος και σαφής, ώστε να καταλαβαίνουν, ότι, για παράδειγμα, η 

χρήση εικόνων αποτελεί τεχνική… στρατηγική, όπως τις είπες, και γίνεται σε όλα τα 
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κείμενα και γίνεται μια επισημοποίηση… ανάδειξη… ανακοίνωση, μάλλον, και εξήγηση 

για τη χρησιμότητά της, έτσι ώστε να την αναζητά συνειδητά. Ακόμη, και γι’ αυτούς, 

όμως, που ήδη χρησιμοποιούν, τις αναδεικνύεις περισσότερο ή τους μαθαίνεις και νέες 

στρατηγικές. Κι έτσι νομίζω ότι έχει νόημα η γλώσσα και για τα παιδιά και για τον 

δάσκαλο, έτσι έχει νόημα» (Εκπαιδευτικός 20).  

 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί Σύνολο 

Αναφορών 

Απόψεις για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

ΘΣΤΔΙΣΤ = Θετική στάση στη 

διδασκαλία των στρατηγικών μέσα στην 

τάξη 

30 

ΚΙΠΣΑΣΤ = Κινητοποίηση παιδιών, 

ώστε να αναζητούν αυτόνομα τις 

στρατηγικές 

12 

Προβληματισμοί και εμπόδια 

για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών 

ΕΠΕΚΣΤΡ = Ανάγκη επιμόρφωσης σε 

ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη 

των στρατηγικών 

25 

ΕΛΔΙΔΧΡ = Έλλειψη διδακτικού χρόνου 

για τη διδασκαλία των στρατηγικών 

5 

ΣΔΣΤΕΚΒ = Συνεχής διδασκαλία των 

στρατηγικών σε όλες τις εκπαιδευτικές 

βαθμίδες 

4 

ΠΡΓΝΕΠΜ = Προσαρμογή των 

στρατηγικών στο γνωστικό επίπεδο των 

μαθητών 

2 

Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ = Έμμεση διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

22 

ΑΜΕΜΔΙΔ = Τόσο άμεση, όσο και 

έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών, 

ανάλογα με τις συνθήκες (στόχους 

διδασκαλίας, επίπεδο τάξης) 

5 

ΑΜΔΙΣΤ = Άμεση διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

3 

Συγκεντρωτικός Πίνακας 12: Θεματικός Άξονας Ε «Διδασκαλία των στρατηγικών 

γλωσσικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της τάξης» 
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7.6. Ενίσχυση στρατηγικών στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Στον θεματικό άξονα «ενίσχυση στρατηγικών στους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες» περιλήφθηκαν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την  

ικανότητα κατάκτησης και χρήσης των στρατηγικών από τους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη αυτών των 

μαθητών (Πίνακας 14). 

 

Όσον αφορά τη συμβολή των στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης στη 

μαθησιακή διαδικασία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην αντιμετώπιση 

δυσκολιών μάθησης (25 αναφορές). Συγκεκριμένα: «Ιδίως στα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες οι στρατηγικές είναι εμφανείς… …αλλά απλώς η δυσκολία τους είναι 

μεγαλύτερη από τις δυνατότητες που έχουνε. Κι εκεί ακριβώς έρχονται και υποβοηθούν 

οι στρατηγικές, δίνοντας ώθηση στα παιδιά να διαχειριστούν τις δυσκολίες τους και να 

προχωρήσουν. Έτυχε να έχω μαθητή που δεν μπορούσε με τίποτα να συγκεντρωθεί στο 

κείμενο, με τίποτα όμως. Παρατήρησα, όμως, ότι κάθε φορά που του έθετα έναν πολύ 

συγκεκριμένο στόχο, ας πούμε θέλω να διαβάσεις το κείμενο και να βρεις ποια είναι η 

σχέση των ηρώων, ε πραγματικά τον βοηθούσε… δεν ξέρω, σα να έμπαιναν σε τάξη οι 

πληροφορίες», ανέφερε η εκπαιδευτικός 20. 

 

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων της έρευνας υποστήριξε ότι τα παιδιά που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης είναι ικανά να κατακτήσουν και να 

χρησιμοποιήσουν με επιτυχία τις στρατηγικές κατά τη μαθησιακή διαδικασία (24 

αναφορές). «Βέβαια! Βέβαια! Κυρίως αυτά τα παιδιά! Δηλαδή θεωρώ ότι μετά από 

κάποιο σημείο τα παιδιά με ανάπτυξη, ας πούμε, γνωστική της ηλικίας τους αυτά δεν τα 

χρειάζονται… δηλαδή τους φαίνονται παιχνίδια, τα άλλα παιδιά με μαθησιακές θεωρώ 

ότι πιο πολύ τους βοηθάει ακριβώς, γιατί δυσκολεύονται» (Εκπαιδευτικός 16) και 

«Φυσικά και χρησιμοποιούνε! Όλα αυτά, που σου είπα, δεν είναι μόνο για αυτούς… γι 

αυτούς που τα κάνουν όλα τέλεια, αυτοί τέλεια τα κάνουν έτσι κι αλλιώς, είναι 

περισσότερο γι αυτά τα παιδιά που δυσκολεύονται, να τα βοηθήσεις, όσο μπορείς, να 

μετριάσουν τη δυσκολία τους» (Εκπαιδευτικός 11).  
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Αντίθετα, ένας μικρός αριθμός εκπαιδευτικών θεωρεί ότι οι μαθησιακές 

δυσκολίες εμποδίζουν τους μαθητές να κατανοήσουν και να κατακτήσουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό τις στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης (6 αναφορές). «…δεν 

σημαίνει ότι το αποτέλεσμα που έχουν οι στρατηγικές στα παιδιά αυτά μπορεί να είναι 

το ίδιο με τους υπόλοιπους μαθητές. Σίγουρα πάντως υπάρχει δυσκολία και να τις 

χρησιμοποιήσουνε, αλλά και να αποδώσουν οι στρατηγικές σε αυτούς τους μαθητές», 

υποστήριξε ο εκπαιδευτικός 26 και «…δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να τις 

χρησιμοποιήσουν αυτόνομα στον βαθμό που μπορούν… που κάποια στιγμή θα φτάσουν 

τα υπόλοιπα παιδιά. Νομίζω ότι πάντα θα θέλουν την εντολή, την εξήγηση… θα 

χρειάζονται ενθάρρυνση και καθοδήγηση», συμπλήρωσε η εκπαιδευτικός 27.  

 

Ανεξάρτητα από την ικανότητα ή μη χρήσης των στρατηγικών, οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται και χρειάζονται περισσότερο χρόνο σε σχέση 

με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, για να τις κατακτήσουν και να τις ενσωματώσουν 

στη μαθησιακή διαδικασία, σύμφωνα με τις απόψεις 11 εκπαιδευτικών. Ένας εξ 

αυτών ανέφερε: «Δηλαδή… εεε… ένα άλλο παιδί θα μπορούσε χωρίς να 

υπογραμμίσουμε, χωρίς να σημειώσουμε τίποτα, να μάθει κάτι. Αυτό το παιδί, όμως, 

που έχει πρόβλημα βοηθιέται πιο πολύ, παρόλο που δεν μπορεί από μόνο του να το 

κάνει στην αρχή. Θέλει περισσότερη δουλειά, πολύ αργότερα απ’ τους άλλους το 

καταφέρνουν» (Εκπαιδευτικός 29). Ένας άλλος εκπαιδευτικός (Εκπαιδευτικός 13) 

συμπλήρωσε: «Είναι πιο δύσκολο, αλλά μπορούν. Όλα τα παιδιά εκπαιδεύονται. Οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σαφώς και μπορούν να εκπαιδευτούν και αυτή είναι 

και η ουσία του πράγματος... να βρούμε έναν τρόπο να διαχειριστούν τις δυσκολίες τους 

και να εκπαιδευτούν και οι στρατηγικές αυτό ακριβώς είναι που κάνουν. Μπορεί να μην 

τις κατακτήσουν τόσο αυτόματα, τόσο γρήγορα, τόσο ανώδυνα, όσο οι υπόλοιποι, αλλά 

υπάρχουν πάντοτε τρόποι που μπορείς να τους δείξεις…». Ενώ μοναχά μία 

εκπαιδευτικός (Εκπαιδευτικός 14) δήλωσε ότι η κατάκτηση των στρατηγικών 

αποτελεί μια εύκολη υπόθεση για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης: 

«Βέβαια. Και πολύ εύκολα μάλιστα (μπορούν να τις κατακτήσουν). Τους βοηθάει πάρα 

πολύ αυτό το πράγμα, οι στρατηγικές…». 

 

Η εκπαιδευτικός 17 υποστήριξε: «Τα βοηθάνε σίγουρα, αλλά θεωρώ ότι αυτά 

τα παιδιά θα χρειαστούνε και μια πιο ειδική διδασκαλία των στρατηγικών, για να τις 
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καταλάβουνε. …χρειάζεται ακόμα πιο πολύ να εμπλουτίσεις το πρόγραμμά σου», 

θίγοντας την ανάγκη της εξειδικευμένης διδασκαλίας για την κατάκτηση των 

στρατηγικών από τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (8 αναφορές).  

 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί Σύνολο 

Αναφορών 

Χρήση στρατηγικών από τους 

μαθητές με ΜΔ 

ΑΝΤΔΥΣ = Η χρήση στρατηγικών 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 

δυσκολιών μάθησης 

25 

ΜΜΔΧΡΣΤ = Οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες είναι ικανοί 

στη χρήση στρατηγικών 

24 

ΑΔΚΑΙΚΣ = Οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες αδυνατούν να 

κατακτήσουν ικανοποιητικά τις 

στρατηγικές 

6 

ΔΚΣΤΜΜΔ = Δυσκολία κατάκτησης 

των στρατηγικών από τους μαθητές 

με ΜΔ 

11 

ΕΚΣΤΜΜΔ = Οι μαθητές με ΜΔ 

κατακτούν εύκολα τις στρατηγικές  

1 

ΕΞΔΣΤΡ = Εξειδικευμένη διδασκαλία 

των στρατηγικών στους μαθητές με 

ΜΔ 

8 

Συγκεντρωτικός Πίνακας 13: Θεματικός Άξονας ΣΤ «Ενίσχυση στρατηγικών στους 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες» 

 

7.7. Εκπαιδευτική διαχείριση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Στον έβδομο και τελευταίο θεματικό άξονα προέκυψαν τέσσερις κατηγορίες. 

Αρχικά, ανιχνεύθηκαν οι τρόποι διερεύνησης του μαθησιακού προφίλ των παιδιών με 

δυσκολίες μάθησης και η αξιοποίηση των εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας και 

αξιολόγησης γι’ αυτούς τους μαθητές. Ακόμη, ερευνήθηκαν οι πεποιθήσεις των 
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εκπαιδευτικών για την πανεπιστημιακή κατάρτιση που έλαβαν σε θέματα που 

αφορούν τη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Τέλος, κλήθηκαν να 

καταθέσουν προτάσεις για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία των εκπαιδευτικών 

σε αυτό το ζήτημα (Πίνακας 15).  

 

Προσπαθώντας οι εκπαιδευτικοί να διερευνήσουν το μαθησιακό προφίλ των 

μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης και να κατανοήσουν τις ανάγκες, 

τις αδυναμίες, αλλά και τις δυνατότητές τους, ανέφεραν διάφορους τρόπους και μέσα 

που χρησιμοποιούν. Η συντριπτική πλειονότητα υποστήριξε ότι η διερεύνηση του 

προφίλ των μαθητών επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα από την καθημερινή επαφή με τα 

παιδιά και την παρατήρησή τους την ώρα του μαθήματος (28 αναφορές). Περιέγραψε 

χαρακτηριστικά η εκπαιδευτικός 15: «Αυτό έτσι κι αλλιώς γίνεται εεε… γιατί είμαστε 

σε καθημερινή και σε συνεχή επαφή μαζί τους από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Εεε… 

σίγουρα όταν εντοπίζουμε τέτοιες περιπτώσεις, δίνουμε λίγο παραπάνω χρόνο στο να 

εντοπίσουμε τις δυσκολίες, που μπορεί να έχουνε, για να μπορέσουμε κι εμείς να τις 

καταλάβουμε καλύτερα. Εεε… αλλά φαίνεται στην πορεία, δηλαδή από όλα όσα 

κάνουμε, από όλες τις δραστηριότητες, με ό, τι να ασχολούμαστε εεε… νομίζω ότι 

κάποια στιγμή φαίνεται πού τα παιδιά μπορεί να έχουν πρόβλημα, γενικά όλο το 

μαθησιακό τους πεδίο. Τώρα για κάποια που βλέπω τουλάχιστον εγώ και είναι λίγο πιο 

δύσκολα τα πράγματα, εεε… ασχολούμαι λίγο παραπάνω στις ελεύθερες ώρες, 

δυστυχώς τις υπόλοιπες δεν μπορούμε, δεν έχουμε χρόνο».  

 

Ένας άλλος τρόπος διερεύνησης που αναφέρθηκε από μερικούς 

εκπαιδευτικούς είναι η συνεργασία με τους γονείς των παιδιών με δυσκολίες μάθησης 

(7 αναφορές). Για παράδειγμα: «Υπάρχει και μια αλληλεπίδραση με τους γονείς, για να 

μάθω λίγο… το υπόβαθρο του παιδιού και να αποκτήσω μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, 

αλλά και από την άλλη να μπορώ να τους ενημερώσω για τυχόν παιχνίδια ή πράγματα 

που θα μπορούσαν να κάνουν κι αυτοί, για να διευκολύνουν το παιδί… και για να είναι 

πιο αποτελεσματική ουσιαστικά η παρέμβαση» (Εκπαιδευτικός 13).  

 

Επιπλέον υπήρξαν εκπαιδευτικοί που ισχυρίστηκαν ότι λόγω έλλειψης 

εξειδικευμένων γνώσεων είναι απαραίτητη η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, 
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για να υπάρξει κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών 

των μαθητών (4 αναφορές): «…συνήθως αυτά τα παιδιά συνοδεύονται και από 

παράλληλη στήριξη. Εγώ που έχω φέτος και πέρσι είχε παράλληλη στήριξη από ειδική 

παιδαγωγό, οπότε εκεί είναι και εξειδικευμένη ενημέρωση, οπότε ναι υπάρχει 

ενημέρωση» (Εκπαιδευτικός 25). Προς υπεράσπιση της ίδιας πρακτικής, η 

εκπαιδευτικός 1 έδωσε και αυτή το δικό της παράδειγμα: «…σε εκείνο το παράδειγμα 

στο φάσμα του αυτισμού μπορώ να πω ότι πιο πολύ με είχε βοηθήσει ο ειδικός που μου 

είπε δυο πράγματα». Στηριζόμενοι στην ίδια φιλοσοφία, ίδιος αριθμός εκπαιδευτικών 

τόνισε ότι η γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ κατέχει σπουδαίο ρόλο στην κατανόηση του 

προφίλ των μαθητών με δυσκολίες (4 αναφορές): «Εεε… η διερεύνηση γίνεται στο 

επίπεδο του σχολείου, δηλαδή αν υπάρχει κάποιο επίσημο πιστοποιητικό από μια ειδική 

αρχή, για το αν υπάρχουν μαθησιακές δυσκολίες…» (εκπαιδευτικός 21) και «Πολύ 

σημαντικό είναι να υπάρχει και κάποια επίσημη διάγνωση, αλλά τις περισσότερες φορές 

στο νηπιαγωγείο δεν έχει γίνει ακόμα διάγνωση και αυτό κάνει τη δουλειά μας πιο 

δύσκολη… είναι το βάρος, κατάλαβες;» (εκπαιδευτικός 3).  

 

Τέλος, τέσσερις εκπαιδευτικοί ανέφεραν την ενημέρωση σχετικά με το προφίλ 

αυτών των μαθητών από τον προηγούμενο εκπαιδευτικό του παιδιού: 

«…ενημερωνόμαστε στην αρχή της χρονιάς από τον προηγούμενο δάσκαλο για το 

προφίλ τους γενικότερα, μαθησιακό, κοινωνικό, συμπεριφορικό» (εκπαιδευτικός 28).  

 

Ανεξάρτητα από τους τρόπους που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί να 

διερευνήσουν το προφίλ των μαθητών, οι ίδιοι υποστήριξαν ότι απώτερος σκοπός της 

κατανόησης των αναγκών τους είναι η διαμόρφωση της διδασκαλίας τους, 

προκειμένου να μπορέσουν να τους εντάξουν αποτελεσματικά στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο. Για παράδειγμα: «…πάντα προσπαθώ, έτσι όπως τους παρατηρώ, μέσα από 

την καθημερινή μας τριβή, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να τα βοηθήσω και δεν μπορώ να 

οργανώσω και τη δουλειά μου» (εκπαιδευτικός 4), «…θα πρέπει να προσαρμόσω τη 

διδασκαλία μου, για να το βοηθήσω» (εκπαιδευτικός 14) και «…θεωρώ πάρα πολύ 

σημαντικό να ξέρεις το… τις δυνατότητες ενός μαθητή, το πώς αντιμετωπίζει τα 

διάφορα ζητήματα τέλος πάντων τα οποία βλέπει μέσα στο μάθημα και να πατήσεις 

πάνω στο πώς δουλεύει και να το αναπτύξεις αυτό το πράγμα περαιτέρω, για να 
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ξεπεράσει και τις δυσκολίες που έχει» (εκπαιδευτικός 24).  

 

Μέσα λοιπόν από τις συνεντεύξεις δόθηκε η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς 

να περιγράψουν τους τρόπους και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να 

διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα 

στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.  

 

Η εναλλακτική μέθοδος διδασκαλίας που αναφέρθηκε από τους 

περισσότερους συμμετέχοντες είναι η ολική, αισθητηριακή, κινητική απόκριση (9 

αναφορές). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λεπτομερείς περιγραφές της δασκάλας 19: 

«Λοιπόν… αυτό που έκανα από την αρχή μέχρι τώρα με τα παιδιά που έχουνε 

μαθησιακές δυσκολίες είναι ότι προσπαθώ να περάσω από θεωρητικές έννοιες σε 

δράσεις! …Τοποθετούμε τα θρανία στην άκρη και παίζουμε διάφορα κινητικά 

παιχνίδια, ας πούμε ένα παιχνίδι που τους αρέσει πολύ είναι ο κρυμμένος θησαυρός, 

αλλά με γρίφους ορθογραφίας, όπου κάθε φορά που τον λύνουνε πάνε παρακάτω», 

αλλά και της νηπιαγωγού 10: «Οι αισθήσεις των παιδιών τους βοηθούν πολύ σε αυτές 

τις περιπτώσεις! Φέρνεις υλικά έξω από τη φύση, βάζεις τα παιδιά να τα αγγίξουν, να 

βιώσουν μέσα από το σώμα τους την έννοια… Θυμάμαι, όταν είχα μία δύσκολη 

περίπτωση μαθητή και θέλαμε να δουλέψουμε, βγαίναμε έξω στην αυλή για να έχουμε 

χώρο να εκφραστούμε κινητικά. Μετά όταν κάναμε για τα χειμωνιάτικα ρούχα, έφερα 

κασκόλ, παλτά, σκουφιά… να χωριστούμε σε ομάδες, άντε να τα βάλουμε, ποια ομάδα 

θα τα βάλει πιο γρήγορα! Όταν δουλεύαμε τα χρώματα τσαλαβουτούσαμε τα χέρια μας 

στα χρώματα… προσπαθούσα δηλαδή να βιώνουν με όλες τους τις αισθήσεις». 

Άλλωστε, όπως ανέφερε η εκπαιδευτικός 13: «Πολλές φορές δουλεύουμε πολύ την 

κίνηση, γιατί αυτά πάντα τους ενδιαφέρουν περισσότερο και, όπως σου είπα, έχω πολλά 

δίγλωσσα παιδιά… …αισθάνομαι ότι πολλά παιδιά υποφέρουν, όταν πρέπει να 

καθίσουν και να ακούσουν κάτι που έτσι κι αλλιώς δεν το καταλαβαίνουν, και νομίζω 

ότι κι εγώ θα υπέφερα, αν ήμουν σε ένα περιβάλλον που θα έπρεπε να ακούω κινέζικα 

όλη την ημέρα, θα ήτανε λίγο… βασανιστικό».  

 

Οι εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας που εμφάνισαν τις λιγότερες 

προτιμήσεις είναι η εφαρμογή σχεδίων εργασίας (3 αναφορές) και η 
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ομαδοσυνεργατική μέθοδος (2 αναφορές): «Πολύ συχνά δουλεύουμε μέσω project για 

θέματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά, με τρόπους που προτείνουμε και βρίσκουμε από 

κοινού μέσα στην τάξη με τα παιδιά» (εκπαιδευτικός 13) και «Δεν ξέρω αν είναι 

τόσο… alternative, αλλά δουλεύουμε συνέχεια ομαδοσυνεργατικά, δηλαδή το παιδί 

αυτό με έναν παρόμοιο με εκείνο, το παιδί αυτό με έναν καλύτερο από εκείνον στον 

τομέα στον οποίο δυσκολεύεται, το παιδί αυτό με χειρότερο από εκείνο, για να διδάσκει 

ο ίδιος και να αισθάνεται όμορφα» (εκπαιδευτικός 11). 

 

Ωστόσο, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν χρησιμοποιούν 

εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, με σκοπό να καλύπτουν τις διαφορετικές 

ανάγκες των μαθητών (17 αναφορές).  «Μμμ… όχι, η διδασκαλία η δικιά μου εεε… 

δεν αλλάζει με βάση το ένα παιδί που θα είναι στην τάξη και θα έχει… όχι! Ακολουθώ 

την ίδια διδασκαλία τόσα χρόνια και πάει μια χαρά… δεν πειραματίζομαι κάθε χρόνο 

ανάλογα με τα παιδιά που έχω», ανέφερε ενδεικτικά ο εκπαιδευτικός 25. Δύο 

συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι, παρόλο που δεν διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους, 

προσπαθούν να είναι περισσότερο επιεικείς με τους μαθητές που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες μάθησης: «Εεε… άποψή μου είναι ότι πρέπει να κάνω ό, τι κάνω για όλους 

τους υπόλοιπους, εεε… χωρίς απλά να πιέζω ίσως τα παιδιά που έχουν ένα θέμα», 

δήλωσε η εκπαιδευτικός 15 και «Εεε… είμαι ικανοποιημένη με μια πολύ μικρή δουλειά 

δικιά τους παρά εεε… κάτι μεγαλύτερο που… δεν θα ήτανε… δεν θα ήταν δικό τους!», 

συμπλήρωσε η εκπαιδευτικός 29.  

 

Ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τους εκπαιδευτικούς και επηρεάζει τη 

στάση τους απέναντι στη διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι η συναισθηματική 

ανασφάλεια των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (7 αναφορές). Αναλυτικότερα, οι 

συμμετέχοντες 1 και 12 δήλωσαν αντίστοιχα: «Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας… 

όχι, δεν χρησιμοποιώ, γιατί νομίζω ότι πρώτα πρέπει να βοηθήσεις τα παιδιά να 

αναπτυχθούν συναισθηματικά και να νιώσουν ασφάλεια, να μη νιώθουν άσχημα. Εεε… 

αν το πετύχεις αυτό είναι το πιο σημαντικό και μετά όλα κυλάνε πιο ομαλά. Εεε… 

προσπαθώ πάνω σε αυτό (αναστεναγμός και γέλιο). Στην προσπάθεια!» και «Κάτι το 

οποίο να κάνω στοχευμένα... όχι. Το θέμα είναι ότι αυτά τα παιδιά νιώθουν τόση 

ανασφάλεια και έχουν τόσο χαμηλή αυτοεκτίμηση που οφείλεις πρώτα από όλα να 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
ΠΜΣ Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Θεσσαλονίκη 2017 158 

στοχεύεις στο συναισθηματικό τους κομμάτι και στη συναισθηματική τους… τόνωση 

(γελά) και έπειτα στις μορφές διδασκαλίας». 

 

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην 

προσπάθειά τους να εφαρμόσουν διαφοροποιημένες διδακτικές πρακτικές είναι η 

έλλειψη χρόνου, κυρίως λόγω της μεγάλης διδακτέας ύλης που πρέπει να 

παραδώσουν (5 αναφορές). Ο εκπαιδευτικός 26 παρέθεσε την άποψή του: «Σου 

είπα… πάντοτε αυτά στο πλαίσιο του διαθέσιμου χρόνου μέσα στην τάξη. Εγώ 

τουλάχιστον προσωπικά ήμουνα φαν όλων των εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας, 

αλλά η πραγματικότητα σε γειώνει, γιατί υπάρχουν οι περιορισμοί, που είπαμε, τόσο 

στην ύλη, όσο και στον χρόνο».  

 

Εκτός από την έλλειψη χρόνου, οι συμμετέχοντες τόνισαν το πρόβλημα των 

πολυπληθών τμημάτων (3 αναφορές). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 

εκπαιδευτικού 14: «Θα σου πω όμως το πιο απλό… ότι στην ομαδοσυνεργατική 

μέθοδο ο δικός μου ρόλος είναι περισσότερο… οργανωτικός και ενθαρρυντικός προς 

όλες τις ομάδες. Το συγκεκριμένο, όμως, που έχει τη μαθησιακή δυσκολία βλέπεις ότι, 

όταν είσαι κοντά του, νιώθει περισσότερη ασφάλεια και εκεί τα καταφέρνει και νιώθει 

πάρα πολύ καλά που τα καταφέρνει… …Το θέμα είναι ότι στα 24 παιδιά δεν μπορείς να 

αφιερώσεις και πάρα πολύ χρόνο στα παιδιά που εντοπίζεις εσύ το πρόβλημα, 

κατάλαβες; Καταλαβαίνεις ότι εκεί είναι η λύση του προβλήματος, αλλά δεν μπορείς να 

κάνεις και πολλά πράγματα».  

 

«Ίσως χρειαζότανε, όμως, να είμαι κι εγώ πιο ενημερωμένη, δεν είχα ψαχτεί ως 

τότε, κάτι πρωτόγνωρο ήταν και για μένα αυτό. Κι εγώ δεν ήξερα πώς να το χειριστώ κι 

εγώ ρωτούσα κι εγώ μάθαινα κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ!» παραδέχθηκε η εκπαιδευτικός 9 

και έθιξε ένα ακόμη ζήτημα, αυτό της έλλειψης εξειδικευμένων γνώσεων των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής, όσον αφορά τη διαφοροποιημένη διδασκαλία για 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (1 αναφορά). Ένας άλλος ανασταλτικός 

παράγοντας για την εφαρμογή εναλλακτικών πρακτικών είναι οι κατευθυντήριες 

γραμμές από τη διεύθυνση του σχολείου (2 αναφορές): «Επειδή δουλεύω σε ιδιωτικό 

σχολείο και δεν μπορεί να υπάρξει πρόγραμμα ξεχωριστό για το κάθε τμήμα, εκεί πέρα 
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λίγο… δυσκολεύει το πράγμα. Δεν γίνεται να χρησιμοποιήσω εγώ πολύ εποπτικό υλικό, 

το οποίο δεν το χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα τμήματα γιατί πρέπει να υπάρχει μια 

συμπόρευση. Εεε… σε πολλές περιπτώσεις έχω ενισχύσει κάπως παραπάνω εεε… τη 

διδασκαλία μου, αλλά είναι… είναι δύσκολο!» (εκπαιδευτικός 17).  

 

Ως προς τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

κατάλληλες για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, αναφέρονται κυρίως η χρήση 

του portfolio από τους νηπιαγωγούς (6 αναφορές) και η χρήση ημερολογίου από τους 

δασκάλους (3 αναφορές). Συγκεκριμένα: «Ε νομίζω μέσα από το portfolio 

περισσότερο, δηλαδή βλέπεις τη σταδιακή πορεία, ας πούμε, και τη μαθησιακή εξέλιξη 

του παιδιού από εκεί πολύ έντονα. Και συνήθως έχει βελτίωση, είναι ξες… όπως τα 

‘χεις μέσα και καταχωρημένα με τις ημερομηνίες το βλέπεις πολύ καλά δηλαδή και 

κατά γνωστικά αντικείμενα ας πούμε, περιοχές… οπότε ναι, είναι καλό το portfolio 

πολύ, για όλα τα παιδιά για μένα, αλλά και γι αυτά τα παιδιά που λες ειδικά εντάξει, 

ναι! Είναι ένας… είναι μια καλή, ας πούμε, βάση… για να δεις που ήσουνα και τι έχεις 

κάνει και πού βρίσκεσαι τώρα με το παιδί» (εκπαιδευτικός 2) και «Εάν ξέρεις πώς να 

το χρησιμοποιήσεις (το ημερολόγιο) και καταγράφεις συστηματικά και ανάλογα τον 

τομέα την πρόοδο ή… ή την μη πρόοδο του παιδιού, όχι απλά σε βοηθάει, αλλά σου 

δίνει μια σαφή εικόνα του τι έχεις καταφέρει, τι χρειάζεται να δουλευτεί κι άλλο… είναι 

πολύ χρήσιμο» (εκπαιδευτικός 20). Μία μονάχα εκπαιδευτικός ανέφερε ότι η 

αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσα από τη συστηματική παρατήρηση αυτών των 

μαθητών: «Έτσι όπως τα παρατηρώ εγώ μέσα στην τάξη και τους παρακολουθώ 

συστηματικά, έχοντας καρτέλα που καταγράφω ό, τι μου κάνει εντύπωση σε όλους τους 

τομείς της ανάπτυξης» (εκπαιδευτικός 11).  

 

Η πλειονότητα των συνεντευξιαζόμενων παραδέχθηκε ότι δεν χρησιμοποιεί 

εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης για ποικίλους λόγους (20 αναφορές). «Ας πούμε 

αναλυτική καταγραφή σε κάποιας μορφής ημερολόγιο ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο… όχι, 

ποτέ δεν  μπήκα στη διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια», σημείωσε ο εκπαιδευτικός 26. 

Οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να προτιμούν τις περισσότερο παραδοσιακές μορφές 

αξιολόγησης, όπως είναι η απλή παρατήρηση (20 αναφορές), αλλά και η γραπτή 

επίδοση των μαθητών σε διάφορα τεστ και ασκήσεις αξιολόγησης (9 αναφορές). 
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Αναλυτικότερα: «…εννοείται ότι παρατηρείς τα παιδιά, για να δεις πώς προχωράνε, 

που δυσκολεύονται, να έχεις μια εικόνα που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», 

ανέφερε η εκπαιδευτικός 6 και «…από τα γραπτά τους… όχι συνεχόμενα, κάτι, ας 

πούμε, απ’ την αρχή, μετά σε κάποια άλλη φάση κάτι που γράψαμε… γράψαν τα παιδιά, 

ώστε να ‘χω εικόνα και βασικά να δω πώς αναπτύσσονται αυτοί… την εξέλιξή τους, ας 

πούμε. Κι είναι μια εικόνα, δηλαδή το βλέπεις και λες «αχ δες πώς έγραφε, ας πούμε, 

τότε, τώρα πώς γράφει;» και βλέπεις μια ωρίμανση ή εντάξει μια στασιμότητα, ανάλογα 

τι έχει το κάθε παιδί», δήλωσε η εκπαιδευτικός 23.  

 

Ωστόσο, μία μερίδα εκπαιδευτικών υποστήριξε ότι η αξιολόγηση των 

μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης είναι περισσότερο επιεικής 

συγκριτικά με τους συμμαθητές τους (10 αναφορές): «Εναλλακτικές… όχι, αλλά η 

αξιολόγηση προσαρμόζεται, γιατί δεν υπάρχει μία αυστηρή μεζούρα για ένα παιδί που 

έχει μαθησιακές δυσκολίες με ένα άλλο παιδί που δεν έχει μαθησιακές δυσκολίες ή 

αντιμετωπίζει πάρα πολύ… ή έχει μια αδεξιότητα, ας πούμε, παραπάνω. Ε, αυτοί δεν 

αντιμετωπίζονται με την ίδια μεζούρα. Τα παιδιά με δυσκολίες και με προβλήματα 

αντιμετωπίζονται διαφορετικά» (εκπαιδευτικός 20).  

 

Όσον αφορά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που εκφράστηκαν από τους 

συμμετέχοντες σχετικά με την εναλλακτική αξιολόγηση, ο κύριος προβληματισμός 

αφορά στην έλλειψη διδακτικού χρόνου (7 αναφορές). Ενδιαφέρουσα είναι η δήλωση 

της εκπαιδευτικού 15: «Λοιπόν… όλα αυτά θεωρητικά είναι πάρα πολύ καλά, 

δυστυχώς όμως στην πράξη δεν μπορούν να εφαρμοστούν, τουλάχιστον μιλάω από 

προσωπική πείρα και από τη συζήτηση που έχω με πολλούς συναδέλφους. …είναι λίγο 

δύσκολο είναι η αλήθεια, γιατί είναι το πρόγραμμα μας τέτοιο που δεν έχουμε τον 

χρόνο, δεν γίνεται, δηλαδή εγώ δεν ξέρω… πραγματικά δεν ξέρω καμία συνάδελφο που 

να έχει ασχοληθεί. Εεε… η συστηματική παρατήρηση… όχι ως καταγραφή όμως, ως 

παρατήρηση. Εεε… εγώ δεν το έχω κάνει, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να βοηθήσει, 

δηλαδή θεωρώ ότι χάνω χρόνο με το να καθίσω να ασχοληθώ γραπτά με αυτό…».  

 

Επιπλέον, καταγράφηκε από κάποιους εκπαιδευτικούς ο προβληματισμός ότι 

η εφαρμογή εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις 

και κατάλληλη κατάρτιση (4 αναφορές). «Δεν το έχω δουλέψει και δεν ξέρω αν το 
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κάνω σωστά, αν το αξιολογώ σωστά κι αν χρησιμοποιώ την κατάλληλη μορφή 

αξιολόγησης. Προτιμώ να τα παρατηρώ, έτσι όπως ξέρω εγώ, τουλάχιστον αυτό ξέρω 

πώς να το κάνω (γελάει)» παραδέχθηκε η εκπαιδευτικός 7 και η εκπαιδευτικός 18 

συμπλήρωσε: «Πολύ ευχαρίστως να το κάνω, αλλά δεν ξέρω πώς να το κάνω, 

επομένως πάω με τον πατροπαράδοτο τρόπο (γελάει)». Ίδιος αριθμός συμμετεχόντων 

ανέφερε ότι η διεύθυνση του σχολείου δίνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 

αξιολόγηση των μαθητών (4 αναφορές): «Εεε… εγώ το κάνω για δικό μου λογαριασμό 

τέλος πάντων, απλά… λόγω των πλαισίων του σχολείου δεν δίνεται αυτό το πράγμα 

στους γονείς» (εκπαιδευτικός 24). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δήλωση της 

εκπαιδευτικού 14: «Μμμ… η αξιολόγηση είναι ένα κομμάτι (αναστενάζει). Εγώ θα τα 

αξιολογήσω, αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να φτάσει η αξιολόγηση αυτή πουθενά, 

θα πρέπει να είναι όλα θετικά και εγώ με αυτό δεν συμφωνώ. …Γιατί αυτό είναι το 

πλαίσιο που μας έχει δοθεί, δεν μπορούμε να λέμε και τα αρνητικά. Ναι, αλλά όταν ένα 

παιδί παρουσιάζει δυσκολίες, θα πρέπει να δεις και τα αρνητικά και να ενημερώσεις 

τον γονιό να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή στην αξιολόγηση, εγώ, ας πούμε, χρησιμοποιώ 

portfolio, οι απόψεις διίστανται, τι κάνουμε; Βάζουμε μέσα ενδεικτικές εργασίες του 

παιδιού που νομίζουμε ότι δεν τα πήγε καλά; Όχι, δεν το κάνουμε. Άρα δίνουμε μια 

ψευδή εικόνα, άρα στην ουσία δεν αξιολογούμε». Συνεπώς, η εκπαιδευτικός 27 

κατέληξε: «Γιατί να επιχειρήσω τέτοιου τύπου αξιολόγηση αφού στο τέλος πάλι θα 

αξιολογηθούνε με τον παραδοσιακό τρόπο που θα αξιολογηθούνε και οι υπόλοιποι;».  

 

Τέλος, η εκπαιδευτικός 17 εξέφρασε τον προβληματισμό της σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα τελικά της εναλλακτικής αξιολόγησης, καθώς σύμφωνα με τα 

όσα είπε: «Κοίταξε… ναι, έχω χρησιμοποιήσει σε κάποιες περιπτώσεις. Εεε… ίσως ο 

τρόπος που το ‘κανα ήταν λάθος, δεν θεώρησα ότι με βοήθησε περισσότερο από το 

νοερό, ας πούμε, ημερολόγιο το οποίο έχω φτιάξει εγώ (γελάει). Δηλαδή δεν… Θυμάμαι 

την πορεία του μαθητή κάθε στιγμή της χρονιάς, δεν χρειάστηκα, δεν με βοήθησε… δεν 

με υποβοήθησε πολύ περισσότερο ένα ημερολόγιο, το οποίο μπορεί να είχα».  
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Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΔ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί Σύνολο 

Αναφορών 

Τρόποι διερεύνησης του προφίλ 

των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες  

 

ΚΑΘΕΠΑΠ = Καθημερινή επαφή με 

τα παιδιά  

28 

ΣΥΝΓΟΝ = Συνεργασία με τους 

γονείς  

7 

ΕΝΕΙΔ = Ενημέρωση από ειδικό 

επιστήμονα 

4 

ΓΝΚΕΔΔΥ = Γνωμάτευση από 

ΚΕΔΔΥ  

4 

ΕΝΠΡΕΚ = Ενημέρωση από τον 

προηγούμενο εκπαιδευτικό του 

παιδιού 

4 

Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μεθόδων διδασκαλίας για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΑΕΜΕΔΙΔ = Απουσία εναλλακτικών 

μεθόδων διδασκαλίας 

17 

ΕΠΑΝΜΜΔ = Επιεικής 

αντιμετώπιση των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες 

2 

ΠΡΣΥΑΝ = Προβληματισμοί όσον 

αφορά την εναλλακτική διδασκαλία 

λόγω της συναισθηματικής 

ανασφάλειας των μαθητών με ΜΔ 

7 

ΠΡΕΛΔΧΡ = Προβληματισμοί όσον 

αφορά την εναλλακτική διδασκαλία 

λόγω έλλειψης διδακτικού χρόνου 

5 

ΠΡΔΙΕΣΧ = Προβληματισμοί όσον 

αφορά την εναλλακτική διδασκαλία 

λόγω κατευθυντήριων γραμμών από 

τη διεύθυνση του σχολείου 

2 

ΠΡΕΛΕΞΓ = Προβληματισμοί όσον 

αφορά την εναλλακτική διδασκαλία 

λόγω της έλλειψης εξειδικευμένων 

γνώσεων 

1 
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ΠΡΠΟΤΜΗ = Προβληματισμοί όσον 

αφορά την εναλλακτική διδασκαλία 

λόγω των πολυπληθών τμημάτων 

3 

ΟΛΑΙΚΑΠ = Ολική αισθητηριακή 

κινητική απόκριση 

9 

ΣΧΕΔΕΡΓ = Εφαρμογή σχεδίων 

εργασίας 

3 

ΟΜΣΥΝΜ = Ομαδοσυνεργατική 

μέθοδος 

2 

Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μεθόδων αξιολόγησης για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ = Απουσία εναλλακτικών 

μορφών αξιολόγησης 

20 

ΑΠΛΠΑΡ = Αξιολόγηση μέσα από 

την απλή παρατήρηση 

20 

ΓΡΑΠΕΠ = Αξιολόγηση μέσα από 

την γραπτή επίδοση των μαθητών 

9 

ΕΠΑΞΜΜΔ = Επιεικής αξιολόγηση 

για τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες 

10 

ΠΡΕΛΔΧΡ = Προβληματισμοί όσον 

αφορά την εναλλακτική αξιολόγηση 

λόγω έλλειψης διδακτικού χρόνου 

7 

ΠΡΕΛΕΞΓ = Προβληματισμοί όσον 

αφορά την εναλλακτική αξιολόγηση 

λόγω έλλειψης εξειδικευμένων 

γνώσεων 

4 

ΠΡΔΙΕΣΧ = Προβληματισμοί όσον 

αφορά την εναλλακτική αξιολόγηση 

λόγω κατευθυντήριων γραμμών από 

τη διεύθυνση του σχολείου 

4 

ΠΡΑΝΑΠ =  Προβληματισμοί όσον 

αφορά την εναλλακτική αξιολόγηση 

λόγω αναποτελεσματικότητας της 

εφαρμογής της 

1 

ΧΡΗΜΕΡ = Χρήση ημερολογίου 3 

ΧPORT = Χρήση του portfolio 6 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
ΠΜΣ Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Θεσσαλονίκη 2017 164 

ΣΥΣΤΠΑΡ = Συστηματική 

παρατήρηση 

1 

Κατάρτιση και επιμόρφωση  των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη 

διδασκαλία μαθητών με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ = Ελλιπής 

πανεπιστημιακή κατάρτιση  

28 

ΜΕΤΑΠΕΞ = Μεταπτυχιακή 

εξειδίκευση 

4 

ΠΡΟΣΜΕΛ = Ανάγκη συνεχούς 

προσωπικής μελέτης και ενημέρωσης 

των εκπαιδευτικών 

13 

ΑΝΣΥΝΕΠ = Ανάγκη συνεργασίας 

με ειδικούς παιδαγωγούς 

9 

ΚΑΣΕΜΕΑ = Ανάγκη κατάρτισης 

μέσω σεμιναρίων που αφορούν την 

ειδική αγωγή 

8 

ΠΡΑΣΔΕΑ = Ανάγκη προσθήκης 

πρακτικής άσκησης σε δομές της 

ειδικής αγωγής στο πρόγραμμα 

σπουδών 

4 

ΕΠΠΑΚΑΤ = Επαρκής 

πανεπιστημιακή κατάρτιση 

2 

Συγκεντρωτικός Πίνακας 14: Θεματικός Άξονας Ζ «Εκπαιδευτική Διαχείριση των 

μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες» 

 

Αξιολογώντας την υφιστάμενη κατάρτιση των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

αναφορικά με την εκπαιδευτική διαχείριση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, η 

συντριπτική πλειονότητα των συνεντευξιαζόμενων έκρινε ελλιπή την πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση (28 αναφορές). Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί 9 και 17 περιέγραψαν 

αντίστοιχα: «Καθόλου! Εγώ τελείωσα το ’91. Όχι, δεν ήμουνα καθόλου 

προετοιμασμένη κι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις, γιατί και το 

παιδί θα πρέπει να το αντιμετωπίσεις έτσι, όπως πρέπει, και τον γονιό πρέπει να τον 

αντιμετωπίσεις έτσι, όπως πρέπει, και τα άλλα παιδιά κι αυτά έχουν το μερίδιό τους 

και, και, και!» και «Όχι, δεν αισθάνομαι (προετοιμασμένη). Όταν σε τέσσερα χρόνια 

πανεπιστημίου έχεις ενάμιση- δυο μαθήματα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και 

επαναλαμβάνω χωρίς πρακτική άσκηση πάνω στο θέμα, χωρίς να έχεις έρθει σε επαφή 

με ένα τέτοιο παιδί, χωρίς να ξέρεις τι να περιμένεις… χωλαίνει στην πράξη». Από την 
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άλλη μεριά, δύο εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν επαρκή την πανεπιστημιακή κατάρτιση 

στο συγκεκριμένο ζήτημα: «Απολύτως! Να το πω δυνατά: α-πο-λύ-τως! Μην το πάρεις 

σαν έπαρση, αλλά πιστεύω ότι ξέρουμε και κάνουμε ήδη πάρα, πάρα πολλά, πιστεύω ότι 

παραπάνω δεν γίνεται. Δηλαδή παραπάνω τι άλλο να μου κάνουνε;» (εκπαιδευτικός 

11). 

 

Ένας μικρός αριθμός συμμετεχόντων εξέφρασε ότι παρά την ελλιπή 

πανεπιστημιακή κατάρτιση στην ειδική αγωγή, η μεταπτυχιακή εξειδίκευση 

συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των μαθητών με 

δυσκολίες μάθησης. «…εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ το μεταπτυχιακό, που 

έκανα πρόσφατα. Μπορεί να είχε… ως θέμα την οργάνωση και διοίκηση της 

εκπαίδευσης, αλλά μέσα απ’ την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, κυρίως 

δηλαδή απ’ τον ρόλο του διευθυντή εεε… κάναμε και όλα αυτά, γιατί ο ρόλος του 

διευθυντή είναι πολύπλευρος… και πώς αξιολογείς το μάθημα, πώς αξιολογείς τον 

εκπαιδευτικό, πώς αξιολογείς γενικά τους μαθητές, αλλά και αυτούς που 

αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα και με βοήθησε πάρα πολύ το μεταπτυχιακό» 

ανέφερε ενδεικτικά ο εκπαιδευτικός 30.  

 

Οι συμμετέχοντες έθεσαν τις δικές τους προτάσεις για την καλύτερη 

προετοιμασία των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής, όσον αφορά τη διδασκαλία 

παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Σχεδόν οι μισοί συνεντευξιαζόμενοι δήλωσαν ότι 

είναι προσωπική ευθύνη του εκπαιδευτικού η συνεχής μελέτη και ενημέρωση και πως 

εναπόκειται μόνο στο δικό του προσωπικό ενδιαφέρον (13 αναφορές). «Εγώ 

προσωπικά δεν έχω μεγάλες αξιώσεις από μια σχολή να σου δώσει αυτά που θα μάθεις 

μέσα στην τάξη, θα σου πει τα βασικά και από ‘κει και πέρα από την ώρα του 

διορισμού σου ξεκινάει η δουλειά. Οι σπουδές σου δίνουν έναν σκελετό γνώσεων, εσύ 

θα βάλεις περιεχόμενα σε αυτόν τον σκελετό, που θα είναι και αξιόπιστα, γιατί έχουνε 

βγει μέσα από τη διδακτική εμπειρία… …Πιστεύω δηλαδή πάρα πολύ στο προσωπικό 

ύφος του δασκάλου, στο προσωπικό του φιλότιμο και στην προσωπική του προσπάθεια 

να μελετήσει και να ενημερωθεί» ανέφερε η εκπαιδευτικός 12. Παράλληλα, η 

εκπαιδευτικός 13 υποστήριξε: «Κοίταξε, θεωρώ ότι πάντοτε βοηθάει η ενημέρωση και 

το διάβασμα της διεθνής βιβλιογραφίας, τα πράγματα αλλάζουν, καινούργιες απόψεις 
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προκύπτουν, καινούργιες στρατηγικές, καινούργιες μέθοδοι, πάντα χρειάζεται κάτι 

περισσότερο. Πέρα δηλαδή από τις σπουδές… νομίζω ότι είναι και στον κάθε άνθρωπο 

πόσο θέλει να ψαχτεί, να εντρυφήσει και να πάει ένα βήμα παραπέρα».  

 

Αρκετά βοηθητική, επίσης, κρίνεται και η κατάρτιση μέσω σεμιναρίων που 

αφορούν την ειδική αγωγή (8 αναφορές): «Να γίνονται περισσότερα σεμινάρια ειδικής 

αγωγής, γιατί κακά τα ψέματα σε αυτήν την ηλικία είναι λίγο δύσκολο να πάρεις 

απόφαση να διαβάσεις από μόνος σου, είναι λίγο δύσκολο. Που να ψάξεις; Από πού να 

αρχίσεις και πού να τελειώσεις; Ενώ στα σεμινάρια είναι αλλιώς, σου τα εξηγούνε 

αλλιώς και εσύ μετά νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τον εαυτό σου» 

(εκπαιδευτικός 18). Επιπλέον, η εκπαιδευτικός 24 μοιράστηκε την προσωπική της 

εμπειρία: «Προσωπικά έκανα… τέλος πάντων κάποια σεμινάρια και γενικά 

ασχολήθηκα με το θέμα και νιώθω πιο καλά προετοιμασμένη. Βέβαια, εντάξει κάθε 

περίπτωση είναι μοναδική και ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι μπορείς όλα να τα 

διαχειριστείς, αλλά όσο ψάχνεσαι και συμμετέχεις και παρακολουθείς, τότε πάντα 

βρίσκεις την άκρη τελικά».  

 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί 

όσον αφορά τη διδασκαλία παιδιών με δυσκολίες μάθησης, μερικοί ανέφεραν ότι 

είναι απαραίτητη η συνεργασία με ειδικούς παιδαγωγούς (9 αναφορές). «Θα ήθελα να 

έχω κάποιον ειδικό, για να με βοηθήσει να διδάξω αυτούς τους μαθητές, γιατί 

δυσκολεύομαι να το κάνω εγώ αυτό μόνη μου. Κατάλαβες; Θα ήθελα να υπάρχει 

κάποιος ειδικός, για να με βοηθήσει, να συνεργαστούμε και να είναι πιο 

αποτελεσματική η διδασκαλία για το παιδί» (εκπαιδευτικός 22) και «Όπως το είπες… 

εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης, όσο κι αν διαβάσεις, όσα σεμινάρια κι αν 

παρακολουθήσεις, δεν μπορείς να αντικαταστήσεις μια ειδική παιδαγωγό, την οποία 

χρει-ά-ζον-ται και τα παιδιά, αλλά και εμείς» (εκπαιδευτικός 7).  

 

Τέλος, τέσσερις συνεντευξιαζόμενοι πρότειναν την προσθήκη πρακτικής 

άσκησης σε δομές της ειδικής αγωγής στο πλαίσιο των βασικών σπουδών: «Βασικά 

εκτός από τη θεωρία, που είναι σίγουρα σημαντική, γιατί πρέπει να ξέρεις τι μπορεί να 

κάνει ένα παιδί τυπικής ηλικίας, για να… καταλάβεις που έχει μένει πίσω το παιδί με 
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τις δυσκολίες… εκτός, λοιπόν, από τη θεωρία, θεωρώ ότι θα έπρεπε ίσως να υπήρχε 

και κάποια πρακτική σε δομές της ειδικής αγωγής... ε, είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις 

τι έχεις να αντιμετωπίσεις, αλλά και πώς διαχειρίζονται αυτούς τους μαθητές άλλοι 

εκπαιδευτικοί πιο έμπειροι» (εκπαιδευτικός 16).  
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8ο Κεφάλαιο: Συζήτηση 

 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων, αλλά και 

των στάσεων των εκπαιδευτικών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σχετικά 

με τον ρόλο των στρατηγικών γλωσσικής ανάπτυξης σε μαθητές με ή χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες. Μελετώντας σε βάθος τα αποτελέσματα που προέκυψαν και 

παρουσιάστηκαν αναλυτικά παραπάνω, εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία 

παρατίθενται στη συνέχεια. 

 

8.1. Συμπεράσματα ως προς τις στάσεις των εκπαιδευτικών 

 

Στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε προσπάθεια, ώστε οι εκπαιδευτικοί 

να ορίσουν εννοιολογικά τις στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα 

ευρήματα, οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να προσδιορίσουν, αλλά και να αναγνωρίσουν 

τις στρατηγικές, υποστηρίζοντας ότι δεν κατέχουν το απαραίτητο θεωρητικό 

υπόβαθρο (O’Malley et al., 1985; Bedir, 2010). Παρά την αδυναμία προσδιορισμού 

του όρου, η έρευνα επιβεβαιώνει την αυξανόμενη συνειδητοποίηση των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη σημασία των στρατηγικών στη γλωσσική ανάπτυξη των 

παιδιών (Bedir, 2010; Griffiths, 2007; Pentimonti & Justice, 2009). Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό το γεγονός ότι όλοι οι συμμετέχοντες της έρευνας φανερώνουν θετική 

στάση απέναντι στις στρατηγικές και αναγνωρίζουν τα πολύπλευρα οφέλη της 

κατάκτησής τους στην εξέλιξη των παιδιών. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι οι στρατηγικές 

γλωσσικής ανάπτυξης συμβάλλουν στην απόκτηση νέων γνώσεων και στην επίτευξη 

των μαθησιακών στόχων με έναν ευχάριστο και ουσιαστικό τρόπο για τους ίδιους 

τους μαθητές (Bedir, 2010; Council of Europe, 2002; Ferreras Remesal, 2008, στο Di 

Carlo, 2016). Επίσης, αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο, ώστε τα παιδιά να 

οργανώσουν τη μαθησιακή διαδικασία και να αντιμετωπίσουν διάφορες δυσκολίες 

που συναντούν, διευκολύνοντας έτσι τη μάθηση (Díaz-Barriga & Hernández Rojas, 

2002, στο Di Carlo, 2016; Oxford, 1990). Μέσα από τις στρατηγικές οι μαθητές 

«μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν». Οι νέες πληροφορίες αξιολογούνται και η γνώση 

οικοδομείται σταδιακά από τους ίδιους, στηριζόμενοι στις ήδη υπάρχουσες εμπειρίες 

τους, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο την ακαδημαϊκή επιτυχία. Εκτός των άλλων, οι 
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στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης ενισχύουν τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών. 

Αναλυτικότερα, η χρήση στρατηγικών στο πλαίσιο της σχολικής τάξης τους βοηθά να 

προσεγγίσουν ποικίλα θέματα, να αποκωδικοποιήσουν δύσκολες έννοιες, αλλά και να 

διδάξουν στους μαθητές χρήσιμες ακαδημαϊκές δεξιότητες. Τα παραπάνω ευρήματα 

είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τα 

οφέλη της κατάκτησης των στρατηγικών αναμένεται να επηρεάζει θετικά τις στάσεις 

τους απέναντι σε αυτές και τη διδασκαλία τους στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (Chamot, 

2004). 

 

Εξετάζοντας, λοιπόν, τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη 

διδασκαλία των στρατηγικών, διαπιστώνεται, όπως ήταν αναμενόμενο, ότι όλοι οι 

συμμετέχοντες τάσσονται υπέρ της ενίσχυσής τους στο πλαίσιο της τάξης (Bedir, 

2010). Εξάλλου, σημαντικός αριθμός των εκπαιδευτικών τονίζει ότι απώτερος στόχος 

της διδασκαλίας των στρατηγικών είναι η κατάκτησή τους από τα ίδια τα παιδιά, 

ώστε να είναι ικανά να τις χρησιμοποιούν αυτόνομα και αποτελεσματικά καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σχολικής τους πορείας (Rubin, 2013). Στηριζόμενοι στις παραπάνω 

πεποιθήσεις, αναμένεται η ενίσχυση των στρατηγικών να γίνεται άμεσα και 

στοχευμένα, με σκοπό τα παιδιά να κατανοήσουν την αξία τους και να τις 

υιοθετήσουν σκόπιμα στη μαθησιακή διαδικασία (Díaz-Barriga & Hernández Rojas, 

2002, στο Di Carlo, 2016; Griffiths, 2013, στο Di Carlo, 2016). Ωστόσο, η 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών υποστηρίζει ότι η ανάδειξη των στρατηγικών πρέπει 

να αποφεύγεται και η διδασκαλία τους να πραγματοποιείται με έμμεσο και παιγνιώδη 

τρόπο (Bedir, 2010), διαφορετικά η χρήση ορολογίας θα εμποδίσει τη κατανόησή 

τους από τα παιδιά και η άμεση διδασκαλία θα γίνει αντιληπτή ως επιβολή και έτσι 

θα χάσουν το ενδιαφέρον τους, επιφέροντας τελικά το αντίθετο αποτέλεσμα. Τα 

ευρήματα της έρευνας έρχονται σε αντίθεση με τη διεθνή βιβλιογραφία, η οποία 

τονίζει ότι η άμεση ενίσχυση των γλωσσικών στρατηγικών αποφέρει θετικά 

αποτελέσματα στους μαθητές, καθώς τους βοηθά να συνειδητοποιήσουν την ποικιλία 

των στρατηγικών που είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν, να διαλέγουν την 

κατάλληλη σε κάθε περίσταση, αλλά και να κατανοήσουν τον αποτελεσματικό τρόπο 

χρήσης τους (Chamot, Barnhardt, El-Dinary & Robbins, 1999, στο Yang, 2007; 

MacIntyre & Noels, 1996, στο Yang, 2007; Mizumoto & Takeuchi, 2009).  
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Οι Chamot & Kupper, (1989), Macaro (2001: 266, στο Rubin, 2013) και 

Muller (2016) αναφέρουν ότι η διδασκαλία των στρατηγικών απαιτεί χρόνο, 

προκειμένου οι μαθητές να τις κατανοήσουν και να τις ενσωματώσουν συνειδητά στη 

μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, ελάχιστοι εκπαιδευτικοί στην παρούσα έρευνα 

φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι οι στρατηγικές είναι σημαντικό να ενισχύονται σε όλες 

τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς πρόκειται για μια διαχρονική διαδικασία. Με βάση 

όλα τα παραπάνω αποτελέσματα, γίνεται αντιληπτή η έλλειψη των απαραίτητων 

γνώσεων σχετικά με τις στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης από τους εκπαιδευτικούς 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Εξάλλου, οι περισσότεροι συμμετέχοντες 

της έρευνας εκφράζουν την ανασφάλεια που νιώθουν λόγω της έλλειψης του 

θεωρητικού υπόβαθρου και τονίζουν την ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν στην ανάπτυξη των στρατηγικών, προκειμένου να είναι ικανοί να τις 

αναγνωρίζουν και να τις διδάσκουν με επιτυχία στους μαθητές τους (Dignath-van 

Ewijk & van der Werf, 2012; Pentimonti & Justice, 2009). 

 

Σε μια προσπάθεια διερεύνησης των στρατηγικών που ενισχύουν είτε με 

άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της τάξης, προκύπτουν 

κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Αρχικά, οι συμμετέχοντες της έρευνας 

αναφέρουν ότι η αφήγηση ή ανάγνωση ιστοριών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 

εργαλείο σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, το οποίο κατέχει σπουδαίο ρόλο στην 

εξέλιξη της γλώσσας των παιδιών. Μέσα από τις κατάλληλες συμπληρωματικές 

ερωτήσεις, προκύπτουν διαφορές ανάμεσα στις νηπιαγωγούς και στους δασκάλους 

πρώτης σχολικής ηλικίας αναφορικά με τα οφέλη της αφήγησης και της ανάγνωσης 

στους μαθητές. Συγκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί τονίζουν ότι μέσα από την αφήγηση 

παραμυθιών τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έρχονται σε επαφή με νέες έννοιες και 

εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. Η εκμάθηση νέων λέξεων συμβάλλει στην εξέλιξη 

του προφορικού λόγου (Πήτα, 2001). Ακόμη, τα παραμύθια παρέχουν ευκαιρίες για 

δημιουργική συζήτηση, όπου τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία να εκφράσουν τις 

ιδέες τους και να ανταλλάξουν απόψεις, αναπτύσσοντας τις απαραίτητες 

επικοινωνιακές δεξιότητες κατά την προσχολική ηλικία (Shiel et al., 2012). Από την 

άλλη μεριά, οι εκπαιδευτικοί πρώτης σχολικής ηλικίας δίνουν περισσότερη έμφαση 

στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσα από την ανάγνωση (Chall, 1983, στο 
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Davidson, 2010). Συγκεκριμένα, η ικανότητα της κατανόησης, της επεξεργασίας και 

της ερμηνείας των κειμένων συμβάλλει στην ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών, 

καθώς μέσω αυτής τα παιδιά γίνονται ικανά να επεξεργάζονται το εκπαιδευτικό 

υλικό, να αναζητούν πληροφορίες, να αφομοιώνουν νέες γνώσεις και να 

ανταποκρίνονται σε φύλλα αξιολόγησης με επιτυχία.  

 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την καλλιέργεια των στρατηγικών ανάγνωσης, οι 

εκπαιδευτικοί ενισχύουν μια πληθώρα στρατηγικών κατά τη διάρκεια της 

αναγνωστικής διαδικασίας. Τόσο οι νηπιαγωγοί, όσο και οι δάσκαλοι ενθαρρύνουν 

την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στα παιδιά (Guthrie, McRae, & Klauda, 2007, στο 

Melby-Lervag & Lervag, 2014), στοχεύοντας, ωστόσο, σε διαφορετικούς τομείς 

ανάπτυξης. Μέσα από τις συνεντεύξεις γίνεται αντιληπτό ότι η ανταλλαγή των ιδεών 

ανάμεσα στα παιδιά στο νηπιαγωγείο έχει απώτερο σκοπό την καλλιέργεια των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους. Αντίθετα, οι δάσκαλοι ενθαρρύνουν τον διάλογο 

ανάμεσα στα παιδιά, προκειμένου να μπουν στη διαδικασία να αναλύσουν το 

κείμενο, να εξάγουν συμπεράσματα και να αιτιολογήσουν τις απόψεις τους στους 

συμμαθητές τους, δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για την ακαδημαϊκή επιτυχία 

τους. Επιπλέον, οι νηπιαγωγοί συχνά χρησιμοποιούν μουσικά κομμάτια, τραγούδια ή 

ποιήματα, προκειμένου να εντάξουν τα παιδιά στη διαδικασία της ανάγνωσης με έναν 

παιγνιώδη τρόπο (Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, 2006), κάτι το οποίο δεν 

αναφέρεται από τους δασκάλους λόγω της διαφορετικής φιλοσοφίας του 

νηπιαγωγείου από το δημοτικό σχολείο.  

 

Αναφορικά με τις γνωστικές στρατηγικές ανάγνωσης, η αξιοποίηση του 

τίτλου, αλλά και η χρήση εικόνων χρησιμοποιείται από τις νηπιαγωγούς, αλλά και 

τους δασκάλους. Ιδιαίτερα, η εικονογράφηση αποτελεί απαραίτητο στοιχείο τόσο για 

να εξάψει τη φαντασία των παιδιών, αλλά και για να συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότερη κατανόηση του κειμένου (Guthrie, McRae, & Klauda, 2007, στο 

Melby-Lervag & Lervag, 2014). Ιδιαίτερα, οι νηπιαγωγοί φαίνεται να χρησιμοποιούν 

τις εικόνες και με έναν διαφορετικό τρόπο. Συχνά κρύβουν διάφορα στοιχεία, 

προκειμένου να παρακινήσουν τους μαθητές να αναζητήσουν και να συμπληρώσουν 

με τη φαντασία τους την ιστορία, καθώς παρατηρούν την εικόνα. Άλλωστε, η 
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διατύπωση υποθέσεων σχετικά με το κείμενο αποτελεί έναν από τους βασικούς 

μαθησιακούς στόχους του νηπιαγωγείου (Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, 

2006). Διαφορετικές στρατηγικές ενισχύουν οι δάσκαλοι πρώτης σχολικής ηλικίας 

στους μαθητές τους. Στοχεύοντας στην κατανόηση σε βάθος του κειμένου, 

εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά δεν θα έχουν άγνωστα στοιχεία κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί τους ζητούν να εκφράσουν τις απορίες τους, να 

υπογραμμίσουν τις άγνωστες λέξεις που συναντούν και να καταγράψουν τη σημασία 

τους, ώστε να γίνει κατανοητό το νόημα των προτάσεων. Η στρατηγική της 

επανάληψης από τους δασκάλους στηρίζεται στην ίδια λογική. Μέσα από την 

επανάληψη τα παιδιά θα κατανοήσουν καλύτερα το κείμενο και θα μπορέσουν να 

συλλέξουν περισσότερα στοιχεία, για να προχωρήσουν μετέπειτα στην κριτική 

ανάλυσή του (Guthrie, McRae, & Klauda, 2007, στο Melby-Lervag & Lervag, 2014). 

 

Η ερμηνεία του κειμένου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική από τους 

εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοχολικής ηλικίας. Βασιζόμενοι στο Δ.Ε.Π.Π.Σ., 

οι νηπιαγωγοί ενθαρρύνουν τα παιδιά να επαληθεύουν τις αρχικές τους εικασίες 

σχετικά με τα κείμενα, ενισχύοντας την ικανότητα αυτοαξιολόγησης, αλλά και να 

αποδίδουν τις δικές τους εκδοχές στην ιστορία, καλλιεργώντας τη φαντασία τους 

(Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, 2006). Ωστόσο, παρά την πληθώρα 

μεταγνωστικών στρατηγικών, η πλειονότητα τόσο των δασκάλων, όσο και των 

νηπιαγωγών δείχνει να προτιμά τη μετωπική διδασκαλία. Συγκεκριμένα, οι 

εκπαιδευτικοί θέτουν ερωτήσεις στα παιδιά, ισχυριζόμενοι ότι αποτελεί τον 

αντικειμενικότερο και ασφαλέστερο τρόπο για να ελέγξουν τον βαθμό κατανόησής 

τους, ενισχύοντας ευρήματα παλαιότερων ερευνών (Griffiths, 2007).  

 

Σχετικά με την καλλιέργεια του γραπτού λόγου στην προσχολική ηλικία, 

σημαντική προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη του προφορικού, σύμφωνα με τις 

νηπιαγωγούς της παρούσας έρευνας. Η συντριπτική πλειονότητα δηλώνει ότι δίνει 

περισσότερη έμφαση στη χρήση στρατηγικών ενίσχυσης του προφορικού λόγου, 

όπως είναι η εύρεση αντικειμένων ή λέξεων που ξεκινούν από διάφορα φωνήματα, 

καθώς τα παιδιά συνειδητοποιούν τη σχέση του με τον γραπτό λόγο. Ένας μικρός 

αριθμός νηπιαγωγών αναφέρει τη χρήση φύλλων εργασίας για την καλλιέργεια του 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
ΠΜΣ Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Θεσσαλονίκη 2017 174 

γραπτού λόγου. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν μία ποικιλία μνημονικών 

στρατηγικών, όπως συσχέτιση με ήχους, χρήση φυσικής απόκρισης κ.α., ώστε τα 

παιδιά να προσεγγίσουν τη γραφή βιωματικά και με παιγνιώδη τρόπο. Παράλληλα 

δηλώνουν ότι ενθαρρύνουν τα παιδιά να αξιοποιούν τις διάφορες πηγές μέσα στην 

τάξη, προκειμένου να ικανοποιούν τις ανάγκες παραγωγής γραπτού λόγου. 

Συγκεκριμένα, υπάρχουν αναρτημένες στην τάξη διάφορες μορφές του γραπτού 

λόγου, όπως λέξεις, ποιήματα κ. α. και τα παιδιά ανατρέχουν σε αυτές, με σκοπό να 

βρουν και να παράγουν τα αντίστοιχα φωνήματα.  

 

Όλες οι παραπάνω στρατηγικές ενισχύουν τη σύνδεση του προφορικού με τον 

γραπτό λόγο, η οποία αποτελεί τον σημαντικότερο τομέα κατάκτησης κατά την 

ενίσχυση του γραπτού λόγου, όπως προκύπτει μέσα από τις συνεντεύξεις των 

νηπιαγωγών. Εξάλλου, στόχος του νηπιαγωγείου δεν είναι η εκμάθηση της γραφής, 

αλλά η κατανόηση ότι ο γραπτός λόγος είναι η αναπαράσταση του γραπτού και η 

συνειδητοποίηση της σχέσης φωνήματος– γραφήματος (Δαφέρμου, Κουλούρη, 

Μπασαγιάννη, 2006). Επιπλέον, σημαντικός αριθμός νηπιαγωγών τονίζει ότι στην 

προσχολική ηλικία είναι σημαντικό τα παιδιά να κατανοήσουν την οριζόντια θέση 

της γραφής και την τοποθέτηση των γραμμάτων κατά μήκος της σελίδας. Επίσης, να 

μάθουν την ορθή στάση του σώματος αλλά και να καλλιεργήσουν τις ικανότητες που 

υποστηρίζουν τη γραφή (π. χ. λεπτή κινητικότητα), μέσω της χρήσης διαφορετικών 

εργαλείων, όπως είναι οι μαρκαδόροι και τα ψαλίδια (Clay, 1975; Ferreiro & 

Teberosky, 1982; Temple, Nathan & Burris, 1993, στο Χριστοφιδέλλη, 2016). 

 

Από την άλλη μεριά, οι δάσκαλοι της πρώτης τάξης του δημοτικού στοχεύουν 

στην εκμάθηση της γραφής, μέσα όμως από δημιουργικούς τρόπους. Αρκετοί 

εκπαιδευτικοί παρέχουν πλούσιο και ενδιαφέρον εποπτικό υλικό στους μαθητές τους 

προκειμένου να τους παρακινήσουν να εκφραστούν γραπτά. Οι εκπαιδευτικοί των 

μεγαλύτερων τάξεων (δευτέρας και τρίτης δημοτικού) αναγνωρίζουν ότι η παραγωγή 

γραπτού λόγου αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο της γλωσσικής εξέλιξης των 

παιδιών και ενισχύουν διάφορες στρατηγικές γραπτής έκφρασης στους μαθητές τους. 

Αναλυτικότερα, κάποιοι δάσκαλοι υποστηρίζουν ότι αξιοποιούν τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών σχετικά με το θέμα της έκθεσης, ώστε να 
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δημιουργηθεί ένα εννοιολογικό πλαίσιο σύνδεσης της προηγούμενης και της νέας 

γνώσης. Έπειτα, η πλειονότητα αυτών ενθαρρύνει την εύρεση ιδεών από τους ίδιους 

τους μαθητές, με σκοπό να ανταλλάξουν απόψεις και να εμπλουτίσουν τις ήδη 

υπάρχουσες μέσα σε ένα δημιουργικό και συνεργατικό κλίμα. Η οργάνωση των 

ιδεών, με σκοπό να αποφευχθούν οι επαναλήψεις και οι ασάφειες, αποτελεί μία 

σημαντική στρατηγική στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Η ενίσχυση των παραπάνω 

στρατηγικών στοχεύει στην παραγωγή πλούσιων κειμένων με σαφή και κατανοητό 

τρόπο από πλευράς των παιδιών. Άλλωστε, το περιεχόμενο της έκθεσης και η 

έκφραση των ιδεών αποτελούν τους σημαντικότερους τομείς κατάκτησης του 

γραπτού λόγου, σύμφωνα με τις αποκρίσεις των δασκάλων.  

 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Lai, 2011), η ικανότητα αυτοελέγχου 

των παιδιών, ήδη από την ηλικία των τριών ετών, αποφέρει σημαντικά οφέλη στη 

γνωστική και γλωσσική τους εξέλιξη. Στην παρούσα έρευνα η πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών κρίνει ως ιδιαίτερα σημαντική την ικανότητα αυτοαξιολόγησης των 

παιδιών (Griffiths, 2007). Τόσο οι νηπιαγωγοί όσο και οι δάσκαλοι ενθαρρύνουν τους 

μαθητές τους να πραγματοποιούν αυτοέλεγχο. Οι νηπιαγωγοί ωστόσο δεν παρέχουν 

ακριβείς οδηγίες στα παιδιά, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότερη κατανόηση από πλευράς των μαθητών (Γρίβα, Γκουντούρας & 

Αλευριάδου, 2011; Chamot, 2004; Spellman, Deutsch, Mulder & Carsten‐Conner, 

2016). Αντίθετα, οι δάσκαλοι πρώτης σχολικής ηλικίας εξηγούν στους μαθητές τους 

τα βήματα που θα ακολουθήσουν, προκειμένου να ελέγξουν το γραπτό τους, όπως 

είναι η διόρθωση των λανθασμένων προτάσεων, ο εντοπισμός των ασαφειών κ. α. 

(Graham, McKeown, Kiuhara & Harris, 2012). Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας 

τάσσονται υπέρ της ετεροαξιολόγησης. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι διορθώνοντας το 

ένα το άλλο, τα παιδιά παρατηρούν ουσιαστικά τις εργασίες τους, εντοπίζουν πιθανά 

λάθη και μπαίνουν στη διαδικασία να τα εξηγήσουν στους συμμαθητές τους και να 

τους βοηθήσουν να τα διορθώσουν. Έτσι, τα παιδιά κατανοούν καλύτερα τη 

διαδικασία του επανελέγχου και προάγεται ένα κλίμα συνεργασίας μέσα στην τάξη.  

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου αποτελεί έναν από 

τους σημαντικότερους τομείς ανάπτυξης για τις νηπιαγωγούς. Οι ίδιες υποστηρίζουν 
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ότι η εκμάθηση λεξιλογίου στο νηπιαγωγείο γίνεται μέσα από παιγνιώδεις 

δραστηριότητες, όπως είναι το πλούσιο εποπτικό υλικό και τα τραγούδια, 

προκειμένου τα παιδιά να οπτικοποιήσουν τις άγνωστες λέξεις και να τις 

απομνημονεύσουν με ευχάριστο τρόπο. Διαφορετική προσέγγιση επιλέγουν οι 

δάσκαλοι, οι οποίοι ενθαρρύνουν την τοποθέτηση νέων λέξεων στο συγκείμενο, την 

εύρεση συνώνυμων/αντώνυμων και τη χρήση λεξικού (Γρίβα, Γκουντούρας & 

Αλευριάδου, 2011), στρατηγικές που θα είναι χρήσιμες στα παιδιά καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ακαδημαϊκής τους πορείας. Ένας αριθμός εκπαιδευτικών πρώτης 

σχολικής ηλικίας δηλώνει πως χρησιμοποιεί τη στρατηγική της μηχανιστικής 

αποστήθισης, κυρίως με τη μορφή της αντιγραφής. Οι στρατηγικές, ωστόσο, που 

αναφέρθηκαν από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών προσχολικής και πρώτης 

σχολικής ηλικίας είναι η μετωπική διδασκαλία, αλλά και η φυσική επικοινωνία 

(Griffiths, 2007). Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι η απόδοση του 

ορισμού των άγνωστων λέξεων από τους ίδιους βοηθά τα παιδιά να τις κατανοήσουν 

καλύτερα, ενώ η εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις επικοινωνίας συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότερη απομνημόνευσή τους.  

 

Συγκεντρωτικά, γίνεται κατανοητό ότι οι νηπιαγωγοί χρησιμοποιούν 

περισσότερο παιγνιώδεις στρατηγικές σε σχέση με τους δασκάλους, οι οποίοι 

επικεντρώνονται στην ενίσχυση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Οι παραπάνω διαφορές 

οφείλονται στη διαφορετική φιλοσοφία του νηπιαγωγείου από το δημοτικό σχολείο, 

αλλά και στις αντιλήψεις των μεν και των δε σχετικά με τους σημαντικότερους τομείς 

γλωσσικής κατάκτησης των παιδιών.  

 

Επιπλέον, από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι ενώ οι 

εκπαιδευτικοί τάσσονται υπέρ της αυτοαξιολόγησης των μαθητών, ενισχύουν 

μνημονικές και γνωστικές στρατηγικές πολύ συχνότερα από ότι στρατηγικές υψηλού 

επιπέδου, όπως είναι οι μεταγνωστικές (Dignath-van Ewijk & Van der Werf, 2012; 

Fuente, Amate & González-Torres, 2015; Pentimonti & Justice, 2009), 

υποδηλώνοντας έτσι την ανάγκη για επιπλέον κατάρτιση αναφορικά με τη μεταγνώση 

στις μικρές ηλικίες. 
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Σε ό, τι αφορά στη χρήση στρατηγικών από τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι είναι ικανοί να κατανοούν 

και να κατακτούν ποικίλες στρατηγικές. Ωστόσο, ένας αξιοσημείωτος αριθμός 

αναφέρει ότι αυτοί οι μαθητές συναντούν περισσότερα εμπόδια κατά την εκμάθηση 

των στρατηγικών, συγκριτικά με τους ικανούς συμμαθητές τους, ακριβώς λόγω των 

δυσκολιών που εμφανίζουν (Anastasiou & Griva, 2009; Γρίβα, Μαστροθανάση & 

Γελαδάρη, 2010; El-Dib, 2004; Πενέκελη & Γρίβα, 2013). Λαμβάνοντας υπόψη το 

παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν την ανάγκη εξειδικευμένης διδασκαλίας των 

στρατηγικών στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Στηρίζοντας τη διδασκαλία 

στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ενσωματώνοντας ποικίλες μεθόδους και παρέχοντάς 

τους τον απαιτούμενο χρόνο, οι μαθητές μπορούν να κατακτήσουν σε ικανοποιητικό 

βαθμό μια πληθώρα στρατηγικών, δεδομένου ότι δεν είναι έμφυτες και μπορούν να 

διδαχθούν (Bedir, 2016; Graham, McKeown, Kiuhara & Harris, 2012). Εξάλλου, 

είναι σημαντικό οι στρατηγικές να ενισχύονται στα παιδιά με δυσκολίες μάθησης, 

καθώς η χρήση αυτών επηρεάζει θετικά τη μαθησιακή διαδικασία. Συγκεκριμένα, η 

χρήση στρατηγικών συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και 

στον περιορισμό των ελλειμμάτων που εμφανίζουν οι μαθητές, ενισχύοντας την 

κατάκτηση της γνώσης και την ακαδημαϊκή τους επιτυχία (Clarke, Snowling, 

Truelove & Hulme, 2010; Graham, Harris & Mason, 2005; Harris, Graham & Mason, 

2006; Muller, 2016; Oladele & Oladele, 2016).  

 

Η συνύπαρξη μαθητών με διαφορετικές δυνατότητες, αλλά και δυσκολίες σε 

τάξεις μικτών ικανοτήτων καθιστούν επιτακτική τη διαφοροποίηση τόσο ως προς τις 

μεθόδους διδασκαλίας, όσο και ως προς τις μορφές αξιολόγησης (Κουτσελίνη, 2009). 

Στο πλαίσιο της διαφοροποίησης στην τάξη, ο εκπαιδευτικός καλείται να διερευνήσει 

το μαθησιακό προφίλ των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, με σκοπό να 

σχεδιάσει κατάλληλα τη διδασκαλία του (Boston, 2002; Τσαγγάρη, 2011). Όλοι οι 

συμμετέχοντες της έρευνας αναφέρουν ότι ακολουθούν μια διαγνωστική αξιολόγηση 

στην αρχή της χρόνιας, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών 

των μαθητών. Η συντριπτική πλειονότητα δηλώνει ότι η συλλογή πληροφοριών 

γίνεται μέσα από την καθημερινή επαφή με τα παιδιά, παρατηρώντας τις 

δυνατότητες, αλλά και τις αδυναμίες τους. Επίσης, αρκετοί εκπαιδευτικοί κρίνουν 
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απαραίτητη τη συνεργασία με τους γονείς, τον προηγούμενο εκπαιδευτικό, αλλά και 

τους ειδικούς επιστήμονες που παρακολουθούν το παιδί, με σκοπό να αποκτήσουν 

μία περισσότερο ολοκληρωμένη και έγκυρη εικόνα του προφίλ του. Ωστόσο, το 

παράδοξο είναι ότι στην πραγματικότητα λίγοι είναι οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί 

που αξιοποιούν τις πληροφορίες που αντλούν και προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους 

στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, αφού οι περισσότεροι παραδέχονται ότι δεν 

εφαρμόζουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στην τάξη τους. 

 

Συγκεκριμένα, ως προς τις διαφοροποιημένες μεθόδους που χρησιμοποιούν, 

για να ενισχύσουν τις στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης στους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες, η μέθοδος που αναφέρεται συχνότερα από τους 

εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας είναι η ολική 

αισθητηριακή κινητική απόκριση. Η συγκεκριμένη μέθοδος ενισχύει τη γλωσσική 

ανάπτυξη των μαθητών μέσω των κινήσεων και των αισθήσεων, καθιστώντας την 

ιδιαίτερα αποτελεσματική σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας 

(Omari, 2001; Shin, 2006; Widodo, 2005). Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας τονίζουν τα 

οφέλη της μεθόδου τόσο στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, όσο και στην κατάκτηση 

γραμματικοσυντακτικών κανόνων, μέσα από έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο 

για τα ίδια τα παιδιά. Ιδιαίτερα οι νηπιαγωγοί αναφέρουν τη σημασία των 

παιχνιδοτράγουδων στην κατάκτηση της γλώσσας από τους μαθητές (Shin, 2006). 

Εξάλλου, η ολική αισθητηριακή κινητική απόκριση μπορεί να εφαρμοστεί με 

επιτυχία σε πολυπληθή και ετερογενή τμήματα (Widodo, 2005), γεγονός που την 

καθιστά ιδιαίτερα προτιμητέα στους εκπαιδευτικούς.  

 

Επιπλέον, ένας μικρός αριθμός νηπιαγωγών κάνει λόγο για την εφαρμογή 

σχεδίων εργασίας και την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Τα σχέδια εργασίας επιτρέπουν 

στα παιδιά να ασχοληθούν με δραστηριότητες που έχουν νόημα γι αυτά και να 

επιλέξουν τις κατάλληλες μεθόδους, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση των 

δυσκολιών τους και στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με τη Γκλιάου (2005), 

τα σχέδια εργασίας δεν αποτελούν συμπληρωματική δραστηριότητα, αλλά τη βάση 

του αναλυτικού προγράμματος. Αναφορικά με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, οι 

μαθητές χωρίζονται σε μικρές και ετερογενείς ομάδες και συνεργάζονται για την 
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επίτευξη ενός κοινού στόχου, βοηθώντας ο ένας τον άλλον (Singh & Agrawal, 2011). 

Παρά τα θετικά αποτελέσματα ποικίλων ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί, για να 

εξετάσουν τα οφέλη των παραπάνω μεθόδων σε μαθητές δημοτικού σχολείου (Artut, 

2009; Gültekin, 2005; Stefanou, Stolk, Prince, Chen & Lord, 2013), οι δάσκαλοι της 

παρούσας έρευνας δεν φαίνεται να τις προτιμούν. Ακόμη, κρίνεται αξιοσημείωτο ότι 

παρόλο που οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι παίζουν διάφορα παιχνίδια με τους 

μαθητές τους στο πλαίσιο της τάξης, κανένας δεν αναγνωρίζει σαν μέθοδο 

διδασκαλίας τη παιχνιδοκεντρική προσέγγιση για την ενίσχυση των στρατηγικών 

γλωσσικής ανάπτυξης. Ωστόσο, αναμφισβήτητα το παιχνίδι αποτελεί θεμέλιο για τη 

μάθηση των παιδιών με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (Δαφέρμου, Κουλούρη, 

Μπασαγιάννη, 2006). Η πλειονότητα των νηπιαγωγών αλλά και των δασκάλων 

παραδέχεται ότι δεν αξιοποιεί τις διαφοροποιημένες μεθόδους διδασκαλίας, ώστε να 

βοηθήσει τα παιδιά που εμφανίζουν δυσκολίες να κατακτήσουν τις στρατηγικές, ενώ 

συμπληρώνει ότι η εφαρμογή της μετωπικής διδασκαλίας είναι αναπόφευκτη 

(Κουτσελίνη, 2009).  

 

Σύμφωνα με την Oxford (2003), οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρατηρούν 

και να αξιολογούν τη χρήση των στρατηγικών από πλευράς των μαθητών, καθώς η 

αποτελεσματική εναλλαγή ποικίλων στρατηγικών ενισχύει σημαντικά τη γλωσσική 

ανάπτυξή τους (Chamot & Kupper, 1989). Η υλοποίηση της αξιολόγησης των 

στρατηγικών επιτυγχάνεται μέσα από εναλλακτικές μορφές, οι οποίες δεν 

αποκόπτουν τους μαθητές από το γνωστικό δυναμικό και το κοινωνικοπολιτισμικό 

πλαίσιό τους (Boston, 2002; Hamayan, 1995; Τσαγγάρη, 2011). Σε αντίθεση με ό, τι 

υποστηρίζουν οι έρευνες, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί παραδέχονται ότι 

χρησιμοποιούν έναν ομοιογενή τρόπο αξιολόγησης των μαθητών. Οι ίδιοι κρίνουν ως 

προσπάθειες εναλλακτικής αξιολόγησης των μαθητών με δυσκολίες την παρατήρηση 

κυρίως της συμπεριφοράς και της προσπάθειάς τους στο πλαίσιο της τάξης, ενώ 

αναφέρουν ότι δεν μπορούν να αποφύγουν τα φύλλα αξιολόγησης και τα 

διαγωνίσματα (Boston, 2002), φροντίζοντας, όμως, να τα προσαρμόσουν στις 

δυνατότητες των παιδιών και παρέχοντάς τους επιπλέον χρόνο, για να τα 

συμπληρώσουν (Στυλιάρας & Δήμου, 2015; Tomlinson, 2000). Λίγες ήταν οι 

αναφορές εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης, όπως η συστηματική παρατήρηση και 
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η χρήση ημερολογίου. Και στις δύο περιπτώσεις καταγράφονται συμπεριφορές, οι 

οποίες είναι δύσκολο να περιγραφούν και να αξιολογηθούν διαφορετικά, όπως είναι η 

χρήση στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης (Τσαγγάρη, 2011). Το portfolio 

αναφέρθηκε από μερικές νηπιαγωγούς, οι οποίες συλλέγουν δείγματα από τις 

εργασίες των παιδιών, με σκοπό να αξιολογούν τη γλωσσική εξέλιξή τους στο 

πέρασμα του χρόνου (Schallhart & Wieden-Bischof, 2010; Τσαγγάρη, 2011). 

 

Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν διάφορους προβληματισμούς ως προς τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία. Το κυριότερο εμπόδιο που αναφέρθηκε είναι η 

έλλειψη διδακτικού χρόνου, σε συνδυασμό με τα πολυπληθή τμήματα. Οι 

εκπαιδευτικοί τονίζουν την πίεση που νιώθουν για να ανταποκριθούν στις 

διαφορετικές ανάγκες ενός μεγάλου αριθμού παιδιών μέσα στο υφιστάμενο χρονικό 

πλαίσιο διδασκαλίας, ενώ οι δάσκαλοι αναφέρουν και το ζήτημα της διδακτέας ύλη 

που είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν (Κουτσελίνη, 2009; Tomlinson, 2000). Στην 

πραγματικότητα, όμως, η Tomlinson (2000) υποστηρίζει ότι η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία δεν απαιτεί επιπλέον διδακτικό χρόνο, αλλά υποδηλώνει τρόπους με τους 

οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν τη διδασκαλία του ισχύοντος 

αναλυτικού προγράμματος περισσότερο ενδιαφέρουσα και ευέλικτη ως προς τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.  

 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι δίνουν έμφαση στη 

συναισθηματική υποστήριξη των μαθητών με δυσκολίες και στην ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησής τους, ενώ θεωρούν δευτερεύουσας σημασίας την αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Ωστόσο, οι Μπότσα & Παντελιάδου (2007) τονίζουν 

τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στη χαμηλή επίδοση των παιδιών με δυσκολίες 

μάθησης και στην έλλειψη αυτοπεποίθησής τους. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές 

εξηγούν ότι οι δυσκολίες και οι αποτυχίες που βιώνουν μέσα στη σχολική τάξη οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες οφείλονται ακριβώς στη μετωπική διδασκαλία και 

την παραδοσιακή αξιολόγηση που ακολουθούνται, οδηγώντας τα παιδιά σε έλλειψη 

αυτοεκτίμησης και κινήτρων. Δεν είναι λίγοι οι εκπαιδευτικοί που αναφέρουν ότι 

αποφεύγουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, καθώς κρίνουν ότι είναι δύσκολα 

εφαρμόσιμη και παραδέχονται ότι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις 
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(Κουτσελίνη, 2009). Ιδιαίτερα, όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα εκφράζουν τη 

δυσκολία να εφαρμόσουν οποιαδήποτε εναλλακτική μέθοδο διδασκαλίας ή 

αξιολόγησης, καθώς ακολουθούν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές από τη 

διεύθυνση του σχολείου.  

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα στα 

σχολικά χρόνια, έτσι τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον τόσο των ερευνητών, 

όσο και των εκπαιδευτικών στρέφεται σημαντικά προς τη διδασκαλία αυτών των 

μαθητών και την ομαλή προσαρμογή τους στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (Τζουριάδου, 

2011). Παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στην έρευνα έχουν σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με γενικές ή/και 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, η συντριπτική πλειονότητα αυτών δεν αισθάνεται 

ικανοποιητικά προετοιμασμένη από τις προπτυχιακές σπουδές. Οι ίδιοι κρίνουν το 

πρόγραμμα σπουδών ελλιπές ως προς αυτήν την κατεύθυνση, λόγω των ελάχιστων 

μαθημάτων που παρακολούθησαν, αλλά κυρίως λόγω της έλλειψης πρακτικής 

άσκησης σε δομές της ειδικής αγωγής. Περισσότερο ενημερωμένοι αισθάνονται οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενα της 

ειδικής αγωγής ή συναφή, λόγω της εξειδίκευσης που προσφέρουν τα μεταπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών. 

 

Μέσα από τις συνεντεύξεις προκύπτουν κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις 

των εκπαιδευτικών, ώστε να αποκτήσουν την κατάλληλη κατάρτιση στη διδασκαλία 

παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Αρχικά, αρκετοί συμμετέχοντες τονίζουν την 

ανάγκη συνεργασίας με τους ειδικούς παιδαγωγούς, οι οποίοι έχουν τις απαραίτητες 

γνώσεις και δεξιότητες, όσον αφορά τις μαθησιακές δυσκολίες. Άλλωστε, όπως 

αναφέρουν, οι ίδιοι είναι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής και δεν είναι σε θέση να 

παράγουν το έργο των ειδικών παιδαγωγών. Ακόμη, εκφράζουν την ανάγκη για 

επιμόρφωση και κατάρτιση σε θέματα που αφορούν τη διδασκαλία παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες. Οι ίδιοι δηλώνουν πρόθυμοι να συμμετέχουν σε σεμινάρια 

ειδικής αγωγής, αρκεί να μην αναλώνονται μόνο στην παρουσίαση του θεωρητικού 

πλαισίου, αλλά να παρέχουν συγκεκριμένες προτάσεις διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην τάξη και να έχουν θετικά 
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αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, προτείνεται η προσθήκη πρακτικής άσκησης σε δομές 

της ειδικής αγωγής στα προγράμματα σπουδών, μέσω της οποίας οι φοιτητές θα 

μπορούν να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη και να αποκτήσουν τις κατάλληλες 

δεξιότητες, αναφορικά με την εκπαίδευση αυτών των μαθητών. Ωστόσο, ένας 

μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων νιώθει ότι οι αρμόδιοι φορείς δεν λαμβάνουν υπόψη 

τις ανάγκες τους και όλες οι παραπάνω προτάσεις είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. 

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί καταλήγουν ότι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να 

προετοιμαστούν κατάλληλα για τη διδασκαλία παιδιών με δυσκολίες μάθησης, είναι 

η προσωπική μελέτη. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι το προσωπικό ενδιαφέρον τους γι 

αυτούς τους μαθητές τους ωθεί να ενημερώνονται και να μελετάνε συνεχώς, με 

σκοπό ολοένα και να βελτιώνονται, παρέχοντας έτσι την κατάλληλη εκπαίδευση που 

χρειάζονται τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης. Συμπερασματικά, 

παρατίθεται το χαρακτηριστικό απόσπασμα μίας νηπιαγωγού: «Τι χρειάζεται να 

κάνεις; Δουλεύεις με τον εαυτό σου κάθε μέρα, μπαίνεις και βλέπεις καινούργιες 

έρευνες, αυτό το πράγμα σου γίνεται πλέον τρόπος ζωής».  

 

8.2. Περιορισμοί της έρευνας 

 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας για την καλλιέργεια των 

στρατηγικών γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής 

ηλικίας με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Όπως σε κάθε επιστημονική έρευνα, τα 

συμπεράσματα υπόκεινται σε κάποιους περιορισμούς, οι οποίοι έχουν να κάνουν 

τόσο με το είδος της έρευνας όσο και με τα ερευνητικά εργαλεία συλλογής 

δεδομένων. 

 

Λόγω του περιορισμένου δείγματος των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος 

στην έρευνα (N=30), δεν επιτρέπεται η γενίκευση των αποτελεσμάτων. Η έρευνα 

αποτελεί μία πρώτη καταγραφή των αντιλήψεων των Ελλήνων και Ελληνίδων 

νηπιαγωγών και δασκάλων για το συγκεκριμένο θέμα. Παρότι ο αρχικός σχεδιασμός 

αποσκοπούσε στην ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών, η αντιπροσώπευση των δύο 

φύλων είναι άνιση, αφού το ποσοστό των γυναικών που έλαβαν μέρος είναι πολύ 

μεγαλύτερο από το ποσοστό των ανδρών, το οποίο είναι ελάχιστο.   
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Αναφορικά με τις συνεντεύξεις, δεν ήταν λίγοι οι εκπαιδευτικοί που δεν 

ήθελαν να συνεργαστούν είτε επειδή δεν ένιωθαν άνετα να εκθέσουν τις απόψεις τους 

ενώπιον της ερευνήτριας, είτε λόγω έλλειψης χρόνου, με αποτέλεσμα να 

αντικατασταθούν από άλλους. Άλλωστε, η διενέργεια των ημιδομημένων 

συνεντεύξεων είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και μερικοί εκπαιδευτικοί είχαν 

περιορισμένο χρόνο να αφιερώσουν για την έρευνα, με αποτέλεσμα να δίνουν 

σύντομες απαντήσεις, για να τελειώσουν, όσο το δυνατό συντομότερα.  

 

Επιπρόσθετα, η καταγραφή των αντιλήψεων και των στάσεων των 

εκπαιδευτικών απέναντι στις στρατηγικές και στη διδασκαλία αυτών στο πλαίσιο της 

τάξης, στηρίχτηκε στην υποκειμενική άποψη των συμμετεχόντων και μπορεί να 

περιέχει παντός είδους μεροληψίες. Εξάλλου, οι ποιοτικές μέθοδοι επηρεάζονται 

σημαντικά και από την κουλτούρα του ερευνητή, ο οποίος καλείται να ερμηνεύσει τα 

δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, σύμφωνα πάντα με την προσωπική του κρίση. Κάτι 

τέτοιο δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί και στην παρούσα έρευνα.  

 

8.3. Προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση 

 

Πάντοτε τα αποτελέσματα μιας έρευνας δίνουν το έναυσμα για να διεξαχθούν 

νέες ποιοτικές αλλά και ποσοτικές έρευνες, καθώς τα ζητήματα προς μελέτη δεν 

παύουν να υφίστανται και θέτουν νέους προβληματισμούς στην ερευνητική 

κοινότητα.  

 

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, οι εκπαιδευτικοί προσχολικής και 

πρώτης σχολικής ηλικίας δεν είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τις 

στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης. Έτσι, στην παρούσα έρευνα οι στρατηγικές που 

ενισχύουν ασυνείδητα στους μαθητές τους έγιναν φανερές μέσα από 

συμπληρωματικές ερωτήσεις. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί μία 

συνδυαστική μελέτη, η οποία θα εξετάζει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις 

στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης μέσα από δύο διαφορετικά ερευνητικά εργαλεία. 

Αρχικά, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί παρατήρηση της διδασκαλίας των 

συμμετεχόντων, με σκοπό οι ερευνητές να καταγράψουν τις στρατηγικές που 
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ενισχύουν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές τους. Έπειτα, μέσω συνεντεύξεων θα 

γινόταν προσπάθεια να διερευνηθεί ο βαθμός επίγνωσης των συμμετεχόντων 

αναφορικά με τη διδασκαλία των στρατηγικών στο πλαίσιο της τάξης.  

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ οι εκπαιδευτικοί στο 

νηπιαγωγείο, αλλά και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού είναι θετικά προσκείμενοι 

απέναντι στη μεταγνώση, δεν δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία 

μεταγνωστικών στρατηγικών μάθησης, επιβεβαιώνοντας ευρήματα παλαιότερων 

ερευνών. Σε επόμενες μελέτες θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθούν σε βάθος οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις μεταγνωστικές στρατηγικές, με 

σκοπό να γίνουν κατανοητές πιθανές παρανοήσεις και προβληματισμοί πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα.  

 

Παρά την αυξανόμενη συνειδητοποίηση της σημασίας των στρατηγικών στη 

γλωσσική εξέλιξη των παιδιών, τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την 

άγνοια και τις παρανοήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις στρατηγικές γλωσσικής 

ανάπτυξης. Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν 

στη διδασκαλία των στρατηγικών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Προτείνεται λοιπόν να 

πραγματοποιηθεί συγκριτική μελέτη, η οποία θα διερευνά τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών πριν και μετά από την παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος 

σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών, με σκοπό να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του προγράμματος. 

 

Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ανάγκες των 

εκπαιδευτικών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σχετικά με τη διδασκαλία 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Οι συμμετέχοντες της έρευνας παραδέχονται ότι 

οι γνώσεις τους σχετικά με την ειδική αγωγή είναι ελλιπείς και θέτουν διάφορες 

προτάσεις, με σκοπό να βελτιωθεί η εκπαίδευση αυτών των μαθητών. Οι προτάσεις 

των εκπαιδευτικών οφείλουν να εισακούονται από τους αρμόδιους φορείς, καθώς 

είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα από όλους τα προβλήματα της σχολικής τάξης 

και μπορούν, με την κατάλληλη υποστήριξη, να βελτιώσουν την εκπαιδευτική 

πραγματικότητα.  
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Παράρτημα Α 

 

Δείγμα Συνεντεύξεων των Εκπαιδευτικών 

 

1η συνέντευξη 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ερευνήτρια: Ποια θέση έχετε στην εκπαίδευση; 

Εκπαιδευτικός: Νηπιαγωγός. 

Ερευν.:  Πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε; 

Εκπ.: Εεε… περίπου δεκαπέντε. 

Ερευν.:  Έχετε μεταπτυχιακές ή άλλες επιπρόσθετες σπουδές; 

Εκπ.: Ναι, έχω μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και έχω κάνει σπουδές 

ψυχολογίας. 

Ερευν.:  Είχατε ποτέ στην τάξη σας παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες; 

Εκπ.: Ναι, είχα. 

Ερευν.:  Πώς θα χαρακτηρίζατε αυτές τις εμπειρίες; 

Εκπ.: Πολύ ενδιαφέρουσες. Γενικότερα είναι ενδιαφέρον να βλέπεις 

παιδιά με διαφορετικές δυνατότητες που σε κινητοποιούν 

περισσότερο να αναρωτηθείς πώς μπορείς να βοηθήσεις και τι 

ιδιαίτερο μπορείς να κάνεις και να αναγνωρίσεις μια κατάσταση 

κατά το δυνατόν έγκαιρα, ώστε να προειδοποιήσεις τους γονείς, 

τέλος πάντων να τους ενημερώσεις για να ξεκινήσουν μια 

διαδικασία πρώιμης παρέμβασης. 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

Ερευν.:  Πώς θεωρείτε ότι συμβάλει η αφήγηση παραμυθιών στην 

ανάπτυξη των παιδιών; 

Εκπ.: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική διαδικασία στην προσχολική 

ηλικία, καταλυτική θα έλεγα, γιατί εκτός ότι τους βοηθάει να 

συνδέσουν αυτό που ακούνε με αυτό που διαβάζουμε, 

εμπλουτίζεται θεαματικά το λεξιλόγιό τους και έπειτα εμείς πάντα 
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 το συζητάμε και προσπαθούμε να το κατανοήσουμε σε βάθος, το 

οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα… να γίνουν 

κριτικοί αναγνώστες. 

Ερευν.:  Θέλετε να μου πείτε πώς το επεξεργάζεστε; 

Εκπ.: Εεε… σχεδόν πάντα χρησιμοποιώ τις εικόνες του παραμυθιού και 

δεν κάνω σκέτη αφήγηση. Εεε… ένας λόγος γι’ αυτό είναι ότι έχω 

πολλά παιδιά δίγλωσσα που δεν κατανοούν καλά τη γλώσσα, 

οπότε η εικόνα με βοηθάει πολύ. Συνήθως ξεκινάμε από το 

εξώφυλλο, όπου τα παιδιά αναγνωρίζουν τον τίτλο και 

προσπαθούμε να μαντέψουμε την ιστορία. Εεε… μετά ξεκινούμε 

το τραγούδι «κόκκινη κλωστή δεμένη» και τα λοιπά, οπότε 

ξεκινάει η αφήγηση του παραμυθιού και στο ενδιάμεσο υπάρχει 

ένα κομμάτι αλληλεπιδραστικής αφήγησης όπου τα παιδιά  

αναρωτιούνται ή ξέρω εγώ θα τους ρωτήσω εγώ αν από μόνα τους 

δεν αναρωτηθούν «τι φαντάζεστε ότι μπορεί να γίνει τώρα;» 

ιδιαίτερα σε κομμάτια που λίγο υπονοούνται στην αφήγηση και 

δεν είναι τόσο ξεκάθαρη και γιατί αυτό θεωρώ ότι κινητοποιεί όλα 

τα παιδιά στο να παρακολουθήσουν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 

να νιώσουν ότι και τα ίδια συμμετέχουν αλλά και… και για να 

είναι πιο εύκολη η κατανόηση στα παιδιά που έχουν δυσκολίες 

στην κατανόηση. Και μετά την ολοκλήρωση της αφήγησης 

κάνουμε ένα κομμάτι είτε αναδιήγησης όλοι μαζί, όπου τα παιδιά 

καλούνται να περιγράψουν τι έγινε, ποιοι ήταν οι ήρωες, τι έγινε 

στην αρχή, στη μέση, στο τέλος και να… να συνειδητοποιήσουν 

τέλος πάντων έστω και… όχι… χωρίς να χρησιμοποιούν τις 

ορολογίες, πώς είναι συνήθως δομημένο ένα παραμύθι και μετά 

συνήθως κάνουμε μια δραματοποίηση όπου τα παιδιά ή γίνονται 

ήρωες των παραμυθιών και τέλος πάντων με κάποιο τρόπο, 

συνήθως με δικό τους (γελάει) γιατί είναι μια αυτοσχεδιαστική 

προσέγγιση της δραματοποίησης… εξελίσσουνε την ιστορία. 

Ερευν.:  Για ποιον λόγο το επεξεργάζεστε ομαδικά; 
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Εκπ.: Για να μπορέσουν και τα παιδιά που δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν να ακούσουν και τον διπλανό τους, να πάρουν μια 

άλλη άποψη… από την παιδική οπτική, έτσι να το καταλάβουν. 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΗΣ 

Ερευν.:  Πώς ενισχύετε την παραγωγή γραπτού λόγου στα παιδιά; 

Εκπ.: Με ενδιαφέρουν καταρχήν δραστηριότητες στις οποίες γράφουνε 

απλά πράγματα, όπως ας πούμε το όνομά τους. Οπότε σε κάθε 

δραστηριότητα που κάνουν έχουν το όνομά τους, μπορούν να το 

βλέπουν και να το γράφουν και τέλος πάντων τους έχω πει ότι «δεν 

θα μου φέρνετε χαρτί, δεν θα αφήνετε χαρτί χωρίς το όνομά σας 

γιατί δεν ξέρουμε ποιανού είναι και κρίμα είναι θα χαθεί και 

κάνατε τόσο ωραία δουλειά» και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα στα 

κομμάτια της φωνολογικής ενημερότητας όταν δουλεύουμε και 

ασχολούμαστε με φωνήματα, αφού δείχνω εικόνες από πράγματα 

που περιέχουν αυτό το φώνημα, τα παιδιά εεε… βρίσκουνε κι 

άλλες λέξεις που περιέχουνε μέσα τα διάφορα φωνήματα, τις 

γράφω εγώ, γράφουμε κάποιες φορές μια ιστορία σχετικά με… σε 

σχέση και με τις λέξεις που έχουνε βρει, την οποία οργανώνουν τα 

παιδιά, βάζουν δηλαδή σε μια σειρά τις ιδέες τους για να 

φτιάξουμε το παραμύθι, το οποίο γράφω εγώ και μετά συνήθως 

τους το δίνω εγώ σε ένα χαρτί και αυτοί γράφουν τον τίτλο όπως 

μπορούν, γιατί όλα τα παραμύθια έχουν τίτλο, την εικονογραφούν 

και συνήθως εκεί γράφουν κάποιες λέξεις ή κάποια γράμματα που 

τους φαίνονται έτσι οικεία. Ή μερικές φορές τους λέω να την 

εικονογραφήσουν και εκείνα αντιγράφουν την ιστορία που είναι 

ήδη γραμμένη δίπλα! Επίσης, όταν κάνουμε κάποια φωνήματα, 

συνήθως ένα φύλλο εργασίας που τους δίνω είναι να 

ζωγραφίσουνε ό, τι θέλουν που να έχει μέσα αυτό το… αυτό το 

φώνημα και να το γράψουν όπως μπορούνε ή πολλές φορές τα ίδια 

τα παιδιά μου ζητάνε να γράψω τη λέξη για να την αντιγράψουν. 

Κάποιες φορές γράφουνε και πράγματα από μόνα τους όπως τα 

φαντάζονται εεε… και τους αρέσει, το διασκεδάζουν. 
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Ερευν.:  Δουλεύετε γενικά τον γραπτό λόγο ατομικά ή ομαδικά; 

Εκπ.: Ναι, δουλεύουν ομαδικά πολλές φορές. Συνήθως όταν είναι τέτοιες 

δραστηριότητες, να προσπαθώ να έχω μεικτές ομάδες παιδιών, 

όπου να είναι κάποιος πιο ικανός ας πούμε και κάποιοι άλλοι 

λιγότερο ικανοί, οπότε εκεί μοιράζονται οι ιδέες, ο πιο ικανός έχει 

κάτι πιο έτσι… τρανταχτό να πει. Πολλές φορές έχω και παιδιά… 

όχι πολλές φορές, λίγα είναι αυτά τα παιδιά, αλλά τα παιδιά που 

έχουν μια ικανότητα μεγαλύτερη και ξέρουν να γράφουν το όνομά 

τους και αναγνωρίζουν και κάποια φωνήματα, πολλές φορές εεε… 

το κάνουν από μόνα τους, δηλαδή «κυρία εδώ τώρα να γράψω σ;» 

και γράφει αυτό που ξέρει αυτός, δεν θα είναι το τελικό, δεν 

πειράζει, αλλά θα το γράψει και τέτοιου τύπου πράγματα που πάλι 

με ενθουσιάζουνε (γελάει)! 

Ερευν.:  Τους ενθαρρύνετε να αξιολογούν μόνοι τους τη δουλειά τους; 

Εκπ.: Ναι, ναι, ναι! 

Ερευν.:  Με ποιον τρόπο; 

Εκπ.: Ε με το να τους το υπενθυμίζω, να το… Συχνά το κάνουμε 

κομμάτι κομμάτι, δηλαδή όταν μπορώ να είμαι εγώ από πάνω τους 

και πρέπει να γράψουν κάτι, θα τους πω «τώρα τι γράφεις; Για δες 

το, όπως μπορείς». Συχνά τους πιάνει ένας πανικός ότι «εγώ κυρία 

δεν μπορώ», «όπως μπορείς, δεν πειράζει, ό, τι και να κάνεις είναι 

σωστό, δες το λίγο εδώ, δες το κι εκεί, όπως μπορείς, ωραία!». 

Ερευν.:  Που δίνετε περισσότερη έμφαση όσον αφορά τον γραπτό λόγο των 

παιδιών; 

Εκπ.: Το πιο σημαντικό εγώ νομίζω ότι είναι να κατακτήσουν την ιδέα 

ότι τα φωνήματα έτσι όπως έχουν συνηθίσει να τα προφέρουν 

αποτυπώνονται με κάποιον τρόπο στο χαρτί και γενικότερα με 

ενδιαφέρει να το δουν όλο αυτό το πράγμα με ένα χαλαρό τρόπο, 

χωρίς να έχουν το άγχος αν το έκαναν σωστά ή όχι εεε… και να το 

ευχαριστηθούνε και να αποκτήσουν μια θετική εμπειρία σχετικά 

με αυτό, γιατί αυτό θεωρώ ότι θα είναι ένα μεγάλο κίνητρο για τα 

παιδιά να μάθουνε αργότερα την γραφή… γιατί αλλιώς να μάθω να 
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 γράφω ας πούμε αν είναι μια επίπονη, δίχως προσωπικά για μένα 

νόημα… διαδικασία; Να συνειδητοποιήσουν την αξία που έχει 

αυτό το πράγμα, το πόσο μας διευκολύνει στο να μπορούμε να 

διαβάζουμε ένα παραμύθι ή να αναγνωρίζουμε τη ζωγραφιά μας 

γιατί αυτή είναι δικιά μας ή οτιδήποτε άλλο. 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

Ερευν.:  Με ποιους τρόπους εμπλουτίζετε το λεξιλόγιό τους; 

Εκπ.: Από τα παραμύθια, από τις συζητήσεις που κάνουμε, από τα 

διάφορα θέματα που κάνουμε… που δουλεύουμε και έχουν να 

κάνουν είτε με επίκαιρα θέματα, είτε με θέματα που αναδύονται 

μέσα από τα ενδιαφέροντα των παιδιών, εεε… με τραγούδια… 

αυτά. 

Ερευν.:  Όταν διαβάζετε ένα παραμύθι και δεν καταλαβαίνουν μια λέξη 

πώς την επεξεργάζεστε; 

Εκπ.: Συνήθως ρωτάω αν κάποιος άλλος ξέρει ή μπορεί να φανταστεί τι 

μπορεί να σημαίνει αυτό. Μετά τους λέω ολόκληρη ας πούμε την 

πρόταση και τους λέω να φανταστούνε τι θα μπορούσε να 

σημαίνει… εν πάση περιπτώσει με βάση τα συμφραζόμενα και 

μετά συνήθως κάποιος κάτι λέει, αν χρειαστεί σπρώχνω κι εγώ 

λίγο, εξηγώ λίγο παραπάνω. 

Ερευν.:  Και πώς τους ενθαρρύνετε να απομνημονεύουν το νέο λεξιλόγιο; 

Εκπ.: Εεε… συνήθως με κάποια αφορμή το ξαναχρησιμοποιούμε ή 

όταν… συνήθως όταν συμβαίνουν πράγματα μετά στο ελεύθερο 

παιχνίδι που ταιριάζουν λίγο, τα σπρώχνεις και λίγο να ταιριάξουν, 

ξαναχρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις έτσι ώστε να γίνουν δικό 

τους κομμάτι, να μην αναρωτιούνται πια τι σημαίνει με αυτήν την 

έννοια, να οικοδομήσουν την έννοια της λέξης ουσιαστικά. 

 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ερευν.:  Για τις στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης γνωρίζετε; 
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Εκπ.: Τώρα έτσι όπως το λες κάτι θα γνωρίζω αλλά όχι ότι μου έρχεται 

κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό. 

Ερευν.:  Είναι όλα αυτά που χρησιμοποιείτε… η επανάληψη, η χρήση 

εικόνων, τα συμφραζόμενα… όλα αυτά και άλλα πολλά είναι 

στρατηγικές. Πιστεύετε ότι όλα αυτά βοηθάνε τα παιδιά να 

αναπτυχθούν γλωσσικά; 

Εκπ.: Ναι, ναι! Θεωρώ ότι βοηθάνε πάρα πολύ και δεν μπορώ να σκεφτώ 

τι άλλο θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή είναι μονόδρομος (γελάει)! 

Εεε… βοηθάνε και με ένα πολύ πιο φυσικό και απλό τρόπο από 

οτιδήποτε άλλο θα είχε μέσα πολύ πιο έντονα το κομμάτι του 

καταναγκασμού. Για μένα το σημαντικότερο είναι ότι έχουνε 

νόημα για τα παιδιά. Εεε… αυτό που έχω παρατηρήσει είναι το ότι 

τα παιδιά… οι περισσότεροι μαθητές μου εδώ έρχονται 

χρησιμοποιώντας αυθόρμητα ένα πολύ περιορισμένο λεξιλόγιο, 

στην πορεία αυτό αυξάνεται ραγδαία εεε… και στις μεταξύ τους 

συζητήσεις και μέσα στην παρεούλα και στο πώς απευθύνονται σε 

μένα. Μιλάμε όμως για μια ραγδαία εξέλιξη γιατί έχω και παιδιά 

που στην αρχή λένε ελάχιστα πράγματα, εντάξει; Από την άλλη 

πλευρά όμως και τα παιδιά που έχουν ένα εεε… λογικά 

ανεπτυγμένο λεξιλόγιο και είναι ελληνόγλωσσα στην πορεία 

βελτιώνεται… ναι, βελτιώνεται το λεξιλόγιό τους. 

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ερευν.:  Πιστεύετε ότι είναι εφικτό να διδάσκονται συστηματικά οι 

στρατηγικές μέσα στην τάξη; 

Εκπ.: Ναι, ναι, ναι φυσικά! Θεωρώ ότι βέβαια χρειάζεται και είναι πάρα 

πολύ βοηθητικό αλλά αυτό νομίζω θέλει χρόνο... και λέω ότι θέλει 

χρόνο για να τις κατακτήσουν τα ίδια τα παιδιά και να τις 

χρησιμοποιούν μόνα τους, αυτό είναι νομίζω το σημαντικό και 

αυτό είναι που θέλει χρόνο για να γίνει. 

Ερευν.:  Εσείς με ποιον τρόπο ενισχύετε τις στρατηγικές; 

Εκπ.: Όχι πάντως με την έννοια… της επιβολής τέλος πάντων και της 

ορολογίας. 
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Ερευν.:  Δηλαδή; 

Εκπ.: Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπλέκουμε τα παιδιά με ορολογίες «αυτό 

είναι μια στρατηγική», είναι καλύτερα να τις αντιλαμβάνονται σαν 

παιχνίδι… έτσι πιστεύω. 

Ερευν.:  Θα επιθυμούσατε να καταρτιστείτε σε ζητήματα που αφορούν την 

ανάπτυξη των στρατηγικών; 

Εκπ.: Ναι, σε όλα εγώ… να επιμορφωθώ δεν είναι θέμα, βεβαίως, γιατί 

όχι; Και στο κομμάτι της διγλωσσίας πάρα πολύ θα με ενδιέφερε 

να… ναι, νομίζω ότι με καίει πάρα πολύ και από εδώ και τα 

επόμενα χρόνια θα μας καίνε ακόμα περισσότερο αυτά τα 

πράγματα. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

Ερευν.:  Όταν έχετε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη σας 

διερευνάτε το μαθησιακό προφίλ τους; 

Εκπ.: Εεε… αυτό γίνεται μέσα από την καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

για να δω γενικότερα το… τα κομμάτια των δυνατοτήτων και των 

αδυναμιών τους, να δω τα δυνατά τους κομμάτια για να μπορώ να 

στηριχτώ εκεί να βοηθήσω στα αδύναμα. Υπάρχει και μια 

αλληλεπίδραση με τους γονείς για να μάθω λίγο… το υπόβαθρο 

του παιδιού και να αποκτήσω μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα αλλά 

και από την άλλη να μπορώ να τους ενημερώσω για τυχόν 

παιχνίδια ή πράγματα που θα μπορούσαν να κάνουν κι αυτοί για 

να διευκολύνουν το παιδί… και για να είναι πιο αποτελεσματική 

ουσιαστικά η παρέμβαση. 

Ερευν.:  Πιστεύετε ότι αυτοί οι μαθητές μπορούν να κατακτήσουν τις 

στρατηγικές; 

Εκπ.: Είναι πιο δύσκολο, αλλά μπορούν. Όλα τα παιδιά εκπαιδεύονται. 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σαφώς και μπορούν να 

εκπαιδευτούν και αυτή είναι και η ουσία του πράγματος... να 

βρούμε έναν τρόπο να διαχειριστούν τις δυσκολίες τους και να 

εκπαιδευτούν και οι στρατηγικές αυτό ακριβώς είναι που κάνουν. 
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 Μπορεί να μην τις κατακτήσουν τόσο αυτόματα, τόσο γρήγορα, 

τόσο ανώδυνα όσο οι υπόλοιποι αλλά υπάρχουν πάντοτε τρόποι 

που μπορείς να τους δείξεις και μπορούν τέλος πάντων… και από 

τους συμμαθητές τους μπορεί να μάθουνε στα πλαίσια μεικτών 

ομάδων, εεε… μπορούνε, ναι… μπορούνε. 

Ερευν.:  Εφαρμόζετε στο μάθημά σας εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας 

για να βοηθήσετε την κατάκτηση των στρατηγικών από αυτούς 

τους μαθητές; 

Εκπ.: Γενικότερα υποχρεούμαι να εφαρμόσω πολλές… ό, τι εναλλακτικό 

μπορώ να σκεφτώ διότι πέρα από τα παιδιά με μαθησιακές, έχω 

και πολλά παιδιά δίγλωσσα, οπότε ό, τι εναλλακτικό μπορώ να 

σκεφτώ σε καθημερινή βάση το κάνω. 

Ερευν.:  Θέλετε να μου φέρετε ένα παράδειγμα; 

Εκπ.: Πολύ συχνά δουλεύουμε μέσω project για θέματα που 

ενδιαφέρουν τα παιδιά, με τρόπους που προτείνουμε και 

βρίσκουμε από κοινού μέσα στην τάξη με τα παιδιά. Πολλές φορές 

δουλεύουμε πολύ την κίνηση, γιατί αυτά πάντα τους ενδιαφέρουν 

περισσότερο και όπως σου είπα έχω πολλά δίγλωσσα παιδιά κι 

εκεί το κομμάτι της κατανόησης παίζει μικρότερο ρόλο, ενώ όταν 

το μάθημα περιλαμβάνει κυρίως κίνηση και παιχνίδια, βλέπουν 

από τους άλλους τι κάνουν και θα το κάνουν κι αυτοί και έτσι 

μπορούν να συμμετέχουν. Εεε… αισθάνομαι ότι πολλά παιδιά 

υποφέρουν όταν πρέπει να καθίσουν και να ακούσουν κάτι, που 

έτσι κι αλλιώς δεν το καταλαβαίνουν και νομίζω ότι κι εγώ θα 

υπέφερα αν ήμουν σε ένα περιβάλλον που θα έπρεπε να ακούω 

κινέζικα όλη την ημέρα, θα ήτανε λίγο… βασανιστικό (γελάει). 

Ερευν.:  Χρησιμοποιείτε εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης για τους 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες; 

Εκπ.: Portfolio κάνουμε με τους μαθητές γενικά… με όλους τους 

μαθητές γιατί σε βοηθούνε να δεις την εξέλιξη του παιδιού καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε όλους τους τομείς. 

Συνήθως προσθέτω και δικά μου σχόλια κάτω από τις ζωγραφιές 
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 τους και αυτό με βοηθάει πολύ, αλλιώς τόσα παιδιά, τόσες 

υποχρεώσεις, δεν θα κατάφερνα να θυμηθώ και να είμαι 

αντικειμενική στην αξιολόγησή μου. 

Ερευν.:  Αισθάνεστε ικανοποιητικά προετοιμασμένη από τις σπουδές σας 

για τη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες; 

Εκπ.: Ποτέ δεν αισθάνομαι ικανοποιητικά προετοιμασμένη από τις 

σπουδές μου και γι’ αυτό έχω κάνει κι αυτές τις σπουδές. Πάντα 

θεωρώ ότι χρειάζεται πάντα περισσότερο… εεε... κάτι 

περισσότερο. Εεε… ποτέ δεν αισθάνομαι ευχαριστημένη και από 

τον τρόπο που εγώ προετοιμάζομαι για το πρόγραμμα της κάθε 

μέρας, πάντα θεωρώ ότι κάτι δεν έκανα σωστά, πάντοτε βλέπω 

διάφορα άλλα πράγματα σε διάφορα άλλα νηπιαγωγεία και λέω 

«κοίταξε πόση δουλειά έκαναν! Κοίταξε πόσα σκέφτηκαν!». 

Κοίταξε, θεωρώ ότι πάντοτε βοηθάει η ενημέρωση και το 

διάβασμα της διεθνής βιβλιογραφίας, τα πράγματα αλλάζουν, 

καινούργιες απόψεις προκύπτουν, καινούργιες στρατηγικές, 

καινούργιες μέθοδοι, πάντα χρειάζεται κάτι περισσότερο. Πέρα 

δηλαδή από τις σπουδές… νομίζω ότι είναι και στον κάθε 

άνθρωπο πόσο θέλει να ψαχτεί, να εντρυφήσει και να πάει ένα 

βήμα παραπέρα. 

Ερευν.:  Ευχαριστώ πάρα πολύ! 

Εκπ.: Να ‘σαι καλά! 
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2η Συνέντευξη 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ερευνήτρια: Κυρία τάδε ποια θέση έχετε στην εκπαίδευση; 

Εκπαιδευτικός: Δασκάλα. 

Ερευν.:  Τι τάξη διδάσκετε φέτος; 

Εκπ.: Τρίτη. 

Ερευν.:  Πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε; 

Εκπ.: Δεκαεπτά. 

Ερευν.:  Έχετε μεταπτυχιακές ή άλλες… 

Εκπ.: Όχι! 

Ερευν.:  Έχετε διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες; 

Εκπ.: Πολύ λίγες. 

Ερευν.:  Πώς θα τις χαρακτηρίζατε αυτές τις εμπειρίες; 

Εκπ.: Δύσκολες. 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

Ερευν.:  Ποια θεωρείτε τα οφέλη της ανάγνωσης ενός καινούργιου 

κειμένου; 

Εκπ.: Νομίζω ότι η ανάγνωση είναι η πιο σημαντική διαδικασία αν 

θέλουμε να προοδεύσουν και να επιτύχουν στις επόμενες τάξεις. 

Σκέψου αν δεν ξέρουν να διαβάζουν… ούτε την εκφώνηση της 

άσκησης δεν θα μπορούν να καταλάβουν, δηλαδή… ανεξαρτήτως 

μαθήματος. 

Ερευν.:  Θέλετε να μου πείτε με δικά σας λόγια πώς επεξεργάζεστε ένα 

καινούργιο κείμενο μέσα στην τάξη; Δηλαδή πώς ξεκινάτε, πώς το 

δουλεύετε – ατομικά ή ομαδικά… 

Εκπ.: Λοιπόν, ξεκινάω από κάποιο θέμα που είναι… που δεν αφορά το 

κείμενο, αλλά… στο τέλος θα καταλήξουμε σε αυτό το κείμενο. 

Ξεκινάω από αυτό, συζητάμε, μετά μπαίνουμε στο κείμενο, εεε… 

πρώτα απ’ όλα ασχολούμαστε με τον τίτλο, εεε… και τι είδους 

κείμενο είναι, ας πούμε αν είναι γράμμα θα δούμε προσφώνηση, 

αν είναι ποίημα θα έχει άλλη μορφή, και μετά μπαίνουμε στην 
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 ανάγνωση. Διαβάζουμε το κείμενο, αν υπάρχει κάποια εικόνα που 

θα μας βοηθήσει τη σχολιάζουμε και μετά μπαίνουμε στο κείμενο 

και αφού το διαβάσουμε, το αναλύουμε, αναλύουμε νοηματικά, 

έτσι;! Και βγάζουμε και κάποια συμπεράσματα, πέρα απ’ αυτά 

εδώ που μας δίνει το κείμενο. 

Ερευν.:  Το επεξεργάζεστε δηλαδή ομαδικά. 

Εκπ.: Εεε… βοηθάει πολύ στα παιδιά, η ιδέα του ενός δίνει μια 

καινούργια ιδέα στον άλλον. 

Ερευν.:  Πώς ελέγχετε κατά πόσο κατανόησαν τελικά τα παιδιά το κείμενο; 

Εκπ.: Απ’ τις ερωτήσεις που τους κάνω. Από τις απαντήσεις που δίνουν 

τα παιδιά. 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΗΣ 

Ερευν.:  Θέλετε να μου πείτε με δικά σας λόγια τη διαδικασία που 

ακολουθείτε για την παραγωγή γραπτού λόγου; 

Εκπ.: Μπορεί να μην είναι έκθεση, μπορεί να είναι… να χρειαστεί να 

γράψουν μια παράγραφο. Αυτή την παράγραφο μπορεί να τους 

ζητήσω να την κάνουν αντί για μία παράγραφο… δύο ή τρεις, 

ανάλογα με τον χρόνο που… ή και με το θέμα. Το θέμα μπορεί να 

βοηθάει, ώστε να μην είναι μια παράγραφος, αυτή που ζητάει το 

κείμενο, να ‘ναι κάτι παραπάνω, αν τους ενδιαφέρει και αν 

σχετίζετε με τις προσωπικές εμπειρίες τους, αυτά πάντα τα ελέγχω 

εκ των προτέρων. Τότε την κάνω σχεδόν μία διδακτική ώρα, ώστε 

να έχουνε χρόνο τα παιδιά, προτιμώ να καθυστερήσω ας πούμε να 

τελειώσω το μάθημά μου, την ενότητά μου, αλλά να αφιερώσουνε 

πολύ χρόνο στην ανάπτυξη κειμένου. 

Ερευν.:  Γιατί; Το θεωρείται πολύ σημαντικό; 

Εκπ.: Ναι, γιατί εγώ από μόνη μου… αν κρίνω από μένα, αν μου 

περιορίσεις πολύ τον χρόνο δεν μπορώ να γράψω όπως θέλω. Με 

ενδιαφέρει να γράψουν όσο γίνεται περισσότερα, περισσότερες 

ιδέες τους και να ‘ναι ήρεμοι. 

Ερευν.:  Θέτετε συγκεκριμένους στόχους στα παιδιά, φτιάχνετε 

σχεδιάγραμμα… 
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Εκπ.: Πολλές ερωτήσεις του βιβλίου έχουν από μόνες τους 

σχεδιαγράμματα, έχουν ερωτήσεις, οπότε απαντούν τα παιδιά σε 

αυτές τις ερωτήσεις. Αυτές τις ερωτήσεις τις συζητάμε από πριν, 

πριν να τις γράψουμε λένε όλοι τις ιδέες τους και μετά τα 

συντάσσουν μόνοι τους, χωρίς να… το μόνο που με ενδιαφέρει ας 

πούμε είναι να… κάθε τους καινούργια ιδέα να είναι σε μία 

παράγραφο και να την αναλύουν, χωρίς να δίνω σημασία καθόλου 

στα ορθογραφικά λάθη και να τους αγχώνω. Τους λέω πάντα «δεν 

δίνουμε σημασία στα ορθογραφικά λάθη, κοιτάμε να γράψουμε 

όσο πιο πολλά γίνεται» και το τελευταίο πεντάλεπτο τους λέω 

«τώρα ρίξτε μια ματιά το κείμενο μόνο (τονίζοντας έντονα) για να 

δείτε ποια λάθη έχετε και τι μπορείτε να διορθώσετε». 

Ερευν.:  Είπατε ότι δεν δίνετε σημασία στα ορθογραφικά λάθη. Που θα 

λέγατε ότι δίνετε μεγαλύτερη έμφαση όταν αξιολογείτε τα γραπτά 

των μαθητών σας; 

Εκπ.: Στις ιδέες τους! Στις ιδέες τους, ναι! Στις ιδέες τους και πώς τις 

εκφράζουν, με νοιάζει αυτό που λένε να βγάζει νόημα. 

Ερευν.:  Δουλεύετε δηλαδή απ’ ότι κατάλαβα στην αρχή ομαδικά και μετά 

το κάθε παιδί γράφει τη δική του έκθεση. 

Εκπ.: Ακριβώς! Πολλές φορές όμως τους αφήνω και δουλεύουνε δύο – 

δύο, βοηθάει ο ένας τον άλλον. Εξαρτάται… από το θέμα, από τη 

μέρα, δεν είναι κάθε μέρα συνεργάσιμα τα παιδιά (γελάει) ούτε 

έχουν κάθε μέρα τις ίδιες καλές σχέσεις μεταξύ τους. Όταν είναι 

μία ήρεμη μέρα, τότε ναι το κάνω. 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

Ερευν.:  Με ποιους τρόπους εμπλουτίζετε το λεξιλόγιο των παιδιών; 

Εκπ.: Από τα σχολικά βιβλία τους που έχουν λέξεις που συνήθως δε 

χρησιμοποιούν τα παιδιά. Τους ζητώ λοιπόν να τις χρησιμοποιούν 

προφορικά και γραπτά αντί για τις πιο συνηθισμένες του 

καθημερινού τους λεξιλογίου. Από λογοτεχνικά κείμενα που 

διαβάζουμε και από το διαδίκτυο σε κείμενα που ανατρέχουμε και 

που προτείνει το υπουργείο. 
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Ερευν.:  Όταν συναντάτε άγνωστες λέξεις μέσα σε ένα κείμενο πώς τις 

εξηγείτε; 

Εκπ.: Το πρώτο που λέω είναι να σημειώνουμε τις άγνωστες λέξεις, τις 

οποίες την πρώτη φορά που διαβάζουμε, τις σημειώνουμε από 

πάνω τι σημαίνει, και ξαναδιαβάζουμε την ίδια πρόταση, 

γνωρίζοντας πλέον το τι λέει η πρόταση. Μπορούμε να γράψουμε 

εεε… μία επεξήγηση στην άκρη γι αυτό που έχουμε υπογραμμίσει, 

κάτι παραπάνω ώστε να το κατανοήσουν καλύτερα. Τώρα την 

επεξήγηση… την βρίσκουν μόνοι τους στο λεξικό τους ή 

βρίσκουμε συνώνυμες ή αντίθετες στον πίνακα. 

Ερευν.:  Και πώς ενθαρρύνετε τα παιδιά να απομνημονεύσουν το νέο 

λεξιλόγιο; 

Εκπ.: Είναι δύσκολο να τις απομνημονεύσουν όλοι, δεν έχω αυτήν την 

απαίτηση. 

 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ερευν.:  Για τις στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης τι γνωρίζετε; 

Εκπ.: Εδώ θα πρέπει να με βοηθήσεις. 

Ερευν.:  Είναι όλες αυτές οι στρατηγικές που μου αναφέρετε, όταν τα 

παιδιά κρατάνε σημειώσεις, οι εικόνες, η υπογρ… 

Εκπ.: Ναι, ναι. Πάντοτε τα χρησιμοποιώ. Πά-ντο-τε (δίνοντας έμφαση) 

τις χρησιμοποιώ σε οποιοδήποτε μάθημα, όχι μόνο στο γλωσσικό, 

αλλά και στα μαθηματικά, σε ορισμούς ή σε προβλήματα αυτό 

που πρέπει να προσέξουν και ιστορία, γεωγραφία, σ’ όλα τα 

μαθήματα. 

Ερευν.:  Πιστεύετε ότι βοηθούν τα παιδιά; 

Εκπ.: Πάρα πολύ! Πάρα πολύ! Μπορούν και καταλαβαίνουν ποιο είναι 

το σημαντικό, αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουν, αυτό που 

πρέπει να προσέξουν και καταφέρνουν να μάθουν… 

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ερευν.:  Πιστεύετε ότι είναι εφικτό να διδάσκονται και να ενισχύονται οι 

στρατηγικές μέσα στη σχολική τάξη; 
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Εκπ.: Ναι, βεβαίως, γιατί όχι; 

Ερευν.:  Τους διδάσκετε άμεσα και συστηματικά τις στρ… 

Εκπ.: Όχι! (έντονα). Εεε… το ζητάω από τα παιδιά. Ναι, το ζητάω από 

τα παιδιά…με ερωτήσεις…«Τι είναι το σημαντικό; Ας το 

υπογραμμίσουμε», «Τι σημαίνει αυτή η λέξη; Ας το 

σημειώσουμε». Εντάξει… δεν απαντούν όλα τα παιδιά, αλλά 

κάποιο απ’ όλα το βρίσκει. 

Ερευν.:  Θα επιθυμούσατε να καταρτιστείτε σε ζητήματα που αφορούν τις 

στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης; 

Εκπ.: Ναι, ναι. Ναι, θα το ‘θελα γιατί μετά από κάποια χρόνια τα ίδια 

και τα ίδια κουράζομαι. Μπορεί να υπάρχει και κάτι καινούργιο 

που δεν το γνωρίζω. Θα ήθελα να το δοκιμάσω, αν φυσικά… 

μπορώ να το κάνω σωστά. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

Ερευν.:  Διερευνάτε το μαθησιακό προφίλ των παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες; 

Εκπ.: Ναι, μέσα από την παρουσία του στην τάξη. 

Ερευν.:  Έχετε παρατηρήσει αν αυτά τα παιδιά χρησιμοποιούν 

στρατηγικές; 

Εκπ.: Συνήθως όχι στην αρχή, θέλουν περισσότερη δουλειά, στην αρχή 

τους τα κάνω εγώ. Στην αρχή τους τα κάνω εγώ όλα αυτά. 

Μετά… πολύ πιο δύσκολα από τους άλλους, όμως (έντονα) αυτές 

οι στρατηγικές τους βοηθάνε περισσότερο από τους άλλους. Ναι! 

Δηλαδή… εεε… ένα άλλο παιδί θα μπορούσε χωρίς να υπο-

γραμμίσουμε, χωρίς να σημειώσουμε τίποτα, να μάθει κάτι. Αυτό 

το παιδί όμως που έχει πρόβλημα βοηθιέται πιο πολύ, παρόλο που 

δεν μπορεί από μόνο του να το κάνει στην αρχή. Θέλει περισσό-

τερη δουλειά, πολύ αργότερα απ’ τους άλλους το καταφέρνουν. 

Ερευν.:  Προσαρμόζετε το μάθημά σας για να καλύψετε τις διαφορετικές 

ανάγκες αυτών των μαθητών; Θέλετε να σας φέρω ένα 

παράδειγμα; 
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Εκπ.: Τους βάζω άλλου είδους εργασίες, τους ζητάω κάτι λιγότερο από 

τους άλλους, κάτι που ξέρω ότι μπορούν να το κάνουν, κάτι που 

θα… αφού το κάνουν θα τους κάνει να χαρούνε. Εεε… είμαι 

ικανοποιημένη με μια πολύ μικρή δουλειά δικιά τους παρά εεε… 

κάτι μεγαλύτερο που… δεν θα ήτανε… δεν θα ήταν δικό τους! 

Ερευν.:  Εφαρμόζετε εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης στα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες; 

Εκπ.: Εεε… αξιολογώ την προσπάθεια σε αυτούς. 

Ερευν.:  Έτσι όπως τους παρατηρείτε μέσα στην τάξη; 

Εκπ.: Ναι, ναι, ναι. Με ενδιαφέρει αν έχει βελτίωση το παιδί ή δεν 

έχει… αν προσπαθεί, αν είναι αδιάφορο. Όσα προσπαθούν μπορεί 

να πάρουν τον ίδιο βαθμό με έναν μαθητή ο οποίος είναι πολύ 

καλός. Προσέχω στη βαθμολογία να μην είμαι πολύ χαμηλή σε 

αυτούς τους μαθητές, ώστε να μην τους απογοητεύσω εντελώς. 

Ερευν.:  Αισθάνεστε ικανοποιητικά προετοιμασμένη από τις σπουδές σας 

για να αντιμετωπίσετε αυτούς τους μαθητές; 

Εκπ.: Όχι. Αλλά η εμπειρία μας βοηθάει. 

Ερευν.:  Τι προτείνετε ώστε οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής να είναι 

περισσότερο προετοιμασμένοι για τη διδασκαλία αυτών των 

μαθητών; 

Εκπ.: Εεε… χρειάζεται διάβασμα… χρειάζεται. 

Ερευν.:  Ευχαριστώ πολύ κυρία Τάδε. 

Εκπ.: Παρακαλώ. 
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Παράρτημα Β 

 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Έκθεσης Δεδομένων των Εκπαιδευτικών 

 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

1. Προσδιορισμός των στρατηγικών 

γλωσσικής ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ =  Αδυναμία προσδιορισμού των στρατηγικών 

ΚΑΣΤΑΝΠ =  Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

 Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης συμβάλλουν 

στην αποτελεσματικότερη μάθηση 

 Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης διευκολύνουν 

τη μαθησιακή διαδικασία 

 Η κατάκτηση των στρατηγικών συμβάλλει στην 

ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών 

 Η χρήση των στρατηγικών γλωσσικής ανάπτυξης 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος διευκολύνει το 

διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού 

 

Β)  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

1. Αξιοποίηση της αφήγησης/ 

ανάγνωσης 

ΚΑΛΚΡΣΚ =  Καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

ΑΚΑΔΕΠ =  Συμβάλλει στην ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών 

ΕΜΠΛΕΞ =  Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

ΑΝΠΡΟΛ =  Ανάπτυξη προφορικού λόγου 

ΚΑΛΦΑΝΤ =  Καλλιέργεια της φαντασίας 

ΟΛΑΝΑΠ =  Ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών 

ΣΥΠΡΓΡ =  Βοηθάει τα παιδιά να κατανοήσουν τη σύνδεση 

προφορικού γραπτού λόγου 

ΕΝΙΜΝΔ =  Ενίσχυση μνημονικών δεξιοτήτων 

ΕΚΓΛΑΛΠ =  Εκμάθηση της γλώσσας από τα αλλόγλωσσα παιδιά 

2. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα στην 

ΑΝΙΔΕΛΚ =  Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 

ΤΡΣΤΑΝ =  Τροποποίηση στυλ ανάγνωσης/αφήγησης 
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τάξη ΔΙΑΤΕΑΠ =  Διατύπωση ερωτημάτων από τα παιδιά με σκοπό 

την αποσαφήνιση 

ΣΥΣΧΗΧ =  Συσχέτιση με ήχους 

ΣΥΝΠΑΡΚ =  Σύνοψη/παράφραση κειμένου 

3. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα στην 

τάξη 

ΕΝΠΡΓΝ =  Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

ΑΞΤΙΤΛ =  Αξιοποίηση του τίτλου 

ΧΡΕΙΚ =  Χρήση εικόνων 

ΕΙΚΝΟΗΜ =  Εικασία νοήματος 

ΥΠΑΓΝΛ =  Υπογράμμιση άγνωστων λέξεων 

ΚΑΤΣΑΛ =  Καταγραφή της σημασίας των άγνωστων λέξεων 

ΕΠΑΝΚΑΤ =  Επανάληψη με σκοπό την κατανόηση 

ΧΡΓΛΕΝΔ =  Χρήση γλωσσικών ενδείξεων 

ΘΕΣΤΑΝ =  Θέσπιση στόχων για την ανάγνωση 

4. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα στην 

τάξη 

ΕΛΑΡΧΠΡ =  Έλεγχος των αρχικών προβλέψεων 

ΑΠΔΕΡΜ =  Απόδοση διαφορετικών ερμηνειών 

ΕΠΑΚΕΙ =  Επανεξέταση του κειμένου 

ΕΠΕΞΣΗΣ=  Επανεξέταση των σημαντικών σημείων του 

κειμένου 

ΕΡΜΚΕΙΜ =  Ερμηνεία του κειμένου 

ΔΕΡΕΚΠ =  Διατύπωση ερωτημάτων από τον εκπαιδευτικό 

ΑΝΑΔΙΚ =  Αναδιήγηση του κειμένου από τα ίδια τα παιδιά 

ΔΡΑΚΕΙ =  Δραματοποίηση κειμένου/παραμυθιού 

ΕΚΙΔΕΝΖ =  Έκφραση ιδεών και εντυπώσεων μέσω της 

ζωγραφικής 

 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

1. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΟΠΤΕΝΝ =  Οπτικοποίηση εννοιών 

ΜΗΧΜΕΣ =  Μηχανικά μέσα (κάρτες) 

ΣΥΣΧΗΧ =  Συσχέτιση με ήχους 

ΔΗΜΝΣΥΝ =  Δημιουργία νοερών συνδέσεων 

ΧΡΦΥΣΑΠ =  Χρήση φυσικής απόκρισης 

2. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

ΕΝΠΡΓΝ =  Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

ΟΡΣΤΟΧ =  Ορισμός συγκεκριμένων στόχων ανά παράγραφο 
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παραγωγής γραπτού λόγου ΕΥΡΙΔ =  Εύρεση ιδεών 

ΟΡΓΙΔ =  Οργάνωση ιδεών 

ΑΝΛΕΞ =  Ανάκληση λεξιλογίου 

ΕΝΛΕΞΠΡ =  Ένταξη λεξιλογίου σε προτάσεις 

ΧΡΤΙΤΛ =  Χρήση τίτλου 

ΧΡΗΠΗΓ =  Χρήση πηγών 

ΔΙΑΤΙΔ =  Διατύπωση ιδεών 

ΠΑΡΙΔΦΕ =  Παραγωγή ιδεών σε φύλλα εργασίας 

3. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΑΥΤΜΑΘ =  Αυτοέλεγχος των μαθητών 

ΕΝΤΑΣΑΦ =  Εντοπισμός ασαφειών 

ΕΠΛΑΝΠΡ =  Επανεξέταση λανθασμένων προτάσεων 

ΕΛΟΡΘ =  Έλεγχος ορθογραφίας 

ΕΜΠΛΕΞ =  Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

ΔΙΑΣΧΥΛ =  Διαγραφή άσχετου υλικού 

ΒΕΛΓΕΝΕ =  Βελτίωση της γενικής εμφάνισης του γραπτού 

ΣΥΜΠΛΕΠ =  Συμπλήρωση λεπτομερειών 

ΠΑΡΤΕΛΕ =  Παρουσίαση τελικής εργασίας 

ΑΞΕΤΕΡ =    Αξιοποίηση της ετερολοαξιολόγησης 

4. Σημαντικοί τομείς κατάκτησης 

κατά την ενίσχυση του γραπτού 

λόγου 

ΣΥΝΠΡΓΡ =  Σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου 

ΜΟΡΓΡΛ =  Μορφή γραπτού λόγου 

ΠΕΡΚΕΙΜ =  Περιεχόμενο κειμένου 

ΕΚΦΡΙΔ =  Έκφραση ιδεών 

ΔΟΜΚΕΙΜ =  Δομή του κειμένου 

ΟΡΘΛΕΞ =  Ορθογραφία λέξεων 

ΚΑΛΚΙΝ =  Καλλιέργεια λεπτής κινητικότητας 

ΘΔΕΚΓΡ =  Θετική διάθεση των παιδιών να εκφραστούν γραπτά 
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Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

1. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΣΥΣΧΗΕ =  Συσχετίσεις με ήχους, νοητικές εικόνες κ.α. 

ΟΠΤΕΝΝ =  Οπτικοποίηση εννοιών (σύνδεση της νέας λέξης με 

την αντίστοιχη εικόνα) 

ΤΟΠΣΥΓΚ =  Τοποθέτηση νέων λέξεων στο συγκείμενο 

ΜΗΧΑΠΟΣ =  Μηχανιστική αποστήθιση 

ΔΟΜΕΠΑΝ 

=  

Δομημένη επανάληψη 

ΟΜΑΔΛ =  Ομαδοποίηση λέξεων (θεματική ενότητα) 

ΛΕΞΠΑΙΧ =  Λεξικά παιχνίδια 

2. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΕΤΥΜΛΕΞ =  Ετυμολογία των λέξεων (σύνθετες λέξεις) 

ΕΥΣΥΝΑΝ =  Εύρεση συνώνυμων-αντώνυμων 

ΧΡΛΕΞ =  Χρήση λεξικού 

ΚΑΤΣΥΜ =  Κατανόηση της λέξης μέσα από τα συμφραζόμενα 

ΔΗΜΣΥΝΛ =  Δημιουργία σύνθετων λέξεων 

ΑΠΟΡΕΚΠ =  Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

ΕΞΦΠΕΠ =  Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις επικοινωνίας 

 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

1. Απόψεις για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

ΘΣΤΔΙΣΤ =  Θετική στάση στη διδασκαλία των στρατηγικών 

μέσα στην τάξη 

ΚΙΠΣΑΣΤ =  Κινητοποίηση παιδιών ώστε να αναζητούν 

αυτόνομα τις στρατηγικές 

2. Προβληματισμοί και εμπόδια για 

τη διδασκαλία των στρατηγικών 

ΕΠΕΚΣΤΡ =  Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που αφορούν 

την ανάπτυξη των στρατηγικών 

ΕΛΔΙΔΧΡ =  Έλλειψη διδακτικού χρόνου για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών 

ΣΔΣΤΕΚΒ =  Συνεχή διδασκαλία των στρατηγικών σε όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες 

ΠΡΓΝΕΠΜ =  Προσαρμογή των στρατηγικών στο γνωστικό 

επίπεδο των μαθητών 

3. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ =  Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών μέσα στην 

τάξη 

ΑΜΕΜΔΙΔ =  Τόσο άμεση όσο και έμμεση διδασκαλία των 

στρατηγικών ανάλογα με τις συνθήκες (στόχους 

διδασκαλίας, επίπεδο τάξης) 
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ΑΜΔΙΣΤ =  Άμεση διδασκαλία των στρατηγικών μέσα στην 

τάξη 

 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

1. Χρήση στρατηγικών από τους 

μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ =  Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι ικανοί 

στη χρήση στρατηγικών 

ΑΝΤΔΥΣ =  Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

ΔΚΣΤΜΜΔ =  Δυσκολία κατάκτησης των στρατηγικών από τους 

μαθητές με ΜΔ 

ΕΚΣΤΜΜΔ =  Οι μαθητές με ΜΔ κατακτούν εύκολα τις 

στρατηγικές 

ΕΞΔΣΤΡ =  Εξειδικευμένη διδασκαλία των στρατηγικών στους 

μαθητές με ΜΔ 

ΑΔΚΑΙΚΣ =  Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αδυνατούν 

να κατακτήσουν ικανοποιητικά τις στρατηγικές 

 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΔ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

1. Τρόποι διερεύνησης του προφίλ 

των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες  

 

ΚΑΘΕΠΑΠ =  Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

ΓΝΚΕΔΔΥ =  Γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ 

ΣΥΖΕΙΔ =  Συζήτηση με ειδικό 

ΣΥΖΠΡΕΚ =  Συζήτηση με τον προηγούμενο εκπαιδευτικό του 

παιδιού 

ΣΥΝΓΟΝ =  Συνεργασία με τους γονείς 

2. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μεθόδων διδασκαλίας για τα παιδιά 

με ΜΔ 

ΑΕΜΕΔΙΔ =  Απουσία εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας 

ΕΠΑΝΜΜΔ =  Επιεικής αντιμετώπιση των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες 

ΠΡΣΥΑΝ =  Προβληματισμοί όσον αφορά την εναλλακτική 

διδασκαλία λόγω της συναισθηματικής 

ανασφάλειας των μαθητών με ΜΔ 

ΠΡΕΛΔΧΡ =  Προβληματισμοί όσον αφορά την εναλλακτική 

διδασκαλία λόγω έλλειψης διδακτικού χρόνου 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
ΠΜΣ Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Θεσσαλονίκη 2017 218 

ΠΡΠΟΤΜΗ =  Προβληματισμοί όσον αφορά την εναλλακτική 

διδασκαλία λόγω των πολυπληθών τμημάτων 

ΠΡΔΙΕΣΧ =  Προβληματισμοί όσον αφορά την εναλλακτική 

διδασκαλία λόγω κατευθυντήριων γραμμών από 

τη διεύθυνση του σχολείου 

ΠΡΕΛΕΞΓ =  Προβληματισμοί όσον αφορά την εναλλακτική 

διδασκαλία λόγω της έλλειψης εξειδικευμένων 

γνώσεων 

ΟΛΑΙΚΑΠ =  Ολική αισθητηριακή κινητική απόκριση 

ΣΧΕΔΕΡΓ =  Εφαρμογή σχεδίων εργασίας 

ΟΜΣΥΝΜ =  Ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

3. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μεθόδων αξιολόγησης για τα παιδιά 

με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ =  Απουσία εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης 

ΑΠΛΠΑΡ =  Αξιολόγηση μέσα από την απλή παρατήρηση 

ΓΡΑΠΕΠ =  Αξιολόγηση μέσα από την γραπτή επίδοση των 

μαθητών 

ΕΠΑΞΜΜΔ =  Επιεικής αξιολόγηση για τους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες 

ΠΡΕΛΔΧΡ =  Προβληματισμοί όσον αφορά την εναλλακτική 

αξιολόγηση λόγω έλλειψης διδακτικού χρόνου 

ΠΡΕΛΕΞΓ =  Προβληματισμοί όσον αφορά την εναλλακτική 

αξιολόγηση λόγω έλλειψης εξειδικευμένων 

γνώσεων 

ΠΡΔΙΕΣΧ =  Προβληματισμοί όσον αφορά την εναλλακτική 

αξιολόγηση λόγω κατευθυντήριων γραμμών από 

τη διεύθυνση του σχολείου 

ΠΡΑΝΑΠ =  Προβληματισμοί όσον αφορά την εναλλακτική 

αξιολόγηση λόγω αναποτελεσματικότητας της 

εφαρμογής της 

ΧΡΗΜΕΡ =  Χρήση ημερολογίου 

ΧPORT=  Χρήση του portfolio 

ΣΥΣΤΠΑΡ =  Συστηματική παρατήρηση 

4. Κατάρτιση και επιμόρφωση  των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

ΜΕΤΑΠΕΞ =  Μεταπτυχιακή εξειδίκευση 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
ΠΜΣ Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Θεσσαλονίκη 2017 219 

διδασκαλία μαθητών με ΜΔ ΠΡΟΣΜΕΛ =  Ανάγκη συνεχούς προσωπικής μελέτης και 

ενημέρωσης των εκπαιδευτικών 

ΑΝΣΥΝΕΠ =  Ανάγκη συνεργασίας με ειδικούς παιδαγωγούς 

ΚΑΣΕΜΕΑ =  Ανάγκη κατάρτισης μέσω σεμιναρίων που 

αφορούν την ειδική αγωγή 

ΠΡΑΣΔΕΑ =  Ανάγκη προσθήκης πρακτικής άσκησης σε δομές 

της ειδικής αγωγής στο πρόγραμμα σπουδών 

ΕΠΠΑΚΑΤ =  Επαρκής πανεπιστημιακή κατάρτιση 
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Παράρτημα Γ 

 

Ατομικοί πίνακες δεδομένων των εκπαιδευτικών 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 1 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 1 Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Νηπιαγωγός  

Εκπαιδευτικός φορέας: Ιδιωτικό νηπιαγωγείο 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 3 

Επιπρόσθετες σπουδές: - 

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: 

Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ =  

 

ΚΑΣΤΑΝΠ =  
 

Αδυναμία προσδιορισμού των 

στρατηγικών 

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Συμβολή των στρατηγικών στην 

αποτελεσματικότερη μάθηση 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

2. Αξιοποίηση της αφήγησης/ 

ανάγνωσης  

ΕΜΠΛΕΞ =  

ΚΑΛΦΑΝΤ =  

Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

Καλλιέργεια της φαντασίας 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά της 

διάρκεια αφήγησης/ανάγνωσης 

μέσα στην τάξη 

ΣΥΣΧΗΧ =  

ΑΝΙΔΕΛΚ =  

Συσχέτιση με ήχους 

Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο 

της κατανόησης 

4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =  

ΧΡΕΙΚ =  

ΕΝΠΡΓΝ =  

ΕΙΚΝΟΗΜ =  

Αξιοποίηση του τίτλου 

Χρήση εικόνων 

Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

Εικασία νοήματος 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΕΠΕΞΣΗΣ = 

  

ΕΡΜΚΕΙΜ =  

ΔΕΡΕΚΠ =  

Επανεξέταση των σημαντικών σημείων 

του κειμένου 

Ερμηνεία του κειμένου 

Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 
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Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών στρατη-

γικών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΜΗΧΜΕΣ =  

ΟΠΤΕΝΝ =  

ΧΡΦΥΣΑΠ =  

Μηχανικά μέσα (κάρτες) 

Οπτικοποίηση εννοιών (αντιστοίχιση) 

Χρήση φυσικής απόκρισης 

7. Ενίσχυση γνωστικών στρατη-

γικών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΕΝΠΡΓΝ =  

ΧΡΗΠΗΓ =  

ΕΥΡΙΔ =  

ΠΑΡΙΔΦΕ =  

Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

Χρήση πηγών 

Εύρεση ιδεών 

Παραγωγή ιδεών σε φύλλα εργασίας 

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

  

9. Σημαντικοί τομείς κατάκτησης 

κατά την ενίσχυση του 

γραπτού λόγου  

ΣΥΝΠΡΓΡ =  Σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών στρατη-

γικών 

ΜΗΧΑΠΟΣ =  

ΛΕΞΠΑΙΧ =  

ΟΠΤΕΝΝ =  

Μηχανιστική αποστήθιση 

Λεξικά παιχνίδια (σταυρόλεξα) 

Οπτικοποίηση εννοιών (σύνδεση της 

νέας λέξης με την αντίστοιχη εικόνα) 

11. Ενίσχυση γνωστικών στρατη-

γικών   

ΕΤΥΜΛΕΞ =  

ΑΠΟΡΕΚΠ =  

ΕΞΦΠΕΠ =  

Ετυμολογία των λέξεων (σύνθετες 

λέξεις) 

Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών μέσα στην 

τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ = 

  

ΚΙΠΣΑΣΤ =  

Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

Κινητοποίηση παιδιών ώστε να 

αναζητούν αυτόνομα τις στρατηγικές 

13. Προβληματισμοί και εμπόδια 

για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ =  Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

14. Τρόποι ενίσχυσης των στρατη-

γικών μέσα στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ =  Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών 

μέσα στην τάξη 

 

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
ΠΜΣ Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Θεσσαλονίκη 2017 223 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από τους 

μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ = 

 

ΑΝΤΔΥΣ =  

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

είναι ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του προ-

φίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

ΣΥΖΕΙΔ =  

ΚΑΘΕΠΑΠ =  

Συζήτηση με ειδικό 

Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

17. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μεθόδων διδασκαλίας για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΑΕΜΕΔΙΔ = 

  

ΠΡΕΝΔΙΔ =  

Απουσία εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική διδασκαλία λόγω της 

συναισθηματικής ανασφάλειας των 

μαθητών με ΜΔ 

18. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μορφών αξιολόγησης για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ = 

  

ΑΠΛΠΑΡ = 

  

ΕΠΑΞΜΜΔ =  

Απουσία εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης 

Αξιολόγηση μέσα από την απλή 

παρατήρηση 

Επιεικείς αξιολόγηση για τους μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες 

19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  

των εκπαιδευτικών σχετικά με 

τη διδασκαλία μαθητών με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  

ΠΡΟΣΜΕΛ =  

Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

Ανάγκη συνεχούς προσωπικής μελέτης 

και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών 

 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 2 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 2 Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Νηπιαγωγός  

Εκπαιδευτικός φορέας: Δημόσιο νηπιαγωγείο 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 17 

Επιπρόσθετες σπουδές: Διδασκαλείο 

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες: Ναι 
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Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ = 

  

ΚΑΣΤΑΝΠ =  

 

Αδυναμία προσδιορισμού των 

στρατηγικών 

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Η κατάκτηση των στρατηγικών 

συμβάλλει στην ακαδημαϊκή επιτυχία 

των μαθητών 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

2. Αξιοποίηση της αφήγησης/ 

ανάγνωσης  

 

ΕΜΠΛΕΞ =  

ΚΑΛΦΑΝΤ =  

ΑΝΠΡΟΛ =  

ΣΥΠΡΓΡ =  

Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

Καλλιέργεια της φαντασίας 

Ανάπτυξη προφορικού λόγου 

Βοηθάει τα παιδιά να κατανοήσουν τη 

σύνδεση προφορικού γραπτού λόγου 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά της 

διάρκεια αφήγησης/ανάγνωσης 

μέσα στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ = 

  

ΔΙΑΤΕΑΠ =  

Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο 

της κατανόησης 

Διατύπωση ερωτημάτων από τα παιδιά 

με σκοπό την αποσαφήνιση 

4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =  

ΧΡΕΙΚ =  

ΧΡΓΛΕΝΔ =  

Αξιοποίηση του τίτλου 

Χρήση εικόνων 

Χρήση γλωσσικών ενδείξεων 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΕΠΑΚΕΙ =  

ΕΡΜΚΕΙΜ =  

ΔΕΡΕΚΠ = 

  

ΕΚΙΔΕΝΖ =  

Επανεξέταση του κειμένου 

Ερμηνεία του κειμένου 

Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

Έκφραση ιδεών και εντυπώσεων μέσω 

της ζωγραφικής 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΜΗΧΜΕΣ =  

ΟΠΤΕΝΝ =  

ΣΥΣΧΗΧ =  

Μηχανικά μέσα (κάρτες) 

Οπτικοποίηση εννοιών (αντιστοίχιση) 

Συσχέτιση με ήχους (ομοιοκαταληξία) 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΝΠΡΓΝ =  

ΧΡΗΠΗΓ =  

ΕΥΡΙΔ =  

ΠΑΡΙΔΦΕ =  

Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

Χρήση πηγών 

Εύρεση ιδεών 

Παραγωγή ιδεών σε φύλλα εργασίας 
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8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΑΥΤΜΑΘ =  

 

Αυτοέλεγχος των μαθητών 

9. Σημαντικοί τομείς κατάκτησης 

κατά την ενίσχυση του 

γραπτού λόγου  

ΣΥΝΠΡΓΡ =  

ΚΑΛΚΙΝ =  

Σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου 

Καλλιέργεια λεπτής κινητικότητας 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΔΟΜΕΠΑΝ =  Δομημένη επανάληψη 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΕΤΥΜΛΕΞ =  

 

ΚΑΤΣΥΜ =  

 

ΑΠΟΡΕΚΠ =  

ΕΞΦΠΕΠ =  

Ετυμολογία των λέξεων (σύνθετες 

λέξεις) 

Κατανόηση της λέξης μέσα από τα 

συμφραζόμενα 

Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών μέσα στην 

τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ =  Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

13. Προβληματισμοί και εμπόδια 

για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ =  

 

ΕΛΔΙΔΧΡ =  

Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

Έλλειψη διδακτικού χρόνου για τη 

διδασκαλία των στρατηγικών 

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ =  Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών 

μέσα στην τάξη 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από τους 

μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ =  

 

ΑΝΤΔΥΣ =  

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

είναι ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

ΚΑΘΕΠΑΠ =  Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 
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17. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μεθόδων διδασκαλίας για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΑΕΜΕΔΙΔ =  

 

ΠΡΕΝΔΙΔ =  

 

Απουσία εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική διδασκαλία λόγω της 

συναισθηματικής ανασφάλειας των 

μαθητών με ΜΔ 

18. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μορφών αξιολόγησης για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΧPORT =  Χρήση του portfolio 

19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  

των εκπαιδευτικών σχετικά με 

τη διδασκαλία μαθητών με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  

ΠΡΑΣΔΕΑ =  

Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

Ανάγκη προσθήκης πρακτικής άσκησης 

σε δομές της ειδικής αγωγής στο 

πρόγραμμα σπουδών 

 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 3 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 3 Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Νηπιαγωγός  

Εκπαιδευτικός φορέας: Δημόσιο νηπιαγωγείο 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 27 

Επιπρόσθετες σπουδές: - 

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: 

Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των στρατηγι-

κών γλωσσικής ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ =  

ΚΑΣΤΑΝΠ =  

 

Αδυναμία προσδιορισμού των στρατηγικών 

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης 

συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη 

μάθηση 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

ΑΝΠΡΟΛ =  Ανάπτυξη προφορικού λόγου 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά της 

διάρκεια 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ = 

  

ΔΙΑΤΕΑΠ =  

Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 

Διατύπωση ερωτημάτων από τα παιδιά με 

σκοπό την αποσαφήνιση 
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4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ανάγνω-

σης μέσα στην τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ=  

ΧΡΕΙΚ=  

Αξιοποίηση του τίτλου 

Χρήση εικόνων 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΕΠΕΞΣΗΣ= 

  

ΕΡΜΚΕΙΜ =  

ΔΕΡΕΚΠ =  

Επανεξέταση των σημαντικών σημείων του 

κειμένου 

Ερμηνεία του κειμένου 

Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΔΗΜΝΣΥΝ =  Δημιουργία νοερών συνδέσεων 

(ομαδοποίηση) 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΝΠΡΓΝ =  

ΧΡΗΠΗΓ =  

Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

Χρήση πηγών 

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

  

9. Σημαντικοί τομείς κατάκτησης 

κατά την ενίσχυση του 

γραπτού λόγου  

ΣΥΝΠΡΓΡ =  

ΚΑΛΚΙΝ =  

 

Σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου 

Καλλιέργεια λεπτής κινητικότητας 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΟΠΤΕΝΝ = 

  

ΔΟΜΕΠΑΝ =  

Οπτικοποίηση εννοιών (σύνδεση της νέας 

λέξης με την αντίστοιχη εικόνα) 

Δομημένη επανάληψη 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΑΠΟΡΕΚΠ =  

ΕΞΦΠΕΠ =  

Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών μέσα στην 

τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ =  Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

13. Προβληματισμοί και εμπόδια 

για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ = 

  

ΠΡΕΠΤΑΞ =  

Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

Προσαρμογή των στρατηγικών στο επίπεδο 

της τάξης 
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14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ =  Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών μέσα 

στην τάξη 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από τους 

μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ = 

  

ΑΝΤΔΥΣ =  

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

ΚΑΘΕΠΑΠ =  Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

17. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μεθόδων διδασκαλίας για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΑΕΜΕΔΙΔ = 

  

ΠΡΕΝΔΙΔ =  

Απουσία εναλλακτικών μεθόδων διδασκα-

λίας 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική διδασκαλία λόγω της 

συναισθηματικής ανασφάλειας των 

μαθητών με ΜΔ 

18. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μορφών αξιολόγησης για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ = 

  

ΑΞΑΠΑΡ =  

Απουσία εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης 

Αξιολόγηση μέσα από την απλή παρατή-

ρηση 

19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  

των εκπαιδευτικών σχετικά με 

τη διδασκαλία μαθητών με 

ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  

ΚΑΣΕΜΕΑ = 

  

ΑΝΣΥΝΕΠ =  

Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

Ανάγκη κατάρτισης μέσω σεμιναρίων που 

αφορούν την ειδική αγωγή 

Ανάγκη συνεργασίας με ειδικούς 

παιδαγωγούς 

 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 4 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 4 Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Νηπιαγωγός  

Εκπαιδευτικός φορέας: Δημόσιο νηπιαγωγείο 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 20 

Επιπρόσθετες σπουδές: Διδασκαλείο 

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: 

Ναι 
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Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των στρατηγι-

κών γλωσσικής ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ =  

ΚΑΣΤΑΝΠ =  

 

Αδυναμία προσδιορισμού των στρατηγικών 

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης 

συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη 

μάθηση 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

2. Αξιοποίηση της αφήγησης/ 

ανάγνωσης  

ΟΛΑΝΑΠ =  Ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΤΡΣΤΑΦ =  

ΑΝΙΔΕΛΚ =  

Τροποποίηση στυλ αφήγησης 

Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 

4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =  

ΧΡΕΙΚ =  

ΕΙΚΝΟΗΜ =  

ΧΡΓΛΕΝΔ =  

Αξιοποίηση του τίτλου 

Χρήση εικόνων 

Εικασία νοήματος 

Χρήση γλωσσικών ενδείξεων 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΕΛΑΡΧΠΡ =  

ΑΠΔΕΡΜ =  

ΔΕΡΕΚΠ =  

 

ΕΚΙΔΕΝΖ =  

 

ΔΡΑΠΑΡ =  

Έλεγχος των αρχικών προβλέψεων 

Απόδοση διαφορετικών ερμηνειών 

Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

Έκφραση ιδεών και εντυπώσεων μέσω της 

ζωγραφικής 

Δραματοποίηση παραμυθιού 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών στρατηγι-

κών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΜΗΧΜΕΣ =  

ΧΡΦΥΣΑΠ =  

Μηχανικά μέσα (κάρτες) 

Χρήση φυσικής απόκρισης 

7. Ενίσχυση γνωστικών στρατηγι-

κών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΧΡΗΠΗΓ =  

ΕΥΡΙΔ =  

Χρήση πηγών 

Εύρεση ιδεών 

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΑΞΕΤΕΡ =  

ΠΑΡΤΕΛΕ =  

Αξιοποίηση της ετεροαξιολόγησης 

Παρουσίαση τελικής εργασίας 

9. Σημαντικοί τομείς κατάκτησης 

κατά την ενίσχυση του γραπτού 

λόγου  

ΚΑΛΚΙΝ =  

ΜΟΡΓΡΛ =  

Καλλιέργεια λεπτής κινητικότητας 

Μορφή γραπτού λόγου 
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Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΣΥΣΧ =  

ΤΟΠΣΥΓΚ =  

Συσχετίσεις με ήχους, νοητικές εικόνες κ.α. 

Τοποθέτηση νέων λέξεων στο συγκείμενο 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΕΤΥΜΛΕΞ =  

ΕΞΦΠΕΠ =  

Ετυμολογία των λέξεων (σύνθετες λέξεις) 

Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ =  

 

ΚΙΠΣΑΣΤ =  

Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

Κινητοποίηση παιδιών ώστε να αναζητούν 

αυτόνομα τις στρατηγικές 

13. Προβληματισμοί και εμπόδια 

για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ = 

  

ΣΔΣΤΕΚΒ =  

Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

Συνεχή διδασκαλία των στρατηγικών σε 

όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες 

14. Τρόποι ενίσχυσης των στρατηγι-

κών μέσα στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ =  Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών μέσα 

στην τάξη 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από τους 

μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ =  

 

ΔΚΣΤΜΜΔ = 

  

ΑΝΤΔΥΣ =  

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

Δυσκολία κατάκτησης των στρατηγικών 

από τους μαθητές με ΜΔ 

Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του προφίλ 

των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες  

ΚΑΘΕΠΑΠ =  Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

17. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μεθόδων διδασκαλίας για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΟΛΑΙΚΑΠ =  Ολική αισθητηριακή κινητική απόκριση 

18. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μεθόδων αξιολόγησης για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΧPORT=  

ΠΡΕΝΑΞ =  

Χρήση του portfolio 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική αξιολόγηση λόγω έλλειψης 

εξειδικευμένων γνώσεων 

19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  

των εκπαιδευτικών σχετικά με 

τη διδασκαλία μαθητών με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  

ΑΝΣΥΝΕΠ =  

Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

Ανάγκη συνεργασίας με ειδικούς 

παιδαγωγούς 
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Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 5 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 5 Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Νηπιαγωγός  

Εκπαιδευτικός φορέας: Δημόσιο νηπιαγωγείο 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 17 

Επιπρόσθετες σπουδές: - 

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: 

Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ =  

 

ΚΑΣΤΑΝΠ =  

 

Αδυναμία προσδιορισμού των 

στρατηγικών  

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Συμβολή των στρατηγικών στην 

αποτελεσματικότερη μάθηση 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

ΑΝΠΡΟΛ =  

ΚΑΛΚΡΣΚ =  

Ανάπτυξη προφορικού λόγου 

Καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ =  Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 

4. Ενίσχυση γνωστικών στρατη-

γικών κατά τη διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =  

ΧΡΕΙΚ =  

ΕΙΚΝΟΗΜ =  

Αξιοποίηση του τίτλου 

Χρήση εικόνων 

Εικασία νοήματος 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΕΡΜΚΕΙΜ =  

ΑΠΔΕΡΜ =  

ΔΕΡΕΚΠ =  

Ερμηνεία του κειμένου 

Απόδοση διαφορετικών ερμηνειών 

Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΜΗΧΜΕΣ =  

ΣΥΣΧΗΧ =  

ΔΗΜΝΣΥΝ =  

Μηχανικά μέσα (κάρτες) 

Συσχέτιση με ήχους 

Δημιουργία νοερών συνδέσεων 

(ομαδοποίηση) 
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7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΝΠΡΓΝ =  

ΧΡΗΠΗΓ =  

Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

Χρήση πηγών 

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΑΥΤΜΑΘ =  

ΑΞΕΤΕΡ =  

ΠΑΡΤΕΛΕ =  

Αυτοέλεγχος των μαθητών 

Αξιοποίηση της ετεροαξιολόγησης 

Παρουσίαση τελικής εργασίας 

9. Σημαντικοί τομείς κατάκτησης 

κατά την ενίσχυση του 

γραπτού λόγου  

ΘΔΕΚΓΡ =  

 

ΣΥΝΠΡΓΡ =  

ΜΟΡΓΡΛ =  

Θετική διάθεση των παιδιών να 

εκφραστούν γραπτά 

Σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου 

Μορφή γραπτού λόγου 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΣΥΣΧ = 

  

ΟΜΑΔΛ =  

ΔΟΜΕΠΑΝ =  

Συσχετίσεις με ήχους, νοητικές εικόνες 

κ.α. 

Ομαδοποίηση λέξεων (θεματική ενότητα) 

Δομημένη επανάληψη 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΑΠΟΡΕΚΠ =  Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών μέσα στην 

τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ =  Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

13. Προβληματισμοί και εμπόδια 

για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ =  Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΑΜΕΜΔΙΔ =  Τόσο άμεση όσο και έμμεση διδασκαλία 

των στρατηγικών ανάλογα με τις συνθήκες 

(στόχους διδασκαλίας, επίπεδο τάξης) 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από τους 

μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ = 

  

ΔΚΣΤΜΜΔ =  

 

ΑΝΤΔΥΣ =  

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

Δυσκολία κατάκτησης των στρατηγικών 

από τους μαθητές με ΜΔ 

Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 
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Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

ΚΑΘΕΠΑΠ =  Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

17. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μεθόδων διδασκαλίας για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΣΧΕΔΕΡΓ =  

ΠΡΕΝΔΙΔ =  

Εφαρμογή σχεδίων εργασίας 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική διδασκαλία λόγω της 

συναισθηματικής ανασφάλειας των 

μαθητών με ΜΔ 

18. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μορφών αξιολόγησης για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΧPORT=  

ΠΡΕΝΑΞ =  

Χρήση του portfolio 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική αξιολόγηση λόγω έλλειψης 

χρόνου 

19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  

των εκπαιδευτικών σχετικά με 

τη διδασκαλία μαθητών με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  

ΠΡΟΣΜΕΛ =  

Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

Ανάγκη συνεχούς προσωπικής μελέτης και 

ενημέρωσης των εκπαιδευτικών 

  

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 6 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 6 Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Νηπιαγωγός  

Εκπαιδευτικός φορέας: Δημόσιο νηπιαγωγείο 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 13 

Επιπρόσθετες σπουδές: - 

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: 

Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των στρατη-

γικών γλωσσικής ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ =  

 

ΚΑΣΤΑΝΠ =  

 

Αδυναμία προσδιορισμού των 

στρατηγικών 

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης 

διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία 

Η κατάκτηση των στρατηγικών συμβάλλει 

στην ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών 
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Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

ΑΝΠΡΟΛ =  Ανάπτυξη προφορικού λόγου 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ =  Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 

4. Ενίσχυση γνωστικών στρατη-

γικών κατά τη διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =  

ΧΡΕΙΚ =  

ΕΙΚΝΟΗΜ =  

Αξιοποίηση του τίτλου 

Χρήση εικόνων 

Εικασία νοήματος 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΕΠΑΚΕΙ =  

ΕΡΜΚΕΙΜ =  

ΔΕΡΕΚΠ =  

Επανεξέταση του κειμένου 

Ερμηνεία του κειμένου 

Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΣΥΣΧΗΧ =  

ΔΗΜΝΣΥΝ = 

  

ΟΠΤΕΝΝ =  

Συσχέτιση με ήχους 

Δημιουργία νοερών συνδέσεων 

(ομαδοποίηση) 

Οπτικοποίηση εννοιών (σύνδεση λέξης με 

την αντίστοιχη εικόνα) 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

  

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΑΥΤΜΑΘ =  

 

Αυτοέλεγχος των μαθητών 

9. Σημαντικοί τομείς κατάκτησης 

κατά την ενίσχυση του 

γραπτού λόγου  

ΜΟΡΓΡΛ =  

ΚΑΛΚΙΝ =  

Μορφή γραπτού λόγου 

Καλλιέργεια λεπτής κινητικότητας 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΣΥΣΧ =  Συσχετίσεις με ήχους, νοητικές εικόνες 

κ.α. 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΑΠΟΡΕΚΠ =  

ΕΞΦΠΕΠ =  

Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 
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Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών μέσα στην 

τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ =  Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

13. Προβληματισμοί και εμπόδια 

για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ =  

 

 

ΣΔΣΤΕΚΒ =  

Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

Συνεχή διδασκαλία των στρατηγικών σε 

όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες 

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ =  Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών 

μέσα στην τάξη 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από τους 

μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ = 

  

ΕΞΔΣΤΡ = 

  

ΑΝΤΔΥΣ =  

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

Εξειδικευμένη διδασκαλία των 

στρατηγικών 

Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

 

ΚΑΘΕΠΑΠ =  

ΣΥΝΓΟΝ =  

Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

Συνεργασία με τους γονείς 

17. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μεθόδων διδασκαλίας για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΟΛΑΙΚΑΠ =  Ολική αισθητηριακή κινητική απόκριση 

18. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μορφών αξιολόγησης για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ = 

  

ΑΠΛΠΑΡ = 

  

ΠΡΕΝΑΞ =  

Απουσία εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης 

Αξιολόγηση μέσα από την απλή 

παρατήρηση 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική αξιολόγηση λόγω έλλειψης 

χρόνου 

19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  

των εκπαιδευτικών σχετικά με 

τη διδασκαλία μαθητών με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  

ΠΡΑΣΔΕΑ =  

Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

Ανάγκη προσθήκης πρακτικής άσκησης σε 

δομές της ειδικής αγωγής στο πρόγραμμα 

σπουδών 

 

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
ΠΜΣ Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Θεσσαλονίκη 2017 236 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 7 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 7 Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Νηπιαγωγός  

Εκπαιδευτικός φορέας: Δημόσιο νηπιαγωγείο 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 15 

Επιπρόσθετες σπουδές: Μεταπτυχιακό «Διδακτική των 

μαθηματικών» 

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: 

Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ = 

  

ΚΑΣΤΑΝΠ =  

 

Αδυναμία προσδιορισμού των 

στρατηγικών 

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Συμβολή των στρατηγικών στην 

αποτελεσματικότερη μάθηση 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

ΚΑΛΚΡΣΚ =  Καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΣΥΣΧΗΧ =  

ΣΥΝΠΑΡΚ =  

ΑΝΙΔΕΛΚ =  

Συσχέτιση με ήχους  

Σύνοψη/παράφραση κειμένου 

Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 

4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =  

ΧΡΕΙΚ =  

ΕΙΚΝΟΗΜ =  

Αξιοποίηση του τίτλου 

Χρήση εικόνων 

Εικασία νοήματος 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΕΛΑΡΧΠΡ =  

ΕΡΜΚΕΙΜ =  

ΔΕΡΕΚΠ = 

  

ΕΚΙΔΕΝΖ = 

  

ΔΡΑΠΑΡ =  

Έλεγχος των αρχικών προβλέψεων 

Ερμηνεία του κειμένου 

Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

Έκφραση ιδεών και εντυπώσεων μέσω της 

ζωγραφικής  

Δραματοποίηση παραμυθιού 
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Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΟΠΤΕΝΝ =  Οπτικοποίηση εννοιών (σύνδεση λέξης με 

την αντίστοιχη εικόνα) 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΧΡΗΤΙΤΛ =  

ΧΡΗΠΗΓ =  

ΕΥΡΙΔ =  

ΟΡΣΤΟΧ =  

ΠΑΡΙΔΦΕ =  

Χρήση τίτλου 

Χρήση πηγών 

Εύρεση ιδεών 

Ορισμός συγκεκριμένων στόχων 

Παραγωγή ιδεών σε φύλλα εργασίας 

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΑΥΤΜΑΘ =  

ΑΞΕΤΕΡ =  

Αυτοέλεγχος των μαθητών 

Αξιοποίηση της ετερολοαξιολόγησης 

9. Σημαντικοί τομείς κατάκτησης 

κατά την ενίσχυση του 

γραπτού λόγου  

ΚΑΛΚΙΝ =  

ΣΥΝΠΡΓΡ =  

Καλλιέργεια λεπτής κινητικότητας 

Σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών στρατη-

γικών 

ΟΠΤΕΝΝ =  Οπτικοποίηση εννοιών (σύνδεση της νέας 

λέξης με την αντίστοιχη εικόνα) 

11. Ενίσχυση γνωστικών στρατη-

γικών   

ΚΑΤΣΥΜ = 

  

ΑΠΟΡΕΚΠ = 

  

ΕΞΦΠΕΠ =  

Κατανόηση της λέξης μέσα από τα 

συμφραζόμενα 

Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών μέσα στην 

τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ = 

  

ΚΙΠΣΑΣΤ =  

Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

Κινητοποίηση παιδιών ώστε να αναζητούν 

αυτόνομα τις στρατηγικές 

13. Προβληματισμοί και εμπόδια 

για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ =  Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

14. Τρόποι ενίσχυσης των στρατη-

γικών μέσα στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο 

ΑΜΕΜΔΙΔ =  Τόσο άμεση όσο και έμμεση διδασκαλία 

των στρατηγικών ανάλογα με τις συνθήκες 

(στόχους διδασκαλίας, επίπεδο τάξης) 
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ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από τους 

μαθητές με ΜΔ 

ΑΔΚΑΙΚΣ =  

 

 

ΔΚΣΤΜΜΔ = 

  

ΕΞΔΣΤΡ =  

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

αδυνατούν να κατακτήσουν ικανοποιητικά 

τις στρατηγικές 

Δυσκολία κατάκτησης στρατηγικών από 

τους μαθητές με ΜΔ 

Εξειδικευμένη διδασκαλία των 

στρατηγικών 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

ΚΑΘΕΠΑΠ =  

ΣΥΝΓΟΝ =  

Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

Συνεργασία με τους γονείς 

17. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μεθόδων διδασκαλίας για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΣΧΕΔΕΡΓ =  

ΠΡΕΝΔΙΔ =  

Εφαρμογή σχεδίων εργασίας 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική διδασκαλία λόγω της 

συναισθηματικής ανασφάλειας των 

μαθητών με ΜΔ 

18. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μορφών αξιολόγησης για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ = 

  

ΑΠΛΠΑΡ = 

  

ΠΡΕΝΑΞ =  

Απουσία εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης 

Αξιολόγηση μέσα από την απλή 

παρατήρηση 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική αξιολόγηση λόγω έλλειψης 

εξειδικευμένων γνώσεων 

19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  

των εκπαιδευτικών σχετικά με 

τη διδασκαλία μαθητών με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  

ΑΝΣΥΝΕΠ =  

Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

Ανάγκη συνεργασίας με ειδικούς 

παιδαγωγούς 

 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 8 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 8 Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Νηπιαγωγός  

Εκπαιδευτικός φορέας: Δημόσιο νηπιαγωγείο 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 11 

Επιπρόσθετες σπουδές: - 

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες: Ναι 
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Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ = 

  

ΚΑΣΤΑΝΠ =  

 

 

Αδυναμία προσδιορισμού των 

στρατηγικών 

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Συμβολή των στρατηγικών στην 

αποτελεσματικότερη μάθηση 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

ΑΝΠΡΟΛ =  

ΚΑΛΚΡΣΚ =  

Ανάπτυξη προφορικού λόγου 

Καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα στην 

τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ =  Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο 

της κατανόησης 

4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα στην 

τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =     

ΧΡΕΙΚ =        

ΕΙΚΝΟΗΜ =  

Αξιοποίηση του τίτλου 

Χρήση εικόνων 

Εικασία νοήματος 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα στην 

τάξη 

ΕΠΕΞΣΗΣ = 

  

ΕΡΜΚΕΙΜ =   

ΔΕΡΕΚΠ = 

     

ΕΚΙΔΕΝΖ = 

  

ΔΡΑΠΑΡ =    

Επανεξέταση των σημαντικών 

σημείωντουκειμένου 

Ερμηνεία του κειμένου 

Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

Έκφραση ιδεών και εντυπώσεων μέσω 

της ζωγραφικής 

Δραματοποίηση παραμυθιού 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΟΠΤΕΝΝ =  Οπτικοποίηση εννοιών (σύνδεση λέξης με 

την αντίστοιχη εικόνα) 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΧΡΗΤΙΤΛ =  

ΧΡΗΠΗΓ =   

ΕΥΡΙΔ =        

ΟΡΓΙΔ =        

Χρήση τίτλου 

Χρήση πηγών 

Εύρεση ιδεών 

Οργάνωση ιδεών 

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΑΥΤΜΑΘ =  

ΠΑΡΤΕΛΕ =  

Αυτοέλεγχος των μαθητών 

Παρουσίαση τελικής εργασίας 
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9. Σημαντικοί τομείς κατάκτησης 

κατά την ενίσχυση του γραπτού 

λόγου  

ΘΔΕΚΓΡ = 

   

ΣΥΝΠΡΓΡ =  

Θετική διάθεση των παιδιών να 

εκφραστούν γραπτά 

Σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΣΥΣΧ =       Συσχετίσεις με ήχους, νοητικές εικόνες 

κ.α. 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΧΡΛΕΞ =       

ΑΠΟΡΕΚΠ =  

ΕΞΦΠΕΠ =    

Χρήση λεξικού  

Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ =   Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

13. Προβληματισμοί και εμπόδια για 

τη διδασκαλία των στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ =  Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ =  Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών 

μέσα στην τάξη 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από τους 

μαθητές με ΜΔ 

ΑΔΚΑΙΚΣ =  

 

 

ΔΚΣΤΜΜΔ =  

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

αδυνατούν να κατακτήσουν 

ικανοποιητικά τις στρατηγικές 

Δυσκολία κατάκτησης στρατηγικών από 

τους μαθητές με ΜΔ 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του προφίλ 

των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες  

ΚΑΘΕΠΑΠ =  Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

17. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μεθόδων διδασκαλίας για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΟΛΑΙΚΑΠ =  Ολική αισθητηριακή κινητική απόκριση 

18. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μορφών αξιολόγησης για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΧPORT =       

 

Χρήση του portfolio 
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19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη 

διδασκαλία μαθητών με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  

ΑΝΣΥΝΕΠ =  

 

ΠΡΟΣΜΕΛ =  

Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

Ανάγκη συνεργασίας με ειδικούς 

παιδαγωγούς 

Ανάγκη συνεχούς προσωπικής μελέτης 

και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών 

 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 9 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 9 Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Νηπιαγωγός  

Εκπαιδευτικός φορέας: Δημόσιο νηπιαγωγείο 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 14 

Επιπρόσθετες σπουδές: - 

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: 

Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των στρατηγικών 

γλωσσικής ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ =  

ΚΑΣΤΑΝΠ =  

 

Αδυναμία προσδιορισμού των στρατηγικών 

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Η κατάκτηση των στρατηγικών συμβάλλει 

στην ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

ΟΛΑΝΑΠ =  Ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών στρατη-

γικών κατά τη διαδικασία αφήγη-

σης/ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΤΡΣΤΑΦ =    

ΑΝΙΔΕΛΚ =  

Τροποποίηση στυλ αφήγησης 

Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 

4. Ενίσχυση γνωστικών στρατηγικών 

κατά τη διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =     

ΧΡΕΙΚ =        

 

Αξιοποίηση του τίτλου 

Χρήση εικόνων 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα στην 

τάξη 

ΕΠΕΞΣΗΣ = 

  

ΕΡΜΚΕΙΜ = 

ΕΚΙΔΕΝΖ =  

Επανεξέταση των σημαντικών σημείων του 

κειμένου 

Ερμηνεία του κειμένου 

Έκφραση ιδεών και εντυπώσεων μέσω της 

ζωγραφικής 
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Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΣΥΣΧΗΧ =    Συσχέτιση με ήχους 

 

7. Ενίσχυση γνωστικών στρατηγικών 

κατά τη διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΧΡΗΠΗΓ =    

ΧΡΗΤΙΤΛ =   

ΕΥΡΙΔ =         

Χρήση πηγών 

Χρήση τίτλου 

Εύρεση ιδεών 

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΑΥΤΜΑΘ =   

 

Αυτοέλεγχος των μαθητών 

9. Σημαντικοί τομείς κατάκτησης 

κατά την ενίσχυση του γραπτού 

λόγου  

ΚΑΛΚΙΝ =    

ΣΥΝΠΡΓΡ =  

Καλλιέργεια λεπτής κινητικότητας 

Σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

  

11. Ενίσχυση γνωστικών στρατηγικών   ΕΤΥΜΛΕΞ =  

ΚΑΤΣΥΜ = 

   

ΑΠΟΡΕΚΠ =  

ΕΞΦΠΕΠ =    

Ετυμολογία των λέξεων (σύνθετες λέξεις) 

Κατανόηση της λέξης μέσα από τα 

συμφραζόμενα 

Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ = 

  

ΚΙΠΣΑΣΤ =  

Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

Κινητοποίηση παιδιών ώστε να αναζητούν 

αυτόνομα τις στρατηγικές 

13. Προβληματισμοί και εμπόδια για 

τη διδασκαλία των στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ = 

  

ΣΔΣΤΕΚΒ =  

Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

Συνεχή διδασκαλία των στρατηγικών σε 

όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες 

14. Τρόποι ενίσχυσης των στρατηγι-

κών μέσα στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο 

ΑΜΕΜΔΙΔ =  Τόσο άμεση όσο και έμμεση διδασκαλία 

των στρατηγικών ανάλογα με τις συνθήκες 

(στόχους διδασκαλίας, επίπεδο τάξης) 
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ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από τους 

μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ = 

  

ΑΝΤΔΥΣ =  

   

ΕΞΔΣΤΡ =     

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

Εξειδικευμένη διδασκαλία των στρατηγικών 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του προφίλ 

των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες  

ΚΑΘΕΠΑΠ =  Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

17. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μεθόδων διδασκαλίας για τα παιδιά 

με ΜΔ 

ΑΕΜΕΔΙΔ = 

  

ΠΡΕΝΔΙΔ =   

Απουσία εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική διδασκαλία λόγω των 

πολυπληθών τμημάτων και της έλλειψης 

εξειδικευμένων γνώσεων 

18. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μορφών αξιολόγησης για τα παιδιά 

με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ =  

  

ΑΠΛΠΑΡ =   

Απουσία εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης 

Αξιολόγηση μέσα από την απλή 

παρατήρηση 

19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη 

διδασκαλία μαθητών με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  

ΑΝΣΥΝΕΠ = 

  

ΠΡΟΣΜΕΛ =  

Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

Ανάγκη συνεργασίας με ειδικούς 

παιδαγωγούς 

Ανάγκη συνεχούς προσωπικής μελέτης και 

ενημέρωσης των εκπαιδευτικών 

 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 10 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 10 Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Νηπιαγωγός  

Εκπαιδευτικός φορέας: Δημόσιο νηπιαγωγείο 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 32 

Επιπρόσθετες σπουδές: - 

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: 

Ναι 
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Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των στρατηγικών 

γλωσσικής ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ =  

ΚΑΣΤΑΝΠ =  

 

Αδυναμία προσδιορισμού των στρατηγικών 

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης 

διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  

2. Αξιοποίηση της αφήγησης/ 

ανάγνωσης  

 

ΟΛΑΝΑΠ =  Ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα στην 

τάξη 

ΣΥΣΧΗΧ =   

ΤΡΣΤΑΦ =    

ΑΝΙΔΕΛΚ =  

Συσχέτιση με ήχους 

Τροποποίηση στυλ αφήγησης 

Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 

4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα στην 

τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =  

ΧΡΕΙΚ =  

Αξιοποίηση του τίτλου 

Χρήση εικόνων 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα στην 

τάξη 

ΕΠΑΚΕΙ =     

ΕΡΜΚΕΙΜ =  

ΔΕΡΕΚΠ = 

    

ΕΚΙΔΕΝΖ =  

  

ΔΡΑΠΑΡ =    

Επανεξέταση του κειμένου 

Ερμηνεία του κειμένου 

Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

Έκφραση ιδεών και εντυπώσεων μέσω της 

ζωγραφικής 

Δραματοποίηση παραμυθιού 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΧΡΦΥΣΑΠ =  

ΣΥΣΧΗΧ =  

ΟΠΤΕΝΝ =   

Χρήση φυσικής απόκρισης 

Συσχέτιση με ήχους 

Οπτικοποίηση εννοιών (σύνδεση της νέας 

λέξης με την αντίστοιχη εικόνα) 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΕΥΡΙΔ =  

ΠΑΡΙΔΦΕ =  

Εύρεση ιδεών 

Παραγωγή ιδεών σε φύλλα εργασίας 

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΑΥΤΜΑΘ =  Αυτοέλεγχος των μαθητών 
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9. Σημαντικοί τομείς κατάκτησης 

κατά την ενίσχυση του γραπτού 

λόγου  

ΚΑΛΚΙΝ =  Καλλιέργεια λεπτής κινητικότητας 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΣΥΣΧ =       

ΟΜΑΔΛ =   

ΟΠΤΕΝΝ =  

Συσχετίσεις με ήχους, νοητικές εικόνες κ.α. 

Ομαδοποίηση λέξεων (θεματική ενότητα) 

Οπτικοποίηση εννοιών (σύνδεση της νέας 

λέξης με την αντίστοιχη εικόνα) 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   
ΔΗΜΣΥΝΛ =  Δημιουργία σύνθετων λέξεων 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ =  Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

13. Προβληματισμοί και εμπόδια για 

τη διδασκαλία των στρατηγικών  

  

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ =  Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών μέσα 

στην τάξη 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από τους 

μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ = 

  

ΑΝΤΔΥΣ = 

  

ΕΞΔΣΤΡ =  

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

Εξειδικευμένη διδασκαλία των 

στρατηγικών 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του προφίλ 

των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες  

 

ΚΑΘΕΠΑΠ =  

ΣΥΝΓΟΝ =  

Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

Συνεργασία με τους γονείς 

17. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μεθόδων διδασκαλίας για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΟΛΑΙΚΑΠ =  Ολική αισθητηριακή κινητική απόκριση 
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18. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μορφών αξιολόγησης για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ = 

  

ΑΠΛΠΑΡ = 

  

ΠΡΕΝΑΞ =  

Απουσία εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης 

Αξιολόγηση μέσα από την απλή 

παρατήρηση 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική αξιολόγηση λόγω έλλειψης 

εξειδικευμένων γνώσεων 

19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη 

διδασκαλία μαθητών με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  

ΑΝΣΥΝΕΠ = 

  

ΠΡΟΣΜΕΛ =  

Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

Ανάγκη συνεργασίας με ειδικούς 

παιδαγωγούς 

Ανάγκη συνεχούς προσωπικής μελέτης και 

ενημέρωσης των εκπαιδευτικών 

 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 11 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 11 Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Νηπιαγωγός  

Εκπαιδευτικός φορέας: Δημόσιο νηπιαγωγείο 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 30 

Επιπρόσθετες σπουδές: Διδασκαλείο & Δεύτερο πτυχίο 

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: 

Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των στρατηγικών 

γλωσσικής ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ = 

ΚΑΣΤΑΝΠ =  

 

Αδυναμία προσδιορισμού των στρατηγικών 

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης 

διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  

2. Αξιοποίηση της αφήγησης/ 

ανάγνωσης  

 

ΕΜΠΛΕΞ =   

ΑΝΠΡΟΛ =    

ΚΑΛΚΡΣΚ =  

ΕΚΓΛΑΛΠ =  

Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

Ανάπτυξη προφορικού λόγου 

Καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

Εκμάθηση της γλώσσας από τα 

αλλόγλωσσα παιδιά 
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3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα στην 

τάξη 

ΣΥΣΧΗΧ =  

ΑΝΙΔΕΛΚ =  

Συσχέτιση με ήχους 

Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 

4. Ενίσχυση γνωστικών στρατηγι-

κών κατά τη διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα στην 

τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =     

ΧΡΕΙΚ =        

ΕΙΚΝΟΗΜ =  

Αξιοποίηση του τίτλου 

Χρήση εικόνων 

Εικασία νοήματος 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα στην 

τάξη 

ΕΛΑΡΧΠΡ =  

ΑΠΔΕΡΜ =  

ΔΡΑΠΑΡ =  

Έλεγχος των αρχικών προβλέψεων 

Απόδοση διαφορετικών ερμηνειών 

Δραματοποίηση παραμυθιού 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΜΗΧΜΕΣ =  

ΟΠΤΕΝΝ =   

Μηχανικά μέσα (κάρτες) 

Οπτικοποίηση εννοιών (σύνδεση της νέας 

λέξης με την αντίστοιχη εικόνα) 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΧΡΗΠΗΓ =   

ΕΥΡΙΔ = 

ΟΡΓΙΔ =        

ΧΡΤΙΤΛ =     

Χρήση πηγών 

Εύρεση ιδεών 

Οργάνωση ιδεών 

Χρήση τίτλου 

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΑΞΕΤΕΡ =     

 

Αξιοποίηση της ετεροαξιολόγησης 

9. Σημαντικοί τομείς κατάκτησης 

κατά την ενίσχυση του γραπτού 

λόγου  

ΘΔΕΚΓΡ =    

 

Θετική διάθεση των παιδιών να εκφραστούν 

γραπτά 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

  

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΚΑΤΣΥΜ = 

  

ΑΠΟΡΕΚΠ =  

ΕΞΦΠΕΠ =    

Κατανόηση της λέξης μέσα από τα 

συμφραζόμενα 

Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ =  Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

13. Προβληματισμοί και εμπόδια για 

τη διδασκαλία των στρατηγικών  

  



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
ΠΜΣ Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Θεσσαλονίκη 2017 248 

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ = Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών μέσα 

στην τάξη 

 

 

 

  

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από τους 

μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ = 

  

ΑΝΤΔΥΣ =  

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του προφίλ 

των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες  

ΚΑΘΕΠΑΠ =  Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

17. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μεθόδων διδασκαλίας για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΟΜΣΥΝΜ =  

 

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

18. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μορφών αξιολόγησης για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΣΥΣΤΠΑΡ =  Συστηματική παρατήρηση 

19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη 

διδασκαλία μαθητών με ΜΔ 

ΕΠΠΑΚΑΤ =  Επαρκής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 12 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 12 Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Νηπιαγωγός  

Εκπαιδευτικός φορέας: Δημόσιο νηπιαγωγείο 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 30 

Επιπρόσθετες σπουδές: Διδασκαλείο & Δεύτερο πτυχίο 

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 
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Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ =  

ΚΑΣΤΑΝΠ =  

 

Αδυναμία προσδιορισμού των στρατηγικών 

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Συμβολή των στρατηγικών στην 

αποτελεσματικότερη μάθηση 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

 

ΑΝΠΡΟΛ =  

ΕΜΠΛΕΞ =  

ΚΑΛΦΑΝΤ=  

Ανάπτυξη προφορικού λόγου 

Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

Καλλιέργεια της φαντασίας 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΣΥΣΧΗΧ =  

ΑΝΙΔΕΛΚ =  

Συσχέτιση με ήχους 

Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 

4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΧΡΕΙΚ =  

ΕΝΠΡΓΝ =  

Χρήση εικόνων 

Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΕΡΜΚΕΙΜ =  

ΔΕΡΕΚΠ = 

  

ΔΡΑΠΑΡ =  

Ερμηνεία του κειμένου 

Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

Δραματοποίηση παραμυθιού 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών στρατη-

γικών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΟΠΤΕΝΝ =  Οπτικοποίηση εννοιών (σύνδεση της νέας 

λέξης με την αντίστοιχη εικόνα) 

7. Ενίσχυση γνωστικών στρατηγι-

κών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΧΡΗΠΗΓ =  

 

Χρήση πηγών 

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΑΥΤΜΑΘ =  

ΑΞΕΤΕΡ =  

Αυτοέλεγχος των μαθητών 

Αξιοποίηση της ετερολοαξιολόγησης 

9. Σημαντικοί τομείς κατάκτησης 

κατά την ενίσχυση του 

γραπτού λόγου  

ΜΟΡΓΡΛ =  Μορφή γραπτού λόγου 
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Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΤΟΠΣΥΓΚ =  

ΣΥΣΧ =       

Τοποθέτηση νέων λέξεων στο συγκείμενο 

Συσχετίσεις με ήχους, νοητικές εικόνες κ.α. 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΚΑΤΣΥΜ = 

  

ΣΗΜΧΑΡΤ =  

Κατανόηση της λέξης μέσα από τα 

συμφραζόμενα 

Σημασιολογικός χάρτης (εύρεση 

συνώνυμων-αντώνυμων) 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ = 

  

ΚΙΠΣΑΣΤ =  

Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

Κινητοποίηση παιδιών ώστε να αναζητούν 

αυτόνομα τις στρατη-γικές 

13. Προβληματισμοί και εμπόδια 

για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ =  Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ =  Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών μέσα 

στην τάξη 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από τους 

μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ = 

  

ΑΝΤΔΥΣ =  

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

ΚΑΘΕΠΑΠ =  

ΣΥΝΓΟΝ =  

Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

Συνεργασία με τους γονείς 

17. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μεθόδων διδασκαλίας για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΑΕΜΕΔΙΔ = 

  

ΠΡΕΝΔΙΔ =  

Απουσία εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική διδασκαλία λόγω της 

συναισθηματικής ανασφάλειας των 

μαθητών με ΜΔ 
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18. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μορφών αξιολόγησης για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ = 

  

ΑΠΛΠΑΡ =  

 

ΠΡΕΝΑΞ =  

Απουσία εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης 

Αξιολόγηση μέσα από την απλή 

παρατήρηση 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική αξιολόγηση λόγω έλλειψης 

χρόνου 

19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  

των εκπαιδευτικών σχετικά με 

τη διδασκαλία μαθητών με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  

ΠΡΟΣΜΕΛ =  

Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

Ανάγκη συνεχούς προσωπικής μελέτης και 

ενημέρωσης των εκπαιδευτικών 

 

 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 13 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 13 Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Νηπιαγωγός  

Εκπαιδευτικός φορέας: Δημόσιο νηπιαγωγείο 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 15 

Επιπρόσθετες σπουδές: Δεύτερο πτυχίο& Μεταπτυχιακό 

«Ειδική Αγωγή» 

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ =  

ΚΑΣΤΑΝΠ =  

 

Αδυναμία προσδιορισμού των στρατηγικών 

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Συμβολή των στρατηγικών στην 

αποτελεσματικότερη μάθηση 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

 

ΣΥΠΡΓΡ = 

     

ΕΜΠΛΕΞ =   

ΚΑΛΚΡΣΚ =  

Βοηθάει τα παιδιά να κατανοήσουν τη 

σύνδεση προφορικού γραπτού λόγου 

Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

Καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΣΥΣΧΗΧ =    

ΑΝΙΔΕΛΚ =  

Συσχέτιση με ήχους 

Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 
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4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =     

ΧΡΕΙΚ =        

ΕΙΚΝΟΗΜ =  

Αξιοποίηση του τίτλου 

Χρήση εικόνων 

Εικασία νοήματος 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΑΝΑΔΙΚ =  

   

ΔΡΑΠΑΡ =    

Αναδιήγησητου κειμένου από τα ίδια τα 

παιδιά 

Δραματοποίηση παραμυθιού 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΟΠΤΕΝΝ =  Οπτικοποίηση εννοιών (σύνδεση της νέας 

λέξης με την αντίστοιχη εικόνα) 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΧΡΗΠΗΓ =  

ΕΥΡΙΔ =       

ΟΡΓΙΔ =       

ΧΡΗΤΙΤΛ =  

ΠΑΡΙΔΦΕ =  

Χρήση πηγών 

Εύρεση ιδεών 

Οργάνωση ιδεών 

Χρήση τίτλου 

Παραγωγή ιδεών σε φύλλα εργασίας 

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΑΥΤΜΑΘ =  

 

Αυτοέλεγχος των μαθητών 

9. Σημαντικοί τομείς κατάκτησης 

κατά την ενίσχυση του 

γραπτού λόγου  

ΣΥΝΠΡΓΡ =  

ΘΔΕΚΓΡ =  

Σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου 

Θετική διάθεση των παιδιών να εκφραστούν 

γραπτά 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΣΥΣΧ =       

ΟΜΑΔΛ =  

Συσχετίσεις με ήχους, νοητικές εικόνες κ.α. 

Ομαδοποίηση λέξεων (οικογένειες λέξεων) 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΚΑΤΣΥΜ =  

 

ΑΠΟΡΕΚΠ =  

ΕΞΦΠΕΠ =  

Κατανόηση της λέξης μέσα από τα 

συμφραζόμενα 

Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ = 

  

ΚΙΠΣΑΣΤ =  

Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

Κινητοποίηση παιδιών ώστε να αναζητούν 

αυτόνομα τις στρατηγικές 
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13. Προβληματισμοί και εμπόδια 

για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ =  Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ =  Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών μέσα 

στην τάξη 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από τους 

μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ = 

  

ΔΚΣΤΜΜΔ = 

  

ΑΝΤΔΥΣ =  

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

Δυσκολία κατάκτησης των στρατηγικών από 

τους μαθητές με ΜΔ 

Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

ΚΑΘΕΠΑΠ =  

ΣΥΝΓΟΝ =  

Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

Συνεργασία με τους γονείς 

17. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μεθόδων διδασκαλίας για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΣΧΕΔΕΡΓ =  

ΟΛΑΙΚΑΠ =  

Εφαρμογή σχεδίων εργασίας 

Ολική αισθητηριακή κινητική απόκριση 

18. Αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μορφών αξιολόγησης για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΧPORT =     

 

Χρήση του portfolio 

19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  

των εκπαιδευτικών σχετικά με 

τη διδασκαλία μαθητών με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  

ΠΡΟΣΜΕΛ =  

Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

Ανάγκη συνεχούς προσωπικής μελέτης και 

ενημέρωσης των εκπαιδευτικών 

 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 14 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 14 

Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Νηπιαγωγός  

Εκπαιδευτικός φορέας: Δημόσιο νηπιαγωγείο 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 30 

Επιπρόσθετες σπουδές: - 

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: 

Ναι 
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Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ =  

ΚΑΣΤΑΝΠ =  

 

Αδυναμία προσδιορισμού των στρατηγικών 

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Η κατάκτηση των στρατηγικών συμβάλλει 

στην ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

ΑΝΠΡΟΛ =    

ΚΑΛΦΑΝΤ=  

Ανάπτυξη προφορικού λόγου 

Καλλιέργεια της φαντασίας 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ =  Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 

4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =     

ΧΡΕΙΚ =        

ΧΡΓΛΕΝΔ =  

ΕΙΚΝΟΗΜ =  

Αξιοποίηση του τίτλου 

Χρήση εικόνων 

Χρήση γλωσσικών ενδείξεων 

Εικασία νοήματος 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΕΛΑΡΧΠΡ =  

ΑΠΔΕΡΜ =  

ΔΕΡΕΚΠ = 

  

ΕΚΙΔΕΝΖ =  

Έλεγχος των αρχικών προβλέ-ψεων 

Απόδοση διαφορετικών ερμηνειών 

Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

Έκφραση ιδεών και εντυπώσε-ων μέσω της 

ζωγραφικής 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΜΗΧΜΕΣ =  

ΣΥΣΧΗΧ =    

ΔΗΜΝΣΥΝ =  

Μηχανικά μέσα (κάρτες) 

Συσχέτιση με ήχους 

Δημιουργία νοερών συνδέσεων 

(ομαδοποίηση) 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΥΡΙΔ =         

ΠΑΡΙΔΦΕ =   

Εύρεση ιδεών 

Παραγωγή ιδεών σε φύλλα εργασίας 

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΑΥΤΜΑΘ =   

 

Αυτοέλεγχος των μαθητών 
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9. Σημαντικοί τομείς κατάκτησης 

κατά την ενίσχυση του 

γραπτού λόγου  

ΜΟΡΓΡΛ =   Μορφή γραπτού λόγου 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΟΠΤΕΝΝ =   Οπτικοποίηση εννοιών (σύνδεση της νέας 

λέξης με την αντίστοιχη εικόνα) 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΔΗΜΣΥΝΛ =  

ΧΡΛΕΞ =       

ΕΞΦΠΕΠ =    

Δημιουργία σύνθετων λέξεων 

Χρήση λεξικού 

Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών μέσα στην 

τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ = 

  

ΚΙΠΣΑΣΤ =  

Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

Κινητοποίηση παιδιών ώστε να αναζητούν 

αυτόνομα τις στρατηγικές 

13. Προβληματισμοί και εμπόδια 

για τη διδασκαλία των 

στρατηγικών  

  

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΑΜΔΙΣΤ =  Άμεση διδασκαλία των στρατηγικών μέσα 

στην τάξη 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από τους 

μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ = 

  

ΕΚΣΤΜΜΔ = 

  

ΑΝΤΔΥΣ =  

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

Οι μαθητές με ΜΔ κατακτούν εύκολα τις 

στρατηγικές 

Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

 

ΚΑΘΕΠΑΠ =  Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

17. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας για τα παιδιά με 

ΜΔ 

ΟΜΣΥΝΜ =  

ΠΡΕΝΔΙΔ =  

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική διδασκαλία λόγω των 

πολυπληθών τμημάτων 
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18. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

αξιολόγησης για τα παιδιά με 

ΜΔ 

ΧPORT=  

ΠΡΕΝΑΞ =  

Χρήση του portfolio 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική αξιολόγηση λόγω 

κατευθυντήριων γραμμών από τον σχολικό 

σύμβουλο 

19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  

των εκπαιδευτικών σχετικά με 

τη διδασκαλία μαθητών με 

ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  

ΠΡΟΣΜΕΛ =  

Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

Ανάγκη συνεχούς προσωπικής μελέτης και 

ενημέρωσης των εκπαιδευτικών 

 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 15 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 15 

Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Νηπιαγωγός  

Εκπαιδευτικός φορέας: Δημόσιο νηπιαγωγείο 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 10 

Επιπρόσθετες σπουδές: - 

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ = 

  

ΚΑΣΤΑΝΠ =  

 

Αδυναμία προσδιορισμού των 

στρατηγικών 

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης 

διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία 

Η χρήση των στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος διευκολύνει το διδακτικό έργο 

του εκπαιδευτικού 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

ΕΜΠΛΕΞ =  

ΑΝΠΡΟΛ =  

Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

Ανάπτυξη προφορικού λόγου 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ =  Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 
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4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΕΝΠΡΓΝ =  

ΑΞΤΙΤΛ =   

ΧΡΕΙΚ =      

ΕΠΑΝΚΑΤ =  

Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

Αξιοποίηση του τίτλου 

Χρήση εικόνων 

Επανάληψη με σκοπό την κατανόηση 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΕΡΜΚΕΙΜ =  

ΔΕΡΕΚΠ =  

Ερμηνεία του κειμένου 

Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΟΠΤΕΝΝ =  Οπτικοποίηση εννοιών (σύνδεση της νέας 

λέξης με την αντίστοιχη εικόνα) 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΝΠΡΓΝ =  

ΧΡΗΠΗΓ =  

ΧΡΗΤΙΤΛ =  

Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

Χρήση πηγών 

Χρήση τίτλου 

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΑΥΤΜΑΘ =  Αυτοέλεγχος των μαθητών 

9. Σημαντικοί τομείς 

κατάκτησης κατά την 

ενίσχυση του γραπτού λόγου  

ΚΑΛΚΙΝ =  Καλλιέργεια λεπτής κινητικότητας 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΣΥΣΧ =  

      

ΟΠΤΕΝΝ =  

Συσχετίσεις με ήχους, νοητικές εικόνες 

κ.α. 

Οπτικοποίηση εννοιών (σύνδεση της νέας 

λέξης με την αντίστοιχη εικόνα) 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΣΗΜΧΑΡΤ = 

  

ΕΞΦΠΕΠ =  

Σημασιολογικός χάρτης (εύρεση 

συνώνυμων-αντώνυμων) 

Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών μέσα στην 

τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ = 

  

ΚΙΠΣΑΣΤ =  

Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

Κινητοποίηση παιδιών ώστε να αναζητούν 

αυτόνομα τις στρατηγικές 
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13. Προβληματισμοί και 

εμπόδια για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ = 

  

ΕΛΔΙΔΧΡ = 

  

ΠΡΕΠΤΑΞ =  

Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητή-ματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

Έλλειψη διδακτικού χρόνου για τη 

διδασκαλία των στρατηγικών 

Προσαρμογή των στρατηγικών στο 

επίπεδο της τάξης 

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ =  Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών 

μέσα στην τάξη 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από 

τους μαθητές με ΜΔ 

ΑΔΚΑΙΚΣ = 

 

  

ΔΚΣΤΜΜΔ =  

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

αδυνατούν να κατακτήσουν ικανοποιητικά 

τις στρατηγικές 

Δυσκολία κατάκτησης στρατηγικών από 

τους μαθητές με ΜΔ 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

ΚΑΘΕΠΑΠ =  Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

17. Αξιοποίηση των εναλλακτι-

κών μεθόδων διδασκαλίας 

για τα παιδιά με ΜΔ 

ΑΕΜΕΔΙΔ = 

  

ΠΡΕΝΑΞ =  

Απουσία εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική αξιολόγηση λόγω των 

πολυπληθών τμημάτων 

18. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

αξιολόγησης για τα παιδιά 

με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ = 

  

ΑΠΛΠΑΡ = 

  

ΕΠΑΞΜΜΔ = 

  

ΠΡΕΝΑΞ =  

Απουσία εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης 

Αξιολόγηση μέσα από την απλή 

παρατήρηση 

Επιεικής αξιολόγηση για τους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική αξιολόγηση λόγω έλλειψης 

χρόνου 

19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  

των εκπαιδευτικών σχετικά 

με τη διδασκαλία μαθητών 

με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  

ΚΑΣΕΜΕΑ =  

Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

Ανάγκη κατάρτισης μέσω σεμιναρίων που 

αφορούν την ειδική αγωγή 
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Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 16 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 16 

Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Δασκάλα 

Τάξη: Α’ δημοτικού 

Εκπαιδευτικός φορέας: Ιδιωτικό δημοτικό 

Χρόνια προϋπηρεσίας:4 

Επιπρόσθετες σπουδές: Μεταπτυχιακό «Σχολική Ψυχολογία»  

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ =  

ΚΑΣΤΑΝΠ =  

 

Αδυναμία προσδιορισμού των 

στρατηγικών 

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης 

διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

ΚΑΛΚΡΣΚ =  Καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΤΡΣΤΑΝ =  

ΑΝΙΔΕΛΚ =  

Τροποποίηση στυλ ανάγνωσης 

Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 

4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΕΝΠΡΓΝ =  

ΑΞΤΙΤΛ =    

ΧΡΕΙΚ =       

ΕΙΚΝΟΗΜ =  

ΥΠΑΓΝΛ =  

ΕΠΑΝΚΑΤ =  

Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

Αξιοποίηση του τίτλου 

Χρήση εικόνων 

Εικασία νοήματος 

Υπογράμμιση άγνωστων λέξεων 

Επανάληψη με σκοπό την κατανόηση 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΕΛΑΡΧΠΡ =  

ΕΠΑΚΕΙ =  

ΔΕΡΕΚΠ =  

Έλεγχος των αρχικών προβλέψεων 

Επανεξέταση του κειμένου 

Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

 

 

 

  



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
ΠΜΣ Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Θεσσαλονίκη 2017 260 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΟΠΤΕΝΝ =  Οπτικοποίηση εννοιών (αντιστοίχιση) 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

  

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΑΥΤΜΑΘ =  

ΑΞΕΤΕΡ =    

Αυτοέλεγχος των μαθητών 

Αξιοποίηση της ετεροαξιολόγησης 

9. Σημαντικοί τομείς 

κατάκτησης κατά την 

ενίσχυση του γραπτού λόγου  

ΣΥΝΠΡΓΡ =  Σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΟΠΤΕΝΝ = 

   

ΣΥΣΧ = 

         

ΤΟΠΣΥΓΚ =  

Οπτικοποίηση εννοιών (σύνδεση της νέας 

λέξης με την αντίστοιχη εικόνα) 

Συσχετίσεις με ήχους, νοητικές εικόνες 

κ.α. 

Τοποθέτηση νέων λέξεων στο συγκείμενο 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΣΗΜΧΑΡΤ = 

  

ΕΞΦΠΕΠ =    

Σημασιολογικός χάρτης (εύρεση 

συνώνυμων-αντώνυμων) 

Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών μέσα στην 

τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ =   Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

13. Προβληματισμοί και 

εμπόδια για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ = 

  

ΕΛΔΙΔΧΡ =   

Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

Έλλειψη διδακτικού χρόνου για τη 

διδασκαλία των στρατηγικών 

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΑΜΔΙΣΤ =     Άμεση διδασκαλία των στρατηγικών μέσα 

στην τάξη 
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ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από 

τους μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ = 

  

ΑΝΤΔΥΣ =    

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΔ 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

 

ΕΝΕΙΔ =        

ΓΝΚΕΔΔΥ =  

ΚΑΘΕΠΑΠ =  

Ενημέρωση από ειδικό επιστήμονα 

Γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ 

Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

17. Αξιοποίηση των εναλλακτι-

κών μεθόδων διδασκαλίας 

για τα παιδιά με ΜΔ 

ΑΕΜΕΔΙΔ = 

  

ΠΡΕΝΔΙΔ =  

Απουσία εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική διδασκαλία λόγω της 

συναισθηματικής ανασφάλειας των 

μαθητών με ΜΔ 

18. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

αξιολόγησης για τα παιδιά 

με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ = 

  

ΑΠΛΠΑΡ = 

   

ΓΡΑΠΕΠ = 

    

ΕΠΑΞΜΜΔ = 

  

ΠΡΕΝΑΞ =    

Απουσία εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης 

Αξιολόγηση μέσα από την απλή 

παρατήρηση 

Αξιολόγηση μέσα από την γραπτή επίδοση 

των μαθητών 

Επιεικής αξιολόγηση για τους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική αξιολόγηση λόγω έλλειψης 

χρόνου 

19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  

των εκπαιδευτικών σχετικά 

με τη διδασκαλία μαθητών 

με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  

ΜΕΤΑΠΕΞ =  

ΠΡΑΣΔΕΑ =  

Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

Μεταπτυχιακή εξειδίκευση 

Ανάγκη προσθήκης πρακτικής άσκησης σε 

δομές της ειδικής αγωγής στο πρόγραμμα 

σπουδών 
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Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 17 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 17 

Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Δασκάλα 

Τάξη: Α’ δημοτικού 

Εκπαιδευτικός φορέας: Ιδιωτικό δημοτικό 

Χρόνια προϋπηρεσίας:4 

Επιπρόσθετες σπουδές: - 

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ = 

  

ΚΑΣΤΑΝΠ =  

 

Αδυναμία προσδιορισμού των 

στρατηγικών 

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Η χρήση των στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος διευκολύνει το διδακτικό έργο 

του εκπαιδευτικού 

Η κατάκτηση των στρατηγικών συμβάλλει 

στην ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

ΑΚΑΔΕΠ =  Συμβάλλει στην ακαδημαϊκή επιτυχία των 

μαθητών 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ανά-

γνωσης μέσα στην τάξη 

ΤΡΣΤΑΝ =     

ΑΝΙΔΕΛΚ =  

Τροποποίηση στυλ ανάγνωσης 

Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 

4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης 

μέσα στην τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =     

ΧΡΕΙΚ =        

ΕΝΠΡΓΝ =    

ΕΠΑΝΚΑΤ =  

Αξιοποίηση του τίτλου 

Χρήση εικόνων 

Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

Επανάληψη με σκοπό την κατανόηση 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ανά-

γνωσης μέσα στην τάξη 

ΕΡΜΚΕΙΜ =  

ΔΕΡΕΚΠ =     

Ερμηνεία του κειμένου 

Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 
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Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΟΠΤΕΝΝ =  Οπτικοποίηση εννοιών 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΝΠΡΓΝ =  

ΕΥΡΙΔ =      

ΟΡΓΙΔ =      

ΑΝΛΕΞ =    

ΔΙΑΤΙΔ =     

Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

Εύρεση ιδεών 

Οργάνωση ιδεών 

Ανάκληση λεξιλογίου 

Διατύπωση ιδεών 

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΑΥΤΜΑΘ =  

ΑΞΕΤΕΡ =    

Αυτοέλεγχος των μαθητών 

Αξιοποίηση της ετεροαξιολόγησης 

9. Σημαντικοί τομείς κατά-

κτησης κατά την ενίσχυση 

του γραπτού λόγου  

ΠΕΡΚΕΙΜ =  

ΕΚΦΡΙΔ =     

Περιεχόμενο κειμένου 

Έκφραση ιδεών 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΤΟΠΣΥΓΚ =  Τοποθέτηση νέων λέξεων στο συγκείμενο 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΑΠΟΡΕΚΠ =  

ΕΞΦΠΕΠ =  

Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών μέσα 

στην τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ =  Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

13. Προβληματισμοί και 

εμπόδια για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ =  Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ =  Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών 

μέσα στην τάξη 
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ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από 

τους μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ = 

  

ΑΝΤΔΥΣ = 

  

ΕΞΔΣΤΡ =  

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

Εξειδικευμένη διδασκαλία των 

στρατηγικών 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

 

ΚΑΘΕΠΑΠ =  Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

17. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας για τα παιδιά 

με ΜΔ 

ΑΕΜΕΔΙΔ = 

 

ΠΡΕΝΔΙΔ =  

Απουσία εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική διδασκαλία λόγω 

κατευθυντήριων γραμμών από τη 

διεύθυνση του σχολείου 

18. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

αξιολόγησης για τα παιδιά 

με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ = 

  

ΑΠΛΠΑΡ = 

  

ΠΡΕΝΑΞ =  

Απουσία εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης 

Αξιολόγηση μέσα από την απλή 

παρατήρηση 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική αξιολόγηση λόγω 

αναποτελεσματικότητας της εφαρμογής 

της 

19. Κατάρτιση και επιμόρφω-

ση  των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τη διδασκαλία 

μαθητών με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  

ΠΡΑΣΔΕΑ = 

 

  

ΠΡΟΣΜΕΛ =  

Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

Ανάγκη προσθήκης πρακτικής άσκησης σε 

δομές της ειδικής αγωγής στο πρόγραμμα 

σπουδών 

Ανάγκη συνεχούς προσωπικής μελέτης και 

ενημέρωσης των εκπαιδευτικών 

 

 

  



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
ΠΜΣ Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Θεσσαλονίκη 2017 265 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 18 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 18 

Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Δασκάλα 

Τάξη: Α’ δημοτικού 

Εκπαιδευτικός φορέας: Δημόσιο δημοτικό 

Χρόνια προϋπηρεσίας:10 

Επιπρόσθετες σπουδές: - 

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ = 

  

ΚΑΣΤΑΝΠ =  

 

Αδυναμία προσδιορισμού των 

στρατηγικών 

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης 

διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

 

ΑΚΑΔΕΠ =   Συμβάλλει στην ακαδημαϊκή επιτυχία των 

μαθητών 

3. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην 

τάξη 

ΤΡΣΤΑΝ =    

ΑΝΙΔΕΛΚ =  

Τροποποίηση στυλ ανάγνωσης 

Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 

4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης 

μέσα στην τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =     

ΧΡΕΙΚ =        

ΥΠΑΓΝΛ =   

ΚΑΤΣΑΛ = 

    

ΕΠΑΝΚΑΤ =  

Αξιοποίηση του τίτλου 

Χρήση εικόνων 

Υπογράμμιση άγνωστων λέξεων 

Καταγραφή της σημασίας των άγνωστων 

λέξεων 

Επανάληψη με σκοπό την κατανόηση 

5. Ενίσχυση μεταγνωστι-

κών στρατηγικών κατά 

τη διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην 

τάξη 

ΕΡΜΚΕΙΜ =  

ΔΕΡΕΚΠ =     

Ερμηνεία του κειμένου 

Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 
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Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΟΠΤΕΝΝ =    Οπτικοποίηση εννοιών 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΝΛΕΞΠΡ =  Ένταξη λεξιλογίου σε προτάσεις 

8. Ενίσχυση 

μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΝΤΑΣΑΦ =  Εντοπισμός ασαφειών 

9. Σημαντικοί τομείς 

κατάκτησης κατά την 

ενίσχυση του γραπτού 

λόγου  

ΘΔΕΚΓΡ = 

     

ΜΟΡΓΡΛ =    

ΟΡΘΛΕΞ =    

Θετική διάθεση των παιδιών να 

εκφραστούν γραπτά 

Μορφή γραπτού λόγου 

Ορθογραφία λέξεων 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΤΟΠΣΥΓΚ =  

ΜΗΧΑΠΟΣ =  

Τοποθέτηση νέων λέξεων στο συγκείμενο 

Μηχανιστική αποστήθιση 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΑΠΟΡΕΚΠ =  

ΕΞΦΠΕΠ =    

Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκα-

λία των στρατηγικών 

μέσα στην τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ = 

   

ΚΙΠΣΑΣΤ =  

Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

Κινητοποίηση παιδιών ώστε να αναζητούν 

αυτόνομα τις στρατηγικές 

13. Προβληματισμοί και 

εμπόδια για τη 

διδασκαλία των 

στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ =  Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ =  Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών 

μέσα στην τάξη 
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ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από 

τους μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ =  

 

ΔΚΣΤΜΜΔ =  

 

ΑΝΤΔΥΣ =      

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

Δυσκολία κατάκτησης των στρατηγικών 

από τους μαθητές με ΜΔ 

Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

 

ΚΑΘΕΠΑΠ =  Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

17. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΟΛΑΙΚΑΠ =  Ολική αισθητηριακή κινητική απόκριση 

18. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

αξιολόγησης για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ = 

     

ΑΠΛΠΑΡ = 

      

ΠΡΕΝΑΞ = 

Απουσία εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης 

Αξιολόγηση μέσα από την απλή 

παρατήρηση 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική αξιολόγηση λόγω έλλειψης 

εξειδικευμένων γνώσεων 

19. Κατάρτιση και 

επιμόρφωση  των 

εκπαιδευτικών σχετικά 

με τη διδασκαλία 

μαθητών με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  

ΚΑΣΕΜΕΑ =   

Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

Ανάγκη κατάρτισης μέσω σεμιναρίων που 

αφορούν την ειδική αγωγή 
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Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 19 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 19 

Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Δασκάλα 

Τάξη: Α’ δημοτικού 

Εκπαιδευτικός φορέας: Ιδιωτικό δημοτικό 

Χρόνια προϋπηρεσίας:5 

Επιπρόσθετες σπουδές: Μεταπτυχιακό «Ειδική Αγωγή»  

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ = 

  

ΚΑΣΤΑΝΠ =  

 

Αδυναμία προσδιορισμού των 

στρατηγικών 

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης 

συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη 

μάθηση 

Η χρήση των στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος διευκολύνει το διδακτικό έργο 

του εκπαιδευτικού 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

ΑΚΑΔΕΠ =   Συμβάλλει στην ακαδημαϊκή επιτυχία των 

μαθητών 

3. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης 

μέσα στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ = 

  

ΔΙΑΤΕΑΠ =  

Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 

Διατύπωση ερωτημάτων από τα παιδιά με 

σκοπό την αποσαφήνιση 

4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην 

τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =      

ΧΡΕΙΚ =         

ΕΙΚΝΟΗΜ =  

Αξιοποίηση του τίτλου 

Χρήση εικόνων 

Εικασία νοήματος 

5. Ενίσχυση μεταγνω-

στικών στρατηγικών 

κατά τη διαδικασία 

αφήγησης/ ανάγνωσης 

μέσα στην τάξη 

ΕΡΜΚΕΙΜ =  

ΔΕΡΕΚΠ = 

     

ΑΝΑΔΙΚ =     

Ερμηνεία του κειμένου 

Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

Αναδιήγηση του κειμένου από τα ίδια τα 

παιδιά 
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Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΟΠΤΕΝΝ =  Οπτικοποίηση εννοιών 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΝΛΕΞΠΡ =  

ΟΡΣΤΟΧ = 

    

ΕΥΡΙΔ =        

ΟΡΓΙΔ =        

ΔΙΑΤΙΔ =      

Ένταξη λεξιλογίου σε προτάσεις 

Ορισμός συγκεκριμένων στόχωνανά 

παράγραφο 

Εύρεση ιδεών 

Οργάνωση ιδεών 

Διατύπωση ιδεών 

8. Ενίσχυση μεταγνωστι-

κών στρατηγικών κατά 

τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού 

λόγου 

ΕΛΟΡΘ =      

ΔΙΑΣΧΥΛ =  

ΑΞΕΤΕΡ =     

Έλεγχος ορθογραφίας 

Διαγραφή άσχετου υλικού 

Αξιοποίηση της ετερολοαξιολόγησης 

9. Σημαντικοί τομείς 

κατάκτησης κατά την 

ενίσχυση του γραπτού 

λόγου  

ΠΕΡΚΕΙΜ =  

ΔΟΜΚΕΙΜ =  

Περιεχόμενο κειμένου 

Δομή του κειμένου 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΟΜΑΔΛ =     

ΟΠΤΕΝΝ = 

   

ΜΗΧΑΠΟΣ =  

Ομαδοποίηση λέξεων (θεματική ενότητα) 

Οπτικοποίηση εννοιών (σύνδεση της νέας 

λέξης με την αντίστοιχη εικόνα) 

Μηχανιστική αποστήθιση 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΕΤΥΜΛΕΞ =  

ΣΗΜΧΑΡΤ =  

Ετυμολογία των λέξεων (σύνθετες λέξεις) 

Σημασιολογικός χάρτης (εύρεση 

συνώνυμων-αντώνυμων) 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη 

διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην 

τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ =  Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

13. Προβληματισμοί και 

εμπόδια για τη 

διδασκαλία των 

στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ =  Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 
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14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΑΜΕΜΔΙΔ =  Τόσο άμεση όσο και έμμεση διδασκαλία 

των στρατηγικών ανάλογα με τις συνθήκες 

(στόχους διδασκαλίας, επίπεδο τάξης) 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από 

τους μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ = 

  

ΑΝΤΔΥΣ =    

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

 

ΓΝΚΕΔΔΥ =  

ΣΥΖΕΙΔ =      

ΣΥΖΠΡΕΚ = 

  

ΚΑΘΕΠΑΠ =  

Γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ 

Συζήτηση με ειδικό 

Συζήτηση με τον προηγούμενο 

εκπαιδευτικό του παιδιού 

Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

17. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΟΛΑΙΚΑΠ =  Ολική αισθητηριακή κινητική απόκριση 

18. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

αξιολό-γησης για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΧΡΗΜΕΡ =    

 

Χρήση ημερολογίου 

19. Κατάρτιση και 

επιμόρφωση  των 

εκπαιδευτικών σχετικά 

με τη διδασκαλία 

μαθητών με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  

ΜΕΤΑΠΕΞ =  

ΠΡΟΣΜΕΛ =  

Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

Μεταπτυχιακή εξειδίκευση 

Ανάγκη συνεχούς προσωπικής μελέτης και 

ενημέρωσης των εκπαιδευτικών 

 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 20 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 20 

Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Δασκάλα 

Τάξη: Β’ δημοτικού 

Εκπαιδευτικός φορέας: Δημόσιο δημοτικό 

Χρόνια προϋπηρεσίας:18 

Επιπρόσθετες σπουδές: Μεταπτυχιακό «Ειδική Αγωγή»  

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 
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Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ =  

ΚΑΣΤΑΝΠ =  

 

Αδυναμία προσδιορισμού των στρατηγικών 

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης 

συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη 

μάθηση 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

 

ΑΚΑΔΕΠ =  Συμβάλλει στην ακαδημαϊκή επιτυχία των 

μαθητών 

3. Ενίσχυση 

υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης 

μέσα στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ =  Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 

4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης 

μέσα στην τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =     

ΧΡΕΙΚ =        

ΕΝΠΡΓΝ =    

ΘΕΣΤΑΝ =    

Αξιοποίηση του τίτλου 

Χρήση εικόνων 

Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

Θέσπιση στόχων για την ανάγνωση 

5. Ενίσχυση μεταγνω-

στικών στρατηγικών 

κατά τη διαδικασία 

αφήγησης/ ανάγνωσης 

μέσα στην τάξη 

ΕΡΜΚΕΙΜ =  

ΔΕΡΕΚΠ =    

Ερμηνεία του κειμένου 

Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΟΠΤΕΝΝ =  Οπτικοποίηση εννοιών 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΥΡΙΔ =        

ΟΡΓΙΔ =        

ΑΝΛΕΞ =      

ΔΙΑΤΙΔ =       

Εύρεση ιδεών 

Οργάνωση ιδεών 

Ανάκληση λεξιλογίου 

Διατύπωση ιδεών 

8. Ενίσχυση μεταγνωστι-

κών στρατηγικών κατά 

τη διαδικασία παραγω-

γής γραπτού λόγου 

ΑΞΕΤΕΡ =    Αξιοποίηση της ετεροαξιολόγησης 
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9. Σημαντικοί τομείς 

κατάκτησης κατά την 

ενίσχυση του γραπτού 

λόγου  

ΘΔΕΚΓΡ =   Θετική διάθεση των παιδιών να εκφραστούν 

γραπτά 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΜΗΧΑΠΟΣ =  

ΛΕΞΠΑΙΧ =    

ΤΟΠΣΥΓΚ =   

Μηχανιστική αποστήθιση 

Λεξικά παιχνίδια (κρεμάλα) 

Τοποθέτηση νέων λέξεων στο συγκείμενο 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΣΗΜΧΑΡΤ = 

  

ΕΤΥΜΛΕΞ =  

ΚΑΤΣΥΜ = 

  

ΧΡΛΕΞ =     

ΕΞΦΠΕΠ =  

Σημασιολογικός χάρτης (εύρεση 

συνώνυμων-αντώνυμων) 

Ετυμολογία των λέξεων (σύνθετες λέξεις) 

Κατανόηση της λέξης μέσα από τα 

συμφραζόμενα 

Χρήση λεξικού 

Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη 

διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην 

τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ = 

  

ΚΙΠΣΑΣΤ =  

Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

Κινητοποίηση παιδιών ώστε να αναζητούν 

αυτόνομα τις στρατηγικές 

13. Προβληματισμοί και 

εμπόδια για τη 

διδασκαλία των 

στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ =  Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΑΜΔΙΔΣΤ =  Άμεση διδασκαλία των στρατηγικών 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών 

από τους μαθητές με 

ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ = 

  

ΑΝΤΔΥΣ =  

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

 

ΚΑΘΕΠΑΠ =  Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 
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17. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΑΕΜΕΔΙΔ = 

  

ΠΡΕΝΔΙΔ =  

Απουσία εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας 

Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική διδασκαλία λόγω έλλειψης 

χρόνου 

18. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

αξιολόγησης για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΧΡΗΜΕΡ =     

 

Χρήση ημερολογίου 

19. Κατάρτιση και 

επιμόρφωση  των 

εκπαιδευτικών σχετικά 

με τη διδασκαλία 

μαθητών με ΜΔ 

ΕΠΠΑΚΑΤ =  Επαρκής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 21 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 21 

Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Δασκάλα 

Τάξη: Β’ δημοτικού 

Εκπαιδευτικός φορέας: Δημόσιο δημοτικό 

Χρόνια προϋπηρεσίας:24 

Επιπρόσθετες σπουδές: - 

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών 

γλωσσικής ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ =  

ΚΑΣΤΑΝΠ =  

 

Αδυναμία προσδιορισμού των στρατηγικώς 

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης 

διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία 

Η χρήση των στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

διευκολύνει το διδακτικό έργο του 

εκπαιδευτικού 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης 

ΑΚΑΔΕΠ =   Συμβάλλει στην ακαδημαϊκή επιτυχία των 

μαθητών 
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3. Ενίσχυση υποστηρικτι-

κών στρατηγικών κατά 

τη διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης 

μέσα στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ =  Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 

4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης 

μέσα στην τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =    

ΧΡΕΙΚ =       

ΥΠΑΓΝΛ =  

Αξιοποίηση του τίτλου 

Χρήση εικόνων 

Υπογράμμιση άγνωστων λέξεων 

5. Ενίσχυση 

μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης 

μέσα στην τάξη 

ΕΡΜΚΕΙΜ =  

ΔΕΡΕΚΠ = 

    

ΑΝΑΔΙΚ =    

Ερμηνεία του κειμένου 

Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

Αναδιήγηση του κειμένου από τα ίδια τα 

παιδιά 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

  

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΟΡΣΤΟΧ =  

   

ΕΝΛΕΞΠΡ =  

ΔΙΑΤΙΔ =       

Ορισμός συγκεκριμένων στόχων ανά 

παράγραφο 

Ένταξη λεξιλογίου σε προτάσεις 

Διατύπωση ιδεών 

8. Ενίσχυση 

μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΜΠΛΕΞ =   Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

9. Σημαντικοί τομείς 

κατάκτησης κατά την 

ενίσχυση του γραπτού 

λόγου  

ΠΕΡΚΕΙΜ =  

ΟΡΘΛΕΞ =    

Περιεχόμενο κειμένου 

Ορθογραφία λέξεων 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΔΟΜΕΠΑΝ =  

ΜΗΧΑΠΟΣ =  

ΣΥΣΧ =         

ΤΟΠΣΥΓΚ =  

Δομημένη επανάληψη 

Μηχανιστική αποστήθιση 

Συσχετίσεις με ήχους, νοητικές εικόνες κ.α. 

Τοποθέτηση νέων λέξεων στο συγκείμενο 
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11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΣΗΜΧΑΡΤ =  

ΕΞΦΠΕΠ =    

Σημασιολογικός χάρτης (εύρεση 

συνώνυμων-αντώνυμων) 

Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη 

διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα 

στην τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ =   Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

13. Προβληματισμοί και 

εμπόδια για τη 

διδασκαλία των 

στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ =  

 

ΕΛΔΙΔΧΡ =  

Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

Έλλειψη διδακτικού χρόνου για τη 

διδασκαλία των στρατηγικών 

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ =  Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών μέσα 

στην τάξη 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών 

από τους μαθητές με 

ΜΔ 

ΑΔΚΑΙΚΣ = 

 

  

ΕΞΔΣΤΡ =     

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

αδυνατούν να κατακτήσουν ικανοποιητικά 

τις στρατηγικές 

Εξειδικευμένη διδασκαλία των 

στρατηγικών 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης 

του προφίλ των 

μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

ΓΝΚΕΔΔΥ =  

ΣΥΝΓΟΝ =  

Γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ 

Συνεργασία με τους γονείς 

17. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών 

μεθόδων διδασκαλίας 

για τα παιδιά με ΜΔ 

ΟΛΑΙΚΑΠ =  Ολική αισθητηριακή κινητική απόκριση 

18. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών 

μεθόδων αξιολόγησης 

για τα παιδιά με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ = 

  

ΑΠΛΠΑΡ =  

 

ΓΡΑΠΕΠ = 

   

ΕΠΑΞΜΜΔ =  

Απουσία εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης 

Αξιολόγηση μέσα από την απλή 

παρατήρηση 

Αξιολόγηση μέσα από την γραπτή επίδοση 

των μαθητών 

Επιεικείς αξιολόγηση για τους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες 
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19. Κατάρτιση και 

επιμόρφωση  των 

εκπαιδευτικών σχετικά 

με τη διδασκαλία 

μαθητών με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  

ΚΑΣΕΜΕΑ =  

Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

Ανάγκη κατάρτισης μέσω σεμιναρίων που 

αφορούν την ειδική αγωγή 

 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 22 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 22 

Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Δασκάλα 

Τάξη: Β’ δημοτικού 

Εκπαιδευτικός φορέας: Δημόσιο δημοτικό 

Χρόνια προϋπηρεσίας:28 

Επιπρόσθετες σπουδές: - 

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών 

γλωσσικής ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ =  

ΚΑΣΤΑΝΠ =  

 

Αδυναμία προσδιορισμού των 

στρατηγικών 

Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης 

συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη 

μάθηση 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

 

ΕΜΠΛΕΞ =    

ΑΝΠΡΟΛ =   

Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

Ανάπτυξη προφορικού λόγου 

3. Ενίσχυση υποστηρικτι-

κών στρατηγικών κατά 

τη διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης 

μέσα στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ = 

  

ΔΙΑΤΕΑΠ =  

Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο 

της κατανόησης 

Διατύπωση ερωτημάτων από τα παιδιά με 

σκοπό την αποσαφήνιση 
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4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην 

τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =     

ΧΡΕΙΚ =        

ΥΠΑΓΝΛ =  

ΚΑΤΣΑΛ = 

   

ΕΠΑΝΚΑΤ =  

Αξιοποίηση του τίτλου 

Χρήση εικόνων 

Υπογράμμιση άγνωστων λέξεων 

Καταγραφή της σημασίας των άγνωστων 

λέξεων 

Επανάληψη με σκοπό την κατανόηση 

5. Ενίσχυση μεταγνω-

στικών στρατηγικών 

κατά τη διαδικασία 

αφήγησης/ ανάγνωσης 

μέσα στην τάξη 

ΕΡΜΚΕΙΜ =  

ΔΕΡΕΚΠ = 

     

ΑΝΑΔΙΚ =    

Ερμηνεία του κειμένου 

Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

Αναδιήγηση του κειμένου από τα ίδια τα 

παιδιά 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΟΠΤΕΝΝ =   Οπτικοποίηση εννοιών 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΝΛΕΞΠΡ =  

 

Ένταξη λεξιλογίου σε προτάσεις 

8. Ενίσχυση 

μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΑΞΕΤΕΡ =     Αξιοποίηση της ετερολοαξιολόγησης 

9. Σημαντικοί τομείς 

κατάκτησης κατά την 

ενίσχυση του γραπτού 

λόγου  

ΘΔΕΚΓΡ =    Θετική διάθεση των παιδιών να  

εκφραστούν γραπτά 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΜΗΧΑΠΟΣ =  Μηχανιστική αποστήθιση 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΑΠΟΡΕΚΠ =  

ΕΞΦΠΕΠ =    

Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 
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Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη 

διδασκαλία των 

στρατη-γικών μέσα 

στην τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ = 

  

ΚΙΠΣΑΣΤ =   

Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

Κινητοποίηση παιδιών ώστε να 

αναζητούν αυτόνομα τις στρατηγικές 

13. Προβληματισμοί και 

εμπόδια για τη 

διδασκαλία των 

στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ =  Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ =  Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών 

μέσα στην τάξη 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών 

από τους μαθητές με 

ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ = 

  

ΑΝΤΔΥΣ =    

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

είναι ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης 

του προφίλ των 

μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

 

ΚΑΘΕΠΑΠ =  Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

17. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΟΛΑΙΚΑΠ =   Ολική αισθητηριακή κινητική απόκριση 

18. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

αξιολόγησης για τα 

παιδιά με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ = 

     

ΑΠΛΠΑΡ = 

     

ΓΡΑΠΕΠ = 

      

ΕΠΑΞΜΜΔ =  

Απουσία εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης 

Αξιολόγηση μέσα από την απλή 

παρατήρηση 

Αξιολόγηση μέσα από την γραπτή 

επίδοση των μαθητών 

Επιεικείς αξιολόγηση για τους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες 

19. Κατάρτιση και 

επιμόρφωση  των 

εκπαιδευτικών σχετικά 

με τη διδασκαλία 

μαθητών με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =   

ΑΝΣΥΝΕΠ =   

Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

Ανάγκη συνεργασίας με ειδικούς 

παιδαγωγούς 
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Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 23 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 23 

Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Δασκάλα 

Τάξη: Β’ δημοτικού 

Εκπαιδευτικός φορέας: Δημόσιο δημοτικό 

Χρόνια προϋπηρεσίας:30 

Επιπρόσθετες σπουδές: Μεταπτυχιακό «Παιδαγωγικά» 

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες: Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ = Αδυναμία προσδιορισμού των 

στρατηγικών 

ΚΑΣΤΑΝΠ = Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης 

των στρατηγικών στην ανάπτυξη των 

παιδιών 

Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης 

διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

 

ΑΚΑΔΕΠ =  Συμβάλλει στην ακαδημαϊκή επιτυχία 

των μαθητών 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ = Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο 

της κατανόησης 

 

4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =    Αξιοποίηση του τίτλου 

ΧΡΕΙΚ =       Χρήση εικόνων 

 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΕΡΜΚΕΙΜ = Ερμηνεία του κειμένου 

ΔΕΡΕΚΠ =    Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 
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Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΟΠΤΕΝΝ = Οπτικοποίηση εννοιών 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΝΠΡΓΝ =   Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

ΟΡΣΤΟΧ =   Ορισμός συγκεκριμένων στόχων ανά 

παράγραφο 

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΠΛΑΝΠΡ = Επανεξέταση λανθασμένων προτάσεων 

9. Σημαντικοί τομείς 

κατάκτησης κατά την 

ενίσχυση του γραπτού λόγου  

ΠΕΡΚΕΙΜ =  Περιεχόμενο κειμένου 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΜΗΧΑΠΟΣ = Μηχανιστική αποστήθιση 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΧΡΛΕΞ =       Χρήση λεξικού 

ΑΠΟΡΕΚΠ = Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

ΕΞΦΠΕΠ =   Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών μέσα στην 

τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ = Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

 

13. Προβληματισμοί και 

εμπόδια για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών  

 

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ = Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών  

μέσα στην τάξη 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από 

τους μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ = Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

είναι ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

ΑΝΤΔΥΣ = Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 
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Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

 

ΚΑΘΕΠΑΠ = Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

17. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας για τα παιδιά με 

ΜΔ 

ΑΕΜΕΔΙΔ = Απουσία εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας 

ΠΡΕΝΔΙΔ = Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική διδασκαλία λόγω έλλειψης 

χρόνου 

18. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

αξιολόγησης για τα παιδιά 

με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ = Απουσία εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης 

ΑΠΛΠΑΡ = Αξιολόγηση μέσα από την απλή 

παρατήρηση 

ΓΡΑΠΕΠ = Αξιολόγηση μέσα από την γραπτή 

επίδοση των μαθητών 

ΕΠΑΞΜΜΔ = Επιεικείς αξιολόγηση για τους μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες 

19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  

των εκπαιδευτικών σχετικά 

με τη διδασκαλία μαθητών 

με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ = Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

ΚΑΣΕΜΕΑ = Ανάγκη κατάρτισης μέσω σεμιναρίων 

που αφορούν την ειδική αγωγή 

 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 24 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 24 

Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Δασκάλα  

Τάξη: Β’ δημοτικού 

Εκπαιδευτικός φορέας: Ιδιωτικό δημοτικό 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 6 

Επιπρόσθετες σπουδές: Μεταπτυχιακό «Διδακτική των 

μαθηματικών»  

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες: Ναι 
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Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ = Αδυναμία προσδιορισμού των 

στρατηγικών 

ΚΑΣΤΑΝΠ = Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης 

των στρατηγικών στην ανάπτυξη των 

παιδιών 

Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης 

διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

 

ΚΑΛΚΡΣΚ = Καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ = Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο 

της κατανόησης 

ΔΙΑΤΕΑΠ = Διατύπωση ερωτημάτων από τα παιδιά 

με σκοπό την αποσαφήνιση 

4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =    Αξιοποίηση του τίτλου 

ΧΡΕΙΚ =       Χρήση εικόνων 

ΕΙΚΝΟΗΜ = Εικασία νοήματος 

ΥΠΑΓΝΛ =  Υπογράμμιση άγνωστων λέξεων 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΕΡΜΚΕΙΜ = Ερμηνεία του κειμένου 

ΔΕΡΕΚΠ =    Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΝΠΡΓΝ =   Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

ΕΥΡΙΔ =       Εύρεση ιδεών 

ΟΡΓΙΔ =       Οργάνωση ιδεών 

ΕΝΛΕΞΠΡ = Ένταξη λεξιλογίου σε προτάσεις 

ΔΙΑΤΙΔ =      Διατύπωση ιδεών 
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8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΣΥΜΠΛΕΠ = Συμπλήρωση λεπτομερειών 

ΒΕΛΓΕΝΕ =  Βελτίωση της γενικής εμφάνισης του 

γραπτού 

ΕΠΛΑΝΠΡ = Επανεξέταση λανθασμένων προτάσεων 

9. Σημαντικοί τομείς 

κατάκτησης κατά την 

ενίσχυση του γραπτού λόγου  

ΠΕΡΚΕΙΜ =  Περιεχόμενο κειμένου 

ΕΚΦΡΙΔ =     Έκφραση ιδεών 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΟΜΑΔΛ =    Ομαδοποίηση λέξεων (οικογένειες 

λέξεων) 

 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΕΤΥΜΛΕΞ = Ετυμολογία των λέξεων (σύνθετες 

λέξεις) 

ΑΠΟΡΕΚΠ = Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών μέσα στην 

τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ = Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

13. Προβληματισμοί και 

εμπόδια για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ = Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ = Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών 

μέσα στην τάξη 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από 

τους μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ = Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

είναι ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

ΑΝΤΔΥΣ = Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

ΚΑΘΕΠΑΠ = Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

17. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας για τα παιδιά με 

ΜΔ 

ΑΕΜΕΔΙΔ = Απουσία εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας 

ΠΡΕΝΔΙΔ = Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική διδασκαλία λόγω 

κατευθυντήριων γραμμών από τη 

διεύθυνση του σχολείου 
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18. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης για τα παιδιά 

με ΜΔ 

ΧΡΗΜΕΡ = Χρήση ημερολογίου 

ΠΡΕΝΑΞ = Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική αξιολόγηση λόγω 

κατευθυντήριων γραμμών από τη 

διεύθυνση του σχολείου 

19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  

των εκπαιδευτικών σχετικά 

με τη διδασκαλία μαθητών 

με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ = Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση  

ΚΑΣΕΜΕΑ = Ανάγκη κατάρτισης μέσω σεμιναρίων 

που αφορούν την ειδική αγωγή 

   

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 25 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 25 

Φύλο: Άνδρας 

Θέση στην εκπαίδευση: Δάσκαλος  

Τάξη: Β’ δημοτικού 

Εκπαιδευτικός φορέας: Ιδιωτικό δημοτικό 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 5 

Επιπρόσθετες σπουδές: Μεταπτυχιακό 

«Συγκοινωνιολογία»  

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες: Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ = Αδυναμία προσδιορισμού των 

στρατηγικών 

ΚΑΣΤΑΝΠ = Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης 

των στρατηγικών στην ανάπτυξη των 

παιδιών 

Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης 

διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

 

ΕΜΠΛΕΞ=   Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

ΚΑΛΚΡΣΚ = Καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ = Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο 

της κατανόησης 

ΔΙΑΤΕΑΠ = Διατύπωση ερωτημάτων από τα παιδιά 

με σκοπό την αποσαφήνιση 
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4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =    Αξιοποίηση του τίτλου 

ΥΠΑΓΝΛ = Υπογράμμιση άγνωστων λέξεων 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΕΡΜΚΕΙΜ = Ερμηνεία του κειμένου 

ΔΕΡΕΚΠ =   Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΟΡΣΤΟΧ =   Ορισμός συγκεκριμένων στόχων ανά 

παράγραφο 

ΕΥΡΙΔ =       Εύρεση ιδεών 

ΟΡΓΙΔ =       Οργάνωση ιδεών 

ΔΙΑΤΙΔ =     Διατύπωση ιδεών 

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΑΞΕΤΕΡ =   Αξιοποίηση της ετερολοαξιολόγησης 

9. Σημαντικοί τομείς 

κατάκτησης κατά την 

ενίσχυση του γραπτού λόγου  

ΠΕΡΚΕΙΜ = Περιεχόμενο κειμένου 

ΕΚΦΡΙΔ =    Έκφραση ιδεών 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΤΟΠΣΥΓΚ = Τοποθέτηση νέων λέξεων στο 

συγκείμενο 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΧΡΛΕΞ =      Χρήση λεξικού 

ΑΠΟΡΕΚΠ = Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών μέσα στην 

τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ = Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

13. Προβληματισμοί και 

εμπόδια για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών  
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14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ = Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών 

μέσα στην τάξη 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από 

τους μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ = Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

είναι ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

ΑΝΤΔΥΣ = Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

ΕΞΔΣΤΡ = Εξειδικευμένη διδασκαλία των 

στρατηγικών 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

ΣΥΖΕΙΔ =  Συζήτηση με ειδικό 

ΣΥΖΠΡΕΚ = Συζήτηση με τον προηγούμενο 

εκπαιδευτικό του παιδιού 

17. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας για τα παιδιά με 

ΜΔ 

ΑΕΜΕΔΙΔ = Απουσία εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας 

18. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης για τα παιδιά 

με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ = Απουσία εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης 

ΑΠΛΠΑΡ = Αξιολόγηση μέσα από την απλή 

παρατήρηση 

ΓΡΑΠΕΠ = Αξιολόγηση μέσα από την γραπτή 

επίδοση των μαθητών 

ΠΡΕΝΑΞ = Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική αξιολόγηση λόγω 

κατευθυντήριων γραμμών από τη 

διεύθυνση του σχολείου και έλλειψης 

χρόνου 

19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  

των εκπαιδευτικών σχετικά 

με τη διδασκαλία μαθητών 

με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ = Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση  

ΠΡΟΣΜΕΛ = Ανάγκη συνεχούς προσωπικής μελέτης 

και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών 

ΑΝΣΥΝΕΠ = Ανάγκη συνεργασίας με ειδικούς 

παιδαγωγούς 
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Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 26 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 26 

Φύλο: Άνδρας 

Θέση στην εκπαίδευση: Δάσκαλος  

Τάξη: Β’ δημοτικού 

Εκπαιδευτικός φορέας: Ιδιωτικό δημοτικό 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 11 

Επιπρόσθετες σπουδές: -  

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες: Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ = Αδυναμία προσδιορισμού των 

στρατηγικών 

ΚΑΣΤΑΝΠ = Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης 

των στρατηγικών στην ανάπτυξη των 

παιδιών 

Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης διευκολύνουν 

τη μαθησιακή διαδικασία 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

 

ΕΜΠΛΕΞ= Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

ΑΝΠΡΟΛ = Ανάπτυξη προφορικού λόγου 

ΚΑΛΦΑΝΤ= Καλλιέργεια της φαντασίας 

ΚΑΛΚΡΣΚ = Καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ = Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο 

της κατανόησης 

4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ = Αξιοποίηση του τίτλου 

ΧΡΕΙΚ =     Χρήση εικόνων 

ΕΝΠΡΓΝ = Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

ΕΙΚΝΟΗΜ = Εικασία νοήματος 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΕΠΑΚΕΙ =  Επανεξέταση του κειμένου 

ΕΡΜΚΕΙΜ = Ερμηνεία του κειμένου 

ΔΕΡΕΚΠ =  Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

ΔΡΑΚΕΙ =   Δραματοποίηση κειμένου 
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Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΝΠΡΓΝ = Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

ΕΥΡΙΔ =     Εύρεση ιδεών 

ΟΡΓΙΔ =     Οργάνωση ιδεών 

ΕΝΛΕΞΠΡ = Ένταξη λεξιλογίου σε προτάσεις 

ΔΙΑΤΙΔ =    Διατύπωση ιδεών 

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΑΥΤΜΑΘ = Αυτοέλεγχος των μαθητών 

ΑΞΕΤΕΡ =   Αξιοποίηση της ετερολοαξιολόγησης 

9. Σημαντικοί τομείς 

κατάκτησης κατά την 

ενίσχυση του γραπτού λόγου  

ΠΕΡΚΕΙΜ = Περιεχόμενο κειμένου 

ΕΚΦΡΙΔ =    Έκφραση ιδεών 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΛΕΞΠΑΙΧ = Λεξικά παιχνίδια 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΧΡΛΕΞ =    Χρήση λεξικού 

ΑΠΟΡΕΚΠ = Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

ΕΞΦΠΕΠ = Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών μέσα στην 

τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ = Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

13. Προβληματισμοί και 

εμπόδια για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ = Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

ΕΛΔΙΔΧΡ = Έλλειψη διδακτικού χρόνου για τη 

διδασκαλία των στρατηγικών 

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΑΜΕΜΔΙΔ = Τόσο άμεση όσο και έμμεση διδασκαλία 

των στρατηγικών ανάλογα με τις συνθήκες 

(στόχους διδασκαλίας, επίπεδο τάξης) 
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ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από 

τους μαθητές με ΜΔ 

ΑΔΚΑΙΚΣ = Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

αδυνατούν να κατακτήσουν ικανοποιητικά 

τις στρατηγικές 

ΔΚΣΤΜΜΔ = Δυσκολία κατάκτησης στρατηγικών 

από τους μαθητές με ΜΔ 

ΕΞΔΣΤΡ = Εξειδικευμένη διδασκαλία των 

στρατηγικών 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ. 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

ΣΥΖΠΡΕΚ = Συζήτηση με τον προηγούμενο 

εκπαιδευτικό του παιδιού 

ΣΥΝΓΟΝ = Συνεργασία με τους γονείς 

ΚΑΘΕΠΑΠ = Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

17. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας για τα παιδιά με 

ΜΔ 

ΑΕΜΕΔΙΔ = Απουσία εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας 

ΠΡΕΝΔΙΔ = Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική διδασκαλία λόγω έλλειψης 

χρόνου 

18. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης για τα παιδιά 

με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ = Απουσία εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης 

ΑΠΛΠΑΡ = Αξιολόγηση μέσα από την απλή 

παρατήρηση 

ΓΡΑΠΕΠ = Αξιολόγηση μέσα από την γραπτή 

επίδοση των μαθητών 

19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  

των εκπαιδευτικών σχετικά 

με τη διδασκαλία μαθητών 

με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ = Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση  

ΚΑΣΕΜΕΑ = Ανάγκη κατάρτισης μέσω σεμιναρίων 

που αφορούν την ειδική αγωγή 
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Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 27 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 27 

Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Δασκάλα 

Τάξη: Β’ δημοτικού 

Εκπαιδευτικός φορέας: Ιδιωτικό δημοτικό 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 9 

Επιπρόσθετες σπουδές: Μεταπτυχιακό «Διδακτική της 

γλώσσας και της λογοτεχνίας»  

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες: Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ =    Αδυναμία προσδιορισμού των 

στρατηγικών 

ΚΑΣΤΑΝΠ =  Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των 

παιδιών 

Συμβολή των στρατηγικών στην 

αποτελεσματικότερη μάθηση 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

 

ΕΜΠΛΕΞ=     Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

ΚΑΛΚΡΣΚ =  Καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ =   Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο 

της κατανόησης 

4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =       Αξιοποίηση του τίτλου 

       ΧΡΕΙΚ =   Χρήση εικόνων 

ΕΙΚΝΟΗΜ =   Εικασία νοήματος 

ΥΠΑΓΝΛ =     Υπογράμμιση άγνωστων λέξεων 

ΚΑΤΣΑΛ =     Καταγραφή της σημασίας των άγνωστων 

λέξεων 

ΕΠΑΝΚΑΤ =  Επανάληψη με σκοπό την κατανόηση 
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5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΕΡΜΚΕΙΜ =   Ερμηνεία του κειμένου 

ΔΕΡΕΚΠ =      Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΟΡΣΤΟΧ =   Ορισμός συγκεκριμένων στόχων ανά 

παράγραφο 

ΕΥΡΙΔ =       Εύρεση ιδεών 

ΟΡΓΙΔ =       Οργάνωση ιδεών 

ΕΝΛΕΞΠΡ = Ένταξη λεξιλογίου σε προτάσεις 

ΔΙΑΤΙΔ =      Διατύπωση ιδεών 

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΝΤΑΣΑΦ = Εντοπισμός ασαφειών 

ΕΛΟΡΘ =      Έλεγχος ορθογραφίας 

 

9. Σημαντικοί τομείς 

κατάκτησης κατά την 

ενίσχυση του γραπτού λόγου  

ΠΕΡΚΕΙΜ = Περιεχόμενο κειμένου 

 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΕΤΥΜΛΕΞ = Ετυμολογία των λέξεων (σύνθετες 

λέξεις) 

ΣΗΜΧΑΡΤ = Σημασιολογικός χάρτης (εύρεση 

συνώνυμων-αντώνυμων) 

ΑΠΟΡΕΚΠ = Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

ΕΞΦΠΕΠ = Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών μέσα στην 

τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ = Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

13. Προβληματισμοί και 

εμπόδια για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ = Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 
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14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ = Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών 

μέσα στην τάξη 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από 

τους μαθητές με ΜΔ 

ΑΔΚΑΙΚΣ = Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

αδυνατούν να κατακτήσουν ικανοποιητικά 

τις στρατηγικές 

ΔΚΣΤΜΜΔ = Δυσκολία κατάκτησης στρατηγικών από 

τους μαθητές με ΜΔ 

ΑΝΤΔΥΣ =   Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

ΚΑΘΕΠΑΠ = Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

17. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας για τα παιδιά με 

ΜΔ 

ΑΕΜΕΔΙΔ = Απουσία εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας 

ΠΡΕΝΔΙΔ = Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική διδασκαλία λόγω έλλειψης 

χρόνου 

18. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης για τα παιδιά 

με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ = Απουσία εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης 

ΑΠΛΠΑΡ =  Αξιολόγηση μέσα από την απλή 

παρατήρηση 

ΓΡΑΠΕΠ =   Αξιολόγηση μέσα από την γραπτή επίδοση 

των μαθητών 

ΕΠΑΞΜΜΔ = Επιεικείς αξιολόγηση για τους μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες 

ΠΡΕΝΑΞ =   Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική αξιολόγηση λόγω 

κατευθυντήριων γραμμών από τη 

διεύθυνση του σχολείου 

19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  

των εκπαιδευτικών σχετικά 

με τη διδασκαλία μαθητών 

με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ = Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση  

ΠΡΟΣΜΕΛ = Ανάγκη συνεχούς προσωπικής μελέτης 

και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών 

 

  



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
ΠΜΣ Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Θεσσαλονίκη 2017 293 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 28 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 28 

Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Δασκάλα  

Τάξη: Γ’ δημοτικού 

Εκπαιδευτικός φορέας: Ιδιωτικό δημοτικό 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 5 

Επιπρόσθετες σπουδές: Μεταπτυχιακό «Ειδική Αγωγή»  

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες: Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ =   Αδυναμία προσδιορισμού των 

στρατηγικών 

ΚΑΣΤΑΝΠ =  Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης 

διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

 

ΕΜΠΛΕΞ=     Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

ΚΑΛΦΑΝΤ=  Καλλιέργεια της φαντασίας 

ΚΑΛΚΡΣΚ =  Καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ =   Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο 

της κατανόησης 

4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =      Αξιοποίηση του τίτλου 

ΧΡΕΙΚ =         Χρήση εικόνων 

ΥΠΑΓΝΛ =    Υπογράμμιση άγνωστων λέξεων 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης μέσα 

στην τάξη 

ΕΠΑΚΕΙ =      Επανεξέταση του κειμένου 

ΕΡΜΚΕΙΜ =  Ερμηνεία του κειμένου 

ΔΕΡΕΚΠ =     Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 
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Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΝΠΡΓΝ =     Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

ΟΡΣΤΟΧ =     Ορισμός συγκεκριμένων στόχων ανά 

παράγραφο 

ΕΥΡΙΔ =         Εύρεση ιδεών 

ΟΡΓΙΔ =         Οργάνωση ιδεών 

ΑΝΛΕΞ =      Ανάκληση λεξιλογίου 

ΕΝΛΕΞΠΡ =  Ένταξη λεξιλογίου σε προτάσεις 

ΔΙΑΤΙΔ =       Διατύπωση ιδεών 

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΝΤΑΣΑΦ =  Εντοπισμός ασαφειών 

ΑΞΕΤΕΡ =      Αξιοποίηση της ετερολοαξιολόγησης 

9. Σημαντικοί τομείς 

κατάκτησης κατά την 

ενίσχυση του γραπτού 

λόγου  

ΠΕΡΚΕΙΜ =  Περιεχόμενο κειμένου 

ΔΟΜΚΕΙΜ = Δομή του κειμένου 

ΕΚΦΡΙΔ =      Έκφραση ιδεών 

ΟΡΘΛΕΞ =     Ορθογραφία λέξεων 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΟΜΑΔΛ =      Ομαδοποίηση λέξεων (οικογένειες 

λέξεων) 

ΔΟΜΕΠΑΝ = Δομημένη επανάληψη 

ΛΕΞΠΑΙΧ =   Λεξικά παιχνίδια (κρεμάλα) 

ΤΟΠΣΥΓΚ =   Τοποθέτηση νέων λέξεων στο 

συγκείμενο 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΕΤΥΜΛΕΞ =  Ετυμολογία των λέξεων (σύνθετες λέξεις) 

ΚΑΤΣΥΜ =    Κατανόηση της λέξης μέσα από τα 

συμφραζόμενα 

ΧΡΛΕΞ =        Χρήση λεξικού 

ΑΠΟΡΕΚΠ =  Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

ΕΞΦΠΕΠ =     Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 
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Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών μέσα στην 

τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ =     Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

ΚΙΠΣΑΣΤ =    Κινητοποίηση παιδιών ώστε να 

αναζητούν αυτόνομα τις στρατηγικές 

13. Προβληματισμοί και 

εμπόδια για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ =   Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ =   Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών 

μέσα στην τάξη 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από 

τους μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ = Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

είναι ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

ΑΝΤΔΥΣ =     Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

 

ΣΥΖΠΡΕΚ =   Συζήτηση με τον προηγούμενο 

εκπαιδευτικό του παιδιού 

ΚΑΘΕΠΑΠ = Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

17. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας για τα παιδιά 

με ΜΔ 

ΑΕΜΕΔΙΔ =   Απουσία εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας 

 

18. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης για τα παιδιά 

με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ =    Απουσία εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης 

ΑΠΛΠΑΡ =     Αξιολόγηση μέσα από την απλή 

παρατήρηση 

ΓΡΑΠΕΠ =     Αξιολόγηση μέσα από την γραπτή 

επίδοση των μαθητών 

ΕΠΑΞΜΜΔ = Επιεικείς αξιολόγηση για τους μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες 

ΠΡΕΝΑΞ =     Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική αξιολόγηση λόγω έλλειψης 

χρόνου 
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19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  

των εκπαιδευτικών σχετικά 

με τη διδασκαλία μαθητών 

με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση  

ΜΕΤΑΠΕΞ =  Μεταπτυχιακή εξειδίκευση 

ΑΝΣΥΝΕΠ =  Ανάγκη συνεργασίας με ειδικούς 

παιδαγωγούς 

 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 29 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 29 

Φύλο: Γυναίκα 

Θέση στην εκπαίδευση: Δασκάλα  

Τάξη: Γ’ δημοτικού 

Εκπαιδευτικός φορέας: Δημόσιο δημοτικό 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 17 

Επιπρόσθετες σπουδές: -  

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες: Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

 ΑΔΠΡΣΤΡ =  Αδυναμία προσδιορισμού των 

στρατηγικών 

ΚΑΣΤΑΝΠ =  Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης 

συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη 

μάθηση 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

ΑΚΑΔΕΠ =     Συμβάλλει στην ακαδημαϊκή επιτυχία 

των μαθητών 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ =    Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο 

της κατανόησης 
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4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΕΝΠΡΓΝ =      Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

ΑΞΤΙΤΛ =       Αξιοποίηση του τίτλου 

ΧΡΕΙΚ =          Χρήση εικόνων 

ΧΡΓΛΕΝΔ =    Χρήση γλωσσικών ενδείξεων 

ΥΠΑΓΝΛ =    Υπογράμμιση άγνωστων λέξεων 

ΚΑΤΣΑΛ =     Καταγραφή της σημασίας των άγνωστων 

λέξεων 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης/ 

ανάγνωσης μέσα στην τάξη 

ΕΡΜΚΕΙΜ =   Ερμηνεία του κειμένου 

ΔΕΡΕΚΠ =      Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΝΠΡΓΝ =      Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

ΟΡΣΤΟΧ =      Ορισμός συγκεκριμένων στόχων ανά 

παράγραφο 

ΕΥΡΙΔ =          Εύρεση ιδεών 

ΔΙΑΤΙΔ =        Διατύπωση ιδεών 

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΠΛΑΝΠΡ =  Επανεξέταση λανθασμένων προτάσεων 

9. Σημαντικοί τομείς 

κατάκτησης κατά την 

ενίσχυση του γραπτού 

λόγου  

ΠΕΡΚΕΙΜ =   Περιεχόμενο κειμένου 

ΕΚΦΡΙΔ =      Έκφραση ιδεών 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΣΗΜΧΑΡΤ =  Σημασιολογικός χάρτης (εύρεση 

συνώνυμων-αντώνυμων) 

ΧΡΛΕΞ =        Χρήση λεξικού 

ΑΠΟΡΕΚΠ =  Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

ΕΞΦΠΕΠ =     Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 
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Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών μέσα στην 

τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ =     Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

13. Προβληματισμοί και 

εμπόδια για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ =    Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ =   Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών 

μέσα στην τάξη 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από 

τους μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ = Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

είναι ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

ΔΚΣΤΜΜΔ = Δυσκολία κατάκτησης των στρατηγικών 

από τους μαθητές με ΜΔ 

ΑΝΤΔΥΣ =     Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

 

ΚΑΘΕΠΑΠ = Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

17. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας για τα παιδιά 

με ΜΔ 

ΑΕΜΕΔΙΔ =   Απουσία εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας 

ΕΠΑΝΜΜΔ = Επιεικείς αντιμετώπιση των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες 

18. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης για τα παιδιά 

με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ =    Απουσία εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης 

ΑΠΛΠΑΡ =     Αξιολόγηση μέσα από την απλή 

παρατήρηση 

ΕΠΑΞΜΜΔ = Επιεικείς αξιολόγηση για τους μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες 

19. Κατάρτιση και επιμόρφωση  

των εκπαιδευτικών σχετικά 

με τη διδασκαλία μαθητών 

με ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ = Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση  

ΠΡΟΣΜΕΛ =  Ανάγκη συνεχούς προσωπικής μελέτης 

και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών 
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Ατομικός πίνακας δεδομένων του εκπαιδευτικού 30 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 30 

Φύλο: Άνδρας 

Θέση στην εκπαίδευση: Δάσκαλος  

Τάξη: Γ’ δημοτικού 

Εκπαιδευτικός φορέας: Δημόσιο δημοτικό 

Χρόνια προϋπηρεσίας: 17 

Επιπρόσθετες σπουδές: Μεταπτυχιακό «Οργάνωση και 

Διοίκηση της Εκπαίδευσης»  

Διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες: Ναι 

Α) ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

1. Προσδιορισμός των 

στρατηγικών γλωσσικής 

ανάπτυξης 

ΑΔΠΡΣΤΡ =   Αδυναμία προσδιορισμού των στρατηγικών 

ΚΑΣΤΑΝΠ =  Σημαντικός ο ρόλος της κατάκτησης των 

στρατηγικών στην ανάπτυξη των παιδιών 

Οι στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης 

συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη 

μάθηση 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

2. Αξιοποίηση της 

αφήγησης/ανάγνωσης  

 

ΕΝΙΜΝΔ =      Ενίσχυση μνημονικών δεξιοτήτων 

ΚΑΛΚΡΣΚ =  Καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

3. Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης 

μέσα στην τάξη 

ΤΡΣΤΑΝ =      Τροποποίηση στυλ ανάγνωσης 

ΑΝΙΔΕΛΚ =   Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 

4. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης 

μέσα στην τάξη 

ΑΞΤΙΤΛ =       Αξιοποίηση του τίτλου 

ΧΡΕΙΚ =          Χρήση εικόνων 

ΕΝΠΡΓΝ =      Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

5. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία 

αφήγησης/ανάγνωσης 

μέσα στην τάξη 

ΕΡΜΚΕΙΜ =   Ερμηνεία του κειμένου 

ΔΕΡΕΚΠ =      Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 
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Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

6. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΟΠΤΕΝΝ =  Οπτικοποίηση εννοιών 

7. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΝΠΡΓΝ =   Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

ΕΥΡΙΔ =       Εύρεση ιδεών 

ΔΙΑΤΙΔ =     Διατύπωση ιδεών 

8. Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΝΤΑΣΑΦ = Εντοπισμός ασαφειών 

ΑΞΕΤΕΡ =    Αξιοποίηση της ετερολοαξιολόγησης 

9. Σημαντικοί τομείς 

κατάκτησης κατά την 

ενίσχυση του γραπτού 

λόγου  

ΠΕΡΚΕΙΜ = Περιεχόμενο κειμένου 

ΕΚΦΡΙΔ =    Έκφραση ιδεών 

 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

10. Ενίσχυση μνημονικών 

στρατηγικών 

ΟΠΤΕΝΝ =   Οπτικοποίηση εννοιών 

11. Ενίσχυση γνωστικών 

στρατηγικών   

ΑΠΟΡΕΚΠ = Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

Ε) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

12. Απόψεις για τη 

διδασκαλία των στρατη-

γικών μέσα στην τάξη  

ΘΣΤΔΙΣΤ =  Θετική στάση στη διδασκαλία των 

στρατηγικών μέσα στην τάξη 

13. Προβληματισμοί και 

εμπόδια για τη διδασκαλία 

των στρατηγικών  

ΕΠΕΚΣΤΡ = Ανάγκη επιμόρφωσης σε ζητήματα που 

αφορούν την ανάπτυξη των στρατηγικών 

ΣΔΣΤΕΚΒ = Συνεχή διδασκαλία των στρατηγικών σε 

όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες 

14. Τρόποι ενίσχυσης των 

στρατηγικών μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ΕΜΜΔΙΣΤ = Έμμεση διδασκαλία των στρατηγικών μέσα 

στην τάξη 

ΣΤ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

15. Χρήση στρατηγικών από 

τους μαθητές με ΜΔ 

ΜΜΔΧΡΣΤ = Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

ικανοί στη χρήση στρατηγικών 

ΔΚΣΤΜΜΔ = Δυσκολία κατάκτησης των στρατηγικών 

από τους μαθητές με ΜΔ 

ΑΝΤΔΥΣ =   Η χρήση στρατηγικών συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 
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Ζ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Μ.Δ 

16. Τρόποι διερεύνησης του 

προφίλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες  

ΣΥΖΕΙΔ =       Συζήτηση με ειδικό 

ΚΑΘΕΠΑΠ = Καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

17. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας για τα παιδιά 

με ΜΔ 

ΑΕΜΕΔΙΔ =    Απουσία εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας 

ΠΡΕΝΔΙΔ =    Προβληματισμοί όσον αφορά την 

εναλλακτική διδασκαλία λόγω έλλειψης 

χρόνου 

18. Αξιοποίηση των 

εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης για τα παιδιά 

με ΜΔ 

ΑΠΕΜΑΞ =    Απουσία εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης 

ΑΠΛΠΑΡ =     Αξιολόγηση μέσα από την απλή 

παρατήρηση 

ΓΡΑΠΕΠ =     Αξιολόγηση μέσα από την γραπτή επίδοση 

των μαθητών 

ΕΠΑΞΜΜΔ = Επιεικείς αξιολόγηση για τους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες 

19. Κατάρτιση και 

επιμόρφωση  των 

εκπαιδευτικών σχετικά με 

τη διδασκαλία μαθητών με 

ΜΔ 

ΕΛΠΑΚΑΤ =  Ελλιπής πανεπιστημιακή κατάρτιση 

ΜΕΤΑΠΕΞ =  Μεταπτυχιακή εξειδίκευση 

ΚΑΣΕΜΕΑ = Ανάγκη κατάρτισης μέσω σεμιναρίων που 

αφορούν την ειδική αγωγή 
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Παράρτημα Δ 

 

Πίνακες Δεδομένων των Νηπιαγωγών 

 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Αξιοποίηση της αφήγησης ΚΑΛΚΡΣΚ =  Καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

ΕΜΠΛΕΞ =  Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

ΑΝΠΡΟΛ =  Ανάπτυξη προφορικού λόγου 

ΚΑΛΦΑΝΤ =  Καλλιέργεια της φαντασίας 

ΟΛΑΝΑΠ =  Ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών 

ΣΥΠΡΓΡ =  Βοηθάει τα παιδιά να κατανοήσουν τη 

σύνδεση προφορικού γραπτού λόγου 

ΕΚΓΛΑΛΠ =  Εκμάθηση της γλώσσας από τα 

αλλόγλωσσα παιδιά 

Ενίσχυση υποστηρικτικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

αφήγησης μέσα στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ =  Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 

ΤΡΣΤΑΝ =  Τροποποίηση στυλ ανάγνωσης/αφήγησης 

ΔΙΑΤΕΑΠ =  Διατύπωση ερωτημάτων από τα παιδιά με 

σκοπό την αποσαφήνιση 

ΣΥΣΧΗΧ =  Συσχέτιση με ήχους 

ΣΥΝΠΑΡΚ =  Σύνοψη/παράφραση κειμένου 

Ενίσχυση γνωστικών στρατηγικών 

κατά τη διαδικασία αφήγησης μέσα 

στην τάξη 

ΕΝΠΡΓΝ =  Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

ΑΞΤΙΤΛ =  Αξιοποίηση του τίτλου 

ΧΡΕΙΚ =  Χρήση εικόνων 

ΕΙΚΝΟΗΜ =  Εικασία νοήματος 

ΕΠΑΝΚΑΤ =  Επανάληψη με σκοπό την κατανόηση 

ΧΡΓΛΕΝΔ =  Χρήση γλωσσικών ενδείξεων 
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Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

αφήγησης μέσα στην τάξη 

ΕΛΑΡΧΠΡ =  Έλεγχος των αρχικών προβλέψεων 

ΑΠΔΕΡΜ =  Απόδοση διαφορετικών ερμηνειών 

ΕΠΑΚΕΙ =  Επανεξέταση του κειμένου 

ΕΠΕΞΣΗΣ=  Επανεξέταση των σημαντικών σημείων του 

κειμένου 

ΕΡΜΚΕΙΜ =  Ερμηνεία του κειμένου 

ΔΕΡΕΚΠ =  Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

ΑΝΑΔΙΚ =  Αναδιήγηση του κειμένου από τα ίδια τα 

παιδιά 

ΔΡΑΚΕΙ =  Δραματοποίηση κειμένου/παραμυθιού 

ΕΚΙΔΕΝΖ =  Έκφραση ιδεών και εντυπώσεων μέσω της 

ζωγραφικής 

 

Γ)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Ενίσχυση μνημονικών στρατηγικών 

κατά τη διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΟΠΤΕΝΝ =  Οπτικοποίηση εννοιών 

ΜΗΧΜΕΣ =  Μηχανικά μέσα (κάρτες) 

ΣΥΣΧΗΧ =  Συσχέτιση με ήχους 

ΔΗΜΝΣΥΝ =  Δημιουργία νοερών συνδέσεων 

ΧΡΦΥΣΑΠ =  Χρήση φυσικής απόκρισης 

Ενίσχυση γνωστικών στρατηγικών 

κατά τη διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου 

ΕΝΠΡΓΝ =  Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

ΟΡΣΤΟΧ =  Ορισμός συγκεκριμένων στόχων ανά 

παράγραφο 

ΕΥΡΙΔ =  Εύρεση ιδεών 

ΟΡΓΙΔ =  Οργάνωση ιδεών 

ΧΡΤΙΤΛ  = Χρήση τίτλου 

ΧΡΗΠΗΓ =  Χρήση πηγών 

ΠΑΡΙΔΦΕ =  Παραγωγή ιδεών σε φύλλα εργασίας 
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Ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου 

ΑΥΤΜΑΘ =  Αυτοέλεγχος των μαθητών 

ΕΝΤΑΣΑΦ =  Εντοπισμός ασαφειών 

ΕΠΛΑΝΠΡ =  Επανεξέταση λανθασμένων προτάσεων 

ΠΑΡΤΕΛΕ =  Παρουσίαση τελικής εργασίας 

ΑΞΕΤΕΡ =    Αξιοποίηση της ετερολοαξιολόγησης 

Σημαντικοί τομείς κατάκτησης κατά 

την ενίσχυση του γραπτού λόγου 

ΣΥΝΠΡΓΡ =  Σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου 

ΜΟΡΓΡΛ =  Μορφή γραπτού λόγου 

ΚΑΛΚΙΝ =  Καλλιέργεια λεπτής κινητικότητας 

ΘΔΕΚΓΡ =  Θετική διάθεση των παιδιών να 

εκφραστούν γραπτά 

 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Ενίσχυση μνημονικών στρατηγικών ΣΥΣΧΗΕ =  Συσχετίσεις με ήχους, νοητικές εικόνες κ.α. 

ΟΠΤΕΝΝ =  Οπτικοποίηση εννοιών (σύνδεση της νέας 

λέξης με την αντίστοιχη εικόνα) 

ΤΟΠΣΥΓΚ =  Τοποθέτηση νέων λέξεων στο συγκείμενο 

ΜΗΧΑΠΟΣ =  Μηχανιστική αποστήθιση 

ΔΟΜΕΠΑΝ =  Δομημένη επανάληψη 

ΟΜΑΔΛ =  Ομαδοποίηση λέξεων (θεματική ενότητα) 

ΛΕΞΠΑΙΧ =  Λεξικά παιχνίδια 

Ενίσχυση γνωστικών στρατηγικών   ΕΤΥΜΛΕΞ =  Ετυμολογία των λέξεων (σύνθετες λέξεις) 

ΣΗΜΧΑΡΤ =  Σημασιολογικός χάρτης (εύρεση 

συνώνυμων-αντώνυμων) 

ΧΡΛΕΞ =  Χρήση λεξικού 

ΚΑΤΣΥΜ =  Κατανόηση της λέξης μέσα από τα 

συμφραζόμενα 

ΔΗΜΣΥΝΛ =  Δημιουργία σύνθετων λέξεων 

ΑΠΟΡΕΚΠ =  Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 
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ΕΞΦΠΕΠ =  Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 
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Παράρτημα Ε 

 

Πίνακες δεδομένων των δασκάλων 

 

Β)  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Αξιοποίηση της αφήγησης ΚΑΛΚΡΣΚ =  Καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

ΑΚΑΔΕΠ =  Συμβάλλει στην ακαδημαϊκή επιτυχία των 

μαθητών 

ΕΜΠΛΕΞ=  Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

ΑΝΠΡΟΛ =  Ανάπτυξη προφορικού λόγου 

ΚΑΛΦΑΝΤ=  Καλλιέργεια της φαντασίας 

ΕΝΙΜΝΔ =  Ενίσχυση μνημονικών δεξιοτήτων 

Ενίσχυση υποστηρικτικών στρατηγικών κατά 

τη διαδικασία αφήγησης μέσα στην τάξη 

ΑΝΙΔΕΛΚ =  Ανταλλαγή ιδεών με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης 

ΤΡΣΤΑΝ =  Τροποποίηση στυλ ανάγνωσης/αφήγησης 

ΔΙΑΤΕΑΠ =  Διατύπωση ερωτημάτων από τα παιδιά με 

σκοπό την αποσαφήνιση 

Ενίσχυση γνωστικών στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία αφήγησης μέσα στην τάξη 

ΕΝΠΡΓΝ =  Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

ΑΞΤΙΤΛ =  Αξιοποίηση του τίτλου 

ΧΡΕΙΚ =  Χρήση εικόνων 

ΕΙΚΝΟΗΜ =  Εικασία νοήματος 

ΥΠΑΓΝΛ =  Υπογράμμιση άγνωστων λέξεων 

ΚΑΤΣΑΛ =  Καταγραφή της σημασίας των άγνωστων 

λέξεων 

ΕΠΑΝΚΑΤ =  Επανάληψη με σκοπό την κατανόηση 

ΧΡΓΛΕΝΔ =  Χρήση γλωσσικών ενδείξεων 

ΘΕΣΤΑΝ =  Θέσπιση στόχων για την ανάγνωση 

Ενίσχυση μεταγνωστικών στρατηγικών κατά ΕΛΑΡΧΠΡ =  Έλεγχος των αρχικών προβλέψεων 
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τη διαδικασία αφήγησης μέσα στην τάξη ΕΠΑΚΕΙ =  Επανεξέταση του κειμένου 

ΕΠΕΞΣΗΣ=  Επανεξέταση των σημαντικών σημείων 

του κειμένου 

ΕΡΜΚΕΙΜ =  Ερμηνεία του κειμένου 

ΔΕΡΕΚΠ =  Διατύπωση ερωτημάτων από τον 

εκπαιδευτικό 

ΑΝΑΔΙΚ =  Αναδιήγηση του κειμένου από τα ίδια τα 

παιδιά 

ΔΡΑΚΕΙ =  Δραματοποίηση κειμένου/παραμυθιού 

 

Γ) ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Ενίσχυση μνημονικών στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου 

ΟΠΤΕΝΝ =  Οπτικοποίηση εννοιών 

Ενίσχυση γνωστικών στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου 

ΕΝΠΡΓΝ =  Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

ΟΡΣΤΟΧ =  Ορισμός συγκεκριμένων στόχων ανά 

παράγραφο 

ΕΥΡΙΔ =  Εύρεση ιδεών 

ΟΡΓΙΔ =  Οργάνωση ιδεών 

ΑΝΛΕΞ =  Ανάκληση λεξιλογίου 

ΕΝΛΕΞΠΡ =  Ένταξη λεξιλογίου σε προτάσεις 

ΔΙΑΤΙΔ =  Διατύπωση ιδεών 

Ενίσχυση μεταγνωστικών στρατηγικών κατά 

τη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου 

ΑΥΤΜΑΘ =  Αυτοέλεγχος των μαθητών 

ΕΝΤΑΣΑΦ =  Εντοπισμός ασαφειών 

ΕΠΛΑΝΠΡ =  Επανεξέταση λανθασμένων προτάσεων 

ΕΛΟΡΘ =  Έλεγχος ορθογραφίας 

ΕΜΠΛΕΞ =  Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

ΔΙΑΣΧΥΛ =  Διαγραφή άσχετου υλικού 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
ΠΜΣ Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Θεσσαλονίκη 2017 309 

ΒΕΛΓΕΝΕ =  Βελτίωση της γενικής εμφάνισης του 

γραπτού 

ΣΥΜΠΛΕΠ =  Συμπλήρωση λεπτομερειών 

ΑΞΕΤΕΡ =    Αξιοποίηση της ετερολοαξιολόγησης 

Σημαντικοί τομείς κατάκτησης κατά την 

ενίσχυση του γραπτού λόγου 

ΣΥΝΠΡΓΡ =  Σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου 

ΜΟΡΓΡΛ =  Μορφή γραπτού λόγου 

ΠΕΡΚΕΙΜ =  Περιεχόμενο κειμένου 

ΕΚΦΡΙΔ =  Έκφραση ιδεών 

ΔΟΜΚΕΙΜ =  Δομή του κειμένου 

ΟΡΘΛΕΞ =  Ορθογραφία λέξεων 

ΘΔΕΚΓΡ =  Θετική διάθεση των παιδιών να 

εκφραστούν γραπτά 

 

Δ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

Θεματικοί Άξονες/Κατηγορίες Κωδικοί/Λειτουργικοί Ορισμοί 

Ενίσχυση μνημονικών στρατηγικών ΣΥΣΧ =  Συσχετίσεις με ήχους, νοητικές εικόνες 

κ.α. 

ΟΠΤΕΝΝ =  Οπτικοποίηση εννοιών (σύνδεση της 

νέας λέξης με την αντίστοιχη εικόνα) 

ΤΟΠΣΥΓΚ =  Τοποθέτηση νέων λέξεων στο 

συγκείμενο 

ΜΗΧΑΠΟΣ =  Μηχανιστική αποστήθιση 

ΔΟΜΕΠΑΝ =  Δομημένη επανάληψη 

ΟΜΑΔΛ =  Ομαδοποίηση λέξεων (θεματική 

ενότητα) 

ΛΕΞΠΑΙΧ =  Λεξικά παιχνίδια 

Ενίσχυση γνωστικών στρατηγικών   ΕΤΥΜΛΕΞ =  Ετυμολογία των λέξεων (σύνθετες 

λέξεις) 

ΣΗΜΧΑΡΤ =  Σημασιολογικός χάρτης (εύρεση 

συνώνυμων-αντώνυμων) 
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ΧΡΛΕΞ =  Χρήση λεξικού 

ΚΑΤΣΥΜ =  Κατανόηση της λέξης μέσα από τα 

συμφραζόμενα 

ΑΠΟΡΕΚΠ =  Απόδοση ορισμού από τον εκπαιδευτικό 

ΕΞΦΠΕΠ =  Εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 

 


