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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του  Διιδρυματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για μια βιβλιογραφική έρευνα στην οποία 

αναζητάται ο βαθμός τής συμβολής τής Δημιουργικής Γραφής στην ενίσχυση της αναγνωστικής 

κατανόησης παιδιών με ή και χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Ειδικότερα, εξετάζεται η χρήση της Δημιουργικής Γραφής ως προς τη διαμόρφωση εκπαιδευτικού 

υλικού στο μάθημα στης Ιστορίας της Ε΄ Δημοτικού. Τέλος, η εργασία αυτή  ολοκληρώνεται με 

μια αναλυτική παρουσίαση προτεινόμενων δημιουργικών δραστηριοτήτων, όπου περιγράφονται  

οι στόχοι, τα υλικά καθώς και οι μαθησιακές περιοχές στις οποίες η κάθε δραστηριότητα στοχεύει 

να συμβάλλει. 

Λέξεις – κλειδιά:  Δημιουργική Γραφή (ΔΓ), Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ), ανάγνωση, 

αναγνωστική κατανόηση, διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού, δημιουργικές δραστηριότητες, 

Ιστορία Ε΄ Δημοτικού, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  

 

 

Abstract 

The present dissertation is prepared in the framework of the Postgraduate Studies Program "Creative 

Writing" of the Department of Early Childhood Education of the University of Western Macedonia. 

This is a literature review with implication that seeks the extent of contribution of Creative Writing  

to enhancing the reading comprehension of children with or without special learning difficulties  

in Primary Education. In particular, the use of Creative Writing in terms of the formation  

of educational material in History class of the Fifth Grade of Elementary School. Finally, the present 

dissertation concludes with a detailed presentation of proposed creative activities, which describe  

the goals, materials as well as the learning areas to which each activity aims at contributing. 

Key words: Creative Writing (CW), Specific Learning Difficulties, reading, reading 

comprehension, formation of educational material, creative activities, History class of the 5th Grade 

of Elementary School, Primary Education. 
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Εισαγωγή 

Η μάθηση είναι ένα από τα σημαντικότερα αγαθά στη ζωή ενός ανθρώπου και επιτυγχάνεται κυρίως 

μέσω της διδασκαλίας. Με την βοήθεια του εκπαιδευτικού ο μαθητής αποκτά τις απαραίτητες 

πληροφορίες και γνώσεις με προϋπόθεση βέβαια την ικανότητα του μαθητή για μάθηση.  

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ομάδα  διαταραχών που 

γίνονται εμφανείς μέσω των δυσκολιών στην κατάκτηση και τη χρήση του λόγου.  Αυτές οι 

δυσκολίες έχουν σχέση με τις δυσκολίες στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, στην 

κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου ή τις μαθηματικές δεξιότητες. Στην παρούσα εργασία θα 

μελετηθεί ο ορισμός και το περιεχόμενο των μαθησιακών δυσκολιών. Συγκεκριμένα θα εξετασθούν 

τα προβλήματα της ανάγνωσης και της αναγνωστικής κατανόησης καθώς και ποιοι παράγοντες 

επηρεάζουν την αναγνωστική κατανόηση. Ακόμη, θα παρουσιαστούν εναλλακτικές μέθοδοι 

ανάγνωσης όπως και προγράμματα παρέμβασης αναγνωστικής κατανόησης στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Ειδικότερα θα επιχειρηθεί η αναδόμηση του σχολικού μαθήματος της Ιστορίας  

της Ε΄Δημοτικού, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη κατανόηση της από τους μαθητές με ή και χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό το εγχείρημα δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την συμβολή και 

τη χρήση της Δημιουργικής Γραφής τόσο στην αναδόμηση του συγκεκριμένου μαθήματος όσο και 

στον τρόπο διδασκαλίας του. Έτσι, παρουσιάζονται ενδεικτικές προτάσεις δημιουργικής 

εκπαιδευτικής παρέμβασης αλλά και προτεινόμενες δημιουργικές δραστηριότητες για το μάθημα 

της Ιστορίας. 
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1. Ορισμός και περιεχόμενο μαθησιακών δυσκολιών 

Tα τελευταία χρόνια oι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) συνιστούν ένα σημαντικό ζήτημα 

για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, η οποία αφορά χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες 

και απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τόσο τους γονείς όσο και τους εκπαιδευτικούς. Τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι μαθητές αυτοί είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένα, γεγονός που οφείλεται 

τόσο στη φύση των ΕΜΔ όσο και στην αλληλεπίδραση με τη διδασκαλία που παρέχεται. Αυτές 

αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, διεθνή κι ελληνική, το 50% των μαθητών που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες 

Ειδικής Αγωγής, έχουν διάγνωση ΕΜΔ. Μάλιστα, το 80% από αυτές αφορούν δυσκολίες στην 

ανάγνωση (Kavale & Forness, 2000. Παντελιάδου, 2004).  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από την αρχαία κιόλας Ελλάδα εμφανίζονται  

οι πρώτες αναφορές στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι ενήλικες στη μάθηση, 

οι πιθανές αιτίες αυτών των δυσκολιών, καθώς και η επίδρασή τους στις ατομικές διαφορές 

(Μann, 1979). Ειδικότερα, ένας πρώτος ορισμός συναντάται στο κείμενο του Ιπποκράτη «Περί 

Ιερής Νόσου», της επιστήμης της Νευροψυχολογίας που ασχολείται τόσο με την κατανόηση της 

αιτιολογίας, όσο και με την αποκατάσταση της Δυσλεξίας και των ΕΜΔ. Ωστόσο, μόλις τον 

Απρίλιο του 1963 παρουσιάζεται για πρώτη φορά ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες», σε ένα 

συνέδριο γονέων με παιδιά που είχαν προβλήματα μάθησης και επαγγελματιών του χώρου της 

ειδικής αγωγής, από τον ψυχολόγο και ειδικό παιδαγωγό Samuel Kirk1. 

Ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» εισήχθη από τον Samuel Kirk το 1962,  παρόλο που  

αναφορές σε άτομα που είχαν απροσδόκητα ακαδημαϊκά προβλήματα είχαν προκύψει στη 

βιβλιογραφία από τη δεκαετία του 1880. Ο Kirk επισήμανε ότι οι ΕΜΔ συνεπάγονται σταθερά, 

επίμονα και απρόσμενα χαμηλά επιτεύγματα (Vaughn & Fuchs, 2006). Καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ανάπτυξης και του επιστημονικού χώρου των ΕΜΔ, όπως αυτός διαμορφώθηκε και 

οριοθετήθηκε από τον Κirk (1962)2 και μέχρι σήμερα, αναπτύχθηκαν πολλοί ορισμοί σε μια 

προσπάθεια ανάδειξης της φύσης τους. Οι αναζητήσεις των ειδικών επιστημόνων, είτε 

θεωρητικές, είτε ερευνητικές, εξασφάλισαν έναν ικανοποιητικό αριθμό ορισμών, οι οποίοι 

βέβαια δεν παύουν να επιδέχονται συνεχούς κριτικής ανάλυσης και προσαρμογής (Ysseldyke, 

2005).  

 
1 Ο Samuel Alexander Kirk ήταν ένας Αμερικανός ψυχολόγος και εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι πιο γνωστός για 
τον όρο της μαθησιακής δυσκολίας. 
2 «Πρόσφατα, χρησιμοποίησα τον όρο «Μαθησιακές Δυσκολίες» για να περιγράψω μια ομάδα παιδιών που έχουν 

διαταραχές στη γλώσσα, στο λόγο, στην ανάγνωση και στις δεξιότητες, τις σχετικές με την κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Σ’ αυτήν την ομάδα, δεν περιλαμβάνω παιδιά που έχουν αισθητηριακές μειονεξίες όπως η τύφλωση 

ή η κώφωση… Επίσης, εξαίρεσα από την ομάδα αυτή, τα παιδιά που έχουν γενικευμένη νοητική καθυστέρηση» 

(Kirk, 1962, σελ. 263). 
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Σύμφωνα, λοιπόν, με τον ορισμό του Kirk (1962), «Τα παιδιά με ΕΜΔ εμφανίζουν 

κάποια διαταραχή σε μία ή περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές διεργασίες που 

σχετίζονται με την κατανόηση ή τη χρήση του προφορικού ή γραπτού λόγου. Αυτές οι 

διαταραχές εμφανίζονται στον λόγο, στη σκέψη, στην ανάγνωση, στη γραφή, στην κατανόηση, 

στην ορθογραφία ή στην αριθμητική. Περιλαμβάνουν συνθήκες όπως αντιληπτικές ανεπάρκειες, 

δυσλεξία, εξελικτική αφασία, εγκεφαλική βλάβη, ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, κλπ. 

Ωστόσο, στις ΕΜΔ δεν περιλαμβάνονται τα προβλήματα μάθησης που προκαλούνται λόγω 

οπτικής, ακουστικής ή κινητικής ανεπάρκειας, νοητικής καθυστέρησης, συναισθηματικής 

διαταραχής ή  περιβαλλοντικής αποστέρησης». Ο ορισμός αυτός είναι αποδεκτός μέχρι και 

σήμερα. 

Το 1981, η Ενιαία Εθνική Επιτροπή Μαθησιακών Δυσκολιών των ΗΠΑ (National Joint 

Committee on Learning Disabilities-NJCLD) (Pumfrey & Reason, 1991: 17, Rourke & Del 

Dotto, 1994: 89-90, Wong, 1996: 39) κατέληξε στον ορισμό για τις μαθησιακές δυσκολίες.  

Η επιτροπή αυτή αποτελούνταν από αντιπροσώπους οκτώ μεγάλων οργανισμών, οι οποίοι είχαν 

αναπτύξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ΕΜΔ χρησιμοποιώντας τον όρο «Learning Disability» 

για να δείξει τη διαφορά ανάμεσα στην εμφανή ικανότητα ενός παιδιού να μαθαίνει και το 

επίπεδο της απόδοσής του (Kavale & Forness, 2000: 243). O ορισμός αυτός θεωρείται ο πιο 

ακριβής και είναι ευρέως αποδεκτός από την επιστημονική κοινότητα. Σύμφωνα με τον ορισμό 

αυτό οι ΕΜΔ ορίζονται ως: 

«Μια ετερογενής ομάδα διαταραχών που παρουσιάζεται με σημαντικές δυσκολίες στην 

ακουστική αντίληψη, την ομιλία, την ανάγνωση, τη γραφή, στον συλλογισμό και στις μαθηματικές 

δεξιότητες. Αυτές οι διαταραχές είναι εγγενείς στο άτομο και θεωρείται ότι οφείλονται σε 

δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αν και μια μαθησιακή δυσκολία μπορεί να 

προκύπτει ως επακόλουθο άλλων αναπηριών (π.χ. αισθητηριακή αναπηρία, νοητική αναπηρία, 

κοινωνική και συναισθηματική διαταραχή) ή περιβαλλοντικών παραγόντων (π.χ. πολιτισμικές 

διαφορές, ανεπαρκής/ακατάλληλη διδασκαλία, ψυχογενετικοί παράγοντες) δεν αποτελεί το άμεσο 

αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών ή επιρροών»  (DD Hammill, 1990). 

Ακόμη, κατά τον Burger (2010) οι ΕΜΔ είναι μια ετερογενής ομάδα διαταραχών, η οποία  

χαρακτηρίζεται από την αναπάντεχη αποτυχία ενός ατόμου να αποκτήσει, να ανακτήσει και  

να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που διδάσκεται επαρκώς. Οι ΕΜΔ έχουν πολυπαραγοντική 

αιτιολογία, προκαλούνται από εγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες στη λειτουργία και τη δομή του 

εγκεφάλου και είναι δύσκολο να διαχωριστούν από την αποτυχία της μάθησης λόγω έλλειψης 

περιβαλλοντικών ευκαιριών. Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη και χρόνια μορφή δυσκολίας 

μάθησης σε παιδιά με μέσες ή πάνω από τις μέσες πνευματικές ικανότητες.      
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Επιπλέον, το πλήθος και η ποικιλότητα των ορισμών γύρω από τις ΕΜΔ καθιστούν 

δύσκολη την παρακολούθηση της εξέλιξης του πεδίου. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά και 

σημαντικά κοινά στοιχεία και συγκλίσεις, όπως, ότι αυτές αναφέρονται σε μια ή περισσότερες 

σημαντικές ανεπάρκειες σε βασικές μαθησιακές διεργασίες και απαιτούν ειδικές παιδαγωγικές 

τεχνικές για να αντιμετωπιστούν. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι αυτά τα παιδιά γενικά 

εμφανίζουν μια διακύμανση ανάμεσα στην πραγματική και στην αναμενόμενη επίδοση σε μία ή 

περισσότερες περιοχές μάθησης όπως στον προφορικό και γραπτό λόγο, στην ανάγνωση, στα 

μαθηματικά και στον προσανατολισμό στον χώρο.  Τέλος, οι ΕΜΔ σύμφωνα με τον 

επικρατέστερο ορισμό αναφέρονται ως «μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών». Αυτό πρακτικά 

σημαίνει πως αυτοί οι μαθητές μπορεί να έχουν μερικά ή όλα τα χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζονται στον ορισμό (Μπότσας & Παντελιάδου 2007).  

Τέλος, σε ένα πιο ευρύτερο φάσμα και παρακάμπτοντας για λίγο το πεδίο των ίδιων των 

ΕΜΔ παρατίθενται κάποιες βασικές αρχές για την έννοια του ορισμού γενικά.  

Η ύπαρξη και ο ορισμός μιας οποιασδήποτε διαταραχής προϋποθέτουν τα χαρακτηριστικά που 

μπορούν να εντοπιστούν εύκολα, τη διακριτή ορολογία, την πρόβλεψη σε σχέση με τα 

αποτελέσματα της παρέμβασης, και τέλος τη σαφή πρόγνωση. (Μπίμπου, Πολυχρόνη & 

Χατζηχρήστου, 2010). Μεταβαίνοντας βέβαια στον χώρο των ΕΜΔ, αξίζει να αναφερθούν 

μερικά κοινά σημεία των ορισμών που έχουν δοθεί κατά καιρούς. Οι ΕΜΔ: α) αναφέρονται σε 

μία ανομοιογενή ομάδα ατόμων, β) είναι εγγενείς στο άτομο, γ) συνοδεύουν το άτομο σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του, δ) αποτελούν απρόσμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το άτομο δεν 

μπορούν να εξηγηθούν από το νοητικό δυναμικό του και ε) δεν είναι συνέπεια νοητικής 

υστέρησης ή και άλλης σοβαρής ψυχολογικής διαταραχής (Πλωμαρίτου, 2010).  

2.  Χαρακτηριστικά παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

Παρά το γεγονός ότι η μελέτη των ΕΜΔ δεν έχει καθορίσει με σαφήνεια, ένα βασικό και 

κυρίαρχο προφίλ, κάποια κεντρικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη γνωστική ανάπτυξη 

και τις γνωστικές λειτουργίες, τα κίνητρα, τη συμπεριφορά και την κοινωνική ανάπτυξη 

συναντώνται σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό σε αρκετούς μαθητές. Η κατανόηση του τρόπου με 

τον οποίο αναπτύσσονται, εξελίσσονται και αλληλεπιδρούν τα χαρακτηριστικά αυτά, είναι πολύ 

σημαντική στο βαθμό που επηρεάζει άμεσα το σχεδιασμό κατάλληλων διδακτικών 

παρεμβάσεων. Εφόσον ληφθούν υπόψη αυτά τα χαρακτηριστικά στη διδακτική παρέμβαση στην 

οποία θα συμμετέχουν οι μαθητές με ΕΜΔ, οι πιθανότητες επιτυχίας και αποτελεσματικότητας, 

μεγιστοποιούνται (Μπότσας & Παντελιάδου 2007).  

Στο σημείο αυτό οφείλεται να ειπωθεί ότι πολλά παιδιά έχουν δυσκολία στην ανάγνωση,  

τη γραφή ή άλλες δραστηριότητες μάθησης σε κάποιο σημείο αλλά αυτό δεν συνεπάγεται άμεσα 
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ότι έχουν ΕΜΔ. Αυτές συχνά παρουσιάζονται σε ένα παιδί με αρκετά σχετικά χαρακτηριστικά, 

τα οποία παρατηρούνται σε ένα ευρύ χρονικό διάστημα. Τα χαρακτηριστικά των ΕΜΔ 

ποικίλλουν από άτομο σε άτομο (Τζιβινίκου, 2015). Ορισμένα από αυτά που μπορεί να δείχνουν 

ότι ένα άτομο πιθανόν να έχει ΕΜΔ ενδέχεται να είναι τα εξής: 

• δυσκολία με την ανάγνωση και/ή τη γραφή 

• δυσκολίες στην μνήμη (δυσκολεύεται πολύ να μάθει ορισμούς, να θυμάται ημερομηνίες, 

μάχες, συνθήκες, ονόματα κλπ.) 

• προβλήματα με μαθηματικές δεξιότητες (δυσκολεύεται πολύ να κατανοήσει γραφικές 

παραστάσεις) 

•   προβλήματα διατήρησης προσοχής και φτωχή ικανότητα συντονισμού (δυσκολεύεται 

ιδιαίτερα όταν αντιγράφει από τον πίνακα) 

• προβλήματα στην οργάνωση και στην διαχείριση των προσωπικών του αντικειμένων (κρατάει 

το μολύβι πολύ σφιχτά ή με λάθος τρόπο με αποτέλεσμα το χέρι του να κουράζεται γρήγορα)  

• προβλήματα διατήρησης της προσοχής και δυσκολία με έννοιες που σχετίζονται με τον χρόνο.  

Ένα παιδί με ΕΜΔ δεν παρουσιάζει υποχρεωτικά όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αλλά ένα 

μέρος από αυτά. Ωστόσο, μπορεί να εμφανίζει ένα ή περισσότερα από κάποια άλλα 

χαρακτηριστικά (Dohla & Heim, 2015). Ενδεικτικά, αναφέρονται η παρορμητικότητα (ενεργεί 

χωρίς να σκέφτεται τα πιθανά αποτελέσματα), η δυσφορία - δυσκολία σε σχολικές ή κοινωνικές 

καταστάσεις, η δυσκολία στην εστίαση και στη συγκέντρωση  (αποσπάται εύκολα η προσοχή 

του), η δυσκολία σωστής προφοράς μιας λέξης δυνατά ή έκφρασης των σκέψεων του,  

τα προβλήματα απόδοσης στο σχολείο, η ομιλία σαν μικρότερο παιδί συγκριτικά με την ηλικία 

του (χρήση σύντομων, απλών φράσεων ή παράληψη λέξεων σε προτάσεις), ο αποσυντονισμός 

με κάθε αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα ή τις καταστάσεις και τέλος, τα προβλήματα κατανόησης 

λέξεων, εννοιών ή μεταφορικών προτάσεων. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά από μόνα τους δεν είναι αρκετά για να καθορίσουν το αν ένα άτομο 

έχει ΕΜΔ. Μια επαγγελματική αξιολόγηση είναι απαραίτητη για τη διάγνωση τους. Κάθε ΕΜΔ 

έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και τις δικές της ενδείξεις. Επιπλέον,  μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν είτε με βάση τον τύπο της επεξεργασίας των πληροφοριών που επηρεάζεται 

από τη δυσκολία του ατόμου είτε με βάση τις ειδικότερες δυσκολίες που προκαλούνται από μια 

ανεπάρκεια στην επεξεργασία. Οι ανεπάρκειες σε οποιαδήποτε περιοχή της επεξεργασίας 

πληροφοριών μπορούν να παρουσιαστούν σε μια ποικιλία ΕΜΔ. Είναι πιθανό για ένα άτομο να 

έχει περισσότερες από μία από αυτές τις δυσκολίες (αναγνωστικές, ορθογραφικές, προβλήματα 

στον προφορικό λόγο, προβλήματα πρωταρχικά προσοχής/συγκέντρωσης, προβλήματα 
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βραχυπρόθεσμης μνήμης /ακολουθίας, δευτερεύοντα ψυχολογικά προβλήματα, προβλήματα 

ακολουθίας και συντονισμού).  

Οι μαθητές που έχουν δυσκολίες αποκωδικοποίησης, δηλαδή έχουν ΕΜΔ τύπου δυσλεξίας 

εμφανίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε αναγνωστική 

υποεπίδοση. Ωστόσο, αναγνωστικές δυσκολίες ενδέχεται να παρουσιάζουν και τα παιδιά με 

αναπτυξιακή διαταραχή του λόγου, τύπου δυσφασίας και τα παιδιά που εμφανίζουν δυσκολίες 

στην ανάγνωση λόγω του χαμηλότερου νοητικού δυναμικού ή λόγω συναισθηματικών ή 

κοινωνικών προβλημάτων. Στην παρούσα εργασία θα εστιαστεί η προσοχή κυρίως στις 

αναγνωστικές δυσκολίες που έχουν και άμεση σχέση με την αναγνωστική κατανόηση. 

Μελέτες έχουν αναδείξει ότι οι μαθητές με ΕΜΔ έχουν πολύ χαμηλές επιδόσεις στο 

λεξιλόγιο και στη γνώση του συντακτικού. Οι μνημονικές δυσκολίες οδηγούν τους μαθητές σε 

χρήση περιορισμένου αριθμού λέξεων και προτάσεων στα γραπτά τους κείμενα. Γράφουν 

συνολικά λιγότερες λέξεις συνθέτοντάς τες σε μεγαλύτερες προτάσεις. Επίσης, παράγουν μικρές 

λέξεις και υποσύνολα προτάσεων ή φράσεων. Κάνουν λάθη στη χρήση των λέξεων και 

δυσκολεύονται στην παραγωγή των προτάσεων. Πολλές φορές χρησιμοποιούν λανθασμένα 

βασικούς όρους της πρότασης κάνοντας γραμματικά λάθη (Σπαντιδάκης, 2011).   

Επίσης, έχουν δυσκολίες στην κατανόηση ερωτήσεων «τι», «ποιος», «γιατί»,  «πότε», 

«πώς», και στην κατανόηση σημασιολογικών σχέσεων. Οι αδυναμίες  συσχετισμού των λέξεων 

και οι φτωχές ικανότητες κατηγοριοποίησης, τα δυσκολεύουν να συγκρατήσουν και να 

απομνημονεύσουν πληροφορίες σε κείμενα. Τα σοβαρά προβλήματα λεξιλογίου που 

αντιμετωπίζουν επηρεάζουν την κατανόηση ή την αποκωδικοποίηση (Biemiller, 2003). Έχουν 

δυσκολίες στην επεξεργασία μηνυμάτων σε ένα μη κυριολεκτικό επίπεδο (Nippold, 2016) και 

στην ερμηνεία των προτάσεων σε ιστορίες, οι οποίες έχουν συμβολικές σημασίες, όπως μια 

αλληγορία σε έναν μύθο. 

Οι περισσότερες έρευνες στην ελληνική βιβλιογραφία, υιοθετώντας διαφορετικές 

μεθοδολογίες, μετρούν απλώς μία γλωσσική δεξιότητα και όχι ένα εύρος από πολλά γλωσσικά 

χαρακτηριστικά. Στην πλειονότητα αυτών των ερευνών αναφέρονται πληθυσμοί προσχολικής 

και πρώτης σχολικής ηλικίας και διερευνάται η ανάπτυξη του λεξιλογίου με δοκιμασίες 

προσληπτικού και εκφραστικού λεξιλογίου. Λίγες είναι οι έρευνες που μελετούν πολλά 

γλωσσικά χαρακτηριστικά με συστοιχίες δοκιμασιών (Κατσιάνου, 2015) και ακόμα λιγότερες 

είναι αυτές που χρησιμοποιούν έργα ελεύθερης γραφής κειμένου (Αλευριάδου, Σέμογλου, & 

Οικονομίδου, 2015) ή συνδυασμό έργων ψυχομετρικών κριτηρίων γλωσσικής επάρκειας με 

άτυπα τεστ επίδοσης στη γλώσσα (Γιακάλη, 2016∙ Μακρίδου, 2014). Στις συγκεκριμένες 

μελέτες συγκρίνεται η ανάπτυξη του λεξιλογίου μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες συγκριτικά 
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με τυπικό πληθυσμό και εντοπίζονται περιοχές που ο βαθμός ανάπτυξης είναι ελλειμματικός. 

Διαπιστώνεται, λοιπόν, έλλειψη στοχευμένων εργαλείων για τη σφαιρική αξιολόγηση της 

λεξιλογικής γλωσσικής ικανότητας σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού. Επίσης, 

δεν διερευνώνται τόσο οι πιθανές νοητικές αιτίες των αστοχιών όσο και η σχέση αυτών των 

αδυναμιών των μαθητών με αντίστοιχα πεδία γνωσιακών διεργασιών.  

 

2.1 Μαθησιακές δυσκολίες και Ανάγνωση  

 

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που κυριαρχεί στους μαθητές με ΕΜΔ παρατηρείται 

στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και δεν είναι άλλο από τη δυσκολία στην ανάγνωση  

(Lyon, 2002. Siegel, 2003). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από ένα μεγάλο ποσοστό αυτών 

των μαθητών (80%) στους οποίους εντοπίζονται προβλήματα στην αποκωδικοποίηση και στην 

κατανόηση γραπτών κειμένων (Gersten, Fuchs, Williams & Baker, 2001 . Joseph, 2002).  

Βασική προϋπόθεση, λοιπόν, για την ακριβή ανίχνευση των αναγνωστικών δυσκολιών αποτελεί 

η περιγραφή αλλά και η ανάλυση των προβλημάτων των μαθητών με ΕΜΔ. Τα προβλήματα 

αυτά εντοπίζονται κυρίως στην αποκωδικοποίηση, στην ευχέρεια αλλά και στην κατανόηση 

γραπτών κειμένων (Archer, Gleason & Vachon, 2003).  

Δυσκολίες αναγνωστικής αποκωδικοποίησης  

Ο όρος της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης αναφέρεται στη διαδικασία όχι μόνο της 

αναγνώρισης αλλά και του χειρισμού του αλφαβητικού κώδικα. Στην πραγματικότητα, υπάρχει 

ένα σημαντικό έλλειμμα φωνολογικής επεξεργασίας που συχνά δυσκολεύει τα παιδιά με ΕΜΔ 

να κατακτήσουν την αλφαβητική αρχή άρα και να εμπεδώσουν την αποκωδικοποίηση 

(Κωτούλας, 2003˙ Πόρποδας, 1992). Στα παιδιά του δημοτικού, η δεξιότητα για  

αποκωδικοποίηση είναι συνήθως περιορισμένη, γεγονός που επηρεάζει και την ευχέρεια της 

ανάγνωσης και συνακόλουθα την εξαγωγή νοήματος του κειμένου. Επομένως, οι μαθητές με 

ΕΜΔ δεσμεύουν σημαντικές γνωστικές πηγές και υπερφορτώνουν την ήδη περιορισμένη μνήμη 

τους, ακριβώς επειδή δυσκολεύονται να αποκωδικοποιήσουν με  ταχύτητα και ακρίβεια . Αυτό 

με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη μιας γενικότερης αναγνωστικής δυσκολίας 

καθώς και αδυναμίας καλής αναγνωστικής κατανόησης (Παντελιάδου, 2011).  

Έχει αναφερθεί ότι οι μαθητές με ΕΜΔ αποκωδικοποιούν με ακρίβεια, περίπου το ένα 

τρίτο των λέξεων συγκριτικά με τους τυπικούς συνομηλίκους τους (Smith, 2004), αν και στα 

ελληνικά το ποσοστό αυτό είναι μάλλον αυξημένο (Porpodas, 1999) λόγω της υψηλής 

γραφοφωνημικής συνέπειας της γλώσσας.  
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Ενδεικτικά,  φαίνεται να υπάρχει έλλειμμα αναγνωστικής αποκωδικοποίησης όταν ο 

μαθητής: δυσκολεύεται στον χειρισμό φωνημάτων, κάνει συχνά αντιμεταθέσεις, 

αντικαταστάσεις, παραλείψεις, προσθέσεις γραμμάτων και συλλαβών, δυσκολεύεται στην 

αποκωδικοποίηση συμπλεγμάτων, δίψηφων συνδυασμών, αντικαθιστά παρόμοιες φωνητικά 

λέξεις (π.χ. «δένω» αντί «μένω») κάνει λάθη αποκωδικοποίησης άγνωστων λέξεων ή 

ψευδολέξεων. 

 

Δυσκολίες στην ευχέρεια της ανάγνωσης 

Ως ευχέρεια ορίζεται, η ικανότητα της προφορικής (φωναχτής) ανάγνωσης των λέξεων με 

ακρίβεια, ρυθμό και έκφραση (Archer και συν., 2003) αλλά και η ικανότητα ανάγνωσης ενός 

κειμένου αυτόματα, ομαλά και γρήγορα, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και με χαμηλή 

επικέντρωση της προσοχής στη διαδικασία της αποκωδικοποίησης (Meyer & Felton, 1999). Αν 

και συχνά η αναγνωστική ευχέρεια θεωρείται ταυτόσημη με τη γρήγορη αυτόματη αναγνώριση 

της λέξης, έρευνες δείχνουν ότι η ευχέρεια εμπερικλείει πολλά περισσότερα από την 

αποκωδικοποίηση (Τζιβινίκου 2015). 

Ακόμη, ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της αναγνωστικής διαδικασίας 

αποτελεί φυσικά η ευχέρεια της ανάγνωσης, διότι συμβάλει στην αναγνωστική κατανόηση και 

αποτελεί μια πρώτη ένδειξη για την ύπαρξη αναγνωστικών δυσκολιών (Speece & Ritchey, 

2005). Οι μαθητές με ΕΜΔ δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν με επιτυχία αυτές τις 

διαδικασίες. Διαβάζουν με δυσκολία και αργά, σταματούν συχνά για να προφέρουν μια λέξη 

συλλαβιστά ή γράμμα γράμμα και συχνά επαναλαμβάνουν μέρη του κειμένου για να τα 

κατανοήσουν (Archer και συν., 2003). Τις τελευταίες δύο δεκαετίες αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία ότι η πλειοψηφία των μαθητών με ΕΜΔ στην ανάγνωση σε όλες τις γλώσσες και 

ηλικίες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην ταχύτητα αποκωδικοποίησης των λέξεων 

(Siegel, 2003˙ Wolf, Miller & Donnelly, 2000). Βεβαίως η ευχέρεια εξαρτάται επίσης από την 

ικανότητα του παιδιού να επεξεργάζεται γρήγορα μεγάλα τμήματα ή μέρη των λέξεων (Foorman, 

1994), υπογραμμίζοντας έτσι τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν σε κάθε γλώσσα. 

Παραδείγματος χάριν, σε γλώσσες με σύνθετες συλλαβές και δύσκολες ορθογραφίες μπορεί να 

εμφανίζονται περισσότερο προβλήματα ευχέρειας (Παντελιάδου, 2011).  

Δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση  

Η αναγνωστική κατανόηση θεωρείται μια διαδικασία που περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της 

ικανότητας αποκωδικοποίησης, της γνώσης του λεξιλογίου, τον συνδυασμό προϋπάρχουσας 

γνώσης και σχετικών στρατηγικών για την πρόσληψη και κατανόηση του κειμένου (Kintsch, 

2005· Pressley & Block, 2002). Στη διάρκειά της ο αναγνώστης προσπαθεί να δομήσει μια 
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νοητική αναπαράσταση του κειμένου συνδυάζοντας ό,τι γνωρίζει, με τις ιδέες που παρουσιάζει  

ο συγγραφέας (Randi, Grigorenko & Sternberg, 2005). 

Οι μαθητές με ΕΜΔ, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα σε όλες τις παραπάνω 

δεξιότητες, με αποτέλεσμα να έχουν ελλειμματική κατανόηση. Οι δυσκολίες αυτές εντοπίζονται 

σε βασικές δεξιότητες όπου οι μαθητές με ΕΜΔ αντιμετωπίζουν περιορισμούς, όπως αυτές της 

συγκέντρωσης και της μνήμης (Bender, 2004˙ Oakhill & Yuill, 1996). Η αναγνωστική 

αποκωδικοποίηση ως ακρίβεια και η ευχέρεια έχουν σημαντική συνεισφορά στην αδυναμία 

αυτών των παιδιών να κατανοήσουν το κείμενο που έχουν μπροστά τους, ενώ βαρύνουσα 

σημασία έχει το περιορισμένο λεξιλόγιο, η φτωχή και ανοργάνωτη γνώση υποβάθρου, καθώς 

και η έλλειψη γνώσεων συντακτικού (Archer 2003 ̇  Smith, 2004).  

Ακόμη, η αδυναμία της αναγνωστικής κατανόησης οφείλεται στις λίγες ή και ανεπαρκείς 

γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές που γνωρίζουν οι μαθητές και όταν τις χρησιμοποιούν 

το κάνουν με άκαμπτο και αναποτελεσματικό τρόπο (Wong, 1991). Συγκεκριμένα, αδυνατούν 

να παρακολουθήσουν την πορεία της κατανόησής τους και να επέμβουν όταν υπάρξει νοηματικό 

χάσμα (Μπότσας, 2007). Αυτό στην πράξη οδηγεί τους μαθητές σε προβλήματα επεξεργασίας, 

τα οποία δεν τους επιτρέπουν να αναγνωρίσουν τη λογική δομή του κειμένου, με αποτέλεσμα να 

το αντιλαμβάνονται αποσπασματικά και χωρίς συνοχή. Συνέπεια αυτού είναι η αδυναμία των 

μαθητών αυτών να αναγνωρίζουν τις σημαντικές πληροφορίες από τις λεπτομέρειες και να 

συσχετίζουν τη νέα γνώση με την ήδη υπάρχουσα (Wong, 1994). Αυτοί οι μαθητές συνήθως δεν  

αξιολογούν τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους και δεν αναστοχάζονται (Παντελιάδου & 

Μπότσας, 2004) και αυτό έχει ως συνακόλουθο την αδυναμία τους να εκτιμήσουν αν 

ολοκληρώθηκε η αναγνωστική τους προσπάθεια, αν ήταν επιτυχημένη και αν προστέθηκε νέα 

γνώση σε όσα γνώριζαν μέχρι εκείνη τη στιγμή.  

Δυσκολία αναγνωστικής κατανόησης (άμεση κατανόηση) υπάρχει όταν ένας μαθητής  

δυσκολεύεται στην κατανόηση πληροφοριών που παρουσιάζονται άμεσα και με σαφήνεια στο 

κείμενο ή όταν δυσκολεύεται στην εξαγωγή συμπεράσματος. Προβλήματα αναγνωστικής 

κατανόησης θεωρούνται επίσης και εκείνα που προκύπτουν έμμεσα από το κείμενο, δηλαδή όταν 

δεν μπορεί να διακρίνει τις σημαντικές από τις ασήμαντες πληροφορίες και όταν δυσκολεύεται 

στην οργάνωση τους. Ακολούθως, ο μαθητής δύναται να εντοπίσει την κεντρική ιδέα, αλλά ούτε 

και να απομονώσει τις πληροφορίες που δεν ταιριάζουν νοηματικά με το περιεχόμενο, γεγονός 

που αποδεικνύει ότι δεν χρησιμοποιεί αποτελεσματικά στρατηγικές για την κατανόηση.  

Τέλος, δυσκολίες στην κατανόηση φανερώνονται και στην έμμεση σχέση που προκύπτει από 

προηγούμενη γνώση. Για παράδειγμα, όταν ο μαθητής αδυνατεί να σχηματίσει προβλέψεις και 

υποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο ή ακόμα να συσχετίσει τη νέα γνώση με την ήδη 
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υπάρχουσα. Οι δυσκολίες κατανόησης ιδιαίτερα στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού είναι 

σημαντικές και διευρύνουν τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές ΕΜΔ στο 

σχολείο (Μπότσας & Παντελιάδου, 2004). 

Είναι γεγονός πως οι μαθητές με ΕΜΔ αντιμετωπίζουν δυσκολίες και στον τομέα της 

αναγνωστικής κατανόησης (American Psychiatric Association, 2013· Snowling, 2000) και 

εμφανίζουν χαμηλή επίδοση στα τεστ αναγνωστικής κατανόησης. Αρχικά, η έλλειψη ευχέρειας 

(ακρίβειας και ταχύτητας) κατά την ανάγνωση, αποτελεί το βασικότερο εμπόδιο στην 

αναγνωστική κατανόηση ενός κειμένου για τους μαθητές με ΕΜΔ. Όταν ο μαθητής 

δυσκολεύεται σημαντικά στην αναγνώριση λέξεων (λόγω έλλειψης αυτοματοποίησης), 

καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια στην αποκωδικοποίηση των λέξεων, με αποτέλεσμα να 

καταναλώνεται μεγάλο μέρος της γνωστικής τους ενέργειας σε αυτή τη διαδικασία και να  μην 

απομένουν αρκετοί γνωστικοί πόροι για την κατανόηση (Μc Namara & Magliano, 2009∙ 

Williams, 2014).  

Επιπλέον, η ανεπαρκής κατανόηση των λέξεων που χρησιμοποιούνται σε ένα κείμενο,  

η έλλειψη γνώσεων σχετικά με το θέμα του κειμένου, η έλλειψη εξοικείωσης σε σημασιολογικές 

και συντακτικές δομές που βοηθούν στη πρόβλεψη των σχέσεων μεταξύ των λέξεων,  

οι περιορισμένες γνώσεις σχετικά με τις διαφορετικές χρήσεις του γραπτού λόγου αλλά και η 

αδυναμία του λεκτικού συλλογισμού, συμβάλουν στη δημιουργία δυσκολιών τόσο στην 

κατανόηση όσον και στην ανάγνωση (Τζουριάδου, 2011). Επίσης οι μαθητές με ΕΜΔ συνήθως 

μένουν στην κυριολεκτική και σπάνια περνούν στην συμπερασματική κατανόηση. Είναι πολύ 

πιθανόν να κατανοήσουν κάθε λέξη ή ακόμη και κάθε πρόταση, αλλά να δυσκολευτούν στην 

κατανόηση των σχέσεων ανάμεσα στις προτάσεις και το νόημα του κειμένου ως σύνολο (Klinger 

et.al., 2007∙ McNamara & Μagliano, 2009). Η αποσπασματική και ελλιπής γνωστική δομή 

ενδεχομένως να είναι ένας ακόμη παράγοντας που οδηγεί στην αποτυχία της αναγνωστικής 

κατανόησης των μαθητών με ΕΜΔ (Gersten, Fuchs, Williams & Baker, 2001). 

Eπιπλέον, οι προαναφερόμενοι μαθητές είναι λιγότερο στρατηγικοί, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται από τη γενική βιβλιογραφία για τις ΕΜΔ και την αναγνωστική κατανόηση 

(Botsas, 2017∙ Eissa, 2015∙ Hollenbeck, 2011∙ Watson, 2012· Woolley, 2011· Παντελιάδου & 

Μπότσας, 2007· Τζουριάδου, 2011). Όσον αφορά την έμμεση κατανόηση που προκύπτει από το 

κείμενο, οι περισσότεροι μαθητές με ΕΜΔ δεν μπορούν να διακρίνουν την κύρια ιδέα και άλλες 

σημαντικές πληροφορίες στο κείμενο, δυσκολεύονται στην ταξινόμηση των πληροφοριών που 

τους παρέχονται, δεν χρησιμοποιούν αναγνωστικές στρατηγικές για την καλύτερη κατανόησή 

τους και δεν συσχετίζουν τη νέα πληροφορία που βρέθηκε στο κείμενο με μια ήδη υπάρχουσα 

γνώση. (Rapp & Kendeou, 2007). Επιπλέον στο τέλος της ανάγνωσης δεν μπορούν να 
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εκτιμήσουν πόσο καλά κατανόησαν το κείμενο που διάβασαν. Γενικά, γνωρίζουν λίγες 

γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές και όταν τις χρησιμοποιούν, ο τρόπος είναι άκαμπτος 

και αναποτελεσματικός (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007).  

Επίσης, υπάρχουν και περιορισμοί στη βραχυπρόθεσμη μνήμη των μαθητών με ΕΜΔ, 

διότι είναι μικρής χωρητικότητας ενώ εντοπίζεται και πρόβλημα λειτουργικότητας λόγω 

έλλειψης οργανωτικών στρατηγικών. Επιπλέον η μακρόχρονη μνήμη επηρεάζει την 

αναγνωστική κατανόηση τους μέσω ελλειμματικής ή με λανθασμένο τρόπο αποθήκευσης ή  

οργάνωσης της γνωστικής βάσης και η έλλειψη οργανωτικών στρατηγικών επηρεάζει την 

ανάκληση και την σωστή λειτουργία του εκτελεστικού μέρους της μνημονικής μνήμης (Carretti, 

Borella, Cornoldi & De Beni, 2009). Τέλος, οι μαθητές με ΕΜΔ αντιμετωπίζουν σημαντικά 

προβλήματα ευπάθειας κινήτρων, απουσία εσωτερικών αναγνωστικών κινήτρων και μαθημένη 

αβοηθησία (Miller & Faircloth, 2009).  

Όπως προαναφέρθηκε, αναζητώντας τις αιτίες που προκαλούν τις δυσκολίες στην 

αναγνωστική κατανόηση, οδηγείται κανείς σε μια ποικιλία παραγόντων (Vellutino et al., 2004).  

Η μνήμη, σύμφωνα με τους Gathercole, Lamont & Alloway (2006), θεωρείται υπεύθυνη για την 

ανάπτυξη και την εξέλιξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, όπως και για τις ατομικές διαφορές των 

ικανοτήτων μάθησης. Μάλιστα, η απόδοση στην σχολική τάξη και η ανάπτυξη γνωστικών 

δεξιοτήτων, όπως είναι η ανάγνωση εξαρτώνται από την ικανοποιητική λειτουργία της 

μνημονικής ικανότητας του ατόμου. Εκτός από την ανάγνωση, μεγάλη συσχέτιση εντοπίζεται 

και μεταξύ της μνήμης και της αναγνωστικής κατανόησης (De Jong, 2002). Η συμβολή της 

λειτουργίας της μνήμης στην αναγνωστική κατανόηση είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς, η 

αναγνώριση ακόμη και ενός γράμματος προϋποθέτει τη μνημονική συγκράτηση και ανάκληση 

των βασικών προσδιοριστικών χαρακτηριστικών στοιχείων του γράμματος (Πόρποδας, 2002). 

Η καλή λειτουργία της μνήμης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή σχολική εξέλιξη 

και προσαρμογή του παιδιού (Μπεζεβέγκης, Οικονόμου & Μυλωνάς, 2008), ωστόσο πολλοί 

πτωχοί αναγνώστες, οι οποίοι παρουσιάζουν και δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση 

αντιμετωπίζουν πολύ συχνά και προβλήματα μνήμης (Dawes, Leitao, Claessen & Nayton, 2015). 

Κάθε υποσύστημα της μνήμης μπορεί να επηρεάσει ή και να αποδυναμώσει τις επιδόσεις των 

άλλων υποσυστημάτων μνήμης (Yang, Peng, Zhang, Zheng & Mo, 2017). Η δυσλεξία, αποτελεί 

ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο πολλαπλά ελλείμματα σε αρκετές υποσυνιστώσες της 

μνήμης μπορούν να καθιστούν μια σημαντική πρόκληση την αναγνωστική κατανόηση στα 

παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Dehaene, 2009). 
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1. Ανάγνωση - Αναγνωστική Κατανόηση  
 

Η ανάγνωση χαρακτηρίζεται ως μια απαιτητική και πολύπλοκη διαδικασία, διότι ένας «καλός» 

αναγνώστης απαιτείται να έχει αναπτύξει δεξιότητες και γνώσεις (Merisuo-Storm & Soinimen, 

2014). Παρόλο που τα περισσότερα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν σχετικά εύκολα ή με μερικές 

δυσκολίες, ένας μικρός αλλά αξιοσημείωτος αριθμός παιδιών που εμφανίζουν μεγάλη ή 

εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία στην απόκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης, παρόλο που 

παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις σε άλλους τομείς μάθησης, είναι οι μαθητές με ΕΜΔ  

(Τζιβινίκου, 2015). Άλλωστε, το συχνότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή η κατηγορία των 

μαθητών είναι οι διαταραχές στην ανάγνωση (Ergul, 2012). 

Η ανάγνωση έχει δεσπόζουσα θέση στην επιστημονική έρευνα, με πολλαπλές οπτικές 

και προσεγγίσεις. Οι διαφορετικές οπτικές δίνονται από τις διαφορετικές επιστήμες που 

ασχολούνται με αυτή (Flood, Fisher & Lapp, 2005). O Smith (2006) αναφέρεται στην ανάγνωση 

ως την προσπάθεια ερμηνείας κάθε φαινομένου ή κατάστασης στο περιβάλλον μας.  

Ο πιο απλός ορισμός που θα μπορούσε να αποδοθεί για την ανάγνωση είναι ότι αποτελεί τη 

μετατροπή τού γραπτού κώδικα σε φωνολογικό κώδικα με τη συνδρομή  

της σημασιολογικής μνήμης για την κατανόηση των λεξιλογικών εννοιών. Σύμφωνα με τον 

Πόρποδα (2002) η ανάγνωση αποτελεί μια δομημένη σύνθεση δύο λειτουργιών,  

της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης, η οποία καταδεικνύει τη διττή θεώρηση  

της ανάγνωσης ως γνωστικής λειτουργίας και διαδικασίας επεξεργασίας πληροφοριών.  

Η κατανόηση της διαδικασίας της ανάγνωσης αποτελεί αντικείμενο ερευνών  

για περισσότερο από έναν αιώνα, χωρίς, ωστόσο, να έχει καταστεί δυνατή  η διατύπωση μιας 

γενικά αποδεκτής θεωρίας για τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν,  

τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν κατά την ανάγνωση τόσο οι νέοι όσο και οι επιδέξιοι 

αναγνώστες και γραφείς και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διδάσκεται η ανάγνωση.  

Η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη λειτουργική διαδικασία της ανάγνωσης εκτός του ότι 

είναι αυταπόδεικτη έχει, επιπλέον, επισημανθεί και από τη διεθνή επιστημονική έρευνα. 

Ειδικότερα, η ανάγνωση έχει χαρακτηριστεί ως εξαιρετικά σύνθετη γνωστική διαδικασία (Reber 

& Scarborough, 1977) και ως σύνθετη δεξιότητα (Rayner & Pollatsek, 1989).  

Επομένως, η κατανόηση εκτός από μια πολύπλοκη γνωστική διαδικασία, που δεν είναι 

εύκολο να αποσαφηνιστεί απαιτεί επιπλέον την ενεργοποίηση και αλληλεπίδραση πολλών 

επιμέρους και συσχετιζόμενων διαδικασιών (Αϊδίνης, 2012. Kintsch & Kintsch, 2005). 

Πρωταρχικός στόχος της ανάγνωσης είναι η εξαγωγή νοήματος από το γραπτό λόγο (Castels, 
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Rastle & Nation, 2018). Η κατανόηση είναι η ουσία της ανάγνωσης (Watson, 2012) κατά τη 

διάρκεια της οποίας μεταφέρονται οι προσωπικές αντιλήψεις, οι προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα 

του αναγνώστη (Klingberg, Vaughn & Boardman, 2007). 

Επιπροσθέτως, βάσει του ορισμού της Clay (1991), η ανάγνωση και η αναγνωστική 

κατανόηση αποτελεί μια διαδικασία λήψης του πεμπόμενου μηνύματος και προσπάθεια λύσης 

του προβλήματος που αποκτά ολοένα και περισσότερη ισχύ και ευελιξία με την χρήση της.  

Η ίδια υιοθετεί την άποψη ότι η ανάγνωση και η αναγνωστική κατανόηση ταυτίζονται και, 

συνακόλουθα, αν δεν υπάρχει η μία δεν υπάρχει και η άλλη. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό και 

με δεδομένους τους περιορισμούς που θέτει ο γραπτός κώδικας, ο αναγνώστης συνειδητά 

καθοδηγεί τα αποτελέσματα της γλωσσικής και οπτικής αντιληπτικής διαδικασίας ώστε να 

κατανοήσει όσο το δυνατόν καλύτερα το μήνυμα του συγγραφέα. Με την άποψη αυτή συμφωνεί 

και ο Smith (1994), που θεωρεί την αναγνωστική κατανόηση ως την ουσία της ανάγνωσης. 

Επομένως, το προϊόν της ανάγνωσης θεωρείται η κατανόηση, τι δηλαδή έχει καταλάβει ο 

αναγνώστης μέσα από την αναγνωστική διαδικασία, κάτι το οποίο διαφέρει από αναγνώστη σε 

αναγνώστη, αν και το παραγόμενο προϊόν συχνά αξιολογείται συγκρινόμενο με το κείμενο.  

Αντιθέτως, ο Alderson (2000) υποστηρίζει σε μια μελέτη του ότι η αναγνωστική 

αξιολόγηση διακρίνεται σε δύο διαστάσεις, με την ανάγνωση να αποτελεί τη διαδικασία και το 

αποτέλεσμά της, το προϊόν αυτής. Η διαδικασία είναι η αλληλεπίδραση του αναγνώστη με το 

κείμενο, κατά την οποία ο αναγνώστης στοχάζεται, ανακαλεί προηγούμενες γνώσεις, εγείρει 

προσδοκίες, επηρεάζεται συναισθηματικά, κάνει υποθέσεις ή συσχετίζει γεγονότα. Η ανάγνωση 

διακατέχεται από προσωπικό χαρακτήρα, δυναμική, εσωτερικότητα, καθώς επίσης έχει τη 

δυνατότητα να μεταβάλλεται αναλόγως με βάση τον περιβάλλοντα χώρο, την επικρατούσα 

διάθεση και τον χρόνο. Άρα, αφού εξαρτάται από διάφορες μεταβλητές ακόμα και για το ίδιο 

άτομο, εύκολα συνάγεται το συμπέρασμα ότι όλα τα άτομα δε διαβάζουν με τον ίδιο τρόπο.   

Συν τοις άλλοις, σύμφωνα με τον Alderson (2000)  οι συνθήκες που ασκούν επιρροή 

στην κατανόηση είναι δυνατό να διακριθούν σε δύο ομάδες. Η μεν πρώτη αφορά στους 

σχετικούς με τον αναγνώστη παράγοντες και στον τρόπο με τον οποίον επιδρούν τόσο στην 

αναγνωστική διαδικασία όσο και στην κατανόηση. Η δε δεύτερη σχετίζεται με τις μεταβλητές 

που αντιστοιχούν στο εκάστοτε προς ανάγνωση κείμενο. Ο επίδοξος αναγνώστης είναι 

απαραίτητο να κατέχει δεξιότητες βασικού αλλά και προχωρημένου επιπέδου, σε συνδυασμό 

και εξάρτηση με το γεγονός ότι η αναγνωστική κατανόηση είναι μια δαιδαλώδης διαδικασία. 

(Alderson, 2000). Αυτές τις δεξιότητες θα πρέπει διαρκώς να τις έχει ο  εκπαιδευτικός  υπόψη 

του, για να μπορεί να αξιολογεί την αναγνωστική κατανόηση των μαθητών του και να 

χρησιμοποιεί τις καταλληλότερες παρεμβάσεις βελτίωσης και ενίσχυσής της.  
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Η αναγνωστική κατανόηση είναι η διαδικασία αλλά και το αποτέλεσμα της ανάγνωσης 

ενός κειμένου. Οι όροι «καταλαβαίνω» και «κατανοώ» χρησιμοποιούνται από τους αναγνώστες 

για να δείξουν την ικανότητά τους είτε στην κατασκευή είτε στην εξαγωγή του νοήματος του  

κειμένου και θεωρούνται συνώνυμοι (Snow, 2002). Η κατανόηση ως φαινόμενο παρατηρείται 

με έμμεσο τρόπο, καθώς οι αναγνώστες μάς λένε τι κατάλαβαν, τι τους δυσκόλεψε, τι τους 

ευχαρίστησε ή τι τους αναστάτωσε (Pearson, 2009 . Pearson & Duke 2002), αλλά δεν 

αναφέρονται τα αίτια της συμπεριφοράς αυτής.   

Επιπλέον, η διαδικασία της ανάγνωσης εν στενή έννοια κατά τον Βάμβουκα (2004: 14), 

αποτελεί την «ερμηνεία αυθαίρετων σημείων, τα οποία δημιουργήθηκαν σκόπιμα με στόχο την 

επικοινωνία». Η ανάγνωση υποστηρίζεται ότι αποτελεί μία δυναμική διαδικασία, που 

αλληλεπιδρά με τις λειτουργίες της σκέψης, κατά την οποία το άτομο που την πραγματοποιεί 

εμπλέκεται ενεργά (Spink, 1990). Είναι γενικά αποδεκτό, πως η ανάγνωση αποτελείται από δύο 

επιμέρους δεξιότητες, την αποκωδικοποίηση, που μπορεί να διδαχθεί και να αξιολογηθεί με 

άμεσους τρόπους, και την κατανόηση, που αντίθετα, είναι περισσότερο σύνθετη και επηρεάζεται 

από πλήθος κειμενικών, ατομικών και διδακτικών παραγόντων (Kintsch & Kintsch, 2005).  

Σύμφωνα με τις Παυλίτσα, Αλευριάδου και Γρίβα (2010), οι τρεις κύριες συνιστώσες της 

ανάγνωσης είναι οι εξής: η ακρίβεια, η ευχέρεια και η αναγνωστική κατανόηση. Συχνά, η ύπαρξη 

ευχέρειας στην αποκωδικοποίηση εκλαμβάνεται αυτόματα ως απόδειξη μίας ανάλογα καλής 

κατανόησης. Μολαταύτα, τέτοιους είδους διαπιστώσεις είναι δυνατό να χαρακτηρίζονται 

βεβιασμένες, διότι μια αποτελεσματική αποκωδικοποίηση ενός κειμένου δεν σημαίνει αυτόματα 

την κατανόησή του, ενώ κατά τον ίδιο τρόπο, ο αναγνώστης είναι σε θέση να κατανοεί επαρκώς 

αυτά που διαβάζει, ακόμα και αν δεν τα αποκωδικοποιεί με την κατάλληλη ταχύτητα ή ακρίβεια 

(Paris, Carpenter, Paris, & Hamilton, 2005). 

Τέλος, πολλά παιδιά σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους δυσκολεύονται να 

διαβάσουν και αυτή η αδυναμία τα ακολουθεί και στην ενήλικη ζωή τους. Αυτή και μόνο η 

διαπίστωση είναι αρκετή για να τονιστεί η σημασία τής διδακτικής τής ανάγνωσης στο σύγχρονο 

σχολείο. Όμως, όπως προαναφέρθηκε η φύση της ανάγνωσης είναι πολύπλοκη και 

πολυδιάστατη, άρα η διδακτική της και η αξιολόγησή της δε θα πρέπει να είναι μονοσήμαντες, 

αλλά να στηρίζονται και να διαμορφώνονται με βάση τα μοντέλα ανάγνωσης και αναγνωστικής 

κατανόησης και να αξιοποιούν τη χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών  (Τζιβινίκου, 2015).  
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2. Προβλήματα Κατανόησης  στους μαθητές  
 

Η αναγνωστική κατανόηση, όπως έχει προαναφερθεί, είναι η διαδικασία αλλά και  

το αποτέλεσμα της ανάγνωσης ενός κειμένου. Η ανάγνωση που πολλές φορές στη βιβλιογραφία 

ταυτίζεται με την «αναγνώριση της λέξης», είναι μια εξαιρετικά σύνθετη δεξιότητα που 

περιλαμβάνει τις περισσότερες από τις σημαντικότερες γνωστικές ικανότητες που εμπλέκονται 

στην μάθηση. Έτσι, η αναγνωστική λειτουργία ως πολυπαραγοντική διαδικασία επηρεάζεται 

κυρίως από γνωστικούς παράγοντες, γλωσσικούς και μη γλωσσικούς. Οι μη γλωσσικοί 

σχετίζονται με τη νοημοσύνη, την αντίληψη και τη μνήμη, ενώ οι γλωσσικοί παράγοντες 

μπορούν να ομαδοποιηθούν στους γενικούς και φωνολογικούς. Οι μεν γενικοί σχετίζονται με το 

πραγματολογικό και σημασιολογικό μέρος του λόγου (γνώση σημασίας των λέξεων), οι δε 

φωνολογικοί επιμερίζονται περαιτέρω στη φωνολογική επίγνωση και τη λεκτική βραχύχρονη 

μνήμη (Mann, 1984. Marsh et al., 1981). 

Βασική προϋπόθεση για την ακριβή ανίχνευση των αναγνωστικών δυσκολιών αποτελεί 

η περιγραφή των προβλημάτων αυτών. Από μελέτες έχει φανεί ότι περίπου το 5,3% - 11,8% των 

παιδιών παρουσιάζουν αναγνωστικές δυσκολίες (Katusic, Colligan, Barbaresi, Schaid & 

Jacobsen, 2001) με προβλήματα που εντοπίζονται στην αποκωδικοποίηση, στην ευχέρεια και 

στην κατανόηση (Archer, Gleason & Vachon, 2003∙ Fletscher & Miciac, 2019). Οι μαθητές αυτοί 

εντοπίζονται σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, όπως στον Καναδά (Lesaux, Lipka & Siegel, 

2006), στη Φινλανδία (Torppa, Tolvanen, Poikkeus, Eklund, Lerkkanen, Leskinen & Lyytine, 

2007), στη Γαλλία (Megherbi & Ehrlich, 2005), στο Ισραήλ (Kasperski & Katzir, 2013), στην 

Ιταλία (Levorato, Roch & Nesi, 2007), στο Ηνωμένο Βασίλειο (Cain & Oakhill, 2007) και στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Buly & Valencia, 2002). 

Σε έρευνα στην οποία έλαβαν μέρος ελληνικά σχολεία υποδεικνύεται ότι η συχνότητα 

παρουσίασης δυσκολιών αναφορικά με αναγνωστικές δεξιότητες (αναγνώριση λέξεων και 

κατανόηση κειμένου) βρίσκεται μεταξύ στο 3% και 11% των μαθητών  (Mouzaki & Sideridis, 

2007). Οι Carlisle & Rice (2002) ισχυρίζονται ότι περίπου το 1/5 των μαθητών στις περισσότερες 

τάξεις του δημοτικού παρουσιάζει μέτρια έως σοβαρά προβλήματα στην αναγνωστική 

κατανόηση, όπως επίσης και ελλείψεις στις ανώτερες αναγνωστικές δεξιότητες. Ιδιαίτερα μετά 

ολοκλήρωση της τέταρτης τάξης του δημοτικού παρατηρείται συχνά επιδείνωση στην επίδοση 

των μαθητών, καθώς οι απαιτήσεις κατανόησης ποικίλων ειδών κειμένου και περιεχομένου 

αυξάνονται. (Chall & Jacobs, 2003).  

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι οι στρατηγικές κατανόησης των κειμένων δεν 

χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά από τους μαθητές με ΕΜΔ και συνακόλουθα δυσκολεύονται 
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ιδιαίτερα να παρακολουθήσουν την κατανόησή τους καθώς διαβάζουν. Οι αναγνωστικές 

δυσκολίες αποτελούν μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές δυσκολίας, διότι εμφανίζονται στην 

πλειονότητα των μαθητών με ΕΜΔ, ενώ ουκ ολίγες είναι οι φορές κατά τις οποίες παρατηρείται 

η συνύπαρξή τους με δυσκολίες σε διαφορετικά πεδία (Ξάνθη, 2011∙ Παντελιάδου, 2011∙ 

Παντελιάδου και Μπότσας, 2007). 

Οι «πτωχοί» αναγνώστες επιπλέον δεν είναι σε θέση να βρουν ποια μέρη του κειμένου 

είναι αυτά που περιέχουν τις σημαντικές πληροφορίες, λόγω της μειωμένης ευαισθησίας τους 

στη δομή και την οργάνωση των κειμένων (Wong, 1996). Σε περίπτωση που τα κείμενα είναι 

πιο σύνθετα, δεν αξιοποιείται από τους αναγνώστες η δομή τού κειμένου, ώστε να διευκολυνθεί 

η κατανόησή τους, επομένως οι δυσκολίες εντείνονται (Dickson, Kameenui, Simmons, & 1998). 

Είτε το παιδί διαβάζει φωναχτά είτε από μέσα του, η ανάγνωση  παρουσιάζει παραμορφώσεις, 

υποκαταστάσεις ή είναι αργή με άμεσο αποτέλεσμα το παιδί κάνει λάθη και στην κατανόηση 

(Τρίγκα - Μερτικά, 2010).  

Σύμφωνα με το DSM-V, η διάγνωση της ειδικής μαθησιακής διαταραχής, προϋποθέτει 

συστηματικές δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή, την αριθμητική ή σε μαθηματικές 

αποδεικτικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια της τυπικής εκπαίδευσης.  Στα γνωρίσματα αυτά 

ενδέχεται να συγκαταλέγεται η ανακριβής και επίμοχθη ανάγνωση, δυστοκία στην παραγωγή 

γραπτού λόγου, ασάφεια και δυσκολία στην έκφραση, καθώς και η ανακριβής μαθηματική 

επιχειρηματολογία σε συνδυασμό με την ανάκληση αριθμητικών στοιχείων. Οι τρέχουσες 

ακαδημαϊκές ικανότητες είναι δυνατό να μην πληρούν τον μέσο όρο τής βαθμολογίας ως προς 

τα κατάλληλα πολιτισμικά και γλωσσικά αναγνωστικά τεστ. Η ΕΜΔ διαγιγνώσκεται μέσω 

κλινικής επισκόπησης του ιστορικού υποβάθρου τού ατόμου, λ.χ. αναπτυξιακό, εκπαιδευτικό, 

οικογενειακό και ιατρικό ιστορικό, καθώς επίσης και μέσω βαθμολογικών αναφορών και 

παρατηρήσεων από πλευράς τού εκπαιδευτικού (Specific Learning Disorder fact sheet, 

American Psychiatric Association, 2013). 

Ειδικότερα, η αναγνωστική διαταραχή ορίζεται διαφορετικά και ως δυσλεξία. Η χρήση 

τής τελευταίας ως ορισμού φθίνει ολοένα και περισσότερο σήμερα, καθότι έχει αφαιρεθεί από 

την τρέχουσα έκδοση διαγνωστικών κριτηρίων DSM-V (2013). Επιπροσθέτως, παρατηρείται ότι 

συχνά ο όρος «δυσλεξία» χρησιμοποιείται ευρέως με παντελώς άστοχο και λανθασμένο τρόπο 

για να περιγράψει το σύνολο των τύπων ΕΜΔ, ενώ αφορά ως επί το πλείστον σε έναν τύπο . Πιο 

συγκεκριμένα τα παιδιά τα οποία εμφανίζουν διαταραχές στην ανάγνωση εμφανίζουν τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά:  

- Καθυστέρηση στην εκμάθηση του μηχανισμού ανάγνωσης και εν συνεχεία πιο αργή 

πρόοδος σε σύγκριση με τους συμμαθητές τους.  
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- Δυσκολία στην αναγνώριση γραμμάτων και συλλαβών.  

- Δυσκολία στην αποκωδικοποίηση απλών και γνωστών λέξεων.  

- Σύγχυση γραμμάτων τα οποία μοιάζουν οπτικά και ακουστικά.  

- Παράλειψη, προσθήκη, παραποίηση ή αντικατάσταση γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων.  

- Παράλειψη σειρών κατά την ανάγνωση ενός κειμένου και τη μετάβαση από τη μία 

γραμμή στην επόμενη.  

- Δυσκολία στην κατανόηση των σημείων στίξης, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να 

τα χρησιμοποιήσουν κατάλληλα κατά την ανάγνωση.  

- Δυσκολία στην ανάγνωση πολυσύλλαβων λέξεων ή λέξεις με σύνθετα συμπλέγματα ή 

συνδυασμούς.  

- Αργός ρυθμός και ταχύτητα ανάγνωσης.  

- Παράλειψη ή επανάληψη μικρών λέξεων, όπως και, να, το.  

- Φτωχή εκφραστικότητα.  

- Συλλαβικός τρόπος ανάγνωσης.  

- Επαναλήψεις ή δυσκολίες στην κατανόηση και προφορική απόδοση του κειμένου, με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαβάσουν μόνα τους.  

- Λανθασμένη προφορά φωνηέντων.  

- Αναγραμματισμοί.  

- Δυσκολία κατά την ανάγνωση λόγω ομοιότητας γραμμάτων, όπως δ, θ, β ή Λ, Ν ή Ν, Μ 

ή ζ, ξ ή γ, χ ή θ, φ.  

- Δυσκολία διαχωρισμού σημαντικών και ασήμαντων πληροφοριών, με αποτέλεσμα τη 

δυσκολία εντοπισμού της κεντρικής ιδέας του κειμένου και εξαγωγής συμπεράσματος.  

Συνοπτικά, το βασικότερο χαρακτηριστικό της Αναγνωστικής Διαταραχής είναι το γεγονός ότι 

η αναγνωστική επίδοση (αναγνωστική ακρίβεια, ταχύτητα ή κατανόηση), μετρούμενη με 

ατομικά χορηγούμενα σταθμισμένα τεστ, πέφτει σημαντικά κάτω από το αναμενόμενο, 

δεδομένης της χρονολογικής ηλικίας, του δείκτη νοημοσύνης και της αντίστοιχης προς την 

ηλικία εκπαίδευσης (American Psychiatric Association, 2013). Οι δυσκολίες αυτές είναι 

εξαιρετικής σημασίας, επειδή η αναγνωστική κατανόηση είναι απαραίτητη σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα του σχολείου και παράλληλα οι απαιτήσεις ως προς την αναγνωστική κατανόηση 

αυξάνονται καθώς οι μαθητές μεγαλώνουν. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα άτομα που 

εμφανίζουν αναγνωστικές διαταραχές έχουν φυσιολογική, ακόμα και υψηλή νοημοσύνη και 

πολλές φορές εμφανίζουν υψηλές ικανότητες σε άλλους μαθησιακούς, γνωστικούς, πρακτικούς, 

καλλιτεχνικούς ή κοινωνικούς τομείς, όπως τα μαθηματικά, η μουσική και η ζωγραφική 

(Μπόντη, 2013). 
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2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανόηση  
 

Η ανάλυση των μοντέλων αναγνωστικής κατανόησης καταδεικνύει το πλήθος των γνωστικών 

διεργασιών που απαιτούνται για την επιτυχημένη κατανόηση. Οι κυριότεροι παράγοντες  

που θεωρούνται ότι συμβάλλουν και επηρεάζουν την κατανόηση πληροφοριών ενός κειμένου 

είναι η φύση του κειμένου και η γνωστική υποδομή και ικανότητα του αναγνώστη  

(Πόρποδας, 2002). 

Μια μαθησιακή δυσκολία στην κατανόηση της ανάγνωσης αφορά την ικανότητα του 

μαθητή να κατανοεί την έννοια των λέξεων των κειμένων. Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

στην αναγνωστική κατανόηση μπορούν να διαβάσουν με μικρή ή καθόλου δυσκολία, να 

προφέρουν λέξεις, αλλά δεν καταλαβαίνουν ή θυμούνται τι έχουν διαβάσει. Μπορεί να 

διαβάζουν φωναχτά, αλλά τα λόγια και οι φράσεις διαβάζονται συχνά χωρίς συναίσθημα, χωρίς 

αλλαγή τόνου, χωρίς προσωδία και χωρίς ρυθμό και να καταλαβαίνουν ελάχιστα από αυτά που 

διαβάζουν (Logsdon, 2019).  

Υπάρχουν διάφοροι δυνητικοί παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν σε ένα πρόβλημα 

κατανόησης της ανάγνωσης όπως: δυσκολία στην επεξεργασία της γλώσσας και την οπτική 

αντίληψη. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μια κληρονομική κατάσταση ή αναπτυξιακές διαφορές 

όπως η δυσλεξία η οποία είναι μια μαθησιακή δυσκολία που χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην 

αναγνώριση των ήχων ομιλίας και τη συσχέτιση αυτών των ήχων. Αν και συσχετίζεται με 

προβλήματα ανάγνωσης, η δυσλεξία μπορεί να επηρεάσει την αναγνωστική κατανόηση. Επίσης, 

αρκετές φορές σε άτομα με ΕΜΔ συνυπάρχει και η ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής 

/ Υπερκινητικότητας) γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει το άτομο να επικεντρωθεί σε αυτό που 

διαβάζει. Επειδή η προσοχή του δεν επικεντρώνεται στο υλικό και είναι συχνά αποσπασματική, 

τα άτομα με αυτή τη διαταραχή μπορούν της να δυσκολευτούν στην αναγνωστική κατανόηση 

(Logsdon, 2019). 

Μνήμη 

Η συγκράτηση πληροφοριών στη μνήμη και η γνωστική επεξεργασία , την οποία υφίστανται  

οι πληροφορίες κατά τη διάρκεια της συγκράτησής τους, ώστε να δομηθούν καλύτερα για να 

μπορούν να ανασυρθούν, αποτελεί μια διάσταση θεώρησης της μνήμης που σχετίζεται άμεσα με 

την αναγνωστική κατανόηση. Η διαδικασία δόμησης της νοητικής αναπαράστασης εμπλέκει τις 

διαδικασίες της αναγνώρισης της πληροφορίας, της απόσπασης της πληροφορίας από το 

κείμενο, της αποθήκευσής της αλλά και της ανάκλησής της μεταξύ πολλών άλλων διαδικασιών 

(Harrison, 2004). Τρείς είναι οι βασικοί τύποι μνήμης: η αισθητηριακή, η βραχύχρονη και η 

μακρόχρονη. Στην αισθητηριακή μνήμη καταλήγουν όλα τα ερεθίσματα από το περιβάλλον 
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μέσω των αισθήσεων. Το σύστημα αισθητηριακής συγκράτησης κρατά τις πληροφορίες για 

ελάχιστο χρονικό διάστημα (0,5 - 2 δευτερόλεπτα) (Μπαμπλέκου, 2011) και στη συνέχεια, οι 

πληροφορίες αυτές ή χάνονται, καθώς εισέρχονται νέες πληροφορίες, ή προωθούνται για 

περαιτέρω επεξεργασία στη βραχύχρονη μνήμη. 

 Η είσοδος των πληροφοριών στη βραχύχρονη μνήμη σηματοδοτεί ουσιαστικά και την 

έναρξη της διαδικασίας επεξεργασίας τους. Ωστόσο, οι πληροφορίες που θεωρούνται 

σημαντικές προωθούνται στην επόμενη δομή μνήμης ή συγκρατούνται στη βραχύχρονη μνήμη 

μέσω της επανάληψης. Η βραχύχρονη θεωρείται μέρος μιας μεγαλύτερης δομής της μνήμης, της 

εργαζόμενης μνήμης, και θεωρείται ότι σε αυτή, τη βραχύχρονη μνήμη, πραγματοποιούνται 

κυρίως διαδικασίες κωδικοποίησης και συγκράτησης μεμονωμένων κατά βάση πληροφοριών 

(Μπαμπλέκου, 2011).  

Αντίθετα, η εργαζόμενη μνήμη θεωρείται το δυναμικό μέρος της μνήμης όπου λαμβάνει 

χώρα μια συνεχής σύνδεση πληροφοριών που οδηγεί στο μετασχηματισμό τους και την 

αναβάθμισή τους. Εδώ αποθηκεύονται και οργανώνονται οι πληροφορίες για μακροχρόνια 

χρήση. Η χωρητικότητα της εργαζόμενης μνήμης έχει προταθεί ως ένας από τους παράγοντες 

των διαφορών στην αναγνωστική κατανόηση όπως και η μακρόχρονη εργαζόμενη μνήμη, καθώς 

επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε σχετικές με το υπό κατανόηση κείμενο πληροφορίες (Magliano, 

& McNamara 2009). Η εργαζόμενη μνήμη εκτιμάται ότι επηρεάζει την αναγνωστική κατανόηση 

εξαιτίας του ρόλου της στην ανάλυση και επεξεργασία των προτάσεων, στην ενοποίηση του 

κειμένου, στη δυνατότητα συγκράτησης των σημασιολογικών προτάσεων (propositions) που 

έχουν ήδη διαβαστεί αλλά και των πληροφοριών που έχουν ανασυρθεί από τη μακρόχρονη 

μνήμη (Bryant, Cain, Oakhill & 2004). 

Πιο συγκεκριμένα με τον όρο «εργαζόμενη μνήμη» εννοούμε τον προσωρινό 

αποθηκευτικό μηχανισμό που ενεργοποιείται κατά την επιτέλεση  σύνθετων γνωστικών 

λειτουργιών, όπως είναι η ανάγνωση και, ειδικότερα, η αναγνωστική κατανόηση, καθώς κάθε 

μία από αυτές, για να θεωρηθεί επιτυχής, απαιτεί ταυτόχρονα τη συγκράτηση, τη διαχείριση και 

τη διατήρηση των πληροφοριών για ένα αναγκαίο χρονικό διάστημα (π.χ. τη διατήρηση της 

οπτικής μορφής των λέξεων μέχρι να αποκτήσουν συντακτική και σημασιολογική λειτουργία) 

και τη συνέχιση της δραστηριότητας (Κολιάδης, 2002). Ειδικότερα, «η εργαζόµενη µνήµη 

φαίνεται ότι λειτουργεί ως περιορισµένος χώρος φύλαξης των πιο πρόσφατων αναγνωσµένων 

προτάσεων του κειµένου επιτρέποντας τις ενοποιήσεις τους για να επιτευχθεί η κατανόηση και 

επίσης, κρατά τις πληροφορίες που ανακτώνται από τη µακρόχρονη µνήµη ώστε να διευκολύνει 

την ενσωµάτωσή τους µε εκείνες που προκύπτουν από το κείµενο» (Ehrlich & Seigneuric,  2005: 

621). 
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Η πρόταση ότι οι ικανοί αναγνώστες έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα στην εργαζόμενη 

μνήμη και μπορούν κατά συνέπεια να επεξεργαστούν μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών βασίζεται 

κυρίως σε ευρήματα ερευνών συσχέτισης και δεν έχουν επηρεάσει σημαντικά τα μοντέλα για 

την αναγνωστική κατανόηση (Magliano & McNamara,  2009). Είναι, πιθανόν, εναλλακτικά η 

εργαζόμενη μνήμη να συνδέονται με συγκεκριμένες ικανότητες αναγνωστικής κατανόησης, 

όπως για παράδειγμα, την εξαγωγή συμπερασμών και την κατανόηση της ιεραρχικής δομής του 

κειμένου. Παρόλα αυτά, ακόμη και εν προκειμένω δεν αποκλείεται εκτός από την μνήμη να 

συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα η προηγούμενη γνώση ή οι 

στρατηγικές ανάγνωσης και κατανόησης οι οποίες χρησιμοποιούνται από τον μαθητή.  

Προηγούμενη γνώση και εξαγωγή συμπερασμάτων 

 Το γνωστικό υπόβαθρο του αναγνώστη ασκεί ποικιλοτρόπως επιρροή στην προσπάθεια 

κατανόησης, όπως έχει προαναφερθεί. Τα νοητικά σχήματα που το άτομο ήδη κατέχει είναι 

αποφασιστικής σημασίας για το τι θα μάθει και πως θα χειριστεί νοηματικά ένα κείμενο (Garner, 

1988) και διευκολύνουν τη μάθηση είτε η πληροφορία στο κείμενο είναι συνεπής είτε ασυνεπής 

ως προς την προηγούμενη γνώση του (Woloshyn, Paivio & Pressley, 1994). Τα άτομα που έχουν 

προηγούμενη γνώση στο θέμα του κειμένου πετυχαίνουν καλύτερη κατανόηση από τα άτομα 

που δεν έχουν κάποια γνώση σχετική με το θέμα (McNamara, 2001. McNamara & Kintsch, 1998. 

Shapiro, 2004). 

 Ειδικότερα, ο Anderson (1994) εξηγεί το πώς επιδρά η προηγούμενη γνώση στην επίδοση 

του αναγνώστη με τις λειτουργίες που επιτελούν τα σχήματα. Συγκεκριμένα, παρέχουν μια βάση 

για αφομοίωση των πληροφοριών του κειμένου, εξαγωγή συμπερασμάτων ώστε να 

συμπληρωθούν τα κενά, κατεύθυνση της προσοχής στα σημαντικά σημεία του κειμένου, 

μεθοδική ανίχνευση της μνήμης, σχηματισμό μιας περίληψης των πληροφορ ιών και τέλος 

εξαγωγή συμπερασμάτων, τα παρέχουν δυνατότητα ανακατασκευής του αυθεντικού μηνύματος 

έστω και χωρίς τις επιμέρους λεπτομέρειες. Για τον αναγνώστη που δεν έχει καμία γνώση πάνω 

στο θέμα που διαπραγματεύεται το κείμενο, ίσως τα γεγονότα του κειμένου φαίνονται 

αυθαίρετα. Αντίθετα, για έναν αναγνώστη με προηγούμενη γνώση πάνω στο θέμα, δεν υπάρχει 

καμία αυθαιρεσία, καθώς όχι μόνο γνωρίζει ήδη τα γεγονότα αλλά καταλαβαίνει τη σημασία και 

τη σχετικότητά τους. Ακόμα και νέα γεγονότα μπορούν να έχουν νόημα για το άτομο του οποίου 

τα σχήματα παρέχουν μια βάση για την κατανόηση της σημασίας τους.  

 Οι αναγνώστες κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των κειμένων κάνουν παράλληλη χρήση 

της θεματικής γνώσης για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το κείμενο και αυτό 

διευκολύνει την κατανόηση. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι η επίδραση της προηγούμενης γνώσης 

στην κατανόηση είναι σύνθετη. Η προηγούμενη γνώση παίζει σημαντικό ρόλο και επηρεάζει την 
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κατανόηση άμεσα και έμμεσα μέσω της μεσολάβησης της ικανότητας εξαγωγής 

συμπερασμάτων. Η συναγωγή συμπερασμών για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου είναι 

από τις σημαντικότερες διαδικασίες καθώς επιτρέπουν την κατανόηση των άδηλων 

πληροφοριών που ο συγγραφέας του κειμένου θέλει να παρουσιάσει αλλά και της 

επικοινωνιακής του πρόθεσης (Cain, Oakhill & Lemmon  2004). 

 Η ικανότητα σύνδεσης πληροφοριών που παρέχονται από το κείμενο με πληροφορίες 

που προέρχονται από γενικότερες γνώσεις του αναγνώστη βοηθά στην καλύτερη κατανόηση και 

κριτική προσέγγιση του κειμένου έτσι ώστε το μήνυμα που υπονοείται από τον συγγραφέα να 

κατανοηθεί πλήρως.  Οι προϋπάρχουσες γνώσεις  (ως δομημένα γνωστικά σχήματα) εκτός του 

ότι συμβάλλουν στη διεκπεραίωση της κατανόησης των νέων πληροφοριών που προσλαμβάνει 

ο αναγνώστης, καθιστούν δυνατή την εξαγωγή συμπερασμάτων κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης ενός κειμένου. Έτσι, οι προϋπάρχουσες γνώσεις του αναγνώστη τον βοηθούν να 

συμπεράνει τα συνήθως αυτονόητα που παραλείπονται από το κείμενο και να κατανοήσει το 

κείμενο (Πόρποδας, 2002). Σύμφωνα τον Perfetti (2007) η ανάπτυξη της ικανότητας συναγωγής 

συμπερασμών ξεκινά νωρίς και οι έρευνες δείχνουν ότι και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

μπορούν να συνάγουν τους ίδιους συμπερασμούς με τα παιδιά σχολικής ηλικίας, αυτό, όμως δεν 

γίνεται αυθόρμητα αλλά μόνο όταν τους ζητηθεί. Η ανάπτυξη της ικανότητας συναγωγής 

συμπερασμών συνδέεται με την ανάπτυξη της προηγούμενης γνώσης που θεωρείται σημαντικός 

παράγοντας στην αναγνωστική κατανόηση, κυρίως για τα πληροφοριακά κείμενα (Best, 

McNamara & Floyd, 2008. Keenam, Miller & Priebe, 2012. Pearson & Hamm, 2005). 

Συνοπτικά, τρεις είναι συστατικές επεξεργασίες λαμβάνουν χώρα κατά την κατανόηση 

ενός κειμένου: ως πρώτη είναι η ενσωμάτωση των πληροφοριών, ως δεύτερη, η εξαγωγή 

συμπερασμάτων και ως τρίτη, η αναζήτηση εναλλακτικών καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, για 

τους τυπικούς λογικούς συλλογισμούς όπως οι κατηγορηματικοί συλλογισμοί,  

η επεξεργασία ενοποίησης σχετίζεται με τον εντοπισμό και ανάκληση των πληροφοριών τού 

εκάστοτε συλλογισμού, αλλά επίσης και με την ένταξή τους σε μια ανεξάρτητη αναπαράσταση 

ή νοητικό μοντέλο. Η επιτυχία της ενσωμάτωσης επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να 

συνάγει το σωστό συμπέρασμα διότι µετά την ενσωμάτωση της πληροφορίας το άτοµο συνάγει 

το συµπέρασµα που θα µπορούσε να είναι αληθές βάσει της νέας  αναπαράστασης. Ακόµα και 

στην περίπτωση που η συγκεκριµένη αναπαράσταση είναι µια πιθανή κατάσταση υποθέσεων, 

το άτοµο χρειάζεται να αξιολογήσει την ορθότητα της ερµηνείας και να αναζητήσει 

εναλλακτικές πιθανότητες οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικό συμπέρασμα 

συγκριτικά με αυτό που εξάγεται από το αυθεντικό μοντέλο, παρόλο που είναι πιθανό να 

ικανοποιούν τους συγκεκριμένους συλλογισμούς. (Copeland & Radvansky, 2004). 
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Λεξιλόγιο 

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την αναγνωστική κατανόηση είναι το λεξιλόγιο. Όσο 

περισσότερες είναι οι άγνωστες λέξεις ενός τέτοιου κειμένου τόσο μεγαλύτερη είναι η δυσκολία 

κατανόησης του, καθώς η ανάγνωση για κατανόηση διακόπτεται συνεχώς. Ωστόσο, υπάρχουν 

έρευνες που δείχνουν ότι η ανάπτυξη της αναγνωστικής κατανόησης οδηγεί σε ανάπτυξη του 

λεξιλογίου και όχι το αντίστροφο (Butterfield, Eldredge & Quinn, 1990). 

Είναι προφανές ότι η αποτελεσματικότερη κατανόηση μπορεί να επιτευχθεί όταν η 

πλειονότητα των λέξεων που βρίσκονται στο κείμενο είναι αναγνωρίσιμες. Εν προκειμένω, η 

κατάληξη σε εξαγωγή νοήματος επιτυγχάνεται από τα συμφραζόμενα του κειμένου, με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει παρακώλυση της εξαγωγής νοήματος λόγω μερικών αγνώστων 

λέξεων. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή ένα κείμενο περιέχει πάρα πολλές άγνωστες λέξεις 

περιορίζεται ανάλογα και η κατανόησή του. Αυτό έχει ως συνέπεια άγνωστες λέξεις να 

δημιουργούν κενά κατανόησης κι όταν τα κενά αυτά πολλαπλασιάζονται τότε ο μαθητής δεν 

είναι σε θέση να κατακτήσει το νόημα του κειμένου. Λέξεις οι οποίες είναι οικείες αλλά όχι τόσο 

γνωστές στον αναγνώστη λέξεις. Ωστόσο, η δυσκολία στο να κατανοήσει κάποιος το ακριβές 

νόημα τους μέσα στην πρόταση οδηγεί σε απόσπαση προσοχής από το νόημα του κειμένου 

εφόσον το άτομο ψάχνει την ακριβή ερμηνεία της λέξης (Beck et al., 1982).  

Σε μία από τις πρώτες έρευνες πάνω στο θέμα, ο Thorndike (1917) ανέφερε εξαιρετικά 

υψηλούς βαθμούς συνάφειας ανάμεσα σε κατανόηση και λεξιλόγιο. Ωστόσο, οι Beck & 

McKeown (1982)  υποστηρίζουν ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στο να καθορίσει κανείς το 

ακριβές μέγεθος του λεξιλογίου που γνωρίζει ένα παιδί σε διαφορετικές ηλικίες. Επισημαίνουν 

παράλληλα τη διαφορά ανάμεσα στο να γνωρίζει κάποιος μια λέξη από το να είναι ικανός να τη 

χρησιμοποιεί μέσα σε κείμενο. Αυτό συμβαίνει διότι απαιτείται χρόνος από τη στιγμή που ο 

αναγνώστης θα έρθει σε επαφή με λέξεις μέχρι τη στιγμή που θα είναι ικανός να τις χρησιμοποιεί 

σημασιολογικά ορθά μέσα στο κείμενο. Έναν ακόμη τρόπο απόκτησης και διεύρυνσης 

λεξιλογίου αποτελεί η ανάγνωση, καθότι οι λέξεις αποκτούν νέο περιεχόμενο ανάλογα με το 

κείμενο στο οποίο εμφανίζονται. Μια άλλη πηγή απόκτησης λεξιλογίου θεωρείται η ανάγνωση 

και αυτό γιατί οι λέξεις αποκτάνε καινούργιο περιεχόμενο ανάλογα με το κείμενο μέσα στο οποίο 

παρουσιάζονται (Oakhill & Cain, 2004). 

Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αφομοιώνει κάποιος καινούργιες λέξεις, γεγονός 

είναι ότι μεταξύ λεξιλογίου και κατανόησης υπάρχει στενή και πιθανώς αμφίδρομη σχέση. 

Σύμφωνα με έρευνες, το λεξιλόγιο βρίσκεται σε στενή εξάρτηση με την κατανόηση τόσο στους 

ανήλικους μαθητές όσο και σε ενήλικες (Oakhill et al, 2003). Εν γένει, όσο περισσότερες λέξεις 
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γνωρίζει κανείς, τόσο αυξάνεται η δυνατότητα κατανόησης ενός κειμένου, ιδίως σε περίπτωση 

που το τελευταίο περιέχει σωρεία αγνώστων λέξεων. Έρευνες έχουν δείξει ότι το λεξιλόγιο 

σχετίζεται στενά με την κατανόηση τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά  Γενικά, το να γνωρίζει 

κανείς όσες περισσότερες λέξεις μπορεί, του δίνει τη δυνατότητα να κατανοεί ένα κείμενο και 

σε περίπτωση που περιέχει πολλές άγνωστες λέξεις. Συνοπτικά, το λεξιλόγιο εμφανίζεται να 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη της αναγνωστικής κατανόησης αν και υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις στη μεταξύ τους σχέση σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. 

Τέλος, εκείνο που έχει αναδειχθεί μέσα από τη διερεύνηση της αναγνωστικής πρόσβασης 

στις έννοιες είναι ότι υπάρχουν αλληλεπιδράσεις µεταξύ εννοιών και ορθογραφικών λέξεων, 

καθώς επίσης και µεταξύ εννοιών και φωνολογικών λέξεων. Από αυτή την τροπή των 

πραγµάτων προκύπτει µια ενδιαφέρουσα εικόνα της κατανόησης και µια εξίσου ενδιαφέρουσα 

διαδικασία. Σύµφωνα µε τη διαδικασία αυτή, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης µιας λέξης, η 

λέξη αφήνει ένα ίχνος στο ορθογραφικό λεξικό το οποίο δια της επαναλήψεως δυναµώνει. 

Ταυτόχρονα, δυναµώνει τη σύνδεση του µε την αντίστοιχη φωνολογική λέξη στο φωνολογικό 

λεξικό και µε την αντίστοιχη σηµασία στον εννοιολογικό χώρο. Σε περίπτωση που υπάρχουν 

ανάδρομες συνδέσεις όλα τα ανωτέρω ενισχύονται και ως εκ τούτου η ανάγνωση των λέξεων 

ενδυναμώνει όλες τις συνδέσεις. Είναι δεδομένο, όμως, ότι για την επίτευξη όλων αυτών 

προϋποτίθεται ένα ισχυρό νοητικό λεξικό. Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψιν ως βασικές δύο 

προϋποθέσεις, ότι δηλαδή, πρώτον, η αναγνωστική κατανόηση επιτυγχάνεται συνδυάζοντας 

αναγνώριση των γραπτών λέξεων µε επεξεργασία του νοήµατος και δεύτερον, η αναγνώριση 

των ορθογραφικών λέξεων αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του νοητικού λεξικού, τότε γίνεται 

σαφές ότι καλή κατανόηση σηµαίνει καλό νοητικό λεξικό (Πρωτόπαπας, 2008). 

 

Μορφοσυντακτική ενημερότητα, επίγνωση του είδους του κειμένου 

Τα κυριότερα αίτια που συμβάλλουν και οδηγούν στην κατανόηση πληροφοριών ενός 

αναγνώσματος είναι η φύση τού κειμένου και το γνωστικό υπόβαθρο και δεξιότητα του εκάστοτε 

αναγνώστη. Ο ρόλος του κειμένου στην κατανόηση είναι αυταπόδεικτος και αναφέρεται σε 

στοιχεία του κειμένου, όπως το επίπεδο του λεξιλογίου, η συντακτική του δομή, το θεματικό 

περιεχόμενο, ο τίτλος, η παρουσία μια εικόνας που συνοδεύει το κείμενο, καθώς και ο τρόπος 

ανάπτυξης του περιεχομένου του κειμένου (Πόρποδας, 2002). 

Σχετική με την ανάπτυξη του λεξιλογίου αλλά και της ικανότητας αναγνώρισης των 

λέξεων είναι η μορφοσυντακτική ενημερότητα. Η γνώση της μορφολογίας και της σύνταξης 

συνδέεται με την αναγνωστική κατανόηση με τρεις τουλάχιστον τρόπους. Ο πρώτος σχετίζεται 

με την αναγνώριση των λέξεων καθώς οι μορφοσυντακτικές γνώσεις μπορεί να λειτουργήσουν 
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βοηθητικά ως προς την ατελή ικανότητα αποκωδικοποίησης (Αϊδίνης, 2003. Tunmer & Hoover, 

1992), καθώς τα παιδιά χρησιμοποιούν στοιχεία από τη δομή της πρότασης για να αναγνωρίσουν 

λέξεις που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν. Επιπλέον, η γνώση των 

μορφημάτων μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη πρόσβαση των παιδιών στη σημασία των 

λέξεων καθώς οι λέξεις με το ίδιο θεματικό μόρφημα συνδέονται, συνήθως, και ως προς τη 

σημασία τους  (Αϊδίνης, 2010). Τέλος, ο τρίτος τρόπος που αυτές οι γνώσεις επηρεάζουν την 

αναγνωστική κατανόηση αφορά την αναγνώριση και τη διόρθωση λαθών κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η καθοδήγηση της κατανόησης.  

 Πέρα από την μορφοσυντακτική ενημερότητα η γνώση για τη δομή του κειμενικού 

είδους θεωρείται από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την αναγνωστική 

κατανόηση για τουλάχιστον τρεις κυρίως λόγους. Ο πρώτος συνδέεται με την ικανότητα της 

αναγνώρισης των κεντρικών ιδεών που παρουσιάζονται στο κείμενο. Η ικανότητα αυτή 

αναπτύσσεται αργά, είναι όμως σημαντική για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου.  

Η δυνατότητα των παιδιών να ξεχωρίζουν τη σημαντική από τη λιγότερο ή καθόλου σημαντική 

πληροφορία ενός κειμένου οδηγεί στη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης και συνεκτικής 

αναπαράστασής του (Fayol, 2004). Η ικανότητα αναγνώρισης των σημαντικών ιδεών του 

κειμένου συνδέεται με τη γνώση της ιεραρχικής του δομής, που συνιστά το δεύτερο λόγο για τη 

σχέση ανάμεσα στο κειμενικό είδος και την αναγνωστική κατανόηση.  Η ικανότητα αυτή 

αναφέρεται στη γνώση για τη δομή και την οργάνωση ενός αφηγηματικού κειμένου σε αντίθεση 

με ένα επιστημονικό κείμενο ή ένα κείμενο γενικών γνώσεων.  

Ένα παιδί που έχει εκτεθεί επανειλημμένα σε αφηγηματικού τύπου κείμενα είναι σε θέση 

να καταλάβει ότι τέτοια κείμενα έχουν σκοπό να διασκεδάσουν τον αναγνώστη και συνήθως 

ακολουθούν μια συγκεκριμένη πορεία με αρχή, μέση και τέλος, πρωταγωνιστές και δεύτερους 

ρόλους, παραθέτοντας ένα ενδιαφέρον τέλος. Από την άλλη πλευρά, ένα παιδί που έχει εκτεθεί 

σε κείμενα πληροφοριακού περιεχομένου είναι σε θέση να καταλάβει ότι ο συγγραφέας έχει 

σκοπό να εκθέσει πληροφορίες πάνω σ’ ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (π.χ. επιστήμη, 

κοινωνικά γεγονότα, τρέχουσα επικαιρότητα) να οργανώσει το κείμενο του με ιεραρχικό τρόπο, 

συχνά με επικεφαλίδες και υπότιτλους, και να προσδώσει συγκεκριμένες πληροφορίες πάνω στο 

θέμα που αναλύει. Θα μπορούσε επίσης να λεχθεί ότι ένας έμπειρος και επιδέξιος αναγνώστης 

οργανώνει τις πληροφορίες που λαμβάνει από ένα αφηγηματικό κείμενο με διαφορετικό τρόπο 

απ’ ό,τι τις οργανώνει για ένα επιστημονικό κείμενο και αναλόγως θα ανακαλέσει προηγούμενη 

γνώση για το διαφορετικό τύπο κειμένου που διαβάζει (Vellutino, 2004). 
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Ακουστική κατανόηση 

«Ακουστική επεξεργασία» είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει  τι συμβαίνει 

όταν το μυαλό αναγνωρίζει και ερμηνεύει τους ήχους γύρω του. Είναι η ικανότητα αναγνώρισης, 

ερμηνείας και ανάλυσης της ομιλούμενης γλώσσας. Οι άνθρωποι ακούν, όταν  

η ενέργεια που αναγνωρίζουν ταξιδεύει ως ήχος μέσα από το αυτί και μετατρέπεται σε 

πληροφορίες που μπορούν να ερμηνευθούν από τον εγκέφαλο (Χιουρέα, 2012). Οι ισχυρές 

δεξιότητες ακουστικής επεξεργασίας είναι σημαντικά στοιχεία δύο διαφορετικών 

δραστηριοτήτων στην τάξη: της τήρησης των οδηγιών του δασκάλου και της επιτυχούς 

αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους. 

Οι πρωταρχικές διαφορές τού γραπτού και τού προφορικού λόγου σχετίζονται με τις 

παρεχόμενες πληροφορίες από τον τόνο της φωνής κατά την επικοινωνία, τις εκφράσεις του 

προσώπου, τον επιτονισμό, την προσαρμογή της ομιλίας ανάλογα με τον ακροατή (π.χ. παιδιά), 

αλλά και της δυνατότητας του ακροατή να σταματήσει τον ομιλητή  και να του κάνει 

διευκρινιστικές ερωτήσεις (Αϊδίνης, 2012). Τα παιδιά με ισχυρές δεξιότητες ακουστικής 

επεξεργασίας είναι σε θέση να ανταποκρίνονται άμεσα και κατάλληλα στην οδηγία ή το αίτημα 

του εκπαιδευτικού. Αντιθέτως, τα παιδιά με όχι και τόσο οξυμένες ικανότητες ακουστικής 

επεξεργασίας βασίζονται τακτικά σε οπτικά ερεθίσματα προερχόμενα από τους συνομιλητές 

τους προκειμένου να βοηθηθούν στο να μαντεύουν τι να κάνουν ή πως να φέρονται.  Τα παιδιά 

αυτά, ενώ ψάχνουν για οπτικές ενδείξεις, μπορεί να φαίνονται μπερδεμένα ή ότι αποσπάται η 

προσοχή τους και συχνά έχουν καθυστερημένες απαντήσεις σε προφορικές οδηγίες.  

Η σχέση της ακουστικής και της αναγνωστικής κατανόησης έχει αποτελέσει αντικείμενο 

πολλών ερευνών και έχει βρεθεί – κυρίως σε έρευνες ενηλίκων – ότι  υπάρχουν σημαντικές και 

υψηλές συσχετίσεις ανάμεσα στις δύο (Gernsbacher, Varner, & Faust, 1990. Palmer, MacLeod, 

Hunt, & Danidson, 1985). Ειδικότερα, οι  Berninger και Abbott (2010) εξέτασαν την υπόθεση 

ότι η ομιλία, η ακουστική κατανόηση, η παραγωγή γραπτών κειμένων και η αναγνωστική 

κατανόηση αποτελούν τέσσερα χωριστά γλωσσικά συστήματα που αλληλεπιδρούν λειτουργικά.  

Τα αποτελέσματα των ερευνών τους ήταν αφενός ότι αναπτύσσονται τέσσερα διαφορετικά 

συστήματα της γλώσσας, αφετέρου ότι αυτά τα συστήματα επικοινωνούν τόσο καλά μεταξύ τους 

που γενικά εμφανίζουν υψηλή αλληλεξάρτηση.  

 

Αναγνώριση λέξεων 

Η οπτική αναγνώριση γραμμάτων με τη συνακόλουθη γραφοφωνημική ταυτοποίηση και την 

αναγνώριση λέξεων, είναι δεξιότητες που επίσης είναι σημαντικές για την κατανόηση (Vellutino, 

Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004), ενώ απαιτούνται ακόμη δεξιότητες σημασιολογικής, 
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συντακτικής, μορφολογικής ανάλυσης, για τη διαδικασία εξαγωγής νοήματος από το κείμενο.  

Η αναγνώριση λέξεων μπορεί να είναι είτε άμεση (αναγνώριση του συνόλου της οπτικής 

διαμόρφωσης) είτε διαμεσολαβούμενη (αναγνώριση λέξεων με αποκωδικοποίηση). Το ίδιο 

ισχύει και για την αναγνώριση του νοήματος (Smith, 2005). Στο επίκεντρο της διαδικασίας της 

αναγνώρισης των λέξεων του κειμένου βρίσκεται η αναγνώριση της σημασίας των λέξεων.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Oakhill και Cain (2004), από την έναρξη ανάγνωσης της 

πρότασης, με τις δυσκολίες που συναντά ο αναγνώστης μέχρι το τέλος της πρότασης θα έχει 

ξεχάσει πώς ξεκίνησε. 

Επιπλέον, η ευχέρεια της αναγνωστικής δεξιότητας παρεμβαίνει στις διαδικασίες 

κατανόησης, κυρίως όμως στα πρώτα χρόνια των αναγνωστικών προσπαθειών του παιδιού. 

Κατά την άποψη του Smith (2006), οι ταχείς αναγνώστες παρουσιάζουν μεγαλύτερη επιτυχία 

στην αναγνωστική κατανόηση από τους βραδύτερους αναγνώστες. Αλλά και ο Μπότσας (2007) 

επισημαίνει ότι η ευθεία σχέση μεταξύ ταχύτητας και επεξεργασίας των λέξεων και κατανόησης, 

όπως ο γρήγορος ρυθμός απελευθέρωσης της βραχύχρονης μνήμης, αποτελούν τα δύο 

σημαντικά στοιχεία συνεισφοράς της ευχέρειας στη συνολική διαδικασία κατανόησης 

(Allington, 2004. Jenkins, Fuchs, van den Brock, Espin & Deno, 2003) που είναι απαραίτητη 

αλλά όχι επαρκής για να κατανοήσει ο αναγνώστης το μήνυμα που επικοινωνείται από το 

συγγραφέα του κειμένου.  

Η ταχύτητα αναγνώρισης των λέξεων του κειμένου φαίνεται να είναι ένας από τους 

παράγοντες που επηρεάζει την αναγνωστική κατανόηση, και ουσιαστικά είναι η διαδικασία που 

διαφοροποιεί την ακουστική από την αναγνωστική κατανόηση, με τους ταχείς αναγνώστες να 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη επιτυχία σε σχετικά έργα σε σύγκριση με τους βραδύτερους 

αναγνώστες (Smith, 1994). Ο επεξεργαστής που ενεργοποιείται σε αυτή τη διαδικασία είναι  

ο ορθογραφικός επεξεργαστής που τροφοδοτείται άμεσα  από τα σύμβολα που υπάρχουν 

τυπωμένα. Σύμφωνα με τον Smith (1994), όσο γρηγορότερα αναγνωρίζονται οι σημασίες των 

λέξεων του κειμένου τόσο περισσότερες πληροφορίες συγκρατούνται στην εργαζόμενη μνήμη. 

Στους  αναγνώστες  που  δυσκολεύονται στην αναγνώριση λέξεων οι  σχετικές πληροφορίες 

μπορούν ευκολότερα να χαθούν λόγω της μικρής χωρητικότητας της εργαζόμενης μνήμης.  Σε 

σύνοψη, η πλειονότητα των ερευνών οδηγείται στο συμπέρασμα ότι η ταχύτητα 

αποκωδικοποίησης επηρεάζει με έμμεσο τρόπο την κατανόηση της ανάγνωσης, με το να 

επιτρέπει στον μαθητή να διαβάσει και να κατανοεί περισσότερο  (Juel,1988). 

Ο Byrne (2007: 110) ορίζει την αναγνώριση λέξεων ως τον «εντοπισμό του λεξικού 

αντικειμένου που προτείνεται από το συγγραφέα και ταιριάζει στην έντυπη µορφή της λέξης. Το 

λεξικό αντικείμενο έχει τουλάχιστον µια φωνολογική φόρμα, µια συντακτική τάξη και µια 
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σημασιολογική ερμηνεία. Η έντυπη µορφή του καθορίζει τα φωνήματα και τη µεταξύ τους 

διαδοχή. Έτσι, τα λεξικά αντικείμενα είναι πιο πλούσιες φωνολογικές φόρµες από ότι είναι οι 

ακολουθίες φωνημάτων». Επομένως, οι λέξεις και όχι τα µεµονωµένα γράµµατα φαίνεται να 

αποτελούν τη βασική µονάδα επεξεργασίας του γραπτού λόγου και της διαδικασίας δόµησης 

του νοήµατος. Κατά συνέπεια, η ικανότητα που χαρακτηρίζει τους επιδέξιους αναγνώστες 

συνίσταται στην ταχύτατη αναγνώριση των λέξεων και την πλήρη κατανόησή τους (Αϊδίνης, 

2002). 

 

Στρατηγικές κατανόησης 

Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι ο αποτελεσματικός αναγνώστης αξιοποιεί μια σειρά από 

διεργασίες και στρατηγικές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από την ανάγνωση (Αντωνίου, 2005. 

Dermitzaki, Andreou, & Paraskeva, 2008. Horner & Shwery, 2002. Mason, 2004, 2013. 

Souvignier & Mokhlesgeram, 2006). 

Παρόλα αυτά, είναι δυνατό να παρατηρήσει κανείς ότι στην βιβλιογραφία 

παρουσιάζονται διαφορές μεταξύ συγγραφέων στην κατηγοριοποίηση και την ονοματοδοσία 

των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι αναγνώστες κατά την διάρκεια της  μάθησης. 

Ειδικότερα, στην βιβλιογραφία που αφορά την μελέτη των διεργασιών αναγνωστικής 

κατανόησης (π.χ. μοντέλο του Kintsch), με τον όρο «στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης» 

νοούνται συνήθως ποικίλες γνωστικές στρατηγικές. Τέτοιες στρατηγικές είναι, παραδειγματικά, 

η υπογράμμιση, η οπτικοποίηση, τα διαγράμματα νοημάτων για δημιουργία συνδέσεων,  

η επανάληψη, διάφοροι τρόποι απομνημόνευσης και, γενικότερα, οι τρόποι επανάληψης, 

οργάνωσης και επεξεργασίας των πληροφοριών (Baker, Gertsen, & Scanlon, 2002. Κωσταρίδου-

Ευκλείδη, 2011. Pressley, 1998). Συγκεκριμένα, ο αναγνώστης χρησιμοποιεί γνωστικές 

στρατηγικές προκειμένου να επεξεργαστεί το κείμενο, να οργανώσει τα νοήματα, ώστε να 

αποκτήσει αναπαραστάσεις και να μπορεί να θυμάται ιδέες, πληροφορίες και σχέσεις τους, αν 

χρειάζεται. 

Οι γνωστικές στρατηγικές μπορεί να στοχεύουν σε επεξεργασία επιφανειακών 

χαρακτηριστικών του κειμένου (π.χ. απλή επανάληψη νοημάτων, παθητική υπογράμμιση του 

κειμένου) ή/και σε επεξεργασία βάθους (π.χ. σύνδεση των νοημάτων, ομαδοποίηση εννοιών, 

διάγραμμα ροής του κειμένου, παραγωγή περίληψης). Η επιλογή των ορθών στρατηγικών 

γνώσεων για το εκάστοτε κείμενο βρίσκεται σε αναλογία με το είδος και τον βαθμό δυσκολίας 

του(Kintsch, 2009), ενώ παράλληλα οι στρατηγικές βαθείας επεξεργασίας φαίνεται ότι 

αξιοποιούνται λιγότερο από τους μαθητές (Κωσταρίδου - Ευκλείδη, 2011). 
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Επομένως, η διδασκαλία στρατηγικών αποτελεί σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της 

αναγνωστικής κατανόησης κειμένου για όλους τους μαθητές. Τα παιδιά που έχουν αναπτυγμένη 

ικανότητα κατανόησης χρησιμοποιούν στρατηγικές κατανόησης για τη δημιουργία του 

νοήματος του κειμένου. Με τον όρο στρατηγική δηλώνεται η  μέθοδος, με την οποία επιδιώκεται 

η επίτευξη συγκεκριμένου στόχου μέσω ενός σχεδιασμού ενεργειών προσαρμοσμένων στις 

μαθησιακές ανάγκες και στην προσωπικότητα του μαθητή  (Τσομπανίδης, 2004). Ακόμη, οι 

στρατηγικές μάθησης χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό υποσυνείδητα από τους μαθητές στην 

μητρική τους γλώσσα.  

Συμπερασματικά, στην περιοχή της αναγνωστικής κατανόησης σε εκπαιδευτικά πλαίσια, 

πολλές έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι στρατηγικές κατανόησης κατά την ανάγνωση συνδέονται 

ευθέως με θετικά αποτελέσματα στις αναγνωστικές επιδόσεις των μαθητών σε ένα εύρος ηλικιών 

και επιπέδων ικανοτήτων. Το συμπέρασμα αυτό υποστηρίζεται από έρευνες σε μαθητές 

δημοτικού (π.χ. Souvignier & Mokhlesgeram, 2006. Spörer & Schünemann, 2014) και σε 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση (π.χ. Berkeley & Larsen, 2018. Mason, 2013). 

 

Ο αναγνώστης 

Ενώ έχουν μελετηθεί  αρκετά  οι  γνωστικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια της 

κατανόησης, λιγότερο έχει  μελετηθεί ο ρόλος του  αναγνώστη, καθώς στα  περισσότερα  

μοντέλα  υποτίθεται ότι το άτομο που μπορεί να κατανοεί συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία, 

έχει την απαραίτητη γνώση, χρησιμοποιεί απαραίτητες στρατηγικές, έχει κίνητρο και στόχους, 

ενώ ακόμη λιγότερο έχει μελετηθεί η επίδραση του κοινωνικού  πλαισίου στην όλη διαδικασία 

(Anmarkrud & Braten, 2009. Guthrie & Wigfiled, 2005. McNamara & Magliano, 2009).  

Για να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της διαδικασίας κατανόησης είναι σημαντικό  

να αναλυθεί, ίσως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που είναι φυσικά ο ίδιος  

ο αναγνώστης. Η επίδραση του ατόμου που διαβάζει έχει μελετηθεί στο επίπεδο των γνωστικών 

διαδικασιών, βασικών δεξιοτήτων (αποκωδικοποίηση, ευχέρεια, λεξιλόγιο) που λαμβάνουν 

χώρα κατά τη διάρκεια της κατανόησης. Ωστόσο, σημαντικές παράμετροι της διαδικασίας είναι 

οι στόχοι που θέτει ο αναγνώστης όταν διαβάζει ένα κείμενο, η ενεργός συμμετοχή του ατόμου, 

το κίνητρο για ανάγνωση αλλά και το πλαίσιο στο οποίο συμβαίνει η ανάγνωση και το οποίο 

επιδρά στην κατανόηση καθώς και η αναγνωστική εμπειρία (Αϊδίνης, 2012).  

 

Εργαζόμενη μνήμη 

Οι γνωστικές λειτουργίες του αναγνώστη και όπως αυτές επηρεάζονται από το μνημονικό 

σύστημά του (μακρόχρονη μνήμη, μνήμη εργασίας, βραχύχρονη μνήμη) αποτελούν αντικείμενο 
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έρευνας, ειδικότερα τα τελευταία 30 χρόνια, με μεγαλύτερη έμφαση να δίνεται στον ρόλο της 

μνήμης εργασίας. Οι θεωρίες που συνδέουν τη μακροπρόθεσμη  μνήμη  και  την εργαζόμενη 

μνήμη με τις αναγνωστικές δεξιότητες είναι αριθμητικά σημαντικές. Μόνη η ύπαρξη 

αναγνωστών που διακατέχονται από περιορισμένες δεξιότητες κατανόησης εγείρει ερευνητικά 

ζητήματα αναφορικά με το μνημονικό έλλειμμα (Stothard & Hulme, 1992). Τα ελλείμματα στην 

εργαζόμενη μνήμη ενός παιδιού μπορούν να συμβάλουν στην εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών 

(Swanson & Jerman, 2006. Swanson, Zheng, & Jerman, 2009). 

Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχει µια δυναµική σχέση µεταξύ της 

εργαζόµενης µνήµης και της αναγνωστικής κατανόησης των παιδιών. Η διερεύνηση αυτής της 

σχέσης έχει επιτευχθεί µε έργα που απαιτούσαν την επεξεργασία και αποθήκευση λέξεων, 

προτάσεων και αριθµών, τα οποία ανέδειξαν τη σχέση τόσο της λεκτικής όσο και της 

αριθµητικής εργαζόµενης µνήµης των παιδιών µε την κατανόηση. Αντιθέτως, η κατανόηση 

φαίνεται να µη σχετίζεται µε δραστηριότητες που απλώς εµπεριέχουν την παθητική 

αποµνηµόνευση πληροφοριών. Περαιτέρω, οι λειτουργίες της εργαζόµενης µνήµης που 

φαίνεται να είναι σηµαντικές και ιδιαιτέρως καθοριστικές για το επίπεδο κατανόησης των 

παιδιών θεωρείται ότι συνδέονται και ενισχύονται από τις πηγές του νοητικού λεξικού (Oakhill 

et al, 2003. Seigneuric, Ehrlich, Oakhill & Yuill, 2000). Ο Bryant (2004) ισχυρίζεται ότι η σχέση 

της εργαζόµενης µνήµης με την αναγνωστική κατανόηση υποστηρίζεται από λεκτικές καθώς 

και από σηµασιολογικές ικανότητες. Κατά συνέπεια, οι έχοντες φτωχή ικανότητα κατανόησης 

έχουν παράλληλα µια ιδιαίτερη σηµασιολογική αδυναµία η οποία περιορίζει τις δυνατότητες 

τους να αποθηκεύουν λεκτικές πληροφορίες στην εργαζόµενη µνήµη.  Εν τέλει, η Cain (2006) 

θεωρεί ότι οι μαθητές με κατανοητικές δυσκολίες διαλαμβάνουν ένα γενικό έλλειμμα ως προς 

την αναχαίτιση άσχετων πληροφοριών σε έργα τής εργαζόμενης μνήμης.  

 

Προϋπάρχουσες γνώσεις και κατανόηση  

Οι γνώσεις που κατέχει το παιδί για τον κόσμο που το περιβάλλει είναι επίσης καθοριστικός 

παράγοντας κατανόησης των κειμένων που θα διαβάζει. Η κατανόηση είναι  

η χρησιμοποίηση των προγενέστερων γνώσεων για τη δημιουργία μιας καινούριας γνώσης. 

Χωρίς προγενέστερες γνώσεις, ένα πολύπλοκο αντικείμενο, όπως ένα κείμενο , δεν είναι μόνο 

δυσκολοερμήνευτο αλλά και χωρίς σημασία. Η μάθηση, είτε αυτή πραγματοποιείται εντός του 

σχολείου είτε εκτός, είναι απόρροια της επιτυχημένης αναγνωστικής ικανότητας. Κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης και ειδικότερα της κατανόησης ο αναγνώστης  δημιουργεί νοητικές 

αναπαραστάσεις του κειμένου, οι οποίες εξαρτώνται και επηρεάζονται από τις προηγούμενες 

γνώσεις του (Van den Broek & Kendeou, 2008. Σαλβαράς, 2000).                     
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Οι προϋπάρχουσες γνώσεις συντελούν τόσο στην κατανόηση όσο και στη μάθηση.  

Η διαφορά ανάμεσα στη μάθηση και στην κατανόηση εκφράζεται με σαφήνεια από τους 

Kendeou, Rapp, & Van den Broek (2003), οι οποίοι οριοθετούν τη μάθηση ως την ικανότητα 

του ατόμου να αξιοποιεί τις γνώσεις που προσλαμβάνει από ένα κείμενο σε παρόμοια κειμενικά 

περιβάλλοντα (Kintsch, 1998) και την αντιπαραβάλλουν με την κατανόηση που τη θεωρούν την 

ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί τις γνώσεις που έχει σε καινούργιες καταστάσεις.   

Η ύπαρξη της προηγούμενης γνώσης είναι η γενεσιουργός αιτία των συνεπαγωγών ή των 

λογικών συμπερασμάτων στα οποία καταφεύγει ο αναγνώστης για να γεφυρώσει τα νοηματικά 

κενά που, σκόπιμα τις περισσότερες φορές, αφήνει ο συγγραφέας κατά τη συγγραφή του 

κειμένου (Cain, Oakhill, Barnes & Bryant, 2001. Graesser, Wiemer-Hastings & Wiemer-

Hastings, 2001). 

 

Ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων 

Το κίνητρο και ο στόχος που έχει το άτομο το οποίο διαβάζει είναι σημαντικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την αναγνωστική κατανόηση καθώς συνδέονται άμεσα με την αναγνωστική 

εμπειρία. Τα άτομα που συμμετέχουν ενεργά στην ανάγνωση για κατανόηση διαβάζουν για 

διαφορετικούς στόχους ανάλογα με το κίνητρο που έχουν, συμμετέχουν σε κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με την ανάγνωση και έχουν νόημα και μεταφέρουν και 

χρησιμοποιούν γνώσεις από προηγούμενες εμπειρίες σε νέες καταστάσεις (Baker & Wigfield, 

1999).  

Οι περισσότεροι αναγνώστες επιλέγουν διαφορετικά κείμενα για να διαβάσουν με 

διαφορετικό σκοπό ο καθένας. Μια κατηγορία μαθητών παρατηρείται ότι αναγιγνώσκει με 

προσήλωση, ενώ άλλοι μαθητές διαβάζουν διαγωνίως, αποφεύγοντας τις περιττές κατ’ αυτούς 

λεπτομέρειες που δεν αλλοιώνουν το κεντρικό νόημα ενός κειμένου. Ακόμη, η ανάγνωση για 

ευχαρίστηση διαφέρει από την ανάγνωση με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, καθώς άλλα κίνητρα 

αναπτύσσονται και άλλες δεξιότητες απαιτούνται για την πρώτη ανάγνωση και πιο απαιτητικές 

ικανότητες για τη δεύτερη. 

Εξ αυτού καθίσταται σαφές ότι σε περίπτωση αξιολόγησης της αναγνωστικής 

κατανόησης των μαθητών στους οποίους δίνεται ένα κείμενο προς ανάγνωση, οι μαθητές 

πράττουν αυτό επειδή τούς ζητείται και όχι επειδή το επιθυμούν, άρα, υποθέτουμε ότι η 

ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων είναι περιορισμένη και ο σκοπός της δικής τους ανάγνωσης 

διαφέρει από τον σκοπό των ερευνητών (Alderson, 2000). Οι προσδοκίες, που δημιουργούν οι 

μαθητές πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, επηρεάζουν την επίδοση, την επιμονή, 

την προσπάθεια αλλά και τι επιλογές θα ακολουθήσουν.  



40 
 

 
 

 Συμπερασματικά, η ενεργός συμμετοχή και το κίνητρο για κατανόηση συνδέονται με 

τους στόχους που έχει ο αναγνώστης, οι οποίοι όταν τίθενται επιτυχώς και είναι υψηλοί, οδηγούν 

σε καλύτερη κατανόηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση αυθεντικών κειμένων που 

διαβάζονται για πραγματικούς στόχους, τα οποία προκύπτουν από τα ενδιαφέροντα των παιδιών 

όπου το κέντρο του ενδιαφέροντος είναι η κατανόηση του κειμένου (Αϊδίνης, 2012). 

 

Κοινωνικό υπόβαθρο 

Η μελέτη των παραγόντων που συνδέονται με τις αναγνωστικές εμπειρίες τις οποίες μοιράζονται  

γονείς  και  παιδιά  στο  σπίτι,  έχει  επισημάνει  επανειλημμένα το  κοινωνικό-μορφωτικό επίπεδο 

της οικογένειας ως καθοριστικό παράγοντα που εξηγεί τη μεταβλητότητα τόσο  της  συχνότητας 

και  της  ποιότητας  των  αναγνωστικών  αλληλεπιδράσεων  που προσφέρουν οι γονείς 

κατώτερης, μεσαίας και ανώτερης κοινωνικό-μορφωτικής προέλευσης όσο  και  των  κινήτρων  

που  αναπτύσσονται  μέσω  αυτών  των  εμπειριών (Baker, Scher & Mackler, 1997. Curenton & 

Justice, 2008. Sonnenschein & Munsterman, 2002. Torr, 2004. Zucker & Grant,  2007). 

Συγκεκριμένα,  παράγοντες  όπως  η οικονομική  κατάσταση  της  οικογένειας, το  μορφωτικό  

επίπεδο και  η  επαγγελματική ενασχόληση των γονέων, φαίνεται να επηρεάζουν, ως ένα βαθμό, 

τόσο την ποιότητα της αλληλεπίδρασης όσο και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών έκθεσης 

των παιδιών στον περιβάλλοντα γραπτό λόγο. 

Μια μακροχρόνια μελέτη (Anderson et al., 1985) που ακολούθησε την αναπτυξιακή 

πορεία των παιδιών από την ηλικία του ενός ως την ηλικία των επτά ετών κατέδειξε πως από την 

περιεκτικότητα  και  το  ύφος  του  λόγου  που  χρησιμοποιούν  οι  γονείς κατά  τις 

αλληλεπιδράσεις τους με τα παιδιά, δύναται να προβλεφθεί η σχολική επίδοση των παιδιών στην  

ανάγνωση.  Τα  παιδιά,  λοιπόν,  των οποίων  οι  γονείς  τους χαρακτηρίζονται  από υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο ενδέχεται να έχουν ένα προβάδισμα στον τομέα της ανάγνωσης κατά την 

είσοδό τους στη σχολική εκπαίδευση καθώς οι γονείς τους εμφανίζονται να τους διαβάζουν 

βιβλία με μεγάλη  συχνότητα, χαρακτηρίζονται  από  άνεση  και  αυτοπεποίθηση  κατά  τη 

διάρκεια των αναγνωστικών αλληλεπιδράσεων, επιδιώκουν και ενισχύουν τη συμμετοχή των 

παιδιών στην επικείμενη δραστηριότητα και παράλληλα τα εμπλέκουν ενεργά σε υψηλού 

επιπέδου συζητήσεις, όπως ο σχολιασμός σχετικά με την πλοκή ή το θέμα της ιστορίας καθώς 

και η σύνδεση  προσωπικών  εμπειριών  των  παιδιών  σχετικών  με  γεγονότα  της  ιστορίας. 

Επίσης, τείνουν  να χρησιμοποιούν  σύνθετο  λεξιλόγιο  με  το  οποίο  αναλύουν,  εξηγούν, 

κρίνουν και προβλέπουν τα  γεγονότα και την  εξέλιξη της  ιστορίας  (Curenton & Justice, 2008. 

Neuman, 1996. Torr, 2004). 
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Εν κατακλείδι, όπως προαναφέρθηκε, παρότι έχει απασχολήσει την διεθνή βιβλιογραφία 

η σύνδεση του κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου με την επίδοση των μαθητών  (Λάμνιας, 

2002), στην ελληνική βιβλιογραφία παρότι έχει μελετηθεί θεωρητικά έχει πραγματοποιηθεί ένας 

ιδιαίτερα περιορισμένος αριθμός συναφών πρόσφατων εμπειρικών ερευνών. Τα αποτελέσματα, 

πάντως, των υφιστάμενων ερευνών στην Ελλάδα συμπίπτουν στην πλειονότητά τους με τα 

διεθνή ευρήματα και καταγράφουν συσχέτιση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου με την 

επίδοση των μαθητών (Δώσσα, Χρηστίδου & Λάμνιας, 2008‧ Gouvias, Katsis, & Limakopoulou, 

2012‧ Νόβα- Καλτσούνη, 2010‧ Psacharopoulos & Tassoulas, 2004‧ Παΐζη & Καβουκόπουλος, 

2001∙ Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη, Σολομών, & Σταμέλος, 2000∙ Σιανού-Κύργιου, 2007∙ 

Σοφιανοπούλου, 2011).  

 

3. Μοντέλα Αναγνωστικής Κατανόησης  
 

Όταν τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά στο σχολείο έχουν ήδη κατακτήσει την προφορική 

μορφή της γλώσσας και γνωρίζουν ότι η γλώσσα έχει νόημα. Και ενώ μερικοί από τους μικρούς 

μαθητές δεν κατορθώνουν να μεταφέρουν επιτυχώς στην ανάγνωση την κατανόηση που έχουν 

για την προφορική μορφή της γλώσσας, άλλοι δεν αντιμετωπίζουν ανάλογο πρόβλημα (Pearson 

& Duke, 2002). Το ερώτημα είναι ποιες από τις ικανότητες που έχουν στη διάθεσή τους 

συνεισφέρουν σε αυτήν την κρίσιμη μεταφορά.  Η κατανόηση σαν φαινόμενο παρατηρείται με 

έμμεσο τρόπο, καθώς οι αναγνώστες μάς λένε τι κατάλαβαν, τι τους δυσκόλεψε, τι τους 

ευχαρίστησε ή τι τους αναστάτωσε (Pearson, 2009), αλλά δε μας αναφέρουν το πώς προκλήθηκε 

αυτή η συμπεριφορά. 

 Οι βασικές αναγνωστικές δεξιότητες, όπως η φωνολογική ενημερότητα,  

η αποκωδικοποίηση, η ευχέρεια και η λεξιλογική γνώση λογίζονται ως προαπαιτούμενες για μια 

επιτυχημένη ανάγνωση και πάνω σε αυτές τις δεξιότητες στηρίχθηκαν μακρόχρονες έρευνες 

σχετικά με την ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων διδασκαλίας για την πληρέστερη 

καλλιέργειά τους. Σύμφωνα με την «απλή θεώρηση της ανάγνωσης» (Gough & Tunmer, 1986) 

η αναγνωστική κατανόηση προάγεται από την ανάπτυξη της αποκωδικοποίησης και της 

κατανόησης του προφορικού λόγου. Όταν η αποκωδικοποίηση αυτοματοποιηθεί μέσω της 

φωνολογικής ενημερότητας και εδραιωθεί μέσω της ορθογραφίας (μορφολογική επίγνωση), 

όταν δηλαδή ο αναγνώστης αποκτήσει ευχέρεια στην ανάγνωση, τότε η κατανόηση του γραπτού 

λόγου είναι στο ίδιο ή σε παρόμοιο επίπεδο με τον προφορικό λόγο (Hoffman, 2009). 

Η σημασιολογική κατανόηση των λέξεων, η οποία συμβάλλει στην διεύρυνση του 

αντιληπτικού/προσληπτικού και ενεργού λεξιλογίου, αποτελεί το επόμενο στάδιο (Hirsch 2003) 
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Επιχειρώντας να αναζητήσουμε τις βασικές λειτουργίες που συνθέτουν την αναγνωστική 

κατανόηση φαίνεται ότι αυτές είναι δύο ανεξάρτητες αλλά και αλληλοσχετιζόμενες   γνωστικές  

λειτουργίες: η αποκωδικοποίηση και η κατανόηση. Η αποκωδικοποίηση , για τον Πόρποδα 

(2002, σελ.39) «είναι μία γνωστική λειτουργία που περιλαμβάνει την αναγνώριση των (οπτικών) 

συμβόλων που αποτελούν τον γραπτό κώδικα, καθώς  και τη μετάφρασή τους σε φωνολογική 

παράσταση». Όσον αφορά στις λέξεις, το πέρας τής αποκωδικοποίησης καθιστά εφικτή την 

πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη και στο να ανασυρθεί και κατανοηθεί η σημασία των 

λέξεων. Η ευχέρεια επιτυγχάνεται με βάση την αυτόματη ανάγνωση των γραφοφωνημικών  

αντιστοιχιών. Για να αναγνωριστεί αυτόματα κάποια λέξη θα πρέπει να συνδυαστούν 

πληροφορίες από τις γραφοφωνημικές αντιστοιχίες, την εικόνα της, το σχήμα της, τη θέση της 

στην πρόταση και το νόημα της πρότασης. Η διδασκαλία της ευχέρειας αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος και συστατικό στοιχείο ενός προγράμματος ανάγνωσης, το οποίο έχει ως σκοπό την 

ανάπτυξη και την καλλιέργεια της αποκωδικοποίησης όσο και της κατανόησης (Παντελιάδου & 

Αντωνίου, 2008). 

Οι μαθητές των πρώτων τάξεων εξασκούνται μέσα από τη φωνολογική ενημερότητα, τη  

σύνθεση των συλλαβών και την κατανόηση της δομής της λέξης στην αυτοματοποίηση της 

αποκωδικοποίησης. Η συνεχής ενεργοποίηση του μορφήματος της εκάστοτε λέξης, μέσω της 

επανάληψης, αυξάνει την ταχύτητα πρόσβασης στη μακρόχρονη μνήμη και , συνεπώς, η 

ανάκληση πραγματοποιείται σχεδόν με αυτόματο τρόπο, δηλαδή με μικρότερη νοητική 

προσπάθεια (Graesser, McNamara, & Louwerse, 2003, National Reading Panel, 2000). Οι Kirby 

& Savage (2008) «αποδομούν» το μοντέλο της «απλής θεώρησης της ανάγνωσης» αναφέρονται 

στη σημασία της ορθογραφικής/ μορφολογικής επίγνωσης ως το επόμενο επίπεδο της 

αποκωδικοποίησης, μέσω του οποίου εδραιώνεται η ταχύτερη αναγνώριση των λέξεων. Οι 

διδακτικές προσεγγίσεις που αφορούν την ενίσχυση της αποκωδικοποίησης μέσω της 

φωνολογικής και ορθογραφικής επίγνωσης για την αυτοματοποιημένη ανάγνωση των λέξεων 

στηρίζονται στην επανάληψη (Levy, Nicholls, & Kohen, 1993) και στη συνεχή επαφή του 

παιδιού με έντυπο υλικό (Stahl, Stahl, & McKenna, 1999). 

 Η κατανόηση συνιστά τη δεύτερη και αναπόσπαστη γνωστική λειτουργία (μετά την 

αποκωδικοποίηση), ώστε να περατωθεί η διαδικασία της αναγνωστικής κατανόησης. 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατανόηση είναι απαραίτητη η πρόσβαση στη 

σημασιολογική μνήμη και η ανάσυρση της σημασίας της λέξης. Σε περίπτωση δηλαδή που ο 

αναγνώστης προβαίνει στην αποκωδικοποίηση μιας γραπτής λέξης, ήδη γνωστής από τον 

προφορικό λόγο (οπτική αναγνώριση και φωνολογική μετάφραση), τότε καθίσταται εφικτή και 
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η κατανόηση της σημασίας της γραπτής λέξης, διότι ο αναγνώστης εφαρμόζει τους ίδιους 

περίπου λειτουργικούς μηχανισμούς που εφαρμόζονται κατά την κατανόηση της προφορικής 

λέξης. Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι για την κατανόηση της σημασίας μιας γραπτής λέξης 

αξιοποιούνται λειτουργικοί μηχανισμοί που συμμετέχουν στην κατανόηση της αντίστοιχης 

προφορικής λέξης. Επομένως, θα μπορούσε να υποστηριχθεί η άποψη ότι η βασική αναγνωστική 

ικανότητα μπορεί να προσδιοριστεί με βάση το επίπεδο της λειτουργίας της αποκωδικοποίησης 

(όπως αυτό μπορεί να αξιολογηθεί με την ανάγνωση ψευδολέξεων) και την ικανότητα της 

κατανόησης του προφορικού λόγου (Πόρποδας, 2002). 

Ειδικότερα, οι Seidenberg και McClelland (1989) υποστηρίζουν ότι κατά τη διαδικασία 

της κατανόησης ενεργοποιούνται τρία είδη επεξεργαστών πληροφοριών. Ο ορθογραφικός 

επεξεργαστής αντλεί πληροφορίες απευθείας από το γραπτό κείμενο και είναι ο πρώτος που 

ενεργοποιείται. Οι μονάδες ανάλυσης αυτού του επεξεργαστή περιλαμβάνουν μεμονωμένα 

γράμματα, συλλαβές, μορφήματα αλλά και ολόκληρες λέξεις. Οι πληροφορίες του 

ορθογραφικού επεξεργαστή μεταβιβάζονται στον σημασιολογικό επεξεργαστή ή επεξεργαστή 

νοήματος, όπου αναγνωρίζεται η σημασία ή οι σημασίες της λέξης που αναγνωρίστηκε.  

Η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στους δύο επεξεργαστές είναι αμφίδρομη, όπως αμφίδρομη 

είναι η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε αυτούς τους δύο επεξεργαστές και τον φωνολογικό 

επεξεργαστή, ο οποίος δεν συμμετέχει άμεσα στην διαδικασία κατανόησης,  καθώς  δέχεται 

εισερχόμενες  πληροφορίες μόνο από τον προφορικό λόγο  (Adams,1990). Τέλος,   

τα αποτελέσματα της επεξεργασίας του σημασιολογικού επεξεργαστή μεταβιβάζονται στον 

επεξεργαστή κειμένου όπου, με βάση τις πραγματολογικές, κειμενικές, μορφοσυντακτικές και 

προηγούμενες γνώσεις, δημιουργείται η τελική αναπαράσταση του κειμένου. Οι τρεις αυτοί 

επεξεργαστές διαλαμβάνουν αμφίδρομες σχέσεις, οι οποίες επιτρέπουν ποικίλους τρόπους 

αναγνώρισης των λέξεων αλλά παράλληλα και τη συναγωγή του νοήματος, χωρίς απαραιτήτως 

να υφίσταται αναγνώριση του συνόλου των λέξεων που ενυπάρχουν σε ένα κείμενο (Αϊδίνης, 

2003). 

 Επιπλέον, σύμφωνα με τις Oakhill και Cain  (2004, σελ:155) «η αποτελεσματική 

κατανόηση του κειμένου οδηγεί σε μια συνδυασμένη και συνεκτική αναπαράσταση του 

περιεχομένου του». Για την πλήρη αναπαράσταση ενός κειμένου είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί 

ένα νοητικό μοντέλο ή ένα μοντέλο κατάστασης, δηλαδή μια αναπαράσταση των σχέσεων που 

περιγράφονται στο κείμενο. Η νοητική αυτή αναπαράσταση συνίσταται σε πληροφορίες 

προερχόμενες από το ίδιο το κείμενο, πληροφορίες που σχετιζόμενες με το περιεχόμενο του 

κείμενου, αλλά όχι προερχόμενες από αυτό και συμπερασμούς που συνάγονται από τις δύο αυτές 

πηγές πληροφοριών και αφορούν είτε τη σύνδεση πληροφοριών του κειμένου, είτε τη σύνδεση 
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πληροφοριών του κειμένου με πληροφορίες εκτός κειμένου, είτε τη σύνδεση πληροφοριών που 

υπονοούνται ή παραλείπονται στο κείμενο με πληροφορίες του κειμένου αλλά και εκτός 

κειμένου. Έτσι, κατά τη διαδικασία της κατανόησης υπάρχει μια δυναμική ενεργοποίηση 

διαφορετικών πηγών γνώσης ως αποτέλεσμα τόσο των γνώσεων που ανασύρονται από τη μνήμη 

όσο και των γνώσεων που αποκτώνται από το κείμενο. Με την έναρξη της διαδικασίας της 

κατανόησης ο αναγνώστης θέτει τα θεμέλια του μοντέλου κατάστασης, δηλαδή τις βάσεις για 

την κατανόηση του κειμένου που όμως υφίσταται αλλαγές, καθώς μεγαλύτερο μέρος του 

κειμένου γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας αλλά και άσχετες πληροφορίες αγνοούνται 

(McNamara & Magliano, 2009). Η πληρότητα του μοντέλου κατάστασης οδηγεί στη δημιουργία 

μιας πλήρους νοητικής αναπαράστασης και, κατά συνέπεια, διαφοροποιήσεις στην πληρότητα 

αυτού του μοντέλου οδηγούν σε διαφορετικά επίπεδα της νοητικής αναπαράστασης άρα και της 

κατανόησης.  

Από την άλλη, μία εναλλακτική θεώρηση αναφέρει ότι η λειτουργία της κατανόησης 

διακρίνεται σε τρεις επιμέρους διεργασίες που αποσκοπούν στην ταυτοποίηση του επιφανειακό 

κώδικα, της βάσης του κειμένου και της κεντρικής ιδέας (Kintsch, 1988). Ο όρος επιφανειακός 

κώδικας σημαίνει το κατά λέξη γλωσσικό περιεχόμενο που έχει ένα κείμενο. Στην βάση το υ 

κειμένου περιέχονται προτάσεις που οδηγούν τον αναγνώστη σε ευκόλως εννοούμενα 

συμπεράσματα που δεν βρίσκονται μέσα στο κείμενο και η κεντρική ιδέα αποτελεί το γενικό 

περιεχόμενο του κειμένου. Σε ακαδημαϊκά κείμενα η κεντρική ιδέα αλληλεπιδρά με τις γενικές 

γνώσεις του αναγνώστη και από τυχόν προηγούμενη εμπειρία που διαθέτει. Στα αφηγηματικά 

κείμενα δεν συμβαίνει το ίδιο. Η κεντρική ιδέα στηρίζεται στην περίπτωση κατανόησης της 

πλοκής τής ιστορίας, των χαρακτήρων και των γεγονότων από τον αναγνώστη  

Σύμφωνα με την Παντελιάδου (2000) η εξαγωγή νοήματος από ένα κείμενο εμπίπτει στις εξής 

κατηγορίες:  

Κυριολεκτική κατανόηση 

Αυτή η μορφή κατανόησης βασίζεται αποκλειστικά στο κείμενο. Οι αναγνώστες βασίζονται 

στην πληροφορία τού κειμένου την οποία πρέπει να ανακαλέσουν με απόλυτη ακρίβεια για να 

αποκριθούν στις ερωτήσεις κατανόησης. Κατά την κυριολεκτική κατανόηση ο ι αναγνώστες 

εντοπίζουν στο κείμενο το κεντρικό νόημα και τις ουσιώδεις λεπτομέρειες, ακολουθούν την 

σειρά των γεγονότων και, τέλος, απαντούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η κυριολεκτική 

κατανόηση διευκολύνεται με τις ερωτήσεις: «ποιος;», «πού;», «πότε;», «πώς;», «τι κάνει;». 
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Ερμηνευτική κατανόηση 

Η διαδικασία της ερμηνευτικής κατανόησης ενέχει μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στον 

αναγνώστη και το κείμενο. Ο αναγνώστης συμπεριφέρεται ενεργητικά απέναντι στο κείμενο, 

μέσω της σύνδεσης των πληροφοριών τού τελευταίου με εμπειρίες του και την προϋπάρχουσα 

γνώση του. Για μια ολοκληρωμένη κατανόηση του κειμένου που διαβάζει, ο αναγνώστης πρέπει 

να συμπληρώσει τα κενά που ηθελημένα ή άθελα αφήνει ο συγγραφέας (Smith, 1994). Έτσι, ο 

ικανός αναγνώστης διαμορφώνει κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης υποθέσεις για την εξέλιξη της 

ιστορίας που ανάλογα επαληθεύονται ή απορρίπτονται.  Επίσης είναι σε θέση να απαντά σε 

ερωτήσεις που εκφράζουν σχέσεις αιτίου-αιτιατού και να διατυπώνει την προσωπική του άποψη 

πάνω σ’ αυτό που διαβάζει. Η συναγωγή συμπερασμών για την καλύτερη κατανόηση του 

κειμένου είναι από τις σημαντικότερες διαδικασίες καθώς επιτρέπουν την κατανόηση των 

άδηλων πληροφοριών που ο συγγραφέας του κειμένου θέλει να παρουσιάσει αλλά και της 

επικοινωνιακής του πρόθεσης (Oakhill & Cain, 2004).  

Κριτική κατανόηση 

Ο αναγνώστης εν προκειμένω, βασίζεται στις εμπειρίες και γνώσεις του, ενώ διατυπώνει 

απόψεις, σύμφωνα με την κριτική του ικανότητα για το αν η ιστορία είναι πραγματική ή 

φανταστική. Συγκεκριμένα, κρίνει το ανάγνωσμα αναφορικά με την ακρίβειά του, την 

περιγραφή μιας κατάστασης και την αποδοχή αυτής ως αξιόπιστης. Ερωτήσεις της φύσεως: 

«αντιστοιχούν τα γεγονότα που περιγράφονται με την πραγματικότητα;», «νομίζεις ότι η 

περιγραφή αυτού του ταξιδιού που κάνει ο συγγραφέας είναι ρεαλιστική ή φανταστική;» 

καθοδηγούν τον αναγνώστη να εξετάσει το κείμενο με κριτική διάθεση, διατυπώνοντας την 

προσωπική του γνώμη. 

 

4. Εναλλακτικές Μέθοδοι της Ανάγνωσης  

Τα ευρήματα της επιστημονικής έρευνας (Snow, Burns & Griffin,1998) αλλά και η διεθνής 

εκπαιδευτική εμπειρία (National Reading Panel, 2000) δείχνουν ότι οι περισσότερες 

αναγνωστικές δυσκολίες μπορούν να προληφθούν με την εφαρμογή κατάλληλης διδασκαλίας 

και αποτελεσματικών παρεμβάσεων κατά τα πρώιμα σχολικά έτη του νηπιαγωγείου και των 

πρώτων τάξεων του δημοτικού (Τζιβινίκου, 2014). Στα πλαίσια της παιδαγωγικής προσέγγισης 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαιδευτική υποστήριξη και παρέμβαση με προσαρμογ ές των 

αναλυτικών προγραμμάτων (Τζιβινίκου, 2014). 

Η διδασκαλία της ανάγνωσης σε μαθητές με δυσλεξία και αναγνωστικές δυσκολίες 

γίνεται αποτελεσματικότερη όταν οι μέθοδοι που εφαρμόζονται αφορούν  φωνητικές-γλωσσικές 
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πολυαισθητηριακές τεχνικές. Η διδασκαλία της ανάγνωσης με πολυαισθητηριακές μεθόδους 

αποδίδει καλύτερα σε αυτούς τους μαθητές, ενδεχομένως, επειδή σε αυτές τις τεχνικές 

συμμετέχουν οι περισσότερες αισθήσεις και επομένως θα είναι κατάλληλες σε όλους τους 

τύπους αναγνωστικών δυσκολιών (Πολυχρονοπούλου, 2001). 

Πολλοί ερευνητές (Βουγιούκας 1994· Cole & Cole 2001· Smith 2006) έχουν προτείνει 

αυτά τα χρόνια μια ισορροπημένη προσέγγιση της μικτής μεθόδου διδασκαλίας της πρώτης 

ανάγνωσης και γραφής, δηλαδή της ολικής και αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου με 

εξατομικευμένες οδηγίες και στρατηγικές προς τους μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες για την 

κατάκτηση της ανάγνωσης. Η αναλυτικοσυνθετική μέθοδος φαίνεται να καλύπτει τα κενά της 

ολικής μεθόδου, καθώς η πρώτη βασίζεται στην ανάλυση της λέξης σε επιμέρους συλλαβές και 

κατόπιν στα γράμματα και την σύνθεσή της ακολουθώντας αντίστροφη πορεία, ώστε οι μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες να έχουν μια εικόνα των επιμέρους μερών της λέξης που την 

απαρτίζουν. Αντίθετα, η ολική μέθοδος βασίζεται στην ολότητα της λέξης ως μία ενιαία και 

αδιάσπαστη εικόνα. Ο Stanovich (1988)  υποστηρίζει ότι οι δύο συγκεκριμένες μέθοδοι, είναι 

περιορισμένες, εφόσον διδάσκονται μεμονωμένες στα παιδιά με ΕΜΔ. Για αυτό τον λόγο 

πρότεινε μια αλληλεπιδραστική προσέγγιση για τη διδασκαλία της ανάγνωσης στην οποία 

διδάσκονται συνδυαστικά οι φθόγγοι, τα οπτικά χαρακτηριστικά των λέξεων ως ολότητα αλλά 

και οι έννοιες περιεχομένου και σύνταξης (Αναγνωστοπούλου & Τζουριάδου, 2011). 

Ακόμη, έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ινδονησία σε μαθητές των πρώτων τάξεων 

του δημοτικού με ΕΜΔ, υπέδειξε ότι η συλλαβική μέθοδος διδασκαλίας ενισχύει τη διαδικασία  

της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης (Setyowatti & Sukmawan, 2018). Αντίστοιχη έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε γερμανόφωνους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έδειξε ότι η 

συλλαβική μέθοδος διδασκαλίας της ανάγνωσης βελτιώνει τα επίπεδα αποκωδικοποίησης των 

λέξεων, καθιστώντας την ανάγνωση περισσότερο ευχερή, χωρίς ωστόσο να βελτιώνει τα επίπεδα 

κατανόησης του κειμένου (Müller, Richter, Karageorgos, Krawietz & Ennemoser, 2017).  

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά έξι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για 

τη διδασκαλία παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Όλες αυτές οι εναλλακτικές μέθοδοι 

εστιάζουν την προσοχή τους στην εκμάθηση της ανάγνωσης και της αναγνωστικής διαδικασίας 

γενικότερα. 

4.1 Η μέθοδος Montessori 

Η Maria Montessori θεωρεί ότι η γραφή και η ανάγνωση αλληλοσυνδέονται και η συνείδηση 

των δύο λειτουργιών αποκτάται ταυτοχρόνως. Η ίδια βασίζει τη θεωρία της στην αρχαία 

ελληνική ρήση ότι δεν υπάρχει τίποτα στον νου που να μην υπήρξε πρώτα στις αισθήσεις («ουδέν 

εν τω νω, ο μη πρότερον εν τη αισθήσει») (Κουτσουβάνου, 1992, σελ. 22). Έτσι, το πρόγραμμά 
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της βασίζεται κατ’ αρχάς σε συγκεκριμένες αισθητηριακές εμπειρίες και σταδιακά οδηγεί το 

παιδί στο αφηρημένο επίπεδο. Κατά την Montessori η ανάγνωση και η γραφή είναι εξαιρετικά 

σημαντικές. Χαρακτηριστικά θεωρούσε την ανάγνωση και τη γραφή ως ένα ενιαίο ψυχικό 

γεγονός και γι’ αυτό τις δίδασκε παράλληλα, ξεκινώντας από τη γραφή. 

 Κύριο ρόλο στις προπαρασκευαστικές ασκήσεις γραφής κατέχει ο χειρισμός των 

γεωμετρικών σχημάτων. Τα παιδιά τοποθετούν τα γεωμετρικά σχήματα πάνω σε χαρτί, 

σχεδιάζουν το περίγραμμά τους και έπειτα γεμίζουν το εσωτερικό τους με χρώμα ή μολύβι. Στην 

συνέχεια, σειρά έχει το εκπαιδευτικό υλικό για τη γραφή που περιλαμβάνει γράμματα σε 

σμυριδόχαρτο, την τραχιά επιφάνεια των οποίων αγγίζει το παιδί πρώτα με το χέρι και έπειτα με 

ένα ξυλαράκι για μολύβι. Το παιδί τοποθετεί τα κινητά γράμματα από χαρτί σε διάφορες 

διατάξεις, σχεδιάζει το περίγραμμά τους και χρωματίζει τον εσωτερικό τους χώρο (Montessori, 

1980). Τελικά, η εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης ολοκληρώνεται σε τρία απλά βήματα:  

Πρώτο βήμα. Ο εκπαιδευτικός επιτρέπει στο παιδί να αντιληφθεί το γράμμα μέσω της 

αφής, προφέροντας συγχρόνως τον φθόγγο προκειμένου αυτό να τον αντιληφθεί ακουστικά. 

Έπειτα του δείχνει τον τρόπο που πρέπει να γράψει το γράμμα συνεχίζοντας να προφέρει τον 

φθόγγο, ώστε με την επανάληψη να γίνει στενότερη η σύνδεση μεταξύ οπτικής, ακουστικής και 

κιναισθητικής αντίληψης. Ακόμη, το παιδί αγγίζει συχνά το γράμμα και με κλειστά τα μάτια, 

ώστε να εδραιωθεί καλύτερα η εντύπωσή του στο μυαλό του και την μνήμη του.  

Δεύτερο βήμα. Ο εκπαιδευτικός ελέγχει αν το παιδί έχει μια «καθαρή παράσταση»  

του γράμματος, ζητώντας του να τού δώσει ένα γράμμα. Αν το παιδί αποτύχει, επανέρχεται στο 

πρώτο βήμα. 

Τρίτο βήμα. Ο εκπαιδευτικός υποδεικνύει στον μαθητή  κάθε γράμμα της αλφαβήτου και 

δίνει το όνομά του. Η Montessori αρχίζει με τη διδασκαλία των φωνηέντων χωρίς όμως να τα 

εξαντλεί για να προχωρήσει στα σύμφωνα. Από τη στιγμή που το παιδί έχει εμπεδώσει ένα 

φωνήεν και ένα σύμφωνο, του επιτρέπει να σχηματίσει μια συλλαβή  και κατ’ επέκτασιν λέξεις 

με την χρήση χρωματιστών, κινητών γραμμάτων τυπογραφείου (Παντελιάδου 2008).  

 Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά στον προσδιορισμό της κατάλληλης χρονικής 

στιγμής που θα παρακινήσει ο εκπαιδευτικός το κάθε παιδί να γράψει. Υπάρχουν κάποιες  

ενδείξεις που φανερώνουν την ωριμότητα του παιδιού. Αρχικά είναι η ικανότητα του  

να συγκρίνει τις γεμάτες γεωμετρικές μορφές με το περίγραμμά τους, όπως επίσης και να μπορεί 

να ψηλαφίζει, να αναγνωρίζει με κλειστά τα μάτια δηλαδή τα γράμματα από σμυριδόχαρτο.  

Τέλος, ενδεικτικό σημάδι ωριμότητας το παιδιού είναι να μπορεί να συνθέσει με βεβαιότητα μια 

λέξη. Η Montessori ισχυρίζεται ότι η σχέση της ανάγνωσης με τη γραφή είναι τόσο στενή ώστε 

η απόκτηση της συνείδησης των δύο λειτουργιών πραγματοποιείται ταυτόχρονα. Όταν αυτές οι 
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λειτουργίες εξελιχθούν, χωρίζονται σε δύο διαφορετικές, ωστόσο, όσο αυτές είναι 

συνυφασμένες δε γνωρίζουμε ποια θα υπερισχύσει. Ορισμένα παιδιά εκδηλώνουν πρώτα την 

γραφή και μετά την ανάγνωση, ενώ κάποια άλλα το αντίστροφο. Εξάλλου, η ελεύθερη εκδήλωση 

της ατομικότητας του κάθε μαθητή αποτελεί και την αξία της μεθόδου Montessori (Παντελιάδου 

2011). 

 

4.2 Οι τεχνικές Fernald 

H Grace Fernald θεωρείται μια από τις πιο πρωτοπόρους στον χώρο της αντιμετώπισης των 

Μαθησιακών Δυσκολιών (Spear-Swerling & Sternberg, 1998) με τις επανορθωτικές τεχνικές της 

που εκδόθηκαν το 1943. Η βάση της μεθόδου βρίσκεται στο ότι οι μαθητές που αποτυγχάνουν 

στην κατάκτηση του γραπτού λόγου, δεν είναι σε θέση να αναλύσουν και να αναγνωρίσουν 

λέξεις και για να βελτιωθούν πρέπει να συνεχίσουν να εξασκούνται, αλλά με μια νέα μέθοδο, 

διότι κανείς δεν θέλει να θυμάται μια διαδικασία στην οποία έχει αποτύχει.  

Η επανακινητοποίηση των μαθητών είναι και ο στόχος των αρχικών σταδίων της μεθόδου της. 

Μέσω της όρασης, της αφής, της ακοής και της κιναίσθησης ο φτωχός αναγνώστης  

θα μπορέσει να ορθογραφήσει και να αναλύσει όποια λέξη θέλει (Roberts, 1989). 

 Βάσει των τεχνικών Fernald, τα χρησιμοποιούμενα κείμενα είναι ανάλογα του νοητικού 

δυναμικού και όχι του επιπέδου ανάγνωσης του μαθητή, προκειμένου να δημιουργηθεί κίνητρο 

και να εγερθεί το ενδιαφέρον του. Η ίδια η Fernald θεωρούσε ότι ένας από τους λόγους 

αποτυχημένης λειτουργίας είναι η χρήση κειμένων χαμηλότερου επιπέδου από το αντίστοιχο 

των παιδιών (Chall, 1983). Έτσι, η διδασκαλία για την εκμάθηση της ανάγνωσης  σύμφωνα με 

τη μέθοδο Fernald ακολουθεί τέσσερα στάδια με πρώτο βήμα την κατάκτηση του γραπτού 

κώδικα. 

Πρώτο στάδιο. Το παιδί ακολουθεί με το δάχτυλό του τη λέξη και διαβάζει κάθε γράμμα 

μεγαλόφωνα μέχρι να μπορεί να το γράψει χωρίς να το κοιτάζει.  

Δεύτερο στάδιο. Το παιδί μαθαίνει νέες λέξεις, αφού πρώτα τις κοιτάζει, μετά τις 

προφέρει και στη συνέχεια τος γράφει επαναλαμβάνοντας κάθε φορά το μέρος τους προφορικά. 

Η εκφορά του γράμματος καθώς το γράφει, βοηθά το παιδί να κατακτήσει τη σχέση μεταξύ της 

εικόνας της λέξης και του ήχου της. 

Τρίτο στάδιο. Το παιδί μαθαίνει μόλις βλέπει μια λέξη να τη διαβάζει μια ή δύο φορές 

και στη συνέχεια να τη γράφει χωρίς να την κοιτάζει. Στόχος είναι να αναγνωρίζει αμέσως τη 

λέξη κάθε φορά που τη βλέπει. 
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Τέταρτο στάδιο. Το παιδί γενικεύει τη γνώση που ήδη έχει, δηλαδή αναγνωρίζει νέες 

λέξεις βάσει της ομοιότητας τους με αυτές που ήδη γνωρίζει. Στόχος είναι να επιδιώκει  

ο αναγνώστης συνειδητά την ανάγνωση (Παντελιάδου, 2011).  

Η Fernald (όπως και η Montessori) θεωρεί ότι η γραφή διορθώνει την οπτική μορφή στη 

μνήμη του παιδιού. Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει ασκήσεις εκπαίδευσης στην κατεύθυνση 

και στην ακολουθία των ιχνών καθώς και στην απτική αίσθηση σχημάτων και γραμμάτων από 

διάφορα υλικά (χαρτί, ύφασμα, γυαλόχαρτο). Με τον τρόπο αυτόν, η μάθηση μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω μιας ή περισσότερων αισθήσεων, αξιοποιώντας την κιναίσθηση και την αφή για 

την ενίσχυση της μάθησης των γραφοφωνημικών αντιστοιχιών. Η προετοιμασία του μαθητή για 

τη χρήση του συνόλου των αισθήσεων του βρίσκεται χρονικά σε προσχολικό επίπεδο. Τέλος, οι 

ασκήσεις γίνονται με μορφή παιχνιδιού καλλιεργώντας στα παιδιά θετικά συναισθήματα για το 

σχολείο. Σύμφωνα με τη θεωρία της Fernald, στόχος του σχολείου δεν είναι απλώς η διδασκαλία 

της γλώσσας αλλά και η εκμάθηση δεξιοτήτων κυριαρχίας και αυτονομίας του σώματος του 

παιδιού (Παντελιάδου, 2011). 

 

4.3 Η μέθοδος των Orton-Gillingham  

Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση της διδασκαλίας βασίζεται στην θεωρία του Orton (1929, 

1933). Σύμφωνα με την θεωρία του Orton, τα παιδιά με δυσλεξία δυσκολεύονταν να 

δημιουργήσουν των κατάλληλη εγκεφαλική οργάνωση με τη οποία θα μπορούσαν να 

συνδυάσουν τις οπτικές λέξεις με τις προφορικές μορφές τους. Για τον λόγο αυτό για την 

εκμάθηση της αναγνωστικής ικανότητας εισήγαγε δραστηριότητες οι οποίες ενεργοποιούν τόσο 

την δεξιά όσο και την αριστερή λειτουργία του εγκεφάλου. Παρατήρησε ότι τα ερεθίσματα της 

αφής, της ακοής και της όρασης βοηθούν τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή 

διαδικασία καθώς η επεξεργασία των πληροφοριών είναι πολύπλευρη. 

Η προσέγγιση της διδασκαλίας από τον Samuel Torrey Orton και από την Anna 

Gillingham επικεντρώνεται στην αποκωδικοποίηση της ανάγνωσης και στην κωδικοποίηση της 

γραφής, οι οποίες συνδυάζονται με την ορθογραφία σε κάθε μάθημα. Το πρόγραμμα π ου 

προτείνουν περιλαμβάνει τρία μέρη. 

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος, όπου ο μαθητές γνωρίζουν ήδη τα γράμματα της 

αλφαβήτου, μαθαίνουν να βρίσκουν τη σωστή αντιστοιχία μεταξύ γραφημάτων και φωνημάτων. 

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει κάθε γράφημα σε κάρτα και ο μαθητής πρέπει  

να το διαβάσει οπτικά και ακουστικά. Στην πρώτη περίπτωση ο μαθητής βλέπει την κάρτα και 

προφέρει το φώνημα και στη συνέχεια αν δεν απαντήσει σωστά ψηλαφίζει το γράμμα. Αν πάλι 

ο μαθητής δεν τα καταφέρει τότε ο εκπαιδευτικός προφέρει το  φώνημα και έπειτα ο μαθητής το 
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γράφει στο τετράδιό του προφέροντάς το. Στη δεύτερη περίπτωση πάλι ο εκπαιδευτικός 

προφέρει το φώνημα και ο μαθητής πρέπει να δώσει το αντίστοιχο γράμμα. Η απάντηση πρέπει 

να δίνεται με βεβαιότητα και δεν επιτρέπεται στον μαθητή να μαντεύει. Αν ο μαθητής αποτύχει, 

ο εκπαιδευτικός δείχνει την σωστή κάρτα προφέροντας τον φθόγγο και του ζητά  

να τον γράψει στο τετράδιό του. Στη συνέχεια τοποθετεί τις κάρτες που ο μαθητής γνωρίζει  

σε μια στήλη και παρουσιάζει νέα φωνήματα. 

Στο δεύτερο μέρος ο μαθητής πρέπει να είναι ικανός να διαχωρίζει τους φθόγγους και τις 

συλλαβές από τις οποίες αποτελείται μια λέξη και να μπορεί να συνθέτει μια ολοκληρωμένη 

λέξη. Έρχεται σε επαφή με τα λιγότερο κοινά γράμματα και τις γραφοφωνημικές αντιστοιχίες 

τους, ενώ αρχίζει να μαθαίνει τις πιο γνωστές καταλήξεις και προθέματα. Σε αυτό το στάδιο  

η παρουσίαση του νέου γράμματος γίνεται με την επίδειξη μιας κάρτας στην οποία είναι 

τυπωμένο το γράμμα και με τη χρήση μια γνωστής λέξης. Οι δραστηριότητες που εφαρμόζονται 

δηλαδή αφορούν τη διάκριση φωνημάτων, την σύνθεσή τους, την παρουσίαση νέων γραμμάτων 

και την ανάγνωση λέξεων. Στο τέλος, ο μαθητής γράφει από μνήμης, ενώ συγχρόνως διαβάζει 

αρκετές φορές. Για την ανάγνωση χρησιμοποιούνται λέξεις και φράσεις από το βασικό λεξιλόγιο 

κάθε τάξης, καθώς και άγνωστες λέξεις. 

Στο τρίτο στάδιο υπαγορεύονται λέξεις, φράσεις και προτάσεις με βάση το γράμμα που 

παρουσιάστηκε πρόσφατα. Ο μαθητής πρέπει να επαναλάβει προφορικά κάθε λέξη, φράση ή 

πρόταση προτού την γράψει. Τέλος, εφόσον μαθαίνουν όλο και περισσότερα καινούργια 

πράγματα ενθαρρύνονται να γράψουν προτάσεις, παραγράφους ακόμα και μικρές ιστορίες.  

Η διδασκαλία ολοκληρώνεται συνήθως μια παρότρυνση για ανάγνωση κειμένων από 

βιβλία ή περιοδικά. Τα κείμενα πρέπει να είναι αντίστοιχα των δυνατοτήτων των μαθητών, ενώ 

είναι απαραίτητο να έχουν απαλειφθεί τα δύσκολα σημεία και λέξεις. Φυσικά η εφαρμογή του 

προγράμματος προσαρμόζεται αναλόγως και σε μεγαλύτερα παιδιά  (Μπαστέα, 2016). 

 

4.4 Η άμεση διδασκαλία 

Το σύστημα της άμεσης μεθόδου για τη διδασκαλία της ανάγνωσης και της αριθμητικής (Direct 

Instruction Systems for Teaching Arithmetic – DISTAR) αναπτύχθηκε από τους  

Carl Bereiter και Siegfried Engelmann το 1966. Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο 

Έρευνας του Πανεπιστημίου του Ιλινόις και απευθυνόταν σε παιδιά που προέρχονταν από 

υποβαθμισμένο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.  

Μια από τις βασικές θέσεις του προγράμματος DISΤAR είναι ότι τα παιδιά από χαμηλά 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα αντιμετωπίζουν σοβαρό μαθησιακό έλλειμα, το οποίο πρέπει 

να διορθωθεί προτού εισέλθουν στο αναγνωστικό σχολικό περιβάλλον που είναι 
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προσανατολισμένο στις απαιτήσεις και γνώσης της μεσαίας τάξης. Οι διδακτικοί στόχοι δεν 

προκύπτουν από ατομική αξιολόγηση, είναι προκαθορισμένοι και η μαθησιακή διαδικασία 

ορίζεται πάντα από τον εκπαιδευτικό.  Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιείται μια ξεκάθαρη, 

δομημένη βήμα προς βήμα, γρήγορη, απόλυτη, άμεση και εξειδικευμένη διδακτική μέθοδος μαζί 

με τα σχετικά υλικά. Η άμεση διδασκαλία καταλήγει στην απόκτηση συγκεκριμένων και 

μετρήσιμων γνώσεων. 

Το αναγνωστικό πρόγραμμα υλοποιείται σε έξι επίπεδα, τα δύο πρώτα εκ των οποίων 

προτείνονται για παιδιά από το νηπιαγωγείο μέχρι και τη δευτέρα τάξη του δημοτικού. Σε αυτά 

τα επίπεδα η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προφορικού λόγου, 

του λεξιλογίου και της συγκέντρωσης της προσοχής. Οι προαναγνωστικές δεξιότητες 

αναπτύσσονται στο νηπιαγωγείο όπου διδάσκονται και οι γραφοφωνημικές αντιστοιχίες. Στην 

αρχή τα παιδιά έρχονται σε επαφή με μικρό αριθμό φθόγγων, φωνηέντων και συμφώνων και στη 

συνέχεια η διαδικασία συνεχίζεται και με δύο φθόγγους, οι οποίοι επιπλέον συντίθενται. Τέλος, 

εισάγονται τα γράμματα τα οποία αντιστοιχούν στους φθόγγους που τα παιδιά είναι σε θέση να 

χειρίζονται.  

Το επόμενο στάδιο είναι η αναγνώριση της ομοιοκαταληξίας των λέξεων, το οποίο 

βασίζεται κυρίως στη φωνολογική ενημερότητα. Τη στιγμή που οι μαθητές μαθαίνουν έξι 

φθόγγους και τα γράμματα από τα οποία αποτελούνται, δίνονται σε αυτούς εύκολες φωνολογικά 

λέξεις, οι οποίες ενσωματώνονται σε απλές προτάσεις και ιστορίες. Από την αρχή της 

διδασκαλίας δίνεται έμφαση στην εξέλιξη και ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης, η οποία 

αρχίζει μέσω της περιγραφής εικόνας, αποσαφήνισης προτάσεων και καταλήγει στην κεντρική 

ιδέα των ιστοριών. Ο εκπαιδευτικός απευθύνει συνεχώς ερωτήσεις που αφορούν τη ροή της 

σημασίας και τέλος ακολουθεί και η διδασκαλία της ορθογραφίας καθώς αποτελεί ξεχωριστό 

κομμάτι του διδακτικού προγράμματος. Οι ασκήσεις της ορθογραφίας απευθύνονται σε όλη την 

τάξη και εκτελούνται οποιαδήποτε στιγμή, σε αντίθεση με τη διδασκαλία της ανάγνωσης που 

πραγματοποιείται σε μικρές ομάδες. 

Η μέθοδος DISTAR βασίζεται σε μια πρωταρχική προϋπόθεση ότι οι μαθητές μαθαίνουν 

έννοιες και δεξιότητες που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν αποκλειστικά σε περίπτωση που 

διδαχθούν σε αυτούς με σαφήνεια και αμεσότητα. Εφόσον η άμεση διδασκαλία επιτύχει τον 

σκοπό της, θα αποδειχθεί ότι τα παιδιά εμπέδωσαν όσα έχουν διδαχθεί (Παντελιάδου, 2011). 
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4.5 Η «Ανάκτηση Ανάγνωσης»  

Η μέθοδος της Marie Clay «ανάκτηση της ανάγνωσης» απευθύνεται σε παιδιά που έχουν ήδη 

διδαχθεί ανάγνωση και γραφή για έναν χρόνο, αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζουν εξαιρετικά 

χαμηλές επιδόσεις. Η Clay θεωρεί ότι όλοι οι αναγνώστες από πέντε ετών μέχρι έμπειρους 

αναγνώστες χρησιμοποιούν βοήθειες από διάφορες πήγες, σημασιολογικές  

(νόημα κειμένου), συντακτικές (δομή πρότασης), οπτικές (γραφήματα, ορθογραφία, σχήμα και 

δομή) και φωνολογικές (ήχοι του προφορικού λόγου). Σκοπός του προγράμματος είναι το παιδί 

να αποκτήσει στρατηγικές πρόσληψης και οργάνωσης πληροφοριών που λαμβάνει από  

το κείμενο. Η βασική άποψη της Clay είναι ότι οι γραφοφωνημικές αντιστοιχίες και  

τα ορθογραφικά μοτίβα μαθαίνονται μέσα από την ανάγνωση και τη γραφή κειμένων  

με νόημα, με αποτέλεσμα η ανάκτηση της ανάγνωσης να επιτυγχάνεται μέσα από αυθεντικά 

κείμενα (Clay & Gazden 1990). 

 Μια τυπική καθημερινή διδασκαλία αρχίζει με την ανάγνωση γνωστών στο παιδί 

βιβλίων, ή του βιβλίου της προηγούμενης μέρας και με την αναγνώριση γραμμάτων. Ακολουθεί 

η γραφή μιας ιστορίας από το παιδί, η φωνημική ανάλυση λέξεων, το κόψιμο και η 

επανασύνθεση της ιστορίας. Στο τέλος δίνεται ένα νέο βιβλίο στο παιδί για να το διαβάσει.  

Οι δραστηριότητες του προγράμματος «ανάκτηση ανάγνωσης» χωρίζονται σε δεκαέξι ενότητες 

και διδάσκεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού (Clay, 1991, 1998). 

Ενδεικτικά, οι δραστηριότητες της Clay αφορούν τις ακόλουθες ενότητες: 

1. Κατευθύνσεις. Το παιδί μαθαίνει τους βασικούς κανόνες κατευθύνσεων του γραπτού λόγου 

(από πάνω προς τα κάτω, από αριστερά προς δεξιά), οι οποίοι αν και φαίνονται απλοί, είναι 

αρκετά σύνθετοι για έναν αρχάριο αναγνώστη. 

2. Ακολουθίες. Το παιδί εξασκείται σε ακολουθίες και σειροθέτηση αντικειμένων, ώστε να 

μπορεί να εστιάζει την προσοχή του στη διαδοχή λέξεων και φωνημάτων.  

3. Χώρος. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί τον χώρο του χαρτιού και τα όριά του, καθώς και 

τη σχέση μεγέθους γραμμάτων και λέξεων. 

4. Προσοχή στη γραφή. Μέσω της ανάγνωσης βιβλίων αποσαφηνίζει τις γραφοφωνημικές 

αντιστοιχίες τις οποίες συγχέει και, ως εκ τούτου δημιουργεί το Αλφαβητάρι, ένα βιβλίο το οποίο 

για κάθε γράμμα της αλφαβήτου περιέχει ένα θέμα που ξεκινά με αυτό  το φώνημα.  

5. Γραφή ιστοριών. Το παιδί παράγει ιδέες, συνθέτει μηνύματα, καταγράφει και διαβάζει αυτά 

που έγραψε. 

6.  Αναγνώριση της φωνημικής δομής. Το παιδί εξασκείται στην αντίληψη διαδοχής των 

φωνημάτων μιας λέξης και στη γραπτή απόδοση αυτής της διαδοχής.  
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7. «Συναρμολόγηση» προτάσεων. Το παιδί αναλύει μια δική του πρόταση σε φράσεις, λέξεις, 

καταλήξεις και στη συνέχεια την επανασυνθέτει. 

8. Ανάγνωση βιβλίων. Το παιδί διαβάζει βιβλία ή δικές του προτάσεις (η ανάγνωση γίνεται σε 

επίπεδο κειμένου και όχι λέξεων). 

9. Διδασκαλία στρατηγικών. Ενθαρρύνονται οι συμπεριφορές που βοηθούν τους φτωχούς 

αναγνώστες. Αυτοπαρακολούθηση της ανάγνωσης και της γραφής και αυτοδιόρθωση.  

10. Σύνθεση της ακολουθίας ήχων με την ακολουθία γραμμάτων.  Το παιδί μέσα από την σύνθεση 

και την ανάλυση των λέξεων που γράφει ή διαβάζει ενισχύει την αίσθηση της σύνδεσης 

προφορικού – γραπτού λόγου. Καλλιεργείται η συνείδηση ότι «όσα γνωρίζουμε στη γραφή 

μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και στην ανάγνωση και το αντίστροφο». 

11. Απομόνωση λέξεων στην ανάγνωση. Το παιδί απομονώνει μια λέξη που του είναι καινούργια 

και άγνωστη και μαθαίνει να την διαβάζει συνδέοντάς την με άλλες λέξεις που ήδη γνωρίζει.  

12. Δημιουργία φράσεων. Στο παιδί παρουσιάζεται από ένα κείμενο ή πρόταση μόνο ένα μέρος 

ή μόνο μια φράση που μπορεί να διαβάσει αυτόματα. Έτσι, το παιδί σταδιακά εξασκείται στον 

ρυθμό της οπτικής «σάρωσης». Ενισχύεται η γρήγορη και φυσική ροή της ανάγνωσης.  

13. Διδασκαλία προβλήματος ακολουθίας. Το παιδί εξασκείται στην αντίληψη της ακολουθίας 

του γραπτού λόγου (από αριστερά στα δεξιά) διαβάζοντας περιορισμένο μέρος του κειμένου 

(γράμμα, λέξη, πρόταση). 

14. Δεξιότητες που παρεμποδίζουν τη μάθηση. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης το παιδί 

καθοδηγείται από τον εκπαιδευτικό, ώστε να χρησιμοποιεί πληροφορίες (βοήθειες), βοηθώντας 

τον να αποκτήσει ευελιξία στη χρήση στρατηγικών. 

15. Αντιμετώπιση της δύσκολης ανάκλησης. Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τον μαθητή προκειμένου 

να αναπτύξει στρατηγικές για τη μνήμη ή την ανάκληση μιας συγκεκριμένης συσχέτισης.  

16. Επιτάχυνση του αργού ρυθμού των παιδιών. Το υλικό προς ανάγνωση τροποποιείται ανάλογα 

με τον βαθμό δυσκολίας του, ώστε ο ρυθμός προόδου της αναγνωστικής συμπεριφοράς του 

παιδιού να ξεμπλοκάρεται και να επιτυγχάνεται. 

Η μέθοδος της Clay για την «ανάκτηση της ανάγνωσης» εφαρμόζεται σε ημερήσια ατομικά 

μαθήματα για διάστημα περίπου δεκαπέντε εβδομάδων. Μετά από αυτό το πρόγραμμα  

τα παιδιά καταφέρνουν να φτάσουν στον μέσο όρο των επιδόσεων που αντιστοιχούν στην ηλικία 

τους. Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της μεθόδου δεν είναι μόνο η σύντομη διάρκειά 

της, αλλά και η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ανάγνωσης και της γραφής 

των παιδιών και όταν εκείνα θα έχουν ολοκληρώσει πλέον το πρόγραμμα.  
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4.6 Η «Αναγνωστική Επιτυχία»  

Το πρόγραμμα «Αναγνωστική Επιτυχία» (Reading Success) διαμορφώθηκε σταδιακά το 1976 

με βάση τις εργασίες των Lovitt και Hansen. Θεμελιώδης αρχή του προγράμματος αυτού είναι 

ότι για να βελτιώσει ο μαθητής τις απαιτούμενες δεξιότητες για την ανάγνωση και τη γραφή, 

πρέπει πρώτον να εξασκηθεί στην αποκωδικοποίηση, στην αναγνωστική ευχέρεια, στην 

κατανόηση γραπτού κειμένου και στην αρχική και βασική γραπτή γλώσσα (Lorna, 1997). 

 Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε με επιτυχία σε φτωχούς αναγνώστες που αντιμετώπιζαν 

προβλήματα στις παραπάνω δεξιότητες ανεξάρτητα από την αιτίες προέλευσής τους  

(π.χ.  Μαθησιακές Δυσκολίες, νοητική υστέρηση, συναισθηματικές διαταραχές κ.λπ.). Βασική 

θέση της φιλοσοφίας του προγράμματος για την εκμάθηση των αναγνωστικών δεξιοτήτων είναι 

η προσέγγιση της άμεσης διδασκαλίας. Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινή 

αξιολόγηση των μαθητών πάνω στη διδασκόμενη ύλη, ενώ ακόμη χρησιμοποιεί θετική ενίσχυση 

στη διδασκαλία γνωστικών στρατηγικών. 

 Η διαδικασία της διδασκαλίας του βασικού μαθήματος ανάγνωσης αναπτύσσεται γύρω 

από τέσσερις τομείς που αφορούν την αποκωδικοποίηση. Οι τομείς αυτοί είναι η τεχνική 

εξάσκησης στη γραφοφωνημική αντιστοιχία, η τεχνική διόρθωσης λαθών αποκωδικοποίησης, η 

τεχνική εξάσκησης στην οπτική αναγνώριση λέξεων και η τεχνική ανάγνωσης πολυσύλλαβων 

λέξεων.  

 Στο πρόγραμμα αυτό οι μαθητές πρέπει να διδάσκονται και τις τρεις τεχνικές 

αποκωδικοποίησης, δηλαδή την φωνημική ανάλυση, την ανάλυση σε μέρη και την οπτική 

αναγνώριση λέξεων. Η διδασκαλία και των τριών τεχνικών κάνει τους μαθητές να υπερτερούν 

έναντι σε κάποιον αναγνώστη ο οποίος μπορεί να χειρίζεται μόνο μια τεχνική. Τέλος,  

οι μαθητές που έχουν σημαντικό πρόβλημα με την αποκωδικοποίηση των λέξεων προτού 

διαβάσουν μια πρόταση ή ένα κείμενο, εξασκούνται πρώτα στη γραφοφωνημική αντιστοιχία. 

Έμφαση δίνεται, επίσης, στην καλλιέργεια φωνολογικής ενημερότητας, καθώς αποτελεί 

δεξιότητα πρωταρχικής σημασίας για την αποκωδικοποίηση άγνωστων λέξεων και 

αναπτύσσεται τόσο στους αρχάριους αναγνώστες, όσο και σε αυτούς που αντιμετωπίζουν 

αναγνωστικές δυσκολίες. 

 Η μέθοδος «Αναγνωστική Επιτυχία» από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έως και σήμερα 

εξακολουθεί να εφαρμόζεται και να δέχεται φυσικά κατά καιρούς τροποποιήσεις  

και βελτιώσεις (Παντελιάδου, 2011).  
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5. Προγράμματα Παρέμβασης Αναγνωστικής Κατανόησης στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές έρευνες γύρω από την εκμάθηση της ανάγνωσης. 

Πολλές αφορούν τη δομή της ίδια της γλώσσας για κάθε χώρα, αλλά και ολόκληρη τη διαδικασία 

και τους μηχανισμούς που λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης. Όλες αυτές οι 

έρευνες συμβάλλουν στην κατηγοριοποίηση των μεθόδων διδασκαλίας σύμφωνα με τις 

διαφορετικές γλώσσες και το σύστημα γραφής τους (Bentolila & Germain, 2005). 

Βασική δεξιότητα που πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά είναι «να μάθουν πώς να 

μαθαίνουν» (Τζουριάδου & Αναγνωστοπούλου, 2011). Η χρήση αναλυτικών μεθόδων 

προσέγγισης μαθησιακών έργων δεν προβλέπεται στα αναλυτικά προγράμματα, κάτι το οποίο 

αποτελεί παράγοντα όξυνσης αυτών των δυσκολιών. Μέσω της δημιουργίας εναλλακτικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων με προσανατολισμό στις μεθόδους επεξεργασίας και τις 

μαθησιακές στρατηγικές επιτυγχάνεται η βελτίωση του τρόπου επεξεργασίας, οργάνωσης και 

συστηματοποίησης της γνώσης (Αναγνωστοπούλου, 2004. Τζουριάδου & Αναγνωστοπούλου, 

2011). 

Επί χρόνια, λοιπόν, εκτυλίσσεται ευρεία συζήτηση αναφορικά με την καταλληλότερη 

μέθοδο διδασκαλίας της ανάγνωσης, με επικρατέστερες τη φωνητική προσέγγιση, κατά την 

ολιστική προσέγγιση, κατά την οποία το παιδί ανακαλύπτει το νόημα των λέξεων μέσα από 

εμπειρίες που βιώνει σε ένα εμπλουτισμένο γλωσσικό περιβάλλον (Castles, Rastle & Nation, 

2018).  

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, η βελτίωση της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης 

και σε δεύτερο βαθμό της  αναγνωστικής κατανόησης έχει συνδεθεί πολλές φορές με τη 

βελτίωση της φωνολογικής επίγνωσης (Pae, Sevcik & Morris, 2010. Turner & Greaney, 2008). 

Η σχέση αυτή έχει επιβεβαιωθεί με έρευνες και στην Ελλάδα τόσο του Πόρποδα (2002) όσο και 

του Καραντζή (2003) που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη της φωνολογικής 

επίγνωσης διευκολύνει την μάθηση της ανάγνωσης. Επιπλέον, στα διεθνή ερευνητικά δεδομένα 

υπάρχουν αρκετά στοιχεία για τη συμβολή της συλλαβικής μεθόδου στην αποκωδικοποίηση. 

Όσον αφορά την επίδραση της ολικής μεθόδου, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, απασχόλησε 

τη σύγχρονη βιβλιογραφία είτε με μεμονωμένα ευρήματα, είτε συγκριτικά με άλλες μεθόδους 

(Noell, Connell & Duhon, 2006. O’ Connor & Padeliadu, 2000. Schmidgall & Joseph, 2007). 

Τέλος, αρκετές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί για τη συμβολή της αναλυτικο -συνθετικής 

μεθόδου στην αποκωδικοποίηση (Goswami & Wyse, 2008). Μάλιστα, πολλές έρευνες 

επιχείρησαν να συγκρίνουν τη μέθοδο της σύνθεσης με την ανάλυση, ώστε να διακρίνουν ποια 
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συμβάλλει περισσότερο στην βελτιστοποίηση της αποκωδικοποίησης (Johnston & Watson, 

2004. Johnston, McGeown & Watson, 2012).   

 Παράλληλα με τις έρευνες που εντόπισαν τα χαρακτηριστικά των «πτωχών» 

αναγνωστών κατά τη διάρκεια ανάγνωσης κειμένων, που αυτά δεν είναι άλλα από την 

περιορισμένη εφαρμογή αναγνωστικών στρατηγικών και της μειωμένης κατανόησης, έχουν 

πραγματοποιηθεί και έρευνες παρέμβασης. Σκοπός αυτών των παρεμβάσεων πέρα από τη 

βελτίωση της ακρίβειας και της ευχέρειας των αναγνωστών είναι και η ανάπτυξη «διορθωτικών» 

μεθόδων για την αναγνωστική κατανόηση. Είναι αυτονόητο ότι οι μέθοδοι παρέμβασης 

ακολούθησαν ιστορικά τα υποδείγματα μάθησης της εκάστοτε χρονικής περιόδου και 

τροποποιήθηκαν σταδιακά. Σε γενικές γραμμές όμως, οι μέθοδοι αυτές ταξινομούνται σε 

τέσσερις κατηγορίες: τη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων και παροχή άμεσων αμοιβών, τη 

διδασκαλία με βάση τον εμπλουτισμό των κειμένων, τη διδασκαλία των αυτοερωτήσεων και την 

ολική προσέγγιση της γλώσσας.  

 Σύμφωνα με τις έρευνες παρέμβασης, πολλές από τις διδασκόμενες στρατηγικές σε 

παιδιά με ΕΜΔ αφορούν κυρίως τη δομή του κειμένου. Οι Domino, Gersten, Carnine και Blake 

(1990) δίδαξαν σε μαθητές με ΕΜΔ πώς να βρίσκουν τα μέρη μιας ιστορίας, να τα καταγράφουν 

σε ένα χαρτί και μετά να ξαναλένε τα σημαντικά μέρη χρησιμοποιώντας τις σημειώσεις τους.  

Το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής έδειξε ότι η αναγνωστική κατανόηση των μαθητών 

βελτιώθηκε σημαντικά.   

 Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι η διδασκαλία στρατηγικών – βασικών δεξιοτήτων 

σε συνδυασμό με τα μοντέλα άμεσης διδασκαλίας έχουν πλέον θετικά αποτελέσματα στην 

αναγνωστική κατανόηση όχι μόνο σε παιδιά με ΕΜΔ, αλλά και χωρίς, σύμφωνα με μια μετά-

ανάλυση ερευνών σχετικών με τη διδασκαλία αναγνωστικής κατανόησης (Swanson, 1999b. 

Swanson, Carson, & Sachse-Lee, 1996).   

Οι στρατηγικές αυτές των Brown, Palincsar και Armbruster (1994) που αφορούν στην 

προσέγγιση της διδασκαλίας στρατηγικών για τη βελτίωση της κατανόησης, επικεντρώνονται 

στα εξής σημεία: 

• Κατανόηση του σκοπού της ανάγνωσης. Τα παιδιά καλούνται να αναρωτηθούν τον λόγο για 

τον οποίον διαβάζουν. Για παράδειγμα, σκοπός τους είναι να μάθουν τη γρήγορη ανάγνωση ενός 

κειμένου ή την ανάγνωση για την εξεύρεση της κύριας ιδέας. Έτσι, τα παιδιά θα μάθουν να 

χρησιμοποιούν την κατάλληλη στρατηγική για τον εκάστοτε σκοπό.  

• Διατύπωση υποθέσεων. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις γραπτώς 

ή προφορικώς για το τι θα ήθελαν να μάθουν διαβάζοντας το κείμενο.  
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• Σύνδεση με προηγούμενες πληροφορίες/εμπειρίες. Τα παιδιά πριν αρχίσουν την ανάγνωση 

καλούνται να γράψουν ή να πουν ό,τι γνωρίζουν ήδη για το θέμα.  

• Γραπτή (σε πίνακα ή χαρτί) παρουσίαση του βασικού λεξιλογίου. Παρουσιάζεται στα παιδιά 

ένας κατάλογος βασικού λεξιλογίου του κειμένου που έχουν για ανάγνωση.  

Οι μαθητές μπορούν να γράψουν το νόημά των λέξεων, να βρουν συνώνυμους όρους ή και να 

φτιάξουν καινούργιες προτάσεις. Μπορούν, επίσης να δημιουργήσουν και μια «τράπεζα λέξεων» 

σημειώνοντας τις λέξεις με τη σημασία τους σε κάρτες.  

• Διαμόρφωση εννοιολογικών καρτών. Ο εκπαιδευτικός κατηγοριοποιεί τις λέξεις  

σε εννοιολογικές ομάδες πριν τα παιδιά ξεκινήσουν την ανάγνωση.  

• Δημιουργία αναλογιών και οπτικών εικόνων. Οι μαθητές συνδυάζουν όσα ήδη γνωρίζουν 

με καινούργιες γνώσεις. Ο ρόλος του δασκάλου είναι να παρουσιάζει στα παιδιά  θέματα που 

έχουν ήδη διδαχθεί , ώστε να κατανοήσουν το κείμενο χρησιμοποιώντας αφαιρετική σκέψη.  

• Δημιουργία εννοιολογικών πινάκων – σχημάτων. Η χρήση και η αξιοποίηση της οπτικής 

οδού ως μέσο πρόσληψης πληροφοριών μπορεί να επιτευχθεί με έναν εννοιολογικό χάρτη. Ένας 

εννοιολογικός χάρτης μπορεί να μοιάζει σαν ιστός αράχνης με «κενά» μέρη τα οποία μπορούν 

να συμπληρωθούν από τα παιδιά. 

•  Προσανατολισμός σε χρήσιμες πληροφορίες. Πολλά κείμενα δεν περιλαμβάνουν μόνο τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόησή του, αλλά και κάποιες λεπτομέρειες 

οι οποίες δυσκολεύουν και αποπροσανατολίζουν τα παιδιά από το κεντρικό νόημα και ιδιαίτερα 

τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, οι μαθητές να διδαχθούν τους 

τρόπους να συγκρατούν στη μνήμη τους μόνο τις χρήσιμες πληροφορίες του κειμένου.  

• Έλεγχος του βαθμού κατανόησης. Πολλές φορές οι μαθητές με ΕΜΔ δεν αντιλαμβάνονται 

τα προβλήματα κατανόησης που αντιμετωπίζουν. Για παράδειγμα, δεν συνειδητοποιούν την 

άγνοια τους σε σχέση με το λεξιλόγιο ή την έλλειψη σχετικών προηγούμενων γνώσεων.  

Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητο οι μαθητές να διδάσκονται τρόπους για την ανεύρεση του 

λόγου ύπαρξης μιας δυσκολίας (Baker, 1985).  

• Αλληλεπίδραση με το κείμενο. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο παιδί «έξυπνους» τρόπους για 

να αλληλεπιδρά με το κείμενο, καθώς το διαβάζει. Για παράδειγμα, καθώς διαβάζει, μπορεί να 

βάζει ένα ερωτηματικό δίπλα σε κάθε λέξη την οποία δεν καταλαβαίνει. Θα μπορούσε επίσης, 

να φτιάξει το δικό του σύστημα με κώδικες (να υπογραμμίζει τις λέξεις «κλειδιά»).  

• Περίληψη. Ο ρόλος της περίληψης για την κατανόηση του κείμενου είναι πολύ σημαντικός, 

καθώς βασίζεται στην κριτική επιλογή των κύριων ιδεών/γεγονότων του κειμένου.   Ωστόσο, η 

περίληψη αποτελεί μια τεχνική την οποία χρησιμοποιούν αυτόματα οι καλοί αναγνώστες.  

Ο «φτωχός» αναγνώστης χρειάζεται τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, ώστε να μάθει να κρατά 
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σύντομες σημειώσεις την ώρα που διαβάζει, δημιουργώντας κατά κάποιον τρόπ ο ένα 

εννοιολογικό σχήμα, σχετικό με το περιεχόμενο του κειμένου.  

Γενικά, στη διδασκαλία στρατηγικών οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διδάσκονται 

να ζητούν διευκρινίσεις όταν μπερδεύονται, να θέτουν ερωτήσεις για το κείμενο και να 

ενεργοποιούν την προηγούμενη γνώση τους καθώς το διαβάζουν, να κάνουν προβλέψεις και να 

παράγουν υποθέσεις για το τι ακολουθεί στο κείμενο, να δημιουργούν νοητικές εικόνες που 

αναπαριστούν τις ιδέες του κειμένου και να κάνουν περιλήψεις (Παντελιάδου, 2011).  

Πιο συγκεκριμένα, η Connor με τους συνεργάτες της (2011) στη Φλόριντα των ΗΠΑ, 

εξέτασαν την αποτελεσματικότητα μιας εξάμηνης σχολικής παρέμβασης διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας στις αναγνωστικές επιδόσεις 216 μαθητών (51% άρρενες)  11-12 με ΕΜΔ, 182 εξ 

αυτών με δυσλεξία. Διεξήχθησαν εικοσάλεπτες καθημερινές δραστηριότητες σε δυάδες, σε 

συνδιδασκαλία με την ολομέλεια των τάξεων φοίτησής τους, με 108 σχετικά επιμορφωμένους 

εκπαιδευτικούς. Πραγματοποιήθηκε ρητή διδασκαλία και μοντελοποίηση στρατηγικών 

φωνολογικής αποκωδικοποίησης, αποσαφήνισης και προτασιακής χρήσης πολυσύλλαβων 

λέξεων (συνώνυμων, αντίθετων και ομόηχων). Με τις ίδιες μεθόδους διδάχθηκαν στρατηγικές 

προεπισκόπησης κειμένου, πρόβλεψης κειμενικού περιεχομένου, καθώς και 

επαναλαμβανόμενης ακρόασης και αντίστοιχης μεγαλόφωνης και σιωπηρής ανάγνωσης 

επεξηγηματικών κειμένων των σχολικών εγχειριδίων, παράφρασης και περίληψής τους.  

Επίσης, οι συμμετέχοντες ασκήθηκαν στην αξιοποίηση των προϋπαρχουσών τους 

γνώσεων και των κειμενικών συμφραζομένων, αλλά και στη διατύπωση κυριολεκτικών, 

συμπερασματικών και αυτορρυθμιστικών αυτοερωτήσεων. Ταυτόχρονα, έγινε χρήση 

σημασιολογικών οργανωτών και εξωτερικών βοηθημάτων (εφαρμογή χρωματικής 

επισήμανσης) για την αναγνώριση και την αντιπαραβολή μιας τυπολογίας επιχειρημάτων στα 

διδασκόμενα κείμενα (σχέση αλληλουχίας, σύγκρισης και αντίθεσης, αιτίου και αιτιατού, 

γεγονότος και άποψης). Κατόπιν, χορηγήθηκαν πέντε σταθμισμένα κριτήρια λεξιλογικής 

επάρκειας και πρόσληψης κειμένου (Woodcock-Johnson III Letter/ Word Identification Test 

(Wendling, Schrank & Schmitt,  2007), Picture Vocabulary Test και Passage Comprehension 

Test  (Dunn & Dunn, 1981), Gates-MacGinitie Reading Test IV Reading Vocabulary Task 

(MacGinitie & Dreyer, 2000) και Comprehension Task). Βάσει αυτών, διαπιστώθηκε κατά 

41,49% και 38,68% μέση βελτίωση της κατανόησης γραπτού λόγου των ερευνώμενων και 

αύξηση του εύρους του προσληπτικού τους λεξιλογίου αντίστοιχα, συγκριτικά με τα ποσοστά 

27,92% και 19,31% μιας Ομάδας Ελέγχου 229 παραδοσιακά διδασκόμενων παιδιών (68% 

άρρενες) 11 - 12 χρόνων με ΕΜΔ, 164 εκ των οποίων με δυσλεξία. Ακόμη, καταγράφηκε θετική 

συσχέτιση των δεξιοτήτων που ασκήθηκαν στα άτομα αυτά. 
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Ανακεφαλαιώνοντας, για την υποστήριξη της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών 

με δυσλεξία ηλικίας 11-12 χρόνων, έχουν διεξαχθεί σχολικές παρεμβάσεις διαφοροποιημένης 

(Boardman et al., 2016· Connor et al., 2011· Reis et al., 2011) και εξατομικευμένης διδασκαλίας 

(Cantrell et al., 2010· Clarke et al., 2010· Wright et al., 2015), αλληλοδιδασκαλίας συνομηλίκων 

(Dufrene et al., 2010· Josephs & Jolivette, 2016· Landa & Barbetta, 2017) και συναφή 

τεχνολογικά βοηθούμενα προγράμματα (Fogarty et al., 2017· Ponce et al., 2012· Potocki et al., 

2015). Οι προσεγγίσεις διήρκεσαν 1-10 μήνες, ενώ οι δραστηριότητές τους είχαν ποικίλη 

συχνότητα και πλειοψηφικά υλοποιήθηκαν στην ολομέλεια των τάξεων φοίτησης των παιδιών. 

Διαμέσου ρητής ή άμεσης διδασκαλίας ή/ και μοντελοποίησης, οι παρεμβάσεις αυτές εστίασαν, 

μεταξύ άλλων, αφενός στην εκμάθηση γνωστικών στρατηγικών διάκρισης, αποκωδικοποίησης, 

εκφοράς, αποσαφήνισης και προτασιακής χρήσης σύνθετων/ πολυσύλλαβων λέξεων (Cantrell et 

al., 2010· Fogarty et al., 2017· Wright et al., 2015).  

Αφετέρου, εδράστηκαν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της επαναλαμβανόμενης 

ακρόασης κειμένου (Connor et al., 2011· Potocki et al., 2015) και της αντίστοιχης έκφωνης, 

χαμηλόφωνης και σιωπηρής του ανάγνωσης (Dufrene et al., 2010· Josephs & Jolivette, 2016· 

Landa & Barbetta, 2017). Παράλληλα, επικεντρώθηκαν στη διάκριση μεταξύ σημαντικών κ αι 

δευτερευουσών κειμενικών πληροφοριών (Ponce et al., 2012), καθώς και στη διάκριση ενός 

εύρους κειμενικών ειδών, συμβατικών και πολυτροπικών και έκτασης 100 -550 λέξεων, την 

εύρεση της κεντρικής ιδέας τους, την παράφραση, την αναδιήγηση και την περίληψή τους 

(Boardman et al., 2016· Clarke et al., 2010· Potocki et al., 2015· Reis et al., 2011). Επίσης, 

βασίστηκαν στη διδασκαλία στρατηγικών προεπισκόπησης κειμένου, πρόβλεψης κειμενικού 

περιεχομένου, αξιοποίησης των προϋπαρχουσών μαθητικών γνώσεων (Clarke et al., 2010· 

Connor et al., 2011), καταιγισμού ιδεών, δημιουργίας νοερών εικόνων, τήρησης σημειώσεων, 

ανασκόπησης κειμενικών νοημάτων και έκφωνης σκέψης (Wright et al., 2015).  

Άλλες έρευνες που διεξήχθησαν συμπεριέλαβαν την διδασκαλία τής διατύπωσης 

πραγματολογικών – κυριολεκτικών, διαρθρωτικών και συμπερασματικών – επαγωγικών 

αυτοερωτήσεων,  (Josephs & Jolivette, 2016· Potocki et al., 2015· Reis et al., 2011), αλλά και 

μεταγνωστικών αυτοερωτήσεων αυτοπαρακολούθησης και αυτοδιόρθωσης των αναγνωστικών 

εργασιών (Cantrell et al., 2010· Fogarty et al., 2017· Ponce et al., 2012). Ακόμη, συγκεκριμένες 

μελέτες χρησιμοποίησαν ποικίλες μνημοτεχνικές (Cantrell et al., 2010· Clarke et al., 2010), 

σημασιολογικούς και γραφικούς οργανωτές (Boardman et al., 2016· Wright et a l., 2015) και 

διάφορα εξωτερικά βοηθήματα (Fogarty et al., 2017· Josephs & Jolivette, 2016· Ponce et al., 

2012).  
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Ταυτόχρονα, ορισμένα προγράμματα στηρίχθηκαν και στην αναγνώριση και τη διάκριση 

ενός συνόλου σχημάτων λόγου (Clarke et al., 2010) και επιχειρημάτων (Connor et al., 2011· 

Ponce et al., 2012). Επιπροσθέτως, σε κάποιες παρεμβατικές δράσεις έγινε χρήση μαθητικών 

συμβολαίων (Dufrene et al., 2010), καταλόγων ελέγχου, πινάκων καθηκόντων και 

προτεραιοτήτων και χρονοδιαγραμμάτων εργασίας (Fogarty et al. , 2017· Ponce et al., 2012). 

Καταλήγοντας, μερικές προσεγγίσεις μεταχειρίστηκαν λεκτικούς ενισχυτές και διορθωτική 

ανατροφοδότηση (Boardman et al., 2016· Cantrell et al., 2010· Josephs & Jolivette, 2016· Landa 

& Barbetta, 2017), ημερολόγια μάθησης (Reis et al., 2011), κουπόνια ανταμοιβής και ατομικούς 

φακέλους επιτευγμάτων (Dufrene et al., 2010).  

Σε όλες τις παρεμβάσεις, διαπιστώθηκε κυμαινόμενη βελτίωση της πρόσληψης γραπτού 

λόγου των ερευνώμενων, παράλληλα με την ανάπτυξη της αναγνωστικής τους ακρίβειας (Landa 

& Barbetta, 2017) και ευχέρειας (Dufrene et al., 2010· Fogarty et al., 2017· Josephs & Jolivette, 

2016· Potocki et al., 2015· Wright et al., 2015) και την αύξηση της χρήσης των επιδιωκόμενων 

μεταγνωστικών στρατηγικών (Cantrell et al., 2010). Βρέθηκε εξίσου, η προαγωγή της 

αυτοεικόνας των ατόμων (Josephs & Jolivette, 2016), η υψηλή ικανοποίηση, εμπλοκή, ανάληψη 

πρωτοβουλιών και αλληλοβοήθειά τους σε ορισμένα προγράμματα (Reis et al., 2011), όπως και 

η ανάλογα συνεπής εφαρμογή κάποιων προσεγγίσεων (Boardman et al., 2016· Dufrene et al., 

2010· Landa & Barbetta, 2017).  

Επιπλέον, οι γλωσσικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων εξελίχθηκαν συναρτήσει της 

ηλικιακής τους ωρίμανσης (Cantrell et al., 2010), της σοβαρότητας των διαγνωσμένων ΕΜΔ 

τους (Fogarty et al., 2017), της κατά πλειοψηφία χαμηλής γενικής μαθησιακής τους επίδοσης  

(Ponce et al., 2012) και του ως επί το πλείστον μειονεκτικού κοινωνικο -πολιτισμικού και 

κοινωνικοοικονομικού τους επιπέδου (Potocki et al., 2015· Reis et al., 2011· Wright et al., 2015). 

Η αναγνωστική πρόοδος των μελετώμενων βρέθηκε συγχρόνως σε συνάρτηση με την αύξηση 

του προσληπτικού τους λεξιλογίου (Clarke et al., 2010· Connor et al., 2011). Εντούτοις, οι 

επιδόσεις των μαθητών προήχθησαν ανεξαρτήτως του φύλου τους (Ponce et al., 2012) ή της 

συννοσηρότητας της διάγνωσής τους (Wright et al., 2015). Τέλος,  διατηρήθηκαν και 

γενικεύθηκαν σε κυμαινόμενο βαθμό, σε επανελέγχους εντός μίας έως και 11 εβδομάδων (Clarke 

et al., 2010· Josephs & Jolivette, 2016· Landa & Barbetta, 2017· Potocki et al., 2015), αλλά και 

εντός 14 μηνών (Wright et al., 2015). 
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1. Προσεγγίσεις στην έννοια της Δημιουργικής Γραφής  

Ένας από τους πλέον πολυσυζητημένους όρους στη διεθνή και ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα 

είναι ο αγγλοσαξωνικός Creative Writing/ Δημιουργική Γραφή, καθώς παραπέμπει σε μία σειρά 

διφορούμενων νοημάτων που προκαλούν σύγχυση και αμηχανία  όχι μόνο λόγω των πολλαπλών 

σημασιοδοτήσεών τους, αλλά κυρίως για τις αξιολογικές τους προεκτάσεις (Κωτόπουλος , 2012). 

Η ΔΓ αν και παρουσιάζεται ως κάτι καινούργιο ως επιστημονικός κλάδος, φαίνεται να 

έχει ρίζες από το παρελθόν και πιο συγκεκριμένα από την Ρητορική στην Αρχαία Ελλάδα.  

Η ΔΓ (Καρακίτσιος, 2012) έχει ιστορία και παρελθόν και δεν είναι προϊόν παρθενογένεσης. 

Σχετίζεται με άμεσο τρόπο με τις κοινωνικές εξελίξεις,  με την πορεία των κυρίαρχων 

αντιλήψεων, αλλά και με τις γενικότερες αλλαγές κυρίως στο χώρο της εκπαίδευσης. Στοιχεία 

της ΔΓ, μερικά ή συνολικά, σημαντικά ή ασήμαντα αναγνωρίζονται και κατά κύριο λόγο με την 

γενικότερη παρουσία και εξέλιξη της Ρητορικής, ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό εργαλείο, με 

επίπεδα και διαστάσεις αλλά και εξελικτικές φάσεις. Αυτή η  σύνδεση της ΔΓ με τη Ρητορική 

είναι μια βασική παράμετρος που φωτίζει την εμφάνιση και την εξέλιξη της στις μέρες μας.  

Αδιαμφισβήτητα, η ΔΓ δεν αποτελεί ένα ακόμα «συνώνυμο» της Λογοτεχνίας αλλά ένα 

αυτόνομο σύνολο γνώσεων και εκπαιδευτικών τεχνικών με αποτέλεσμα η γραφή να έχει έναν 

κοινωνικό και σε μερικές περιπτώσεις και ψυχοθεραπευτικό ρόλο, καθώς, όπως υποστηρίζουν 

οι Freud και Brown, είναι δυνατόν να προσφέρει στο άτομο μια εσωτερική απελευθέρωση , ενώ 

επιπλέον λειτουργεί γι’ αυτό τόσο αυτοεπιβεβαιωτικά όσο και λυτρωτικά (Καρακίτσιος, 2012). 

Ωστόσο, υπάρχουν μερικοί που θεωρούν πως το δημιουργικό γράψιμο ταυτίζεται με τη 

λογοτεχνική παραγωγή, ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως με τον όρο ΔΓ αναφερόμαστε στην 

παραγωγή μιας πρωτότυπης γραπτής σύνθεσης ή και ανασύνθεσης, μιας ποικιλίας κειμενικών 

ειδών χωρίς να συνδέεται αποκλειστικά με τη λογοτεχνία (Ramet, 2004).  

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον Σουλιώτη (2012) ο όρος της ΔΓ  

αναφέρεται στην ικανότητα να ελέγχει και να «δαμάζει» κάποιος τις δημιουργικές σκέψεις και 

να τις μετατρέπει σε γραφή. Έτσι, αποτελεί μια εκπαιδευτική διαδικασία που σχετίζεται με την 

«ενεργητική συμμετοχή των παιδιών και απαιτεί το συντονισμό των νευροφυσιολογικών, 

ψυχολογικών και πνευματικών διεργασιών, προσφέροντας παράλληλα απόλαυση» (Βακάλη, 

2013).  

Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων γραφής είναι η εξαίρεση και όχι ο 

κανόνας στα προγράμματα διδασκαλίας παρά τα στοιχεία που υποστηρίζουν τη δυνατότητα  ΔΓ 

να απελευθερώνει τη δημιουργικότητα και να εμφανίζει ένα δυνατό ερέθισμα για την 

αυτοέκφραση και την κατανόηση του «εαυτού». Ο Naidoo (2011) υποστήριξε ότι η γραφή/ 

δημιουργική  γραφή  διευκόλυνε  τις  κοινωνικές  δεξιότητες  και  τις  δεξιότητες  αλφαβητισμού, 
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αλλά και αποτελεί ένα ζωτικό μέσο για να διερευνήσει προσωπικά και κοινοτικά ζητήματα.  Στην 

πραγματικότητα, η ΔΓ είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να προωθηθεί η επικοινωνία και η αλλαγή. 

Από την άλλη πλευρά, ως μία κατεξοχήν δημιουργική διαδικασία, η ΔΓ, συνδέεται άμεσα 

με την έννοια της δημιουργικότητας και αυτομάτως «αισθάνεται αλλεργική» σε οποιαδήποτε 

απόπειρα ορισμού, πλην γενικών, περιγραφικών και συνοπτικών προσδιορισμών (Καρακίτσιος, 

2013). Κι εδώ αρμόζει η ειλικρινής φράση του Davis, ο οποίος χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: 

«Υπάρχουν περίπου τόσοι ορισμοί, θεωρίες και ιδέες για τη δημιουργικότητα,  όσοι και οι άνθρωποι 

που έχουν γράψει τις ιδέες τους σε ένα κομμάτι χαρτί»  Davis (1992: 38).  

Συνεπώς, ο όρος «δημιουργική γραφή» έχει χαρακτηριστεί ως καταχρηστικός, 

επείσακτος, αλλά και σαφής (Σουλιώτης, 2012). Καταχρηστικός, γιατί η ίδια η πράξη του 

γράφειν είναι μια δημιουργική κατά κυριολεξία πράξη, ανεξάρτητα από το είδος,  

το περιεχόμενο και τον σκοπό της γραφής. Επείσακτος, γιατί αποδίδει στα ελληνικά τον 

αγγλοσαξωνικό όρο creative writing. Χαρακτηρίζεται, όμως και σαφής, κάτι που παραπέμπει 

περισσότερο σε μια κοινή διαίσθηση για το περιεχόμενο της ΔΓ και όχι σε μία μονοσήμαντη 

έννοια. Οι πολυάριθμες και διφορούμενες σημασιοδοτήσεις του, όπως θα αναδειχθεί και στη 

συνέχεια, καθιστούν τον όρο αρκετά ασαφή. Η χρήση του όμως έχει πλέον παγιωθεί 

παγκοσμίως, ώστε να μην τίθεται ζήτημα επιλογής νέου όρου.  

                        Γιατί, λοιπόν, δημιουργική και γιατί γραφή; 

Το δεύτερο μέρος, η γραφή, είναι πιο εύκολο να αιτιολογηθεί. Λέγεται γραφή και όχι λόγος 

γενικά, γιατί χρησιμοποιείται η γραφή, αφού η γραπτότητα, αναπόσπαστο χαρακτηριστικό του 

εγγράμματου πολιτισμού μας, γίνεται και αναπόσπαστο χαρακτηριστικό κάθε έργου.   

Η παραγωγή δηλαδή και η κατανάλωση λόγου για μη ενημερωτικό σκοπό χρησιμοποιεί σχεδόν 

πάντα τον γραπτό λόγο, έστω και αν τελικά το κείμενο απαγγέλλεται. Εξάλλου, η επεξεργασία 

του κειμένου, η αποτύπωση της κάθε νέας μορφής και η αντιπαραβολή παλαιότερων και 

νεότερων μορφών με στόχο την εξέλιξη του κειμένου, όλα αυτά, είναι εφικτά μόνο στη γραπτή 

μορφή του λόγου (Σουλιώτης, 2012). 

Πιο συγκεκριμένα, η αιτιολόγηση της χρήσεως του όρου δημιουργική εμπλέκει την 

αποσαφήνιση του όρου δημιουργικότητα. Αν η γραπτότητα είναι αναπόσπαστο χαρακτηριστικό 

του εγγράμματου πολιτισμού μας, η δημιουργικότητα είναι αναπόσπαστο χαρακτηριστικό κάθε 

ανθρώπου, το οποίο και καλλιέργεια επιδέχεται και σε ύφεση ενδέχεται να υποπίπτει.   

Η δημιουργικότητα αξιοποιεί την αποκλίνουσα σκέψη, δηλαδή τη σκέψη που τείνει  

να καινοτομήσει, να δημιουργήσει κάτι καινούργιο και πρωτότυπο, βασιζόμενη στη φαντασία, 

υποκύπτοντας έλλογα στην περιέργεια, υπακούοντας σε προθέσεις, αναλαμβάνοντας το ρίσκο,  
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παραβιάζοντας γνωστές δομές, μορφές και συμβάσεις, αποτολμώντας νέους συνδυασμούς, 

διαμορφώνοντας νέες στρατηγικές, σχεδιάζοντας άγνωστους τρόπους επίλυσης ενός θέματος, 

προσαρμοζόμενη με πρωτοτυπία και εκφραζόμενη με ευαισθησία (Μαγνήσαλης, 2003· Unesco 

& Cerlalc, 2009).  

Παράλληλα, σύμφωνα με την κοινωνική πολιτισμική θεωρία, η γραφή δεν θα πρέπει 

πλέον να θεωρείται μια μοναχική διαδικασία, αλλά μία κοινωνική δραστηριότητα κατά την 

οποία η συνεργασία, αλλά και οι καθοδηγούμενες οδηγίες αποτελούν βασικά στοιχεία της 

(Smedt & Keer, 2013). Ως συνέχεια των παραπάνω, πρέπει να τονιστεί ότι και η διδακτική της 

ΔΓ προβάλλει την κοινωνική διάσταση της μαθητικής δημιουργίας με την ακριβή σημασία της 

λέξης (δήμος + έργον). Έτσι, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αποτελεί τη βασική παιδαγωγική 

της μέθοδο, κατά την οποία όλοι οι μαθητές προσκαλούνται σε δραστηριότητες ανάγνωσης, συν -

ανάγνωσης, γραφής και συν-γραφής. 

Λέγεται, λοιπόν, ΔΓ, αφενός γιατί υπονοεί ένα γράψιμο πρωτότυπο και αντισυμβατικό, 

περισσότερο αισθητικό, παρά ενημερωτικό ή άμεσα χρηστικό. Προωθεί μια παιγνιώδη σχέση με 

τη γλώσσα, στην οποία κυριαρχεί η ποιητική λειτουργία του λόγου και όχι η αναφορική. 

Αποκαθιστά κατά μια έννοια την ισορροπία μεταξύ λογικής και διαίσθησης (Maley, 2009).  

Εξάλλου, με τη ΔΓ κατά κανόνα δεν παράγονται κείμενα ακαδημαϊκά, δημοσιογραφικά ή 

επαγγελματικά, μολονότι για κάποιους και αυτά έχουν τη θέση τους. Συχνά, μάλιστα 

παραβιάζονται και οι κανόνες της επίσημης λογοτεχνίας, όχι όμως άκριτα ούτε χάριν ευκολίας.  

Η «δημιουργική γραφή» σημαίνει πάνω απ’ όλα «δημιουργικό σβήσιμο» (Σουλιώτης, 2012).  

Συνοψίζοντας, η ΔΓ ενέχει πολλά οφέλη για τους μαθητές, οι οποίοι δημιουργούν τα 

δικά τους κείμενα, με παιγνιώδη και ανακαλυπτικό τρόπο χωρίς το άγχος για το εάν αυτά που 

γράφουν είναι σωστά ή όχι τόσο ερμηνευτικά όσο και ορθογραφικά (Γρόσδος, 2014). Επιπλέον, 

κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας της ΔΓ, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με μία μεγάλη 

ποικιλία αναγνωστικών ερεθισμάτων. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να 

αναπτύξουν το δικό τους τρόπο γραφής μέσω της μίμησης ενώ παράλληλα αυτή η δυνατότητα 

δίνεται σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως εμπειρικού δυναμικού (Νικολαϊδου, 2016). 

Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία της ΔΓ, ο οποίος είναι 

κυρίως εποπτικός. Ενθαρρύνει τους μαθητές να παράγουν τα δικά τους έργα δίνοντάς τους μία 

θεματική (Νικολαϊδου, 2016). 
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Επιπλέον, υπάρχει ένα ακόμη κεντρικό προσδιοριστικό χαρακτηριστικό:  

Στη ΔΓ εμπεριέχεται και μια πτυχή διασκέδασης, καθώς συνδέεται άμεσα με δεξιότητες και 

λειτουργίες που παρουσιάζονται και στο παιχνίδι, λόγου χάριν, η αίσθηση της περιπέτειας,  

της φαντασίας, της περιέργειας αλλά και του πειραματισμού (Καραγιάννης, 2010). Ιδιαίτερα 

σήμερα, η ΔΓ είναι ένα αντίδοτο στην απουσία νέων, πρωτότυπων ιδεών και θετικών 

πεποιθήσεων της σύγχρονης εποχής. Ειδικότερα σε εργαστήρια ΔΓ για παιδιά, η παιγνιώδης 

διάσταση των δραστηριοτήτων είναι πάντοτε αναγκαία και απαραίτητη (Paul, 2006).  

Τελικά, η ΔΓ όπως αναφέρει ο Κωτόπουλος (2012) παραπέμπει τόσο στο πεδίο των 

συγγραφικών δραστηριοτήτων όσο και στη βιωματική εκπαιδευτική μέθοδο για τη διδασκαλία 

της Λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής γραφής, ενώ συνάμα αποτελεί μορφή ψυχικής εκτόνωσης 

και ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης καθώς και πανεπιστημιακό γνωστικό αντικείμενο.  

 

2. Δημιουργική Γραφή και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  

 

Στο σημείο αυτό η αναζήτηση θα στραφεί όχι μόνο στην είσοδο της ΔΓ στην Εκπαίδευση, αλλά 

και στη μεταξύ τους σχέση, σε μια προσπάθεια να φωτιστεί καλύτερα μέσα από το πλέγμα των 

αμοιβαίων εξαρτήσεων,  η συμβολή της  ΔΓ στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Αναφορικά με την Ελλάδα η ΔΓ μοιάζει να εμφανίζεται και να αναπτύσσεται ιδιαίτερα 

τα τελευταία κυρίως χρόνια (Καρακίτσιος, 2013).  Στην ελληνική επιστημονική κοινότητα 

ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα να εμφανίζεται η ύπαρξη αυτού του νέου, αλλά τόσο παλαιού στην 

πραγματικότητα επιστημονικού πεδίου.  

Συγκεκριμένα, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο μάθημα «Η Γλώσσα μου» ήδη από 

το 1984 πολλές από τις προτεινόμενες δραστηριότητες έχουν μια άλλη φιλοσοφία,  καθώς ζητούν 

από τους/τις μαθητές/τριες να απελευθερωθούν και να γράψουν πιο  δημιουργικά, λόγου χάριν 

να γράψουν ένα ποίημα, ένα ημερολόγιο, να δώσουν ένα άλλο  τέλος στην ιστορία κ.λπ. (Βακάλη, 

2014). Ωστόσο, ο όρος «δημιουργική γραφή» δεν συναντάται ρητά στα σχολικά εγχειρίδια ούτε 

στα θεσμικά κείμενα (ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ) σε ό,τι αφορά το μάθημα της γλώσσας και της λογοτεχνίας 

και ούτε διευκρινίζεται σε κάποιο σημείο τι είναι και πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Ενώ, το 

«Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών» (Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ., 2002) στοχεύει 

σαφέστερα στην προαγωγή της δημιουργικότητας και στην ανάπτυξη της ατομικής έκφρασης 

(Βακάλη, 2014). 

Εστιάζοντας, λοιπόν, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας, 

γίνεται αντιληπτό ότι η ΔΓ, εκτός των Καλλιτεχνικών σχολείων, δεν εμφανίζεται ως αυτόνομο 

μάθημα. Το σχολικό περιβάλλον οφείλει να δώσει στον μαθητή ερεθίσματα, προκειμένου αυτός 
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να αναπτύξει τη δημιουργικότητά του. Η αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής στο σχολείο έχει 

τη δυναμική να σημάνει την αφετηρία αλλαγών στο μάθημα της Λογοτεχνίας (Καρακίτσιος 

2012). Καταρχάς η λογοτεχνική ανάγνωση – δημιουργικό διάβασμα – συνιστά σπουδαία 

αφετηρία και δύναται να αποτελέσει τον προθάλαμο της ΔΓ (Σουλιώτης, 2013). Ωστόσο, 

παρατηρείται περιορισμός της δημιουργικής μάθησης, λόγω των στείρων γνώσεων που 

προωθούν τα αναλυτικά προγράμματα (Starko, 2005).  

Στις αρχές του 2000 κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα Εργαστήρια δημιουργικής 

γραφής, ωστόσο από κίνηση ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Στη διδασκαλία της ΔΓ εμπλέκονται 

συνήθως δόκιμοι συγγραφείς, παιδαγωγοί και φιλόλογοι (Τσιλιμένη, 2012) . Η είσοδος της ΔΓ 

ως αυτόνομου μαθήματος στις υπόλοιπες βαθμίδες της ελληνικής εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας, όμως, ολοκληρώνεται σταδιακά, καθώς ήδη στην Κύπρο έχει ενταχθεί στα 

Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τη σχολική 

χρονιά 2012-2013 (Κωτόπουλος, 2012).  

Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών (βλ. Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών «Νέου Σχολείου» 

για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) παρατηρείται ότι προτείνονται περισσότερες 

δραστηριότητες που σχετίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό με τη δημιουργικότητα των 

μαθητών/ριών και παραπέμπουν στη δημιουργική γραφή. Άλλωστε, ως ένας από τους κύριους 

στόχους του νέου ΠΣ παρουσιάζεται «η ανάπτυξη της κριτικής και ταυτόχρονα δημιουργικής 

σχέσης των μαθητών με το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, καθώς και η 

συμβολική ενδυνάμωση της υποκειμενικότητας όλων των μαθητών/ριών»  

(ΦΕΚ 2334Β/17-10-2011: 32868). Και στην περίπτωση αυτή όμως απουσιάζει το θεωρητικό 

πλαίσιο που στηρίζει τον εκπαιδευτικό στον τομέα της δημιουργικής γραφή. Άλλωστε, το νέο 

ΠΣ δεν γενικεύτηκε στα δημοτικά σχολεία. 

Εντούτοις, για την παραγωγή λόγου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχουν 

χρησιμοποιηθεί  διαφορετικές διδακτικές. Τα προγράμματα σπουδών αναφέρονται συχνά σε 

«συνθέσεις», «εκθέσεις» γενικότερα ή «έκθεση ιδεών», και τα τελευταία χρόνια σε «παραγωγή 

γραπτού λόγου», ενώ κάνουν την εμφάνισή τους και δραστηριότητες για «Δημιουργική Γραφή», 

εννοώντας πότε κάτι ευρύτερο, πότε απλώς μετονομάζοντας την «παραγωγή γραπτού λόγου».  

Πιο συγκεκριμένα, η έννοια της δημιουργικής γραφής έχει κάνει αισθητή πλέον την εμφάνισή 

της στα ελληνικά λογοτεχνικά, εκπαιδευτικά και πολιτισμικά, εν γένει, πράγματα, υπό την 

επίδραση αντίστοιχων εξελίξεων κυρίως στον αγγλοαμερικανικό χώρο  (Κιοσσές, 2018).  

Από το 2016-2017, πραγματοποιήθηκε και βρίσκεται σε ισχύ μια συστηματική 

προσπάθεια αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης στο Δημοτικό Σχολείο. 

Παράλληλα, από το 2018 αξιοποιείται νέο βιβλίο Μαθηματικών για την Ε' τάξη Δημοτικού. 
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Σύμφωνα με την υπ´ αρ. 2418/06-05-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση των 

Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», υλοποιείται η εκπόνηση νέου Προγράμματος Σπουδών για το 

Δημοτικό Σχολείο, ενώ από το 2020-2021 βρίσκεται σε ισχύ νέο Πρόγραμμα Σπουδών και 

εκπαιδευτικό υλικό για τα Θρησκευτικά (σύμφωνα με το ΦΕΚ 698/τ.Β΄/4-3-2020) (European 

Commission, Eurydice, Διδασκαλία και Εκμάθηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 2021). 

Τέλος, σύμφωνα με το Ν. 4692/2020, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, εισάγονται δοκιμαστικά στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου, 

εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», η οποία συνίσταται στη δοκιμαστική 

προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο Δημοτικό Σχολείο με σκοπό την ενίσχυση της 

καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης 

στους/στις μαθητές/τριες. Ειδικότερα, με το ΦΕΚ 2539/τ.Β΄/24 -6-2020 προβλέφθηκε η 

εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Βάσει των ανωτέρω και μέσω της κριτικής επισκόπησης των θεσμικών κειμένων, 

συνάγεται το συμπέρασμα ότι αυτά διέπονται από αντιφάσεις, καθώς δεν αποτελεί ζητούμενο η 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών/τριών μέσα από το δημιουργικό γράψιμο ή τη 

δημιουργική γραφή, ενώ δεν δίνονται επιπλέον διευκρινίσεις.  

Ανακεφαλαιώνοντας, γεννώνται στον εκπαιδευτικό αρκετά ερωτήματα: με ποιον τρόπο 

οδηγηθούν να γράψουν οι μαθητές/ριες ένα ποίημα ή ένα κείμενο; Τι θα πρέπει να έχουν υπόψη 

τους; Υπάρχουν κάποια στάδια που χρειάζεται να ακολουθήσουν; Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται 

να επιμορφωθούν πάνω σε θέματα ΔΓ και πώς; Έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο για τη 

διδασκαλία της (επιμόρφωση δασκάλων, βιβλία); Η ΔΓ μπορεί να διδάσκεται σποραδικά ή 

χρειάζεται ο μαθητής/η μαθήτρια να εξασκείται συστηματικά σε αυτή; Συνοψίζοντας, στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση απουσιάζει η θεσμοθετημένη επιμόρφωση αλλά και η βιβλιογραφική 

υποστήριξη στο πεδίο της ΔΓ (Αναγνώστου, 2017) με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται σποραδικά 

με προσωπική πρωτοβουλία από κάποιους εκπαιδευτικούς που έχουν κάνει σχετικές σπουδές 

στο πλαίσιο μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή έχουν παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια.  

Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι η αξία της ΔΓ δεν θεωρούμε ότι 

καθορίζεται από τα προεδρικά διατάγματα και τις εγκυκλίους. Πρόκειται για μια επιβολή της 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας και αναγκαιότητας από το σχολείο (Αγγελάκος, 2016). 

Αποτελεί συγγραφικό και διδακτικό εργαλείο με μεγάλη παράδοση και ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πιο υπεύθυνα από την 
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πολιτεία μέσα από τα κατάλληλα βιβλία, υποστηρικτικό υλικό και τη σχετική επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών (Νικολαΐδου, 2016). 

Συμπερασματικά, σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης ανεξαιρέτως, η χρήση της ΔΓ 

ως διδακτικής προσέγγισης της Λογοτεχνίας αποδεικνύεται αναντίρρητα επωφελής, σύμφωνα 

µε όλες τις ερευνητικές μελέτες (Συµεωνάκη 2013). Επιβεβαιώνεται ότι η ΔΓ μπορεί πολλαπλά 

να υπηρετήσει την ανακαλυπτική, παιδοκεντρική, βιωµατική αλλά και συνεργατική μαθητεία, 

καθώς μετατρέπει την κατά κανόνα παθητική πρόσληψη της γνώσης σε ενεργητική· παρέχει την 

ευκαιρία καλλιτεχνικής έκφρασης και αναδημιουργίας του πραγματικού κόσμου από τους 

μαθητές, εξοικειώνοντάς τους ταυτόχρονα µε τους τρόπους και τις τεχνικές της λογοτεχνικής 

γραφής και όχι µε την αυστηρή της αντιμετώπισης ως διδακτέας ύλης  (Κωτόπουλος, 2012). 

 

3. Δημιουργική Γραφή και παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες  

 
Στην κατηγορία των ΕΜΔ εντάσσονται οι μαθητές που στην κοινωνική και σχολική τους 

δραστηριότητα αντιμετωπίζουν προβλήματα, όχι μόνο στη γνωστική διαδικασία, αλλά και στη 

συμπεριφορά τους (Χρηστάκης, 2006). Ειδικότερα, εμφανίζουν πολλά και διαφοροποιημένα 

χαρακτηριστικά στις περιοχές της αντίληψης, της προσοχής, της μνήμης, της μεταγνώσης, των 

κινήτρων και της συμπεριφοράς (Παντελιάδου 2011). Από την άλλη, η ΔΓ αποτελεί μία 

σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδο, ευρέως διαδεδομένη στις ευρωπαϊκές χώρες, κατά την οποία, 

με την κατάλληλη διέγερση της παιδικής δημιουργικότητας, προκαλείται η παραγωγή λόγου μ’ 

έναν τρόπο παιγνιώδη και απαλλαγμένο από αυστηρά μαθησιακά και αξιολογικά πλαίσια 

(Σουλιώτης, 1995). Για τον Κωτόπουλο (2014), ο γράφων λειτουργεί ταυτόχρονα σε δύο 

αλληλοσυμπληρούμενα πεδία: την πράξη του να γράφεις δημιουργικά και την πράξη να 

σκεφτείς κριτικά την πράξη της γραφής και τα αποτελέσματά της.  

Οι μαθητές, λοιπόν, με ΕΜΔ είναι πιο πιθανό να δυσκολεύονται συγκριτικά με τους 

συνομηλίκους τους στην εκφραστική γραφή εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στο 

γραπτό λόγο, μεταξύ των οποίων είναι: η δυσανάγνωστη γραφή, οι ατελείς προτάσεις και τα 

λάθη στη σύνταξη, τη γραμματική και την ορθογραφία. Επιπρόσθετα, αντιμετωπίζουν μεγάλες 

προκλήσεις στην εκφραστική γραφή διότι δυσκολεύονται να εναλλάσσουν την προσοχή τους 

μεταξύ μηχανικών καθηκόντων, όπως μεταξύ της γραφής και των πνευματικών εργασιών, της 

ιδέας της διαμόρφωσης και της οργάνωσης. Αντί να ξοδεύουν την ψυχική τους ενέργεια, για 

παράδειγμα με ερωτήσεις και απορίες, οι μαθητές με ΕΜΔ συχνά αφιερώνονται σε εργασίες 

χαμηλού επιπέδου όπως η κατασκευή λέξεων (Graham  & Harris, 2009).  
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Η προσέγγιση της ΔΓ φαίνεται πως μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές με δυσκολίες στο 

γραπτό λόγο, αφού πρόκειται για μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση η οποία μπορεί να 

«διδάξει» τόσο τα στάδια συγγραφής όσο και να εμπλέξει τους μαθητές σε διαδικασίες που 

βοηθάνε στη συγκέντρωση της προσοχής, στη συναισθηματική εμπλοκή, τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητα. Οι μαθητές όταν επιδίδονται σε δραστηριότητες ΔΓ ωθούνται να ξεπεράσουν 

το άγχος τους και τις ανασφάλειές τους, διότι δεν υπάρχει η βαθμολόγηση με το γνωστό τρόπο. 

Αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στη γραφή, επιβραβεύονται για την προσπάθειά τους, 

αποκτούν κίνητρα και ενισχύεται η συγγραφική τους αυτοπεποίθηση (Παντελιάδου 2008).  

Αβίαστα, λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η ΔΓ μπορεί να θεωρηθεί ως 

δραστηριότητα που ενισχύει το κίνητρο των μαθητών και ακόμη περισσότερο των μαθητών με 

ΕΜΔ, επειδή εκείνοι εκφράζονται ελεύθερα, δημιουργούν κάτι καινούργιο και απολαμβάνουν 

το παιχνίδι με τη γλώσσα. Όπως υποστηρίζει και ο  Maley (2009), το πιο σημαντικό 

χαρακτηριστικό της ΔΓ είναι η δραματική αύξηση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης 

μεταξύ των μαθητών. Οι μαθητές έχουν την τάση επίσης να ανακαλύψουν πράγματα για τον 

εαυτό τους σχετικά με τη γλώσσα, ενισχύοντας έτσι την προσωπική και γλωσσική ανάπτυξη. 

Αναπόφευκτα, αυτά τα οφέλη αντικατοπτρίζονται στην αντίστοιχη ενίσχυση του θετικού 

κινήτρου (Maley, 2009). Το ίδιο το κίνητρο είναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα το οποίο είναι 

δύσκολο να καθοριστεί με απλούς όρους. Ένας ορισμός είναι ότι τα κίνητρα αποτελούν δυνάμεις 

που δρουν είτε πάνω είτε μέσα σε ένα άτομο για να ξεκινήσουν τη συμπεριφορά του (Petri, 

2014). 

Επιπρόσθετα, η συγγραφή διαφόρων κειμένων από τους μαθητές, βοηθά τον 

εκπαιδευτικό να κατανοήσει έγκαιρα και βαθύτερα τις προσωπικότητες των μαθητών του, τ ις 

δυσκολίες και τα ενδιαφέροντα τους, χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να επηρεάσουν θετικά 

την ανάπτυξη της σχέσης τους και την δημιουργική ατμόσφαιρα της τάξης  (Maley, 2009). 

Η κυρίαρχη συναίνεση ότι η διδασκαλία της γραφής είναι ένα σημαντικό στοιχείο της 

μαθησιακής εμπειρίας μπορεί να υποδηλώσει ότι η εμπιστοσύνη στη ΔΓ μπορεί να έχει θετικές 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην προετοιμασία των στάσεων των δασκάλων για τη γραφή ως 

πρακτική και παιδαγωγική διαδικασία (Hall, Rutland, & Grisham-Brown, 2011). Για τον Ostrom 

(2012), η ΔΓ είναι τόσο ένας τρόπος γνώσης όσο και ένας τρόπος δημιουργίας γνώσης. Αυτή η 

προοπτική συνεπάγεται ότι η συμβολή δημιουργικών δραστηριοτήτων, όπως η ΔΓ, δύναται να 

συνδέσει αποτελεσματικά τη μάθηση των μαθητών.  

Έτσι, και η διδακτική της ΔΓ περιλαμβάνει ένα πλήθος στρατηγικών με σκοπό να 

καταστήσει τα παιδιά αυτόνομα στην παραγωγή γραπτού λόγου. Συνήθως, προηγείται ένα 

ισχυρότατο συναισθηματικό ερέθισμα, ένα γεγονός, ένα κείμενο ή εικόνες, έτσι ώστε η 
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συναισθηματική ταύτιση του παιδιού και ο βαθμός συμμετοχής του να είναι συνάρτηση: α) της 

αληθοφάνειας του προσομοιωτικού γεγονότος, β) του παιγνιώδους χαρακτήρα του, γ) της 

θεματολογίας του, η οποία εμπίπτει στα ενδιαφέροντα του παιδιού και δ) της φύσης του 

γεγονότος, προκειμένου να επιτρέπει την εκδήλωση των εμπειριών του παιδιού.  

Ειδικότερα, οι στρατηγικές της ΔΓ θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε καθοδηγούμενες 

και σε στρατηγικές χαλαρής καθοδήγησης. Αναλυτικότερα, οι πρώτες περιλαμβάνουν την 

τεχνική των εικόνων, των ερωτήσεων και των γραπτών οδηγιών, των γραφικών 

αναπαραστάσεων, των πινάκων και της κειμενικής υπερδομής, της δημιουργικής απομίμησης, 

της αφετηρίας των λέξεων και την τεχνική «κείμενα-αφετηρίες». Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω 

στρατηγικές χρησιμοποιούνται κυρίως στο ξεκίνημα της ενασχόλησης των μαθητών με τις 

ασκήσεις ΔΓ. Από την άλλη, ως χαλαρής καθοδήγησης, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι 

στρατηγικές της ιδεοθύελλας, της συζήτησης, της ομαδικής δημιουργικής σύνθεσης, της 

τροποποίησης και ανατροπής μοτίβων, της μελέτης και διεξοδικής ανάλυσης των αφηγηματικών 

στοιχείων και της μελέτης πηγών (Γρόσδος, 2014). 

Επιπλέον, ο Gardner (1999) υποστηρίζει ότι οι μαθητές είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιούν, κατά τη μάθηση των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, όσο το δυνατόν 

περισσότερες αισθήσεις. Ειδικότερα, η ΔΓ μπορεί να ενισχύσει την οπτική αντίληψη (βλέπω/ 

διαβάζω) των μαθητών με ΕΜΔ μέσω δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται με τη χρήση εικόνων, 

εικονογραφημένων ιστοριών, φωτογραφιών, έργων ζωγραφικής, κόμικς, αφισών, μικρών 

επιλεγμένων βίντεο και διαφόρων κειμένων. Ακόμη, μπορεί να ενισχύσει την ακουστική τους 

αντίληψη (ακούω/ μιλώ) με δραστηριότητες προφορικού λόγου, όπως συζήτηση, διάλογο με 

ενεργητική ακρόαση, ερωτοαπαντήσεις μεταξύ των συνομιλητών. Επιπλέον, μέσω  

της ΔΓ επιτυγχάνεται και η οπτική - κιναισθητική αντίληψη (πιάνω/ κατασκευάζω/ υποδύομαι/ 

γράφω) των μαθητών με ΕΜΔ, καθώς οι δραστηριότητές της μπορούν ν’ αποτελέσουν το 

έναυσμα για περισσότερες δημιουργικές δράσεις, όπως εικαστικές δημιουργίες, θεατρική 

αγωγή, μουσικές εμπειρίες και παραγωγές. 

Σύμφωνα, πάλι, με τον Τσιάκαλο (2001), βασικό στοιχείο της εξέλιξης του πολιτισμού 

είναι η δημιουργία «πλάγιων διαδρομών», καθώς και η ολόπλευρη ανάπτυξη των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες. Η συμμετοχή τους στον πολιτισμό είναι δυνατή με τη δημιουργία «πλάγιων 

διαδρομών», πέρα από εκείνες που χρησιμοποιεί η κυρίαρχη ομάδα. Οι υπολογιστές, με τις 

δυνατότητες που μας παρέχουν, μπορούν να καλύψουν την ανάγκη ανεύρεσης «πλάγιων 

διαδρομών» προκειμένου να υποβοηθήσουν τους μαθητές με ΕΜΔ. Ο υπολογιστής αποτελεί 

εργαλείο για τη στήριξη και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΔΓ. Μάλιστα, παρέχεται η 

δυνατότητα προσέγγισης σε περισσότερο υλικό μέσα από το διαδίκτυο, τις προσβάσεις και την 
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επικοινωνία που εξασφαλίζει, ενώ προσφέρονται πολλαπλοί τρόποι και ελκυστικές τεχνικές για 

την παραγωγή και τον εμπλουτισμό των κειμένων (Βακάλη, Ζωγράφου - Τσαντάκη & 

Κωτόπουλος, 2013). 

Τέλος, η πολυπαραγοντική παρέμβαση στο ευρύ φάσμα των κοινωνικο-

συναισθηματικών διαταραχών που εμφανίζουν πολλές φορές τα παιδιά με ΕΜΔ μπορεί να 

συμπεριλάβει δραστηριότητες ΔΓ, καθώς μέσω αυτών το άτομο εκτονώνεται κι 

απελευθερώνεται, λυτρώνεται συναισθηματικά και πνευματικά, αλλά και τονώνεται η 

αυτοπεποίθησή του (Κοτρωνίδου, 2012). «Άλλωστε, το γράψιμο σε απορροφά τόσο που σε 

κάνει να νιώσεις ευφορία και ευεξία. Συνήθως, μάλιστα, η διαδικασία της γραφής σε 

επιβραβεύει περισσότερο από το τελικό αποτέλεσμα» (Βακάλη, Ζωγράφου – Τσαντάκη & 

Κωτόπουλος, 2013) 

 

3.1 Διδακτικές προσεγγίσεις της δημιουργικής γραφής σε παιδιά με ειδικές  

εκπαιδευτικές ανάγκες 

Η εκφραστική ικανότητα είναι μια βασική ανθρώπινη ανάγκη. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει 

μια φωνή ή απλά έναν τρόπο ώστε να εκφράσει τις εσωτερικές σκέψεις, τα συναισθήματα και 

τα σχόλιά του για τη ζωή. Δυστυχώς, άτομα με σωματικές ή γνωστικές δυσκολίες συχνά 

απομονώνονται από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, επειδή τόσο οι ίδιοι όσο και οι άλλοι 

υποθέτουν ότι δεν έχουν τίποτα να πουν ή είναι πολύ δύσκολο να καταστήσουν την 

δραστηριότητα προσπελάσιμη (Simmons, 2003). 

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα βήματα τα οποία μπορούν να παρασχεθούν σε άτομα με 

ειδικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, κάποια από αυτά είναι η συνεχής μοντελοποίηση των βημάτων 

της γραφής με συνεπή τρόπο, η χρήση δραστηριοτήτων προεγγραφής (χαρτογράφηση, ανάπτυξη 

ιδεών), η παρουσίαση κάθε βήματος της διδασκαλίας με κατανοητό και οργανωμένο τρόπο και 

τέλος η χρήση μιας μορφής πολλαπλών μεθόδων που επιτρέπει στο μαθητή να δει τι κάνει,  

να ακούει τι λέει και να κάνει ό,τι κάνει ο εκπαιδευτικός (Simmons, 2003) . 

Όπως και η εξάσκηση του λεξιλογίου, έτσι και οι γραμματικές δομές μπορούν να 

ασκηθούν και με τη ΔΓ. Η γραμματική είναι μια περίπλοκη διαδικασία σύμφωνα με το Scrivener 

(2011), όπου η εκμάθηση των κανόνων δε σημαίνει απαραίτητα ότι ο μαθητής είναι σε θέση να 

τις χρησιμοποιήσει ο ίδιος και να τις καταλάβει. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να υπάρξει 

κάποιος τρόπος ώστε οι μαθητές με ειδικές ανάγκες να μπορούν να μεταφέρουν αυτή τη 

μελετημένη γνώση στην πράξη.  

Η ΔΓ μπορεί να χρησιμεύσει ως αυτό το μέσο εξάσκησης των νεοαποκτηθέντων 

γραμματικών δομών καθώς και των γλωσσικών μοτίβων που έμαθαν οι μαθητές στο παρελθόν. 
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Τα ποιήματα, οι ιστορίες, τα άρθρα, τα παραμύθια κ.λπ. μπορούν να επικεντρωθούν στην 

πρακτική άσκηση διαφόρων πτυχών της γραμματικής και μπορούν να δώσουν στους μαθητές 

την ευκαιρία να γράψουν όσα χρειάζονται χωρίς να περιορίζονται από τον διαθέσιμο χρόνο στην 

τάξη. Όσον αφορά τις πιθανές ασκήσεις, οι μαθητές θα μπορούσαν να λάβουν μια εικόνα ή μια 

σειρά εικόνων, με τον δάσκαλο να τους ζητάει να χρησιμοποιούν μόνο συγκεκριμένες περιόδους 

ή λέξεις. Μπορούν να δοθούν διάφορες λέξεις μέσα σε ένα καπέλο και στη συνέχεια γράψουν 

μια ιστορία, ένα ποίημα ή ένα ανέκδοτο που περιέχει όλες αυτές τις λέξεις (Scrivener, 2011).  

Μεταξύ των συνθηκών για την προώθηση των κινήτρων, ο Dornyei (2011) υποστηρίζει 

τη δημιουργία μιας ευχάριστης και υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, την προώθηση της ανάπτυξης 

της συνοχής της ομάδας καθώς και την αύξηση της προσδοκίας των μαθητών για επιτυχία σε 

συγκεκριμένα καθήκοντα και στη μάθηση εν γένει. Τον σχεδιασμό μιας πιο ενθαρρυντικής και 

ευχάριστης εκμάθησης, παραβιάζοντας τη μονοτονία των εκδηλώσεων στην τάξη, τον 

σχεδιασμό μιας τονωτικής και ευχάριστης εκμάθησης, αυξάνοντας την ελκυστικότητα των 

εργασιών αλλά και τον σχεδιασμό μιας διεγερτικής και ευχάριστης εκμάθησης για τους μαθητές 

με τη συμμετοχή τους ως ενεργούς συμμετέχοντες στο έργο. Επιπλέον, υποστηρίζει την 

παρουσίαση και την διαχείριση των εργασιών με κάποιο κίνητρο, την παροχή στους μαθητές 

τακτικών εμπειριών επιτυχίας καθώς και τη δημιουργία εμπιστοσύνης των μαθητών παρέχοντας 

τακτική ενθάρρυνση. Τέλος, η αύξηση των κινήτρων των μαθητών επιτυγχάνεται με την 

προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευομένων αλλά και της ενεργής αυτονομίας των 

μαθητών. Την αύξηση της ικανοποίησης των μαθητών  και φυσικά την προσφορά των 

ανταμοιβών με ενθαρρυντικό τρόπο (Dornyei 2011). 

Η ΔΓ αποδεικνύεται ανεκτίμητη και από την άποψη της αυτο-ανακάλυψης, της αυτό-

έκφρασης και της ανάπτυξης αυτοεκτίμησης. Το να μπορεί κανείς να εκφράζεται ελεύθερα, να 

παρουσιάζει τις δικές του σκέψεις, πεποιθήσεις και ιδέες δεν είναι πάντα εύκολο ειδικά για τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες. Στην πραγματικότητα, μια συντριπτική πλειοψηφία των θεμάτων δεν 

δημιουργεί προϋποθέσεις για να εκφράζεται κανείς με δημιουργικό και ελεύθερο τρόπο.  

Οι μαθητές γενικά δεν έχουν αρκετές ευκαιρίες να γίνουν δημιουργικοί στα μαθήματα της 

μητρικής τους γλώσσας, στα σχολεία συνήθως διδάσκονται τις δεξιότητες του γραπτού λόγου 

και επομένως πιστεύουν ότι δεν είναι αρκετά ταλαντούχοι ή ικανοί στη δημιουργική γραφή.  

Με άλλα λόγια, πιστεύουν ότι η ΔΓ είναι κατά κύριο λόγο για άτομα με υψηλές ικανότητες 

μάθησης. Συνήθως στα σχολεία οι μαθητές διδάσκονται στη γραφή δοκιμίων, γραμμάτων και 

άλλων επίσημων γραπτών όπως ένα βιογραφικό σημείωμα. Ωστόσο, η ποίηση σπάνια γράφεται. 

Η ΔΓ μπορεί έτσι να βοηθήσει τους μαθητές να αποκαλύψουν και να ανακαλύψουν τις 

δεξιότητές τους και να τις αναπτύξουν (Maley, 2012). 
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Είναι γνωστό ότι η ΔΓ έχει και ψυχοθεραπευτικές ιδιότητες. Όταν αυτή λαμβάνει χώρα 

σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, πραγματοποιείται μια παραγωγή ιδεών με σκοπό την 

αυτοέκφραση αλλά και την μεταφορά συναισθημάτων με καλλιτεχνικό τρόπο.  Έτσι, δίνεται 

μορφή και νόημα στις  λαμβανόμενες πληροφορίες, και επιτυγχάνονται θεραπευτικά οφέλη, 

καθώς επίσης, και όταν γίνεται παραγωγή λόγου για στρεσσογόνα γεγονότα ή με αρνητική 

σημασία με συγκεκριμένες οδηγίες προβλέπονται υγιείς διέξοδοι για το άτομο (Costa  & Abreu 

2017). 

Ένα σημαντικό στοιχείο στη ΔΓ είναι η εκμάθηση της ανάπτυξης των χαρακτήρων.  

Η ανάπτυξη χαρακτήρων είναι ο συνδυασμός των λεπτομερειών, του διαλόγου, του λόγου και 

των ενεργειών ενός χαρακτήρα μέσω του οποίου ένας αφηγητής ενημερώνει το κοινό για την 

προσωπικότητα και το κίνητρο του χαρακτήρα. Οι μαθητές μπορούν να μάθουν ότι οι 

χαρακτήρες κατευθύνουν την ιστορία μέσω του διαλόγου και της άποψης τους. Μπορούν να 

είναι πρωταγωνιστές, ανταγωνιστές ή δευτερεύοντες χαρακτήρες. Μέσω προσεκτικής 

προτροπής, ένας δάσκαλος μπορεί να κάνει ερωτήσεις που θα κατευθύνουν έναν μαθητή να 

αναπτύξει έναν χαρακτήρα με βάθος, προσωπικότητα και ενδιαφέρον. Οι πτυχές των 

χαρακτήρων που επεξεργάζονται από τους συγγραφείς περιλαμβάνουν τη γλώσσα του σώματος,  

τις χειρονομίες, τον τρόπο με τον οποίο κινούνται αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μιλάνε 

(Maley, 2009).  

Οι δάσκαλοι μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές με την ανάπτυξη σχεδίων, 

προωθώντας μια συζήτηση σχετικά με τους τύπους εμποδίων και τις δύσκολες καταστάσεις που 

μπορεί να αντιμετωπίσει ο χαρακτήρας της ιστορίας. Επιπλέον, πολλά σημεία της διδασκαλίας 

περιλαμβάνουν το ρυθμό της ιστορίας, δηλαδή πόσο γρήγορα ή αργά κινείται η ιστορία (Maley, 

2009). Η συγγραφή αυτοβιογραφιών είναι ένα ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο στην 

εκμάθηση της δημιουργικής γραφής, καθώς οι εμπειρίες της ζωής ενός μαθητή είναι μια οικεία 

πηγή ιδεών. Μια αυτοβιογραφία είναι μια προσωπική ιστορία με πληροφορίες για τη ζωή ενός 

ατόμου που γράφτηκε από αυτό το άτομο. Στην αίθουσα διδασκαλίας, ζητείται από τους μαθητές 

να γράψουν μια αυτοβιογραφία σχετικά με πρόσφατα γεγονότα, Σε μαθητές μεγαλύτερης 

ηλικίας, η ανάγνωση και συζήτηση των αυτοβιογραφιών άλλων εμπλουτίζει την κατανόηση και 

τη γραφή των δικών τους αυτοβιογραφιών.  

Συλλογικά, αυτές οι δραστηριότητες βελτιώνουν την εκμάθηση (Zimmerman, 2000).  

Η χρήση της ΔΓ μπορεί να είναι επωφελής για τους μαθητές με χαμηλή αυτοεκτίμηση,  γεγονός 

που ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση των παιδιών με ΕΜΔ,  επειδή τους παρέχει χώρο για αυτό-

ανακάλυψη και αυτό-έκφραση, σταδιακά επιτρέποντάς τους να συνειδητοποιήσουν τις 

ικανότητές τους και να αυξήσουν τα κίνητρα. Αναμφίβολα, το κίνητρο των μαθητών μπορεί να 
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ενισχυθεί συνειδητά με τη χρήση δημιουργικών τεχνικών, παρόλα αυτά ελάχιστα πράγματα 

είναι γνωστά για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε ή θα έπρεπε να γίνει (Dörnyei, 2011). 

Από τη μεριά τους, οι εκπαιδευτικοί με τη διδασκαλία της δημιουργικής γραφής στους μαθητές 

τους αποκομίζουν και οι ίδιοι οφέλη. Σύμφωνα με τον Maley  (2009), οι εκπαιδευτικοί που 

εφαρμόζουν τη ΔΓ τείνουν επίσης να είναι καλύτεροι εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους. 

Παράλληλα, η ΔΓ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων των μαθητών σε όλα τα επίπεδα γλώσσας. Οι αρχάριοι μαθητές έχουν τη δυνατότητα 

να δημιουργήσουν σύντομα ποιήματα χρησιμοποιώντας μόνο λεξικά, ενώ οι προχωρημένοι 

μαθητές να ασκηθούν σε πιο σύνθετες συντακτικές δομές και προηγμένο λεξιλόγιο.  

Συμπερασματικά, η ΔΓ μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μια ανεξάρτητη χρήση της 

γλώσσας από την πλευρά των μαθητών, κάτι που είναι επίσης επιθυμητό. Επιπλέον, εάν ένας 

μαθητής αποφασίσει να γράψει μια ιστορία (που έχει οριστεί σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο), 

είναι αναπόφευκτο να κάνει μια έρευνα για την περίοδο. Έτσι, ο μαθητής αναζητά ανεξάρτητα 

πληροφορίες σχετικά με την πολιτιστική και κοινωνική ιστορία, τη γεωγραφία και άλλα 

σημαντικά θέματα που συνδέονται άμεσα με το κείμενο που δημιουργείται. Τέλος, άξιο 

αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι μαθητές ερευνούν συνήθως οικειοθελώς και ανεξάρτητα, 

γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα να το θυμούνται (Spiro, 2004).  

 

3.2  Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες  

 

Ένα ιδιαίτερο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον παρατηρείται τα τελευταία χρόνια για την 

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (ΔΔ), τόσο σε επίπεδο γενικής όσο και σε επίπεδο ειδικής 

εκπαίδευσης. Παρόλο που η αξία και η αποτελεσματικότητα της ΔΔ αποδεικνύονται με πολλές 

έρευνες, στάθηκε δύσκολο να διατυπωθεί ένας ορισμός που να περιγράφει επακριβώς το 

περιεχόμενο της. Έτσι, δόθηκε βαρύτητα στο να περιγραφούν οι παράμετροι που την διέπουν, 

η στάση και οι απόψεις των εκπαιδευτικών που την εφαρμόζουν και οι μέθοδοι που 

ακολουθούνται κατά την εφαρμογή της. Η άμεση μάθηση, η ικανοποίηση των μαθητών που 

μετέχουν σε αυτήν αλλά και η προσήλωση στις συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες, 

λαμβάνοντας υπόψιν το μαθησιακό επίπεδο, αποτέλεσαν το αρχικό επίπεδο διατύπωσης 

ορισμών για την ΔΔ (Ernest, Heckaman, Hull, Thompson & Yates, 2011). 

Η σύγχρονη σχολική τάξη χαρακτηρίζεται πλέον από έντονη ποικιλομορφία,  καθώς οι 

μαθητές διαφέρουν ως προς τις γνωστικές ικανότητες, την μαθησιακή ετοιμότητα, τον ρυθμό 

και το στυλ μάθησης, την κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική προέλευση, τα κίνητρα για 

μάθηση, τα ενδιαφέροντα αλλά και την προσωπικότητά τους. Η ετερογένεια αυτή που 
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εμφανίζεται όλο και συχνότερα μέσα στις τάξεις καθιστά την εφαρμογή της ΔΔ αναγκαία 

συνθήκη, καθ' όσον επιδιώκει τη δημιουργία διαφορετικών «μαθησιακών δρόμων» μέσα από 

τους οποίους οι μαθητές με ΕΜΔ, με διαφορετικές ικανότητες και ενδιαφέροντα, διαχειρίζονται 

και κατακτούν τη γνώση νέων εννοιών ως μέρος της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας  

(Tomlinson 2001).  

Σύμφωνα με την Tomlinson (2014), η ΔΔ είναι μία διαδραστική διαδικασία μεταξύ του 

μαθητή και του εκπαιδευτικού, μέσα από την οποία ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται εκ των 

προτέρων στις ιδιαίτερες ανάγκες του δεύτερου και ο μαθητής μπορεί να συμμετέχει ενεργά,  

να μαθαίνει διαρκώς και να φτάνει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Οι εκπαιδευτικοί,  

οι οποίοι την επιλέγουν, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υπόψη τους διαφορετικά στοιχεία της 

μαθησιακής ταυτότητας των μαθητών τους, όπως η ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα ή η μαθησιακή 

προτίμηση, διαφοροποιώντας αντίστοιχα διαφορετικές περιοχές της διδασκαλίας:  

α) το περιεχόμενο, β) την επεξεργασία, γ) το τελικό προϊόν και δ) το μαθησιακό περιβάλλον και 

ε) τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τάξη. H διαφοροποίηση αποτελεί οργανικό κομμάτι της 

διδασκαλίας και καθοδηγείται από τις αρχές της εφαρμογής της ευέλικτης ομαδοποίησης, της 

συνεχούς αξιολόγησης και της αξιόλογης εργασίας (Παντελιάδου, Παπά & Σανδραβέλης, 

2020). 

Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ικανοί να εφαρμόσουν εκείνες τις 

προσεγγίσεις που θα δώσουν σε όλους τους μαθητές την δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις 

ατομικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες αναπτύσσοντας στο μέγιστο τις δυνατότητες τους και 

υλοποιώντας ταυτόχρονα το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Μια από τις προσεγγίσεις που έχει 

σχεδιαστεί για να μπορεί να ανταποκριθεί στις πολύπλευρες ανάγκες των μαθητών μιας 

σύγχρονης τάξης είναι η ΔΔ. Βασικός στόχος της είναι να οδηγηθούν οι μαθητές μιας τάξης 

στην υλοποίηση κοινών διδακτικών στόχων μέσω διαφορετικού ρυθμού μάθησης και 

διαδικασίας (Παντελιάδου & Φιλιππάτου, 2013). 

Επιπλέον, μέσω της ΔΔ οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες και κατά κάποιο τρόπο 

αναλαμβάνουν την ευθύνη της μάθησης τους μέσα από την αξιολόγηση της, σε κάποιες 

περιπτώσεις μάλιστα αποκτούν και μεταγνωστικές δεξιότητες. Πρόκειται για μια σχεδιασμένη 

και οργανωμένη διαδικασία και επεξεργασία, η οποία αποτελεί συχνά προϊόν διεπιστημονικής 

συνεργασίας. Η ΔΔ ανταποκρίνεται στο αίτημα των καιρών για σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και 

τις ανάγκες του κάθε μαθητή (Αργυρόπουλος, 2013). 

Η αποτελεσματικότητα της διαφοροποίησης επιβεβαιώνεται από έναν σημαντικό αριθμό 

μελετών και ερευνών σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια και ομάδες μαθητών. Από πλήθος 

ερευνών που έχουν εστιάσει στην αποτελεσματικότητά της, προκύπτει ότι η εφαρμογή της ΔΔ 
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έχει θετικό αντίκτυπο σε ένα μεγάλο εύρος μαθητών, συμπεριλαμβανομένων τόσο των μαθητών 

με χαμηλότερη επίδοση ή ΕΜΔ όσο και των ταλαντούχων μαθητών, σε διαφορετικά διδακτικά 

αντικείμενα (Βαλιαντή, 2015· DeBaryshe, Gorecki, & Mishima-Young 2009· Geisler, Hessler, 

Gardner, & Lovelace, 2009· Mohammed, 2014· Reis, McCoach,  Little, Muller & Kaniskan, 

2011· Simpkins, Mastropieri, & Scruggs, 2009).  

Ακόμη, στις θετικές επιδράσεις συγκαταλέγεται τόσο η βελτίωση της επίδοσης των 

μαθητών όσο και η αλλαγή της στάσης τους απέναντι στο ίδιο το γνωστικό αντικείμενο (Karadag 

& Yasar, 2010· Muthomi & Mbugua, 2014). Η αποτελεσματικότητά της αποδίδεται στην 

ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς θέτουν οι ίδιοι 

προσωπικούς στόχους για τη μάθηση, παρακολουθούν την πρόοδό τους και αναζητούν ενεργά 

τρόπους για να καλύψουν τα κενά τους στη μάθηση (Al-Lawati & Hunsaker, 2007). Επιπλέον, 

η ΔΔ τεκμηριώνεται ως κοινωνικά προσανατολισμένη διδακτική προσέγγιση (Βαλιαντή, 2015),  

η οποία μπορεί να αντισταθμίσει τους περιορισμούς του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου 

(Κουτσελίνη, 2008). 

Όπως έχει ήδη λεχθεί, σε μια σχολική τάξη συναντώνται μαθητές διαφορετικών 

πολιτισμικών περιβαλλόντων, μαθησιακής ετοιμότητας και εμπειρικού δυναμικού, 

συναισθηματικής και κοινωνικής ωρίμανσης και ενδιαφερόντων. Λόγω αυτών των διαφορών οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται σε επαναπροδιορισμό της διδασκαλίας τους. Με τη ΔΔ,  

δίνεται στον εκπαιδευτικό η δυνατότητα να προσαρμόσει τη διδασκαλία του αποσκοπώντας 

στην ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών με παράλληλη αξιοποίηση του μέγιστου βαθμού 

των δυνατοτήτων τους. Μία από τις βασικές αρχές της ΔΔ είναι ότι όλοι οι μαθητές μαθαίνουν 

και εξελίσσονται με διαφορετικό τρόπο μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις, μεθόδους, μέσα  

και υλικά (Tomlinson & Imbeau, 2010). Η ΔΓ είναι μία εναλλακτική διδακτική προοπτική, η 

οποία μέσω των διαφορετικών τεχνικών της, μπορεί να ενεργοποιήσει την προσοχή των 

μαθητών, τους βοηθά να συγκεντρωθούν και παράλληλα τους εμπλέκει σε μία δημιουργική και 

εμπνευσμένη διαδικασία. 

Πιο συγκεκριμένα, η ΔΔ δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να παρέμβουν σε 

σημαντικούς άξονες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αυξάνοντας την πιθανότητα συμμετοχής 

του κάθε μαθητή στη μάθηση και ιδίως των μαθητών με ΕΜΔ. Οι βασικοί άξονες παρέμβασης 

σχετίζονται με το περιεχόμενο, τη διαδικασία (μέθοδοι διδασκαλίας), το παραγόμενο προϊόν 

(μέθοδοι αξιολόγησης) και το μαθησιακό περιβάλλον  (Αργυρόπουλος, 2013). 

Η διαφοροποίηση του περιεχομένου της διδασκαλίας αναφέρεται στα χαρακτηριστικά 

του περιεχομένου και στον τρόπο με τον οποίο αυτό παρουσιάζεται ώστε να είναι προσβάσιμο 

και κατανοητό στους μαθητές (Νικολαραϊζη, 2013). Πρόκειται για ενέργειες που 
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πραγματοποιούνται μέσα στη τάξη σχετικά με το τι χρειάζεται να μάθει ο μαθητής και πώς θα 

αποκτήσει πρόσβαση στη συγκεκριμένη πληροφορία. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 

παρουσίασης της καινούργιας πληροφορίας μέσα από μια πληθώρα στρατηγικών ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά του μαθητή. Ο εκπαιδευτικός δηλαδή προσφέρει στο μαθητή το «Τι» 

διαφοροποιημένο χωρίς να αλλάζει το μαθησιακό στόχο και δίνοντας του τη δυνατότητα της 

επιλογής με βάση την ετερότητά του. Στη συνέχεια ο μαθητής έχει την ευχέρεια να επιλέξει τον 

τρόπο διαφοροποίησης του περιεχομένου με βάση τις προτιμήσεις και τις κλίσεις του 

(Αργυρόπουλος, 2013). 

Η διαφοροποίηση της διαδικασίας αναφέρεται στη δυνατότητα που έχουν οι μαθητές να 

επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστούν και θα κατανοήσουν το περιεχόμενο της 

πληροφορίας που εισάγεται στο μάθημα. Είναι το «Πώς» της διδασκαλίας και λαμβάνει 

ουσιαστικά χώρα αμέσως μόλις οι μαθητές εντάξουν την καινούργια πληροφορία στο δικό τους 

«οικείο» πεδίο εργασίας. Στη φάση της ΔΔ ο εκπαιδευτικός διευκολύνει, στηρίζει και υποβοηθά 

την επιλογή του τρόπου επεξεργασίας, συνδέοντας τις προς επεξεργασία πληροφορίες με άλλα 

γνωστά στους μαθητές ζητήματα (Αργυρόπουλος, 2013).  

Η παραγωγή και επίδειξη του προϊόντος αφορά το «προϊόν», δηλαδή την παραγωγή και 

επίδειξη των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τους μαθητές. Η διαφοροποίηση έγκειται στο 

γεγονός ότι οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν, με βάση τις προτιμήσεις τους, το μαθησιακό 

προφίλ ή το ακαδημαϊκό τους επίπεδο και τον τρόπο με τον οποίο θα επιδείξουν τι έχουν μάθει.  

Παράδειγμα τέτοιον επιλογών είναι η δραματοποίηση, η σύνθεση αφίσας ή κολάζ, η προφορική 

ή γραπτή παρουσίαση καθώς και πολλά άλλα ζητήματα ανάλογα με τις κλίσεις του μαθητή 

(Αργυρόπουλος, 2013). 

Η διαφοροποίηση του μαθησιακού κλίματος, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο είναι 

διαμορφωμένος ένας εκπαιδευτικός χώρος, είναι ίσης σημασίας με αυτή των άλλων παραγόντων 

(Νικολαραϊζη, 2013). Το περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στο έργο της ΔΔ. Για 

παράδειγμα, μία τάξη στην οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν διαφορετικούς  ρόλους και 

επιτελούν διαφορετικά έργα, τα οποία έχουν κοινό διδακτικό στόχο, μπορεί να αναδειχθεί σε 

ένα ευχάριστο και δημιουργικό μαθησιακό περιβάλλον. Τα χαρακτηριστικά ενός θετικού 

μαθησιακού περιβάλλοντος μέσα σε μια τάξη θα πρέπει να έχουν διευκολυντικό χαρακτήρα 

τόσο σε επίπεδο μάθησης όσο και σε χωροταξικό επίπεδο  (Αργυρόπουλος, 2013).  

Η ΔΔ έχει προταθεί ως ένα μέσο για την υλοποίηση της συνεκπαίδευσης ή τουλάχιστον 

την υποστήριξη της. Η αιτιολόγηση αυτής της πρότασης βασίζεται σε δύο παραδοχές. Σύμφωνα 

με την πρώτη, στην ΔΔ οι εκπαιδευτικοί αλλάζουν την παραδοσιακή τους αντίληψη για την 

κάλυψη της ύλης και θέτουν ως προτεραιότητα την ανταπόκριση στους μαθητές με ΕΜΔ.  
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Με αυτή την έννοια, και οι μαθητές με αναπηρίες και ΕΜΔ αποτελούν προτεραιότητα για τους 

εκπαιδευτικούς ΔΔ. Σύμφωνα με την δεύτερη παραδοχή, η ΔΔ προωθεί την 

αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των εκπαιδευτικών και συνεπώς προσφέρει στους 

μαθητές ποιοτικότερη και άρτια διδασκαλία (Παντελιάδου, 2013).  

Στην περίπτωση αυτή η ΔΓ μπορεί να αποτελέσει ένα δυναμικό διδακτικό εργαλείο στο  

πλαίσιο της ΔΔ. Φυσικά, διαφοροποίηση δεν σημαίνει διαφορετικό πρόγραμμα διδασκαλίας για 

κάθε μαθητή, ούτε χωρισμό της τάξης σε ομοιογενείς ομάδες διαφορετικών μαθησιακών 

επιπέδων. Επίσης, δεν συνεπάγεται ότι κάποιοι μαθητές θα κάνουν περισσότερες εργασίες από 

άλλους. Αντιθέτως, πρόκειται για ουσιαστική τροποποίηση των βημάτων εργασίας και των 

δραστηριοτήτων, η οποία στηρίζεται στον προσεκτικό σχεδιασμό, την αναπροσαρμογή του 

μαθήματος και την αξιολόγηση ως μέσο ανατροφοδότησης των μαθητών (Παντελιάδου, 2008· 

Tomlinson & Moon, 2013). Εν κατακλείδι, η διαφοροποίηση είναι η διαδικασία προσαρμογής 

των μαθησιακών στόχων, των καθηκόντων, των δραστηριοτήτων, των πηγών στις ατομικές 

ανάγκες, το στυλ μάθησης, τον ρυθμό, το ιστορικό μάθησης και τη συνολική βιογραφία του 

κάθε και όλων των μαθητών (Αγαθαγγέλου & Κουτσελίνη, 2018). 

Συνοψίζοντας, επισημαίνεται ότι, τα οφέλη της ΔΔ σε συνδυασμό με τη ΔΓ είναι 

ουσιαστικής σημασίας για την πνευματική, ηθική, συναισθηματική, κοινωνική και 

ψυχοσωματική εξέλιξη και αυτονομία του εκπαιδευτικού αυτού δίδυμου μαθητή – 

εκπαιδευτικού (Ματσαγγούρας, 2008). Τελικά, μέσω της ΔΔ οι μαθητές καθίστανται κύριοι του 

εαυτού τους, καθώς αποκτούν ικανότητες και δεξιότητες και κατά κάποιον τρόπο αναλαμβάνουν 

την ευθύνη της μάθησής τους, αξιολογώντας την ανάλογα. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, 

σύμφωνα με την Heacox (2002), μέσω της ΔΔ, οι μαθητές αποκτούν και μεταγνωστικές 

δεξιότητες (Αργυρόπουλος, 2011). 
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4. Η συμβολή της Δημιουργικής Γραφής στην ενίσχυση της   αναγνωστικής 

κατανόησης  

Δεδομένου ότι ολοένα και περισσότεροι μαθητές συναντούν αδυναμίες στην αναγνωστική 

κατανόηση, το ενδιαφέρον αλλά και οι αντιπαραθέσεις των ερευνητών εστιάζουν τόσο στην 

ενίσχυση της κατανόησης μέσω της κατάκτησης βασικών δεξιοτήτων, όπως η ακριβής και 

ευχερής αποκωδικοποίηση, όσο και ανώτερων δεξιοτήτων, όπως οι γνωστικές και 

μεταγνωστικές στρατηγικές. Έτσι κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η δημιουργία και εφαρμογή 

κατάλληλων παρεμβατικών προγραμμάτων τα οποία θα ενισχύουν τις δεξιότητες των μαθητών 

με ΕΜΔ στην αναγνωστική κατανόηση και θα τους παρέχουν ένα πρόγραμμα διδασκαλίας το 

οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Τοιουτοτρόπως, η κατανόηση 

ενός κειμένου θα σταματήσει να αποτελεί για τους μαθητές ένα δύσκολο και ασαφές εγχείρημα 

και πλέον θα μετατρέπεται σε δεξιότητες που εύκολα μπορούν να διδαχθούν και να 

εφαρμοστούν. Παράλληλα θα μειώνεται ο φόβος που ενδεχομένως νιώθουν για την ανάγνωση 

και θα καλλιεργείται μια θετικότερη στάση προς αυτή (Μπότσας &  Παντελιάδου, 2007). 

Στις δραστηριότητες ΔΓ, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει εικόνες, πίνακες 

ζωγραφικής, εικονογραφημένα βιβλία κ.ά., έτσι ώστε η διαδικασία να γίνει πιο ελκυστική.   

Ο εκπαιδευτικός βοηθά τα παιδιά να κατανοούν το νόημα ενός βιβλίου ή κειμένου που τους 

διάβασε και τα ίδια σταδιακά να μάθουν να λένε το νόημα από κάτι που διάβασαν (Βακάλη, 

2013). Μέσα από αυτήν την διαδικασία τα παιδιά είναι σε θέση να συγκρίνουν, να 

παρατηρήσουν, να ταξινομήσουν, να επεξεργαστούν πληροφορίες και να κατανοούν τις έννοιες 

του χρόνου και της αλληλουχίας των γεγονότων (Βακάλη , 2013). Οι εκπαιδευτικοί κατά την 

διάρκεια των εργαστηρίων, καθοδηγούν τα παιδιά στις μεθόδους που πρέπει να ακολουθούν και 

στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επικοινωνούν. Το κάθε παιδί εκφράζεται, 

επιχειρηματολογεί και κρίνει τους συμμαθητές τους, όχι όμως με άσχημο τρόπο αλλά με 

εποικοδομητικό, για να μπορέσει να βελτιωθεί ο καθένας μετά από την όλη διαδικασία (Βακάλη, 

2013). 

Σύμφωνα με τον Poslaniek (2006), ο οποίος σχηματοποίησε τα τυπικά μοντέλα του 

ενεργητικού αναγνώστη για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, η λογοτεχνική ανάγνωση 

συνιστά το καταληκτικό στάδιο της ανάγνωσης, κατά το οποίο το παιδί - αναγνώστης 

αναπτύσσει δεξιότητες για την κατανόηση του τρόπου σύνθεσης και κατασκευής  ενός 

λογοτεχνικού κειμένου, πέρα από τους μηχανισμούς για τη νοηματική του επεξεργασία και 

πρόσληψη (Καρακίτσιος, 2011. Σουλιώτη, 2013).  
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Επιπρόσθετα, η εκπαιδευτική διαδικασία μέσω παιγνιωδών δραστηριοτήτων δύναται να 

μεταδώσει στον μαθητή την ανάγκη της ανάγνωσης, όχι μόνο ως ανάγκη πληροφορίας και 

γνώσης, αλλά ιδίως ως ανάγκη ευχαρίστησης, απόλαυσης και δημιουργικότητας. Ζητούμενο η 

ανάγνωση – απόλαυση (Γρόσδος, 2013). Στόχος, λοιπόν, των φιλαναγνωστικών πρακτικών 

είναι η πρόσκληση της ανάγνωσης βιβλίων ακόμη και από παιδιά που δεν αγαπούν το διάβασμα, 

μέσα από τη δημιουργία μιας ιδιαίτερης ατμόσφαιρας μεταξύ του βιβλίου και του αναγνώστη, 

των μαθητών μεταξύ τους και των μαθητών με τον εκπαιδευτικό. Αυτό είναι δυνατόν να συμβεί 

όταν το πλαίσιο της ανάγνωσης στην τάξη αποκτήσει χαρακτήρα προαιρετικό, συναρπαστικό 

και παιγνιώδη με έντονο το στοιχείο της έκπληξης (Αρτζανίδου & Κουράκη, 2014).  

Με λίγα λόγια, αν η ανάγνωση συνοδεύεται με παιχνίδι και με δημιουργικές 

δραστηριότητες που προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών και ταυτόχρονα τους εξάπτουν την 

περιέργεια για το τι πρόκειται να ακολουθήσει, έχει ως  αποτέλεσμα τη διαμόρφωση μιας 

θετικής στάσης του παιδιού απέναντι στο βιβλίο (Αρτζανίδου & Κουράκη, 2014). Το 

περιεχόμενο των φιλαναγνωστικών πρακτικών είναι ποικίλο και ανάλογα με το είδος του μπορεί 

να κατηγοριοποιηθεί. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε πως κάθε βιβλίο έχει τα δικά του 

μονοπάτια και μας οδηγεί σε δραστηριότητες και δράσεις που πιθανώς δεν μπορούν να 

ενταχθούν κάπου ή δεν έχουν αναφερθεί ξανά (Αρτζανίδου & Κουράκη, 2014). 

Ενδεικτικά, κάποιες από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που είναι δυνατόν να 

αξιοποιηθούν για τους στόχους της φιλαναγνωσίας είναι το θέατρο και το θεατρικό παιχνίδι, τα 

εικαστικά, η μουσική και ο χορός, η αφηγηματολογία, η δημιουργία παιχνιδιών (επιτραπέζιων, 

ομαδικών, επιδαπέδιων κτλ.), η προφορική έκφραση, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και του 

Η/Υ, ο κινηματογράφος, οι επισκέψεις σε χώρους σχετικούς με το βιβλίο, η επικοινωνία με 

συγγραφείς και φυσικά η ΔΓ. 

Παράλληλα, η συμβολή της ΔΓ ωφελεί τους μαθητές, οι οποίοι με παιγνιώδη τρόπο, 

αβίαστα και χωρίς περιορισμούς εισάγονται στις αφηγηματικές τεχνικές ενός κειμένου, καθώς 

και στα κύρια δομικά στοιχεία του, όπως είναι η πλοκή, οι χαρακτήρες και το χωροχρονικό 

πλαίσιο. Τα βασικά αυτά χαρακτηριστικά της ΔΓ αξιοποιούνται μέσω της φιλαναγνωσίας, διότι 

οι στόχοι τους συνάδουν στα σημεία της δημιουργικότητας, που προϋποθέτει το παιχνίδι και η 

εθελούσια συμμετοχή (Μουλά, 2012), η φαντασία και η εύρεση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών κάθε λογοτεχνικού έργου μέσα από την ανακάλυψη των μηχανισμών της 

συγγραφής και κατασκευής του, όχι στη θεωρία αλλά στην πράξη (Νικολαΐδου, 2012). 
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Στην περίπτωση, λοιπόν, της αξιοποίησης της ΔΓ σε φιλαναγνωστικές δράσεις, 

πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει το βιβλίο. Ξεκινώντας και τελειώνοντας με αυτό οι 

δραστηριότητες ΔΓ αποκτούν ακόμη ένα στόχο: την ανάδειξή του κειμένου και τη μετουσίωση 

και μεταφορά των συναισθημάτων που προκαλεί η ανάγνωσή του σε νέο κείμενο κάθε είδους 

όπως, μυθιστόρημα, ποίημα, παραμύθι, διήγημα, δοκίμιο, θεατρικό έργο ή κόμικ. Ταυτόχρονα 

και η φιλαναγνωσία λειτουργεί επικουρικά στους στόχους της ΔΓ, καθώς επιτυγχάνει την 

έκθεση σε ποικίλα αναγνωστικά ερεθίσματα και την εξοικείωση των μαθητών σε όλα τα είδη 

της Λογοτεχνίας (Νικολαΐδου, 2012). 

Συνεπώς, η ΔΓ και η φιλαναγνωσία με τις ιδιαίτερες διδακτικές τεχνικές και τις 

εναλλακτικές διδακτικές παρεμβάσεις είναι δυνατόν να αποτελέσουν τους δύο βασικούς 

πυλώνες για τη διδασκαλίας της λογοτεχνίας και γενικότερα του λογοτεχνικού πολιτισμού.  

Η ΔΓ επιτρέπει την ανάπτυξη συγγραφικών δεξιοτήτων στο διδασκόμενο και η φιλαναγνωσία 

του επιτρέπει να μετεξελιχθεί σε ένα σοβαρό αναγνώστη (Καρακίτσιος, 2011). 

Χρήσιμο θα ήταν, ωστόσο, εκτός από τους βασικούς πυλώνες να αναφερθούμε στις 

παραμέτρους της δημιουργικότητας, όπως έχουν οριστεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Σύμφωνα με 

το Cambridge Handbook of Creativity (2011), όπου συνοψίζονται τα κύρια ζητήματα που 

απασχολούν τη σχετική βιβλιογραφία, οι παράγοντες που επηρεάζουν την έκφραση της 

δημιουργικότητας είναι έξι· αρχικά οι ερευνητές έκαναν λόγο για τους τέσσερις πρώτους:  

1) το άτομο – δημιουργό, 2) τη διαδικασία της δημιουργίας, 3) το προϊόν της δημιουργίας και 

4) τις κοινωνικές παραμέτρους και το περιβάλλον στο οποίο συμβαίνει η δημιουργία. Νεότεροι 

μελετητές εισηγήθηκαν την προσθήκη δύο επιπλέον παραγόντων: 5) της πειθούς του 

δημιουργού και 6) της δυνατότητας/ της εγγενούς δημιουργικότητας που διαθέτει  (Σουλιώτη, 

2013).  

Οι μαθητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση 

συνήθως έχουν ελλιπή κατανόηση των γνωστικών στρατηγικών που απαιτούνται για  

την αποτελεσματική  κατανόηση. Η  έλλειψη  των  στρατηγικών  αυτών  και  των  δεξιοτήτων 

αναγνωστικής κατανόησης επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα των μαθητών για μάθηση και 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007).   

Συμπερασματικά, όπως φαίνεται από τα παραπάνω, ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος για την ανάγνωση είναι μια σφαιρική  διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τη 

διαμόρφωση ενός κατάλληλου φυσικού περιβάλλοντος και τη χρήση της ανάγνωσης ως μέσου 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των μαθητών. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός 

για την οργάνωση ενός πλαισίου διδασκαλίας που θα καλλιεργεί τη θετική στάση απέναντι στην 

ανάγνωση και τη γραφή, και θα παρέχει ευκαιρίες για μάθηση και επιτυχία (Παντελιάδου, 2011).  
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4.1 Διδακτικές Προσεγγίσεις για την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης  

 

Ο διδακτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των δυσκολιών στην αναγνωστική κατανόηση 

βασίζονται σε προσεγγίσεις που ενισχύουν τις βασικές δεξιότητες και σε προσεγγίσεις που 

καλλιεργούν τη χρήση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών (Αντωνίου &  Παντελιάδου, 

2008). Οι διδακτικές προσεγγίσεις που ενισχύουν τις βασικές δεξιότητες σύμφωνα με τη θεωρία 

της επεξεργασίας των πληροφοριών, εστιάζουν στα ακόλουθα:  

1. Ανάπτυξη του λεξιλογίου: Οι μαθητές μέσω της Άμεσης Διδασκαλίας εξασκούνται να 

ελέγχουν το περιεχόμενο ενός κειμένου, να καταγράφουν τις άγνωστες λέξεις του,  

να εξετάζουν τη δομή κάθε άγνωστης λέξης, να αναζητούν κάποιες επεξηγήσεις μέσα στο ίδιο 

το κείμενο -αν υπάρχουν- και να τις καταγράφουν, καθώς και να χρησιμοποιούν λεξικό.  

Κατόπιν, σκέφτονται τη σημασία των λέξεων και δοκιμάζουν να διαβάσουν το κείμενο 

χρησιμοποιώντας τις επεξηγήσεις των άγνωστων λέξεων και ελέγχοντας ταυτόχρονα αν το 

κατανοούν. 

2. Επανάληψη των αναγνώσεων ενός κειμένου: Οι μαθητές με ή χωρίς καθοδήγηση 

ξαναδιαβάζουν ένα κείμενο πράγμα το οποίο συμβάλλει στην ενίσχυση της αναγνωστικής 

ευχέρειας και κατά συνέπεια της αποκωδικοποίησης του νοήματος του κειμένου, δηλαδή στην 

αναγνωστική κατανόηση (Αντωνίου & Παντελιάδου, 2008. Πόρποδας, 2002). 

3. Η μέθοδος «Ανάκτηση της ανάγνωσης»: Οι μαθητές αποκωδικοποιούν αυθεντικά κείμενα. 

Στη συνέχεια διαβάζουν το κείμενο, γράφουν μια δική τους ιστορία, κάνουν φωνημική ανάλυση 

των λέξεων που χρησιμοποίησαν, ξεχωρίζουν τις προτάσεις της ιστορίας τους και τις 

επανασυνδέουν, έτσι ώστε να προκύψει ξανά κείμενο. Συμπληρωματικά κάποιες άλλες 

αποτελεσματικές τεχνικές που ενισχύουν τις βασικές δεξιότητες (Χρηστάκης, 2000).  

4. Η τεχνική του συντρόφου: Ορίζεται ένας συμμαθητής ως συνεργάτης του παιδιού που έχει 

Μαθησιακές Δυσκολίες. Διαβάζουν από κοινού το κείμενο, πριν αυτό αποτελέσει αντικείμενο 

επεξεργασίας από την τάξη. Η διαδικασία αυτή ευνοεί την ενεργητική συμμετοχή και την 

ανάπτυξη του αυτοσυναισθήματος.  

5. Η τροποποίηση του κειμένου: Με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει ευκολότερο. Να έχει, δηλαδή, 

μικρές προτάσεις, απλή συντακτική δομή, μεγάλες και ευδιάκριτες εικόνες (Χρηστάκης, 2000). 
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Επιπρόσθετα, άλλες τεχνικές αφορούν τη χρήση υλικών διαφορετικού επιπέδου 

αναγνωστικής ικανότητας, για παράδειγμα ανάγνωση διαφόρων εντύπων, παραμυθιών, 

ιστοριών, τα οποία ο δάσκαλος κρίνει πως είναι κατάλληλα και εύκολα. Μια άλλη πρόταση για 

την αντιμετώπιση των δυσκολιών στην κατανόηση κειμένου αποτελεί η ταυτόχρονη άσκηση 

ανάγνωσης, γραφής και κατανόησης. Σύμφωνα με την οποία, ο μαθητής διαβάζει το κείμενο και 

γράφει με δικά του λόγια την ιστορία με ανοιχτό βιβλίο. Διαβάζει φωναχτά την ιστορία που 

έγραψε υπογραμμίζοντας τις λέξεις κλειδιά. 

Ένα μέρος της ιστορίας επιλέγεται για ορθογραφία, γράφονται οι νέες λέξεις και τέλος 

ο μαθητής ασκείται στην προφορική απόδοση του κειμένου.  Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να 

διδαχθούν τα παιδιά με δυσκολίες πώς να χρησιμοποιούν προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, 

για να ερμηνεύουν και να κατανοούν ένα κείμενο. Μία αποτελεσματική τεχνική είναι να 

ασκηθούν στο να κάνουν προβλέψεις για την έκβαση διαφόρων ιστοριών ή στο να επιλέγουν 

εικόνες και περιλήψεις που εμπεριέχουν τις πληροφορίες του κειμένου (Τζουριάδου, 2011).  

Από την άλλη πλευρά οι διδακτικές προσεγγίσεις που καλλιεργούν τη χρήση 

γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών είναι αυτές που αφορούν στην επεξεργασία του 

κειμένου, στη χρήση ερωτήσεων αλλά και στον συνδυασμό αυτών στο πλαίσιο διδακτικών 

προγραμμάτων (Αντωνίου & Παντελιάδου, 2008). Οι βασικότερες από αυτές είναι οι 

ακόλουθες: 

1. Επεξεργασία κειμένου: Οι μαθητές παρακινούνται να αξιοποιούν τις αντιπροσωπευτικές 

εικόνες ενός κειμένου. Φαντάζονται τις εικόνες που περιγράφονται στο κείμενο, μέσω νοητικών 

εικόνων. Δημιουργούν αναλογίες και μεταφορές συνδέοντάς τες με την προσωπική τους 

εμπειρία, μέσω οπτικοχωρικών οργανωτών (διαγράμματα, σχήματα, πίνακες) που 

αναπαριστούν τις σχέσεις των κεντρικών ιδεών ενός κειμένου. Εντοπίζουν τα βασικά σημεία 

ενός κειμένου με χρήση εξωτερικών βοηθημάτων (υπογράμμιση, οδηγοί μελέτης).  

2. Χρήση ή κατασκευή ερωτήσεων: Οι μαθητές διδάσκονται στρατηγικές αυτορ ρύθμισης ή 

αυτο-ερωτήσεων, προκειμένου να ενεργοποιήσουν την προηγούμενη γνώση τους. Αρχίζουν 

διαβάζοντας τον τίτλο και προσπαθούν να προβλέψουν ποιο είναι το περιεχόμενο του κειμένου, 

χρησιμοποιώντας στοιχεία του κειμένου (εικόνες, βασικές έννοιες) προκειμένου να υποθέσουν 

την κεντρική του έννοια. Στη συνέχεια, διατυπώνουν ερωτήσεις σχετικές με το περιεχόμενό του, 

χωρίς προηγουμένως να το έχουν διαβάσει.  

3. Τεχνικές περίληψης: Οι μαθητές βρίσκουν την κεντρική ιδέα κάθε παραγράφου και τις 

συνοψίζουν και οι μαθητές δημιουργούν ερωτήσεις για κάθε σημαντική πληροφορία και δίνουν 

απαντήσεις.  
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4. Κεντρική ιδέα: Οι μαθητές βρίσκουν την κεντρική ιδέα, την υπογραμμίζουν, καταγράφουν 

τις βασικές πληροφορίες και τέλος τις μελετούν.  

5. Αυτορρύθμιση: Οι μαθητές διδάσκονται στρατηγικές αυτορρύθμισης, μαθαίνουν να τις 

εφαρμόζουν και να χρησιμοποιούν προκαταβολικούς οργανωτές.  

6. Γραμματική ιστορίας: Ενισχύει την αναγνωστική κατανόηση με βάση τη δομή ενός 

αφηγηματικού κειμένου. 

Οι μαθητές κατά την ανάγνωση συμπληρώνουν ένα φύλλο εργασίας απαντώντας σε πέντε 

βασικές ερωτήσεις σχετικές με την ιστορία (το σκηνικό, το πρόβλημα, τους στόχους, τις 

ενέργειες, το τέλος της ιστορίας).  

Επαγωγικά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων και 

στρατηγικών απαιτούν επαρκή κατάρτιση εκ μέρους του εκπαιδευτικού και αποτελεσματική 

οργάνωση της διδασκαλίας και της τάξης του. Αυτό βέβαια είναι μια χρονοβόρα αλλά αναγκαία 

διαδικασία, για την αντιμετώπιση των δυσκολιών όλων των μαθητών, ανεξάρτητα από την 

διαφοροποίησή τους. 

 

5.  Χαρακτηριστικά αφηγηματικών κειμένων (Ιστορίας Ε’ Δημοτικού)  

Οι βασικότεροι παράγοντες που συμβάλλουν και επηρεάζουν τη διαδικασία της κατανόησης των 

πληροφοριών ενός κειμένου είναι το γνωστικό υπόβαθρο και ικανότητα του αναγνώστη,  

και η φύση του κειμένου. Η έννοια της φύσης αναφέρεται στο επίπεδο του λεξιλογίου,  

τη συντακτική δομή, το θεματικό περιεχόμενο, το τίτλο, την παρουσία μιας εικόνας που 

συνοδεύει το κείμενο, καθώς και το τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται το περιεχόμενο του 

κειμένου (Πόρποδας, 2002). 

Άρα, λοιπόν, ένας ακόμη παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την 

κατανόηση είναι το ίδιο το κείμενο και η γνώση που κάθε αναγνώστης ενδέχεται να έχει  

γι’ αυτό. Από τα στοιχεία που εξετάζονται συχνά στη βιβλιογραφία ως παράγοντες της 

κατανόησης είναι ο κειμενικός τύπος και το κειμενικό είδος. Η γνώση του κειμενικού είδους, 

όπως αναφέρει ο Αϊδίνης (2012), θεωρείται πλέον σημαντική καθώς συνδέεται τόσο με την 

ικανότητα αναγνώρισης των κεντρικών ιδεών του κειμένου, όσο και με τη γνώση της ιεραρχικής 

και λογικής του δομής.  

Ο ορισμός των αφηγηματικών κειμένων δεν είναι εύκολη υπόθεση και για αυτό τον 

λόγο έχει απασχολήσει αφηγηματολόγους, κειμενογλωσσολόγους, ανθρωπολόγους και  

ψυχολόγους (Ματσαγγούρας, 2014). Ως  αφηγηματικός λόγος ορίζεται κάθε μορφή λόγου  

που διατάσσει ανθρώπινες εμπειρίες και δράσεις με τέτοιο τρόπο,  ώστε να διαφαίνεται  η 
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αιτιοκρατική τους σχέση και η χρονική τους εξέλιξη (Ματσαγγούρας, 2014). Αναφορικά με τη 

δομή του αφηγηματικού κειμένου έχουν διατυπωθεί διάφορες προτάσεις (Βασαρμίδου & 

Σπαντιδάκης, 2015). Κοινό σημείο όλων αυτών των προτάσεων είναι η μετάβαση από μια 

πρωταρχική κατάσταση στη ρήξη, για να επέλθει και πάλι η αποκατάστασή της, έπειτα από μία 

ή περισσότερες σκόπιμες ενέργειες (Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 2011). 

Ωστόσο, στη βιβλιογραφία και με βάση την ψυχογλωσσολογική οπτική γίνεται ένας 

βασικός διαχωρισμός των κειμενικών τύπων, σε αφηγηματικά και μη αφηγηματικά ή 

πληροφοριακά. Ο διαχωρισμός αυτός καταδεικνύει τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν 

ανάμεσα στα κείμενα όσον αφορά το περιεχόμενο, τη δομή, τα γλωσσολογικά χαρακτηριστικά 

αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να τα προσεγγίσει ο αναγνώστης , ώστε να επιτευχθεί  

η αναγνωστική κατανόηση (Primor, Pierce & Katzir, 2011). Υπάρχει μάλιστα η πρόταση στη 

βιβλιογραφία για διαφορετικό τρόπο δόμησης των καταστασιακών μοντέλων των δύο τύπων 

κειμένου. Συγκεκριμένα, το μάθημα της ιστορίας της Ε’ Δημοτικού «Τα Βυζαντινά χρόνια» 

αποτελείται τόσο από αφηγηματικά όσο και από πληροφοριακά κείμενα – πηγές.  

Τα πλέον διαδεδομένα κείμενα είναι τα αφηγηματικά, ιδίως όταν αναφερόμαστε στα 

κείμενα που συναντώνται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αφηγηματικά κείμενα 

αποτελούνται από ένα σύνολο κειμενικών προτάσεων που συνήθως δηλώνουν γεγονότα κα ι 

συνδέονται μεταξύ τους τόσο χρονικά όσο και αιτιακά (Κωστούλη, 2001).  Πέρα από την πλοκή, 

σημαντικό ρόλο στα αφηγηματικά κείμενα διαδραματίζουν και τα πρόσωπα, τα οποία 

πραγματώνουν τα γεγονότα και αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της πλοκής . 

Έτσι, το καταστασιακό μοντέλο των αφηγηματικών κειμένων αφορά την κατανόηση των 

χαρακτήρων, του πλαισίου, των δράσεων και των γεγονότων και τον τρόπο με τον οποίο αυτά 

παρουσιάζονται στην νοητική αναπαράσταση του κειμένου που δημιουργεί ο αναγνώστης (Best 

et al., 2008). Η γλώσσα των αφηγηματικών κειμένων συνήθως είναι κοντά στην προφορική 

γλώσσα και πολλές φορές απαιτούν ένα γνωστικό υπόβαθρο που οι νεαροί αναγνώστες ήδη 

έχουν (Graesser, McNamara & Louwerse, 2003). Αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με την 

συνήθως απλή δομή και περιεχόμενο, που συνδέεται πολλές φορές με τις εμπειρίες των παιδιών 

από την καθημερινή τους ζωή, διευκολύνουν, σύμφωνα με τους ερευνητές, την κατανόηση των 

αφηγηματικών από τους νεαρούς αναγνώστες.  

Τα μη αφηγηματικά κείμενα, από την άλλη, είναι κείμενα που στόχο έχουν να 

παρουσιάσουν πληροφορίες και μηνύματα που οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε 

καταστάσεις της πραγματικής τους ζωής (Şahin, 2013).  Συχνά περιλαμβάνουν επεξηγηματικές 

δομές, απαριθμήσεις, σχέσεις αιτίου-αιτιατού, συγκρίσεις, αντιθέσεις και επίλυση προβλημάτων 

σε στόχο την πληροφόρηση (Baştuğ, 2014). Τυπικά, τα κείμενα αυτά είναι προσανατολισμένα 
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σε ένα θέμα. Έτσι, η δόμηση του καταστασιακού τους μοντέλου απαιτεί την ενσωμάτωση τόσο 

πληροφοριών της βάσης του κειμένου, όσο και γνώσεις του αναγνώστη για το  θέμα του 

κειμένου. 

Το γνωστικό υπόβαθρο σχετικά με το θέμα του κειμένου που απαιτείται για την δόμηση 

του καταστασιακού μοντέλου δεν είναι πάντα προσβάσιμο από τα μικρά παιδιά (Katzir, 2011). 

Παράλληλα, η δομή των κειμένων αυτών συνήθως είναι πιο πολύπλοκη, με τις ιδέες και τις 

έννοιες που πραγματεύεται το εκάστοτε κείμενο να συνδέονται μεταξύ τους μέσω λογικών, αλλά 

και αφηρημένων σχέσεων, υπάρχει μεγαλύτερη πυκνότητα πληροφοριών και περισσότερες 

γνωστικές απαιτήσεις (Best et al., 2008). Όλα τα παραπάνω δυσχεραίνουν την κατανόηση των 

πληροφοριακών κειμένων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αναγνώστες παιδιά.      

Στην έρευνα των Best, Floyd & McNamara (2008) μετρήθηκε η επίδραση του κειμενικού 

είδους στην αναγνωστική κατανόηση. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά τρίτης τάξης που 

συμμετείχαν στην έρευνα ήρθαν αντιμέτωπα με δύο κείμενα, ένα αφηγηματικό κι ένα 

πληροφοριακό, τα οποία ήταν παρόμοιου επιπέδου δυσκολίας και προέρχονταν από σχολικά 

εγχειρίδια. Η μέτρηση της κατανόησης των κειμένων έγινε με τη χρήση τριών έργων.  

Χρησιμοποιήθηκε ένα μέτρο ελεύθερης ανάκλησης του κειμένου, ένα μέτρο ανάκλησης 

του κειμένου με χρήση νύξεων από τους ερευνητές, ενώ δόθηκαν και δώδεκα ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής που τα παιδιά έπρεπε να απαντήσουν. Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

στηρίζονταν τόσο σε πληροφορίες που δίνονταν απευθείας από το κείμενο όσο και σε 

πληροφορίες που απαιτούσαν την εξαγωγή συμπερασμάτων από τον αναγνώστη (συμπερασμοί 

γέφυρας). Η επίδοση των παιδιών σε όλους τους διαφορετικούς τρόπους εκτίμησης της 

αναγνωστικής κατανόησης διέφερε για τους δύο τύπους κειμένων. Η προηγούμενη γνώση 

φάνηκε να επηρεάζει την κατανόηση τόσο των αφηγηματικών όσο και των πληροφοριακών 

κειμένων, ενώ στα πρώτα σημαντικός παράγοντας αναδείχθηκε και η ικανότητα 

αποκωδικοποίησης των παιδιών.  

Δεδομένα για την επίδοση των παιδιών με μητρική γλώσσα τα ελληνικά μπορούμε να 

πάρουμε συγκρίνοντας την έρευνα των Χατζηαθανασίου και Αϊδίνη (2006) με την έρευνα του 

Χατζηαθανασίου (2007), οι οποίες είχαν παρόμοια μεθοδολογία για διαφορετικούς κειμενικούς 

τύπους. Στην  πρώτη  έρευνα  συμμετείχαν παιδιά πρώτης, δευτέρας, τετάρτης και έκτης τάξης 

και μετρήθηκε η αναγνωστική τους κατανόηση σε αφηγηματικά κείμενα.  Στη δεύτερη έρευνα 

συμμετείχαν παιδιά τετάρτης και πέμπτης δημοτικού, τα οποία διάβασαν  τρία μη αφηγηματικά 

κείμενα. Τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας έδειξαν χαμηλές επιδόσεις σε όλες τις ηλικιακές 

ομάδες, τόσο στις ερωτήσεις που ζητούσαν πληροφορίες απευθείας από κείμενο, όσο και σε 

ερωτήσεις που απαιτούσαν συμπερασμούς. 
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Η ίδια δυσκολία παρατηρήθηκε και στους μαθητές που ήρθαν αντιμέτωποι με μη 

αφηγηματικά κείμενα, με γενικά χαμηλές επιδόσεις, αλλά ακόμη χαμηλότερες όταν απαιτείτο η 

συναγωγή συμπερασμών. Τα παιδιά και των δύο ερευνών βρίσκονταν στο μέσο της 

βαθμολογικής κλίμακας που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ φάνηκε ότι η ικανότητα εξαγωγής 

συμπερασμών είναι λιγότερο αναπτυγμένη από την ικανότητα ενσωμάτωσης των πληροφοριών. 

Επιπρόσθετα, στην έρευνα των Padeliadu & Antoniou (2014) παιδιά από όλες τις τάξεις 

του ελληνικού δημοτικού και γυμνασίου διάβασαν αφηγηματικά και πληροφοριακά κείμενα.  

Όσον αφορά στα πληροφοριακά κείμενα, τα παιδιά των τεσσάρων πρώτων τάξεων είχαν χαμηλές 

επιδόσεις κυρίως σε ερωτήσεις που εξαρτώνταν από το λεξιλόγιο, ενώ στις μεγαλύτερες τάξεις 

είχαν ελλείματα σε ερωτήσεις που απαιτούσαν την εξαγωγή συμπερασμών.  Στα αφηγηματικά 

κείμενα, τα παιδιά των δύο πρώτων τάξεων είχαν ιδιαίτερες δυσκολίες με τις ερωτήσεις 

ασυνέπειας, τα παιδιά από την τρίτη ως την έκτη τάξη έκαναν  πιο συχνά λάθη στις δύσκολες 

κυριολεκτικές ερωτήσεις, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά παρουσίασαν μεγαλύτερες δυσκολίες στην 

απάντηση ερωτήσεων που βασίζονταν στο λεξιλόγιο.  Τα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν 

ακόμη ότι σε όλες τις τάξεις η κατανόηση των πληροφοριακών κειμένων είναι πολύ κατώτερη 

από την κατανόηση των αφηγηματικών, με τα παιδιά της τρίτης γυμνασίου να έχουν στα 

πληροφοριακά κείμενα επιδόσεις παρόμοιες με εκείνες των παιδιών της τρίτης δημοτικού σε 

αφηγηματικά κείμενα. 

Τα ευρήματα, λοιπόν, που παρέχονται από την βιβλιογραφική έρευνα συμφωνούν στο 

ότι η κατανόηση των αφηγηματικών κειμένων από μαθητές είναι σε υψηλότερα επίπεδα από την 

κατανόηση μη αφηγηματικών κειμένων. Ωστόσο η πλειοψηφία, αν όχι το σύνολο, των ερευνών 

που εξετάζουν μη αφηγηματικά κείμενα, επικεντρώνονται σε κείμενα κυρίως πληροφοριακά . 

Συνοψίζοντας, οι Αναγνώστου & Κιοσσές (2015) θεωρούν ότι τα στοιχεία που μπορούν 

να αξιολογηθούν σε ένα κείμενο ποικίλουν ανάλογα με τα ζητούμενα, όπως είναι η σωστή 

επιλογή της φωνής και εστίασης του αφηγητή, η δομή, η πλοκή και η συνοχή της ιστορίας,  

η δημιουργία χαρακτήρων, η πρωτοτυπία και η ευρηματικότητα. Στόχος της αξιολόγησης της 

ΔΓ θα πρέπει να είναι η βελτίωση των μαθητικών κειμένων. Η αξιολόγηση δε θα πρέπει να 

εστιάζει στον εντοπισμό των λαθών των κειμένων, αλλά να λειτουργεί υποστηρικτικά,  να 

λαμβάνει υπόψη τα στάδια προόδου του μαθητή, να πραγματοποιείται σε εξατομικευμένη και 

συνεργατική μορφή, ώστε οι μαθητές να εκφέρουν άποψη για τα ίδια τα κείμενά τους,  αλλά και 

για κείμενα των συμμαθητών τους, ώστε να βελτιώνονται συνεχώς στη γραφή. Τέλος, η 

Αναγνώστου (2017) θεωρεί ότι η διδασκαλία της ΔΓ απαιτεί ένα σύνολο γνώσεων σχετικά με τα 

κείμενα και τον τρόπο γραφής, αλλά και δεξιότητες παραγωγής λόγου.  
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1. Η διδακτική της Ιστορίας 

 

Σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις, για τη διδασκαλία της Ιστορίας είναι απαραίτητη η 

διαμόρφωση ενός εκσυγχρονισμένου πλαισίου το οποίο θα αποτελεί καταρχήν και τον γνώμονα 

με βάση τον οποίο θα επιλέγονται, θα διατάσσονται και θα διαρθρώνονται τα περιεχόμενα  του 

μαθήματος και θα καθορίζονται οι στρατηγικές μάθησης (Μαυροσκούφης, 2005).  

Οι παράμετροι του εν λόγω πλαισίου αναφέρονται στην επιλογή ευρέως φάσματος περιεχομένων 

(π.χ. πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ιστορία, ιστορία της καθημερινής ζωής κ.λπ.) , στην 

ανάγκη για πολυπρισματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις και στην προτίμηση σε 

ενεργητικές στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης που θα είναι σε θέση να προωθήσουν την 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Μαυροσκούφης, 2010).  

Σε καμία περίπτωση ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας δεν θα πρέπει 

να είναι δασκαλοκεντρικός και αφηγηματικός, διότι συνέπεια της πρακτικής αυτής είναι  

η συνεχής απομνημόνευση ονομάτων, όρων και χρονολογιών, η συσσώρευση ασύνδετων 

γνωστικών στοιχείων και η μηχανιστική αναπαραγωγή τους κατά τη διαδικασία των εξετάσεων 

(Μαυροσκούφης, 2010). Βέβαια, η ιστορική αφήγηση ως παρουσίαση – από το σχολικό 

εγχειρίδιο και τον διδάσκοντα – του γενικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η διδασκόμενη 

ενότητα και των κύριων σημείων της, όχι μόνο δεν είναι απορριπτέα, αλλά ως έναν βαθμό 

επιβάλλεται. Αν και η αξία της ιστορικής αφήγησης είχε, παλαιότερα, αμφισβητηθεί τελευταία 

έχει επαναπροσδιοριστεί (Husbands, 2004. Moniot, 2002. Σμυρναίος, 2008), εντούτοις, 

απαιτείται ριζικός περιορισμός στην έκτασή της. 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το μάθημα της ιστορίας σχετικά 

με το τι και πως θα πρέπει να διδάσκεται (Πελαγίδης, 1999). Ακόμη, η ιστορία και η θέση της 

στη σχολική εκπαίδευση μέσα από τις απόψεις των διδασκόμενων έχει κατά καιρούς 

απασχολήσει τη διεθνή ερευνητική κοινότητα (Adey & Biddulph, 2001. Andrews et al., 2009. 

Barton & Levstik, 1998. Biddulph & Adey, 2003. Brooker & Macdonald, 1999. Grever et al., 

2011. Harris & Haydn, 2006. Haydn & Harris, 2010. Fink, 2004) και σε µικρότερο βαθµό την 

ελληνική (Ευσταθίου – Καραγεωργάκη, 2007. Μαυροσκούφη, 1999). 

Επίσης, έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί για τη διερεύνηση των απόψεων μαθητών 

σχετικά µε το μάθημα της ιστορίας, οι οποίες αφορούσαν τους παράγοντες που επηρεάζουν το 

ενδιαφέρον τους για το μάθημα, τον ορισμό της ιστορίας που οι ίδιοι οι μαθητές της προσδίδουν,  

τη χρησιμότητα ή µη της σχολικής ιστορίας στη ζωή του ανθρώπου, τον τρόπο διδασκαλίας που 

επιθυμούν να ακολουθείται στο μάθημα και τα συναισθήματα που τους προκαλεί η εκμάθηση 

της ιστορίας (Αλεξοπούλου, 2012. Harris & Haydn, 2006). 
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 Πιο αναλυτικά, η έρευνα των Harrys και Haydn (2006) αποσκοπούσε στη διερεύνηση 

της άποψης των μαθητών ηλικίας 11-12 χρονών σχετικά με το τι τους αρέσει ή τους δυσαρεστεί 

ως προς τον τρόπο διδασκαλίας και του περιεχομένου του μαθήματος της ιστορίας.   

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι για τους μαθητές μεγαλύτερη σημασία έχει ο τρόπος 

με τον οποίο διδάσκονται το μάθημα παρά το περιεχόμενο της διδασκαλίας. Επίσης, δόθηκε η 

δυνατότητα τους μαθητές να υποδείξουν ποιες διδακτικές πρακτικές θεωρούν 

αποτελεσματικότερες για τη μάθηση, αλλά και εκείνες που πιστεύουν ότι ευθύνονται για την 

αποστροφή τους ενάντια στην σχολική ιστορία.   

Όσον αφορά την ελληνική εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια γίνεται μια εκτεταμένη 

προσπάθεια να αρχίσει να συμβαδίζει με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και το 

παράδειγμα μάθησης που κυριαρχεί (κοινωνικός εποικοδομητισμός)  καθώς γίνεται χρήση του 

όρου «πρόγραμμα σπουδών» αντί του όρου «αναλυτικό πρόγραμμα». Ο όρος «αναλυτικό 

πρόγραμμα» χρησιμοποιούνταν για χρόνια, με έναν τρόπο δύσκαμπτο και χρονικά 

προδιαγεγραμμένο, ενώ απευθύνονταν κυρίως σε έναν ιδεατό τύπο μαθητή (που προσδιορίζεται 

ως μέσος όρος), αποκλείοντας από την εκπαιδευτική διαδικασία τους μαθητές που δεν ανήκουν 

στον μέσο όρο (Βόγλης κ.ά. 2018).  

Πιο συγκεκριμένα, για τους μαθητές με ΕΜΔ, η ποσότητα των ιστορικών πληροφοριών 

που δίνονται για μελέτη ή ερμηνεία θα πρέπει να είναι περιορισμένη,  ώστε να μπορούν να 

αναπτύξουν κριτικές δεξιότητες. Αρκετοί μαθητές πιθανόν να μπορούν να παραθέσουν μια σειρά 

από ονόματα και ημερομηνίες, όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές 

για την καλύτερη κατανόηση του παρόντος, που είναι και το ζητούμενο (Sebba , 2000). 

Παραδοσιακά κατά τη διδασκαλία του μαθήματος δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ιστορία των 

προσωπικοτήτων. Αυτό κρίνεται ατυχές διότι η ιστορία που μπορεί να μάθει κανείς μελετώντας 

τη ζωή των απλών καθημερινών ανθρώπων είναι εξίσου χρήσιμη. Επίσης η απομνημόνευση 

ονομάτων και ημερομηνιών που αναφέρονται λόγου χάρη σε πολιτικούς και βασιλιάδες, 

δημιουργεί μεγαλύτερες δυσκολίες σε μαθητές με ΕΜΔ, από το να αποκτήσουν μια γενική 

αντίληψη για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων κάποιας άλλης εποχής (Sebba , 2000). 

Παρόλα αυτά, ο τρόπος διδασκαλίας της Ιστορίας στην Ελλάδα εξακολουθεί να 

υποστηρίζει το παραδοσιακό μοντέλο με εστίαση στον δάσκαλο της τάξης.  

Το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας εστιάζει καθαρά στο περιεχόμενο και σε διδακτικές 

πρακτικές απομνημόνευσης και καταγραφής της δηλωτικής γνώσης από τους μαθητές. 

Συγκεκριμένα το ΑΠΣ και το σχολικό εγχειρίδιο εστιάζει ως προς την ιστορική αφήγηση, σε μια 

θεματολογία παρουσίασης πολιτικών, διπλωματικών και στρατιωτικών γεγονότων όταν 

προβάλλονται ως δεσπόζοντα ή έχουν ως πλαίσιο ανάλυσης την ιστορική προσωπικότητα. Στις 
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πηγές εντάσσονται όλες οι γραπτές αναφορές που εστιάζουν και πάλι σε διπλωματικά, 

στρατιωτικά και πολιτικά πρόσωπα. Επιπλέον, η αποφυγή της ανάπτυξης της ιστορικής σκέψης 

των μαθητών μέσα από την επεξεργασία δομικών ιστορικών εννοιών (χώρος - χρόνος, αιτιότητα, 

συνέχεια και αλλαγή, ομοιότητα και διάφορα, ενσυναίσθηση, σημαντικότητα) είναι εμφανής σε 

όλο το μάθημα της Ιστορίας (Κάββουρα, 2004).  

Ειδικότερα, το νέο πρόγραμμα σπουδών έχει την εξής δομή: Αρχικά, τίθενται  

οι σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας και μάθησης. Έπειτα, το πλαίσιο διαδικασίας,  

που περιλαμβάνει και τον εννοιολογικό εξοπλισμό (δηλαδή τις πρωτογενείς και δευτερογενείς 

ιστορικές έννοιες) ο οποίος είναι απαραίτητος για τους μαθητές στο μάθημα της ιστορίας.  

Στη συνέχεια, αναφέρονται τα περιεχόμενα διδασκαλίας και μάθησης και ενδεικτικές προτάσεις 

ανάπτυξης του προγράμματος σπουδών. Τέλος, η αξιολόγηση στο νέο πρόγραμμα σπουδών, έχει 

την μορφή κριτικής αποτίμησης της διδασκαλίας και της μάθησης και έχει ως στόχο να 

διερευνηθεί η ποιότητα της ίδιας της διαδικασίας, κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι που 

τέθηκαν στην αρχή και αν τελικά ανέπτυξαν οι μαθητές κοινές δεξιότητες, παρά τις ατομικές και 

κοινωνικο-πολιτισμικές διαφορές (Προγράμματα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας, 2018). 

Σε αντίθεση με το παραδοσιακό μοντέλο, το σύγχρονο μοντέλο διδασκαλίας της Ιστορίας 

προσπαθεί αρχικά μέσω της κριτικής σκέψης να ωθήσει τους μαθητές στο να 

επιχειρηματολογούν, να τεκμηριώνουν, να διακρίνουν την αιτιότητα που συνδέει τα ιστορικά 

γεγονότα, να χρησιμοποιούν την ενσυναίσθηση, να καθορίζουν την σημαντικότητα και να 

χρησιμοποιούν πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Όλες αυτές οι έννοιες συγκροτούν την 

ιστορική σκέψη (Καραγιάννης, 2016). Ακόμη, το σύγχρονο μοντέλο διδασκαλίας ως προς την 

ιστορική αφήγηση αναφέρεται σε θέματα κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ιστορίας, 

αλλά βασίζεται και στην αλληλεξάρτηση ιστορικών παραγόντων και ιστορικών υποκειμένων 

(έθνη, τάξεις, κοινωνικές ομάδες, κόμματα, μειονότητες). Στις πηγές, εντάσσονται όλες οι 

πληροφορίες που αφορούν θέματα κοινωνικής, πολιτισμικής και οικονομικής ιστορίας στην 

βάση της δομικής ανάλυσης των ιστορικών φαινομένων  (Καραγιάννης, 2016). 

Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε η διδασκαλία της Ιστορίας στην Ελλάδα έχει χαρακτήρα 

δασκαλοκεντρικό με κύριο χαρακτηριστικό το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας. Συγκεκριμένα, 

ο δάσκαλος συνήθως παραδίδει το μάθημα χρησιμοποιώντας την αφήγηση του σχολικού 

εγχειριδίου εμπλουτίζοντας το ιστορικό πλαίσιο που παρουσιάζει στους μαθητές με ημερομηνίες 

και γεγονότα ενώ, αρκετές φορές απλά προβαίνει στην ανάγνωση του κειμένου του εκάστοτε 

μαθήματος, ζητώντας από τους μαθητές να κάνουν το ίδιο κατ’ οίκον ώστε να το αποστηθίσουν. 

Οι προτεινόμενες πηγές του σχολικού εγχειριδίου συχνά παραλείπονται ή ο εκπαιδευτικός 

επιλέγει να κάνει μόνο μια επιφανειακή ανάγνωση μαζί με τους μαθητές, προσπαθώντας να 
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εξηγήσει άγνωστες λέξεις και νοήματα ελλείψει και της ίδιας της εμπειρίας του εκπαιδευτικού 

να προσπαθήσει να διδάξει τις συγκεκριμένες πηγές. Συχνά, λόγω του μεγάλου όγκου ενοτήτων 

και πηγών που πρέπει να διδαχθούν από τον εκπαιδευτικό, τον οδηγεί στη διαλογή των 

συγκεκριμένων ενοτήτων με αποτέλεσμα κάποιοι μαθητές να μην διδάσκονται ορισμένα 

γεγονότα (Καραγιάννης, 2016). 

Αποτέλεσμα των συγκεκριμένων ενεργειών είναι οι μαθητές κατά κύριο λόγο να 

παραμένουν παθητικοί μέσα στη τάξη χωρίς να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσα από την κυριαρχία της αποστήθισης. Αυτή η εικόνα 

αποκλίνει από μια σύγχρονη κατεύθυνση που θα πρέπει να υιοθετεί η ιστορική εκπαίδευση στην 

Ελλάδα και σύμφωνα με τον Κόκκινο και Γατσωτή (2008). Η διδακτική της ιστορίας δεν αφορά 

απλά την επιλογή μιας και μόνο σωστής αφηγηματικής εκδοχής για το δήθεν ενιαίο και 

εξωτερικό ως προς το ιστορούν ατομικό ή συλλογικό υποκειμενικό παρελθόν, αλλά την 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και ενός ευρέος φάσματος κρίσιμης σημασίας διανοητικών, 

ηθικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων που θα αποτελέσει τον σκελετό της ιστορικής 

παιδείας. 

Επομένως, η διδασκαλία της ιστορίας δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στο περιεχόμενο 

αλλά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η επιλογή του περιεχομένου σπάνια είναι απόφαση του 

εκπαιδευτικού. Στην Ελληνική σχολική πραγματικότητα η επιλογή της σχολικής ύλης είναι 

απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν περιθώριο παρέμβασης στην 

απόφαση αυτή και είναι αναγκασμένοι να την ακολουθήσουν. Εκείνο όμως που μπορούν να 

κάνουν είναι να διαχειριστούν τη διδακτέα ύλη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να 

αποκτήσουν οι μαθητές τους πραγματική και βαθιά κατανόηση της ιστορίας. Θα πρέπει , λοιπόν, 

να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες , οι οποίες είναι απαραίτητες 

προκειμένου να έρθουν σε επαφή με τις μεθόδους της επιστήμης της ιστορίας (Χατζηδανιήλ,  

2009).  

Εξάλλου, στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν πολλές και ποικίλες πηγές πληροφόρησης,  

οι οποίες προσφέρουν πληθώρα δεδομένων. Επομένως, στόχος δεν είναι πλέον η ποσοτική 

παροχή πληροφοριών αλλά η επιλογή του ουσιώδους μέσα από το πλήθος των πληροφοριών.  

Η μάθηση πρέπει να προσανατολίζεται στην κατανόηση της γνωστικής δομής του μαθήματος 

και στην ικανότητα του μαθητή να την αξιοποιεί για την επίλυση προβλημάτων και γενικότερα 

την κοινωνικοποίησή του. Στο επίκεντρο σύγχρονων αντιλήψεων βρίσκεται η απόκτηση 

γνώσεων και η μεταβολή των γνωστικών δομών και όχι πλέον η παρατηρήσιμη συμπεριφορά 

και μόνον (Βακαλούδη, 2003).  
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Τέλος, η ιστορική επιστήμη σήμερα δεν ασχολείται αποκλειστικά με τους πολέμους  και 

τις μεγάλες καταστροφές (Γεγονοτολογική ή Συμβαντολογική Ιστορία). Η προσοχή της έχει 

στραφεί σε οτιδήποτε έχει σχέση με το παρελθόν (Husbands, 2004. Σμυρναίος, 2008). Έτσι, οι 

ιστορικοί μελετούν την τέχνη, την τεχνολογία, τον αθλητισμό, τις καθημερινές σχέσεις των 

ανθρώπων, τη θέση της γυναίκας, το καθεστώς της εργασίας κ.λπ. Η αντίστοιχη έρευνα και 

μελέτη θα πρέπει να ενσωματωθεί και στη διδακτική της Ιστορίας στο σχολείο.  

 

2. Γενικότεροι σκοποί και στόχοι του μαθήματος της Ιστορίας Ε΄  Δημοτικού 

  

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, γενικότερος σκοπός της 

διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. 

Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από την 

εξέταση αιτιών και αποτελεσμάτων, ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά την 

κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη 

διαμόρφωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς  στο 

παρόν και το μέλλον. Έτσι, με τη διδασκαλία της Ιστορίας ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει όχι 

μόνο την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και την 

αντίληψη ότι ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή του. Ο σκοπός της 

ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης συνδέεται έτσι με το γενικότερο σκοπό της 

εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών.  

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ της Ιστορίας (Γλεντής, Μαραγκούδακης, 

Νικολόπουλος & Νικολοπούλου, 2012) οι μαθητές πρέπει να κληθούν να εξετάζουν ένα 

ιστορικό γεγονός μέσα από την εξέταση αιτιών - αποτελεσμάτων και να διαμορφώσουν στάσεις 

και αξίες που οδηγούν στην υπεύθυνη συμπεριφορά στο παρόν-μέλλον. Επιπρόσθετα ένας 

ακόμη στόχος είναι η χρήση παραδειγμάτων από το παρελθόν ως πρότυπα ακολουθίας ή 

αποφυγής στο μέλλον (Καραγιάννης, 2016). 

Γενικότερα, στην ελληνική εκπαίδευση το μάθημα της Ιστορίας αποτελεί αυτόνομο 

γνωστικό αντικείμενο από τη Γ΄ Δημοτικού ως την Γ΄ Λυκείου. Ως προς το περιεχόμενο,  

η Γ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου περιλαμβάνει την διδασκαλία από την Ελληνική μυθολογία 

μέχρι και τον Μινωικό και Μυκηναϊκό πολιτισμό. Στη Δ΄ τάξη του δημοτικού οι μαθητές 

διδάσκονται Αρχαία Ελληνική Ιστορία και φτάνουν ως την κατάκτηση της Ελλάδας από τους 

Ρωμαίους. Στη Ε΄ Δημοτικού οι μαθητές διδάσκονται Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Ιστορία μέχρι την 

άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453. Στη Στ΄ δημοτικού οι μαθητές 

διδάσκονται Νεότερη και σύγχρονη Ελληνική και παγκόσμια Ιστορία.  Συγκεκριμένα, το χρονικό 
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διάστημα που καλύπτει η ιστορική ύλη της Ε' τάξης είναι μια μακρά περίοδος δεκαέξι αιώνων 

(146 π.Χ. - 1453 μ.Χ.). Αφετηρία της είναι η υποταγή της Ελλάδας στους Ρωμαίους και 

κατάληξή της η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους.  

Στόχοι του μαθήματος είναι οι μαθητές: α) να κατανοήσουν τον πολυπολιτισμικό 

χαρακτήρα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, και να εκτιμήσουν την παγκόσμια προσφορά της, β) 

να σέβονται τις παραδόσεις, τις πεποιθήσεις, τις ιδέες των άλλων, γ) να προβληματιστούν για τα 

σημαντικά για τον ελληνισμό και την παγκόσμια ιστορία γεγονότα της περιόδου, δ) να σέβονται 

τις παραδόσεις, τις πεποιθήσεις κτλ. των άλλων και να αποδέχονται το δικαίωμα της 

ανεξιθρησκίας, ε) να κατανοήσουν τον αποφασιστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ηγέτες στην 

ιστορία στ) να εκτιμήσουν τη σημασία της ειρήνης, της ασφάλειας και της συνεργασίας, ζ) να 

γνωρίσουν τους γειτονικούς λαούς της βυζαντινής αυτοκρατορίας και τις σχέσεις που ανέπτυξε 

με αυτούς, η) να εκτιμήσουν την πολιτική των Βυζαντινών απέναντι στους γειτονικούς λαούς , 

θ) να εμπεδώσουν βασικές ιστορικές έννοιες που έχουν σχέση με τα γεγονότα της εποχής και να 

προβαίνουν σε συσχετισμούς, αξιολογήσεις και δυνητικές γενικεύσεις, ι) να εκτιμούν τις αξίες 

της ανθρώπινης ζωής και της δικαιοσύνης, ια) να αντιληφθούν και να εκτιμήσουν την προσφορά 

του Βυζαντίου στον παγκόσμιο πολιτισμό, ιβ) να αναγνωρίζουν την ανάγκη της διεθνούς 

συνεργασίας, ιγ) να ενδιαφερθούν για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων στα βυζαντινά χρόνια, 

ιδ) να σέβονται τον πολιτισμό και τις παραδόσεις όλων των εποχών και όλων των λαών  και 

τέλος, ιε) να ασχοληθούν με θέματα της ιστορίας του τόπου τους (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

2012).  

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι στόχοι ανά κεφάλαιο μαθήματος:  

Α. Οι Έλληνες και οι Ρωµαίοι  

1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τους τρόπους με τους οποίους οι Ρωμαίοι κυριάρχησαν στην Ελλάδα 

και διοίκησαν τους Έλληνες. Να κρίνουν τις ενέργειες των κατακτητών και τις αντιδράσεις των 

Ελλήνων.  

2. Να κατανοήσουν τη σημασία των ιστορικών εννοιών: πολεμική κατάκτηση, υποταγή, 

λεηλασία, θρίαμβος, διακυβέρνηση.  

3. Να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης. 

Β. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται  

1. Να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν οι μαθητές τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, μέσα από τα 

δημιουργήματά του.  

2. Να εκτιμήσουν τη συνεισφορά των Ελλήνων στη δημιουργία του ελληνορωμαϊκού 

πολιτισμού.  
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3. Να δείξουν ενδιαφέρον για τα μνημεία που σώζονται από τη ρωμαϊκή εποχή, ιδιαίτερα στον 

τόπο του. 

Γ. Το Βυζαντινό κράτος, μια δύναμη που μεγαλώνει 

1. Να προσδιορίσουν οι μαθητές το χώρο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και να κατανοήσουν τον 

πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα.  

2. Να επισημάνουν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της επέκτασης και τα προβλήματα 

διοίκησης της κοσμοκρατορίας.  

3. Να κατανοήσουν το ρόλο που έπαιζαν η ειρήνη, η ασφάλεια, η δικαιοσύνη και η τεχνολογική 

ανάπτυξη στην πρόοδο της αυτοκρατορίας 

Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί  

1. Να γνωρίσουν τους γειτονικούς λαούς της βυζαντινής αυτοκρατορίας και τις σχέσεις που 

ανέπτυξε µε αυτούς.  

2. Να εκτιµήσουν την πολιτική των Βυζαντινών απέναντι στους γειτονικούς λαούς.  

Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους 

1. Να εμπεδώσουν βασικές ιστορικές έννοιες που έχουν σχέση µε τα γεγονότα της εποχής, να 

προβαίνουν σε συσχετισµούς, αξιολογήσεις και δυνητικές γενικεύσεις.  

2. Να αντιληφθούν και να εκτιµήσουν την προσφορά του Βυζαντίου στον παγκόσμιο πολιτισμό. 

3. Να γνωρίσουν στοιχεία από την καθημερινή ζωή και τη δραστηριότητα των  Βυζαντινών στην 

πόλη και στην ύπαιθρο.   

ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές  

1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τα εσωτερικά προβλήματα που οδήγησαν την αυτοκρατορία, τόσο 

γρήγορα, από την ακμή στην παρακμή. 

2. Να γνωρίσουν οι μαθητές τις προσπάθειες του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου να σώσει την 

Πόλη από τον επερχόμενο κίνδυνο και να τις εκτιμήσουν. 

3. Να γνωρίσουν οι μαθητές το γεγονός της Άλωσης και να αξιολογήσουν τη σημασία του για 

το λαό της Πόλης και για το έθνος ολόκληρο. 

Ζ. Θέματα από τη βυζαντινή ιστορία  

1. Να κατανοήσουν την έννοια της διπλωματίας, τη διαχρονική της σημασία και τη χρήση του 

όρου στον καθημερινό λόγο. 

2. Να γνωρίσουν οι μαθητές τη θέση της γυναίκας στο Βυζάντιο και να τη συσχετίσουν με τη 

θέση των σημερινών γυναικών 

3. Να γνωρίσουν στοιχεία της βυζαντινής τέχνης, μέσα από τα αντιπροσωπευτικά    

δημιουργήματα όλων των μορφών της αλλά και τις διάφορες βαθμίδες της βυζαντινής 

εκπαίδευσης, τον τρόπο και το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους.  
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3. Προτεινόμενες Δημιουργικές δραστηριότητες στο μάθημα της Ιστορίας 

(Ε΄Δημοτικού)  

 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια προσπάθεια αναδιαμόρφωσης και εμπλουτισμού των 

δραστηριοτήτων του μαθήματος της Ιστορίας Ε΄Δημοτικού. Κύριος σκοπός της προσπάθειας 

αυτής είναι η βελτίωση των δραστηριοτήτων του σχολικού εγχειριδίου και κατ’ επέκταση του 

τρόπου διδασκαλίας της Ιστορίας. Στο σημείο αυτό η αξιοποίηση της ΔΓ κρίνεται απαραίτητη 

καθώς θα ενισχύσει την αναγνωστική κατανόηση των μαθητών με ή και χωρίς ΕΜΔ. Ούτως ή 

άλλως, η Ιστορία είναι ένα από τα μαθήματα που δυσκολεύει τους περισσότερους μαθητές είτε 

έχουν ΕΜΔ είτε όχι.  

 Σύμφωνα με το σχολικό εγχειρίδιο  η ύλη έχει κατανεμηθεί σε 42 μαθήματα, όσες 

περίπου και οι διδακτικές ώρες που προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη 

διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας στη διάρκεια ενός διδακτικού έτους. Τα μαθήματα αυτά 

εντάσσονται σε ευρύτερες ενότητες, με κριτήριο το θέμα τους ή τη χρονολογική αλληλουχία των 

γεγονότων στα οποία αναφέρονται. Τις γενικές αυτές ενότητες ολοκληρώνουν σύντομες 

ανακεφαλαιώσεις. Στις γενικότερες ενότητες εντάσσονται και τα επαναληπτικά μαθήματα,  

τα οποία είναι οργανωμένα με μορφή δραστηριοτήτων και ασκήσεων στο τετράδιο εργασιών  

και ανακεφαλαιώνουν, με διαφορετικό τρόπο, τις ευρύτερες αυτές ενότητες  (Γλεντής, 

Μαραγκουδάκης, Νικολόπουλος & Νικολοπούλου, 2012). 

 Κάθε διδακτική ενότητα του βιβλίου για το μαθητή περιλαμβάνει α) προοργανωτή, με 

μορφή κειμένου 3-4 προτάσεων, β) αρχικό – εισαγωγικό κείμενο γ) εικόνες, χάρτες και 

διαγράμματα, δ) μαρτυρίες και συμπληρωματικά κείμενα (σχετικά με το θέμα), ε) ερωτήσεις 

διερεύνησης ή σύνοψης των κειμένων, στ) ανακεφαλαίωση στο τέλος κάθε γενικής ενότητας και 

τέλος ι) γλωσσάριο και υποσημειώσεις για τη διευκρίνιση αγνώστων ιστορικών όρων.  Επιπλέον, 

το τετράδιο εργασιών είναι συμπλήρωμα του βιβλίου του μαθητή και χρησιμοποιείται 

παράλληλα με αυτό. Σε κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες που 

ανταποκρίνονται στους στόχους του μαθήματος και επιδιώκουν την επίτευξή τους.  

 Πέρα από τα παραπάνω, όμως, πρέπει να τονιστεί ότι το σχολικό βιβλίο δεν είναι μόνο 

μέσο προσφοράς μιας προεπιλεγμένης  ποσότητας ιστορικής ύλης για απομνημόνευση από τους 

μαθητές. Τόσο το βιβλίο του μαθητή, όσο και το τετράδιο εργασιών δείχνουν σ’ αυτούς τρόπους 

και τους προτρέπουν να αναζητήσουν και να κατακτήσουν μόνοι τους τη γνώση. Για να 

καταφέρουν όμως αυτό πρέπει να γνωρίσουν τα δύο βιβλία τους, να ενημερωθούν για τα 

περιεχόμενα και τον τρόπο της γραφής και λειτουργίας τους, αλλά και για τη σωστή 

χρησιμοποίησή τους από αυτούς κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.  
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 Ωστόσο, να πετύχει τους παραπάνω σκοπούς μια διδασκαλία είναι ανάγκη να οργανωθεί 

και να πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα «εύκρατο» παιδαγωγικό κλίμα και με διαδικασίες που να 

διευκολύνουν την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

αλλά και της δημιουργικής φαντασίας. Επομένως, ο δάσκαλος της τάξης είναι χρήσιμο ό χι μόνο 

λαμβάνει υπόψιν τις γενικές διδακτικές προσεγγίσεις του εγχειριδίου αλλά και να τις 

προσαρμόζει ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.  

Στην πραγματικότητα, όμως, για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται η εφαρμογή μιας ΔΔ, που 

«λαμβάνει υπόψιν της» όχι μόνο τις τυχών ΕΜΔ των παιδιών αλλά και της γενικότερης σύγχυσης 

που επικρατεί σχετικά με όρους, έννοιες, πρόσωπα, ιστορικές και χρονικές περιόδους, τόπους 

και γεγονότα της ιστορίας. Δεδομένης της φύσης του μαθήματος, παρέχονται αρκετές 

πληροφορίες και  λεπτομέρειες στους μαθητές γεγονός που περιορίζει τη διδακτική πράξη 

συνήθως στην προσφορά έτοιμης γνώσης, στην απομνημόνευση, στην απουσία νοήματος, στην 

καλλιέργεια μηχανιστικών δεξιοτήτων και στην εκτέλεση τυποποιημένων δραστηριοτήτων, που, 

βέβαια δεν προωθούν την κριτική σκέψη. Η συμβολή της ΔΓ, λοιπόν, μπορεί να παίξει 

καθοριστικό ρόλο στην αναδιαμόρφωση και στον επαναπροσδιορισμό της διδασκαλίας του 

συγκεκριμένου μαθήματος με ποικίλους τρόπους. 

 

Α. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι  

1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες 

Διδακτικοί στόχοι:  

Να γνωρίσουν οι μαθητές τους τρόπους με τους οποίους οι Ρωμαίοι κυριάρχησαν στην Ελλάδα 

και διοίκησαν τους Έλληνες. 

Να κρίνουν τις ενέργειες των κατακτητών και τις αντιδράσεις των Ελλήνων.  

Ψυχοκινητικοί – κοινωνικοί στόχοι:  

Να «απελευθερωθούν» οι μαθητές ως προς την σωματική και λεκτική τους έκφραση και να 

έρθουν σε πρώτη επαφή με θεατρικές τεχνικές. 

Υλικό- προετοιμασία: 

Το πρώτο μάθημα θα μπορούσε να διδαχθεί με θεατρικές δραστηριότητες – παιχνίδια που θα 

κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς θα κληθούν να υποδυθούν ρόλους – χαρακτήρες 

της Ιστορίας και ουσιαστικά θα «ταξιδέψουν» με έναν τρόπο σε εκείνη την εποχή. Αφού γίνει 

μια πρώτη ανάγνωση και γενική ανάλυση του μαθήματος, ο καλύτερος τρόπος για να 

αποτυπώσουν οι μαθητές αυτά που άκουσαν και έμαθαν είναι να τα εφαρμόσουν «στην πράξη». 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα   
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Διδακτικές συνθήκες: Σε μικρές ομάδες 

Διαδικασία: Δραστηριότητα – θεατρικό: 

- Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες τη φορά (1. Ρωμαίοι, 2. Έλληνες που συμμάχησαν ή 

δεν αντιστάθηκαν στις λεγεώνες, 3. Έλληνες που αντιστάθηκαν) 

- Η κάθε ομάδα θα παρουσιάζει τα σχέδια της ή τους προβληματισμούς της αντίστοιχα,  

με τις θεατρικές τεχνικές της παγωμένης εικόνας και των φωναχτών σκέψεων.   

- Οι μαθητές φυσικά έχουν στη διάθεσή τους το χρόνο για να προετοιμαστούν.   

- Οι ομάδες των μαθητών παρουσιάζουν την παγωμένη εικόνα που έχουν επιλέξει, όταν  

ο εκπαιδευτικός ακουμπά τον ώμο ενός παιδιού από κάθε ομάδα και τον καλεί να εκφράσει τις 

σκέψεις και τα συναισθήματά του. 

- Σημειώνεται ότι όλα τα παιδιά της κάθε ομάδας καλούνται να εκφραστούν.  

Οι ερωτήσεις που διατυπώνονται στα παιδιά είναι: Ποιος είσαι; Που βρίσκεσαι;  Ποιοι είναι 

γύρω σου; Τι σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή; Πώς νιώθεις; Τι θέλεις να κάνεις;  

Τι πρέπει να κάνεις; Τι σημαίνει η τακτική «διαίρει και βασίλευε»; 

Συνδρομή της ΔΓ:  

Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να εκφράσουν τις απόψεις τους, τα σχέδιά τους (π.χ. ως Ρωμαίοι), 

ακόμη και να τις καταγράψουν σαν σενάριο, ώστε να διευκολυνθούν στη διαδικασία της 

δραματοποίησης.  

Δυνατότητες Εμπλουτισμού:  

Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν επιπλέον χαρακτήρες της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, έπειτα από 

αναζήτηση σε πηγές. 

 

2. Οι Έλληνες «κατακτούν» τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους 

Διδακτικοί στόχοι:  

Να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν οι μαθητές τη συνεισφορά των Ελλήνων στη δημιουργία του 

ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Να αφομοιώσουν  και να αναλύσουν την λέξη «πολιτισμός».  

Υλικό- προετοιμασία:  

Το μάθημα αυτό θα μπορούσε να διδαχθεί μόνο από τον τίτλο, αφού με μια μικρή ανάλυση και 

επεξήγησή του παρουσιάζονται πολλές λεπτομέρειες. Αφού, λοιπόν, γίνει μια πρώτη ανάλυση 

του τίτλου στον πίνακα από τον εκπαιδευτικό, ζητά από  τους μαθητές να σκεφτούν και να 

αναλύσουν έναν ανάλογο προτεινόμενο τίτλο για το μάθημα.  Αφαιρείται από τον τίτλο του 

μαθήματος η λέξη «πολιτισμός» και οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν και να 

δημιουργήσουν οι ίδιοι τον δικό τους τίτλο (π.χ. Οι Έλληνες κατακτούν τους Ρωμαίους με…)  
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Διάρκεια:   1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: Σε μικρές ομάδες 

Διαδικασία:  

- Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες 2-3 ατόμων. 

- Κάνουν μια πρώτη ανάγνωση το μάθημα είτε ομαδικά, είτε ατομικά.  

- Σημειώνουν άγνωστες λέξεις και γενικές απορίες που θα συζητηθούν στην τάξη.  

- Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να δώσει έναν διαφορετικό, πιο συγκεκριμένο τίτλο  

για το ίδιο μάθημα. 

- Η βαρύτητα θα δοθεί στην λέξη «πολιτισμός». Παραδείγματος χάριν: «Οι Έλληνες 

κατακτούν τους Ρωμαίους με την αρχιτεκτονική τους – με την γλώσσα τους – με τα θεατρικά 

τους έργα κλπ.» ή «Οι Ρωμαίοι γοητεύονται από τον ελληνικό πολιτισμό δηλαδή…»  

- Στη συνέχεια η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει ξεχωριστά, θα αναλύσει και θα δικαιολογήσει  

τον τίτλο που έδωσε στις υπόλοιπες ομάδες. 

- Στο τέλος θα γίνει σύμπτυξη όλων των τίτλων και συζήτηση στην τάξη.  

 

Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να σκεφτούν και να καταγράψουν, αφού κάνουν μια μικρή 

έρευνα στο ίντερνετ ή στο λεξικό της έννοιας «πολιτισμού», έναν δικό τους τίτλο που 

ενδεχομένως θα κατανοήσουν καλύτερα, εφόσον θα έχει συμβάλλει στη δημιουργία του.  

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Η ίδια διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό και την ανάλυση αντίστοιχων 

εννοιών του μαθήματος. 

 

3. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου  

Διδακτικοί στόχοι: 

Να προσδιορίσουν οι μαθητές το χώρο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και να κατανοήσουν τον 

πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα. 

Ψυχοκινητικοί – κοινωνικοί στόχοι:  

Να συνεργαστούν και να εκφραστούν συλλογικά. 
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Υλικό- προετοιμασία:  

Το συγκεκριμένο μάθημα θα μπορούσε να διδαχθεί επίσης με έναν εναλλακτικό και δημιουργικό 

τρόπο. Ενδεικτικά, προτείνεται να πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της ομαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας, όπου οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες θα αναλάβουν να συμπληρώσουν μια 

ακροστιχίδα η οποία θα αποτελεί μια από τις λέξεις-  κλειδιά του μαθήματος. Παραδείγματος 

χάριν: «η θάλασσά μας (mare nostrum), κοσμοκράτορες, πρώτος πολίτης, ρωμαϊκή ειρήνη (pax 

romana)». 

Διάρκεια:   1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: Ομαδική δραστηριότητα 

Διαδικασία: Δραστηριότητα – ακροστιχίδα: 

- Χωριστείτε σε τέσσερις ομάδες. Η κάθε ομάδα θα αναλάβει μια από τις παρακάτω λέξεις ή 

φράσεις: «η θάλασσά μας, κοσμοκράτορες, πρώτος πολίτης, ρωμαϊκή ειρήνη». 

- Συμπληρώστε με λέξεις ή φράσεις τις παρακάτω ακροστιχίδες έτσι ώστε να βγαίνει νόημα 

σχετικό με την λέξη της ακροστιχίδας. 

- Παρουσιάστε την ακροστιχίδα σας στον πίνακα και εξηγείστε στις υπόλοιπες ομάδες.  

Συνδρομή της ΔΓ:  

Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να σκεφτούν δημιουργικά και να καταγράψουν λέξεις, φράσεις ή 

έννοιες σχετικές με το νόημα της ακροστιχίδας τους, χωρίς κανέναν περιορισμό. 

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Αυτή η δραστηριότητα της ακροστιχίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον εμπλουτισμό 

επιπλέον σημαντικών εννοιών του μαθήματος. 

 

4. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές στοιχεία από την καθημερινή ζωή και τη δραστηριότητα των Ρωμαίων 

στην πόλη και στην ύπαιθρο. 

Ψυχοκινητικοί – κοινωνικοί στόχοι:  

Να συνεργαστούν και να εκφραστούν συλλογικά. 

Να γνωρίσουν και να συμμετέχουν σε θεατρικές τεχνικές που αρμόζουν στην ηλικία, τις 

δυνατότητες και την εμπειρία τους 

Να λάβουν μια βιωματική μάθηση  η οποία θα ενισχύσει τα εσωτερικά τους ερεθίσματα αλλά 

και τα κίνητρα για μάθηση. 
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Υλικό- προετοιμασία: 

Η θεματική του συγκεκριμένου μαθήματος προσφέρεται για μια ακόμη εφαρμογή θεατρικών 

δραστηριοτήτων. Επιλέγονται από τον εκπαιδευτικό διάφοροι ρόλοι και θεματικές που αφορούν 

τη ζωή στην αρχαία Ρώμη και έπειτα από μια σύντομη κλήρωση ο κάθε μαθητής αναλαμβάνει 

να διαδραματίσει έναν ρόλο. 

Διάρκεια:   1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: Σε μικρές ομάδες. 

Διαδικασία: Δραστηριότητα – θεατρικό:  

- Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και επιλέγουν τυχαία κάποιους ρόλους από σκηνές 

καθημερινής ζωής στην αρχαία Ρώμη (π.χ. κάτοικος πολυκατοικίας, νοικοκυρά, έμπορος στο 

λιμάνι, μεταφορέας, τεχνίτης, ναυτικός, στρατιώτης, γεωργός, ψαράς, μονομάχος, μαθητής 

κ.ά.).  

- Στη συνέχεια ετοιμάζουν ένα μικρό σενάριο με θέμα: «Μια μέρα στη Ρώμη» το οποίο και 

καλούνται να διαδραματίσουν μπροστά στους συμμαθητές τους. 

Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να σκεφτούν δημιουργικά και να καταγράψουν το δικό τους 

ξεχωριστό σενάριο, καθώς παροτρύνονται να επιλέξουν μια ιστορία και να βρουν εναλλακτικούς 

τρόπους δραματοποίησής τους. 

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Αυτή η δραστηριότητα του σεναρίου και του θεατρικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 

επιπλέον ρόλους που θα φανταστούν τα παιδιά και θα έχουν συνάφεια με το μάθημα. 

      

Β. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται  

5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η αυτοκρατορία τον 3 ο και 4ο μ.Χ. 

αιώνα και τα μέτρα που πάρθηκαν για την αντιμετώπισή τους.  

Να κατανοήσουν τις έννοιες της τετραρχίας και της ανεξιθρησκίας.  

Να εκτιμήσουν τη διαχρονική αξία του διατάγματος της ανεξιθρησκίας (Μεδιολάνων) και την 

επικαιρότητά του ως σήμερα. 

Να γνωρίσουν τον Μέγα Κωνσταντίνο και τις πρώτες του αποφάσεις σχετικά με την 

αυτοκρατορία. 
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Υλικό- προετοιμασία: 

Έπειτα από μια πρώτη ανάγνωση και «παράδοση» του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό 

μοιράζονται οι «ρόλοι». Πρόκειται ουσιαστικά για μια αφήγηση του μαθήματος από τους ίδιους 

τους μαθητές, μέσα από ρόλους και χαρακτήρες της εποχής εκείνης, έτσι ώστε να γίνει μια πιο 

παραστατική και ζωντανή διδασκαλία.    

- Ολόκληρη η τάξη αποτελεί την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.  

- Εξωτερικά προβλήματα, δηλαδή οι γειτονικοί λαοί Γότθοι και Πέρσες (υποθετικά άλλες 

τάξεις του σχολείου) αλλά και εσωτερικά προβλήματα, δηλαδή οι διωγμοί των Χριστιανών 

που δυσαρεστούσαν τον λαό (ένα ποσοστό της τάξης), απειλούν την αυτοκρατορία.  

- Ο Διοκλητιανός (ενδεχομένως ο εκπαιδευτικός) εφαρμόζει το σύστημα της τετραρχίας, 

χωρίζει την τάξη – αυτοκρατορία σε τέσσερις περιφέρειες, καθεμία από τις οποίες έχει τον 

δικό της άρχοντα (Κωνσταντίνο, Μαξέντιο, Λικίνιο και Γαλέριο).  

- Έπειτα από συζητήσεις και λεκτικές συγκρούσεις των αρχόντων ενώπιον της τάξης – 

αυτοκρατορίας, νικητές βγαίνουν ο Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος.  

- Οι δύο συναυτοκράτορες υπογράφουν το 313 μ.Χ. (στον πίνακα της τάξης) στο Μεδιολάνο, 

σημερινό Μιλάνο, το Διάταγμα της ανεξιθρησκείας – το Διάταγμα των Μεδιολάνων.  

- Όλη η τάξη – αυτοκρατορία χάρηκε πολύ γιατί με το Διάταγμα αυτό ο καθένας θα μπορούσε 

ελεύθερα να λατρεύει όποιον θεό ήθελε. 

- Σύντομα όμως ο Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος συγκρούστηκαν και νικητής βγήκε  

ο Κωνσταντίνος ο οποίος έγινε μονοκράτορας και μετέφερε την πρωτεύουσα από την Ρώμη 

στο Βυζάντιο.  

Διάρκεια:   1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: Ομαδική δραστηριότητα 

Διαδικασία:  

- Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ομάδες των τεσσάρων ατόμων.  

- Οι ομάδες των παιδιών θεωρούνται «σύμβουλοι» του Μέγα Κωνσταντίνου οι οποίοι και 

καταγράφουν τις απόψεις τους - αποφάσεις τους για την αυτοκρατορία.  

- Έπειτα ο εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα μια λίστα με τις αποφάσεις των ομάδων - των 

συμβούλων και τους παροτρύνει να τις σχολιάσουν. 

- Στη συνέχεια κάθε ομάδα δίνει ένα προσωνύμιο στον Κωνσταντίνο βάσει των  τολμηρών 

αποφάσεών του (Μέγας, Άγιος, ιεραπόστολος κ.α.) 

- Τέλος, καταγράφονται όλα τα προσωνύμια στον πίνακα και σχολιάζονται από όλες τις 

ομάδες. 
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Συνδρομή της ΔΓ:  

Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να σκεφτούν δημιουργικά, να καταγράψουν και να προτείνουν το 

δικό τους ξεχωριστό προσωνύμιο για τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο με βάση τις αποφάσεις και 

τα έργα του. 

Δυνατότητες Εμπλουτισμού:  

Παρόμοια δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλα πρόσωπα της ιστορίας. 

 

6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη  

Διδακτικοί στόχοι: 

Να κατανοήσουν οι μαθητές τους λόγους μεταφοράς της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη 

και να εμπνευστούν δικές τους ονομασίες για την πρωτεύουσα αυτή. 

Υλικό- προετοιμασία:  

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν ιστορικοί χάρτες της Ρωμαϊκής και 

Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ώστε οι μαθητές να έχουν πλήρη εικόνα και γεωγραφικό 

προσανατολισμό. 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα    

Διδακτικές συνθήκες: Σε μικρές ομάδες 

Διαδικασία: Ομαδική δραστηριότητα: 

Με τη βοήθεια των ιστορικών χαρτών και του πίνακα οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν 

και να καταγράψουν τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα της νέας αυτοκρατορίας.  

- Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε μικρές ομάδες. Η κάθε ομάδα με την σειρά θα 

καταγράφει στον πίνακα όσες περισσότερες απόψεις μπορεί.  

- «Νέα Ρώμη, Βασιλεύουσα, Κωνσταντινούπολη, Πόλη» είναι κάποια από τα ονόματα που 

έχουν δοθεί για την νέα αυτοκρατορία. Οι ομάδες καλούνται να δώσουν το δικό τους όνομα  

και να δικαιολογήσουν με συντομία τον λόγο (με βάση την γεωγραφική θέση, τα είδη που 

παρήγαγαν, την οικονομία, το εμπόριο κ.α.). 

Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εμπνευστούν, να σκεφτούν δημιουργικά, να καταγράψουν 

και να προτείνουν το δικό τους ξεχωριστό προσωνύμιο για την νέα πρωτεύουσα της 

αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη. 

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Παρόμοια δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες πρωτεύουσες ή πόλεις της 

αυτοκρατορίας και όχι μόνο. 
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7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να συνδέσουν την επιλογή της θέσης και το σχεδιασμό της κτίσης του Βυζαντίου και της 

Κωνσταντινούπολης με τους σχετικούς γι αυτές τις πόλεις θρύλους και παραδόσεις.  

Γνωστικοί στόχοι: 

Να εξοικειωθούν στον τρόπο αναζήτησης πληροφοριών αλλά και στην ικανότητα απομόνωσης  

μόνο των χρήσιμων στοιχείων. 

Υλικό- προετοιμασία:  

Αφού γίνει ανάγνωση του μαθήματος σειρά έχει η πηγή από το βιβλίο του μαθητή με τίτλο 

«Θρύλοι για το χτίσιμο της Πόλης». Είναι σημαντικό οι μαθητές να μάθουν να ψάχνουν χρήσιμες 

πληροφορίες στις πηγές του σχολικού βιβλίου, αλλά και στο διαδίκτυο . Η δραστηριότητα που 

προτείνεται μπορεί να γίνει και «εργασία για το σπίτι» σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

δυνατότητα μεταφοράς σε αίθουσα υπολογιστών στο σχολείο. 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: Μικρές ομάδες 2-3 ατόμων. 

Διαδικασία: Ομαδική Δραστηριότητα: 

- Αρχικά, χωρίζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων, ώστε να γίνει ομαδική εργασία. 

- Οι μαθητές αφού διαβάσουν την πηγή 4. «Θρύλοι για το χτίσιμο της Πόλης», καλούνται να 

αναζητήσουν στο διαδίκτυο ή σε εγκυκλοπαίδειες άλλους θρύλους/ μύθους ή ένα γεγονός 

που αφορά την Κωνσταντινούπολη και τους εντυπωσίασε.  

- Στη συνέχεια πρέπει να καταγράψουν σε μια παράγραφο τις πληροφορίες που συνέλεξαν. 

- Δίνεται ακόμη η ευχέρεια στους μαθητές να δημιουργήσουν μια δική τους φανταστική ιστορία – 

θρύλο γύρω από το χτίσιμο της Πόλης. 

- Τέλος, να παρουσιάσουν την έρευνά τους στην υπόλοιπη τάξη.  

Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ερευνήσουν, να εμπνευστούν αλλά και να δημιουργήσουν 

οι ίδιοι έναν δικό τους μύθο που να σχετίζεται με τον σχεδιασμό της  Κωνσταντινούπολης. 

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν έναν μύθο και να τον τροποποιήσουν ή ακόμη και να τον 

εμπλουτίσουν με σύγχρονα δεδομένα. 
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8. Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να συγκρίνουν τις ενέργειες των δύο αυτοκρατόρων με εκείνες του Μέγα Κωνσταντίνου.  

Να κατανοήσουν την έννοια του φανατισμού και μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα να 

διαπιστώσουν τις συνέπειές του. 

Κοινωνικοί στόχοι: Τήρηση σειράς, ετοιμότητα λόγου. 

Υλικό- προετοιμασία: 

Το μάθημα αυτό προσφέρεται για συζητήσεις γύρω από θρησκευτικά ζητήματα. Αφού γίνει, 

λοιπόν, μια υπενθύμιση του διατάγματος της ανεξιθρησκείας και το πόσο σημαντικό και 

πρωτοποριακό ήταν το διάταγμα αυτό για την εποχή εκείνη, θα ακολουθήσει « debate»  

ή διάλογος αντιπαραθέσεων γύρω από τις στάσεις του Ιουλιανού και του Θεοδοσίου. Οι μαθητές 

χωρίζονται σε δύο ομάδες και προετοιμάζονται για τον διάλογο με την «αντίπαλη» ομάδα.  

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: Σε 2 ομάδες. 

Διαδικασία: Δραστηριότητα - debate: 

- Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε δύο ομάδες. 

- Η μια θα είναι υπέρ της πολιτικής του Ιουλιανού και κάθε μαθητής ξεχωριστά θα 

υπερασπίζεται την θέση του.  

- Η άλλη ομάδα θα είναι υπέρ της πολιτικής του Θεοδοσίου και κάθε μαθητής ξεχωριστά θα 

κάνει το αντίστοιχο.  

- Όπως σε έναν διάλογο πολιτικών, έτσι οι μαθητές θα κληθούν να συζητήσουν μεταξύ τους 

με επιχειρήματα και στοιχεία απέναντι στον συνομιλητή τους.  

- Η κάθε ομάδα μπορεί να καταγράψει τις προτάσεις της, αλλά και τις ερωτήσεις που θα θέσει 

στην άλλη ομάδα. 

Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές θα κληθούν να σκεφτούν όχι μόνο ιστορικά και πολιτικά, αλλά και δημιουργικά, 

ώστε να καταγράψουν τις ιδέες τους και τα σχόλιά τους γύρω από τος δύο πολιτικές ακόμα και 

ανεξαρτήτως των πληροφοριών του μαθήματος. 

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα ή ακόμη και να υπάρχει η 

δυνατότητα «μεταγραφής» των μαθητών από τη μια ομάδα στην άλλη, ανάλογα με την «πειθώ» 

των επιχειρημάτων που χρησιμοποιούν. 
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9. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική  

Διδακτικοί στόχοι: 

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι μαθητές τους λόγους διαίρεσης της αυτοκρατορίας.  

Να επισημάνουν τους λόγους κατάκτησης του Δυτικού κράτους και να εκτιμήσουν τις 

επιπτώσεις της διάλυσής του για όλη την αυτοκρατορία.  

Ψυχοκινητικοί στόχοι:  

Να «απελευθερωθούν» οι μαθητές ως προς την σωματική και λεκτική τους έκφραση. 

Να προσεγγίσουν με ιστορική ενσυναίσθηση τα διλλήματα των πρωταγωνιστών και να 

κατανοήσουν τις αποφάσεις τους. 

Υλικό- προετοιμασία: 

Για την διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος θα αξιοποιηθούν και πάλι θεατρικές τεχνικές. 

Η τάξη – αυτοκρατορία θα χωριστεί σε Ανατολική και Δυτική και με την βοήθεια του ιστορικού 

χάρτη που θα είναι κρεμασμένος στην τάξη θα «ταξιδέψουμε» στις δύο αυτοκρατορίες.   

Διάρκεια:  1 διδακτική ώρα  

Διδακτικές συνθήκες: 2 μεγάλες ομάδες 

Διαδικασία: Ομαδική δραστηριότητα: 

- Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε δύο μεγάλες ομάδες – αυτοκρατορίες (μπορεί να 

χωρίσει την τάξη ανάλογα με το μέρος που βρίσκονται οι μαθητές στα θρανία, δηλαδή 

ανατολικό και δυτικό τμήμα). 

- Η κάθε ομάδα θα εκλέξει τον αυτοκράτορά της. Η δυτική ομάδα - Το Δυτικό τμήμα, τον 

Ονώριο και η ανατολική ομάδα - το Ανατολικό τμήμα τον Αρκάδιο. 

- Αφού μοιραστούν οι ρόλοι και προετοιμαστούν οι ομάδες καλούνται να παρουσιάσουν στην 

υπόλοιπη τάξη το έργο τους. Στην περίπτωση του δυτικού τμήματος ο εκπαιδευτικός  αλλά 

και οι υπόλοιποι μαθητές καταγράφουν ερωτήσεις που θα ήθελαν να κάνουν στον Ονώριο 

και στην αυτοκρατορία του. Παραδείγματος χάριν: «Ποιους εχθρούς αντιμετώπισε το Δυτικό 

τμήμα της αυτοκρατορίας και γιατί;» ή «Ποιος από όλους τους εχθρούς ήταν ο πιο ισχυρός;», 

αλλά και πιο γενικές ερωτήσεις του τύπου: «Ποια μέτρα θα παίρνατε για να μην διαλυθεί το 

δυτικό ρωμαϊκό κράτος;» 

- Η αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθήσει και για την άλλη ομάδα με αρχηγό τον Αρκάδιο και 

τον γιό του Θεοδόσιο Β΄. Οι ερωτήσεις που θα υποβάλλουν οι υπόλοιποι μαθητές της άλλης 

ομάδας θα είναι του τύπου: «Πώς οργανώσατε το κράτος σας;» , «Τι μέτρα και αποφάσεις 

πήρατε σχετικά με τους γειτονικούς λαούς και δεν είχατε εχθρούς;»  κ.α. 
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- Οι μαθητές θα πρέπει να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε ερώτηση και να 

μπουν στην ψυχολογία των ρόλων που υποδύονται, να απαντάνε δηλαδή στις ερωτήσεις όπως 

θα απαντούσε πραγματικά ο Αρκάδιος, ο Ονώριος, ο Βάνδαλος, ένας πολίτης του δυτικο ύ 

τμήματος της αυτοκρατορίας και ούτω καθεξής. 

Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές με βάση τα ιστορικά δεδομένα, είναι ελεύθεροι να δημιουργήσουν δικούς τους 

διαλόγους και σενάρια σχετικά με το μάθημα. 

 

10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι   & 11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο  

& 12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο  

Διδακτικοί στόχοι: 

Να εκτιμήσουν οι μαθητές τα σημαντικά έργα του Κωνσταντίνου στη νέα πρωτεύουσα.  

Να γνωρίσουν στοιχεία από την καθημερινή ζωή των Βυζαντινών, τις εργασίες και τις γιορτές 

τους. 

Να γνωρίσουν στοιχεία από την βασική εκπαίδευση των παιδιών στο Βυζάντιο.  

Υλικό- προετοιμασία:  

Χρήση ίντερνετ και προτζέκτορα. Αυτά τα τρια μαθήματα μπορούν να συνδυαστούν και να 

διδαχθούν μαζί καθώς αναφέρονται στο σύστημα  εκπαίδευσης του Βυζαντίου αλλά και τις 

καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων εκείνης της εποχής.  Αφού γίνει μια πρώτη 

εισαγωγή των μαθημάτων από τον εκπαιδευτικό, σειρά έχει η ξενάγηση στο μουσείο: 

https://www.benaki.org/index.php?option=com_greekhistory&view=videocategory&id=13&Ite

mid=1059&lang=el 

Διάρκεια:   2 διδακτικές ώρες 

Διδακτικές συνθήκες: Ατομική δραστηριότητα 

Διαδικασία: Δραστηριότητα: «Μια μέρα στο Βυζάντιο»  

- Ο εκπαιδευτικός «ξεναγεί» τους μαθητές στο ηλεκτρονικό μουσείο Μπενάκη και συγκεκριμένα 

στην Βυζαντινή εποχή και τέχνη.  

- Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της «ξενάγησης» κρατούν σημειώσεις και συλλέγουν αρκετές 

πληροφορίες, ώστε να είναι ικανοί στη συνέχεια να περιγράψουν σε ελεύθερη γραφή «μια 

μέρα στο Βυζάντιο».  

- Δίνονται κάποιες βοηθητικές ερωτήσεις. Πιο συγκεκριμένα: «Αν ζούσατε στην Βυζαντινή 

εποχή σε ποια μέρη θα διασκεδάζατε»; «Τι δουλειά θα κάνατε»; «Τι θα μαθαίνατε στο 

σχολείο»;  

https://www.benaki.org/index.php?option=com_greekhistory&view=videocategory&id=13&Itemid=1059&lang=el
https://www.benaki.org/index.php?option=com_greekhistory&view=videocategory&id=13&Itemid=1059&lang=el
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- Τέλος, διαβάζονται όλες οι εργασίες στην τάξη. 

Συνδρομή της ΔΓ:  

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν με τον νου σε εκείνη την εποχή και να 

αποτυπώσουν με δημιουργικό τρόπο στο χαρτί μια καθημερινή τους εμπειρία. Με βάση τις 

γνώσεις και τις εικόνες που έλαβαν μπορούν ελεύθερα να αυτοσχεδιάσουν και να 

δημιουργήσουν μια μικρή ιστορία. 

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Η ίδια δραστηριότητα μπορεί χρησιμοποιηθεί ως έναυσμα για τον σχολιασμό και την σύγκριση 

της ζωής και της εκπαίδευσης του Βυζαντίου με την σύγχρονη εποχή.  

 

Γ. Το Βυζαντινό κράτος, μια δύναμη που μεγαλώνει  

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να γνωρίσουν και να αξιολογήσουν οι μαθητές τις ενέργειες του Ιουστινιανού για τις αλλαγές 

στη νομοθεσία, στη διοίκηση και στην οργάνωση της αυτοκρατορίας. 

Υλικό- προετοιμασία:  

Ο εκπαιδευτικός προτείνει το παρακάτω κινούμενο σχέδιο με τίτλο:  

«Η Βυζαντινή αυτοκρατορία την περίοδο του Ιουστινιανού και του Ηρακλείου» 

https://www.youtube.com/watch?v=41GIy2uqZq0. Ένα σχετικό βίντεο στο οποίο 

παρουσιάζονται πολλά γεγονότα και καλύπτει αρκετές ενότητες του βιβλίου. Έτσι, οι μαθητές 

αισθάνονται οικεία, μαθαίνουν και μεταφέρονται σε εκείνη την εποχή με το πιο συνηθισμένο 

τρόπο γι’ αυτούς. Αφού, λοιπόν, γίνει η εισαγωγή της νέας ενότητας μέσω του βίντεο, σειρά 

έχουν οι δραστηριότητες. 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: Σε μικρές ομάδες (2-3 ατόμων) 

Διαδικασία: Δραστηριότητες: 

- Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε μικρές ομάδες, ώστε να συνεργαστούν στις 

δραστηριότητες. 

- Ζητά από τα παιδιά να περιγράψουν και να σχολιάσουν το σχετικό βίντεο που 

παρακολούθησαν. 

- Στη συνέχεια οι ομάδες αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν τις εξής ερωτήσεις: 

- Πώς κρίνετε τα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις που έκανε ο νέος αυτοκράτορας Ιουστινιανός; 

Μπορείτε να συγκρίνετε τα μέτρα αυτά της Βυζαντινής εποχής με τους νόμους του σήμερα;  

https://www.youtube.com/watch?v=41GIy2uqZq0
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- Αν ήσασταν εσείς ο Ιουστινιανός, τι μεταρρυθμίσεις θα κάνατε και γιατί; 

- Πώς φαντάζεστε τον Ιουστινιανό; Ποια χαρακτηριστικά θα του δίνατε; 

- Στο τέλος παρουσιάζονται όλες οι δραστηριότητες των ομάδων στην τάξη.  

Συνδρομή της ΔΓ:  

Ένας τρόπος για να θυμούνται τα παιδιά κάποιες από τις πληροφορίες, αλλά και τα ιστορικά 

πρόσωπα γενικότερα και τα έργα τους είναι να αντιλαμβάνονται τα γεγονότα σαν παραμύθι, 

και όχι σαν ιστορία, σαν μια τηλεοπτική σειρά για της οποίας την συνέχεια αγωνιούν . Έτσι, 

με τις δραστηριότητες αυτές τα παιδιά είναι ελεύθερα να δημιουργήσουν και να φανταστούν 

τον ήρωα της ιστορίας σαν να ήταν οι ίδιοι, καθώς δεν υπάρχει σωστή και λάθος απάντηση. 

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Αντίστοιχες περιγραφές και παρουσιάσεις μπορούν να εφαρμοστούν και για άλλα ιστορικά 

πρόσωπα. 

 

14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»  

Διδακτικοί στόχοι: 

Να αναζητήσουν τα αίτια και να εκτιμήσουν τις συνέπειες της στάσης του «νίκα» για την Πόλη 

και τη βυζαντινή αυτοκρατορία γενικότερα. 

Ψυχοκοινωνικοί στόχοι: 

Να έχουν την ικανότητα οι μαθητές να ανταποκρίνονται σε ένα δραματικό περιβάλλον και να 

εκφράζουν ελεύθερα τις ιδέες τους. 

Υλικό- προετοιμασία: 

 Χρήση ίντερνετ και προτζέκτορα. Μπλοκ ζωγραφικής και ξυλομπογιές. Η διδασκαλία του 

συγκεκριμένου μαθήματος θα ξεκινήσει με την αφήγηση της ιστορίας μέσα από δύο βίντεο, έτσι  

ώστε να γίνει πιο ενδιαφέρον, κατανοητό και  παραστατικό για τα παιδιά 

https://www.youtube.com/watch?v=p7sOOO4FV8A,https://www.youtube.com/watch?v=Xu8I

ewfJIjQ. Στη συνέχεια οι μαθητές είτε ατομικά είτε ομαδικά μπορούν να ασχοληθούν με τις 

δραστηριότητες που ακολουθούν. 

Διάρκεια:   1 διδακτική ώρα  

Διδακτικές συνθήκες: Ατομική δραστηριότητα ( ή ομάδες των 2 ατόμων) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p7sOOO4FV8A
https://www.youtube.com/watch?v=Xu8IewfJIjQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xu8IewfJIjQ
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Διαδικασία: 

- Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να αποτυπώσουν με ζωγραφικές απεικονίσεις τον 

Ιουστινιανό, την Θεοδώρα, τους συνεργάτες του, τον ιππόδρομο και τους θεατές του, τα 

άρματα και τους αρματοδρόμους κ.α.  

- Απαραίτητος είναι τίτλος τις ζωγραφικές απεικονίσεις. 

- Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές να δραματοποιήσουν την συνομιλία 

του Ιουστινιανού και της Θεοδώρας.  

- Αφού δημιουργήσουν έναν σύντομο διάλογο όπου θα συζητούν τις εξελίξεις στον ιππόδρομο 

και την «στάση του νίκα» θα το παρουσιάσουν στην τάξη. 

- Τέλος, σχολιάζουν προφορικά την φράση «Τελικά, κανείς δε νίκησε στη «στάση του νίκα», 

δίνοντας διαφορετικές εκδοχές. 

 

- Συνδρομή της ΔΓ: 

Τα παιδιά μπορούν να σκεφτούν διαλόγους και σενάρια τις ιστορίας (ιστορικά γεγονότα και 

εκφράσεις που έμειναν στην ιστορία) , προσαρμοσμένα στα δικά τους δεδομένα και έτσι με 

έναν εναλλακτικό τρόπο να διδαχθούν το μάθημα της ιστορίας.  

- Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Τα παιδιά παροτρύνονται να δραματοποιήσουν σκηνές και από άλλα γεγονότα της ιστορίας 

και να τα αποδώσουν με εναλλακτικούς τρόπους. 

 

15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τους συντελεστές κατασκευής της Αγίας Σοφίας και στοιχεία από το 

αρχιτεκτονικό σχέδιο και να εκτιμήσουν την σημασία της ως καλλιτεχνικό μνημείο και ως 

κέντρο της θρησκευτικής και της εθνικής ζωής των βυζαντινών και των Ελλήνων.  

Διάρκεια:   1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: Ατομική δραστηριότητα 

Υλικό- προετοιμασία: 

Χρήση προτζέκτορα, ξυλομπογιές. Το μάθημα αυτό προσφέρεται για μια πιο καλλιτεχνική 

οπτική διδασκαλίας. Οι μαθητές θα είναι ελεύθεροι περιηγηθούν και πάλι στο ηλεκτρονικό 

μουσείο Μπενάκη και να νιώσουν πως μπαίνουν στην Αγία Σοφία. Στη συνέχεια θα 

αποτυπώσουν μέσω της ζωγραφιάς ό,τι τους έκανε μεγαλύτερη εντύπωση.  
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Διαδικασία: 

- Αρχικά, ο εκπαιδευτικός  «ξεναγεί» διαδικτυακά τους μαθητές μέσα και έξω από την Αγία 

Σοφία. 

- Ταυτόχρονα τους ζητά να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην αρχιτεκτονική της και γενικότερα 

να σημειώσουν οτιδήποτε τους εντυπωσιάσει πολύ. 

-  Στη συνέχεια, οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να ζωγραφίσουν διάφορα σκίτσα της 

Αγίας Σοφίας, όπως ήταν πριν και μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.  

- Μπορούν ακόμη να παρακολουθήσουν στον προτζέκτορα της τάξης ένα σχετικό βίντεο με 

διάφορες λεπτομέρειες που παρουσιάζονται για τον ναό της Αγίας Σοφίας.  

https://www.youtube.com/watch?v=9GSzvk2z9NA 

- Ακόμη, κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της εκκλησίας 

και να το αποτυπώσει στην ζωγραφιά του, γράφοντας ως τίτλο μια λεπτομέρεια ή μια 

πληροφορία για τον ναό. 

- Τέλος, με βάση όλες τις πληροφορίες που έλαβαν, οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα 

τραγούδι ή ένα ποίημα, εμπνευσμένο από την Αγία Σοφία.   

Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές χάρη στην συμβολή της ΔΓ έχουν τη δυνατότητα να σκεφτούν και να δημιουργήσουν 

ποιήματα, τραγούδια, ακόμα και ελεύθερο στίχο για κάτι που τους εντυπωσίασε σχετικό με το 

συγκεκριμένο μάθημα της ιστορίας. 

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Μπορεί να δοθεί ένας στίχος και να ζητηθεί από τον μαθητή να τον συνεχίσει ή να τον σχολιάσει.  

 

Η Αγία Σοφία, πριν την άλωση της Πόλης το 1453, που λειτουργούσε ως Βυζαντινός  χριστιανικός 

καθεδρικός ναός της πόλης. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9GSzvk2z9NA
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Η Αγία Σοφία, μετά την άλωση της Πόλης από τους Τούρκους, έγινε τζαμί και σήμερα λειτουργεί ως 

μουσείο. 

 

 

 

16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τις πολεμικές ενέργειες των βυζαντινών για την ανάκτηση των 

κατακτημένων περιοχών και την επέκταση της αυτοκρατορίας ως τα παλιά σύνορά της.  

Κοινωνικοί στόχοι: 

Να εργάζονται ομαδικά και να εκτιμούν την συλλογική προσπάθεια. 

Υλικό- προετοιμασία: 

Η εργασία αυτή πρέπει να γίνει ομαδικά διότι υπάρχουν πολλά στάδια για να δημιουργηθεί ένα 

κόμικ. Αρχικά οι μαθητες πρέπει να σκεφτούν τους διαλόγους, άρα να επεξεργαστούν το μάθημα 

και να απομονώσουν σημαντικές πληροφορίες και έπειτα το φόντο – ζωγραφίες. Ανάλογα με το 

δυναμικό της κάθε ομάδας θα είναι και η ποσότητα των σελίδων κόμικ που θα δημιουρήσουν.  

Διάρκεια:   1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: Ομαδική δραστηριότητα 

Διαδικασία: 

- Ο εκπαιδευτικός χωρίζει του μαθητές σε ομάδες (3-4 ατόμων) και τους αναθέτει να 

δημιουργήσουν τα δικά τους κόμικ με πρωταγωνιστές τον Ιουστιανό, τον Βελισάριο και τον 

Ναρσή.  

- Ζητά από τους μαθητές να καταγράψουν σύντομους διαλόγους σχετικούς με το μάθημα,  

(τις εκστρατείες, τους πολέμους, τους εξωτερικούς και εσωτερικούς κινδύνους της 

αυτοκρατορίας κ.α.).  

- Κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο γεγονός. 

- Στο τέλος, τα κομικ των ομάδων ενώνονται σε ένα μεγάλο . 
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Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές γράφουν σε ελεύθερο σενάριο, ιστορικά γεγονότα με συντομία και δημιουργούν το 

δικό τους κόμικ. Αντιλαμβάνονται την ιστορία ως παιχνίδι ενώ ταυτόχρονα διδάσκονται με 

δημιουργικό τρόπο.  

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Μπορεί να δοθεί από τον εκπαιδευτικό ένας από τους δύο διαλόγους και οι μαθητές να τον 

εμπλουτίσουν. 

π.χ. Το θέμα ή πρώτη σελίδα του κόμικ θα μπορούσε να έχει την παρακάτω μορφή:  

 

Επιπλέον, θα δοθούν στους μαθητές εικόνες από τον Ιουστινιανό και τους στρατηγούς του, ώστε 

να εμπευστούν, καθώς και χάρτες της τότε ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.  

 

 

Ο Ιουστινιανός με τους στρατηγούς του, Βελισάριο και Ναρσή 
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Βελισάριος                            Ναρσής 

 

 

Χάρτης της αυτοκρατορίας πριν από τους πολέμους του Ιουστινιανού 

 

 

Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί  

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών & 18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του 

Βυζαντίου 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τους λαούς που περιεβάλλαν το Βυζάντιο και να εκτιμήσουν τις 

συνέπειες αυτής της γειτνίασης για την αυτοκρατορία.  

Να γνωρίσουν οι μαθητές τη συμβολή της εκκλησίας στην επιτυχία της εκστρατείας του 

Ηράκλειου, και στην υπεράσπιση της Πόλης. 

Υλικό- προετοιμασία: Τα δύο αυτά μαθήματα μπορούν να διδαχθούν συνδυαστικά. Οι μαθητές 

χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες και αναλαμβάνουν την ανάγνωση πηγών από το βιβλίο.  

Διάρκεια:   2 διδακτικές ώρες 

Διδακτικές συνθήκες: Ομαδική δραστηριότητα. 
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Διαδικασία: 

- Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί σε τέσσερις ομάδες στην τάξη. 

- Αναφέρει στις ομάδες πως η καθεμία «αναλαμβάνει»  ξεχωριστά και έναν «γείτονα» του 

Βυζαντίου.  

- Ζητά από τους μαθητές με την βοήθεια των πηγών του βιβλίου θα δημιουργήσουν μια λίστα 

με κάποια βασικά χαρακτηριστικά των Σλάβων, των Αβάρων, των Βουλγάρων και των 

Αράβων.  

- Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά που σημείωσε στην υπόλοιπη τάξη και έτσι 

ολόκληρη η «Βυζαντινή Αυτοκρατορία – τάξη» δείχνει προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει 

τον «εχθρό».  

- Σε δεύτερη φάση οι μαθητές  σε ομάδες καλούνται να σκιαγραφήσουν τον Ηράκλειο.  

- Στην πραγματικότητα, ο εκπαιδευτικός τους ζητά να δημιουργήσουν ένα βιογραφικό που θα 

αφορά την στάση του απέναντι στις εκστρατείες, τις ηγετικές του ικανότητες,  τα στοιχεία 

του χαρακτήρα του και τα γεγονότα που δικαιολογούν τα χαρακτηριστικά αυτά κ.α.  

- Στο τέλος, η κάθε ομάδα παρουσιάζει στην υπόλοιπη τάξη το «βιογραφικό» του Ηρακλείου.  

 

Συνδρομή της ΔΓ: 

 Οι μαθητές γράφουν με βάση τα ιστορικά γεγονότα ένα σύντομο βιογραφικό για ένα ιστορικό 

πρόσωπο. Αντιλαμβάνονται αυτή τη δραστηριότητα ως παιχνίδι ενώ στην πραγματικότητα 

διδάσκονται με δημιουργικό τρόπο την ιστορία. 

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Μπορεί στο βιογραφικό να γραφούν και πιο «αστείες» λεπτομέρειες για το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρεται.  

 

Ηράκλειος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου 610 μ.Χ.  
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19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες  

Διδακτικοί στόχοι: 

Να επισημάνουν οι μαθητές στο χάρτη τις βυζαντινές περιοχές τις οποίες κατέκτησαν οι Άραβες 

και να γνωρίσουν τους τρόπους με τους οποίους οι Βυζαντινοί τους αντιμετώπισαν. 

Υλικό- προετοιμασία:  

Χρήση ιστορικού χάρτη και προτζέκτορα. Παρουσίαση ενός νέου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, 

Λέων Γ’ Ίσαυρο και η νίκη των Βυζαντινών απέναντι στους Άραβες , αναφορά σε μια σημαντική 

εφεύρεσης της εποχής, το υγρό πυρ.  

Διάρκεια:   1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: Ατομική δραστηριότητα (ή συνεργασία 2 ατόμων) 

Διαδικασία: 

- Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να διαβάσουν τις πηγές του βιβλίου και 

παρακολουθήσουν το σχετικό βίντεο «Υγρό πυρ: Το υπερόπλο των Βυζαντινών», 

https://www.youtube.com/watch?v=iqrQ0uRypMs. 

- Στη συνέχεια καλούνται να σχολιάσουν τη σημασία του για την άμυνα του Βυζαντίου, αλλά 

και την τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη.  

-  Έπειτα, οι μαθητές παροτρύνονται να σκεφτούν και να μεταφέρουν τα γεγονότα της 

ιστορίας στο παρόν, στην σύγχρονη εποχή (π.χ. τα μέσα που χρησιμοποιούνται σήμερα για 

την άμυνα τον κρατών). 

- Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός καλεί τους μισούς μαθητές – ομάδες να καταγράψουν ένα 

«σχέδιο κατάκτησης» αν ζούσαν στην Βυζαντινή εποχή, ενώ οι άλλοι μισοί να κάνουν το 

αντίστοιχο αλλά στην σύγχρονη εποχή. 

- Στο τέλος, σηκώνονται και διαβάζουν εναλλάξ τα ίδια «σχέδια κατάκτησης» μαθητές από 

διαφορετικές ομάδες, σύγχρονης και βυζαντινής εποχής.  

 

Συνδρομή της ΔΓ:  

Με την συγκεκριμένη δημιουργική δραστηριότητα, οι μαθητές κάνουν αυτόματα τη σύνδεση – 

σύγκριση με την σύγχρονη εποχή, τα τεχνολογικά μέσα, αλλά και τις ειρηνικές συνεργασίες και 

αλληλεπιδράσεις διαφόρων κρατών που επικρατούν σήμερα.  

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Μπορεί να δοθούν διαφορετικές εκδοχές εκτός από το «σχέδιο κατάκτησης» και τα παιδιά να 

παροτρυνθούν να επιλέξουν μια εναλλακτική προσέγγιση σχεδίου.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iqrQ0uRypMs
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20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τον διαχρονικό συμβολισμό του Διγενή Ακρίτα για τον 

ελληνισμό. 

Να βιώσουν οι ίδιοι κάποια από τα ακριτικά τραγούδια (ακουστικά, μουσικά, συνθετικά).  

Υλικό- προετοιμασία:  

Παρουσίαση των μόνιμων φρουρών των Ανατολικών συνόρων της αυτοκρατορίας, των 

Ακρίτων, και ιδίως του Βασιλείου Διγενή Ακρίτα. 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: ατομική δραστηριότητα 

Διαδικασία: 

- Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να διαβάσουν  τις πηγές του βιβλίου που αφορούν 

τον Διγενή Ακρίτα και τα ακριτικά τραγούδια. 

- Έπειτα, να ακούσουν το παρακάτω ακριτικό – δημοτικό τραγούδι που αναφέρεται στον 

Διγενή  «Ο Διγενής  ψυχομαχεί». https://www.youtube.com/watch?v=HR1gdUQSqeE  

- Στη συνέχεια γίνεται σχολιασμός και καταγραφή των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του 

Διγενή (ψυχικά, σωματικά, πνευματικά χαρακτηριστικά κ.α.).  

- Τέλος, καλούνται οι μαθητές να γράψουν και οι ίδιοι ένα ποίημα ή ένα τραγούδι 

εμπνευσμένο από τον Διγενή και έπειτα να το αναγνώσουν στην υπόλοιπη τάξη. 

 

Συνδρομή της ΔΓ:  

Οι μαθητές δημιουργούν το δικό τους ποίημα ή τραγούδι, το οποίο παρόλο που βασίζεται σε 

ιστορικά γεγονότα δεν παύει να είναι ευχάριστο, δημιουργικό και ταυτόχρονα διδακτικό για τα 

παιδιά.  

Δυνατότητες Εμπλουτισμού:  

Τα παιδιά παροτρύνονται να εμπνευστούν και να εφαρμόσουν την ίδια δραστηριότητα για  έναν 

«σύγχρονο» Διγενή. Ποιος θα ήταν αυτός και γιατί; Μπορείτε αν θέλετε να τον απεικονίσετε και 

με μια ζωγραφιά. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HR1gdUQSqeE
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21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να εκτιμήσουν την προσφορά των Κύριλλου και Μεθοδίου στους Σλάβους, στο Βυζάντιο και 

στην ανθρωπότητα. 

Υλικό- προετοιμασία:  

Φωτοτυπία με το κυριλλικό αλφάβητο. Αναφορά στην ιδιαίτερη βαρύτητα και στην συνεισφορά 

του Κυρίλλου και του Μεθόδου όχι μόνο για το ιεραποστολικό τους έργο αλλά κυρίως για το 

αλφάβητο που επινόησαν και σώζεται μέχρι σήμερα.  

Διάρκεια:   1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: Ατομική δραστηριότητα (είτε ομάδες 2 ατόμων) 

Διαδικασία:  

- Ο εκπαιδευτικός αρχικά μοιράζει την φωτοτυπία με το κυριλλικό αλφάβητο και παροτρύνει 

στα παιδιά να προσπαθήσουν να το διαβάσουν. 

- Στη συνέχεια ζητά από κάθε μαθητή ατομικά θα δημιουργήσει γνωστές λέξεις, αλλά 

χρησιμοποιώντας το κυριλλικό αλφάβητο. 
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- Όλες οι λέξεις των μαθητών γράφονται στον πίνακα της τάξης.  

- Έπειτα, παροτρύνεται στα παιδιά να δημιουργήσουν το δικό τους αλφάβητο είτε 

τροποιώντας το κυριλλικό που έχουν μπροστά τους, είτε δημιουργώντας ένα εξ’ολοκλήρου 

νέο.  

- Τέλος, το κάθε αλφάβητο παρουσιάζεται και αναλύεται από τον δημιουργό του στην 

υπόλοιπη τάξη. 

Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές δημιουργούν το δικό τους αλφάβητο. Μπαίνουν σε μια διαδικασία δημιουργικής 

σκέψης και γραφής κατανοώντας με αυτόν τον τρόπο καλύτερα κάποια ιστορικά δεδομένα.  

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Τα παιδιά παροτρύνονται να δώσουν όνομα και καταγράψουν μια μικρή ιστορία γύρω από το 

αλφάβητο που δημιούργησαν, αφού πρώτα εμπνευστούν από την πηγή που δίνεται παρακάτω: 

 

Το σλάβικο αλφάβητο ονομάστηκε  κυριλλικό επειδή το 

επινόησε ο Κύριλλος. Για τη δημιουργία του 

χρησιμοποίησε τα γράμματα της ελληνικής 

προσαρμοσμένα στην ιδιαίτερη προσαρμοσμένα στης 

σλαβικής γλώσσας.                                                                                            

Μεταξύ των πιο γνωστών ομιλούμενων γλωσσών που 

χρησιμοποιούν το κυριλλικό αλφάβητο, είναι τα 

Βουλγαρικά, Καζακικά, Κιργιζικά, Σλαβομακεδονικά,   

Μογγολικά, Ρωσικά, Σερβικά, Τσετσενίας, Ουκρανικά και 

Λευκορωσικά. 

 

 

      Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος 
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22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να γνωρίσουν τους Ρώσους, ως γείτονες του Βυζαντίου, και να εκτιμήσουν τις μεταβαλλόμενες 

σχέσεις μαζί τους. 

Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους πολλές φορές οι Βυζαντινοί προτιμούσαν να 

εξασφαλίσουν την ειρήνη με διπλωματία και όχι με πόλεμο.  

Υλικό- προετοιμασία:  

Μια μικρή μπάλα. Παρουσίαση του μαθήματος και συζητήσεις που αφορούν στις έννοιες των 

«γειτονικών λαών», «φιλικές ή εχθρικές σχέσεις», «επιρροές του πολιτισμού» κ.α.  

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: Ομαδική δραστηριότητα 

      Διαδικασία: 

- Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί 4 ομάδες. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη δημιουργία μια 

ακροστιχίδας με τις λέξεις: «Σλάβοι, Βούλγαροι, Ρώσοι, Βυζαντινοί».  

- Η κάθε ακροστιχίδα πρέπει να αναλύεται με σχετικές με το θέμα λέξεις.  

- Έπειτα, δημιουργείται μια μεγάλη ακροστιχίδα στον πίνακα από τον εκπαιδευτικό με θέμα: 

«γειτονικοί λαοί». 

- Όλοι οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν ομαδικά στον πίνακα την ακροστιχίδα.  

 

Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν και να γράψουν δημιουργικά κατασκευάζοντας μια 

ακροστιχίδα μόνοι τους, η οποία βέβαια σχετίζεται με το μάθημα της ιστορίας.  Ουσιαστικά, 

οφείλουν να περιγράψουν κάποιες έννοιες μέσα από μερικές μόνο σχετικές λέξεις. 

Αντιλαμβάνονται το μάθημα ως παιχνίδι, ενώ παράλληλα μαθαίνουν με ενναλακτικούς τρόπους.  

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Μπορούν να δοθούν διαφορετικές λέξεις ή φράσεις που σχετίζονται με το μάθημα ή ακόμη να 

λειτουργήσει η δραστηριότητα αυτή και αντίστροφα. Να δίνεται, δηλαδή, κάποιος ορισμός και 

οι μαθητές να αναζητούν σε ποιο θέμα αναφέρεται. 
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Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους 

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται  

Διδακτικοί στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν στη ζωή των βυζαντινών,  

με τις αλλαγές των Ισαύρων στη διοίκηση και τη νομοθεσία.  

Να κατανοήσουν τις σχετικές με την ενότητα βασικές ιστορικές έννοιες όπως: θέμα, διοικητική 

μεταρρύθμιση και νομοθετική αλλαγή. 

Υλικό- προετοιμασία: 

Παρουσίαση του νέου αυτοκράτορα, Λέοντα Γ’ Ίσαυρο, τα νομοθετικά και διοικητικά του 

μέτρα. Παρακολούθηση σχετικού βίντεο με τίτλο: «Λέων Γ' ο Ίσαυρος: Ο αυτοκράτορας που 

έσωσε το Βυζάντιο από το Ισλάμ» https://www.youtube.com/watch?v=fSvT5Zp1HSg 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: ομαδική δραστηριότητα 

Διαδικασία: 

- Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τη τάξη σε έξι ομάδες όσες και οι νομοθετικές και οι διοικητικές 

αλλαγές του Λέοντα Γ’ Ισαύρου.  

- Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει από ένα μέτρο. Το σχολιάσει με απλά λόγια, μεταφέροντας ή 

παρομοιάζοντας αυτά τα μέτρα με τους σημερινούς νόμους.  

- Ακόμη, οι ομάδες δίνουν  έναν διαφορετικό, πιο σύγχρονο τίτλο στον κάθε νόμο. 

- Στη συνέχεια η κάθε ομάδα αντίστοιχα θα κάνει παρουσίαση στις υπόλοιπες ομάδες της 

τάξης. 

Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές κρίνουν, συγκρίνουν, αναλύουν αλλά και δημιουργούν δικούς τους νόμους 

καταλαβαίνοντας καλύτερα όχι μόνο τον λόγο αλλά και τον τρόπο δημιουργίας τους.  

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Εκτός από τον σχολιασμό και την σύγκριση με τους σύγχρονους νόμους, οι μαθητές έχουν την 

δυνατότητα να δημιουργήσουν και δικούς νόμους ή να ανακατασκευάσουν αυτούς που ήδη 

γνωρίζουν. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fSvT5Zp1HSg
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24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τις αιτίες και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της εικονομαχίας.  

Να αντιληφθούν τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπήρχαν (εικονομάχοι-εικονολάτρες). 

Να κατανοήσουν τις συνέπειες του θρησκευτικού διχασμού. 

Υλικό- προετοιμασία: 

Προτάσεις που θα αναγνωσθούν από τον εκπαιδευτικό, χαρτοταινία. Μελέτη του μαθήματος και 

παρακολούθηση σχετικού βίντεο στον προτζέκτορα της τάξης: «Εικονομαχία» 

https://www.youtube.com/watch?v=BPVyYJhncpE  

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: ατομικό παιχνίδι 

Διαδικασία: παιχνίδι – debate: 

- Η τάξη χωρίζεται με μια χαρτοταινία στη μέση και τοποθετούνται στις δύο πλευρές δύο 

πινακίδες με την ένδειξη «συμφωνώ» και «διαφωνώ».  

- Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει κάποιες προτάσεις και τα παιδιά ανάλογα με το αν διαφωνούν 

ή συμφωνούν διαλέγουν πλευρά.  

- Αν είναι πολύ σίγουροι για την απόφασή τους, κάθονται μακριά από τη γραμμή.  

- Αν αμφιταλαντεύονται, στέκονταν κοντά στη γραμμή.  

- Κανείς δεν επιτρέπεται να σταθεί πάνω στη γραμμή, καθώς όλοι πρέπει να διαλέξουν πλευρά. 

- Όταν είναι όλοι οι μαθητές έτοιμοι, ρωτά ο εκπαιδευτικός για ποιον λόγο επέλεξε ο καθένας 

τη συγκεκριμένη θέση.  

- Μετά τις απαντήσεις δίνεται το δικαίωμα σε όλους ήθελαν να αλλάξουν θέση. Αν κάποιοι 

αλλάξουν πλευρά, πρέπει να δικαιολογήσουν την απόφασή τους.  

- Τέλος, οι μαθητές  είτε ατομικά είτε ομαδικά, καλούνται να αποτυπώσουν τη διαδικασία 

αυτού του παιχνιδιού - διαχωρισμού της τάξης, μέσα σε έναν στίχο. 

- Οι στίχοι αυτοί θα καταγραφούν στον πίνακα της τάξης και θα σχολιαστούν.  

Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές δημιουργούν σχετικούς στίχους με το μάθημα, έπειτα από τα ερεθίσματα που 

δέχθηκαν. Οι στίχοι αυτοί αποτελούν τελικά το συμπέρασμα και την ουσία της δραστηριότητας. 

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Μπορεί να δοθεί μια σχετική λέξη ή φράση στα παιδιά την οποία θα κληθούν να συμπεριλάβουν 

στους στίχους τους. 

https://www.youtube.com/watch?v=BPVyYJhncpE


125 
 

 
 

Προτάσεις: 

• Οι Βυζαντινοί κάποια στιγμή λάτρευαν τα υλικά κατασκευής των εικόνων. Αυτό δεν ήταν 

πρόβλημα για την πίστη των Βυζαντινών. 

• Καλώς κάποιοι αντιδρούσαν στο γεγονός ότι ορισμένοι λάτρευαν το υλικό από το οποίο ήταν 

κατασκευασμένες οι εικόνες. 

• Κατά τη γνώμη μου καλά έκανε ο Λέοντας και απαγόρευσε τις εικόνες.  

• Πρέπει να υπάρχουν εικόνες στη λατρεία της Εκκλησίας, για να καταλαβαίνουν όλοι οι πιστοί 

τι λατρεύουν. 

• Προσκυνώντας μια εικόνα τιμάμε το εικονιζόμενο πρόσωπο, όχι τα υλικά κατασκευής της 

εικόνας. 

• Πρώτα πρέπει να υπηρετήσει κάποιος στον στρατό και μετά να γίνει μοναχός.  

• Αν κάποιος γίνει μοναχός, τότε υπηρετεί τον Θεό, επομένως δεν πρέπει να υπηρετεί και τη 

στρατιωτική του θητεία. 

• Η εκκλησία πρέπει να πληρώνει φόρους, όπως όλοι οι πολίτες.  

• Η εκκλησία δεν πρέπει να πληρώνει φόρους μια και βοηθάει όλους όσους έχουν ανάγκη και 

συντηρεί ορφανοτροφεία, γηροκομεία κτλ. 

• Η εκκλησία πρέπει να έχει λόγο στη δημόσια εκπαίδευση. Επομένως ο αυτοκράτορας κακώς 

της αφαίρεσε το δικαίωμα να εκπαιδεύει τον λαό. 

• Η εκκλησία δεν πρέπει να έχει λόγο στη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό είναι υποχρέωση του 

κράτους. 

• Η περίοδος της εικονομαχίας ήταν ένας θρησκευτικός εμφύλιος πόλεμος. Δεν είναι κακό που 

καταστράφηκαν μοναστήρια, εικόνες και άλλα έργα τέχνης.  

• Για την περίοδο της εικονομαχίας φταίει μόνο ο αυτοκράτορας και όχι οι ιερείς.  

• Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα συγκάλεσε την Ζ΄ Οικουμενική σύνοδο και αποκατέστησε τις 

εικόνες. Ανήκε στους εικονολάτρες. 

• Η ιστορικός Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ υποστηρίζει ότι τα περισσότερα λογοτεχνικά έργα, 

που έχουν διασωθεί από την περίοδο της εικονομαχίας, ανήκουν σε εικονολάτρες συγγραφείς.  

Επομένως το έργο των εικονομάχων αυτοκρατόρων έχει σκόπιμα υποβαθμιστεί. Συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε με την παρακάτω πρόταση: «Είναι άδικο να κρίνουμε το έργο των Ισαύρων μόνο 

από τις αποφάσεις που αφορούν τις εικόνες.»  

• Με βάση τα όσα διδαχτήκαμε είναι εύκολο να κρίνουμε το έργο των Ισαύρων.  

Αν δηλαδή ήταν καλοί ή κακοί σαν αυτοκράτορες. 
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25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του  

Διδακτικοί στόχοι: 

Να εντοπίσουν οι μαθητές τα μέτρα που πήραν οι Μακεδόνες αυτοκράτορες για να αντιμετωπίσουν τα 

εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα του κράτους.  

Να αντιληφθούν τους λόγους για τους οποίους η περίοδος αυτή είναι γνωστή ως «η χρυσή εποχή του 

Βυζαντίου». 

Υλικό- προετοιμασία: 

Παρουσίαση των βασικών σημείων του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό. Απαρίθμηση από τους 

μαθητές των ενεργειών των Μακεδόνων αυτοκρατόρων που βοήθησαν στην εσωτερική οργάνωση και 

λειτουργία του κράτους.  

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα    

Διδακτικές συνθήκες: Στην αρχή ατομική δραστηριότητα και στη συνέχεια ομαδική συζήτηση  – μικρό 

θεατρικό. 

Διαδικασία: 

- Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να φανταστούν τον εαυτό τους ως αυτοκράτορα της 

βυζαντινής εποχής και να προσθέσουν κάποιες επιπλέον ενέργειες.  

- Ακόμη, τους παροτρύνει να σχολιάσουν τον τίτλο «η χρυσή εποχή του Βυζαντίου» και να 

δημιουργήσουν και οι ίδιοι κάποιον αντίστοιχο τίτλο για την  εποχή εκείνη.  

- Έπειτα, ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ομάδες ανά δύο και αναθέτει ρόλους, αφενός του 

«δυνατού» και αφετέρου του «μικροϊδιοκτήτη». 

- Οι ομάδες διαβάζουν το κείμενο 4. του βιβλίου «Νόμοι υπέρ των αδυνάτων», ώστε να 

πάρουν ιδέες. 

- Στη συνέχεια μέσα από ένα μικρό θεατρικό – συνομιλία μεταξύ «δυνατού» και 

«μικροϊδιοκτήτη» περιγράφουν συνοπτικά την οικονομική τους δραστηριότητα 

(αγοραπωλησίες, φόρους). 

Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές αρχικά δημιουργούν περιγραφικές φράσεις – τίτλους και στη συνέχεια σύντομα 

σενάρια σχετικά με το συγκεκριμένο μάθημα. Η δημιουργική αυτή διαδικασία  βοηθά τους 

μαθητές να «βιώσουν» το μάθημα και να δώσουν εναλλακτικές και πρωτότυπες εκδοχές σε 

βασικές έννοιες. 

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Στη δραστηριότητα του θεατρικού μπορούν να δοθούν και επιπλέον, πιο συγκεκριμένοι ρόλοι, 

ανάλογοι με τα επαγγέλματα της εποχής. 



127 
 

 
 

26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών   

Διδακτικοί στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κωνσταντινούπολης.  

Να εντοπίσουν τους ρυθμούς των εκκλησιών. 

Να εκτιμήσουν την προσφορά τους στη διαφύλαξη της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς.  

Υλικό- προετοιμασία: 

Εγκυκλοπαίδειες, βιβλία, ίντερνετ, ξυλομπογιές, πολύχρωμα χαρτόνια, πλαστελίνη.  

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία του μαθήματος στα παιδιά και τους εξηγεί τη 

λειτουργία των σύγχρονων πανεπιστημίων. Στη συνέχεια τους παρακινεί να ψάξουν αντικείμενα 

(εικόνα, σταυρός, σχέδιο) που να εμφανίζει στοιχεία βυζαντινής τέχνης.  

Διάρκεια:  1-2  διδακτικές ώρες 

Διδακτικές συνθήκες: Ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες. 

Διαδικασία: Οι δραστηριότητες είναι οι εξής: 

- Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ομάδες των δύο ατόμων και ζητά από τους μαθητές να 

δημιουργήσουν ένα ημερήσιο πρόγραμμα μαθημάτων για το Πανεπιστήμιο της Μαγναύρας. 

- Στη συνέχεια όλες οι ομάδες παρουσιάζουν τα προγράμματα τους και τελικά ο εκπαιδευτικός 

ενώνει όλες τις ιδέες των ομάδων και δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. 

- Έπειτα, παροτρύνει τους μαθητές να αναζητήσουν (διαδίκτυο, εγκυκλοπαίδειες, βιβλία) και 

καταγράψουν πολύ συνοπτικά κάποια βασικά χαρακτηριστικά της Βυζαντινής τέχνης   

(αυτή η αναζήτηση μπορεί να γίνει και στο σπίτι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο 

υλικοτεχνικό υλικό στο σχολείο). 

- Ακόμη, οι μαθητές καλούνται να αποτυπώσουν με οποιονδήποτε τρόπο (ζωγραφιά, 

ψηφιδωτό, πλαστελίνη κ.α.) τη βυζαντινή τέχνη. 

Συνδρομή της ΔΓ: 

Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν δικά τους μαθήματα, σύμφωνα με τα 

δικά τους ενδιαφέροντα, όπως επίσης και την δική τους προσωπική τεχνική ή ρυθμό. Οι μαθητές 

σκέφτονται, δημιουργούν και «βιώνουν» το μάθημα με εναλλακτικούς τρόπους.  

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν τον δικό τους ρυθμό ή τεχνική (π.χ. για ένα αντικείμενο), 

δίνοντας κάποια βασικά χαρακτηριστικά του και φυσικά ένα όνομα.  

 

 

 



128 
 

 
 

27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων  

Διδακτικοί στόχοι:  

Να εντοπίσουν οι μαθητές ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο ζωής των μικροϊδιοκτητών και 

των γαιοκτημόνων την εποχή του Βυζαντίου. 

Να αντιληφθούν την κοινωνική θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία . 

Να κατανοήσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στα επαγγέλματα εκείνης της εποχής 

με τα σημερινά.  

Υλικό- προετοιμασία: 

Παρουσίαση του μαθήματος στον προτζέκτορα, μέσω ενός βίντεο: «27 Η καθημερινή ζωή στην 

ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων» https://www.youtube.com/watch?v=gZ-

zN4SRr9I. 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: Ατομική δραστηριότητα (θεατρικός μονόλογος) 

Διαδικασία: Δραστηριότητα – θεατρικό: 

- Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ομάδες των δύο ατόμων και τις καλεί να παρουσιάσουν 

προφορικά, σαν έναν μικρό θεατρικό μονόλογο , μια καθημερινή ημέρα στο Βυζάντιο.  

- Η κάθε δυάδα που θα σηκώνεται για να παρουσιάσει – να παίξει θα έχει τον ίδιο ρόλο  

(π.χ. άντρας γαιοκτήμονας). Μόνο που ο ένας από τους δύο θα είναι σύγχρονος 

«βυζαντινός», δηλαδή ένας άνθρωπος του 21ου αιώνα και ο άλλος θα είναι κλασσικός 

βυζαντινός του 11ου αιώνα.  

- Με τη βοήθεια της τεχνικής «της παγωμένης εικόνας», ο εκπαιδευτικός θα ακουμπά στον 

ώμο εναλλάξ τον σύγχρονο και τον κλασσικό βυζαντινό και εκείνος με τη σειρά του είτε θα 

παραμένει ακίνητος, είτε θα παίζει τον ρόλο του. 

- Οι διάλογοι θα είναι ίδιοι όσον αφορά το θέμα, αλλά θα τροποποιούνται ανάλογα με την 

εποχή. 

- Οι ρόλοι μπορούν να είναι πολλοί και να εναλλάσσονται (βυζαντινός που ζει στην ύπαιθρο 

ή σε αστικό κέντρο, πλούσιος/ δυνατός, φτωχός/ πένης, ψαράς, γεωργός, γυναίκα κ.α.).  

Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές έχουν την ευχέρεια να δημιουργήσουν το δικό τους σενάριο γύρω από το θέμα που 

θα επιλέξουν. Σκέφτονται, δημιουργούν και «βιώνουν» το μάθημα με εναλλακτικούς τρόπους 

μέσω της ΔΓ. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gZ-zN4SRr9I
https://www.youtube.com/watch?v=gZ-zN4SRr9I
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Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Οι ομάδες μπορούν να ποικίλλουν και να εναλλάσσονται. Ακόμη, αντί για θεατρικές δυάδες θα 

μπορούσε να χωριστεί ολόκληρη η τάξη μισή- μισή σύγχρονοι και κλασσικοί βυζαντινοί. 

 

ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές  

28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα & 

29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τα εσωτερικά προβλήματα που οδήγησαν την αυτοκρατορία, τόσο 

γρήγορα, από την ακμή στην παρακμή. 

Να γνωρίσουν τους νέους αντιπάλους των Βυζαντινών (Σελτζούκους Τούρκους και 

Νορμανδούς) και τους τρόπους που τους αντιμετώπισαν.  

Να επισημάνουν τις ενέργειες του Αλέξιου Α΄, του Κομνηνού, για την αντιμετώπιση των 

κινδύνων από τη Δύση και να εκτιμήσουν τις συνέπειές τους.  

Υλικό- προετοιμασία: 

Ιστορικός χάρτης. Συνδυαστική παρουσίαση των δύο μαθημάτων από τον εκπαιδευτικό. 

Υπενθύμιση του νόμου του «αλληλέγγυου» και των ακριτών.  

Διάρκεια:   2 διδακτικές ώρες 

Διδακτικές συνθήκες: Ατομική και στη συνέχεια ομαδική δραστηριότητα 

Διαδικασία:  

- Ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε όλους τους μαθητές ένα φύλλο χαρτιού και τους ζητά γράψουν 

ο καθένας ξεχωριστά με συντομία αν είναι υπέρ ή κατά της κατάργησης του θεσμού αυτού 

και του νόμου και γιατί. 

- Έπειτα ο εκπαιδευτικός μαζεύει όλα τα χαρτιά, τα διαβάζει δυνατά και καταγράφει τα υπέρ 

και τα κατά στον πίνακα. Σχολιάζεται από τους μαθητές το αποτέλεσμα.  

Δραστηριότητα: 

- Ο εκπαιδευτικός χωρίζει την τάξη σε ανατολή και δύση.  

- Οι «ανατολική» ομάδα «αναλαμβάνει» τους Σελτζούκους Τούρκους και τον αρχηγό τους 

Αλπ-Αρσλάν, καθώς και τον αυτοκράτορα Ρωμανό Δ’, τον Διογένη. Η ομάδα αυτή θα πρέπει 

να παρουσιάσει είτε ως θεατρικό, είτε ως απλή αφήγηση την μάχη του Ματζικέτ. 
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- Αντίστοιχα, η «δυτική» ομάδα αναλαμβάνει τον αυτοκράτορα Αλέξιο Α’, τον Κομνηνό τους 

νέους εχθρούς, τους Νορμανδούς, αλλά και τους συμμάχους της αυτοκρατορίας, τους 

Βενετούς.  

- Δίνεται χρόνος προετοιμασίας στις δύο ομάδες. 

- Ο εκπαιδευτικός με τυχαία σειρά καλεί έναν μαθητή από κάθε ομάδα. Οι μαθητές αφού 

παρουσιαστούν στην υπόλοιπη τάξη, με τη βοήθεια του χάρτη «αποκαλύπτουν» τα σχέδια 

τους και αυτοσχεδιάζουν μια μικρή συνομιλία οι δύο «αντίπαλοι» κάθε φορά.  

Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές έχουν την ευχέρεια να δημιουργήσουν το δικό τους σενάριο γύρω από το θέμα  και 

τον ρόλο τους. Σκέφτονται, δημιουργούν και «βιώνουν» το μάθημα με εναλλακτικούς τρόπους 

μέσω της ΔΓ. 

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Οι ρόλοι μπορούν να αυξηθούν (ανάλογα και με το δυναμικό της τάξης), να προστεθούν και 

άλλα ιστορικά σχετικά πρόσωπα. 

 

30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους   

Διδακτικοί στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τους λόγους που οδήγησαν τους σταυροφόρους στην πολιορκία και 

την άλωση της Κωνσταντινούπολης. 

Να κατανοήσουν και να κρίνουν τις ενέργειες των Φράγκων και τις συνέπειες της άλωσης.  

Υλικό- προετοιμασία: 

Προτζέκτορας. Παρουσίαση του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό.  Παρακολούθηση ενός 

σχετικού βίντεο: «Η Δ΄ Σταυροφορία 1204 και η περίοδος Λατινοκρατίας» 

https://www.youtube.com/watch?v=2sbzFYDK9iE  

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: Ομαδική δραστηριότητα 

Διαδικασία:  

- Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του βίντεο οι μαθητές ανά δυάδες αναλαμβάνουν να 

καταγράψουν επιγραμματικά κάποια στοιχεία που τους ζητούνται.  

- Με τίτλο «Δ’ σταυροφορία» συμπληρώστε δίπλα: την αφορμή, τον σκοπό, τους 

αυτοκράτορες, τους συμμάχους, τους εχθρούς, και τις συνέπειες. 

https://www.youtube.com/watch?v=2sbzFYDK9iE
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- Στη συνέχεια, αφού οι μαθητές έχουν ακούσει και έχουν συλλέξει πολλές πληροφορίες, θα 

κληθούν να επιλέξουν την σωστή απάντηση από τις παρακάτω ερωτήσεις που θα 

παρουσιάσει ο εκπαιδευτικός μέσω ενός προτζέκτορα στην τάξη  (μπορούν να είναι σωστές 

παραπάνω από μια). 

Ερωτήσεις: 

Τι ήταν το σχίσμα; 

1. Σχισμένο χαρτί; 

2. Σχισμένη γη (από σεισμό); 

3. Διχασμός 

Γιατί οι εκστρατείες αυτές ονομάστηκαν σταυροφορίες; 

1. Οι πολεμιστές έκαναν τον σταυρό τους πριν φύγουν για τον πόλεμο.  

2. Έφεραν όλοι στους χιτώνες τους έναν σταυρό. 

3. Οι εκστρατείες λάμβαναν μέρος σε ένα σταυροδρόμι. 

Ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α΄, ο Κομνηνός ζήτησε βοήθεια από τον Πάπα και εκείνος δέχτηκε 

γιατί… 

1. Του δινόταν η ευκαιρία να παρεμβαίνει στα πράγματα της ανατολικής εκκλησίας.  

2. Ήθελε να βοηθήσει πραγματικά τον αυτοκράτορα. 

3. Ήθελαν να νικήσουν τους Σελτζούκους και να κρατήσουν δικά τους όσα μέρη 

ελευθερώσουν. 

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους… 

1. Διήρκησε τρεις ημέρες και οι κατακτητές λεηλατούσαν, κατέστρεφαν και έκαιγαν την 

ανυπεράσπιστη Πόλη. 

2. Δε σεβάστηκαν ούτε ιερά μνημεία, ούτε τις εκκλησίες, ούτε τα μοναστήρια.  

3.  Έγινε πολύ σύντομα, καθώς η Πόλη παραδόθηκε αμέσως χωρίς αντίσταση.  

Η Κωνσταντινούπολη ή αλλιώς Βασιλεύουσα… 

1. Ήταν μια πλούσια πόλη με ψηλά τείχη, πύργους, ανάκτορα και μεγάλες εκκλησίες. 

2. Ήταν από τις ομορφότερες πόλεις της ανατολής με «κόσμημά» της την Αγία Σοφία.  

3. Ήταν μια πόλη, η οποία μπορούσε πολύ εύκολα να κατακτηθεί από τον εχθρό. 
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Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές έχουν την ευχέρεια να δημιουργήσουν τις δικές απαντήσεις και να δώσουν τις δικές 

τους εκδοχές γύρω από τα θέματα που τους ζητούνται.  

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να εμπλουτίσουν τις απαντήσεις της δραστηριότητας 

προσθέτοντας δικά τους στοιχεία. 

 

30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τη δημιουργία των τεσσάρων ελληνικών κρατών – αυτοκρατοριών. 

Την αυτοκρατορία της Νίκαιας, της Τραπεζούντας, το Δεσποτάτο της Ηπείρου και του Μιστρά. 

Υλικό- προετοιμασία:  

Χρήση Η/Υ. Ο εκπαιδευτικός κάνει γνωστό στους μαθητές ότι μετά την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους (1204) δημιουργήθηκαν από τους βυζαντινούς 

άρχοντες τέσσερα μικρά ελληνικά κράτη. Σε τέσσερις, λοιπόν, ομάδες χωρίζει και οι μαθητές 

της τάξης. 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: Σε τέσσερις ομάδες. 

Διαδικασία: Αναζήτηση πληροφοριών- παρουσίαση μέσω θεατρικού 

- Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένα κράτος. Την αυτοκρατορία της Νίκαιας, την αυτοκρατορία 

της Τραπεζούντας, το Δεσποτάτο της Ηπείρου και το Δεσποτάτο του Μιστρά.  

- Οι ομάδες μεταφέρονται στην αίθουσα Η/Υ, ψάχνουν και καταγράψουν χρήσιμες και 

σημαντικές πληροφορίες, τις οποίες στην συνέχεια θα παρουσιάσουν στις υπόλοιπες ομάδες 

της τάξης μέσω ενός θεατρικού. 

- Πιο συγκεκριμένα, η κάθε ομάδα χωρίζει ρόλους και δημιουργεί μικρά σενάρια, ώστε να 

παρουσιάσει τις πληροφορίες που συνέλεξε στην υπόλοιπη τάξη. 

Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές έχουν την ευχέρεια να δημιουργήσουν το δικό τους σενάριο γύρω από το θέμα και 

τον ρόλο τους. Σκέφτονται, δημιουργούν και «βιώνουν» το μάθημα με εναλλακτικούς τρόπους 

μέσω της ΔΓ. 
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Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Υπάρχει η δυνατότητα να παρουσιάζεται ένα θεατρικό χωρίς να «συστήνεται» έτσι ώστε,  

οι υπόλοιποι μαθητές να μπορούν να μαντέψουν μέσα από τα λεγόμενά τους ποιο κράτος και 

ποιον αυτοκράτορα υποδύονται. 

 

31. Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄, τον Παλαιολόγο 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να διδαχθούν οι μαθητές ότι η Κωνσταντινούπολη απελευθερώνεται και ξαναγίνεται 

πρωτεύουσα του βυζαντινού κράτους και συγκεκριμένα από τον Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγο,  

ο οποίος στέφθηκε αυτοκράτορας και στην Αγία Σοφία.  

Υλικό- προετοιμασία: 

Χρήση Η/Υ. Εύρεση σε εγκυκλοπαίδειες, σε βιβλία ή στο ίντερνετ πληροφορίες για τον 

αυτοκράτορα Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγο. 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. 

Διδακτικές συνθήκες: Ομαδική δραστηριότητα. 

Διαδικασία: 

- Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ομάδες δύο ή τριών ατόμων. 

- Ζητά από τις ομάδες να μεταβούν στην αίθουσα υπολογιστών και να 

καταγράψουν χρήσιμες και σημαντικές πληροφορίες για τον Μιχαήλ 

Η’ Παλαιολόγο.  

- Στη συνέχεια καλεί τις ομάδες να συντάξουν ένα σύντομο 

«βιογραφικό» για εκείνον. 

- Επιπλέον, παροτρύνει στους μαθητές να δώσουν ένα προσωνύμιο στον 

αυτοκράτορα, βασιζόμενοι σε κάποιο χαρακτηριστικό του ή κάποια 

ενέργειά του. 

- Κάθε εργασία θα παρουσιαστεί στην τάξη και αφού παρουσιάσουν 

όλες οι ομάδες, στο τέλος θα συνταχθεί ένα τελικό «βιογραφικό» με 

τα συνολικά βιογραφικά στοιχεία που αφορούν τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγο.  

Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να ψάξουν, να διακρίνουν και να καταγράψουν τις πιο 

σημαντικές λεπτομέρειες αλλά και να δημιουργήσουν δικούς τους τίτλους – προσωνύμια σχετικά 

να για το θέμα που τους ζητείται.  
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Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν και να καταγράψουν εκτός από το βιογραφικό 

και μια μικρή ιστορία που τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, έπειτα από την αναζήτησή τους στις 

πηγές. 

 

32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές την οικονομική, πνευματική και καλλιτεχνική ανάπτυξη της 

Θεσσαλονίκης στα βυζαντινά χρόνια. 

Να κατανοήσουν ότι ήταν η δεύτερη σημαντική πόλη της αυτοκρατορίας και να 

συνειδητοποιήσουν ότι μέχρι και σήμερα η ιστορική φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης είναι 

συνδεδεμένη με την Βυζαντινή ζωή. 

Υλικό- προετοιμασία: 

Χρήση Η/Υ. Ηλεκτρονική περιήγηση στην ιστοσελίδα https://thessaloniki.gr/ και συγκεκριμένα 

στα εξής βήματα: ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ  ΜΗΝΜΕΙΑ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ.  

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: Ατομική εργασία 

Διαδικασία: 

- Οι μαθητές αφού «περιηγηθούν» στη Θεσσαλονίκη, καλούνται να σχολιάσουν ξεχωριστά το 

γεγονός ότι πολλοί ακόμη και σήμερα αποκαλούν τη Θεσσαλονίκη «συμπρωτεύουσα», 

«νύμφη του Θερμαϊκού» και «πόλη του Άη-Δημήτρη».  

- Στη συνέχεια ζητείται από τους μαθητές να δώσουν και οι ίδιοι ένα προσωνύμιο στην 

Θεσσαλονίκη, αν εκείνη αποτελούσε την πρωτεύουσα του Βυζαντίου.  

Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν και να αναζητήσουν δημιουργικές λέξεις και 

έννοιες, οι οποίες θα περιγράφουν και θα περικλείουν πολλές ερμηνείες μέσα σε μια μόνο λέξη 

ή φράση. 

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να ψάξουν και να βρουν παλιές φωτογραφίες από την 

Θεσσαλονίκη, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σημεία της και με βάση αυτά να δώσουν ένα 

καινούργιο προσωνύμιο στην πόλη (π.χ. μια φωτογραφία που δείχνει τα κάστρα της 

Θεσσαλονίκης). 

https://thessaloniki.gr/
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33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη  

Διδακτικοί στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τους Οθωμανούς Τούρκους και τον τρόπο με τον οποίο κατέκτησαν 

περιοχές του Βυζαντινού κράτους και των βαλκανικών χωρών.  

Να κατανοήσουν τη δύσκολη θέση του Βυζαντινού κράτους και των κατοίκων του, μετά την 

επέκτασή των Οθωμανών στη Μικρά Ασία, την Ελλάδα και τη Βαλκανική.  

Υλικό- προετοιμασία: 

Ιστορικός χάρτης. Παρουσίαση του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό. Προετοιμασία των 

μαθητών για μια δραστηριότητα - επιτραπέζιο παιχνίδι. 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα  

Διδακτικές συνθήκες: Ομαδικό παιχνίδι – δραστηριότητα.  

Διαδικασία: Δραστηριότητα- παιχνίδι: 

- Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί τρεις μεγάλες ομάδες στην τάξη.  

- Η πρώτη ομάδα αναλαμβάνει τα ονόματα/ τους αρχηγούς  και πρέπει να συλλέξει κάποιες 

πληροφορίες μέσα από το βιβλίο και να τις καταγράψει με συντομία.  

- Η δεύτερη ομάδα αναλαμβάνει στις μάχες.  

- Η τρίτη ομάδα αντίστοιχα τις περιοχές.  

- Όλες οι παρακάτω λέξεις – κλειδιά (ονόματα, περιοχές, μάχες) είναι γραμμένες σε χαρτάκια 

και τοποθετημένες σε ένα κουτί.  

- Κάθε ένας από μια ομάδα επιλέγει τυχαία ένα χαρτάκι και το διαβάζει δυνατά στους 

υπόλοιπους συμμαθητές του.  

- Τότε όλοι όσοι έχουν μια πληροφορία σχετική δημιουργούν μια νέα ομάδα, συγκεντρώνουν 

τις σημειώσεις τους και τις παρουσιάζουν με τη βοήθεια του χάρτη τοποθετώντας πινέζες ή 

ζωγραφίζοντας. 

Λέξεις – κλειδιά (διπλωμένα χαρτάκια) 

- Οθωμανοί Τούρκοι σουλτάνοι: Μουράτ Α’, Βαγιαζήτ, Μουράτ Β’. Μογγόλοι: Ταμερλάνος 

- Μάχες: Κοσσυφοπεδίου Σερβίας (1389), Άγκυρας (1402), Βάρνας (1444)  

- Περιοχές: Προύσα, Ελλήσποντος, Θράκη, Μακεδονία, Κωνσταντινούπολη, Αδριανούπολη, 

Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ισθμός της Κορίνθου 

Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές μέσα από ένα δημιουργικό – βιωματικό  παιχνίδι διαχειρίζονται πολλές πληροφορίες 

και μαθαίνουν με έναν εναλλακτικό τρόπο. 
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34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να διδαχθούν οι μαθητές ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν και ο τελευταίος βασιλεύων 

Βυζαντινός αυτοκράτορας, ως μέλος της δυναστείας των Παλαιολόγων, από το 1449 έως το 

θάνατό του κατά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453).    

Υλικό- προετοιμασία: 

Χρήση Η/Υ. Εγκυκλοπαίδειες, βιβλία. Παρουσίαση του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό.  

Παρακολούθηση βίντεο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ - Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ https://www.youtube.com/watch?v=wRFtaqLlGvk 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: Ομαδική δραστηριότητα 

Διαδικασία: Δραστηριότητα: 

- Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες των δύο ατόμων. 

- Στη συνέχεια τους καλεί να δημιουργήσουν ένα σύντομο «βιογραφικό» για τον 

Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. (Ποιος ήταν; Τι έκανε; Τι χαρακτηριστικά θα του δίνατε;) 

- Ακόμη, τους παρακινεί να αναζητήσουν και να σχολιάσουν κάποιους από τους πολλούς 

θρύλους που  υπάρχουν γύρω από το όνομα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.  

- Επιπλέον, προτρέπει τους μαθητές να δώσουν και ίδιοι ένα προσωνύμιο στον 

αυτοκράτορα και να δημιουργήσουν έναν δικό τους θρύλο γύρω από αυτό (π.χ.   

«ο μαρμαρωμένος βασιλιάς») 

- Κάθε εργασία θα παρουσιαστεί στην τάξη και αφού παρουσιάσουν όλες οι ομάδες, στο 

τέλος θα συνταχθεί ένα τελικό «βιογραφικό» με τα συνολικά βιογραφικά στοιχεία που 

αφορούν τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. 

https://www.youtube.com/watch?v=wRFtaqLlGvk
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Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να φανταστούν και να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία – θρύλο 

σχετικό με το θέμα του μαθήματος και με αυτόν τον τρόπο να καλλιεργήσουν την φαντασία 

τους.  

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Εκτός από το μάθημα και τις πληροφορίες μέσω Η/Υ οι μαθητές μπορούν να συμβουλευτούν 

και το παρακάτω κείμενο, ώστε να πάρουν ιδέες για την σύνταξη ενός σύντομου βιογραφικού: 

«Μικρό βιογραφικό» του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. 

     

                                                    

«Μικρό βιογραφικό» του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 

Ο Κωνσταντίνος ήταν ο μικρότερος από τους τέσσερις γιους του 

αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγου και της Σερβίδας 

πριγκίπισσας Ελένης Δραγάση. Νέος ακόμη, ανέλαβε διοικητής 

των βυζαντινών επαρχιών του Εύξεινου Πόντου και λίγο 

αργότερα του Δεσποτάτου του Μιστρά. Εκεί διακρίθηκε για τις 

διοικητικές και τις στρατιωτικές του ικανότητες. Οργάνωσε 

πειθαρχημένο στρατό και σε λίγο χρόνο ανάκτησε από τους 

Φράγκους το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου και της 

Στερεάς Ελλάδας. Οχύρωσε ακόμη τον Ισθμό της Κορίνθου, για 

να εμποδίσει το πέρασμα των Τούρκων στον Μοριά. Όλα αυτά 

τον έκαναν αγαπητό στον λαό και τον οδήγησαν στον θρόνο της 

αυτοκρατορίας στην Πόλη, στην πιο δύσκολη ώρα της ιστορίας 

του Βυζαντίου, «για να γράψει με το αίμα του τον επίλογό της» 
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35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη  

Διδακτικοί στόχοι: 

Να μάθουν πως ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος οργανώνει την άμυνα με λίγους αποφασισμένους 

υπερασπιστές και αρνείται την παράδοση της πόλης και την υποδούλωση των κατοίκων της.  

Να γνωρίσουν οι μαθητές τα γεγονότα της πολιορκίας της Πόλης και να αξιολογήσουν τη 

συμπεριφορά των προσώπων που αναφέρονται σε αυτά. 

Υλικό- προετοιμασία: 

Χρήση Η/Υ. Αφού γίνει ανάγνωση και κατανόηση του μαθήματος, σειρά έχει η παρακολούθηση 

σχετικού βίντεο για περαιτέρω πληροφορίες: ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΟΥΝ ΤΗΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ https://www.youtube.com/watch?v=I20NG54RmOE 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. 

Διδακτικές συνθήκες: Ομαδική δραστηριότητα.  

Διαδικασία: 

- Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ομάδες δύο ατόμων. 

- Κάθε ομάδα αποτελεί και έναν «ανταποκριτή» μιας ξένης εφημερίδας ή τηλεοπτικού 

μέσου στην Κωνσταντινούπολη. 

- Ο ένας από την ομάδα θα είναι ο δημοσιογράφος που θα κάνει ερωτήσεις και μικρά 

σχόλια και ο άλλος ο ρεπόρτερ που θα μεταδίδει με περιληπτικό τρόπο, τα κύρια σημεία 

της πολιορκίας της Πόλης (με ζωντανό και παραστατικό τρόπο σαν να ήταν εκεί). 

- Οι ομάδες μπορούν να επιλέξουν διαφορετικά σημεία του «ρεπορτάζ» π.χ. Βόσπορος, 

Κεράτιο, πύλη Αγίου Ρωμανού. 

- Τέλος, οι ρόλοι μπορούν φυσικά να εναλλάσσονται καθώς και να διαφέρει  

ο τρόπος μετάδοσης των γεγονότων από ομάδα σε ομάδα.  

Συνδρομή της ΔΓ: 

Τα παιδιά έχουν την ευχέρεια να δημιουργήσουν τα δικά τους σενάρια και να αφηγηθούν με 

παραστατικό τρόπο τα συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Ουσιαστικά εξιστορούν κάποια από τα 

σημαντικότερα γεγονότα του μαθήματος, αλλά με εναλλακτικό και δημιουργικό τρόπο. 

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και διαφορετικούς ρόλους (π.χ. κατοίκους της 

Πόλης) ακόμη και να χρησιμοποιήσουν μια κάμερα, ώστε να γίνει ακόμα πιο παραστατική η 

δραστηριότητα. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I20NG54RmOE
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36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να μάθουν οι μαθητές ότι η πολιορκία από τον Μωάμεθ συνεχίστηκε, όπως και η αντίσταση των 

Βυζαντινών μέχρι να πέσει η Πόλη οριστικά στις 29 Μαΐου 1453.  

Να γνωρίσουν οι μαθητές το γεγονός της Άλωσης και να αξιολογήσουν τη σημασία του για τον 

λαό της Πόλης και για το έθνος ολόκληρο. 

Να νιώσουν τη συγκίνηση από τη μελέτη των κειμένων, των θρήνων, των θρύλων και των 

παραδόσεων, που αναφέρονται στην άλωση της Πόλης.  

Υλικό- προετοιμασία: 

Χρήση Η/Υ. Παρουσίαση του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό. Άκουσμα ενός ποντιακού 

τραγουδιού – θρήνου για την Άλωση της Πόλης. 

Η ΡΩΜΑΝΙΑ ΠΑΡΘΕΝ (Διπάτ) - Ποντιακά τραγούδια: 

https://www.youtube.com/watch?v=fGfxmpJvX8Q 

Διάρκεια:  2 διδακτικές ώρες. 

Διδακτικές συνθήκες: Ομαδική δραστηριότητα.  

Διαδικασία: Ποίημα – τραγούδι: 

- Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ομάδες των δύο ατόμων. 

- Μετά το άκουσμα του ποντιακού ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να 

δημιουργήσουν και εκείνοι ένα ποίημα ή τραγούδι σχετικό με την Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης; 

- Λέξεις – κλειδιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι οι παρακάτω: πολιορκητές, 

τείχη, πολιορκημένοι, Ιουστινιάνης, Κερκόπορτα, Άλωση, Πύλη του Ρωμανού, 

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Κωνσταντινούπολη, Πόλη, Βασιλεύουσα, η Πόλη 

κυριεύτηκε, η πόλις εάλω ή ακόμη και την φράση «Ούτε πουλί πετούμενο δεν μπορούσε 

να πια να μπει στην Πόλη» κ.α. 

- Σημαντική υπενθύμιση είναι να  δώσουν οι μαθητές και έναν τίτλο στο ποίημά τους ή 

στο τραγούδι τους (ο στίχος μπορεί να είναι ελεύθερος, δεν είναι απαραίτητη η 

ομοιοκαταληξία). 

            Δραστηριότητα – ζωγραφική: 

- Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τους μαθητές να παρατηρήσουν τις παρακάτω εικόνες και να τις 

περιγράψουν με συντομία. 

- Τους ζητά να επιλέξουν ένα γεγονός – σκηνικό από την Άλωση της Πόλης και 

προσπαθήσουν να το απεικονίσουν με μια ζωγραφιά, δίνοντας φυσικά και έναν τίτλο. 

https://www.youtube.com/watch?v=fGfxmpJvX8Q


140 
 

 
 

- Τέλος, προτρέπει τους μαθητές να δημιουργήσουν σχετικές εκφράσεις για την Άλωση 

της Κωνσταντινούπολης. Όπως η χαρακτηριστική: «Η πόλις εάλω!» δηλαδή «Η Πόλη 

πάρθηκε!». 

                     

                                       

 

             Δραστηριότητα: 

- Δίνεται στους μαθητές ένα ποίημα με τίτλο «Ο τελευταίος Παλαιολόγος».  

- Αφού γίνει η ανάγνωση του ποιήματος από τους μαθητές ξεχωριστά τους ζητείται να 

κυκλώσουν τα συναισθήµατα που πιστεύουν πως νιώθει η γιαγιά, καθώς διηγείται την 

ιστορία στο εγγόνι της (συγκίνηση , θλίψη, οργή, ελπίδα, πόνο, ζήλεια, χαρά, εγωισµό, 

παρηγοριά, ευτυχία, υποµονή). 

- Στη συνέχεια να κυκλώσουν τα συναισθήµατα που θεωρούν πως νιώθει το εγγονάκι, 

καθώς ακούει την ιστορία της γιαγιάς του (ελπίδα, αδιαφορία, ανυποµονησία, 

περιέργεια, πλήξη, απορία, δυστυχία, αναισθησία, θυµό). 

- Τέλος, τους ζητείται να καταγράψουν τα δικά τους συναισθήµατα, καθώς διαβάζουν την 

ιστορία της γιαγιάς και να τα δικαιολογήσουν. 
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Ο τελευταίος Παλαιολόγος 

- Τον είδες µε τα µάτια σου, γιαγιά τον Βασιλέα 

ή µήπως και σου φάνηκε, σαν όνειρο να πούµε, 

σαν παραµύθι τάχα; 

- Τον είδα µε τα µάτια µου, σαν και εσένα νέα, 

Πάω να γινώ εκατό χρονών, κι ακόµα το θυµούµαι 

σαν νάταν χθες µονάχα. 

- Απέθανε, γιαγιά; 

- Ποτέ, παιδάκι µου, κοιµάται. 

- Και τώρα πια δεν µπορεί 

γιαγιάκα να ξυπνήσει; 

- Ω, βέβαια! Καιρούς καιρούς, 

σηκώνει το κεφάλι, 

και βλεπ' αν ήρθε η στιγµή, 

πόχει ο Θεός ορίσει. 

- Πότε, γιαγιά µου, πότε; 

- Οταν τρανέψεις, γιόκα µου, 

και γίνεις παληκάρι, 

και κάνεις τον όρκο στην Ελευθεριά, 

συ κι όλη η νεολαία 

θα σώσετε την χώρα. 

Κι ο βασιλιάς θα σηκωθεί 

την Πόλη για να πάρει. 

Γεώργιος Βιζυηνός (1882) (∆ιασκευή) 

 

 

Συνδρομή της ΔΓ: 

Δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να δημιουργήσουν ποιήματα, τραγούδια, ζωγραφικές 

αναπαραστάσεις και να δώσουν περιγραφικούς τίτλους σχετικούς με την Άλωση της Πόλης.  

Έχουν την πλήρη ελευθερία να δημιουργήσουν και να αναπαραστήσουν το ιστορικό αυτό 

γεγονός με τον εναλλακτικό τρόπο της ΔΓ. 

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν τη δική τους εικόνα (σχετική με το θέμα) και να 

την περιγράψουν χρησιμοποιώντας όποιο μέσο επιθυμούν . 
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Ζ. Θέματα από τη βυζαντινή ιστορία  

37. Η βυζαντινή Κύπρος 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορική παρουσία της Κύπρου στη διάρκεια των βυζαντινών 

χρόνων και τον σημαντικό ρόλο της γεωγραφικής της θέσης.  

Να κατανοήσουν τους στενούς δεσμούς της νήσου με το Βυζάντιο, αλλά και την ιδιαιτερότητα 

της διοικητικής της αυτονομίας. 

Υλικό- προετοιμασία: 

Χρήση ιστορικού χάρτη. Παρουσίαση του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό. Δημιουργία 

ομάδων δύο ατόμων. 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. 

Διδακτικές συνθήκες: Ομαδική δραστηριότητα. 

Διαδικασία: 

- Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές να παρατηρήσουν την έκταση του Βυζαντινού 

κράτους το 1025 σύμφωνα με τον ιστορικό χάρτη της τάξης.  

- Στη συνέχεια του ζητά να εντοπίσουν την Κύπρο και σχολιάσουν με συντομία την 

γεωγραφική της θέση.  

- Πιο συγκεκριμένα να σχολιάσουν το γιατί ο Μέγας Κωνσταντίνος την αποκαλούσε 

«στρατηγική θέση»;  

- Στη συνέχεια καλούνται να δώσουν και οι ίδιοι έναν τίτλο στην Κύπρο που να σχετίζεται 

με την γεωγραφική της θέση. 

- Έπειτα, τους ζητείται να γράψουν τις πρώτες τρεις λέξεις που τους έρχονται στο μυαλό 

σχετικές με την Κύπρο.  

- Τέλος, οι λέξεις από όλες τις ομάδες θα γραφτούν στον πίνακα από τον εκπαιδευτικό και 

θα σχολιαστούν στην τάξη συνολικά.  

Συνδρομή της ΔΓ: 

Δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα σκεφτούν κριτικά, να προσανατολιστούν γεωγραφικά και 

να κατονομάσουν την Κύπρο, δημιουργώντας νέες, σχετικές έννοιες.  

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να περιγράψουν με μια φράση ή λέξη την Κύπρο όχι μόνο ως 

προς την γεωγραφική της θέση, αλλά με οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό της στοιχείο σχετικό 

με την βυζαντινή αυτοκρατορία. 
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38. Η διπλωματία των Βυζαντινών 

Διδακτικοί στόχοι:  

Να εκτιμήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι Βυζαντινοί εξασφάλιζαν την ειρηνική συνύπαρξη με 

τους γειτονικούς τους λαούς με πολλούς διπλωματικούς τρόπους.  

Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια της διπλωματίας, τη διαχρονική της σημασία και τη 

χρήση του όρου στον καθημερινό λόγο. 

Υλικό- προετοιμασία: 

Παρουσίαση του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό. Δημιουργία προβληματισμού και 

αναζήτησης του ορισμού της λέξης «διπλωματία». 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα.    

Διδακτικές συνθήκες: Ομαδική δραστηριότητα. 

Διαδικασία: 

- Ο εκπαιδευτικός  χωρίζει την τάξη σε δύο μεγάλες ομάδες (μισή – μισή τάξη).  

- Ζητά από την κάθε ομάδα να επιλέξει ένα διαφορετικό μέρος για ημερήσια εκδρομή. 
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- Στη συνέχεια τους προτρέπει να συζητήσουν οι δύο ομάδες με διπλωματικό τρόπο  και 

να συμφωνήσουν για ένα μέρος που θα συμφέρει και τις δύο ομάδες.  

- Στη συνέχεια, αφού κρίνεται ότι έγινε πλήρως κατανοητή η έννοια της  διπλωματίας, 

ζητείται από τις ομάδες να δώσουν έναν ορισμό για τον όρο αυτόν. 

- Ακόμη, καλούνται να κρίνουν την στάση των Βυζαντινών ως προς την διπλωματικότητά 

τους. 

- Τέλος, τους ζητά ο εκπαιδευτικός να σκεφτούν ποιες άλλες διπλωματικές κινήσεις θα 

έκαναν ως Βυζαντινοί αυτοκράτορες με τους γειτονικούς λαούς, ώστε να εξασφαλίσουν 

την ειρήνη. 

Συνδρομή της ΔΓ: 

Οι μαθητές αφού κατανοήσουν με βιωματικό τρόπο την έννοια της διπλωματίας, έχουν τη 

δυνατότητα να δημιουργήσουν τον δικό τους ορισμό και με εναλλακτικές μεθόδους αντιληφθούν 

τα βαθύτερα νοήματα της έννοιας. 

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Η ίδια διαδικασία/διπλωματική συζήτηση μπορεί να διεξαχθεί και με μικρότερες ομάδες και 

φυσικά για διαφορετικά προβλήματα – θέματα. 

 

39. Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τη ζωή της γυναίκας στο Βυζάντιο. 

Να κατανοήσουν πως με την επίδραση του χριστιανισμού και την πάροδο του χρόνου η θέση 

των γυναικών βελτιώθηκε και η παρουσία τους στην κοινωνική ζωή του Βυζαντίου ήταν 

σημαντική. 

Υλικό- προετοιμασία: 

Παρουσίαση μαθήματος από τον εκπαιδευτικό. Ανάγνωση του δημοτικού τραγουδιού «του 

νεκρού αδερφού» από το τετράδιο εργασιών. 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. 

Διδακτικές συνθήκες: Ομαδική δραστηριότητα. 

Διαδικασία: 

- Ο εκπαιδευτικός μοιράζει την τάξη σε δύο μεγάλες ομάδες.  

- Η πρώτη καλείται να γράψει ομαδικά και να παρουσιάσει (είτε απλή ανάγνωση, είτε ως 

θεατρικό) την καθημερινότητα μιας γυναίκας στο Βυζάντιο πριν την επίδραση του 

χριστιανισμού (κοινωνική ζωή, εκπαίδευση, διασκέδαση, εργασία κ.α.) 
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- Η δεύτερη ομάδα καλείται να γράψει και να παρουσιάσει αντίστοιχα την καθημερινή ζωή 

μιας γυναίκας στο Βυζάντιο μετά την επίδραση του χριστιανισμού, όπου έχει 

περισσότερα δικαιώματα. 

- Αφού ολοκληρωθούν και οι δύο παρουσιάσεις θα ακολουθήσει συζήτηση και φυσικά 

σύγκριση των δύο συνθηκών. 

- Τέλος, ζητείται από τις δύο ομάδες να γράψουν ένα ποίημα με θέμα την γυναίκα και τον 

αντίστοιχο ρόλο της πριν και μετά την βυζαντινή επίδραση.  

                                

 

Συνδρομή της ΔΓ: 

Δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα σκεφτούν κριτικά, να συγκρίνουν και να δημιουργήσουν 

ποιήματα ή μικρά θεατρικά σχετικά με το θέμα, αντιλαμβανόμενοι με εναλλακτικούς τρόπους 

το νόημα του μαθήματος. 

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Οι δύο ομάδες μπορούν να «ανταλλάξουν» το θέμα του ποιήματος τους (το αντίθετο από αυτό 

που είχαν στην αρχή) και ουσιαστικά να «αφιερώσει» η μια  ομάδα στην άλλη το αντίστοιχο 

ποίημα για την γυναίκα. 
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40. Η βυζαντινή τέχνη  

Διδακτικοί στόχοι:  

Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της λαϊκής βυζαντινής τέχνης και να διαπιστώσουν τους 

δεσμούς της με την αρχαιότητα και την εποχή μας. 

Να εκτιμήσουν τη σημασία της Βυζαντινής τέχνης για τον ελληνικό και παγκόσμιο πολιτισμό.  

Υλικό- προετοιμασία: 

Χρήση Η/Υ και προτζέκτορα. Διάφοροι σπόροι: φακές, φασόλια, σουσάμι, σιτάρι, κ.ά. 

Νερομπογιές, χαρτόνια. Παρουσίαση διάφορων εικόνων στον προτζέκτορα από έργα βυζαντινής 

τέχνης. 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: Ομαδική δραστηριότητα. 

Διαδικασία:             

- Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί μικρές ομάδες στην τάξη και προτρέπει τους μαθητές να   

δημιουργήσουν μια «ψηφιδωτή» εικόνα, χρησιμοποιώντας αντί 

για ψηφίδες σπόρους. 

- Τους συμβουλεύει να δημιουργήσουν πρώτα το σχέδιο με 

μολύβι, έπειτα να κολλήσουν τους σπόρους - ψηφίδες και τέλος 

να το βάψουν.  

- Ακόμη, να μην παραλείψουν την υπογραφή τους στο έργο τους 

αλλά και να του δώσουν έναν τίτλο. 

- Έπειτα, τους παροτρύνει να σκεφτούν και να ψάξουν τριγύρω 

τους αντικείμενα, εικόνες, κτίρια, κοσμήματα, ρούχα κ.α. που 

πιστεύουν ότι είναι επηρεασμένα από την βυζαντινή τέχνη.  

- Τέλος, να παρουσιάσουν και να σχολιάσουν με συντομία στην 

ολομέλεια της τάξης τις «βυζαντινές επιρροές» που εντόπισαν. 

Συνδρομή της ΔΓ: 

Δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να γνωρίσουν με βιωματικό και δημιουργικό τρόπο 

στοιχεία της βυζαντινής τέχνης, καθώς και να αντιληφθούν ότι αντιπροσωπευτικά 

δημιουργήματά της συναντώνται καθημερινά. 

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν οτιδήποτε τους έκανε εντύπωση από την 

βυζαντινή τέχνη. Μπορούν να επιλέξουν οι ίδιοι μια εικόνα από το διαδίκτυο και να 

προσπαθήσουν να την αποτυπώσουν. 
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41. Η παιδεία στο Βυζάντιο 

Διδακτικοί στόχοι:  

Να γνωρίσουν τις διάφορες βαθμίδες της βυζαντινής εκπαίδευσης, τον τρόπο και το περιεχόμενό 

της διδασκαλίας τους. 

Να κατανοήσουν την προσφορά της στην νεότερη Ελλάδα και την ανθρωπότητα.  

Υλικό- προετοιμασία: 

Παρουσίαση μαθήματος από τον εκπαιδευτικό. Παρακολούθηση σχετικού βίντεο:  

«Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο» https://www.youtube.com/watch?v=6kc0bwij76U. 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. 

Διδακτικές συνθήκες: Ομαδική δραστηριότητα. 

Διαδικασία: 

- Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ομάδες δύο - τριών ατόμων. 

- Η κάθε ομάδα αποτελεί «παρέα συμφοιτητών» στο Βυζάντιο. 

- Οι ομάδες καλούνται να προετοιμαστούν και να περιγράψουν προφορικά τις σπουδές 

τους στο Βυζάντιο. 

- Ενδεικτικά, τους προτείνεται να απαντήσουν τις παρακάτω ερωτήσεις: 

Σε ποιο πανεπιστήμιο σπουδάζετε;  

Σε ποια πόλη μένετε;  

Ποια μαθήματα διδάσκεστε;  

Πώς περνάτε τον ελεύθερο σας χρόνο; 

- Τέλος, ζητείται από τον καθένα ξεχωριστά να γράψει μια «κάρτα φοιτητή» του 

Βυζαντίου με όλα όσα στοιχεία θεωρούν απαραίτητα. 

Συνδρομή της ΔΓ: 

Δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να γνωρίσουν με βιωματικό και δημιουργικό τρόπο 

στοιχεία της βυζαντινής παιδείας. 

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν ποια άλλα μαθήματα θα επιθυμούσαν να 

διδάσκονται ως σπουδαστές σε πανεπιστήμιο του Βυζαντίου.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6kc0bwij76U
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42. Η γλώσσα των Βυζαντινών 

Διδακτικοί στόχοι:  

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι το Βυζάντιο, έγινε ο κρίκος που ένωσε την αρχαία με τη 

νέα ελληνική γλώσσα. 

Να κατανοήσουν ότι η σταδιακή διαμόρφωση της νεοελληνικής γλώσσας άρχισε από τα ύστερα 

βυζαντινά χρόνια (μετά τον 10ο αιώνα). 

Υλικό- προετοιμασία: Παρουσίαση μαθήματος από τον εκπαιδευτικό. Ανάγνωση του κειμένου 

«Βιογραφικό του Πτωχοπρόδρομου». 

Διάρκεια:   1 διδακτική ώρα 

Διδακτικές συνθήκες: Ατομική δραστηριότητα. 

Διαδικασία: 

- Ο εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές να διαβάσουν ξανά το βυζαντινό κείμενο του 

Πτωχοπρόδρομου για την εκπαίδευσή του και να προσπαθήσουν να αποδώσουν το νόημά 

του.  

- Πιο συγκεκριμένα, τους ζητά να επισημάνουν τις λέξεις που υπάρχουν στο κείμενο και 

είναι ίδιες με τις σημερινές και να υπογραμμίσουν όσες δεν έχουν ξανακούσει ή 

συναντήσει. 

- Έπειτα τους καλεί να παρατηρήσουν αν υπάρχουν λέξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται 

μέχρι και σήμερα και δεν αλλοιώθηκαν στο πέρασμα των αιώνων .  

- Τέλος, ζητείται από τους μαθητές να αναδιατυπώσουν το «Βιογραφικό του 

Πτωχοπρόδρομου» μεταφέροντας το κείμενο στο σήμερα. Τι θα συμβούλευε, δηλαδή, 

ένας πατέρας στο παιδί του και τι θα του απαντούσε εκείνο, στη σύγχρονη εποχή; 

 

Συνδρομή της ΔΓ: 

Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να παρατηρήσουν, να κρίνουν και να συγκρίνουν την 

βυζαντινή με την σύγχρονη ελληνική γλώσσα, αλλά και να αναδημιουργήσουν κείμενα 

βασιζόμενοι στην φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. 

Δυνατότητες Εμπλουτισμού: 

Τα παιδιά έχουν την ευχέρεια να αναζητήσουν και άλλα βυζαντινά κείμενα ή τραγούδια στο 

διαδίκτυο και να παρουσιάσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές με την νέα ελληνική γλώσσα  

στην υπόλοιπη τάξη. 
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Βιογραφικό του Πτωχοπρόδρομου  

Από μικρόθεν μ’ έλεγε ο γέρων ο πατήρ μου:   

-«Παιδί μου, μάθε γράμματα και ωσάν εσέναν 

έχει. Βλέπεις τον δείνα, τέκνον μου; Πεζός 

περιεπάτει και τώρα διπλοεντέλινος και 

παχυμουλαράτος. Αυτός, όταν εμάνθανε, 

υπόδησιν ούκ είχε και τώρα, βλέπεις τον; Φορεί τα 

μακρομύτικά του».  

Κι έμαθον τα γραμματικά μετά πολλού του κόπου. 

Αφού δε τάχα γέγονα γραμματικός τεχνίτης, 

επιθυμώ και το ψωμίν και του ψωμιού τη μάναν. 

Υβρίζω τα γραμματικά, λέγω μετά δακρύων:   

-Ανάθεμαν τα γράμματα, Χριστέ, και όπου τα 

θέλει.  

Θεόδωρος Πρόδρομος (12ος αιώνας) 
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Συμπεράσματα  
 

Το σημερινό σχολείο χαρακτηρίζεται ως ένας χώρος, όπου προωθούνται οι μαθησιακές διαδικασίες 

στις οποίες μονοπωλεί η συγκλίνουσα σκέψη και η μονόδρομη κατεύθυνση προς τη λύση 

προβλημάτων (Ξανθάκου 2011). Κατά τη διάρκεια της σχολικής θητείας ακολουθείται μια ασφαλής 

διαδρομή σε ήδη μαθημένα μονοπάτια με οδηγό έναν συντηρητικό τρόπο σκέψης απαλλαγμένο από 

τη δημιουργική και εναλλακτική θέαση των πραγμάτων. Η θεσμοθετημένη εκπαίδευση,  

δεν εκμεταλλεύεται την παιδική περιέργεια, αντιθέτως προκαλεί μια αδιάφορη ή αρνητική στάση 

απέναντι στη γνώση, την οποία προσφέρει με απωθητικό τρόπο. Η φαντασία αργοσβήνει,  

η δημιουργικότητα περιθωριοποιείται και το παιδί περιορίζεται σε μονοσήμαντες, μηχανιστικές 

εκδοχές μάθησης.  

Η Ελλάδα, συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, εξακολουθεί ακόµα και σήµερα 

να αποτελεί εξαίρεση καθώς διατηρεί το ένα και µοναδικό βιβλίο για όλα τα σχολικά µαθήµατα 

(Βέικου, Βαρέση & Πατούνα, 2008). Σε αντίθεση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα  

οι µαθητές εξαρτώνται από τη µονοµερή άποψη µιας συγγραφικής οµάδας.  

Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να ενθαρρυνθούν καινοτόµες, διαφορετικές και εναλλακτικές απόψεις, 

αλλά και να δοθεί η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επιλέξει ανάλογα µε τις ανάγκες της τάξης 

του το εκπαιδευτικό του υλικό. 

Παρά το γεγονός ότι τα Αναλυτικά Προγράµµατα άρχισαν να κάνουν λόγο για 

δηµιουργικότητα και να θίγουν την επικοινωνιακή διάσταση της Λογοτεχνίας από το 1998 (µε το 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών), οι τάσεις αυτές επικυρώνονται δυναμικά µόλις στα 

τελευταία πιλοτικά προγράµµατα (Βακάλη, 2014). Το οξύµωρο που παρατηρείται ανάµεσα στο 

Πρόγραµµα Σπουδών του 2000 και στο αντίστοιχο βιβλίο οδηγιών του εκπαιδευτικού όσον αφορά 

τη ΔΓ είναι ότι ενώ στο πρώτο προτείνονται ποικίλες ασκήσεις ΔΓ, στο εγχειρίδιο για τον 

διδάσκοντα δεν υπάρχουν παρόµοιες υποδείξεις, ενώ στα σχολικά εγχειρίδια οι αντίστοιχες 

ασκήσεις είναι ελάχιστες, συνήθως προαιρετικές και σπάνια πραγµατοποιούνται (Μουλά , 2010).  

Ενώ, λοιπόν, στα νέα εγχειρίδια είναι εμφανές ότι γίνεται μια προσπάθεια νέας προσέγγισης 

της παραγωγής γραπτού λόγου µε ασκήσεις διαφορετικού τύπου, τόσο από τις διδακτικές οδηγίες 

όσο και από τις οδηγίες αξιολόγησης, στις ασκήσεις των εγχειριδίων η τάση αυτή είναι απλώς 

ενδεικτική, όχι κυρίαρχη και υπολογίσιµη (Βακάλη, 2014). Εστιάζοντας, λοιπόν, στην 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας, γίνεται αντιληπτό ότι η ΔΓ, εκτός των Καλλιτεχνικών 

σχολείων, δεν εμφανίζεται ως αυτόνομο μάθημα. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως ο στόχος της ΔΓ ως διδακτικού αντικειμένου δεν 

αποτελεί σε καμία περίπτωση την ανεύρεση συγγραφικών ταλέντων. Στον χώρο της εκπαίδευσης  
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η ΔΓ αποτελεί μια διαδικασία ελεύθερης έκφρασης της προσωπικότητας του κάθε παιδιού που με 

γραπτό ή προφορικό τρόπο, αποτυπώνει ιδέες, συναισθήµατα και εντυπώσεις. Οι µαθητές στη 

σχολική τάξη πειραµατίζονται σε ποικίλα λογοτεχνικά είδη χωρίς τον φόβο σωστού ή λάθους και 

πρέπει να επισημανθεί πως η µέχρι σήµερα εμπειρία της ΔΓ αποδεικνύει ότι καλλιεργεί πολύπλευρα 

το παιδί, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του, ενώ ταυτόχρονα δρα ως υποστήριξη σε άλλα γνωστικά 

αντικείμενα, βελτιώνοντας κατά πολύ τη γλωσσική, διανοητική και συναισθηµατική εξέλιξη του 

µαθητή. 

Επιπλέον, τα παιδιά που εμφανίζουν ΕΜΔ, παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία στη 

συγκέντρωση και κατανόηση του μαθησιακού έργου, με αποτέλεσμα να απαιτείται περισσότερος 

χρόνος και προσπάθεια για την κατανόηση και επίλυση των καθημερινών τους σχολικών 

υποχρεώσεων σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι ένα 

πολυαισθητηριακό περιβάλλον, δηλαδή ένα περιβάλλον το οποίο συνδυάζει εικόνες, κείμενο, 

βίντεο, ήχους και γραφικά, δύναται να έχει ουσιαστικό ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών αυτών 

(Ράπτης, 2001). 

Στόχευση, λοιπόν, των δημιουργικών δραστηριοτήτων είναι αφενός η αποτροπή της 

αποστήθισης, της αναπαραγωγής ιστορικών γνώσεων και της άσκοπης και παραθετικής 

γεγονοτολογίας από τους μαθητές και αφετέρου η ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους,  

της κατανόησης ιστορικών εννοιών και γνώσεων, της ανάπτυξης της ιστορικής κριτικής σκέψης 

(ιστορικές έννοιες, συσχετισμοί, απλές γενικεύσεις), καθώς και δεξιοτήτων ιστορικής ερμηνείας με 

παράλληλη καλλιέργεια κοινωνικών και πολιτισμικών δεξιοτήτων.  

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το μάθημα της ιστορίας είναι για περισσότερους μαθητές ένα 

από τα πιο δύσκολα, ίσως και από τα δυσκολότερα του ΑΠ (Sebba, 2000). Σε έρευνα του Wilson 

(1985) επισημαίνεται ότι οι μαθητές που θεωρούσαν δύσκολο το μάθημα της ιστορίας, 

αναζητώντας την αιτία, κατέληξαν σε συμπεράσματα που αφορούσαν τον τρόπο διδασκαλίας του 

μαθήματος και όχι το περιεχόμενό του. Συγκεκριμένα, ζητούσαν περισσότερη επιτόπια έρευνα, 

προβολή ταινιών, εικόνων, πρακτική εργασία και λιγότερο γράψιμο (Sebba, 2000). 

Επομένως, ένας παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διδασκαλία της 

Ιστορίας είναι ότι οι μαθητές σήμερα έχουν διαφορετικές προσλαμβάνουσες από τους μαθητές των 

προηγούμενων ετών, καθώς η επαφή τους με την τεχνολογία έχει διαμορφώσει νέες ταυτότητες 

μαθητών (Κουτσογιάννης, 2012).  

Σύμφωνα και με τις γενικές αρχές των προτεινόμενων δημιουργικών δραστηριοτήτων για  

το μάθημα της Ιστορίας προκρίνεται η συνολική εμπλοκή των μαθητών ως μικρών ερευνητών , 

προκειμένου να επιτευχθεί η ενίσχυση της μαθητικής πρωτοβουλίας, η συνεργατική μάθηση και  

ο κριτικός αναστοχασμός, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό στην ηλικία των δέκα ετών.  
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Ο συνδυασμός της ΔΓ και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας επιτρέπει την αυτενέργεια των 

μαθητών, οι οποίοι μέσα από ομαδικές εργασίες δομούν την ιστορική γνώση και την προσεγγίζουν 

κριτικά ενώ εμπλέκονται ενεργητικά όλοι οι μαθητές. Ακόμη, επιλύονται με ικανοποιητικό τρόπο 

οργανωτικά προβλήματα της διαδικασίας της διδασκαλίας, όπως το πρόβλημα της αξιοποίησης του 

χρόνου εμπλοκής των μαθητών στο μάθημα και το πρόβλημα της ανομοιογένειας της τάξης 

(Ματσαγγούρας, 1995). 

Με τις δραστηριότητες ΔΓ, επιδιώκεται η ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης,  

η καλλιέργεια κινήτρων μάθησης και η ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών στην μαθησιακή 

διαδικασία. Για τον Γρόσδο (2015) υπάρχει αµφίδροµη σχέση µεταξύ ΔΓ και δημιουργικού 

κλίµατος. Η ελεύθερη έκφραση, απαιτεί απελευθέρωση της φαντασίας µε αίσθηµα ασφάλειας, 

ανοχής και κριτικής αµφισβήτησης. Οι µαθητές ελεύθεροι, χωρίς τον φόβο της βαθµολόγησης της 

επίδοσης, συµµετέχουν και πειραµατίζονται, δημιουργούν, κρίνουν τους συµµαθητές τους και 

απολαμβάνουν έναν εναλλακτικό  τρόπο διδασκαλίας. Έτσι, μέσα από τις προτεινόμενες 

δημιουργικές δραστηριότητες που παρουσιάζονται, ο εκπαιδευτικός έχει την ευχέρεια να 

εμπλουτίσει την διδακτική διαδικασία, προσφέροντας στους μαθητές περισσότερες δυνατότητες. 

Ειδικότερα, οι μαθητές είναι ικανοί να σκεφτούν κριτικά, να χρησιμοποιήσουν μέσα τεχνολογίας 

και πληροφοριών, να συμμετέχουν σε ομαδικά, εκπαιδευτικά παιχνίδια, να υποδυθούν ρόλους και 

να συντάξουν οι ίδιοι τα θεατρικά σενάρια μέσω της ΔΓ. 

Πιο συγκεκριμένα, στους μαθητές του Δημοτικού ως ιστορικές πηγές μπορούν να 

αξιοποιηθούν οπτικές πηγές (χάρτες, ζωγραφικοί πίνακες, φωτογραφίες, αφίσες, κόμικς), 

προσεκτικά επιλεγμένες από τον εκπαιδευτικό, οι οποίες λειτουργούν ενισχυτικά στη διδακτική 

διαδικασία και μπορούν να δώσουν διαφορετικές πληροφορίες και δυνατότητες ερμηνείας από 

αυτές που δίνει το βασικό εκπαιδευτικό υλικό (Παληκίδης, 2007). Η αξιοποίησή τους σε ποικίλες 

δραστηριότητες (παρατήρησης, συζήτησης, περιγραφής, ερμηνείας, σύγκρισης, συσχέτισης με 

άλλες πηγές, αντιπαραβολής, χαρακτηρισμών προσώπων, σύνθεσης απόψεων) επιτρέπει στους 

μικρούς μαθητές να αρχίσουν να συνειδητοποιούν την αξία των εικόνων (οπτικός γραμματισμός) 

ως προς την άντληση πληροφοριών, την εξαγωγή συμπερασμάτων και την κατανόηση του 

παρελθόντος. 

Ακόμη, η  αξιοποίηση των ακουστικών πηγών (ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές ταινίες) μπορεί να 

συμβάλει θετικά στη διδασκαλία της Ιστορίας, καθώς βοηθούν να δοθεί μια αίσθηση 

συγκεκριμενοποίησης των μακρινών γεγονότων, παρέχουν λεπτομέρειες και πληροφορίες που 

αφορούν τις πιθανές σκέψεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων εκείνης της εποχής και ως εκ 

τούτου μπορούν να θεωρηθούν πηγές πρωτογενών ιστορικών στοιχείων (Μαυροσκούφης, 2005).  
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Συνοψίζοντας, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παροχή κινήτρων μάθησης στους 

μαθητές με ΕΜΔ ή και χωρίς, αλλά και σε εκείνους που δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο 

μάθημα. Ειδικότερα, να μάθουν και να κατανοήσουν ουσιαστικά  μέσω της ΔΓ την Ιστορία της Ε’ 

Δημοτικού, δηλαδή τη Βυζαντινή εποχή. Τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη συγκεκριμένη 

βιβλιογραφική έρευνα είναι ότι μαθητές με ΕΜΔ που παρουσιάζουν αρκετές ελλείψεις στην 

ικανότητα της ανάγνωσης κι ακόμη μεγαλύτερες ελλείψεις στην αναγνωστική κατανόηση,  ιδίως 

στο μάθημα της Ιστορίας, μπορούν να επωφεληθούν από την συμβολή της ΔΓ. Μέσω των 

δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται δεν επιδιώκονται μόνο διδακτικοί στόχοι, αλλά και 

γνωστικοί, ψυχοκινητικοί και κοινωνικοί. Καταληκτικά, επισημαίνεται πως η εφαρμογή της ΔΓ 

μπορεί επιδράσει σημαντικά στην ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών με ΕΜΔ. 

Το μάθημα της ιστορίας μέσω της ΔΓ έχει την ευκαιρία να απελευθερωθεί από τα ασφυκτικά δεσμά 

της δασκαλοκεντρικής και κειμενοκεντρικής διδασκαλίας του ενός και μοναδικού σχολικού 

συγγράμματος, και να προσφέρει στους μαθητές συναρπαστικές εμπειρίες, πολλαπλά χρήσιμες όχι 

μόνο για την σχολική αλλά και για την κοινωνική τους ζωή.  
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