Οδεγίεο κειέηεο γηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηε
κάζεζε.
ζειίδεο: 3

> Oξγάλσζε ηεο κειέηεο ζην ζπίηη θαη ηήξεζε ησλ ρξνληθώλ νξίσλ σο πξνο ηελ
νινθιήξσζή ηεο από ηoλ ίδηo ην καζεηή ζε ό,ηη αθνξά ζε γλσζηά πεδία ελεξγεηώλ
(βι. νξζνγξαθία, αληηγξαθή, εξγαζίεο ξνπηίλαο θηι). Η ρξνλνκέηξεζε ηέηνησλ
εξγαζηώλ ζα ηνλ βνεζνύζε λα εθηηκά αθξηβέζηεξα ην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα
θέξεη ζε πέξαο ηηο εξγαζίεο ηνπ. Επηπιένλ, εζσηεξηθνπνηώληαο ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα
ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, ζα απνθηήζνπλ έλλνηα γη’ απηόλ ε ζεκαζία ηεο ηήξεζεο ησλ
πξνζεζκηώλ, ε έγθαηξε νινθιήξσζε επηκέξνπο δξάζεσλ ηνπ έξγνπ, ν ζπγρξνληζκόο
θαη ν ξπζκόο ησλ ελεξγεηώλ ηνπ. Η βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο απόδνζήο
ηνπ ζε θάηη πνπ πηζαλόλ έρεη ζρεδόλ πεηζζεί όηη δελ θαηαθέξλεη, ζα ηνλώζεη ηελ
απηνεθηίκεζή ηνπ, ζα ζπλδέζεη ηελ εξγαζία ηνπ κε αηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο θαη ζα
ππνβνεζεζεί λα αλαπηύμεη θίλεηξα ηόζν καζεζηαθά όζν θαη θνηλσληθά.
Εμάιινπ ε ηήξεζε ελόο ηέηνηνπ ζπκβνιαίνπ απμάλεη θαη ην βαζκό εκπηζηνζύλεο ησλ
άιισλ απέλαληη ζηηο ηθαλόηεηέο ηνπ θαη ζα κπνξνύζε άξηζηα λα ζπλδεζεί κε έλα
κειινληηθό όθεινο, άξα ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ (ι.ρ. λα θηλεηνπνηεζεί λα κεηώζεη ηνπο
ρξόλνπο κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη νπζηαζηηθό ειεύζεξν ρξόλν ή ηελ εκπινθή ηνπ ζε κηα
εμσζρνιηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα ηνλ θέξεη ζε επαθή θαη κε άιια παηδηά ή έλα άιιν «δώξν»
άμηα θεξδηζκέλν). Τν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη λα κειεηήζεη κε

ηε ζπλέξγεηα ελόο ελειίθνπ ζην ζπίηη.
> Απαιιαγή από νπηηθά ή ερεηηθά δηαζπαζηηθά εξεζίζκαηα ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο
ηνπ ώζηε λα κελ απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ (ΤV, παξάζπξν, θηι)
> Καηαλνκή ηεο αλαγλσζηηθήο ύιεο {όρη απαξαίηεηα ζρνιηθή ύιε - ζύλδεζε κε ηελ
πξαγκαηηθόηεηα ή ηηο αλάγθεο/ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή ώζηε λα είλαη ειθπζηηθή} ζε κηθξέο πξνο
κειέηε κνλάδεο (παραγράθοσς, περιόδοσς) πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα εμαζθείηαη
ζηνλ νξζό ηξόπν αλάγλσζεο, δει. κε ηελ αξκόδνπζα θάζε θνξά πξνζσδία, έηζη ώζηε
λα απνζπά απηόκαηα θαη γξήγνξα ην ελλνηνινγηθό πεξηερόκελν ησλ θεηκέλσλ. Η
ζσζηή δηαρείξηζε ησλ εκθάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ κε ηε ζνθή ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο
θαη ησλ ιεθηηθώλ ζρεκάησλ θάλεη ην ιόγν πεληαθάζαξν, άξα θαη θαηαλνεηό. Οη
απόπεηξεο απηέο πξέπεη λα γίλνληαη θαη’ αξράο κε ηελ ππόδεημε κνληέινπ αλάγλσζεο
ελόο ελειίθνπ ν νπνίνο ελλ. δηαβάδεη νξζά θαη ζε θπζηθή ξνή. Ο καζεηήο λα
επαλαιακβάλεη κε δπλαηή θσλή ην αλαγλσζηηθό κνληέιν. ώζηε λα εθπαηδεπζεί ζηε
δηάθξηζε ηεο αξκόδνπζαο απόδνζεο ελόο θεηκέλνπ από κηαο εζθαικέλεο. Καηά ηελ
αλάγλσζε κε δπλαηή θσλή, αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο/αζθήζεηο ζα βνεζνύζαλ ζηελ
απόθηεζε ξπζκνύ θαη άλεζεο.
> Καηάηκεζε, ζε παξαγξάθνπο θαη πεξηόδνπο, ηεο ύιεο ησλ αθεγεκαηηθώλ
καζεκάησλ (ι.ρ. Ιζηνξίαο) κε ππνγξάκκηζε ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ/ζηνηρείσλ θαη
άκεζε δηεπθξίληζή ηνπο, ώζηε λα θαηαλνεί πξώηα απηό πνπ πξέπεη λα κάζεη λα
αθεγείηαη (πιαγηόηηηινη/καξθάξηζκα ησλ θύξησλ ζεκείσλ {πνύ; πνηνο/ηη; πόηε; …
γηαηί, επεηδή} κε θσηεηλό καξθαδόξν. Βειηηώλεη ηε δηαηζζεηηθή ηθαλόηεηα λα
βξίζθεη ν καζεηήο πνιύ (πην) γξήγνξα ηηο απαληήζεηο κέζα ζην αλαγλσζηηθό
θείκελν. Τν λόεκα είλαη πσο ε θαηάηκεζε κηαο ζύλζεηεο εξγαζίαο ζε δηαθξηηά
βήκαηα πνπ εθηεινύληαη δηαδνρηθά, είλαη ν πην πξαθηηθόο ηξόπνο επίιπζεο πνιιώλ
πξνβιεκάησλ. Αθελόο γηαηί ε κειέηε ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν παύεη λα είλαη ηόζν
πηεζηηθή ςπρνινγηθά, λα δηαξθεί πάξα πνιύ ρξόλν (=θνπηαζηηθή), λα ζπλνδεύεηαη
από γθξίληα, θαη αθεηέξνπ γηαηί έηζη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζην καζεηή λα έρεη
πηζαλόηεηεο λα ζπλδέζεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πεξηζζόηεξν κε ζπλαηζζήκαηα
επηηπρίαο θαη ηθαλνπνίεζεο παξά εθείλα ηεο άξλεζεο θαη απνθπγήο (=εκπόδηα γηα
ηελ πγηή αλάπηπμε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ παηδηνύ).

> Δηαηήξεζε θαη εκπέδσζε ηεο νξζήο ζηάζεο κειέηεο ζην θάζηζκα (όρη
ηξνρήιαην) ζε ό,ηη αθνξά ηνλ θνξκό αιιά θαη ηε ζέζε πνδηώλ θαη ρεξηώλ ηνπ, «ζηάζη
εγρήγορζης».
> Δηόξζσζε ιαλζαζκέλσλ ζπλεζεηώλ θαη εκπέδσζε λέσλ νδεγηώλ γξαθήο γηα ηε
βειηίσζε ηεο εηθόλαο ησλ γξαπηώλ ηνπ. Εμάζθεζε ζηελ ηήξεζε απνζηάζεσλ κεηαμύ
ησλ ιέμεσλ θαη ζα ήηαλ επθηαία ε επαλαδηδαζθαιία γξαθήο θάπνησλ γξακκάησλ ηνπιάρηζηνλ - Αλάγθε λα ζπλδεζεί ε πξναλαθεξζείζα δηδαζθαιία κε ηελ αλάγλσζε
θεηκέλνπ δει. ηελ «εθ λένπ γλώζε» ηόζν ησλ πιεξνθνξηώλ όζν θαη ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ζπγγξαθέα κέζσ θαη ηεο ρξήζεο ησλ ζεκείσλ ζηίμεο ηνπ
θεηκέλνπ.
> Εθκάζεζε ηερληθώλ πξνζεθηηθήο αλαζεώξεζεο ηνπ γξαπηνύ ηνπ θαη ησλ
εξγαζηώλ ηνπ ελ γέλεη, θάηη γηα ην νπνίν ζα πξέπεη λα ηνπ παξέρεηαη επαξθήο ρξόλνο
θαη ελζάξξπλζε (ρξήζε ππνγξάκκηζεο, θσηεηλώλ καξθαδόξσλ, εηικεηών ενηολών όπσο
«ΕΛΕΓΥΩ»,« ΣΟΝΘΖΩ», «ΔΘΟΡΘΩΝΩ», θ.ά.)ζην δεμί πιατλό κέξνο ηνπ ηεηξαδίνπ ή
ηνπ βηβιίνπ ηνπ.

> Εληνπηζκόο ησλ ιαζώλ ηνπ από ηελ ίδην θαη άκεζε δηνξζσκέλε αληηγξαθή από
θάησ εάλ πξόθεηηαη γηα ηελ νξζνγξαθία ηνπ (ι.ρ. 2-3 θνξέο ην θαζέλα) ώζηε -όζν είλαη
δπλαηόλ- λα εκπεδώλεη ηειηθά ηε ζσζηή γξαθή ηεο ιέμεο.
> Εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ιεμηθνύ. Σεκαληηθή θαη απαξαίηεηε γηα ηνλ εκπινπηηζκό
ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ιεμηινγίνπ (θπξίσο ηνπ παξαγσγηθνύ, δει. ηεο έθθξαζεο αιιά θαη ηεο
θαηαλόεζεο). Εμάιινπ, ε θαιύηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε γλώζε ηεο ιέμεο
ππνζηεξίδεη ζεηηθά ηελ αλαθιεηηθή κλήκε, εληζρύεη ηε γελίθεπζε ησλ θαλόλσλ ηεο
νξζνγξαθίαο ζε όιεο ηηο νκνηνθαηάιεθηεο ή παξάγσγεο ιέμεηο θαζώο θαη ζηελ
απόθηεζε ηεο δεμηόηεηαο ηεο απηνδηόξζσζεο. Η κειέηε ιέμεσλ ζα ηνλ βνεζήζεη: α)
λα αληηιεθζεί όηη ε ζεκαζία ηεο ιέμεο επεξεάδεη ηελ νξζνγξαθία ηεο β) λα αλαθαιύςεη ηελ
ηζηνξηθή πξνέιεπζε ησλ ιέμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη δηα κέζνπ ηεο ζεκαζίαο θαη γ) λα
αλαγλσξίζεη όηη νη ιέμεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ίδηα ξίδα (ζέκα) γξάθνληαη παξόκνηα αθόκα
θη αλ πξνθέξνληαη δηαθνξεηηθά. Τειηθόο ζηόρνο λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή απηνλνκία

ηνπ καζεηή ζε επίπεδν πνπ λα κπνξεί λα πξνβιέπεη ηελ νξζή γξαθή ηεο ιέμεο.
> Αζθήζεηο γισζζηθήο θαιιηέξγεηαο θαη παξαγσγήο ιόγνπ πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζεί ε ηθαλόηεηα γξαπηήο έθθξαζεο. Σηόρνο ησλ αζθήζεσλ ζα είλαη αθελόο ν
πινπηηζκόο θαη ε αλάπηπμε ηνπ γισζζηθνύ επηπέδνπ θαη αθεηέξνπ ε ζσζηή
γξακκαηηθή θαη ζπληαθηηθή επεμεξγαζία θεηκέλσλ αθεγεκαηηθνύ θαη πεξηγξαθηθνύ
ραξαθηήξα. Επίζεο, νη ζηξαηεγηθέο νξγάλσζεο θεηκέλνπ θαη ζπγγξαθήο εθζέζεσλ
κέζσ αζθήζεσλ πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ παξαγσγή θαη πξνζέγγηζε ηνπ ζηόρνπ/ζέκαηνο
θαζώο θαη ηε γελίθεπζε θαη νξγάλσζε ζεκεηώζεσλ πνπ ζα ζεκαηνδνηνύλ ην
ρσξνρξνληθό θαη λνεκαηηθό κίην ηνπ θεηκέλνπ.
Επαλαδηαηύπσζε θαη εθ λένπ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ. Άιισζηε, όινη νη
ζπγγξαθείο-θαη νη θνξπθαίνη- επαλειέγρνπλ θαη μαλαγξάθνπλ ηα θείκελά ηνπο
πνιιέο θνξέο αθνύ ηα μαλαδηαβάζνπλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, όηαλ δελ «εθβηάδεηαη» ε
ζσζηή γξαθή κε ηελ πξώηε απόπεηξα (απνζαξξπληηθή θαη ζηξεζνγόλνο γηα ηνπο καζεηέο
κε δπζθνιίεο) θαιιηεξγείηαη αθελόο ε εμάζθεζε ζην ξεαιηζηηθό θαη ηζρύνλ κνληέιν
γξαθήο ζε όινλ ηνλ θόζκν αιιά θαη ε αλάπηπμε θηλήηξσλ απηνβειηίσζεο κέζσ κηαο
αλαθαιππηηθήο εξγαζίαο (ιάζνο - ζσζηό).
>Αλάξηεζε θαξηειώλ κε ιέμεηο ζε πνιιά ζεκεία ηεο νηθίαο αιιά θαη ηεο ηάμεο
ηνπ (ι.ρ. ςπγείν πάλσ ζην ςπγείν, ηειεόξαζε πιάη ηεο, παξάζπξν, θ.ν.θ.) θαη ζηηο
νπνίεο ιέμεηο, νη ζπιιαβέο ζα κπνξνύζαλ λα μερσξίδνπλ κε δηαθνξεηηθά
ρξώκαηα. Τν ίδην ηζρύεη θαη κε ιίζηεο νλνκάησλ(ι.ρ. εξώσλ, γεσγξαθηθώλ όξσλ θ.ι.π.)
ξεκάησλ, εθθξάζεσλ θαη άιισλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ, νη νπνίεο (θαξηέιεο) ζα
αλαξηεζνύλ ζε εκθαλή ζεκεία ηνίρσλ ηνπ δσκαηίνπ κειέηεο/θαζηζηηθνύ/θνπδίλαο

(Παξόκνηα ζπλζήθε κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζηε ζρνιηθή ηάμε πξνο όθεινο
όισλ ησλ καζεηώλ κε ζρεηηθέο δπζθνιίεο.)
> Μαθξνπξόζεζκνο ζηόρνο ζηα Μαζεκαηηθά λα είλαη ε πξαγκάηεπζε ησλ
ζηξαηεγηθώλ επίιπζεο θαη ε πιήξεο θαηαλόεζή ηνπο θαη όρη ε θιαζζηθή γξακκηθή
ινγηθή κηαο ιύζεο αζθήζεσλ. Οη εξγαζίεο γηα ην ζπίηη λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζην
επίπεδν πνπ βξίζθεηαη θάζε θνξά ν καζεηήο θαη όρη ζε απηό πνπ ζα έπξεπε λα
θαηέρεη εάλ δελ αληηκεηώπηδε δπζθνιίεο. Σθνπόο ηνπο λα είλαη ε απηνκαηνπνίεζε, ε
ππελζύκηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ε εκβάζπλζε ηνπ καζεηή ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα
πνπ πξαγκαηεύηεθε - κέζα από δηαζθαιηζκέλα επηηπρεκέλεο εκπεηξίεο. Αλάινγα λα
πξνζηίζεληαη θαη άιιεο βνεζεηηθέο εκπεηξίεο, ι.ρ. ζρεηηθά παηρλίδηα.
> Ελίζρπζε ηνπ καζεηή όηαλ επηηπγράλεη ζπκπεξηθνξηθνύο ή άιινπο
καζεζηαθνύο ζηόρνπο κε απμαλόκελν βαζκό δπζθνιίαο (ι.ρ. λα ηεξήζεη ηα ρξνληθά
όξηα ηεο κειέηεο, λα εθαξκόζεη ηηο νδεγίεο θαιήο θαη νξζήο γξαθήο/αλάγλσζεο,
απηνδηόξζσζεο, ειέγρνπ θ.ά.) θαη παξνρή θηλήηξσλ απηνβειηίσζεο. Επίζεο
ζπληζηάηαη (πξνο εθπαηδεπηηθνύο θαη θεδεκόλεο) πηζηή εθαξκνγή ελόο ζηαζεξνύ
πξνγξάκκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (βι. παξαθάησ ζπκβνπιέο γηα
ηελ νξγαλσκέλε ζπκπεξηθνξά). Με κηθξέο, ιεθηηθέο θαη κε, λύμεηο από
εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο λα εθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πξνο
επίιπζε πξνβιήκαηνο θαζώο θαη λα ηνλ επαλαθέξνπλ όηαλ δηαπηζηώλεηαη όηη
μεθεύγεη. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί ν δάζθαινο λα ζπκθσλήζεη θαη’ ηδίαλ κε ην
καζεηή *(αηνκηθό ζπκβόιαην) ζε έλα λεύκα πνπ ζα ζεκαηνδνηεί «Πξόζερε!». Μπνξεί
επίζεο λα ηνλ αγγίδεη ζηελ πιάηε γηα λα ηνλ επαλαθέξεη ή λα πεξλά ζπρλά δίπια
δηαθξηηηθά θαη λα ηνλ ειέγρεη.
> Σνπνζέηεζε ηνπ καζεηή ζε ζεκείν ηεο ηάμεο όπνπ ζα ππάξρεη δηαξθήο
επνπηεία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ αιιά θαη καθξηά από δηαζπαζηηθά γηα ηνλ ίδην
εξεζίζκαηα (ι.ρ. λα κε βιέπεη πξνο ην παξάζπξν).
> ηελή ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ θαη θεδεκόλσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ
θαη’ νίθνλ κειέηε ηνπ καζεηή αιιά θαη ηελ αιιεινελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή θαη ηελ ελ γέλεη πνξεία ελόο -από θνηλνύ ζπκθσλεκέλνπ- πξνγξάκκαηνο
νξγάλσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ.
> Υξήζε θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ/ινγηζκηθώλ ζηνλ Η/Τ ι.ρ.
γηα ηε γιώζζα ή ηελ αξηζκεηηθή.

> Έληαμε ηνπ καζεηή ζε νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο
(αζιεηηθέο ή θαιιηηερληθέο) ώζηε λα θαιιηεξγνύληαη θαη λα εληζρύνληαη αθελόο νη
θνηλσληθέο ηνπ δεμηόηεηεο θαη ε ζεηηθή επαθή ηνπ κε ηα άιια παηδηά θαη αθεηέξνπ ην
απηνζπλαίζζεκα θαη ε απηνλόκεζή ηνπ.
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