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 Η πιο μελετημένη μορφή μαθησιακών δυσκολιών είναι η δυσκολία 
στην ανάγνωση, κατά την οποία το παιδί αποδίδει κάτω από το 
επίπεδο που αντιστοιχεί στο νοητικό του δυναμικό Οι μαθητές με 
Μ.Δ. βιώνουν αναποτελεσματικότητα κι όχι ανεπάρκεια. 

    (Gersten et al., 2001;Μαρκοβίτης-Τζουριάδου,1991:39). 
 Το πιο συχνό αλλά και το πιο εμφανές πρόβλημα στην περίπτωση 

των μαθησιακών δυσκολιών συνδέεται με την ανάγνωση, λειτουργία 
που υπεισέρχεται στη διδασκαλία όλων των σχολικών μαθημάτων 
και αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση και έκφραση του 
γραπτού λόγου. 

     Η εκμάθησή της αποτελεί μια σύνθετη διεργασία. Για να την 
αποκτήσει κανείς πρέπει να μάθει πώς να συνδέει ή να 
«μεταφράζει» τα σύμβολα του έντυπου λόγου σε φθόγγους, να 
κατανοεί τον τεμαχισμό της ομιλίας σε μικρές ενότητες και πώς 
αυτές αναπαριστάνονται έντυπα.Η κατανόηση αυτής της αμφίδρομης 
σχέσης αποτελεί την αλφαβητική αρχή(alphabetic principle), 
δεξιότητα απαραίτητη για τη γρήγορη κι ευχερή ανάγνωση λέξεων 
(Τζουριάδου-Αναγνωστοπούλου,2011:187). 
 

 



   Η πορεία εκμάθησης της ανάγνωσης 
απαρτίζεται από τέσσερα στάδια 
(Anderson,1984 στο Μαρκοβίτης-
Τζουριάδου,1991): 

 Εξελικτική ανάγνωση: μηχανική εκμάθηση της 
ανάγνωσης μέσα από κατασκευασμένα κείμενα. 

 Μελέτη: ταυτόχρονη ανάγνωση και κατανόηση 
κειμένου μέσα από μη κατασκευασμένα κείμενα. 

 Λειτουργική ανάγνωση (ή ανάγνωση επιβίωσης): 
καλύπτει ανάγκες της καθημερινής ζωής. 

 Ανάγνωση για προσωπική ευχαρίστηση. 



Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: 

     

Διαθέτουν περιορισμένη ή ανύπαρκτη γνώση δομής περιεχομένου 
για τη διευκόλυνση της κατανόησης. 

 Προσεγγίζουν το κείμενο με εμφανώς τυχαίο τρόπο. 

           

Δε διακρίνουν τα ουσιώδη από τα επουσιώδη στοιχεία. 

           

Αδυνατούν στην έκφραση υποθέσεων σχετικά με την     εξέλιξη 
των γεγονότων. 

Δε διαθέτουν επίγνωση της αδυναμίας τους να κατανοούν. 

Bιώνουν αποτυχία και συχνά αποθαρρύνονται στο έργο τους και 
το εγκαταλείπουν( inactive learners) (Gursten et al.2001) 

 

 



     Συμμετέχοντες:Ένας μαθητής και μία 
μαθήτρια της Γ΄ τάξης( αλλοδαποί) με 
δυσκολίες στην αναγνωστική ικανότητα 
προερχόμενες από δυσκολίες στην αναγνωστική 
κατανόηση. 

   Φοιτούν στο Τμήμα Ένταξης πέντε ώρες 
εβδομαδιαίως και δεν έχουν διάγνωση. 

   Διάρκεια προγράμματος: Ολόκληρο το σχολικό 
έτος σε τρεις φάσεις.  
 

  
 

   



Το προφίλ των μαθητών: 
(μαθητής) 

 Προφορικός λόγος 
    Χρησιμοποιεί περιορισμένο λεξιλόγιο 

και παραιτείται όταν δεν μπορεί να 
εκφράσει μια ιδέα. 

    Δεν κατανοεί πλήρως προφορικές 
οδηγίες ενώ ανταποκρίνεται καλύτερα 
στις γραπτές.  

    Δυσκολεύεται στη συγκέντρωση 
προσοχής. 

    Δυσκολεύεται στην αναδιήγηση μιας 
ιστορίας.  

 Γραπτός λόγος 
    Προσεγγίζει το γραπτό λόγο με 

περισσότερη άνεση και με ευχέρεια 
στα απλά κείμενα αλλά διαβάζει γενικά 
μονότονα και σε δυσκολότερα κείμενα 
διαβάζει αργά και συλλαβιστά με τάση 
να εγκαταλείψει. 

     Κατανοεί καλύτερα κατά τη σιωπηρή 
ανάγνωση. 

     Η γραπτή του έκφραση είναι λιτή και 
συχνά χρειάζεται υποστήριξη για να 
ολοκληρωθεί. 

     Μπορεί να αντιγράψει ένα κείμενο, αν 
επικεντρώσει την προσοχή του. Έχει 
κατανοητό γραφικό χαρακτήρα, δεν 
κάνει παραλείψεις και αφήνει κενά 
μεταξύ των λέξεων. 

 



(μαθήτρια) 
 Προφορικός λόγος 
               Χρησιμοποιεί ικανοποιητικό λεξιλόγιο, αν και όχι 

ιδιαίτερα πλούσιο, καταφεύγει σε περιφράσεις 
και παραλληλισμούς προκειμένου να γίνει 
κατανοητή. 

     Είναι επικοινωνιακή και εκδηλώνει την επιθυμία 
της να εκφραστεί, συχνά με τρόπο παρορμητικό. 

     Κατανοεί πλήρως προφορικές οδηγίες. 
     Είναι σε θέση να αναδιηγηθεί μια ιστορία που 

ακούει. 
     Οι προτάσεις της είναι απλές και εφαρμόζει 

συντακτικούς κανόνες χωρίς να εκφράζεται 
λάθος. 

 Γραπτός λόγος 
       Παρουσιάζει σημαντικές 

δυσκολίες αποκωδικοποίησης του 
γραπτού λόγου στη φωναχτή 
ανάγνωση και αποδίδει καλύτερα, 
όταν της ανατίθεται σιωπηρή 
ανάγνωση. 

      Η μνήμη και η προσοχή της είναι 
σε καλό επίπεδο.  

     Η αυθόρμητη γραπτή έκφραση 
είναι φτωχή και συχνά χρειάζεται 
υποστήριξη για να ολοκληρωθεί. 

     Αντιγράφει χωρίς λάθη και έχει 
ευανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα 
που χρειάζεται, ωστόσο, 
βελτίωση. 

    Όταν γράφει, παραλείπει 
γράμματα ή συλλαβές, κάνει 
αντικαταστάσεις γραμμάτων 
και παραλείπει τόνους ή 
τονίζει λανθασμένα. Δε 
συμβαδίζει ο προφορικός με το 
γραπτό της λόγο. 

 
  
       



Και οι δυο μαθητές… 

    Αναγνωρίζουν με άνεση τα γράμματα ως ονόματα, 
γραφήματα και φωνήματα. Αντιστοιχίζουν με επιτυχία τα 
κεφαλαία με τα πεζά. Γνωρίζουν το μηχανισμό της 
ανάγνωσης αλλά με πολύ περιορισμένες επιδόσεις 
σ΄αυτήν. Στην πραγματικότητα είναι σε θέση να 
διαβάζουν απλές δισύλλαβες λέξεις  ή το πολύ 
τρισύλλαβες του τύπου σύμφωνο-φωνήεν.  

    Δυσκολεύονται ιδιαίτερα στα στ, τσ, τζ, γκ, γγ, μπ, ντ, 
και στα τριπλά σύμφωνα. Η δυσκολία τους εντοπίζεται 
κατά κύριο λόγο στην ανάγνωση. 

      



Βασικός στόχος (α) 

   Καλλιέργεια της γλωσσικής ικανότητας 
μέσα από την κατάκτηση της εξελικτικής 
ανάγνωσης και της μελέτης που οδηγούν 
στη λειτουργική ανάγνωση και τέλος στην 
ανάγνωση για προσωπική ευχαρίστηση. 



Βασικός στόχος (β) 

  Ορίστηκε από τα πέντε «συστατικά» της 
ανάγνωσης: 

 την φωνημική επίγνωση 

 την αποκωδικοποίηση 

 την ευχέρεια 

 το λεξιλόγιο 

 την κατανόηση 
(National Reading Panel,2000 στο Βασιλάκη,2013). 



Επιμέρους στόχοι 

Να κατανοήσουν την κατάτμηση του 
γραπτού λόγου σε συλλαβές και φθόγγους 
που φέρουν τη δική τους ονομασία και 
τους δικούς τους ήχους. 

Να εμπλουτιστεί ο προφορικός και 
γραπτός τους λόγος. 

Να κατανοήσουν τη σύνδεση μεταξύ 
προφορικού και γραπτού λόγου. 



Να εξασκηθούν στη χρήση λεξικού. 

Να κατακτήσουν ένα βασικό λεξιλόγιο 
μέσα από ομαδοποίηση λέξεων. 

Να συνδέσουν την ύπαρξη του γραπτού 
λόγου με υλικό που ξεφεύγει από το 
σχολικό βιβλίο. 

Να συνεργάζονται και να δημιουργούν. 

Να αντλούν ευχαρίστηση και ικανοποίηση 
από τη δουλειά τους. 



α΄ φάση 
Γνωριμία με τα δίψηφα σύμφωνα 

με τη χρήση κατάλληλου υλικού 
που ενισχύει την 
οπτικοαντιληπτική διάκριση 
(ολοκλήρωση). 

  Συγκεκριμένα…. 



Αναγνώριση και εκμάθηση του 
γραφήματος-φωνήματος. 

 

 

   Αντιγραφή και απομνημόνευση ευχάριστων 
ποιημάτων και γλωσσοδετών  που περιέχουν το 
γράφημα-φώνημα. 





  

    

   Ξεφυλλίσαμε περιοδικά, εντοπίσαμε εικόνες που 
περιέχουν στο όνομά τους τα διπλά σύμφωνα, 
τις κόψαμε και τις κολλήσαμε. 



Χρήση λεξικού… 

   Οι λέξεις που εντοπίσαμε 
μας χρησίμευσαν για να 
κάνουμε λίστες και να 
αναζητήσουμε τη σημασία 
τους στο λεξικό, τις 

αντέγραψαν από το 
λεξικό και φτιάξαμε 
μικρές αφίσες για το 
υλικό που 
συγκεντρώναμε. 



εξάσκηση στην αντιγραφή και στη 
χρήση λεξιλογίου 



   Στη συνέχεια οι λέξεις αυτές εκτυπώθηκαν γραμμένες 
με πεζά και κεφαλαία γράμματα, κόπηκαν σε συλλαβές 
και δημιουργήθηκαν τα puzzle των μπ, ντ, γκ, γγ, τσ, τζ 
που τοποθετήθηκαν σε φακέλους και τα παιδιά τα 
έπαιζαν για να κάνουν επανάληψη. 



 

κρυπτόλεξο 
και 

τόμπολα… 



 
ασκήσεις ακουστικής διάκρισης και 
δημιουργία βασικής λίστας λέξεων 

 



Ο άξονας του γράμματος με λέξεις της 
λίστας που δημιουργούσαμε κάθε φορά 

  



Ακούω, λέω, επιλέγω, φτιάχνω… 



β’ φάση: μικρά κείμενα…… 

…ο γραμματισμός κατακτάται  

   μέσα από κείμενα μεστά περιεχομένου με στοχευμένα επικοινωνιακό χαρακτήρα όπου τα 
νοήματα δομούνται κοινωνικά βάσει της 

«θεωρίας ανταπόκρισης του αναγνώστη»[Rosenblatt,1978] 

Foorman, 2001 

   Χρησιμοποιήθηκαν σύντομα κείμενα που 
περιέχουν τα δίψηφα που 
επεξεργαζόμασταν και επέκτειναν την 
εργασία μέσα από εξάσκηση σε ανάγνωση,  
κατανόηση και δραστηριότητες… 

 
 
 



μικρά κείμενα… 



Διάκριση επεισοδίων και άσκηση 
κατανόησης με χρήση  

story grammar  



σύνθεση κειμένου με τη βοήθεια 
του grammar story 



ακουστική διάκριση… 
παραγωγή λέξεων… 



γ΄φάση: αυτά που έμαθα μέσα σε 
ιστορίες… 

   Στη βιβλιοθήκη 
του σχολείου 
έψαξαν βιβλία που 
οι τίτλοι τους 
περιείχαν ό,τι 
είχαν διδαχθεί. 

   Ανάμεσα σε 
πολλούς τίτλους 
επέλεξαν… 



διάβασαν και επέλεξαν… 



φωτοτυπήσαμε τα εξώφυλλα και τα 
βάλαμε στη γωνιά της ανάγνωσης…  



επιλέξαμε πέντε ιστορίες για να 
ασχοληθούμε…  



     

 

 

   Οι ιστορίες επιλέχθηκαν ανάλογα με το 
θέμα τους: διαφορετικότητα, αποδοχή του 
άλλου φιλία, σεξουαλική παρενόχληση, 
αλληλεγγύη. 



αρχικά είδαν την ιστορία μόνο και 
έκαναν υποθέσεις προσπαθώντας να 

μαντέψουν… 



στη συνέχεια η ιστορία διαβάστηκε 
και συζητήθηκε 



Δημιουργήθηκαν αφίσες με ήρωες, επεισόδια, 
ερμηνεία άγνωστων λέξεων, εικόνες με λεζάντες, 

μηνύματα, συναισθήματα 





ακολουθία ιστορίας και δημιουργία 
βιβλίου 



  Παρουσίαση 
ιστορίας  στους 
συμμαθητές… 

   που τους καλέσαμε 
μετά στο Τμήμα 
Ένταξης… μαζί με 
τις εντυπώσεις 
τους… 



παρακολούθησαν την ιστορία μόνο με εικόνες και 
ακολούθησε συζήτηση με συντονιστές τους δύο 

μαθητές… 



κεράσαμε, δεχτήκαμε τις ζωγραφιές, 
βγάλαμε φωτογραφίες, συζητήσαμε για το 
Τμήμα Ένταξης και τη δουλειά μας εκεί… 



Εντυπώσεις… 
Τα παιδιά απασχολήθηκαν σε ένα 

πρόγραμμα με στόχο τις ανάγκες 
τους. 

Η αναγνωστική κατανόηση μπορεί να 
αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην 
κατάκτηση της αναγνωστικής 
ικανότητας. 

Η προσέγγιση στηρίχθηκε σε 
ευχάριστες δραστηριότητες που 
απαιτούσαν την ενεργό συμμετοχή. 



εντυπώσεις (συνέχεια)… 
 Οι δύο μαθητές ήρθαν πιο κοντά ο ένας στον 

άλλον και παρά τη φιλία που τους δένει στο 
διάλειμμα, κλήθηκαν να συνεργαστούν σε 
οργανωμένη μαθησιακή διαδικασία, γεγονός που 
επέτρεψε να αναδυθούν πτυχές της 
συμπεριφοράς τους και να αξιοποιηθούν 
αναλόγως. 

 Είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να 
δοκιμαστούν σε ποικίλες δραστηριότητες. 

 Ένιωσαν ικανοποίηση από τη δουλειά τους και 
θέλησαν να την μοιραστούν. 

 Στο τέλος μου ανακοίνωσαν πως θα ζητήσουν 
από τους γονείς τους να έρθουν και την επόμενη 
χρονιά στο Τμήμα Ένταξης. 

 



Σχέδια για την επόμενη χρονιά… 

 Ολοκλήρωση των ιστοριών που δεν προλάβαμε 
να επεξεργαστούμε. 

 Πέρασμα σε γραμματικούς και ορθογραφικούς 
κανόνες με τη χρήση κειμένων. 

 Επιπλέον προσπάθεια βελτίωσης του 
προφορικού λόγου και σύνδεσής του με το 
γραπτό λόγο και την γραπτή έκφραση. 

 Αξιοποίηση της βιβλιοθήκης του σχολείου με 
τρόπο προσαρμοσμένο στις νέες ανάγκες των 
μαθητών. 



 

 

ευχαριστώ!!! 
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