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 Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (ΔΜΓ) 

 Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα ησλ ΔΜΓ 

 Αθαδεκατθό πξνθίι  

 Γλσζηηθό πξνθίι 

 Καιέο πξαθηηθέο 



Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθόο όξνο πνπ 
αλαθέξεηαη ζε κηα αλνκνηνγελή νκάδα  δηαηαξαρώλ νη 
νπνίεο εθδειώλνληαη κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ 
πξόζθηεζε θαη ρξήζε ηθαλνηήησλ αθξόαζεο, νκηιίαο, 
αλάγλσζεο, γξαθήο, ζπιινγηζκνύ ή καζεκαηηθώλ 
ηθαλνηήησλ.  

Οη δηαηαξαρέο είλαη εγγελείο ζην άηνκν θαη απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ 
ζπζηήκαηνο θαη είλαη δπλαηόλ λα ππάξρνπλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. 

Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζπρλά ζπλππάξρνπλ κε πξνβιήκαηα ζε ζπκπεξηθνξέο απηνειέγρνπ, 
θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. 

Γελ ζεσξείηαη όηη έρεη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έλαο καζεηήο πνπ παξνπζηάδεη αηζζεηεξηαθά 
πξνβιήκαηα, λνεηηθή πζηέξεζε, ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ή έρεη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ή 
δέρεηαη αλεπαξθή δηδαζθαιία. 



 Μαζεκαηηθά 

 Αλάγλσζε Αθξόαζε  

 Γξαθή 

 Οκηιία 

 πιινγηζκόο 

(Απγνύιεο, 2019) 



 Σόζν ν ηξόπνο όζν θαη ε αηηηνινγία δηαθέξνπλ. 

 Γύζθνιν λα εληνπηζηνύλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. 
Παξόια απηά έρνπλ θαηαγξαθεί: 

 

 Γπζθνιίεο αληίιεςεο 

 Γηαηαξαρέο πξνζνρήο 

 Γηαηαξαρέο κλήκεο 

 Αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ιόγνπ θαη νκηιίαο 

 Αδπλακία ζηηο αθαδεκατθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 Κνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα 

 Μεηαγλσζηηθέο δπζθνιίεο (έιεγρνο θαη ξύζκηζε ηεο 
καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, γλώζε ηεο γλώζεο). 



Φωνολογικέρ 

δςζκολίερ 
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Δςζκολίερ ζηην 

καηανόηζη ηος 

πποθοπικού 
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A Μ 
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Δςζκολίερ ζηην 

πποθοπική 
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Τπνινγίδνληαο ηελ αθξηβή πηζαλόηεηα 



Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθόο όξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα 
αλνκνηνγελή νκάδα  δηαηαξαρώλ νη νπνίεο εθδειώλνληαη κε ζεκαληηθέο 
δπζθνιίεο ζηελ πξόζθηεζε θαη ρξήζε ηθαλνηήησλ αθξόαζεο, νκηιίαο, 
αλάγλσζεο, γξαθήο, ζπιινγηζκνύ ή καζεκαηηθώλ ηθαλνηήησλ.  

Οη δηαηαξαρέο είλαη εγγελείο ζην άηνκν θαη 
απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνύ 
λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη είλαη δπλαηόλ λα 
ππάξρνπλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. 

Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζπρλά ζπλππάξρνπλ κε πξνβιήκαηα ζε ζπκπεξηθνξέο 
απηνειέγρνπ, θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. 

Γελ ζεσξείηαη όηη έρεη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έλαο καζεηήο πνπ παξνπζηάδεη 
αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα, λνεηηθή πζηέξεζε, ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ή 
έρεη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ή δέρεηαη αλεπαξθή δηδαζθαιία. 







Αληηιεπηηθά θαη θηλεηηθά 
 
Γισζζηθά 
 
Μλεκνληθά 
 
Μεηαγλσζηηθά 



 Οη γλσζηηθνί ςπρνιόγνη, ρσξίο λα αξλνύληαη ηελ ελδνγελή 

αηηία ησλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ, δελ εζηηάδνπλ πηα ζηελ 

εγθεθαιηθή ζθαίξα θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πεξηνρήο 

πνπ δπζιεηηνπξγεί, αιιά ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

επηηεινύληαη νη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο.  

 



 Οη ιεηηνπξγηθέο αλεπάξθεηεο απνηεινύλ αηηία ησλ 

Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ. 

 

 Διιείκκαηα κεκνλσκέλα ή ζην ζπληνληζκό ησλ 

ηεζζάξσλ ςπρνινγηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηεο αληίιεςεο, 

ηεο κλήκεο, ηεο γιώζζαο θαη ηεο ζθέςεο. 

 

 



 Οπηηθή δηάθξηζε 

 

 Οπηηθή κλήκε 

 

 Οπηηθή αθνινπζία 

 

 Υσξηθή αληίιεςε 



 Αθνπζηηθή κλήκε 

 

 Αθνπζηηθή αθνινπζία 

 

Αιιά θαη δηαηζζεηεξηαθνύ ζπληνληζκνύ 

 Οπηηθνθηλεηηθόο ζπληνληζκόο 

 

 Οπηηθναθνπζηηθόο ζπληνληζκόο 

 



 Φσλνινγηθήο επίγλσζεο 

 Μνξθνινγηθήο επίγλσζεο 

 πληαθηηθήο επίγλσζεο 

 Γηπιό έιιεηκκα  

 (θσλνινγηθήο επίγλσζεο & απηόκαηεο 

θαηνλνκαζίαο)  



 

 
Φσλνινγηθή επίγλσζε είλαη ε αλαγλώξηζε 

ησλ δηαθξηηώλ κεξώλ ησλ ιέμεσλ ζηνλ 

πξνθνξηθό ιόγν θαη ε ηθαλόηεηα ρεηξηζκνύ 

απηώλ ησλ θσλνινγηθώλ κεξώλ 

(Blachman, 1994). 

 



 Μαζεηέο πνπ δπζθνιεύνληαη ζηελ θαηάηκεζε ηνπ 

ιόγνπ ζε θσλνινγηθά κέξε δπζθνιεύνληαη ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο αιθαβεηηθήο αξρήο (Brady & 
Shankweiler, 1991˙ Stanovich, 1988, Torgesen, 
Wagner & Rashotte, 1994). 



 Οη απινύζηεξεο δεμηόηεηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο 

ζεσξνύληαη πξόδξνκνη ηεο αλαγλσζηηθήο 

δεμηόηεηαο, ελώ νη πην ζύλζεηεο δεμηόηεηεο 

αλαπηύζζνληαη κε βάζε ηελ εθκάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο (Παληειηάδνπ, 2001) 



 Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζπλδένληαη ηδηαίηεξα κε 

ην θσλνινγηθό θύθισκα ηεο βξαρύρξνλεο θαη 

εξγαδόκελεο κλήκεο, αλ θαη νη καζεηέο 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζε νιόθιεξν ην 

κλεκνληθό κεραληζκό. 



Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθόο όξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα αλνκνηνγελή 
νκάδα  δηαηαξαρώλ νη νπνίεο εθδειώλνληαη κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ 
πξόζθηεζε θαη ρξήζε ηθαλνηήησλ ακρόαζης, ομιλίας, ανάγνωζης, γραθής, 
ζσλλογιζμού ή μαθημαηικών ικανοηήηων.  

Οη δηαηαξαρέο είλαη εγγελείο ζην άηνκν θαη απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνύ 
λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη είλαη δπλαηόλ λα ππάξρνπλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. 

Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζπρλά ζπλππάξρνπλ κε 
πξνβιήκαηα ζε ζπκπεξηθνξέο απηνειέγρνπ, 
θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη θνηλσληθήο 
αιιειεπίδξαζεο. 

Γελ ζεσξείηαη όηη έρεη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έλαο καζεηήο πνπ παξνπζηάδεη 
αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα, λνεηηθή πζηέξεζε, ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ή 
έρεη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ή δέρεηαη αλεπαξθή δηδαζθαιία. 



 Οπηηθέο θαη αθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο 

 

 Γισζζηθά θαη κε γισζζηθά ζηνηρεία 

 

 Αλαγλώξηζε ησλ ξόισλ 

 

 Καηαλόεζε ηεο ζέζεο ησλ άιισλ 



Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθόο όξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα αλνκνηνγελή νκάδα  
δηαηαξαρώλ νη νπνίεο εθδειώλνληαη κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ πξόζθηεζε θαη ρξήζε 
ηθαλνηήησλ ακρόαζης, ομιλίας, ανάγνωζης, γραθής, ζσλλογιζμού ή μαθημαηικών ικανοηήηων.  

Οη δηαηαξαρέο είλαη εγγελείο ζην άηνκν θαη απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ 
ζπζηήκαηνο θαη είλαη δπλαηόλ λα ππάξρνπλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. 

Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζπρλά ζπλππάξρνπλ κε πξνβιήκαηα ζε ζπκπεξηθνξέο απηνειέγρνπ, 
θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. 

Γελ ζεσξείηαη όηη έρεη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έλαο καζεηήο 
πνπ παξνπζηάδεη αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα, λνεηηθή 
πζηέξεζε, ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ή έρεη 
πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ή δέρεηαη αλεπαξθή δηδαζθαιία. 





 Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο απνδίδνληαη ζε αδπλακίεο θαηά 
ηε θσλνινγηθή επεμεξγαζία.  

 Ο ιεηηνπξγηθόο νξηζκόο ησλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ 
βαζίδεηαη ζε δύν θξηηήξηα: 

 

1.    Κξηηήξην απνθιεηζκνύ άιισλ αηηίσλ 

 

2. Κξηηήξην απόθιηζεο αλάκεζα ζηε λνεηηθή ηθαλόηεηα θαη   
 ηελ επίδνζε  

 

 Αληαπόθξηζε ζηε δηδαζθαιία (3 θάζεηο) 



Πξώην 

δηάδσκα: 

Υποζηήπιξη 

όλων ηων 

μαθηηών ηηρ 

ηάξηρ/ηος 

ζσολείος 

Δεύηεξν δηάδσκα: 

Εξειδικεςμένη 

ςποζηήπιξη ηων 

μαθηηών πος 

ανηιμεηωπίζοςν 

δςζκολίερ 

Σξίην δηάδσκα: 

Εξειδικεςμένο και 

εξαηομικεςμένο 

ππόγπαμμα 

ςποζηήπιξηρ μαθηηών 

με δςζκολίερ 

~80% ησλ 

καζεηώλ 

~15%  

~5%  



 Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζπληζηνύλ ηε κεγαιύηεξε 
θαηεγνξία εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ θαη 
ζύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, δηεζλή θη ειιεληθή, ην 
50% ησλ καζεηώλ πνπ θνηηνύλ ζε ρνιηθέο Μνλάδεο 
Δηδηθήο Αγσγήο έρνπλ δηάγλσζε Μαζεζηαθώλ 
Γπζθνιηώλ. Μάιηζηα, ην 80% από απηέο αθνξνύλ 
δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε (Kavale & Forness, 2000˙ 
Λακπξνπνύινπ, 2003˙ Παληειηάδνπ, 2004). 

 Από ηνπο 15.850 καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 
αλάγθεο νη 8.899 (56.2%) είλαη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο 
Γπζθνιίεο. Σν 94.3% θνηηά ζηελ πξσηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε. 



 Αλεπάξθεηα ζηελ νπηηθναληηιεπηηθή νξγάλσζε, ζηε 
γξαθνθηλεηηθή ηθαλόηεηα, ζηε βξαρππξόζεζκε κλήκε 

 Μαζεζηαθή αλσξηκόηεηα  
 Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο – Γπζιαιία 
 Πξνβιήκαηα ιόγνπ θαη νκηιίαο – Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 
 Γπζιεμία                       
 Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο – Δηδηθέο αηνκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο 
 Γηαηαξαρή κάζεζεο θαηά DSM-IV  
 Διιεηκκαηηθή πξνζνρή, ζπγρέεη γξαθήκαηα, δπζθνιίεο ζηε δνκή 

ηεο πξόηαζεο, αδπλακία ζηνλ έιεγρν ζπλαηζζεκάησλ 
 Γπζιεμία κε θπζηνινγηθή λνεκνζύλε 
 Γηαηαξαρή ζπιιαβηζκνύ 



 Δμειηθηηθή δηαηαξαρή – αλσξηκόηεηα 

 ύλζεηεο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο 

 Πξνβιήκαηα ιόγνπ θαη νκηιίαο, ςπρνζπλαηζζεκαηηθή 
θαη θνηλσληθή αλσξηκόηεηα, δηάζπαζε πξνζνρήο.  

 Γλσζηηθή αλσξηκόηεηα, αδπλακία κεκνλσκέλσλ 
λνεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ 

 ύλζεηεο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο. 
Γπζθνιίεο ζηελ πξνζαξκνγή. Γηάζπαζε πξνζνρήο. 

 νβαξή γισζζηθή εμειηθηηθή δηαηαξαρή θαη 
αλσξηκόηεηα.  



 Αλίρλεπζε & δηεξεύλεζε ησλ αλαγλσζηηθώλ δπζθνιηώλ ζην 
λεπηαγσγείν θαη ζηελ Α’  θαη Β’ δεκνηηθνύ. 

 Γηεξεύλεζε ησλ δπζθνιηώλ ζηε γξαπηή έθθξαζε ησλ καζεηώλ Γ’ έσο 
η’ δεκνηηθνύ. 

 Αλίρλεπζε δηαηαξαρώλ νκηιίαο θαη ιόγνπ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. 

 Αλίρλεπζε & δηεξεύλεζε δηαηαξαρώλ κλήκεο ζην λεπηαγσγείν θαη ζην 
δεκνηηθό. 

 Αλίρλεπζε ηεο ςπρνθνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ησλ καζεηώλ 
πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο. 

 Αλίρλεπζε καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ από εθπαηδεπηηθνύο (ΑΜΓΔ). 

 Σεζη εληνπηζκνύ αλαγλσζηηθώλ ιαζώλ (ΣεζηΑ). 

 Αλίρλεπζε θαη αμηνιόγεζε εθηειεζηηθώλ ζην δεκνηηθό ζρνιείν (ΑμΔΛ) 

 Αλίρλεπζε θαη αμηνιόγεζε ηεο πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο ζην 
δεκνηηθό (ΑΤΠ) 

 Απηνκαηνπνηεκέλε δηεξεύλεζε ησλ εηδηθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ 
ζηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη πξόζιεςε γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ 
ιόγνπ γηα καζεηέο Β’ δεκνηηθνύ έσο Β’ γπκλαζίνπ (ΛΑΜΓΑ). 





Σοσζάνα Πανηελιάδοσ 

Φαίη Ανηωνίοσ  

Γεώργιος Σιδερίδης 



ΤΓ1. Απνθσδηθνπνίεζε Φεπδνιέμεσλ:  

• αληηθαηάζηαζε θσλεέλησλ (α-σ, π-νπ, α-ν) 

• ηνληζκόο 

ΤΓ2. Απνθσδηθνπνίεζε Λέμεσλ: 

• αληηθαηάζηαζε θσλεέλησλ (ατ-σ, π-νπ, εη-ε, α-ν, ε-

η) 

• Σνληζκόο 

• Πξόζζεζε θαη παξάιεηςε (ζθνξίλη) 

• Αληηθαηάζηαζε ζπκθώλσλ (β-θ) 

 



 Η απνθσδηθνπνίεζε βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ησλ 
δύν δξόκσλ επεμεξγαζίαο (Dual Route 
Hypothesis). Μηα ιέμε είλαη δπλαηόλ λα 
αλαγλσξηζηεί κέζσ: 

2. ηεο ορθογραυικής 
 στρατηγικής  

1. ηεο υωνολογικής 
 στρατηγικής 

(Castles & Coltheart, 1993) 



Οξζνγξαθηθή ζηξαηεγηθή 



1. επανάλητη  

2. εθαξκνγή πολςαιζθηηηπιακών 

μεθόδυν  

3. ζηξαηεγηθή αναγνώπιζηρ λέξευν 

 



Δπαλαιήςεηο κε θαζνδήγεζε: 

 

Αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ από ππνινγηζηή 

Δπηινγή ηνπ ηξόπνπ εθαξκνγήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

Γηνξζώζεηο ή δπλαηή αλάγλσζε από δεύηεξν 

αλαγλώζηε 

Γξαθήκαηα αλαγλσζηηθήο επίδνζεο 

 (Carliste & Rice, 2002).  

 



Γύν αληίγξαθα ηνπ θεηκέλνπ/ησλ ιέμεσλ 

Γηεπθξίληζε ησλ ιαζώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά 

ηελ αμηνιόγεζε 

Καιύπηεηαη κε κηα θάξηα ε ιέμε πνπ ζεκεηώζεθε ην 

ιάζνο θαη ζηαδηαθά απνθαιύπηεηαη ελώ δηαβάδεηαη 

ζε ζπιιαβέο 

Δπαλαιακβάλεη ν καζεηήο 

 



α. ε ανάγνυζη με ησώ: αξρηθή αλάγλσζε από ην δάζθαιν 

ή θάπνην ζπκκαζεηή θαη επαλάιεςε από ην καζεηή κε 

ΜΓ. 

 

β. ε ανάγνυζη μέζυ ηηρ ζςνεπγαζίαρ: αλάγλσζε ζε 

δπάδεο κε έλαλ ηθαλό θαη έλαλ αδύλακν αλαγλώζηε 

(Carliste & Rice, 2002). 



 Ο εκπαιδερηικόπ ςωοίζει ηημ ηάνη ζε μικοέπ 
ξμάδεπ  

 Κάθε ξμάδα γίμεηαι ειδική ζε έμα ζργκεκοιμέμξ 
θέμα 

    Η ξμάδα ςωοίζεηαι ζε μέεπ 
ξμάδεπ. 

Οι ξμάδεπ αρηέπ απξηελξύμηαι 
από πξλλξύπ ειδικξύπ ζηξρπ 
ξπξίξρπ αμαηίθεηαι μια μέα 
εογαζία ζηημ ξπξία ποέπει μα 
ζρμειζθέοξρμ όλξι 



Ικανόηηηα: νιηθή απνθσδηθνπνίεζε ιέμεσλ, 
νξζνγξαθηθή ζηξαηεγηθή 

Υλικά: θάξηεο αζηξαπή κε γξάκκαηα ή ιέμεηο 
Διαδικαζία:  
1. επεμήγεζε ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ 
2. Τπνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία ησλ δύν πξώησλ ιέμεσλ 

θαη επαλάιεςε από ηνλ καζεηή 
3. Αλ ν καζεηήο απνθξηζεί ζσζηά θαη ζηηο 2 ιέμεηο, 

αλαθάηεκα ησλ ιέμεσλ θαη ν καζεηήο πξνζπαζεί 
κόλνο 

4. Αλ ν καζεηήο δελ ηα θαηαθέξεη, αλαθάηεκα θαη ν 
εξκελεία λέσλ ιέμεσλ (Nicholson, 1998˙ Tan & 
Nicholson, 1997). 

 



1. Γίλνληαη ζην παηδί θηλεηά γξάκκαηα, λα ηα ςειαθίζεη, λα ζρεδηάζεη ην 
πεξίγξακκά ηνπο θαη λα ηα δσγξαθίζεη ώζηε λα εμνηθεησζεί κε ην ζρήκα 
ηνπο, ελώ πξνθέξνληαη από ηνλ εηδηθό ώζηε λα αληηιεθζεί ηνλ ήρν ηνπο. 
2. Δπηδεηθλύεηαη ν ηξόπνο πνπ ζα ην γξάςεη θαη ζπγρξόλσο πξνθέξεη ην θζόγγν 
ηνπ, ώζηε κε ηελ επαλάιεςε λα γίλεη ζηελόηεξνο ν ζύλδεζκνο νπηηθήο, 
αθνπζηηθήο θαη θηλαηζζεηηθήο αληίιεςεο. 
3. Καιείηαη λα ςειαθίζεη ηε κνξθή ηνπ γξάκκαηνο κε θιεηζηά 
κάηηα γηα λα απνκνλώζεη θαιύηεξα ζην κπαιό ηνπ ηελ εληύπσζε. 
4. Έιεγρνο αλ ν καζεηήο έρεη «θαζαξή παξάζηαζε» ηνπ γξάκκαηνο, δεηώληαο 
ηνπ λα κνπ δώζεη θάπνην γξάκκα. Αλ ν καζεηήο απνηύρεη, επαλαιακβάλεη 
ηελ πξνεγνύκελε βαζκίδα. 
5. Απνκάθξπλζε ησλ γξακκάησλ γηα ιίγα ιεπηά θαη έπεηηα θαλεξώλεηαη ζην καζεηή ην 
θάζε γξάκκα ιέγνληαο ην όλνκά ηνπ. 
Μόιηο ν καζεηήο κάζεη έλα θσλήελ θαη έλα ζύκθσλν ηνπ δείρλσ ην 
ζρεκαηηζκό ηεο ζπιιαβήο, θαη όηαλ ζρεκαηίζεη αξθεηέο ζπιιαβέο, ηνλ 
παξαθηλώ λα ζρεκαηίζεη ιέμεηο. 
 



1. πδήηεζε κε ην καζεηή ην πηζαλό πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ ή ηηο πξνηάζεηο κε 
εξέζηζκα ηνλ ηίηιν, ή ηε δσγξαθηά, ή ηελ εηθόλα ώζηε λα ελεξγνπνηεζεί ε 
πξνεγνύκελε γλώζε ηνπ καζεηή. 

2. Άζθεζε ηνπ καζεηή ζε δξαζηεξηόηεηεο επαλάιεςεο ζε ζεκαληηθέο λνεκαηηθά 
ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ, ζε γξάκκαηα ή ζε ιέμεηο πνπ δεκηνπξγνύλ  ην καζεηή λα 
δηαβάζεη ην θείκελν – πξόηαζε ζησπεξά. 

4. Πξνηξνπή ηνπ καζεηή λα δηαβάζεη κεγαιόθσλα. Αλ ππάξρεη θάπνηα 
άγλσζηε ιέμε ή ιέμε πνπ έρεη δηαβαζηεί ιάζνο παξέρεηαη δηνξζσηηθή 
αλαηξνθνδόηεζε. Η ηερληθή απηή αθνξά ηελ άκεζε δηδαζθαιία ηνπ πώο 
δηαβάδεηαη ε ιέμε κέρξη ηελ αλεμάξηεηε αλάγλσζε από ην καζεηή. 
5. Υξνλνκέηξεζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο θαη θαηαγξαθή ησλ ιαζώλ ηνπ 

καζεηή ζε έλα δείγκα 100 ιέμεσλ, από ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ θεηκέλνπ. 
6. Μαδί κε ην καζεηή ππνινγίδνληαη νη επηδόζεηο ηνπ ζηελ αλαγλσζηηθή 
αθξίβεηα θαη ηελ επρέξεηα ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο θαηαγξαθήο. 
7. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο πξνόδνπ ηνπ καζεηή κε ζθνπό λα θαζνξηζηεί αλ 

ρξεηάδεηαη θάπνηα εηδηθή παξέκβαζε γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ βαζηθνύ 
καζήκαηνο ηεο αλάγλσζεο (Reading Success, Lorna, 1997). 



 Μνληεινπνίεζε θαη δηδαζθαιία 
(Εγώ ενεπγώ) 

 Καζνδεγνύκελε εμάζθεζε 
(Εμείρ ενεπγούμε) 

 Αλεμάξηεηε εμάζθεζε 
(Εζείρ ενεπγείηε) 

 πγθεληξσηηθή εμάζθεζε  
Οη καζεηέο εμαζθνύληαη ζε παιηέο θαη λέεο δεμηόηεηεο 



 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ απνηειεζκαηηθώλ 
παξεκβάζεσλ (Good θαη ζπλ., 1998) 

1. Κάλεηε παξέκβαζε ζε επίπεδν θσλεκάησλ. 

2. Παξνπζηάζηε παξαδείγκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο κε 
αύμνπζα δπζθνιία. 

3. Γηδάμηε ππνδεηγκαηηθά ηηο δξαζηεξηόηεηεο. 

4. Παξέρεηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία γηα ηε δηάθξηζε ησλ 
ήρσλ εληόο ησλ ιέμεσλ, ζύλζεζε θαη αλάιπζε 
θσλεκάησλ.  

5. Υξεζηκνπνηήζηε ζπγθεθξηκέλα πιηθά γηα ηελ 
αλαπαξάζηαζε ησλ ήρσλ. 

 



 

1. Ξεκινώ με ηην επίδειξη μιαρ κάπηαρ ζηην οποία απεικονίζεηαι 

ένα ανηικείμενο και ζςνοδεύεηαι από επάλληλα ηεηπάγωνα, 

ηόζα όζα και ηα θωνήμαηα ηος ονόμαηορ ηος εικονιζόμενος 

ανηικειμένος.  

2. Ζηηώ από ηο μαθηηή  να εκθέπει ηα θωνήμαηα ηηρ λέξηρ και 

για καθένα από αςηά να ηοποθεηεί ζηο ζςγκεκπιμένο 

ηεηπάγωνο ένα πούλι.  

 
  
   

               

  

Σόπη 



Δξαζηεξηόηεηεο κε  

 

• Σόκπνια αληηζηνίρεζεο 

 

 

• Κύβνπο 

 

 

• Ρίςεηο θνξίλσλ αλάινγσλ 

ζε αξηζκό κε ηα θσλήκαηα 

ηεο ιέμεο 

 

• Μαγλεηηθά γξάκκαηα 

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.trivista.com/letters/babycubesnap.jpg&imgrefurl=http://www.trivista.com/letters/&h=186&w=203&sz=18&hl=el&start=5&tbnid=7TQWTKMKvx7mbM:&tbnh=96&tbnw=105&prev=/images?q=cube+letters&gbv=2&hl=el
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.judaism.com/gif-bk/88000.gif&imgrefurl=http://www.judaism.com/display.asp?nt=aaAGAN&etn=CBIEE&h=200&w=176&sz=10&hl=el&start=1&tbnid=77WdGkjkT7Z0_M:&tbnh=104&tbnw=92&prev=/images?q=cube+letters&gbv=2&hl=el
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.tts-group.co.uk/Content/Files/images/legacy/thumbs/L-UPLET.jpg&imgrefurl=http://www.tts-group.co.uk/Range.aspx?cid=4&rid=29&page=2&h=200&w=200&sz=13&hl=el&start=33&tbnid=2RDjFCR-X7tAwM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q=magnetic+letters&start=18&gbv=2&ndsp=18&hl=el&sa=N


 Αίληγκα  

 Μαγηθά ιόγηα  

 «Σπθιόκπγα»: Η «ηπθιόκπγα» πηάλεη δύν παηδηά 

θαη πξνζπαζεί λα θηηάμεη ην όλνκα ηνπ δεπγαξηνύ 

παίξλνληαο ηελ πξώηε ζπιιαβή από ην όλνκα ηνπ 

θάζε παηδηνύ ζπλδπάδνληαο ηελ αλάιπζε θαη ηε 

ζύλζεζε ζπιιαβώλ.  



Παξέκβαζε γηα νιόθιεξε ηελ ηάμε πνπ απνδείρηεθε 
ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ 
κε πςειή πηζαλόηεηα ζρνιηθήο απνηπρίαο ζηελ 
αλάγλσζε θαη ζηε γξαθή.  

Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε: Άκεζε δηδαζθαιία  

Μέζνδνο: Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύζαλ πιαθίδηα γηα ηελ 
αληηπξνζώπεπζε ησλ θσλεκάησλ θαη έπξεπε λα θάλνπλ 
αλάιπζε ησλ θσλεκάησλ ησλ ιέμεσλ θαη 
γξαθνθσλεκηθή αληηζηνίρεζε. 

Πιαίζην: Μαζεηέο λεπηαγσγείνπ ζε νκάδεο ησλ 4-5 

Γηάξθεηα: 15 ώξεο 

Απνηειέζκαηα: Πξόνδνο όρη κόλν ζηελ αλάιπζε 
θσλεκάησλ αιιά θαη ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή.  



Μέζνδνο: Οη καζεηέο δηδάρηεθαλ λα  

 αληηζηνηρνύλ εηθόλεο κε ην πξώην θώλεκα ηεο 
εηθνληδόκελεο ιέμεο 

 θαηεγνξηνπνηνύλ ιέμεηο κε νκνηνθαηαιεμία κέζσ 
ησλ εηθόλσλ ηνπο 

Πιαίζην: νιόθιεξε ε ηάμε  

Γηάξθεηα: 40 ιεπηά ζε δηάζηεκα 2 εηώλ 

Απνηειέζκαηα: Οη καζεηέο αμηνινγήζεθαλ ζηελ 
ειηθία ησλ 8 θαη νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο 
νκάδαο ήηαλ θαιύηεξνη ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζηελ 
απνθσδηθνπνίεζε θαη ηελ νξζνγξαθία. 

 

Νεπηαγσγείν: Bradley & Bryant (1985) 



Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε: Φζίλνπζα δηδαζθαιία 

Μέζνδνο: Οη καζεηέο δηδάρηεθαλ λα  

 μερσξίδνπλ θαη λα παξάγνπλ ξίκα 

 λα μερσξίδνπλ ηηο ιέμεηο ησλ πξνηάζεσλ ρηππώληαο παιακάθηα 
γηα θάζε ιέμε, ή πεδώληαο 

 λα δηαρσξίδνπλ ηηο ζπιιαβέο ησλ ιέμεσλ 

 λα απνκνλώλνπλ ην αξρηθό θώλεκα 

Πιαίζην: νιόθιεξε ε ηάμε  

Γηάξθεηα: 4 εβδνκάδεο 

Απνηειέζκαηα: Η κέζνδνο θάλεθε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή όηαλ 
νη καζεηέο ζπκκεηείραλ κε παηγληώδε ηξόπν (ππνδπόκελνη ηα 
βαηξαράθηα θαη πεδώληαο ζε θάζε ιέμε κηαο ηζηνξίαο 
αληίζηνηρν πεξηερόκελν). 

Νεπηαγσγείν: Raisor, Creaghead, & 
Yeager 



 Pearson θαη Johnson (1978) 

Κπξηνιεθηηθή θαηαλόεζε Παπάδειγμα επώηηζηρ 

Κςπιολεκηική Εύκολη Ποιορ είναι ο θίλορ ηος Γιώπγος; 

Κςπιολεκηική δύζκολη Πώρ μοιάζει ηο ζκςλάκι;  

Επαγωγική Από πού ζςμπεπαίνειρ όηι ο Γιώπγορ και ηο 

ζκςλάκι έσοςν γίνει ασώπιζηοι θίλοι;  

πκπεξαζκαηηθή θαηαλόεζε 

Τίηλορ Διάλεξε έναν καηάλληλο ηίηλο για ηο 

κείμενο.  

Αζςνέπειαρ Τι δεν ηαιπιάζει ζηο κείμενο;  

Εθηίκεζεο 

Λεξιλογική Τι ζημαίνει ασώπιζηοι;  

Εκηίμηζηρ Πώρ σαπακηηπίζειρ ηον Γιώπγο;  



1. Δλεξγνπνίεζε πξνεγνύκελεο γλώζεο 

 

2. Πξόβιεςε 

 

3. Πξνθαηαξθηηθή επηζθόπεζε θαη θεληξηθή 
ηδέα 

 

 

 



 Γηαβάζηε δπλαηά ηνλ ηίηιν 

 Κάλεηε ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ ηίηινπ θαη άκεζσλ 
εκπεηξηώλ 

 Κάλεηε ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ ηίηινπ θαη 
πξνεγνύκελσλ εκπεηξηώλ 

 Δληζρύζηε ηνπο καζεηέο ζηελ αλαδήηεζε 
πξνζσπηθώλ ηνπο εκπεηξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηνλ ηίηιν 

 Μόιηο ελεξγνπνηεζεί ε πξνεγνύκελε γλώζε 
εηζάγεηε ηηο δξαζηεξηόηεηεο 



Η ηθαλόηεηα πξόβιεςεο επεξεάδεηαη από  

 ηνλ αξηζκό ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ δίλεηαη κέζσ 

ηνπ θεηκέλνπ 

 ηελ πξνεγνύκελε γλώζε ησλ καζεηώλ 

 ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο 

 ηελ ζπλδπαζηηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ ώζηε 

λα ζπλδεζεί ε λέα γλώζε κε ηελ παιηά. 



 Δπηιέμηε κε ηελ ηάμε έλα θείκελν θαη απνθαζίζηε όινη καδί 
ην ζεκείν πνπ ζα ζηακαηήζεη ε αλάγλσζε. 

 Θέζηε κηα εξώηεζε πνπ ζα παξαθηλήζεη ηνπο καζεηέο λα 
θάλνπλ κηα πξόβιεςε γηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. 

 Βνεζήζηε ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ αλαθνξέο ζην θείκελν 
ώζηε λα επηβεβαηώζνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο. 

 Δλζαξξύλεηε ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο 
θαη λα ηηο θνιιήζνπλ ζηα ζεκεία ηεο αλαθνξάο. 

 Κάλεηε ζαθέο όηη όζεο πεξηζζόηεξεο αλαθνξέο παξαηεζνύλ 
ηόζν πην αθξηβείο ζα είλαη θαη νη πξνβιέςεηο. 

 Μόιηο νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα ζπλδέζνπλ ηηο λέεο 
πιεξνθνξίεο κε ηηο πξνεγνύκελεο γλώζεηο ηνπο κε ην λα 
θάλνπλ πξνβιέςεηο πξνρσξήζηε ζε αζθήζεηο κε 
δηαβαζκηζκέλε δηδαζθαιία 



1. Κάλεηε ππνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία δείρλνληαο ηνλ 
ηξόπν πνπ θάλεη θαλείο ππνζέζεηο γηα ην πεξηερόκελν 
ηνπ θεηκέλνπ θνηηώληαο ηνλ ηίηιν θαη ηα βαζηθά 
ζεκεία. 

2. Γηαβάζηε ην θείκελν. 

3. Με ηε «θσλαρηή ζθέςε» θάλεηε γελίθεπζε ησλ 
ηδεώλ ζε λέα ζέκαηα. 

4. Υξεζηκνπνηώληαο ηηο βαζηθέο ηδέεο βξείηε καδί κε 
ηνπο καζεηέο άιινπο ηίηινπο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε 
ην ζέκα. 



 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο νη καζεηέο 
θαινύληαη λα απηνξπζκίδνπλ ηελ αλαγλσζηηθή 
ζπκπεξηθνξά ηνπο αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο 
θαηαλόεζήο ηνπο 

  

1. εκεηώζεηο ζην πεξηζώξην ηεο ζειίδαο θαη 
ζρεδηαζκόο εξσηήζεσλ 

2. Αληίζηξνθε πνξεία 

3. Γηαγξάκκαηα νξγάλσζεο 

4. Δπηζήκαλζε ησλ βαζηθώλ ζεκείσλ 

5. Γεκηνπξγία εηθόλσλ 

6. Λεμηιόγην 

 



 Οη καζεηέο θξαηνύλ ζεκεηώζεηο ζην πεξηζώξην.  

 Αθνύ θξαηήζνπλ ζεκεηώζεηο γηα όιν ην θείκελν, 

μαλαδηαβάδνπλ ην θείκελν θαη  

 κεηαηξέπνπλ ηηο ζεκεηώζεηο ζε εξσηήζεηο. 

 Η δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα δνζεί σο άζθεζε γηα 

ην ζπίηη ζε κνξθή πίλαθα: 



1. Γηαιέμηε θαη δηαβάζηε δπλαηά έλα θείκελν κε 
ηνπιάρηζηνλ 2 άγλσζηεο ιέμεηο γηα ηηο νπνίεο λα 
παξέρνληαη λύμεηο ζην θείκελν. 

2. Παξνπζηάζηε ηξόπνπο (πρ. Τπνγξάκκηζε) πνπ 
λα απνηεινύλ ελδείμεηο όηη θάπνηα ζεκεία ηνπ 
θεηκέλνπ απνηεινύλ λύμεηο γηα ηελ εύξεζε ηεο 
άγλσζηεο ιέμεο. 

3. Μόιηο νη καζεηέο θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξόπν λα 
βξίζθνπλ λύμεηο ζην θείκελν γηα ηε ζεκαζία ηεο 
ιέμεο εθαξκόζηε κε θαζνδεγνύκελε 
δηαβαζκηζκέλε δηδαζθαιία ηηο αζθήζεηο. 
 

 



 http://www.edc.uoc.gr/~ptde/ptde/anounc/
b_tomeas/diat/LD_Panteliadou_A.pdf 

 http://www.edc.uoc.gr/~ptde/ptde/anounc/
b_tomeas/diat/LD_Panteliadou_B 

 http://www.edc.uoc.gr/~ptde/ptde/anounc/
b_tomeas/diat/LD_Panteliadou_C.pdf 
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