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Στόχος σεμιναρίου

• Στο σεμινάριο θα εξηγηθούν συνοπτικά  οι 
βασικές μαθησιακές δυσκολίες που 
συναντούμε στη γενική τάξη. Συγκεκριμένα, 
θα εξηγηθεί η διαφορά ανάμεσα στις ειδικές 
και γενικές μαθησιακές δυσκολίες και θα 
δοθούν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά 
τους που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
από τους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας 
για την καλύτερο σχεδιασμό του μαθήματος, 
αλλά και για την καλύτερη διαχείριση της 
τάξης.

• Θα δοθούν παραδείγματα δειγματικών 
ασκήσεων διαφοροποίησης με αφορμή 
γνωστικά αντικείμενα των φιλολογικών 
μαθημάτων.

• Θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές από 
φιλολόγους γενικής και ειδικής αγωγής του 
2ου Γυμνασίου Λέρου
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ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

 Οι μαθησιακές δυσκολίες συνιστούν γενικότερη κατηγορία, η οποία
εμπερικλείει πολλές διαφορετικές περιπτώσεις με κοινό γνώμονα τα
μειωμένα μαθησιακά επιτεύγματα, τα οποία είναι αναντίστοιχα της
νοητικής ωριμότητας του μαθητή.

 Οι συνήθεις μαθησιακές δυσκολίες είναι οι εξής: α) γενικές
μαθησιακές δυσκολίες και β) ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
(δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία,
δυσαριθμησία).



Γενικές μαθησιακές δυσκολίες με πολυπαραγοντική αιτιολογία

Πρόκειται για μαθησιακές συνεπαγωγές που οφείλονται:

 στην ύπαρξη κάποιου συνδρόμου (π.χ. υπερκινητικότητας ή Δ.Α.Δ.)

Οι δυσκολίες αυτές είναι συνήθως ενδογενείς και συνδέονται άρρηκτα με
κάποιο σύνδρομο αποτελώντας επιμέρους εκφάνσεις του στη μάθηση.

 σε μια κατάσταση (π.χ. σύνθετες γνωστικές δυσκολίες μαζί με
συναισθηματικές δυσκολίες, οριακό νοητικό δυναμικό, ψυχοκοινωνικές
δυσκολίες, χαμηλή εργαζόμενη μνήμη, αργή επεξεργασία πληροφοριών
κ.λπ.).

Οι δυσκολίες αυτές είναι συνήθως ενδογενείς.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ



ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΛΟΓΩ ΔΥΣΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Στην πραγματικότητα δεν είναι μαθησιακές δυσκολίες. 

 Οι δυσχέρειες στη μάθηση που εμφανίζουν οι μαθητές έχουν
πρόσκαιρο χαρακτήρα και οφείλονται αποκλειστικά σε περιβαλλοντικά
αίτια. Για παράδειγμα, ένας μαθητής ενδέχεται να έχει χαμηλή σχολική
επίδοση, εξαιτίας των περιορισμένων ερεθισμάτων που δέχεται από το
οικογενειακό του περιβάλλον (περιοριστικό κοινωνικό και πολιτισμικό
περιβάλλον).

 Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και οι δίγλωσσοι μαθητές, οι οποίοι
με την κατάλληλη αντισταθμιστική ή ενισχυτική διδασκαλία ξεπερνούν τις
δυσκολίες στα γλωσσικά μαθήματα. Επομένως, οι μαθητές, των οποίων οι
δυσκολίες ανάγονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, δεν εμπίπτουν
στις διατάξεις περί ειδικής αγωγής του νόμου 3699/2008.



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
Οι μαθητές με Γενικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν μειωμένα
μαθησιακά επιτεύγματα σε σχέση με τις μαθησιακές τους προσπάθειες
και μπορεί να έχουν σχολική αποτυχία.

Αναντιστοιχία προσπάθειας με μαθησιακό αποτέλεσμα

Ορισμένα σύνδρομα μπορεί να «συνυπάρχουν» με ειδικού τύπου
μαθησιακές δυσκολίες. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το
σύνδρομο ΔΕΠ-Υ, το οποίο μπορεί να συνυπάρχει με αγχώδη διαταραχή
και με δυσλεξία.



ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΩΣ ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ

Οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ παρουσιάζουν:

 περιορισμένη αναγνωστική κατανόηση

 χαμηλή εργαζόμενη μνήμη

 μειωμένη ταχύτητα επεξεργασίας των μαθησιακών πληροφοριών

 αργός μαθησιακός ρυθμός

Οι παραπάνω μαθησιακές δυσκολίες προκύπτουν από προβλήματα που
εντοπίζονται στις εκτελεστικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, η χαμηλή
ακουστική μνήμη προκαλεί δυσκολίες στην κατανόηση κειμένου, τη γραφή,
την έκφραση και λεξιλόγιο, ενώ η οπτικη-χωρική μνήμη προκαλεί δυσκολίες
στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες.



ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΔΥΣΛΕΞΙΑ
Οι προσδιοριστικοί παράγοντες που σηματοδοτούν τη δυσλεξία είναι οι 

ακόλουθοι:

α) ο μαθητής είναι «φτωχός» (μη επαρκής) αναγνώστης και ορθογράφος

β) ο μαθητής δεν έχει αισθητηριακές ή σοβαρές νευρολογικές βλάβες

γ) ο μαθητής είχε επαρκείς ευκαιρίες εκμάθησης του γνωστικού 
μηχανισμού της ανάγνωσης και της γραφής

δ) ο μαθητής δεν έχει σοβαρά συναισθηματικά προβλήματα, 

ε) ο μαθητής έχει μέση φυσιολογική ή ανώτερη νοημοσύνη.



Η δυσλεξία:

 Χαρακτηρίζεται από από μειωμένες δυνατότητες συλλαβισμού και
αποκωδικοποίησης (πρώτες τάξεις δημοτικού), ως αποτέλεσμα ενός
«ελλείμματος» στο φωνολογικό τομέα της γλώσσας. Επίσης, υπάρχουν
δυσκολίες στον γραπτό λόγο.

Οι δυσκολίες του μαθητή στον γλωσσικό τομέα δεν συνάδουν με τις
γνωστικές δυνατότητες του μαθητή και με τις μαθησιακές του ευκαιρίες.

Οι δευτερογενείς δυσκολίες μπορεί να αφορούν την κατανόηση
κειμένου και την ύπαρξη περιορισμένης αναγνωστικής εμπειρίας, οι
οποίες δυσχεραίνουν την ανάπτυξη του λεξιλογίου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΔΥΣΛΕΞΙΑ



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ  ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Η αναγνωστική δυσκολία (δυσλεξία) ως μια ειδική δυσκολία

 Σχετίζεται με την αποκωδικοποίηση της ανάγνωσης. Δεν αφορά στη
μάθηση των μεμονωμένων γραμμάτων, αν και η δυσκολία του
προσανατολισμού ως συνοδό φαινόμενο της δυσλεξίας, ενδέχεται να
προκαλεί σύγχυση στην αναγνώριση κάποιων γραμμάτων.

 Στην περίπτωση της ελληνικής γλώσσας, η αναγνωστική δυσκολία των
δυσλεξικών δεν αναμένεται να εκδηλωθεί ως παντελής αδυναμία
ανάγνωσης των συλλαβών και λέξεων αλλά κυρίως ως μια, αρκετά έως
υπερβολικά, χρονοβόρα διαδικασία γνωστικής επεξεργασίας της υπό
ανάγνωση λέξης, συνοδευόμενη και από κάποια αναγνωστικά λάθη.



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ  ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Σε δευτερογενές επίπεδο :

• Περιορισμένη κατανόηση του αναγνωσθέντος κειμένου

• Δυσχέρεια στην αντίληψη των σειροθετικών ακολουθιών

Στον γραπτό λόγο

Λόγος αναντίστοιχος της χρονολογικής ηλικίας και του νοητικού
δυναμικού του μαθητή (π.χ. εκφραστική δυσχέρεια, λάθη φωνητικού
τύπου και ιστορικής ορθογραφίας, περιορισμένο λεξιλόγιο, πιθανές
συντακτικές ανακολουθίες, πιθανές αντικαταστάσεις και αντιμεταθέσεις
συμφώνων, φωνηέντων, μερική ή ολική παράλειψη τονισμού).



ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΣΓΡΑΦΙΑΣ

Εντοπίζεται στον γραπτό λόγο.

Είναι η δυσκολία του ατόμου να παράγει αναγνώσιμη γραφή με το
χέρι. Το αναγνωστικό επίπεδο του μαθητή είναι αντίστοιχο της
χρονολογικής του ηλικίας, ενώ η γραφή υπολείπεται των συνομηλίκων
του. Οι δυσκολίες επικεντρώνονται στον σχηματισμό και την
οργάνωση των γραμμάτων στη σελίδα.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΟ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. έχει τις εξής αρμοδιότητες (Ν. 4125/2013) :

α) διενεργεί αξιολόγηση σε πρωτοβάθμιο επίπεδο για τη διάγνωση

των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του σχολικού δικτύου.

β) διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για

μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης σε συνεργασία με τους

εκπαιδευτικούς της τάξης στην οποία φοιτά ο μαθητής.

γ) πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των
δυσκολιών του μαθητή μέσα στη γενική σχολική τάξη του με τα μέσα
και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο.



ΔΟΜΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (υπουργική απόφαση 17812/Γ6/2014 - ΦΕΚ 
315/Β/12-2-2014)



ΔΟΜΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
(υπουργική απόφαση 17812/Γ6/2014 - ΦΕΚ 315/Β/12-2-2014)



ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Για τους μαθητές με Μ.Δ. ακολουθείται η ακόλουθη ιεράρχηση: 

 τομείς ή περιοχές διδακτικής παρέμβασης

 μακροπρόθεσμοι στόχοι (ή σκοποί)

 βραχυπρόθεσμοι στόχοι

Ιεραρχικά προηγούνται οι περιοχές διδακτικής παρέμβασης, ώστε να
δεχθεί αποτελεσματική υποστήριξη ο μαθητής με Μ.Δ., έπονται οι
μακροπρόθεσμοι στόχοι, που απορρέουν από τις περιοχές παρέμβασης
και τίθενται είτε σε τριμηνιαία προοπτική.

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι αφορούν τη διδασκαλία ορισμένων
στοιχείων σε σύντομο χρονικό διάστημα ή στο πλαίσιο μιας δίωρης
διδασκαλίας.



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τα κριτήρια για τον καθορισμό των περιοχών παρέμβασης είναι 
πρωτίστως ενδοατομικά:

 Αφορούν τη βελτίωση ενός μαθητή με Μ.Δ. σε συγκεκριμένους τομείς.

 Οι συνηθέστεροι τομείς παρέμβασης αφορούν συνήθως τη βελτίωση:
της αναγνωστικής ικανότητας, του γραπτού λόγου και της κατανόησης
κειμένου.

 Ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ του μαθητή με Μ.Δ., οι τομείς
παρέμβασης να αφορούν την ενίσχυση της μνημονικής συγκράτησης, τη
διευκόλυνση της επεξεργασίας των πληροφοριών, την υποβοήθηση της
εστίασης της προσοχής σε ένα συγκεκριμένο μαθησιακό έργο κ.ά.



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
Οι μαθητές με Μ.Δ. δεν έχουν ισχυρά και σταθερά μαθησιακά 
κίνητρα, για αυτό:

Χρειάζεται ορισμένοι από τους διδακτικούς στόχους να είναι
συναισθηματικής υφής (ψυχολογική ενδυνάμωση, τόνωση
αυτοεκτίμησης κ.ά.) ή ακόμη και ψυχοκινητικής υφής.



Αναποτελεσματικότητα παρεμβατικού 
προγράμματος: παραπομπή σε Κ.Ε.Σ.Υ.

Εφαρμογή της αρχής της διεπιστημονικότητας 

Τα πορίσματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης συνεξετάζονται
τόσο με τα αντίστοιχα της ψυχολογικής (με την επίδοση στις
επιμέρους κλίμακες του Wisc III, του Raven), όσο και με
συγκεκριμένα στοιχεία του κοινωνικού ιστορικού (με τα στάδια της
αναπτυξιακής πορείας του μαθητή και με την παιδαγωγική
εποπτεία της οικογένειας) προκειμένου να συναχθούν αξιόπιστα
συμπεράσματα και να εκδοθεί σχετική γνωμάτευση.



Συνήθεις οδηγίες για μαθητές με Μ.Δ 
(ειδικές - γενικές) και όχι μόνο…
• Προσαρμόζω τη διδασκαλία 

αποφεύγοντας  μακροσκελείς 
οδηγίες  Επιπλέον χρόνος 
προκειμένου να εκτελεστεί μία 
δραστηριότητα.

• Για την οργάνωση της σκέψης, 
αλλά και την παραγωγή γραπτού 
λόγου προτείνεται ιδιαίτερα η 
παροχή, αλλά και η διδασκαλία 
δημιουργίας από τον ίδιο το 
μαθητή νοητικών οργανωτών και 
εννοιολογικών χαρτών.



Συνήθεις οδηγίες για μαθητές με Μ.Δ 
(ειδικές - γενικές) και όχι μόνο…
• Χρησιμοποιούμε εποπτικό υλικό

(φωτογραφίες, εικόνες, video, 
διαδραστικό πίνακας, 
εκπαιδευτικά λογισμικά κ.λπ), 
αλλά και εναλλακτικά μέσα και 
ποικιλία δραστηριοτήτων με 
σκοπό την διευκόλυνση του 
μαθητή στην αφομοίωση, 
εφαρμογή και αξιολόγηση της νέας 
γνώσης (π.χ. αντιστοιχίσεις, 
συμπλήρωση κενών, πολλαπλές 
επιλογές, πλαγιότιτλοι, περίληψη, 
διευκρινίσεις) 



Συνήθεις οδηγίες για μαθητές με Μ.Δ 
(ειδικές - γενικές) και όχι μόνο…
• Παρέχουμε οδηγούς μελέτης όπως: 

έτοιμες προετοιμασμένες ερωτήσεις, 
βοηθώντας να εστιάσουν στις 
σημαντικές πληροφορίες, 
λεξιλόγιο/κατηγορίες εννοιών, ή
δείχνουμε παλιότερα διαγωνίσματα 
για να καταλάβουν τι ζητείται και με 
ποιον τρόπο. 

• Στην περίπτωση που πρέπει να 
απαντήσουν σε διαγωνίσματα 
πολλαπλών επιλογών, είναι 
σημαντικό να διδαχθούν να 
χρησιμοποιούν στάδια αποκλεισμού.



Συνήθεις οδηγίες για μαθητές με Μ.Δ 
(ειδικές - γενικές) και όχι μόνο…
• Επιλέγουμε ομαδοσυνεργατικές 

μεθόδους διδασκαλίας, ώστε να 
εμπλέξουμε τους μαθητές 
ενεργά σε μαθησιακές 
δραστηριότητες, αλλά και σε 
εξωσχολικές δράσεις.  



Διαφοροποίηση: Βασικές αρχές

Η διδακτική πράξη αποκτά νόημα 
για τον μαθητή 

• όταν συνδεθεί με τις ανάγκες και 
τις εμπειρίες του, 

• όταν αγγίζει τα ενδιαφέροντά του 
και 

• όταν έχει αναλογία με το επίπεδο 
γνώσεων και δεξιοτήτων του, ώστε 
να ενεργοποιήσει τους νοητικούς 
και μαθησιακούς μηχανισμούς και 
στρατηγικές του



Διαφοροποίηση: Βασικές αρχές

• Ρόλος του εκπαιδευτικού
«ενορχηστρωτής» της διδασκαλίας, και με
την έννοια αυτή θα πρέπει να
προγραμματίσει και να σχεδιάσει την πορεία
της, αφού πρώτα προσμετρήσει όλες τις
πληροφορίες που αφορούν τους μαθητές του
(Ηall, 2002).

• Η τεχνική της διαφοροποίησης στηρίζεται
στην αναδόμηση και προσαρμογή ενός ή
περισσότερων στοιχείων του γνωστικού
αντικειμένου (σκοπών και στόχων,
περιεχομένου, πορείας, αποτελεσμάτων και
αξιολόγησης) με βάση ένα ή περισσότερα
χαρακτηριστικά του μαθητή (ετοιμότητα με
βάση τις πυρηνικές γνώσεις, ενδιαφέροντα,
στυλ μάθησης, είδη νοημοσύνης).



Προϋποθέσεις οργάνωσης μιας διδασκαλίας 
με βάση τις αρχές της διαφοροποίησης
• Α)Παραδοχή ότι η μόνιμη γνώση είναι

γνώση εποικοδομημένη, δηλαδή
κωδικοποιημένη στη μακροπρόθεσμη
μνήμη. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να
επιβεβαιωθεί ότι οι μαθητές
κατέχουν τις λεγόμενες «πυρηνικές
γνώσεις».

• Β)Ο συνδυασμός των
προαπαιτούμενων γνώσεων με τη νέα
γνώση μέσω ποικίλων μεθόδων
βοηθά, ώστε οι διδασκόμενοι να
οργανώσουν γνωστικά σχήματα, τα
οποία τους βοηθούν στη βαθύτερη
κατανόηση και εμπέδωση.



Βήματα πρακτικής εφαρμογής 
αποτελεσματικής διαφοροποίησης
• Α) Προετοιμασία του

εκπαιδευτικού Επιλέγει, ώστε
να επισημάνει, τις βασικές –
πυρηνικές γνώσεις που θα πρέπει
στο τέλος του μαθήματος όλοι οι
μαθητές να ξέρουν βάσει των
στόχων του μαθήματος και του
Π.Σ.

• Φροντίζει ώστε να δημιουργήσει
ασκήσεις με τις προαπαιτούμενες
γνώσεις που είναι απαραίτητες
ώστε ο κάθε μαθητής να δεχτεί τη
νέα γνώση.



Προϋποθέσεις οργάνωσης μιας διδασκαλίας 
με βάση τις αρχές της διαφοροποίησης
• Β) Υποστήριξη των μαθητών ώστε να

κωδικοποιήσουν και να συσχετίσουν τις
νέες έννοιες, να επισημαίνουν τι
γνωρίζουν και τι όχι και τι χρειάζεται να
μάθουν, με άλλα λόγια να αποκτήσουν
μεταγνωστικές ικανότητες.

• Συνεχής επανάληψη συσχέτισης –
συντήρησης με ποικίλες ασκήσεις,

• Υιοθέτηση της ενεργητικής συμμετοχής
του κάθε μαθητή και όχι ο περιορισμός
στη συνηθισμένη ακρόαση και
υπενθύμιση, κάτι που σημαίνει ότι
περιορίζεται δραστικά ο (μονο)λόγος του
εκπαιδευτικού και ενισχύεται η εργασία
και συνεργασία των μαθητών.



Ιδιαιτερότητες Γυμνασίου - Λυκείου

• Οι δυσκολίες των μαθητών δεν 
εστιάζονται πλέον στην 
αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου, 
αλλά παρατηρούμε ότι εντείνονται 
στους τομείς της αναγνωστικής 
κατανόησης, της κατανόησης κειμένου 
(κυριολεκτικής και ερμηνευτικής), όπως 
επίσης και στην παραγωγή γραπτού 
λόγου. 

• Επιπλέον, οι δυσκολίες στα λάθη 
ιστορικής ορθογραφίας εξακολουθούν να 
υφίστανται, έστω και ενίοτε σε πιο 
περιορισμένο βαθμό. 

• Παρατηρούνται επομένως δυσκολίες στα 
γλωσσικά μαθήματα, ακόμη και στην 
Ιστορία (ιδίως αν πρόκειται για μαθητές 
με ΕΜΔ και ΔΕΠ-Υ).



Μέθοδος προσέγγισης

• Όταν έχουμε μαθητές με ΜΔ κινούμαστε 
περισσότερο στο πλαίσιο της έμμεσης 
διδασκαλίας (με τη χρήση προκαταβολικών 
οργανωτών και γραφηματικών οργανωτών), ενώ 
προσαρμοζόμαστε στις μαθησιακές ανάγκες τους 
καθώς και στο μαθησιακό τους στυλ (το γνωστό 
τρίπτυχο ακουστικός-οπτικός-κιναισθητικός (ή και 
μεικτός τύπος).

• Η πιο συνηθισμένη μέθοδος που έχει ευρεία 
εφαρμογή για τις ΜΔ είναι η πολυαισθητηριακή 
μέθοδος, ενσωματώνουμε λοιπόν στη διδασκαλία 
μας στοιχεία αυτής της μεθόδου.

• Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται περισσότερες 
από μία αισθήσεις όπως η ακοή, η όραση και η 
αφή, με αποτέλεσμα να συνδέονται πολλαπλές 
περιοχές του εγκεφάλου με το αντικείμενο που 
διδάσκεται.



Παραδείγματα διαφοροποίησης 

• Θα χρειαστεί στις ασκήσεις χρονικής ή 
εγκλιτικής αντικατάστασης να υπάρξει μια 
πλαισίωση, κυρίως με αναφορά στο χρόνο 
και περισσότερο στο πρόσωπο (στην 
προσωπική αντωνυμία),

• Η αντωνυμία χρειάζεται να τίθεται μπροστά 
από τις ζητούμενες ρηματικές αλλαγές, 
επειδή οι μαθητές με ΕΜΔ τείνουν να έχουν 
δυσκολίες συγκράτησης του προσώπου στη 
βραχυπρόθεσμη μνήμη (λ.χ. οι δυσλεξικοί 
μαθητές μπορούν να συγκρατήσουν στη 
βραχύχρονη µνήµη λιγότερες πληροφορίες 
από τις 5 έως ή τις 9 ενός μέσου μαθητή) 
επειδή επικεντρώνονται στην προσθήκη των 
αναγκαίων χαρακτηριστικών σχηματισμού 
ενός χρόνου (π.χ. αύξησης και 
αναδιπλασιασμού, καταλήξεων), με 
αποτέλεσμα να τους διαφεύγει η 
σταθερότητα του προσώπου.

Ενεστώτας ουτος (γ΄ ενικό)  

Παρατατικός  

Μέλλοντας  

Αόριστος  

Παρακείμενος   

Υπερσυντέλικος  

Συντελεσμένος Μέλλοντας  

 

Χρονική ή εγκλιτική αντικατάσταση: ρήμα λέγει 



Παραδείγματα διαφοροποίησης 

• Ο λεξιλογικός πίνακας στα Αρχαία από το 
πρωτότυπο μπορεί να αποδίδεται με 
έναν έτοιμο γραφηματικό οργανωτή, για 
να διευκολυνθούν οι μαθητές με ΜΔ που 
ανήκουν στον οπτικό ή μεικτό τύπο.

• Παράδειγμα Αρχαία Ελληνικά α’ 
γυμνασίου, σελ. 71 λεξιλογικός πίνακας

• -Εστιάζουμε στις σημαντικές λέξεις, τις 
οποίες ο μαθητής θα συναντήσει με 
υψηλή συχνότητα και θα χρειαστεί 
αργότερα να εντάξει στο οπτικό του 
λεξικό και στο λεξιλόγιό του (π.χ. 
παραλείπουμε τη λέξη πατρολογία, 
άπατρις) 



Παραδείγματα διαφοροποίησης Γλώσσα -
Λογοτεχνία
• Στόχος για τους μαθητές με ΜΔ δεν 

είναι μόνο η κυριολεκτική κατανόηση.

• Δηλαδή, οι μαθητές με ΜΔ 
χρειάζεται να στηρίζονται, ώστε να 
μπορούν να «χαρούν» τα κείμενα:  να 
διατυπώνουν υποθέσεις για αυτά, να 
ερμηνεύουν όσα αναφέρονται σε 
αυτά, ακόμη και να αξιολογούν το 
περιεχόμενο των ιδεών (ή των 
στάσεων ή της επιχειρηματολογίας) 
που εκφράζονται σε αυτά. 

• Η βασική παραδοχή από την οποία 
εκκινούν οι προσπάθειές μας είναι το 
γεγονός ότι οι μαθητές με ΜΔ δεν 
είναι επαρκείς αναγνώστες.

• Ειδικά η δυσλεξία, αποτελεί γνωστική 
δυσκολία, η οποία επηρεάζει 
σημαντικά τις γλωσσικές δεξιότητες 
του παιδιού σε επίπεδο γραπτής 
απεικόνισης και νοητικής 
αναπαράστασης. 

• Αυτά εκδηλώνονται µέσα από την 
αδυναμία σωστής χρήσης του 
οπτικού και λεκτικού κώδικα, 
αδυναμία αποτελεσματικής 
λειτουργίας της βραχύχρονης µνήµης
καθώς και µεγάλη δυσκολία στην 
ακολουθούµενη σειρά των γραπτών 
συµβόλων στη συλλαβή, στις λέξεις, 
στις προτάσεις. 



Παράδειγμα από τα ΚΝΛ «Το πιο γλυκό ψωμί»
Αδρομερής διδακτικός σχεδιασμός

• Αφόρμηση: με βάση τον τίτλο (νοερή 
εικόνα ενός λαχταριστού ψωμιού, 
υποβολή ερωτήσεων για το επίθετο 
γλυκός και για τον διατροφικό ρόλο του 
ψωμιού, δημιουργία εικασιών και 
προσδοκιών για το περιεχόμενο του 
κειμένου).

• Μετά την ανάγνωση, αντί για τις 
συνηθισμένες ερωτήσεις, μπορεί το 
κείμενο να προσεγγιστεί περισσότερο 
εποπτικά με τη βοήθεια εννοιολογικού 
χάρτη. Πρόκειται για την προοδευτική 
κατασκευή δομημένου εννοιολογικού 
χάρτη με βάση τις κατάλληλες ερωτήσεις 
του εκπαιδευτικού (για την εύρεση των 
θεματικών κέντρων κ.λπ.). 



Παράδειγμα από τα ΚΝΛ «Το πιο γλυκό 
ψωμί» Αδρομερής διδακτικός σχεδιασμός
• Οι μαθητές θα έχουν μπροστά τους τον 

εννοιολογικό χάρτη με συμπληρωμένα 
μόνο ορισμένα θεματικά κέντρα και τις 
λοιπές διασυνδέσεις να είναι κενές (θα 
τις συμπληρώσουν είτε ατομικά είτε 
ομαδοσυνεργατικά).

• Για την κατασκευή του νέου χάρτη ο 
φιλόλογος μπορεί να χρησιμοποιήσει 
οποιοδήποτε από τους σχετικούς 
ιστοτόπους (προτείνεται το  
https://www.mindmup.com/#storage, 
γιατί δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης 
στον Η/Υ μας, όπως και το canva.com, 
γιατί  οι υπόλοιποι  παρέχουν μόνο τη 
δυνατότητα αποθήκευσης στο  drive για 
τη δωρεάν έκδοση). 

https://www.mindmup.com/#storage


Παράδειγμα από τα ΚΝΛ «Το πιο γλυκό 
ψωμί» Αδρομερής διδακτικός σχεδιασμός
• Μπορεί να ακολουθήσει η δραματοποίηση 

κειμένου (με ομαδοσυνεργατική ανάθεση ρόλων: 
βασιλιά, γιατρού, γέροντα, φούρναρη). 

• Κάθε ομάδα, θα φτιάξει σύντομους ζωντανούς 
υποθετικούς διαλόγους, τους οποίους έπειτα θα 
καταγράψει.  

• Εδώ, ανάλογα με τον τύπο στον οποίο ανήκει κάθε 
μαθητής, θα λειτουργήσει: στη δραματοποίηση 
για παράδειγμα ο κιναισθητικός μαθητής, θα κάνει 
κινήσεις (π.χ. βιαστικές κινήσεις φούρναρη, που 
δηλώνουν την αγωνία του για την παρασκευή του 
ψωμιού ή εκτέλεση επίπονης εργασίας από τον 
βασιλιά), οι ακουστικοί μαθητής θα ζωντανέψουν 
το διάλογο, ο οπτικός μαθητής θα κάνει την 
καταγραφή στο κείμενο ή βρει σχετικές εικόνες 
στο διαδίκτυο και θα τις βάλει σε αλληλουχία 
δράσης) κ.λπ.



Παράδειγμα από τα ΚΝΛ «Το πιο γλυκό 
ψωμί» Αδρομερής διδακτικός σχεδιασμός
• Κάθε μαθητής, στο τέλος, θα 

κληθεί να επανασυνθέσει την 
ιστορία ως «νέος» αφηγητής 
(μεταφορά ευθέος λόγου σε 
πλάγιο με τριτοπρόσωπη 
αφήγηση). 

• Εναλλακτικά, μπορεί κάθε μαθητής 
να φανταστεί μια δικής του 
έμπνευσης συνέχιση του 
παραμυθιού, ακόμη και να φτιάξει 
σκίτσο ή κόμικ (εναλλακτικοί 
τρόποι αξιολόγησης των μαθητών 
με ΜΔ).



Για την ιστορία

• Ενδείκνυται η (συν)δημιουργία και 
αξιοποίηση χρονογραμμών και 
εννοιολογικών χαρτών, ώστε οι 
πληροφορίες να οπτικοποιούνται.

• Οι χρονογραμμές μπορεί να 
δημιουργηθούν από τον 
εκπαιδευτικό με εργαλεία 
ελεύθερης πρόσβασης του WEB02 
(https://www.timetoast.com/) , ή 
να αντληθούν από έτοιμα 
εργαλεία του Φωτόδεντρου.

https://www.timetoast.com/


Άσκηση διαφοροποίησης

• Η στρατηγική Think-Tac-Toe (τη 
συναντάμε και Tic-Tac-Toe) 
χρησιμοποιεί τη θεωρία της 
Πολλαπλής Νοημοσύνης 
του Howard Gardner
προκειμένου οι μαθητές να 
επιλέξουν οι ίδιοι, μέσα από μια 
ποικιλία δραστηριοτήτων, τον 
τρόπο με το οποίο θα 
επιδείξουν αυτό που γνώρισαν, 
κατανόησαν και μπορούν να 
κάνουν.





Παράδειγμα διαφοροποίησης στην Α.Ε.Γ (Από το 
κείμενο 6ης Ενότητας, Α΄Γυμνασίου: Η Ομορφιά 
δεν είναι το πάν»

Απαντήσεις 

ομάδας 1 

 

Ερωτήσεις 

Σωστό Λάθος Αιτιολόγηση Ενδεικτικές λέξεις του 

κειμένου 

Ο 

πρωταγωνιστής 

του μύθου είναι 

ένας λύκος; 

   Ἔλαφος 

Τα γεγονότα 

εκτυλίσσονται 

την άνοιξη. 

   θέρους 

Το ζώο πλησιάζει 

μία πηγή. 

   ἐπί τινα πηγὴν 

Ήθελε να βρει 

τροφή. 

   πιὼν 

Θαύμαζε τη 

μορφή του. 

   προσεῖχεν τῇ τοῦ 

σώματος ἰδέᾳ 

 



Παράδειγμα διαφοροποίησης στην Α.Ε.Γ

Απαντήσεις 

 

 

Ερωτήσεις 

Απαντήσεις ομάδας 2 Βρείτε λέξεις μέσα στο 

κείμενο που θα 

τεκμηριώνουν την απάντησή 

σας. 

Ποιος είναι ο 

πρωταγωνιστής του μύθου; 

  

Σε ποια εποχή του γίνονται 
τα γεγονότα; 

  

Σε ποιο μέρος βρισκόμαστε;   

Για ποιον λόγο βρέθηκε εκεί 

το ζώο; 

  

Τι κάνει αρχικά;   

 



Παράδειγμα διαφοροποίησης στην Α.Ε.Γ

Απαντήσεις 

 

Ερωτήσεις 

Απαντήσεις ομάδας 3 Βρείτε αρχαίες 

λέξεις στο κείμενο 

που τεκμηριώνουν 

τις απαντήσεις σας. 

Βρείτε τη σημασία 

των λέξεων στα νέα 

ελληνικά. 

Ποιος είναι ο 

πρωταγωνιστής του 

μύθου; 

   

Σε ποια εποχή του 

γίνονται τα 

γεγονότα; 

   

Σε ποιο μέρος 

βρισκόμαστε; 

   

Για ποιον λόγο 
βρέθηκε εκεί το ζώο; 

   

Τι κάνει αρχικά;    

 



Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3+ 

Να υπογραμμίσετε τον 

σωστό τύπο.  
(α) τοῦ θεατῇ τοῦ θεατοῦ τοῦ 

θεατὰ  

(β) τῷ νεανίᾳν, τὸν νεανίαν 

τοῦ νεανία  

(γ) τοῖς προφήτοις, ταῖς 

προφήταις τοῖς προφήταις 
(δ) τῆς ὥρης τῆς ὥρας τῆς 

ὥρᾳς 

Συμπληρώστε σωστά τις 

καταλήξεις.  
τοῦ       πολίτ… 

τῷ                              πολίτ…   

τῆς                              ἀρετ…   

τῆς θαλάσσ… 

τὸν στρατιώτ… 

                           
 

αἱ  ἀρετ… 

τῶν πολιτ… 

ταῖς   γλώσσ… 

τὰς ἀληθεί… 
ὦ ὧρ… 

 

Συμπληρώστε τις 

καταλήξεις, μεταφέρετε 
στον αντίθετο αριθμό τα 

ουσιαστικά και αποδώστε 

στα νεοελληνικά το νόημα 

της πρότασης. 

Οἰ ὁπλῖτ… (ὁπλίτης), 

ἔφερον τοὺς τραυματί… 
(τραυματίας)  

Επίπεδο 3 Πυρηνική Γνώση Επίπεδο 3 

Συμπληρώστε τις καταλήξεις 

στα παρακάτω ουσιαστικά 

και να τα μεταφέρετε στον 

αντίθετο αριθμό. 
Ποσειδῶν τὴν ὁρμ… (ὁρμή) 

τῶν θαλασσ… (θάλασσα) 

ἐφύλαττε καὶ ὁ Ἀρης 

τὰς στρατι…. (στρατιά) ἐν 

ταῖς μάχ… (μάχη) διέσῳζεν. 

Να υπογραμμίσετε τα 

ουσιαστικά της Α΄ Κλίσης 

στο παρακάτω κείμενο και 

να αναφέρετε το γένος, την 
πτώση και τον αριθμό τους. 

Τῶν ἀρετῶν πρώτη μέν ἐστιν 

ἡ εὐσέβεια, δευτέρα δ’ ἡ 

δικαιοσύνη. (…)Ἡ ἀσέβεια 

καὶ ἡ ἀδικία αἰσχύνην τοῖς 
ἀνθρώποις φέρουσι. Τῶν 

ἀρετῶν ἐστι καὶ ἡ ἀνδρεία. 

Ἐκ τῆς ἀνδρείας τῇ στρατιᾷ 

νῖκαι, ἐκ δὲ τῶν νικῶν τιμαί 

εἰσι τοῖς  στρατιώταις και 
τοῖς  πολίταις. 

Να επιλέξετε την κατάλληλη 

λέξη και να τη βάλετε στη 

σωστή πτώση. 

 
 Ἔλεγε τὴν σωφροσύνη / 

κακία…….. εἶναι τὴν αἰτία/  

δόξα……….. τῆς 

εὐδαιμονία / ἡδονὴ……… 

Επίπεδο 3+ Επίπεδο 2 Επίπεδο 1 

Μεταφέρετε τις παρακάτω 

φράσεις από τα νέα ελληνικά 

στα αρχαία ελληνικά 

 

Η αξία της ελληνικής 
γλώσσας είναι μεγάλη. 

 

Κύριε διευθυντή λέω την 

αλήθεια. 

Να αναγνωρίσετε 

γραμματικά τα παρακάτω 

ουσιαστικά 

Λοχίου , τραυματίαις, 

ἐπιγραφῶν, τραπέζης 

Να γράψεις τις καταλήξεις 

των ουσιαστικών βάσει των 

πτώσεων που δίνονται. 

Τράπεζα  Γεν. ενικού 

μοῖρα  δοτ. Ενικού 
στρατιώτης  γεν. πληθ. 

ποιητής  κλητ. ενικού. 

 



Αξιολόγηση μαθητών

• Οι οδηγίες των δοκιμασιών να διαβάζονται πολλές φορές και 
να ελέγχεται η κατανόησή τους, να μη διαβάζονται 
συγκεντρωτικά στην αρχή της εξέτασης αλλά να 
παρουσιάζονται σταδιακά. 

• Οι ερωτήσεις να είναι απλές ως προς τη δομή και το 
λεξιλόγιο και οι λέξεις-κλειδιά να τονίζονται με μαύρα 
γράμματα ή υπογράμμιση. 

• Την καλλιέργεια της αναγνωστικής ικανότητας και 
κατανόησης

• Την ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου

• Τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και δημιουργία εννοιών

• Σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με τη βιωματική μάθηση 

• Την εκμάθηση κατάλληλων μεταγνωστικών τεχνικών και 
στρατηγικών για καλύτερη επεξεργασία κειμένων και 
παραγωγή γραπτού λόγου

• Την ανάπτυξη τεχνικών αυτό-διόρθωσης

• Την εκπαίδευση και ενίσχυση του μαθητή για αυτόνομη 
μελέτη



Καλές πρακτικές από συναδέλφους του 2ου

Γυμνασίου Λέρου
Ονοματεπ

ώνυμο:

Πάκιου Άννα

Ειδικότητα

:

ΠΕ02 ΕΑΕ – Τμήμα Ένταξης

Τίτλος 

Δράσης:

Escape Room: «1821-2021»

Σύνδεσμος

:

https://docs.google.com/presentation/d/1SBEDfqWdKb4IijD1YNX8zpOnibs3qvuaRm03o

Nu8jxw/preview#slide=id.gb5a75d2f5c_1_0

Χρόνος 

Παρουσία

σης:

7’

Ονοματεπώνυμο

:

Παπαθανασίου Χρυσούλα

Ειδικότητα: ΠΕ02

Τίτλος Δράσης: «Διαθεματική προσέγγιση του ποιήματος «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» του Δ. 

Σολωμού μέσω της Λογοτεχνίας, της Ζωγραφικής και της Μουσικής και 

Δημιουργία ενός ψηφιακού Μουσείου για την παρουσίαση των έργων των 

μαθητών» με τίτλο: «Ψηφιακό Μουσείο ποιήματος Δ. Σολωμού του 2ου

Γυμνασίου Λέρου». - Πρωταγωνιστική συμμετοχή μαθητή με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (σύνδρομο Asperger).

Σύνδεσμος: https://www.artsteps.com/view/60426efbaca2194b5baa92e6

Χρόνος 

Παρουσίασης:

9’

Ονοματεπώνυ

μο:

Καϊσούδη Γεωργία

Ειδικότητα: ΠΕ02 ΕΑΕ - Παράλληλη Στήριξη μαθητών Α΄Γυμνασίου

Τίτλος Δράσης: "Ιστορία Α΄Γυμνασίου": Το παρόν ηλεκτρονικό βιβλίο δημιουργήθηκε για να 

παρουσιάσει το μάθημα της ιστορίας πιο απλά για τα δύο παιδιά της παράλληλης 

στήριξης της Α’ Γυμνασίου.

Σύνδεσμος: https://read.bookcreator.com/OmrrUeHPgoZBwv4T7zKfYROZxHS2/Dj22fApDQPiEe

8QiJQRtdg

Χρόνος 

Παρουσίασης:

9’

Ονοματεπώνυμ

ο:

Φραγκόπουλος Σπυρίδων

Ειδικότητα: ΠΕ02 ΕΑΕ - Παράλληλη Στήριξη μαθητών Β' και Γ' Γυμνασίου

Τίτλος Δράσης: "Αρχαία Ελληνικά - Δωμάτιο Διαφυγής"

Σύνδεσμος: https://docs.google.com/presentation/d/18lKJXylmOl9FmSk3JjH8LCvm5TXWJMtlrh

Rnx7g-Pu8/edit?usp=sharing

Χρόνος 

Παρουσίασης:

4’

https://www.artsteps.com/view/60426efbaca2194b5baa92e6
https://docs.google.com/presentation/d/18lKJXylmOl9FmSk3JjH8LCvm5TXWJMtlrhRnx7g-Pu8/edit?usp=sharing


Καλές πρακτικές από συναδέλφους του 2ου

Γυμνασίου Λέρου

Ονοματεπών

υμο:

Φραγκόπουλος Σπυρίδων

Ειδικότητα: ΠΕ02 ΕΑΕ – Παράλληλη Στήριξη μαθητή Γ' Γυμνασίου

Τίτλος 

Δράσης:

"Ιστορία - Οι Γυναίκες της Επανάστασης"

Σύνδεσμος: https://docs.google.com/presentation/d/1qJYjEmpuvqNY_E9eBJTP3Qx0OkpQlnQQH1

RlzIBq7iI/edit?usp=sharing

Χρόνος 

Παρουσίαση

ς:

4’

https://docs.google.com/presentation/d/1qJYjEmpuvqNY_E9eBJTP3Qx0OkpQlnQQH1RlzIBq7iI/edit?usp=sharing



