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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
 
 

 
 
Το παρόν εγχειρίδιο µε τίτλο “Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και υλικό για 
την αξιολόγηση και αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών των 
µαθητών του δηµοτικού σχολείου”, αποτελεί συνέχεια του 
προηγούµενου εγχειριδίου µε τίτλο “∆ιαγνωστική αξιολόγηση και 
αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών στο δηµοτικό σχολείο”, το 
οποίο είχε εκδοθεί το 2003 και είχε χορηγηθεί αφενός µεν σε 2000 
εκπαιδευτικούς και στελέχη της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που (στη 
διάρκεια του σχολικού έτους 2003-2004) συµµετείχαν στο πρόγραµµα 
επιµόρφωσης, αφετέρου δε σε 150 εκπαιδευτικούς που (από τον 
Ιούνιο 2004) είχαν αρχίσει να παρακολουθούν το πρόγραµµα 
εξειδίκευσης στις µαθησιακές δυσκολίες, στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου ΕΠΕΑΕΚ (του Μέτρου 1.1, της Ενέργειας 1.1.3, της Κατηγορίας 
Πράξεων Α΄) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε 
θέµα “Επιµόρφωση και Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών 
της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για µαθητές µε µαθησιακές 
δυσκολίες”. 

Το υλικό που περιλαµβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο έχει κυρίως 
πρακτικό-εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Αποτελεί µια επιλογή, διασκευή 
και συµπλήρωση ή επέκταση των σηµειώσεων που χορηγούνται στους 
150 εκπαιδευτικούς κατά την πρακτική εφαρµογή του προγράµµατος 
της εξειδίκευσης στις µαθησιακές δυσκολίες. Σκοπός αυτού του 
υλικού είναι αφενός µεν να ενισχύσει µε σαφείς, πρακτικές και 
εφαρµόσιµες πληροφορίες την ενηµέρωση των εξειδικευόµενων 
εκπαιδευτικών για τις εκπαιδευτικο-διδακτικές προσεγγίσεις στην 
αξιολόγηση και αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών στο 
σχολείο, αφετέρου δε να αποτελέσει ενδεικτικό υλικό που θα µπορεί να 
αξιοποιηθεί για την εκπαιδευτική αντιµετώπιση των µαθησιακών 
δυσκολιών των µαθητών του δηµοτικού σχολείου.  
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Σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το υλικό του 

παρόντος εγχειριδίου δε φιλοδοξεί να θεωρηθεί (και, συνεπώς, δε θα 
πρέπει κατ’ ουδένα τρόπο να εκληφθεί) ως “πρότυπο” υλικού και ως  
“κανόνας” και “µέτρο” εφαρµογής για  κάθε  περίπτωση εκπαιδευτικής 
αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών στο δηµοτικό σχολείο. 
Σκοπός του είναι να αποτελέσει απλώς ένα δείγµα και ένα πλαίσιο 
εκπαιδευτικού υλικού που θα µπορούσε να αναπτύξει ο κάθε δάσκαλος 
που συµµετέχει στο πρόγραµµα της εξειδίκευσης, ανάλογα µε την 
περίπτωση µαθησιακής δυσκολίας που καλείται να αντιµετωπίσει. 
Βέβαια, προϋπόθεση µιας τέτοιας προσέγγισης αποτελεί η γνώση εκ 
µέρους του δασκάλου όχι απλώς του “τι δεν µπορεί να µάθει ο Χ 
µαθητής”, αλλά, κυρίως, του “γιατί ο Χ µαθητής δεν µπορεί να µάθει 
(π.χ. ανάγνωση, ορθογραφία, µαθηµατικά κ.λ.π.). Η απάντηση σ’ αυτό 
το βασικό ερώτηµα είναι αυτονόητο ότι προϋποθέτει την εκ µέρους του 
δασκάλου γνώση της Ψυχολογίας που αναφέρεται αφενός µεν στη 
γνωστική διαδικασία της µάθησης αφετέρου δε στις ειδικότερες 
γνωστικές λειτουργίες που συµβάλλουν στη διεκπεραίωση και µάθηση 
βασικών δεξιοτήτων όπως είναι η ανάγνωση, η ορθογραφηµένη γραφή, 
η αριθµητική κ.ά. Αυτού του είδους τις γνώσεις οι εξειδικευόµενοι 
εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να τις αποκτήσουν κατά τη φάση της 
θεωρητικής κατάρτισης καθώς και µέσω του επιστηµονικού 
ενηµερωτικού υλικού που παρέλαβαν.  

Οι συγγραφείς των επιµέρους κεφαλαίων του παρόντος εγχειριδίου 
(Ιωάννης ∆ηµάκος, Ιωάννης Καραντζής, Γεώργιος Τσαγγάρης, 
Καλή Υφαντή και Έλενα-Φοίβη Χυτήρη) είναι µέλη της 
επιστηµονικής οµάδας (στην οποία ανήκει επίσης και ο Ιωάννης 
Αγαλιώτης) που συµµετέχει στην υλοποίηση του έργου της 
εξειδίκευσης και, επί πλέον, είναι οι Επιστηµονικοί Σύµβουλοι 
Καθοδήγησης της Πρακτικής Εφαρµογής της Εξειδίκευσης. Συνεπώς 
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν και να συνεργάζονται στενά µε 
τους εξειδικευόµενους εκπαιδευτικούς καθ’ όλη τη διάρκεια της 
10µηνης υλοποίησης της πρακτικής εφαρµογής της εξειδίκευσης. Η 
προσφορά τους στον τοµέα αυτό είναι σηµαντική και ουσιαστική. Με 
την ευκαιρία λοιπόν της έκδοσης του παρόντος εγχειριδίου θα ήθελα 
να τους ευχαριστήσω θερµά για την επιστηµονική, καθοδηγητική, 
υπεύθυνη και προσωπική  συνεισφορά τους στη διεκπεραίωση ενός 
πρωτότυπου επιµορφωτικού έργου του οποίου η ιδιαίτερα επιτυχής 
διεκπεραίωση είναι πανθοµολογούµενη. Ενός έργου επιµόρφωσης και 
εξειδίκευσης εκπαιδευτικών στις µαθησιακές δυσκολίες το οποίο 
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σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και υλοποιείται από όλους τους συντελεστές 
του µε αίσθηµα επιστηµονικής ευθύνης και προσφοράς στην ελληνική 
εκπαίδευση και στους µαχόµενους λειτουργούς της. 
 
Πάτρα,  Φεβρουάριος 2005  
 
Κωνσταντίνος ∆. Πόρποδας 
Καθηγητής Ψυχολογίας 
του Πανεπιστηµίου Πατρών  
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου ΕΠΕΑΕΚ 
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ΚΕΦAΛΑΙΟ 1 
 
 
 

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
 
1.1. ∆ΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
 
1.1.1. Προβλήµατα που σχετίζονται µε ελλειµµατική προσοχή 
 

Α. Περιγραφή δυσκολιών: 
 

Μαθητές µε ελλειµµατική προσοχή µπορεί να κάνουν λάθη 
κατά την αποκωδικοποίηση των λέξεων (π.χ., αντιµετάθεση η 
παράλειψη γραµµάτων), επειδή δεν προσέχουν τις λεπτοµέρειες.  
Επίσης, λόγω του παρορµητισµού τους µπορεί να προσπαθούν να 
µαντέψουν τη λέξη από µερικά γράµµατα και τα συµφραζόµενα η να 
αποδέχονται ως σωστή µια λέξη χωρίς να ελέγχουν αν συµφωνεί µε τα 
συµφραζόµενα. 

• Οι µαθητές αυτοί παρουσιάζουν προβλήµατα κατά την 
κατανόηση επειδή διαβάζουν επιφανειακά.  Συχνά ταυτίζουν την 
αποκωδικοποίηση µε την κατανόηση και επενδύουν όλη τους την 
ενέργεια στην αποκωδικοποίηση. 
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Β. Οδηγίες αντιµετώπισης: 
 

• Τα παιδιά αυτά κουράζονται εύκολα.  Γι’ αυτό το λόγο η 
παρέµβαση πρέπει να γίνεται σε µικρά χρονικά διαστήµατα και να 
περιλαµβάνει εναλλαγές τεχνικών και στρατηγικών. 

• Τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν αν το 
αναγνωστικό υλικό δεν είναι ενδιαφέρον. 

• Τα παιδιά αυτά κάνουν λάθη κατά την αποκωδικοποίηση.  Για 
να τα βοηθήσουµε µπορούµε να τα µαγνητοφωνήσουµε κατά την 
ανάγνωση και µετά να τους ζητήσουµε να ελέγξουν την ορθότητα της 
ανάγνωσής τους. 

• Οι µαθητές αυτοί δεν προσέχουν καθώς διαβάζουν.  Γι αυτό το 
λόγο είναι καλό να τους δώσουµε τις ερωτήσεις κατανόησης πριν 
διαβάσουν το κείµενο.  Επίσης, µπορούµε να τους δώσουµε ερωτήσεις 
κατανόησης για να τις απαντήσουν καθώς διαβάζουν το κείµενο (π.χ., 
ανά παράγραφο).  Οι ερωτήσεις αυτές πρέπει να βασίζονται στην 
κατανόηση λεπτοµερειών και όχι της γενικής έννοιας του κειµένου.  Ο 
σκοπός των ερωτήσεων αυτών είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να 
συνειδητοποιήσουν αν διαβάζουν µε προσοχή ή όχι.  

• Τα παιδιά αυτά διαβάζουν επιφανειακά.  Μπορούµε να τους 
δείξουµε πώς να παίρνουν ενεργό µέρος κατά την ανάγνωση 
υπογραµµίζοντας η κρατώντας σηµειώσεις. 
 
 
1.1.2. Προβλήµατα που σχετίζονται µε τη µνήµη 
 

Α. Περιγραφή δυσκολιών: 
 

• Παιδιά που έχουν αδύναµη µνήµη µπορεί να δυσκολεύονται να 
αντιστοιχίσουν γράµµατα µε φθόγγους ώστε να αποδώσουν το σωστό 
φθόγγο σε κάθε γράµµα. Επίσης, δυσκολεύονται να συνθέσουν τους 
φθόγγους η τις συλλαβές για να διαβάσουν µια λέξη. Αυτό το 
πρόβληµα είναι πιο έντονο στις µεγάλες λέξεις.  Σε αυτήν την 
περίπτωση, µόλις διαβάσουν τη τελευταία συλλαβή ξαναρίχνουν µια 
µατιά στην αρχική για να θυµηθούν τη λέξη.  Μερικά παιδιά µπορεί να 
δυσκολεύονται να συσχετίσουν τη φωνολογική µορφή της λέξης µε τη 
σηµασία της και διαβάζουν τις λέξεις αργά σαν να µην τις 
αναγνωρίζουν (όπως τις ψευδολέξεις).  
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• Κατά την ανάγνωση κειµένου, µπορεί να µην κατανοούν επειδή 

έχουν ξεχάσει το αρχικό µέρος ενώ βρίσκονται στο µέσο ή στο τέλος 
του κειµένου. 
 

Β. Οδηγίες αντιµετώπισης: 
 

• Μπορούµε να βοηθήσουµε τους µαθητές να κατακτήσουν την 
αντιστοιχία γραµµάτων-φθόγγων χρησιµοποιώντας πολυαισθητηριακές 
µεθόδους (π.χ., το παιδί βλέπει, ακούει, ψηλαφίζει και γράφει). 

• Χρησιµοποιούµε ασκήσεις πολλαπλών επιλογών για την 
αναγνώριση των σωστών λέξεων (π.χ., ζητάµε από το παιδί να επιλέξει 
ποια ανάµεσα σε 4 επιλογές είναι η λέξη που ταιριάζει σε µια 
πρόταση). 

• Για να βοηθήσουµε αυτά τα παιδιά στην κατανόηση του 
κειµένου, τους δείχνουµε πώς να χωρίζουν παραγράφους σε 
εννοιολογικές ενότητες.  Πρώτα πρέπει να διαβάζουν για την κυρίως 
έννοια.  Μετά µπορούν να δηµιουργήσουν στήλες µε τις ερωτήσεις 
ποιος, τι, που, πότε και γιατί και να καταγράφουν τις λεπτοµέρειες του 
κειµένου. 

• ∆είχνουµε στα παιδιά πώς να υποβοηθούν τη µνήµη τους 
υπογραµµίζοντας ή κρατώντας σηµειώσεις. 

• Βοηθάµε τους µαθητές να αναπτύξουν ικανότητες διήγησης 
ζητώντας τους να διηγηθούν παραµύθια ή ιστορίες ή ακόµα ταινίες και 
επεισόδια στην τηλεόραση.  Η διήγηση πρέπει να είναι ένα 
αναπόσπαστο κοµµάτι της ανάγνωσης. 
 
 
1.1.3. Προβλήµατα που σχετίζονται µε τη γλώσσα 
 

Α. Περιγραφή δυσκολιών 
 

• Παιδιά που δυσκολεύονται στη φωνολογική επίγνωση, µπορεί 
να δυσκολευτούν στην αποκωδικοποίηση των λέξεων.  Το ίδιο ισχύει 
και για παιδιά µε περιορισµένο λεξιλόγιο ή περιορισµένη κατανόηση 
των µορφολογικών κανόνων της γλώσσας (καταλήξεις, προθέµατα, 
κ.α.).  Μπορεί να µην γνωρίζουν τα φωνήµατα τα οποία αντιστοιχούν 
στα γραφήµατα της γλώσσας και να δυσκολεύονται να τα συνθέσουν 
για να διαβάσουν τη λέξη.  Αλλά, ακόµα και αν µπορούν να διαβάσουν 
τη λέξη, µπορεί να µην την κατανοούν επειδή δεν µπορούν να 
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εντοπίσουν την κατάλληλη έννοια.  Στην ανάγνωση δεν λαµβάνουν 
υπόψη τους τα συµφραζόµενα και µπορεί να κάνουν λάθη επειδή 
δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν τις γραµµατικές και συντακτικές 
πληροφορίες του κειµένου. 

• Οι µαθητές αυτοί µπορεί να δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη 
σχέση ανάµεσα στις λέξεις της πρότασης, ή τη σχέση ανάµεσα στις 
προτάσεις του κειµένου.  Μπορεί να δυσκολεύονται να εντοπίσουν 
διάφορα λογοτεχνικά στοιχεία του κειµένου η τα συναισθήµατα που 
θέλει να κινητοποιήσει ο συγγραφέας στον αναγνώστη. 

 
Β. Οδηγίες αντιµετώπισης: 

 
• Οι ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης είναι ιδιαίτερα χρήσιµες 

για τους µαθητές αυτούς. 
• Τα παιδιά αυτά έχουν ανάγκη να βελτιώσουν το λεξιλόγιό τους.  

Ασκήσεις και παιχνίδια που στηρίζονται στο λεξιλόγιο είναι πολύ 
χρήσιµα (π.χ. σταυρόλεξα, ασκήσεις µε συνώνυµα και αντώνυµα). 

• Η χρήση εικονογραφηµένου υλικού κατά την ανάγνωση είναι 
σηµαντική µια και προσφέρει µια οπτική διάσταση κατά την 
κατανόηση του κειµένου. 

• Τα παιδιά αυτά µπορούν να βοηθηθούν από τη χρήση κειµένων 
µε ενδιαφέροντα θέµατα αλλά απλό λεξιλόγιο. 

• Τα παιδιά αυτά πρέπει να µάθουν να προσέχουν τα 
συµφραζόµενα καθώς διαβάζουν. 

• Η κατανόηση των παιδιών αυτών µπορεί να βελτιωθεί αν 
µάθουν να παίρνουν ενεργό µέρος στην ανάγνωση, βάζοντας σε κύκλο 
τις κύριες έννοιες ή υπογραµµίζοντας και κρατώντας σηµειώσεις. 
 
 
1.2. ∆ΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 
 
1.2.1. Προβλήµατα που σχετίζονται µε ελλειµµατική προσοχή 
 

Α. Περιγραφή δυσκολιών: 
 

• Παιδιά µε προβλήµατα προσοχής έχουν συχνά πολύ άστατο 
γραφικό χαρακτήρα, ο οποίος χειροτερεύει προς το τέλος του γραπτού 
τους.  Συχνά γράφουν µε φρενήρεις ρυθµούς για να αποδώσουν όλες 
τις σκέψεις τους. 
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• Μπορεί να γράψουν την ίδια λέξη µε διαφορετικό τρόπο ακόµα 

και στην ίδια παράγραφο. 
• Επειδή η προσοχή τους στις λεπτοµέρειες είναι επιφανειακή, 

µπορεί να προσέξουν µόνο µερικά επιφανειακά χαρακτηριστικά όπως 
τη µορφή (π.χ. κοριστάκι) ή τη φωνολογική απόδοση (π.χ., πεδί) και να 
µη δώσουν σηµασία στην σωστή ορθογραφία. 

• Συχνά παραλείπουν γράµµατα σε συµπλέγµατα. 

• Συνήθως έχουν δυσκολία να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα 
λάθη τους.  Μερικά παιδιά που είναι ιδιαίτερα παρορµητικά και 
προσπαθούν να ελέγξουν τα λάθη τους συνεχώς σβήνουν ή διαγράφουν 
τις λέξεις που νοµίζουν ότι έχουν γράψει λάθος. 
 

Β. Οδηγίες αντιµετώπισης: 
 
Κάνουµε ένα κατάλογο µε τις λέξεις που το παιδί γράφει 

συστηµατικά λανθασµένα. 
• Χρησιµοποιούµε συγκεκριµένα χρώµατα για ορθογραφικούς 

κανόνες στους οποίους δυσκολεύονται (π.χ., τα διάφορα ι, η, ει, οι) 
 
 
1.2.2. Προβλήµατα που σχετίζονται µε τη µνήµη 
 

A. Περιγραφή δυσκολιών: 
 

• Παιδιά µε πρόβληµα στην οπτική µνήµη δυσκολεύονται να 
θυµηθούν τη σωστή ορθογραφία των λέξεων, ιδιαίτερα αυτών µε 
ιστορική ορθογραφία.  Έτσι κάνουν πολλά φωνολογικά λάθη (λάθη 
που διατηρούν τη φωνολογική µορφή της λέξης). 

• Παιδιά µε πρόβληµα στη φωνολογική µνήµη µπορεί να 
δυσκολεύονται να εντοπίσουν τη λέξη στη µνήµη τους ώστε να 
αποδώσουν όλους τους φθόγγους.  Το πρόβληµα αυτό είναι ιδιαίτερα 
έντονο σε πολυσύλλαβες λέξεις, όπου µπορεί να παραλείπουν 
συλλαβές.  

• Παιδιά µε προβλήµατα µνήµης µπορεί να µη θυµούνται πώς 
σχηµατίζονται τα διάφορα γράµµατα. 

• Παιδιά µε προβλήµατα µνήµης δυσκολεύονται να θυµηθούν 
τους διάφορους ορθογραφικούς και γραµµατικούς κανόνες (π.χ. τα 
θηλυκά ουσιαστικά γράφονται µε η) 
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• Συχνά µπορεί να γράψουν τις λέξεις σωστά όταν είναι 

µεµονωµένες αλλά όχι σε κείµενο. 
 

Β. Οδηγίες αντιµετώπισης: 
 

• Τα παιδιά αυτά θα βοηθηθούν από τη χρήση 
πολυαισθητηριακών µεθόδων (π.χ., βλέπω τη λέξη, λέω προφορικά την 
ορθογραφία της, ζωγραφίζω το κοµµάτι της λέξης που µου προκαλεί 
δυσκολία) 

• Τα παιδιά αυτά θα ωφεληθούν από ασκήσεις πολλαπλής 
επιλογής όπου πρέπει να αναγνωρίσουν τη σωστή ορθογραφία µιας 
λέξης ανάµεσα σε άλλες λανθασµένες (π.χ., αυτός λείπει, λύπη, λίπη, 
λείποι) και να εξηγήσουν τους λόγους για την επιλογή αυτή (π.χ. η 
λέξη είναι ρήµα και τα ρήµατα τελειώνουν σε –ει). 

• Τα παιδιά αυτά έχουν ανάγκη από συχνές επαναλήψεις.  Γι 
αυτό το λόγο γράφουµε τις λέξεις που κάνουν λάθος σε χαρτονάκια και 
κάνουµε συχνές επαναλήψεις 

• Η διδασκαλία των παιδιών αυτών πρέπει να προχωρεί από την 
αναγνώριση της σωστής ορθογραφίας (π.χ. τεστ πολλαπλών επιλογών) 
στην ανάκληση (π.χ. γραφή µεµονωµένων λέξεων) και µετά στον 
εντοπισµό και τη διόρθωση των λαθών στο κείµενο.  
 
 
1.2.3. Προβλήµατα που σχετίζονται µε τη γλώσσα 
 

Α. Περιγραφή δυσκολιών: 
 

• Λόγω της δυσκολίας τους στον προφορικό λόγο, τα παιδιά αυτά 
βρίσκονται σε µειονεκτική θέση όσον αφορά την ορθογραφία.  Επειδή 
έχουν αδυναµία στη φωνολογική επεξεργασία, συγχέουν φωνήµατα τα 
οποία διαφέρουν πολύ λίγο µεταξύ τους.  Έτσι, δεν διακρίνουν 
ανάµεσα στα ηχηρά και τα άηχα σύµφωνα (π.χ., β-φ, δ-θ), συγχέουν 
φθόγγους που µοιάζουν (π.χ., µ-ν, ξ-ζ, φ-θ), παραλείπουν φθόγγους που 
δεν είναι ευδιάκριτοι (π.χ., Νοεβριος αντί για Νοέµβριος) και συγχέουν 
φωνήεντα που προφέρονται παρόµοια (π.χ., ε-ι-α κορατσακι αντί για 
κοριτσάκι). 

• Τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται να αναλύσουν όλα τα φωνήµατα 
σε µία λέξη.  Έτσι, µπορεί είτε να προσθέσουν είτε να παραλείψουν 
συλλαβές (π.χ., οιδόµοι αντί για «οικοδόµοι»).  Το πρόβληµα αυτό 
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εντείνεται στην περίπτωση λιγότερο συχνών λέξεων µιας και το 
λεξιλόγιό τους είναι περιορισµένο. 

• Μερικά παιδιά µπορεί να δυσκολεύονται να καταλάβουν τη 
µορφολογία των λέξεων (τα συστατικά χαρακτηριστικά) και τον τρόπο 
µε τον οποίο τα συµφραζόµενα επηρεάζουν την ορθογραφία (π.χ., 
αυτός λείπει - αντί λύπη - συνέχεια από το σπίτι).  Επίσης, επειδή 
δυσκολεύονται να συσχετίσουν εννοιολογικά τις λέξεις, δυσκολεύονται 
να δουν και την ορθογραφική τους συγγένεια ( δίκαιος- δικαίωµα). 
 

Β. Οδηγίες αντιµετώπισης: 
 

• Παιδιά µε δυσκολία στη φωνολογική επεξεργασία του λόγου δε 
θα µπορέσουν να γράψουν σωστά τις λέξεις αν δεν µπορέσουν να 
διακρίνουν τις διαφορές άρθρωσης ανάµεσα σε φωνήµατα που 
µοιάζουν.  Γι αυτό το λόγο έχουν ανάγκη από ασκήσεις διάκρισης των 
φθόγγων αυτών. 

• Παιδιά που εξακολουθούν να συγχέουν φωνήµατα (π.χ., π-µπ, 
µ-ν) θα βοηθηθούν αν χρησιµοποιήσουν έναν κατάλογο µε λέξεις που 
γράφουν λάθος ώστε να µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη οπτική 
επεξεργασία των λέξεων µιας και δεν µπορούν να βασιστούν στην 
φωνολογική τους επεξεργασία. 
 
 
1.3. ∆ΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ 
 
1.3.1. Προβλήµατα που σχετίζονται µε ελλειµµατική προσοχή 

 
Α. Περιγραφή δυσκολιών: 

 
• Παιδιά µε ελλειµµατική προσοχή έχουν την τάση να είναι 

παρορµητικά και να µην ακολουθούν ένα προσχεδιασµένο πλάνο 
επίλυσης πράξεων και προβληµάτων.  Μερικά παιδιά εργάζονται πολύ 
γρήγορα µε αποτέλεσµα να κάνουν λάθη απροσεξίας, όπως να 
µπερδεύουν τα αριθµητικά σύµβολα (π.χ., να κάνουν πρόσθεση αντί 
για αφαίρεση). 

• Συχνά η κατανόηση αριθµητικών εννοιών από τα παιδιά αυτά 
είναι επιφανειακή.  Έτσι, µπορεί να έχουν κατανοήσει µόνο µέρος της 
ύλης και να έχουν σοβαρά κενά από προηγούµενα µαθήµατα που να 
εµποδίζουν την εµπέδωση της καινούργιας ύλης. 
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Β. Οδηγίες αντιµετώπισης: 

 
• Χρησιµοποιούµε χρώµατα για να τονίσουµε τα αριθµητικά 

σύµβολα (+, -, Χ, :) 
• Ελέγχουµε αν οι µαθητές αυτοί έχουν κατανοήσει τις έννοιες 

που απαιτούνται για την επίλυση προβληµάτων.  Κάνουµε περιοδικές 
επαναλήψεις των εννοιών αυτών. 

• Επιτρέπουµε στους µαθητές αυτούς να σιγοψιθυρίζουν καθώς 
εργάζονται.  Αυτό τους βοηθάει να συγκεντρωθούν και να κάνουν 
λιγότερα λάθη. Τοποθετούµε τους µαθητές αυτούς σε θέσεις που δεν 
θα εµποδίζουν τους άλλους. 

• Ζητάµε από τους µαθητές να διαβάζουν το πρόβληµα δύο 
φορές πριν αρχίσουν να το λύνουν.  Τους δείχνουµε πώς να 
διατυπώνουν βασικές ερωτήσεις (π.χ. δεδοµένα, ζητούµενα, 
απαιτούµενες πράξεις). 

• Ενθαρρύνουµε τους µαθητές να καταστρώσουν ένα σχέδιο 
επίλυσης το οποίο θα περιγράψουν προφορικά πριν προχωρήσουν στην 
επίλυση του προβλήµατος. 

• Ζητάµε από τους µαθητές να ελέγχουν την εργασία τους και να 
διορθώνουν λάθη µε χρωµατιστό µολύβι. 
 
 
1.3.2. Προβλήµατα που σχετίζονται µε τη µνήµη 

 
Α. Περιγραφή δυσκολιών: 
 

• Παιδιά µε προβλήµατα µνήµης µπορεί να δυσκολεύονται να 
αποµνηµονεύσουν και να ανακαλέσουν αριθµητικά δεδοµένα ή τους 
αλγόριθµους των διαφόρων πράξεων-ιδιαίτερα όταν υπάρχουν χρονικοί 
περιορισµοί. 

• Στα αρχικά στάδια µερικά παιδιά µπορεί να µην θυµούνται πώς 
να σχηµατίσουν τους διάφορους αριθµούς. 

• Παιδιά µε αδύναµη εργαζόµενη µνήµη µπορεί να 
δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν µακροσκελείς εξηγήσεις στα 
µαθηµατικά. 

• Παιδιά µε προβλήµατα µνήµης συχνά δυσκολεύονται να 
λύσουν προβλήµατα επειδή δεν µπορούν να συγκρατήσουν τα 
δεδοµένα του προβλήµατος ενώ συγχρόνως το επιλύουν.  Η ίδια 
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δυσκολία παρατηρείται και όταν λύνουν πράξεις που περιλαµβάνουν 
πολλά βήµατα. 
 

Β. Οδηγίες αντιµετώπισης: 
 

• Τα παιδιά αυτά ωφελούνται από µεθόδους που τονίζουν τον 
τρόπο σκέψης (γνωστικό) και την περιγραφή (γλωσσικό) παρά την 
αποµνηµόνευση. 

• Οι µαθητές αυτοί έχουν ανάγκη από περισσότερο χρόνο για 
διαγωνίσµατα και τεστ. 

• Είναι καλύτερο να γράφουν και να κρατούν σηµειώσεις καθώς 
κάνουν πράξεις ή λύνουν προβλήµατα παρά να εργάζονται νοερά.  Η 
προσέγγιση αυτή βοηθάει ώστε να µειωθούν οι απαιτήσεις της µνήµης. 

• Για να επικεντρωθούν στην κατανόηση των µαθηµατικών 
εννοιών χωρίς το πρόβληµα της ανάκλησης αριθµητικών δεδοµένων 
είναι καλό να χρησιµοποιούν κοµπιουτεράκια. 
 
 
1.3.3. Προβλήµατα που σχετίζονται µε τη γλώσσα 
 

Α. Περιγραφή δυσκολιών: 

• Παιδιά µε προβλήµατα στη γλώσσα δυσκολεύονται να 
κατανοήσουν µαθηµατικούς όρους (π.χ., αριθµητής, γινόµενο). 

• Μεγάλη δυσκολία παρατηρείται και κατά την επίλυση 
προβληµάτων.  Τα παιδιά αυτά αντιµετωπίζουν δυσκολία όταν το 
πρόβληµα περιέχει άσχετες πληροφορίες καθώς και όταν η διατύπωση 
του προβλήµατος είναι τέτοια ώστε να µην παραπέµπει εύκολα στον 
αλγόριθµο µιας πράξης (π.χ., Το πρόβληµα «Ο Νίκος έχει 8 µπίλιες.  Ο 
Γιάννης έχει 5 µπίλιες περισσότερες από τον Νίκο.  Πόσες µπίλιες έχει 
ο Γιάννης;» είναι πιο δύσκολο από το πρόβληµα «Ο Γιάννης είχε 8 
µπίλιες και ο Νίκος του έδωσε άλλες 5.  Πόσες µπίλιες έχει ο 
Γιάννης;», παρόλο που και τα δύο απαιτούν την ίδια πράξη). 

• Τα παιδιά αυτά συχνά δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν και 
να κατανοήσουν προφορικές εξηγήσεις στα µαθηµατικά. 
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Β. Οδηγίες αντιµετώπισης: 
 

• Κατά τη διδασκαλία χρησιµοποιούµε συστηµατικά τους ίδιους 
όρους (π.χ., είτε «συν» είτε «και» αλλά όχι και ταυτόχρονα και τους 
δύο όρους)  

• Χρησιµοποιούµε καρτέλες µε το βασικό αριθµητικό λεξιλόγιο 
και κάνουµε συχνές επαναλήψεις των όρων.  

• Βοηθάµε τα παιδιά να µεταφράσουν το πρόβληµα στις 
αναγκαίες πράξεις (π.χ. χρησιµοποιούµε λέξεις κλειδιά, εντοπίζουµε τα 
δεδοµένα και τα ζητούµενα).  

• Βοηθάµε τα παιδιά να εντοπίσουν τις άσχετες πληροφορίες του 
κειµένου.  

• Χρησιµοποιούµε οπτικούς τρόπους επεξήγησης των 
προβληµάτων. 
 
 
1.3.4. Αντιµετώπιση της φοβίας για τα µαθηµατικά 
 
Τα µαθηµατικά δηµιουργούν άγχος σε πολλούς µαθητές και ιδιαίτερα 
στους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες.  Μερικοί τρόποι για να 
αντιµετωπιστεί η φοβία αυτή είναι: 

Να χρησιµοποιηθούν τα δυνατά σηµεία των µαθητών.  Για 
παράδειγµα, µαθητές µε καλές γλωσσικές ικανότητες αλλά δυσκολία 
στα µαθηµατικά µπορούν να περιγράψουν γλωσσικά µε δικά τους 
λόγια ένα πρόβληµα ή να παροµοιάσουν γεωµετρικά σχήµατα µε 
αντικείµενα από το περιβάλλον τους. 

• Η παρουσίαση µαθηµατικών εννοιών σε σχέση µε προβλήµατα 
από την καθηµερινή ζωή των µαθητών. 

• Η χρήση παιχνιδιών για εξάσκηση και επαναλήψεις. 
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1.4. ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 
∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ 
 
1.4.1. Αξιολόγηση φωνολογικής επίγνωσης 
 
΄Ονοµα µαθητή: Εξεταστής: 
Τάξη: Ηµεροµηνία: 
 
Ι. ΓΛΩΣΣΑ 

(Πόρποδας, 2002:382-388) 
 

  

Επιγλωσσική 
 

  

1. Οµοικαταληξία Συλλαβή Φώνηµα 
2. Οµοιότητα η 
διαφορά 

  

3. ∆ιάκριση της 
διαφορετικής λέξης 

  

 
Μεταγλωσσική 
 

  

1. Κατάτµηση   
2. Σύνθεση   
3. Απαλοιφή   
4. Αντιστροφή   

 
 
1.4.2. Αξιολόγηση ανάγνωσης και γραφής γραµµάτων 
 

1. Το παιδί λέει το φθόγγο που αντιστοιχεί σε κάθε γράµµα 
2. Το παιδί δείχνει το γράµµα που αντιστοιχεί στο φθόγγο 
3. Το παιδί γράφει το γράµµα που αντιστοιχεί στο φθόγγο 

 
Μικρά      
Κεφαλαία      
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1.4.3. Αξιολόγηση της ανάγνωσης και γραφής συλλαβών 
 
Σ-Φ     
Σ-Φ-Σ     
Σ-Σ-Φ     
Σ-Σ-Φ-Σ     
Σ-Σ-Σ-Φ     

 
 
1.4.4. Αξιολόγηση της ανάγνωσης και γραφής λέξεων 
 
Α. Πρώτες λέξεις (10)1 
 
Zητάµε από τα παιδιά να διαβάσουν και να γράψουν αυτές τις λέξεις. 
 
Μονοσύλλαβες  
Σ-Φ  
Σ-Φ-Σ  
Σ-Σ-Φ-Σ  
∆ισύλλαβες  
Σ-Φ-Σ-Φ  
Σ-Σ-Φ-Σ-Φ  

 
Β. Μικρές προτάσεις µε αυτές τις λέξεις 
 
Φτιάχνουµε µικρές προτάσεις µε αυτές τις λέξεις και ζητάµε από τα 
παιδιά να τις διαβάσουν. 
 
α._____________________________________________________ 
β._____________________________________________________ 
γ._____________________________________________________ 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Για παιδιά στην αρχή της πρώτης τάξης η µε πολύ µεγάλη δυσκολία στην 
ανάγνωση. 
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Γ. Λέξεις για παιδιά που µπορούν να διαβάζουν (24)2 
 
Ζητάµε από τα παιδιά να διαβάσουν και να γράψουν αυτές τις λέξεις 
(σε διαφορετικές ηµέρες) 
 

Κανονικές Εξαιρέσιµες 
Υψηλής Χαµηλής Υψηλής Χαµηλής 

 
 
1.4.5. Αξιολόγηση της ανάγνωσης και γραφής ψευδολέξεων3 
 
Ζητάµε από τα παιδιά να διαβάσουν και να γράψουν αυτές τις λέξεις 
(σε διαφορετικές ηµέρες): 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ 
 Υψηλής 

Συχνότητας 
(Α’) 

Χαµηλής 
Συχνότητας 

(Στ’) 

Υψηλής 
Συχνότητας 

(Α’) 

Χαµηλής 
Συχνότητας 

(Στ’) 
2 

συλλαβές 
    

 
απλές πάσος 

 
νωκός βαιρός ∆είος 

1 
σύµπλεγµα

 
βλέρω 

 
Γρίµος 

 
βγαίψω 

 
ξείχτης 

3 
συλλαβές 

    
 

απλές Πυτίζω 
 

Ζάπενο άποιφη Ρίαιδα 

1 
σύµπλεγµα

 
µάχτυβο 

 
εκροβή 

 
γυχτώρει 

 
Ύδαιθνος 

4 
συλλαβές 

    

απλές Κενίρατος βεδαλήρω πατοκαίσι ριδαίωκα 
 

1 
σύµπλεγµα

 
φθικόµωσο 

 
κεραζάστης 

 
σωγραµίλει 

 
εγµείκιβη 

                                                 
2 Ο κατάλογος λέξεων είναι ενδεικτικός. 
3 Ο κατάλογος των ψευδολέξεων είναι ενδεικτικός. 
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1.4.6. Ανάγνωση και κατανόηση κειµένου 

 
Α. Φωναχτή ανάγνωση 

 
Ανάλογα µε το αναγνωστικό επίπεδο του παιδιού, η φωναχτή 

ανάγνωση µπορεί να περιλαµβάνει προτάσεις, µικρές παραγράφους η 
σύντοµα κείµενα.  Καλό είναι να χρησιµοποιούµε τόσο γνωστό (που 
έχει ήδη διδαχθεί) όσο και άγνωστο υλικό παρόµοιας αναγνωστικής 
δυσκολίας και να συγκρίνουµε την επίδοση του παιδιού και στα δύο. 
 

Ζητάµε από το παιδί να διαβάσει το κείµενο φωναχτά.  Του λέµε 
ότι στο τέλος θα του ζητήσουµε να µας διηγηθεί το κείµενο και να 
απαντήσει σε µερικές ερωτήσεις.  Αν κατά την ανάγνωση το παιδί 
δυσκολεύεται πολύ, το σταµατάµε και του δίνουµε ένα ευκολότερο 
κείµενο. 
 

Για την εξέταση της κατανόησης ζητάµε από το παιδί να 
αναδιηγηθεί το κείµενο.  Επίσης, µπορούµε να του ζητήσουµε να 
απαντήσει σε ερωτήσεις που εξετάζουν την κατανόηση του κυρίως 
θέµατος και των λεπτοµερειών, να κάνει υποθέσεις και συνεπαγωγές 
και να συγκρίνει το κείµενο µε τις δικές του εµπειρίες η άλλα παρόµοια 
κείµενα. 
 

Β. Σιωπηλή ανάγνωση 
 

∆ίνουµε στο παιδί να διαβάσει ένα άλλο κείµενο (πρόταση, 
σύντοµη παράγραφο, σύντοµο κείµενο) αλλά αυτή τη φορά σιωπηλά.  
Το κείµενο πρέπει να είναι του ίδιου βαθµού δυσκολίας µε αυτό της 
φωναχτής ανάγνωσης η κατά τι ευκολότερο.  Σε καµία περίπτωση δεν 
πρέπει να είναι πιο δύσκολο.  
Εξετάζουµε την κατανόησή του µε τον ίδιο τρόπο όπως στη φωναχτή 
ανάγνωση. 
 

Γ. Ακρόαση κειµένου 
 

Επιλέγουµε ένα κείµενο που δεν γνωρίζει το παιδί και του το 
διαβάζουµε.  Το κείµενο αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται στο γνωστικό 
επίπεδο του παιδιού και µπορεί να είναι πιο δύσκολο και εκτενές από 
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τα κείµενα που δόθηκαν για φωναχτή και σιωπηλή ανάγνωση.  Καλό 
όµως είναι να µην ξεπερνάει τη µία µε µιάµιση σελίδα. 
Εξετάζουµε την κατανόησή του µε τον ίδιο τρόπο όπως στη φωναχτή 
ανάγνωση. 
 
 
1.4.7. Αξιολόγηση γραπτού λόγου 
 
Ζητάµε από το παιδί να µας γράψει κάτι.  Σαν ερέθισµα µπορούµε να 
του ζητήσουµε να περιγράψει µια εικόνα ή σειρά εικόνων, αφού τις 
βάλει στη σωστή σειρά, ή κάτι που είδε ή διάβασε.  Επίσης, µπορούµε 
να χρησιµοποιήσουµε το «Σκέφτοµαι και γράφω». 
 
 
1.4.8. Αξιολόγηση προφορικού λόγου 
 
Προσέχουµε την οµιλία του παιδιού καθ’ όλη την αξιολόγηση.  
Επιπλέον, του ζητάµε να µας διηγηθεί ένα αγαπηµένο του παραµύθι, 
ένα έργο στην τηλεόραση, ή µία ταινία η ένα ανέκδοτο.  Επίσης, του 
ζητάµε να µας περιγράψει µια διαδικασία (π.χ. πως παίζεται ένα 
παιχνίδι).   

Συγκρίνουµε τον αφηγηµατικό και τον περιγραφικό του λόγο και 
τον συσχετίζουµε µε τις παρατηρήσεις κατανόησης κειµένου.  Κατά 
την αφήγηση του παιδιού προσέχουµε  την άρθρωση, το λεξιλόγιο, τη 
γραµµατική και συντακτική ορθότητα του λόγου του, την οργάνωση 
των ιδεών του και το αν λαµβάνει υπόψη του τον συνοµιλητή του και 
επεξηγεί πληροφορίες που είναι άγνωστες στον συνοµιλητή.  
 
 
1.4.9. Αριθµητική 
 
Α. Προµαθηµατικές έννοιες 
 

 ∆ραστηριότητα 
Ταξινόµηση  
Σειροθέτηση  
∆ιατήρηση  
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Β. Απαρίθµηση αντικειµένων 
 
∆ραστηριότητα  
1  
2  

 
Γ. Άνοδος και κάθοδος της αριθµητικής κλίµακας 
 

 Από..........µέχρι........ 
Ανά 1  
Ανά 2  
Ανά 5  

 
∆. Αναγνώριση αριθµητικών συµβόλων 
 

Σύµβολα  
  

 
Ε. Νοερή εκτέλεση προσθέσεων, αφαιρέσεων 
 

Προσθέσεις 
Πρώτη 
πεντάδα 

    

∆εκάδα     
Εικοσάδα     

 
Αφαιρέσεις 

Πρώτη 
πεντάδα 

    

∆εκάδα     
Εικοσάδα 
 

    

 
Ζ. Γνώση θεσιακής αξίας αριθµών 
 
∆ραστηριότητα  
Αριθµοί  
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Η. Γραπτή εκτέλεση πράξεων 
 

Προσθέσεις 
 Χωρίς κρατούµενο Με κρατούµενο 
Οριζόντια  

 
   

 
    

Κάθετα 
 

        

 
Αφαιρέσεις 

 Χωρίς δανεισµό Με δανεισµό 
Οριζόντια         
Κάθετα         

 
Πολλαπλασιασµοί 

 Με µονοψήριους Με διψήφιους 
Οριζόντια         
Κάθετα         

 
∆ιαιρέσεις 

 Με µονοψήφιους Με διψήφιους 
Οριζόντια         
Κάθετα         

 
Θ. Επίλυση απλών προβληµάτων 
 

Προβλήµατα δύο πράξεων 
  
  

 
 
 
 

Πρόσθεσης  
Αφαίρεσης  
Πολλαπλασιασµού  
∆ιαίρεσης  
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Ι. Αναγνώριση γεωµετρικών σχηµάτων και επισήµανση ιδιοτήτων 
 

Σχήµα Ιδιότητες 
  
  
  

 
Κ. Κατανόηση δεκαδικών αριθµών και κλασµάτων (Ανάγνωση και 
γραφή) 
 
 ∆ραστηριότητα 
∆εκαδικοί  
Κλάσµατα  

 
Λ. Μετατροπές αριθµών (ακέραιος-δεκαδικός-κλάσµα) 
 
 ∆ραστηριότητα 
Ακέραιος  
∆εκαδικός  
Κλάσµα  

 
 
1.5. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
 
1.5.1. Πληροφορίες σχετικά µε τον µαθητή 
 
Α. Ατοµικά στοιχεία µαθητή 
 
Ονοµατεπώνυµο (αρχικά)  
Ηµεροµηνία γέννησης  
Ηλικία  
Τάξη  
Σχολείο  
Ηµεροµηνίες διάγνωσης  
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Β. Αίτια της παραποµπής 
 
Ποιος ζήτησε την αξιολόγηση  
Λόγοι για τους οποίους κρίθηκε 
αναγκαία η αξιολόγηση 

 

 
Γ. Πλήρες ιστορικό 
 
Σωµατική ανάπτυξη   
Γλωσσική ανάπτυξη  
Νοητική ανάπτυξη  
Κοινωνική & συναισθηµατική 
ανάπτυξη 

 

Ασθένειες  
Κληρονοµικότητα  

 
∆. Στοιχεία από τις συνεντεύξεις 
 
Με τον µαθητή  
Τους γονείς  
Τους εκπαιδευτικούς  

 
Ε. Παρατηρήσεις από τη σχολική τάξη 
 

Που κάθεται ο µαθητής  
Η συµµετοχή του στο µάθηµα  
Η στάση του προς το µάθηµα  
Η στάση του προς τους άλλους 
µαθητές 

 

Η στάση του προς τον διδάσκοντα  
Προσοχή, υπερκινητικότητα  
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Ζ. Άλλες πληροφορίες σχετικά µε τον µαθητή 
 
Επίδοση σε άλλα µαθήµατα  
Αγαπηµένο µάθηµα  
Αυτοπεποίθηση/αυτοεκτίµηση  
Σχέση µε τους συνοµηλίκους του  
Ικανοποίηση/χαρά στο σχολείο  
Βαθµός άγχους  
Αντιµετώπιση άγχους  
Συνεργασιµότητα κατά την 
αξιολόγηση 

 

∆υνατά σηµεία/ιδιαίτερες κλίσεις  
Αγαπηµένη ασχολία/χόµπυ  
Εµφάνιση  
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1.5.2. ∆ιαγνωστική αξιολόγηση: Σταθµισµένα Τεστ 
 
Αθηνά τεστ 
 

Σύντοµη περιγραφή του τεστ  
 
1. Νοητική ικανότητα 

Παρουσίαση επίδοσης και στις τρεις 
κλίµακες και σύγκριση ανάµεσα στη 
γλωσσική (γλωσσικές αναλογίες, 
λεξιλόγιο) και µη γλωσσική 
νοηµοσύνη (αντιγραφή σχηµάτων). 

2. Μνήµη ακολουθιών Παρουσίαση επίδοσης και στις 
τέσσερις κλίµακες και σύγκριση 
ανάµεσα στην ακουστική (µνήµη 
αριθµών) και στην οπτική µνήµη 
(µνήµη εικόνων και σχηµάτων).  
Επίσης, σύγκριση ανάµεσα στη 
βραχύχρονη (όλες οι παραπάνω) και 
στη µακρόχρονη µνήµη (κοινές 
ακολουθίες) 

3. Ολοκλήρωση παραστάσεων Παρουσίαση των αποτελεσµάτων και 
σύγκριση ανάµεσα στις δύο κλίµακες 
(προτάσεις-λέξεις).  Επίσης, 
σύγκριση µε τις γλωσσικές κλίµακες 
της νοητικής ικανότητας 

4. Γραφο-φωνολογική 
ενηµερότητα 

Παρουσίαση των αποτελεσµάτων  και 
σύγκριση ανάµεσα στη φωνολογική 
(διάκριση και σύνθεση φθόγγων) και 
στη γραφηµική επίγνωση (διάκριση 
γραφηµάτων) 

5. Οπτικό-κινητικός 
συντονισµός 

 

6, Αντίληψη δεξιού-αριστερού  
8. Πλευρίωση  
9. Σχιολιασµός διαγνωστικού 
διαγράµµατος 

 

10. Εντοπισµός των δεξιοτήτων 
στις οποίες υστερεί σηµαντικά 
από τα  παιδιά της ηλικίας του 
(αναπτυξιακή ηλικία) 
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1.5.3. ∆ιαγνωστική Αξιολόγηση: Άτυπα τεστ 
 
 Α. Γλώσσα 
 
1. Αξιολόγηση φωνολογικής επίγνωσης 
 
Σύντοµη περιγραφή των τεστ που 
δόθηκαν 

 

Σύγκριση επίδοσης ανάµεσα στα 
διάφορα τεστ επιγλωσσικής 
επίγνωσης 

 

Σύγκριση επίδοσης ανάµεσα στα 
διάφορα τεστ µεταγλωσσικής 
επίγνωσης 

 

Σύγκριση ανάµεσα στα τεστ 
επιγλωσσικής και µεταγλωσσικής 
επίγνωσης 

 

Σύγκριση επίδοσης ανάµεσα στο 
συλλαβικό και το φωνηµικό επίπεδο 

 

Σύγκριση µε τα αντίστοιχα τεστ του 
Αθηνά 

 

 
2. Αξιολόγηση ανάγνωσης και γραφής γραµµάτων 
 
Περιγραφή υλικού (πόσα 
γράµµατα, πόσα κεφαλαία/µικρά) 

 

Τι ζητήθηκε από το παιδί  
Σύγκριση µε κλίµακα διάκρισης 
γραφηµάτων του Αθηνά τεστ 

 

 
∆υσκολία Γράµµα Σχόλια 

Ανάγνωση   
Γραφή   
Στόχος παρέµβασης   
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3. Αξιολόγηση της ανάγνωσης και γραφής συλλαβών 
 
Περιγραφή υλικού 
(πόσες συλλαβές 
συνολικά και ανά 
κατηγορία) 

 

Τι ζητήθηκε από το 
παιδί 

 

Σχόλια ανάγνωσης  
Σχόλια 
ορθογραφίας 

 

 
∆υσκολία Ανάγνωση Γραφή 

Σ-Φ   
Σ-Φ-Σ   
Σ-Σ-Φ   
Σ-Σ-Φ-Σ   
Σ-Σ-Φ-Σ   
Παρέµβαση   

 
4. Αξιολόγηση της ανάγνωσης και γραφής λέξεων 
 
Α. Πρώτες λέξεις  
 
Περιγραφή υλικού  

 
Μονοσύλλαβες Λάθη ανάγνωσης Λάθη 

ορθογραφίας 
Σ-Φ   
Σ-Φ-Σ   
Σ-Σ-Φ-Σ   
∆ισύλλαβες   
Σ-Φ-Σ-Φ   
Σ-Σ-Φ-Σ-Φ   

 
Σχόλια ανάγνωσης  
Σχόλια ορθογραφίας  
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Β. Μικρές προτάσεις µε αυτές τις λέξεις 
 
Περιγραφή υλικού  
  
Σχόλια ανάγνωσης  
Σχόλια ορθογραφίας  

 
5. Ανάγνωση Λέξεων  
 
Περιγραφή υλικού  
Αριθµός λαθών ανάγνωσης  
Αριθµός λαθών ορθογραφίας  

 
∆υσκολία Ανάγνωση Ορθογραφία 

Σε σχέση µε αριθµό 
συλλαβών 

  

Συχνότητα   
Είδος λέξης 
(κανονικές/εξαιρέσιµες) 

  

Σχόλια    
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6. Αξιολόγηση αναγνωστικών λαθών4 
 
Η λέξη µοιάζει οπτικά µε την αρχική  
Ο µαθητής: 
παραλείπει/προσθέτει/αντικαθιστά 
γράµµατα 

 

Παραλείπει/προσθέτει συλλαβές  
Παραλείπει τόνους  
Αντιµεταθέτει γράµµατα και 
συλλαβές 

 

∆υσκολεύεται σε συγκεκριµένα 
• Γράµµατα 
• Συµφωνικά συµπλέγµατα 
• ∆ίψηφα φωνήεντα 
• ∆ιφθόγγους 

 

Πως διαβάζει τις λέξεις  
Άλλες παρατηρήσεις  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Τόσο στην ανάγνωση όσο και στην ορθογραφία εντοπίζουµε γενικές τάσεις, όχι 
µεµονωµένα λάθη. 
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7. Αξιολόγηση ορθογραφικών λαθών 
 
  
Η λέξη µοιάζει φωνολογικά µε την 
αρχική (π.χ. πεδί αντί παιδί) 

 
 

Ο µαθητής 
παραλείπει/προσθέτει/αντικαθιστά 
γράµµατα 

 

Παραλείπει/προσθέτει συλλαβές  
Παραλείπει τόνους  
Αντιµεταθέτει γράµµατα και 
συλλαβές 

 

∆εν εφαρµόζει τους γραµµατικούς 
κανόνες (π.χ. καταλήξεις ρηµάτων και 
ουσιαστικών) 

 

∆υσκολεύεται σε συγκεκριµένα 
• Γράµµατα 
• Συµπλέγµατα 
• ∆ίψηφα φωνήεντα 
• ∆ιφθόγγους 

 

Μπερδεύει κεφαλαία και µικρά 
γράµµατα 

 

Πως γράφει τις λέξεις  
Άλλες παρατηρήσεις  
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8. Αξιολόγηση της ανάγνωσης και γραφής ψευδολέξεων 
 
Περιγραφή υλικού  
Αριθµός λαθών ανάγνωσης  
Αριθµός λαθών ορθογραφίας  

 
∆υσκολία Ανάγνωση Ορθογραφία 
Σε σχέση µε αριθµό 
συλλαβών 

  

Συχνότητα 
 

  

Είδος λέξης 
(κανονικές/εξαιρέσιµες) 

  

Σχόλια    
 
9. Αξιολόγηση αναγνωστικών λαθών5 
 
  
Η ψευδολέξη µοιάζει µε την αρχική  
Ο µαθητής 
παραλείπει/προσθέτει/αντικαθιστά 
Γράµµατα 

 

Παραλείπει/προσθέτει συλλαβές  
Παραλείπει τόνους  
Αντιµεταθέτει γράµµατα και 
συλλαβές 

 

∆υσκολεύεται σε συγκεκριµένα 
• Γράµµατα 
• Συµπλέγµατα 
• ∆ίψηφα φωνήεντα 
• ∆ιφθόγγους 

 

Πως διαβάζει τη ψευδολέξη  
Άλλες παρατηρήσεςι  

 
 
 
                                                 
5 Τόσο στην ανάγνωση όσο και στην ορθογραφία εντοπίζουµε γενικές τάσεις, όχι 
µεµονωµένα λάθη 
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10. Αξιολόγηση ορθογραφικών λαθών 
 

Η ψευδολέξη µοιάζει φωνολογικά 
µε την αρχική 

 
 

Ο µαθητής 
παραλείπει/προσθέτει/αντικαθιστά 
γράµµατα 

 

Παραλείπει/προσθέτει συλλαβές  
Παραλείπει τόνους  
Αντιµεταθέτει γράµµατα και 
συλλαβές 

 

∆υσκολεύεται µε συγκεκριµένα 
• Γράµµατα 
• Συµπλέγµατα 
• ∆ιφθόγγους 

 

Πως γράφει την ψευδολέξη  
Άλλες παρατηρήσεις  
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11. Γενικά συµπεράσµατα ανάγνωσης και ορθογραφίας 
µεµονωµένων λέξεων 
 

∆υσκολία Ανάγνωση Ορθογραφία 
Σε απλές λέξεις   
Σύµφωνα   
Φωνήεντα   
∆ίψηφα 
φωνέηντα 

  

Συµφωνικά 
συµπλέγµατα 

  

∆ιφθόγγους   
 

Ανάγνωση 
 

Παρατηρήσεις 

∆ιαβάζει ολόκληρη τη λέξη  
∆ιαβάζει γράµµα-γράµµα  
∆ιαβάζει συλλαβή-συλλαβή  
∆ιαβάζει πολύ αργά  
∆ιορθώνει τα λάθη του  
Προσέχει τις καταλήξεις  
Άλλα  
 Παρέµβαση  

 
Ορθογραφία Παρατηρήσεις 

Παραλείπει γράµµατα  
Αντικαθιστά γράµµατα  
Μπερδεύει κεφαλαία και µικρά  
Αντιµεταθέτει γράµµατα  
Αφήνει αποστάσεις µεταξύ των 
γραµµάτων 

 

Τονίζει τις λέξεις  
Παραλείπει καταλήξεις  
Άλλα  
Παρέµβαση  
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12. Ανάγνωση κειµένου 
 
Α. Φωναχτή ανάγνωση 

 
(Καλό είναι να κάνουµε σύγκριση άγνωστου και γνωστού κειµένου) 
 
Περιγραφή υλικού (τι υλικό δόθηκε)  
Αξιολόγηση ανάγνωσης 
Α. Τρόπος ανάγνωσης: 

• Κοµπιαστά 
• Λέξη-λέξη 
• Μονότονα 
• Σταµατάει στα σηµεία στίξης 
• Χρησιµοποιεί το δάχτυλο 
• Πηδάει γραµµές 

 

Β. Είδος λαθών 
• Τα λάθη µοιάζουν οπτικά µε 

τις αρχικές λέξεις 
• Τα λάθη µοιάζουν 

σηµασιολογικά µε την αρχική 
λέξη 

• Τα λάθη ανήκουν στην ίδια 
γραµµατική κατηγορία µε την 
αρχική λέξη 

• Τα λάθη δεν διακόπτουν τη 
ροή της πρότασης 

 

Αξιολόγηση κατανόησης  
Το παιδί κατανοεί: 

• το κυρίως θέµα 
•  τις λεπτοµέρειες 
• την χρονική/λογική 

ακολουθία ιδεών –γεγονότων 
Το παιδί µπορεί να: 

• κάνει υποθέσεις και 
συνεπαγωγές 

• ανακαλέσει το περιεχόµενο 
του κειµένου 

• να το σχετίσει µε προσωπικές 
εµπειρίες η παρόµοια 
αναγνώσµατα 

 

Άλλες παρατηρήσεις  
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Β. Σιωπηλή ανάγνωση 
 

Παρατηρήσεις κατανόησης  
Το παιδί κατανοεί: 

• το κυρίως θέµα 
•  τις λεπτοµέρειες 
• την χρονική/λογική 

ακολουθία ιδεών –
γεγονότων 

Το παιδί µπορεί να: 
• κάνει υποθέσεις και 

συνεπαγωγές 
• ανακαλέσει το περιεχόµενο 

του κειµένου 
• να το σχετίσει µε 

προσωπικές εµπειρίες η 
παρόµοια αναγνώσµατα 

 

Παρατηρήσεις ανάγνωσης (πως 
διάβαζε το παιδί) 

 

Άλλες παρατηρήσεις  
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Γ. Ακρόαση κειµένου 
 
 

Παρατηρήσεις κατανόησης 
 

 
Το παιδί κατανοεί: 

• το κυρίως θέµα 
•  τις λεπτοµέρειες 
• την χρονική/λογική 

ακολουθία ιδεών –
γεγονότων 

Το παιδί µπορεί να: 
• κάνει υποθέσεις και 

συνεπαγωγές 
• κάνει κριτική του 

αναγνώσµατος 
• να το σχετίσει µε 

προσωπικές εµπειρίες η 
παρόµοια αναγνώσµατα 

 

Συµπεριφορά παιδιού κατά την 
ακρόαση 

 

Άλλες παρατηρήσεις  
 
∆. Σύγκριση κατανόησης 

 
 Σχόλια 
Φωναχτή ανάγνωση 

• γνωστού  
• άγνωστου 

κειµένου 

 

Σιωπηλή 
ανάγνωση 

 

Ακρόαση κειµένου  
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13. Αξιολόγηση γραπτού λόγου 
 
α) Περιεχόµενο 
Προσέχουµε αν:  
το περιεχόµενο σχετίζεται άµεσα µε το 
θέµα 
το θέµα έχει αναπτυχθεί σε βάθος (π.χ., 
διάφορες πτυχές του) 
η ποσότητα της γραπτής έκφρασης 
είναι ικανοποιητική 

 

β) Γραµµατική/Συντακτικό 
Προσέχουµε αν το γραπτό περιέχει:  
γραµµατικά λάθη 
σύντοµες, µονολεκτικές προτάσεις 
χρήση του ίδιου τύπου προτάσεων  

 

γ) .Λεξιλόγιο 
Προσέχουµε το είδος του λεξιλογίου: 

• Αν είναι πλούσιο/φτωχό 
• Αν είναι συγκεκριµένο  
• Αν είναι κατάλληλο για 

γραπτή έκφραση  

 

δ). Ορθογραφία 
Προσέχουµε το είδος των λαθών: 

• Αν γράφει την ίδια λέξη µε 
διαφορετικό τρόπο 

• Αν κάνει λάθος σε λέξεις που 
γράφει σωστά στην 
ορθογραφία 

• Αν κάνει λάθος σε καταλήξεις 

 

ε). Τρόπος γραφής 
Προσέχουµε: 

• Πως σχηµατίζει τα γράµµατα 
• Αν αφήνει διαστήµατα 

ανάµεσα στις λέξεις 
• Αν µένει πάνω στη γραµµή 
• Αν µπερδεύει µικρά και 

κεφαλαία γράµµατα 
• Γενική εµφάνιση γραπτού 

 

Άλλες παρατηρήσεις  
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14. Αξιολόγηση προφορικού λόγου 
 
Άρθρωση  
Λεξιλόγιο  
Γραµµατική ορθότητα  
Σύνταξη προτάσεων  
Οργάνωση ιδεών  

 
15. Τοµείς παρέµβασης στη γλώσσα 
 

Τοµείς Στόχοι 
Φωνολογική επίγνωση  
Ανάγνωση γραµµάτων  
Ανάγνωση συλλαβών  
Ανάγνωση λέξεων  
Ανάγνωση προτάσεων  
Ανάγνωση κειµένου  
Κατανόηση κειµένου  
Γραφή γραµµάτων  
Γραφή συλλαβών  
Γραφή λέξεων  

 
 
1.5.4. Αριθµητική 
 
1. Προµαθηµατικές έννοιες 
 
 Περιγραφή 

δραστηριότητας 
Σχόλια (τρόπος 

προσέγγισης, είδος 
λαθών) 

Ταξινόµηση   
Σειροθέτηση   
∆ιατήρηση   
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2. Απαρίθµηση αντικειµένων 
 
Περιγραφή υλικού και 
δραστηριότητας 

 

Σχόλια (τρόπος προσέγγισης, είδος 
λαθών) 

 

 
3. Άνοδος και κάθοδος της αριθµητικής κλίµακας 
 
Περιγραφή υλικού και 
δραστηριότητας 

 

Σχόλια (τρόπος προσέγγισης, είδος 
λαθών) 

 

 
4. Αναγνώριση αριθµητικών συµβόλων 
 
Περιγραφή υλικού και 
δραστηριότητας 

 

Σχόλια (τρόπος προσέγγισης, είδος 
λαθών) 

 

 
5. Νοερή εκτέλεση προσθέσεων, αφαιρέσεων 
 
Περιγραφή υλικού και 
δραστηριότητας 

 

Σχόλια (τρόπος προσέγγισης, είδος 
λαθών) 

 

 
6. Γνώση θεσιακής αξίας αριθµών 
 
Περιγραφή υλικού και 
δραστηριότητας 

 

Σχόλια (τρόπος προσέγγισης, είδος 
λαθών) 
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7. Γραπτή εκτέλεση πράξεων 
 
 Περιγραφή υλικού 

και δραστηριότητας 
Σχόλια 
(τρόπος 

προσέγγισης, 
είδος λαθών) 

Πρόσθεση 
οριζόντια/κάθετα, χωρίς/µε 
κρατούµενο, 
µονοψήφιους/πολυψήφιους

  

Αφαίρεση 
οριζόντια/ κάθετα, 
χωρίς/µε δανεισµό, 
µονοψήφιους/πολυψήφιους

  

Πολλαπλασιασµός 
(οριζόντια/κάθετα, µε 
µονοψήφιους/διψήφιους) 

  

∆ιαίρεση 
(οριζόντια/κάθετα. 
Μονοψήφιους/διψήφιους) 

  

 
8. Επίλυση απλών προβληµάτων 
 
    Α. Προβλήµατα µιας πράξης 
 
Περιγραφή υλικού αξιολόγησης 
(πόσα προβλήµατα για 
 κάθε πράξη) 

 

Το παιδί µπορεί να διαβάσει το 
πρόβληµα 

 

Εντοπίσει τα δεδοµένα και τα 
ζητούµενα 

 

Εντοπίσει τη σωστή πράξη  
Εκτελεί σωστά την πράξη  
Σχόλια ως προς τον τρόπο 
προσέγγισης και το είδος των 
λαθών 
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    Β. Προβλήµατα δύο πράξεων 
 
Περιγραφή υλικού αξιολόγησης 
(είδος προβληµάτων και συνδυασµός 
πράξεων) 

 

Το παιδί µπορεί να διαβάσει το 
πρόβληµα 

 

Εντοπίσει τα δεδοµένα και τα 
ζητούµενα 

 

Εντοπίσει τις σωστές πράξεις  
Εντοπίσει τη σωστή σειρά των πράξεων  
Σχόλια ως προς τον τρόπο προσέγγισης 
και το είδος των λαθών 

 

 
9. Αναγνώριση γεωµετρικών σχηµάτων και επισήµανση ιδιοτήτων 
 
Περιγραφή υλικού και 
δραστηριότητας 

 

Περιγραφή προσέγγισης και είδους 
λαθών 

 

 
10. Κατανόηση δεκαδικών και κλασµατικών αριθµών (ανάγνωση 
και γραφή) 
 
 Περιγραφή υλικού και 

δραστηριότητας 
Σχόλια ως προς την 
προσέγγιση και το 
είδος των λαθών 

Κλάσµατα   
∆εκαδικοί   
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11. Μετατροπές αριθµών 
 
 Περιγραφή υλικού και 

δραστηριότητας 
Σχόλια ως προς την 
προσέγγιση και το 
είδος των λαθών 

Μετατροπή 
ακέραιου σε κλάσµα 
και το αντίθετο 

  

Μετατροπή 
ακέραιου σε 
δεκαδικό και το 
αντίθετο 

  

Μετατροπή 
δεκαδικού σε 
κλάσµα και το 
αντίθετο 

  

 
12. Σύνοψη µαθηµατικών ικανοτήτων 
 
Το παιδί : 
Έχει κατακτήσει τις 
προµαθηµατικές έννοιες 

 

Μετράει σωστά  
Γράφει σωστά τους αριθµούς  
Αναγνωρίζει σωστά τους 
αριθµούς 

 

Αναγνωρίζει τα αριθµητικά 
σύµβολα 

 

Έχει κατανοήσει την έννοια 
της πρόσθεσης, αφαίρεσης, 
πολλαπλασιασµού, διαίρεσης 

 

Μπορεί να κάνει απλές πράξεις 
νοερά 

 

Γνωρίζει την προπαίδεια   
Εκτελεί γραπτά πράξεις: 
 
Προσθεσης 

Με 
µονοψήφιους 

Με διψήφιους 
/πολυφήφιους 

Αφαίρεσης   
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Πολλαπλασιασµού   

∆ιαίρεσης   

Έχει κατανοήσει τη λειτουργία 
του 0 στην εκτέλεση των 
πράξεων 

 

∆εν κάνει λάθη στη θέση του 
αριθµού στις πράξεις 

 

Μπορεί να διαβάσει και να 
αποδώσει µε δικά του λόγια 
προβλήµατα 

 

Εντοπίζει τα δεδοµένα και τα 
ζητούµενα σε: Απλά 
προβλήµατα (µιας πράξης) 
Σύνθετα προβλήµατα 

 

Εντοπίζει τη πράξη που 
απαιτείται σε Απλά και 
Σύνθετα προβλήµατα 

 

∆εν παραλείπει βήµατα στη 
επίλυση του προβλήµατος 

 

Εκτελεί σωστά τις πράξεις που 
απαιτεί το πρόβληµα 

 

Έχει κατανοήσει την έννοια 
του δεκαδικού 

 

Έχει κατανοήσει την έννοια 
του κλάσµατος 

 

Μπορεί να κάνει µετατροπές 
ανάµεσα στα διάφορα είδη 
αριθµών 

 

Αναγνωρίζει γεωµετρικά 
σχήµατα 

 

Εντοπίζει τις ιδιότητες των 
γεωµετρικών σχηµάτων 
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13. Τοµείς παρέµβασης στην αριθµητική 
 

Τοµέας Στόχοι 
Προµαθηµατικές έννοιες 
 

 

Απαρίθµηση 
 

 

Άνοδος και κάθοδος της 
αριθµητικής κλίµακας 

 

Νοερός υπολογισµός απλών 
πράξεων:  
Πρόσθεσης 
Αφαίρεσης 
Πολλαπλασιασµού 
∆ιαίρεσης 

 

Θεσιακή αξία αριθµών 
 

 

Γραπτή εκτέλεση αριθµητικών 
πράξεων: 
Πρόσθεση 
Αφαίρεση 
Πολλαπλασιασµός 

 

∆ιαίρεση  
Επίλυση απλών προβληµάτων  
Επίλυση σύνθετων προβληµάτων  
Κατανόηση γεωµετρικών εννοιών  
Κατανόηση κλασµατικών αριθµών  
Κατανόηση δεκαδικών αριθµών  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 
 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ  

ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
 
 

2.1. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ   
ΛΟΓΟΥ 

 
Η σχέση προφορικού λόγου και ανάγνωσης – ορθογραφίας είναι από 
τα πιο ενδιαφέροντα ζητήµατα στο χώρο της Ψυχολογίας (Πόρποδας, 
2003α). Η γλώσσα αποτελεί έναν από τους πλέον ενδιαφέροντες 
παράγοντες (ίσως ο πιο καθοριστικός) στη µαθησιακή διαδικασία και 
τούτο διότι υπεισέρχεται, µε διάφορους τρόπους, σχεδόν στο σύνολο 
των γνωστικών λειτουργιών. 

Η διαδικασία της γλωσσικής απόκτησης έχει ήδη αρχίσει, πολύ 
πριν το παιδί εισέλθει στην εκπαίδευση. Μπαίνοντας το παιδί στην 
εκπαίδευση θεωρείται ότι έχει κατακτήσει - αναπτύξει σε πολύ µεγάλο 
βαθµό τις κύριες συνιστώσες της γλώσσας οι οποίες είναι η φωνολογία, 
το συντακτικό και η σηµασιολογία. Η φωνολογική ανάπτυξη 
αναφέρεται στην ικανότητα του παιδιού να διακρίνει τους ήχους αλλά 
και να τους παράγει. Η συντακτική ανάπτυξη αναφέρεται στην 
ανακάλυψη από το παιδί των κανόνων οι οποίοι διέπουν τη δοµή των 
λέξεων του προφορικού λόγου σε προτάσεις ενώ η σηµασιολογική 
ανάπτυξη αναφέρεται στην ανακάλυψη και συγκράτηση στη µνήµη του 
σηµασιολογικού περιεχοµένου των λέξεων (Πόρποδας, 2003β). 

Καθένα από τα ανωτέρω συστήµατα της γλώσσας επιδρά στη 
µετέπειτα µαθησιακή πορεία του µαθητή. Βέβαια, πολλές φορές, 
θεωρούµε ότι τα όποια προβλήµατα του προφορικού λόγου έχουν ήδη 
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γίνει αντιληπτά από την οικογένεια του παιδιού, η οποία καταφεύγει σε 
ειδικούς. 

Παρ’ όλα αυτά, είναι αρκετές οι φορές όπου η ελλιπής ανάπτυξη 
των ανωτέρω γλωσσικών ικανοτήτων υποκρύπτονται πίσω από 
περιπτώσεις µαθησιακών δυσκολιών. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι κατά 
τη φάση της διαγνωστικής αξιολόγησης των µαθησιακών δυσκολιών 
ενός µαθητή του δηµοτικού σχολείου θα πρέπει να ελέγχεται εάν και 
κατά πόσο παρατηρούνται δυσκολίες από πλευράς του µαθητή όσον 
αφορά την αντίληψη, πρόσληψη, κατανόηση και παραγωγή του 
προφορικού λόγου. Ιδιαίτερα τα προβλήµατα στην αντίληψη του 
προφορικού λόγου επιδρούν καταλυτικά στην παραγωγή του αλλά και 
στη µετέπειτα είσοδο του παιδιού στο γραπτό λόγο {διεξοδικά µελέτη 
της σχέσης προφορικού και γραπτού λόγου γίνεται από τον Πόρποδα 
(2002)}.  

Μια από τις βασικές ικανότητες από τις οποίες χαρακτηρίζεται η 
κατάκτηση του προφορικού λόγου, ίσως η πλέον καθοριστική, είναι 
της φωνολογικής επίγνωσης. Στις προτεινόµενες δραστηριότητες, που 
ακολουθούν, δεν περιγράφονται όσες αναφέρονται στη φωνολογική 
επίγνωση. Αυτό συµβαίνει διότι ο αναγνώστης µπορεί να µελετήσει 
πληρέστερα το ζήτηµα της φωνολογικής επίγνωσης, τόσο στο 
θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δραστηριοτήτων αξιολόγησής 
της (µε τις απαραίτητες εκπαιδευτικές προεκτάσεις), στο βιβλίο του Κ. 
∆. Πόρποδα «Η Ανάγνωση» (2002). 

Ένα άλλο ζήτηµα το οποίο πρέπει να τονιστεί είναι πως σε καµία 
περίπτωση οι προτεινόµενες δραστηριότητες, τουλάχιστον σε ό,τι 
αφορά τον προφορικό λόγο, δεν έχουν την έννοια της εισόδου των 
εκπαιδευτικών στο αντικείµενο εργασίας ειδικών επιστηµονικών 
κλάδων όπως π.χ. οι ψυχολόγοι κ.λ.π. Αντιθέτως, ο ρόλος των ειδικών 
επιστηµόνων είναι και θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Οι προτεινόµενες 
δραστηριότητες θεωρούνται ως απλά, σχετικά εύκολα στη δόµησή τους 
µεθοδολογικά βοηθήµατα, τα οποία, πολλές φορές, έχουν τη 
δυνατότητα χαρτογράφησης του «τι µπορεί να κάνει τη συγκεκριµένη 
χρονική στιγµή ο µαθητής», κάτι που έχει ιδιαίτερη ανάγκη ο 
εκπαιδευτικός στην προσπάθειά του να αντιµετωπίσει εκπαιδευτικά το 
µαθητή του. 

Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί το πολύπλοκο της ουσίας των 
µαθησιακών δυσκολιών αφού δεν είναι λίγες οι φορές όπου αυτές 
αποτελούν µέρος ενός ευρύτερου συµπλέγµατος του οποίου σηµαντικά 
στοιχεία αποτελούν επίσης  και προβλήµατα συµπεριφοράς, 
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συναισθηµατικών διαταραχών, διαπροσωπικών σχέσεων, 
ελλειµµατικής προσοχής, υπερκινητικότητας κ.ά (Χατζηχρήστου, 
2004). 
 
 
2.2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ 
ΛΟΓΟΥ 

 
1. Επανάληψη µεµονωµένων λέξεων 
 
1.α Καθηµερινές, κατά κανόνα, λέξεις π.χ ρήµατα ενεργητικής και 
παθητικής φωνής. (π.χ παίζω, τραγουδάς,  βλέπω, ανακατεύοµαι, 
αντιγράφονται κ.λ.π)   

Με την ίδια τεχνική δίνονται προς επανάληψη ουσιαστικά που 
έχουν τη δυνατότητα εικονοποίησής τους (συγκεκριµένα ουσιαστικά) 
όπως: σκύλος, θάλασσα, πρόβατο, δάσος, άνθρωπος, βουναλάκια, πόδι, 
τετράδιο, καράβια, τετράτροχος, πενταδάχτυλος, χιονάνθρωπος κ.λ.π 
 
1.γ Ουσιαστικά που δεν εικονοποιούνται, τουλάχιστον άµεσα, 
(αφηρηµένα ουσιαστικά) όπως: αγάπη, ερµηνεία, διαρρύθµιση, 
αντίληψη, οµορφιά, ατύχηµα, θερµότητα, αύρα ευχή, καλός, καλοσύνη 
κ.λ.π 
 
2. Επανάληψη σειράς λέξεων 
 
Ο µαθητής επαναλαµβάνει λέξεις των ανωτέρω κατηγοριών σε οµάδες 
των 2, 3, 4 λέξεων µε τη σειρά που του υπαγορεύτηκαν. Οι λέξεις 
µπορούν να είναι οµαδοποιηµένες ανάλογα µε τον αριθµό των 
συλλαβών τους (π.χ 2σύλλαβες, 3σύλλαβες κ.λ.π.). Μεταξύ των λέξεων, 
όταν αυτές δίνονται στο παιδί, µεσολαβεί σταθερό χρονικό διάστηµα, 
περίπου ενός (1) δευτερολέπτου. 
 
3. Επανάληψη µεµονωµένων ψευδολέξεων 
 
Οι ψευδολέξεις δηµιουργούνται από λέξεις, αντικαθιστώντας ένα ή 
περισσότερα σύµφωνα, και δεν έχουν σηµασιολογικό περιεχόµενο π.χ 
µέτι (από τη λέξη µέλι), λιδάφι (από τη λέξη λιβάδι) κ.λ.π. (περισσότερα 
για την τεχνική δηµιουργίας των ψευδολέξεων αναφέρονται στην 
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αξιολόγηση της ανάγνωσης και γραφής λέξεων). Το παιδί 
επαναλαµβάνει τις ψευδολέξεις 
 
4. Επανάληψη σειράς ψευδολέξεων  
 
Ο µαθητής επαναλαµβάνει ψευδολέξεις σε οµάδες των 2, 3, 4 
ψευδολέξεων µε τη σειρά που του παρουσιάστηκαν. Μεταξύ των 
ψευδολέξεων, όταν αυτές δίνονται στο παιδί, µεσολαβεί σταθερό 
χρονικό διάστηµα, περίπου ενός (1) δευτερολέπτου (π.χ µέδι, λικάβι, 
χρεπόνι, λάµι κ.λ.π). 
 
5. Επανάληψη Προτάσεων 
 
Ο µαθητής επαναλαµβάνει προτάσεις µε απλή συντακτική  δοµή (π.χ. 
της δοµής υποκείµενο + ρήµα + αντικείµενο ή υποκείµενο + ρήµα) 
π.χ Ο ταχυδρόµος µοιράζει τα γράµµατα.  
     Η καµήλα τρέχει. 
 
Ο µαθητής επαναλαµβάνει προτάσεις µε πιο σύνθετη, από την 
προηγούµενη, µορφή (π.χ. υποκείµενο + ρήµα + αντικείµενο + 
κατηγορούµενο) 
π.χ. Ο καλός πατέρας µοίρασε τα δώρα. 
      Τα χαρούµενα παιδιά ξεσήκωσαν τη γειτονιά. 
 
Προτάσεις πιο σύνθετης µορφής (υποκείµενο + ρήµα + αντικείµενο+ 
κατηγορούµενο + προθετική φράση) 
π.χ. Ο µικρός Γιάννης πήρε τη ζωγραφιά του για το σχολείο 
       Η ήρεµη λίµνη γαλήνεψε τους επισκέπτες στη στιγµή. 
 
 
2.3.  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
1. Εκτέλεση οδηγιών 
 
Το παιδί καλείται να εκτελέσει µια σειρά οδηγιών. Οι παρεχόµενες 
οδηγίες ποικίλλουν όσον αφορά τον αριθµό τους και την 
πολυπλοκότητά τους, αλλά ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να είναι 
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ιδιαίτερα απαιτητικές µια και απευθύνονται σε κάποιον µαθητή µε 
Μ.∆. 
π.χ.   Κώστα, πήγαινε µπροστά από το µεσαίο παράθυρο της αίθουσας.   

Μαρία, άνοιξε την τσάντα σου και πάρε το βιβλίο της «Γλώσσας» 
µε το δεξί σου χέρι. 

 
2. Εύρεση της σηµασίας µεµονωµένων λέξεων 

 
2.α Το παιδί ακούει µεµονωµένες λέξεις της καθηµερινής ζωής και 
αναφέρει τη σηµασία τους. Οι λέξεις αντιστοιχούν, κατά το δυνατόν,  
στο ηλικιακό και γνωστικό επίπεδο του µαθητή (π.χ. τι είναι το 
«λιµάνι»;). Στη συνέχεια ο µαθητής δηµιουργεί µία πρόταση η οποία 
περιέχει τη συγκεκριµένη λέξη. 
 
2.β Είναι πιθανό ο µαθητής να αδυνατεί, για διάφορους λόγους, να 
αναφέρει τη σηµασία  των λέξεων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο µαθητής 
ενθαρρύνεται να προχωρήσει στη δόµηση µιας πρότασης µε την οποία 
περιγράφεται η σηµασία της λέξης. 
(π.χ. τη σηµαίνει η λέξη «ταχύτητα»; Μια πιθανή απάντηση είναι : Το 
πόσο γρήγορα τρέχει κάτι ή σε προσπέρασα γιατί είχα µεγαλύτερη 
ταχύτητα. 
 
3. Εύρεση τίτλου µιας ιστορίας 
 
Το παιδί αφού ακούσει µια σύντοµη ιστορία, µε περιεχόµενο που 
υποθέτουµε ότι ενδιαφέρει το παιδί,  βρίσκει και προτείνει έναν τίτλο 
για αυτήν. Μπορούµε επίσης να αντλήσουµε πληροφορίες από το ίδιο 
το παιδί, έµµεσα, για τα ενδιαφέροντά του. Στη συνέχεια προσπαθεί να 
µας περιγράψει (δικαιολογήσει) γιατί επέλεξε το συγκεκριµένο τίτλο. 
Πέρα από την πληρότητα του τίτλου σηµειώνουµε και την ικανότητα 
εντοπισµού των κύριων στοιχείων του κειµένου που υπαγορεύουν το 
συγκεκριµένο τίτλο. 
 
4. Ολοκλήρωση πρότασης 
 
Το παιδί ακούει µια πρόταση η οποία περιγράφει ένα καθηµερινό θέµα. 
Η πρόταση είναι ελλιπής όσον αφορά ένα στοιχείο της. Το παιδί 
καλείται να τη συµπληρώσει µε µια λέξη που βρίσκει το ίδιο, π.χ. 
Ο δάσκαλος έγραφε µε την κιµωλία στον…………(πίνακα, τοίχο κ.λ.π.) 
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Το µήκος µιας γραµµής το µετράµε µε το ……………(χάρακα κ.λ.π.). 
Ο ……………… επισκεύασε το αυτοκίνητο (τεχνίτης, πατέρας, µάστορας 
κ.λ.π.) 
Αποδεκτές γίνονται όσες λέξεις εντάσσονται εννοιολογικώς ορθά στο 
περιβάλλον κάθε πρότασης. 
 
 
2.4. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
1. Αναδιήγηση ιστορίας 
 
Το παιδί ακούει µια µικρή ιστορία, αντίστοιχη µε τη χρονολογική του 
ηλικία. Προσπαθούµε ώστε οι επιλεγόµενες ιστορίες να έχουν 
ενδιαφέρον περιεχόµενο για το παιδί. Προσπαθούµε ώστε ο 
χρωµατισµός της φωνής µας να αναδεικνύει εντονότερα τα κύρια 
σηµεία της ιστορίας. Στη συνέχεια ο µαθητής αναδιηγείται την ιστορία. 
 
Παρατηρήσεις 

Καταγράφονται σε γενικές γραµµές: 

Η συγκράτηση των εννοιών στη µνήµη. Η ανάγκη επανάληψης της 
ιστορίας ή τµηµάτων της. Η ανάγκη επεξήγησης κάποιων σηµείων. Η 
κατανόηση του προφορικού λόγου. Ο βαθµός κατάκτησης των 
γραµµατικών, συντακτικών και µορφολογικών κανόνων της γλώσσας. 
Η εκφορά και άρθρωση των λέξεων – ευχέρεια λόγου. Η λογική σειρά 
των εκφεροµένων. Η σηµασιολογική πληρότητα της διήγησης. Η 
διατήρηση της δοµής της ιστορίας. Η ικανότητα εντοπισµού των 
κύριων σηµείων της ιστορίας 
 
2. Η διήγηση του περιεχοµένου µιας εικόνας 
 
Το παιδί παρατηρεί µια εικόνα και στη συνέχεια διηγείται το 
εννοιολογικό της περιεχόµενο. Οι εικόνες µπορούν να είναι 
κλιµακούµενης δυσκολίας, όσον αφορά το πλήθος και τη βαρύτητα 
των πληροφοριών που περιέχονται. Έτσι, για παράδειγµα, µια εικόνα, 
εκτός της δράσης κάποιων πρωταγωνιστών σε αυτήν,  θα µπορούσε να 
εµπεριέχει και πληροφορίες για πιθανά συναισθήµατα που νιώθουν τα 
πρόσωπα τα οποία αποτυπώνονται σε αυτή κ.λ.π. 
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Παρατηρήσεις 
Καταγράφονται σε γενικές γραµµές: 
Η οπτική αντίληψη εικόνων. 
Ο βαθµός κατάκτησης των γραµµατικών, συντακτικών και 
µορφολογικών κανόνων της γλώσσας. 
Η εκφορά και άρθρωση των λέξεων – ευχέρεια λόγου. 
Η λογική σειρά των εκφεροµένων. 
Ο λεξιλογικός πλούτος. 
Η χρήση των κατάλληλων λέξεων. Η σηµασιολογική πληρότητα της 
διήγησης. 
 
3. ∆ιήγηση µιας ιστορίας 
Το παιδί διηγείται µια ιστορία, κατά προτίµηση ένα προσωπικό του 
βίωµα, σε θέµα που επιλέγει το ίδιο 
 
Παρατηρήσεις 
Καταγράφονται σε γενικές γραµµές: 
Ο βαθµός κατάκτησης των γραµµατικών, συντακτικών και 
µορφολογικών κανόνων της γλώσσας. 
Η εκφορά και άρθρωση των λέξεων – ευχέρεια λόγου. 
Η λογική σειρά των παρουσιαζόµενων στοιχείων. 
Η επανάληψη στοιχείων της ιστορίας. 
Ο λεξιλογικός πλούτος. 
Η χρήση των κατάλληλων λέξεων. Η σηµασιολογική πληρότητα της 
διήγησης. 
 
4. ∆ιήγηση του περιεχοµένου ενός σχεδίου του ίδιου του παιδιού 
Καλούµε το παιδί να σχεδιάσει µια ζωγραφιά µε καθορισµένο θέµα ή 
όχι. Στη συνέχεια το παιδί διηγείται την ιστορία που περιγράφει η 
ζωγραφιά 
 
Παρατηρήσεις 
Καταγράφονται σε γενικές γραµµές: 
Ο βαθµός κατάκτησης των γραµµατικών, συντακτικών και 
µορφολογικών κανόνων της γλώσσας. 
Η εκφορά και άρθρωση των λέξεων – ευχέρεια λόγου. Ο λεξιλογικός 
πλούτος.  
Οπτικο-κινητικός συντονισµός. 
Σταθερότητα χεριού.  
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5. Περιγραφή αντικειµένων 

Ο µαθητής καλείται να περιγράψει αντικείµενα της καθηµερινής ζωής 
και όχι µόνο. Η περιγραφή αναφέρεται στη χρήση, τα χαρακτηριστικά , 
τις ιδιότητες των αντικειµένων αλλά και στα συναισθήµατα που 
δηµιουργούνται στο µαθητή. 
 
Παρατηρήσεις 
Καταγράφονται σε γενικές γραµµές: 
Ο βαθµός κατάκτησης των γραµµατικών, συντακτικών και 
µορφολογικών κανόνων της γλώσσας. 
Η εκφορά και άρθρωση των λέξεων – ευχέρεια λόγου. Ο λεξιλογικός 
πλούτος.  
 
 
2.5. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ  
ΚΑΙ ΤΗ ΓΡΑΦΗ 
 
2.5.1. Ενδεικτικές δραστηριότητες στα γράµµατα 
 
Α. Ενδεικτικές δραστηριότητες που αφορούν την ανάγνωση των 
γραµµάτων 
 
1. Αναγνώριση µεµονωµένων γραµµάτων (µικρών) 
 
∆είχνουµε στο µαθητή µια οµάδα µικρών γραµµάτων και τον καλούµε 
να αναγνωρίσει µέσα από αυτά ένα συγκεκριµένο γράµµα το οποίο 
εκφωνείται µε το φθόγγο του (π.χ. /α/ κι όχι /άλφα/). Στην οµάδα των 
γραµµάτων µπορούν να συµπεριληφθούν και γράµµατα τα οποία έχουν 
σχετικά παρόµοια οπτική ταυτότητα (π.χ.: ο, α ή φ, µ, ρ κ.λ.π.) 
 
2. Αναγνώριση µεµονωµένων γραµµάτων (κεφαλαίων) 
 
∆είχνουµε στο µαθητή µια οµάδα κεφαλαίων γραµµάτων και το 
καλούµε να αναγνωρίσει µέσα από αυτά ένα συγκεκριµένο το οποίο 
εκφωνείται µε το φθόγγο του. 
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3. Ανάγνωση µεµονωµένων µικρών-κεφαλαίων γραµµάτων 
(φωνηέντων) 
 
∆είχνουµε στο µαθητή τα φωνήεντα µικρά και κεφαλαία. Ο µαθητής τα 
αναγνωρίζει και τα διαβάζει εκφωνώντας το φθόγγο τους κι όχι το 
όνοµα των γραµµάτων, π.χ. /α/ κι όχι /άλφα/.  
 
4. Ανάγνωση µεµονωµένων µικρών-κεφαλαίων γραµµάτων 
(συµφώνων) 
 
∆είχνουµε στο µαθητή τα σύµφωνα µικρά και κεφαλαία. Ο µαθητής τα 
αναγνωρίζει και τα διαβάζει εκφωνώντας το φθόγγο τους κι όχι το 
όνοµα των γραµµάτων, π.χ. /β/, τονίζοντας ιδιαίτερα το (β) κι όχι το 
(ου) 
 
5. Εντοπισµός συγκεκριµένων γραµµάτων µέσα σε λεξικό περιβάλλον 
 
Ο µαθητής καλείται να εντοπίσει µέσα σε µεµονωµένες λέξεις και 
µικρές προτάσεις συγκεκριµένα γράµµατα που του ζητούµε . Τα 
γράµµατα εκφωνούνται µε το φθόγγο που αντιπροσωπεύουν. Σε 
δεύτερη φάση, όσον αφορά τα οµόηχα φωνήεντα, ο µαθητής τα 
εντοπίζει όλα, π.χ. κύκλωσε όλα τα /ε/ ή όλα τα /ο/ ή τα /ι/ 
 
6.  Αναγνώριση γραµµάτων σε οπτικά όµοιο περιβάλλον 
 
Ο µαθητής καλείται να αναγνωρίσει ένα συγκεκριµένο γράµµα, το 
οποίο εκφωνείται µε το φθόγγο του, µέσα από µια σειρά σχετικά 
όµοιων, οπτικά, ερεθισµάτων (γραµµάτων, αριθµητικών ψηφίων) {π.χ 
(ε, 3, ω, 8), (θ, 8, 9, 6, δ, σ, β), (6, ρ, 9, σ, δ), (χ, γ, λ, κ), (π, τ), (µ, ρ, ψ,  
φ), (Μ, Ν, Σ), (Γ, Τ, Ε) κ.λ.π. 
 
7.  Αντιστοίχιση µικρών-κεφαλαίων γραµµάτων 
 
Ο µαθητής καλείται να αντιστοιχίσει µικρά γράµµατα µε τα κεφαλαία 
τους. Τα γράµµατα  είναι τοποθετηµένα σε 2 στήλες. Καθώς ο µαθητής 
αντιστοιχεί τα γράµµατα εκφωνεί και το φθόγγο που αντιπροσωπεύουν. 
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8.  Αναγνώριση γραµµάτων σε ακουστικά όµοιο περιβάλλον 
 
Ο µαθητής καλείται να αναγνωρίσει συγκεκριµένα γράµµατα µέσα από 
µια οµάδα γραµµάτων τα οποία έχουν σχετικά παρόµοια ηχητική 
ταυτότητα, π.χ. (µ, ι, ν, ξ, π, φ, χ, ψ) (/µι/, /ι/, /νι/, /ξι/, /πι/, /φι/, /χι/, 
/ψι/) (β, θ, δ) (/βου/, /θου/, /δου/) 
 
9.  Αντιστοίχιση λέξεων µε διαφορετική γραφή 
 
Ο µαθητής καλείται  να αντιστοιχίσει από δύο στήλες λέξεις οι οποίες 
στη µία στήλη υπάρχουν λέξεις σε µικρογράµµατη γραφή ενώ στην 
άλλη λέξεις σε κεφαλαιογράµµατη µορφή. Αυτή η δοκιµασία µπορεί 
να δοθεί ευθύς µόλις ο µαθητής προχωρήσει στην ανάγνωση απλών 
λέξεων. 
 
Β.  Αξιολόγηση της γραφής των γραµµάτων 
 
1. Υπαγόρευση φθόγγων 
 
Ο µαθητής ακούει τον ήχο, φθόγγο, του γράµµατος και γράφει το 
γράµµα. Στις περιπτώσεις των «ο, ω» και «ι, η, υ» γράφει όσα από 
αυτά µπορεί να γράψει 
 
Παρατηρήσεις 
Καταγράφονται σε γενικές γραµµές: 
Ακουστική αντίληψη (περιπτώσεις ακουστικής σύγχυσης) 
Οπτική αντίληψη (περιπτώσεις οπτικής σύγχυσης) 
Γραφηµική-φωνηµική αντιστοιχία 
Οπτικο-κινητικός συντονισµός 
 
2. Γραφή γραµµάτων 
 
Ο µαθητής βλέπει µια σειρά εικόνων οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
πράγµατα, πρόσωπα, ζώα και γενικά λέξεις οι οποίες έχουν τη 
δυνατότητα εικονοποίησης. Στη συνέχεια δίπλα από κάθε εικόνα ο 
µαθητής γράφει (µε µικρό ή κεφαλαίο γράµµα) το πρώτο γράµµα (στην 
ουσία το πρώτο φθόγγο) από το οποίο αρχίζει το όνοµα αυτού που 
περιγράφεται στην εικόνα. Για παράδειγµα δίδεται η εικόνα ενός 
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σπιτιού και ο µαθητής γράφει δίπλα της ένα «Σ» ή «σ», ανάλογα µε τον 
επιµέρους στόχο 
 
 
2.5.2. Ενδεικτικές δραστηριότητες που αφορούν την ανάγνωση και 

γραφή δίψηφων φωνηέντων, διφθόγγων και δίψηφων 
συµφώνων 

 
1. Αναγνώριση µεµονωµένων δίψηφων φωνηέντων (µικρών) 
 
∆είχνουµε στο µαθητή δίψηφα φωνήεντα και τον καλούµε να τα 
αναγνωρίσει εκφωνώντας το φθόγγο που αντιστοιχεί σε αυτά 
 
2. Αναγνώριση µεµονωµένων δίψηφων φωνηέντων (κεφαλαίων) 
 
∆είχνουµε στο µαθητή δίψηφα φωνήεντα και το καλούµε να τα 
αναγνωρίσει εκφωνώντας το φθόγγο που αντιστοιχεί σε αυτά 
 
3. Εντοπισµός συγκεκριµένων δίψηφων φωνηέντων µέσα σε λεξικό 

περιβάλλον 
 
Από το µαθητή ζητείται να εντοπίσει µέσα σε λέξεις και µικρές 
προτάσεις συγκεκριµένα δίψηφα φωνήεντα. Τα δίψηφα εκφωνούνται 
µε το φθόγγο που αντιπροσωπεύουν. Σε δεύτερη φάση, όσον αφορά τα 
οµόηχα φωνήεντα, και τα δίψηφα που έχουν ακουστική οµοιότητα µε 
αυτά (π.χ. ει, οι, ι, η, υ) ο µαθητής τα εντοπίζει όλα 
 
Παρατήρηση: Η συγκεκριµένη δραστηριότητα δίνεται όταν το παιδί έχει 
προχωρήσει στην ανάγνωση των πρώτων του λέξεων. 
 
4. Αναγνώριση µεµονωµένων διφθόγγων (µικρών 
∆είχνουµε στο µαθητή δίφθογγους και τον καλούµε να τους 
αναγνωρίσει εκφωνώντας το φθόγγο που αντιστοιχεί σε αυτούς (π.χ. το 
–αυ- ως /αβ/ και /αφ/ κ.λ.π.) 
 
5. Αναγνώριση µεµονωµένων διφθόγγων (κεφαλαίων) 
 
∆είχνουµε στο µαθητή δίφθογγους και τον καλούµε να τα αναγνωρίσει 
εκφωνώντας το φθόγγο που αντιστοιχεί σε αυτούς 
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6. ∆είχνουµε στο µαθητή δίφθογγους και τον καλούµε να τα 
αναγνωρίσει εκφωνώντας το φθόγγο που αντιστοιχεί σε αυτούς 
 
Από το µαθητή ζητείται να εντοπίσει µέσα σε λέξεις και µικρές 
προτάσεις συγκεκριµένους διφθόγγους.  
 
Παρατήρηση: Η συγκεκριµένη δραστηριότητα δίνεται όταν το παιδί έχει 
προχωρήσει στην ανάγνωση των πρώτων του λέξεων. 
 
7. Αναγνώριση µεµονωµένων δίψηφων συµφώνων(µικρών) 
 
∆είχνουµε στο µαθητή δίψηφα σύµφωνα και το καλούµε να τα 
αναγνωρίσει εκφωνώντας το φθόγγο που αντιστοιχεί σε αυτά 
 
8. Αναγνώριση µεµονωµένων δίψηφων συµφώνων (κεφαλαίων) 
 
∆είχνουµε στο µαθητή δίψηφα σύµφωνα και το καλούµε να τα 
αναγνωρίσει εκφωνώντας το φθόγγο που αντιστοιχεί σε αυτά 
 
9. Εντοπισµός συγκεκριµένων δίψηφων συµφώνων µέσα σε λεξικό 
περιβάλλον 
 
Από το µαθητή ζητείται να εντοπίσει µέσα σε µεµονωµένες λέξεις και 
µικρές προτάσεις συγκεκριµένα δίψηφα σύµφωνα, τα οποία του 
ζητούνται. Μια επιπλέον µορφή αυτής της δραστηριότητας είναι ο 
εντοπισµός των δίψηφων (συµφώνων και φωνηέντων) µέσα σε 
ψευδολέξεις. Η θέση των διψήφων (συλλαβή στην οποία ανήκουν, π.χ. 
α΄, β΄ συλλαβή κ.λ.π.) µπορεί να ποικίλλει . 
Παρατήρηση: Η συγκεκριµένη δραστηριότητα δίνεται όταν το παιδί έχει 
προχωρήσει στην ανάγνωση των πρώτων του λέξεων. 
 
10. ∆ηµιουργία δίψηφων συµφώνων 
Ο µαθητής καλείται να δηµιουργήσει δίψηφα σύµφωνα από καρτέλες 
µεµονωµένων συµφώνων και να διαβάσει τα δίψηφα 
 
11. Αντιστοίχιση δίψηφων συµφώνων και εικόνων 
 
∆ίδονται στο µαθητή εικόνες αντικειµένων, τοποθετηµένες σε µία 
στήλη, η µία κάτω από την άλλη. Σε µία άλλη στήλη δίνονται 
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(γραµµένα) δίψηφα σύµφωνα από τα οποία αρχίζουν τα ονόµατα των 
εικονιζόµενων αντικειµένων. Ο µαθητής καλείται να αντιστοιχίσει 
κάθε εικόνα µε το δίψηφο που της ταιριάζει. 
 
12. Γραφή δίψηφων συµφώνων 
 
Ο µαθητής καλείται να γράψει δίψηφα σύµφωνα τα οποία του 
υπαγορεύονται. 
 
 
2.5.3. Αξιολόγηση της Ανάγνωσης και Γραφής  
 
Α.  Συλλαβές 
 
1. Αναγνώριση και ανάγνωση συλλαβών 
 
Ο µαθητής αναγνωρίζει (είτε µεµονωµένα είτε µέσα σε λεξικό 
περιβάλλον) και σε δεύτερη φάση διαβάζει συγκεκριµένες συλλαβές. 
Όσον αφορά την αναγνώριση των συλλαβών, ο µαθητής καλείται να 
κυκλώσει ή να χρωµατίσει τη συλλαβή µέσα σε λέξεις και µικρές 
προτάσεις. Η θέση της ζητούµενης συλλαβής, µέσα σε λέξεις, ποικίλλει 
(π.χ κύκλωσε τη συλλαβή «δε» στις λέξεις: δέµα, αποδέχοµαι, παραδεκτό 
κ.λ.π). Μια παραλλαγή της δραστηριότητας είναι η εύρεση συλλαβής 
µέσα σε ψευδολέξεις (π.χ κύκλωσε τη συλλαβή «µπα» στις παρακάτω 
περίεργες λέξεις: ανάµπαβα, µπάχω, δοµπά κ.λ.π). Σε όλες τις 
περιπτώσεις οι λέξεις δίνονται γραπτά, µε ευανάγνωστα γράµµατα . 
Άλλη µία παραλλαγή της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι να 
υπάρχουν στις λέξεις εκτός από τη συλλαβή «στόχο» και συλλαβές οι 
οποίες έχουν κοινό  (ή κοινά) σύµφωνο µε τη συλλαβή «στόχο», αλλά 
διαφορετικό φωνήεν. Για παράδειγµα: Κύκλωσε τη συλλαβή «µπα» στις 
παρακάτω λέξεις: µπαζώνω, καραµπίνα, κάµποσος, καµπάνα, 
ανήµπορος κ.λ.π. 
 
Παρατηρήσεις: 
Ελέγχουµε σε γενικές γραµµές: 
Γραφηµική-φωνηµική αντιστοιχία 
Αποκωδικοποίηση 
Προφορά, άρθρωση 
Οπτική αντίληψη (περιπτώσεις οπτικής σύγχυσης)  
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Ακουστική αντίληψη (περιπτώσεις ακουστικής σύγχυσης) 
Ικανότητα αντίληψης θέσης και διαδοχής των γραφηµάτων και των 
φθόγγων. 
 
Μορφή χρησιµοποιούµενων συλλαβών: 
 
• ΣΦ και ΦΣ (Σ=σύµφωνο, Φ=φωνήεν,) π.χ να, κε, λο, ας, εµ, ικ 

κ.λ.π. 
• ΣΦΣ, π.χ. τας, λαµ, νεµ, κιµ κ.λ.π. 
• ΣΦΦ (σύµφωνο-δίψηφο φωνήεν ή δίφθογγος), π.χ. ται, µοι, κει, 

κ.λ.π. 
• ΣΦΦΣ, π.χ. µοις, κειρ, λουµ, κ.λ.π. 
• ΣΣΦ, π.χ. στα, κρε, βλη, κ.λ.π. 
• ΣΣΦΦ, π.χ. σται, προι κ.λ.π. 
• ΣΣΣΦ, π.χ. στρα, κτρε κ.λ.π. 
 
2. Ανάλυση και σύνθεση συλλαβών από και στα φωνήµατά τους 
 
∆ίνονται, γραπτά ή προφορικά, συλλαβές και ο µαθητής καλείται να τις 
αναλύσει ή να τις συνθέσει στα (ή από) τα φωνήµατά τους. 
 
Παρατηρήσεις 
Ελέγχουµε σε γενικές γραµµές: 
Θέση και διαδοχή γραµµάτων 
Ακουστική αντίληψη και Φωνολογική επίγνωση 
Μορφή χρησιµοποιούµενων συλλαβών: 
 
• ΣΦ και ΦΣ (Σ=σύµφωνο, Φ=φωνήεν) 
• ΣΦΣ 
• ΣΦΦ (σύµφωνο-δίψηφο φωνήεν ή δίφθογγος) 
• ΣΦΦΣ 
• ΣΣΦ 
• ΣΣΦΦ 
• ΣΣΣΦ 
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3. ∆ηµιουργία συλλαβών (όλων των ανωτέρω µορφών) 
 
∆ίνονται µεµονωµένα γράµµατα και ο µαθητής συνδυάζοντάς τα 
δηµιουργεί όσες συλλαβές µπορεί τις οποίες και γράφει και τις 
διαβάζει. Επιπρόσθετα θα µπορούσε να πει λέξεις οι οποίες αρχίζουν οι 
γενικότερα περιέχουν τη συγκεκριµένη συλλαβή. Όταν έχει 
προχωρήσει η κατάκτηση ικανού αριθµού συλλαβών, ο µαθητής 
µπορεί να γράψει τις λέξεις τις οποίες έχει δηµιουργήσει. 
 
Παρατηρήσεις 
Ελέγχουµε σε γενικές γραµµές: 

Οπτική αντίληψη 
Ακουστική αντίληψη 
Μνήµη 
Ικανότητα αντίληψης θέσης και διαδοχής των γραµµάτων 
Γραφηµική-φωνηµική αντιστοιχία 
 
4. Γραφή συλλαβών 
 
Ο µαθητής καλείται να γράψει συλλαβές οι οποίες του υπαγορεύονται. 
Όσον αφορά τη γραφή µεµονωµένων συλλαβών, αρχικά δεν έχει τόσο 
σηµασία η χρήση των ορθών  διφθόγγων ή δίψηφων φωνηέντων αλλά 
η ορθή φωνολογική απόδοση των γραµµένων συλλαβών 
 
Παρατηρήσεις 
Ελέγχουµε σε γενικές γραµµές: 
Ακουστική αντίληψη 
Γραφηµική-φωνηµική αντιστοιχία 
Προσανατολισµός γραµµάτων 
Θέση και διαδοχή των γραµµάτων 
 
5. Συµπλήρωση συλλαβών 
 
Ο µαθητής συµπληρώνει συλλαβές που λείπουν από λέξεις. Αυτή η 
δοκιµασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν ο µαθητής έχει προχωρήσει 
στην ανάγνωση των πρώτων λέξεων 
π.χ. κα..........βι (ρά), καλο..........ρι (καί) κ.λ.π. 
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Παρατηρήσεις 
Ελέγχουµε σε γενικές γραµµές: 
Θέση και διαδοχή γραµµάτων 
Γραφηµική-φωνηµική αντιστοιχία 
Αποκωδικοποίηση λέξης 
Συλλαβική επίγνωση-ικανότητα φωνολογικής ανάλυσης λέξεων 
Σε αυτή τη φάση δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ορθογραφία αλλά η σωστή 
φωνολογική απόδοση της λέξης µετά τη συµπλήρωση της συλλαβής  
 
6. Ανάγνωση συλλαβών 
 
Ο µαθητής διαβάζει λίστα συλλαβών (διαφορετικής δοµής, όπως 
περιγράφεται ανωτέρω στις µορφές συλλαβών και µήκους). 
Παρατηρούνται τόσο ο απαιτούµενος χρόνος ανάγνωσης όσο και τα 
λάθη κατά την ανάγνωσή τους ανά κατηγορία συλλαβών. 
 
7. ∆όµηση λέξεων από συλλαβές 
 
∆ίνονται οµάδες µεµονωµένων κ συλλαβών (οι οποίες δοµούν µια 
συγκεκριµένη λέξη αλλά είναι ανακατεµένες) και ο µαθητής καλείται 
να τις βάλει στη σωστή σειρά προφορικά και στη συνέχεια να γράψει 
τις λέξεις. 
 
8. Γραφή συλλαβών 
 
∆ίδονται στο µαθητή εικόνες αντικειµένων ή γενικότερα 
αναγνωρίσιµες παραστάσεις  από αυτόν. Κάτω από κάθε εικόνα 
υπάρχουν τόσα τετραγωνάκια όσα και ο αριθµός των συλλαβών της 
λέξης η οποία περιγράφεται (αποτυπώνεται) στην εικόνα. Ο µαθητής 
γράφει σε κάθε τετράγωνο από µία συλλαβή µε διαφορετικό χρώµα 
 
9. Γραφή συλλαβών και λέξης 
 
∆ίδονται στο µαθητή εικόνες και κάτω από κάθε εικόνα, µέσα σε 
πλαίσιο, σκόρπιες συλλαβές. Μία (ή και περισσότερες) από αυτές τις 
συλλαβές δεν περιέχεται στο όνοµα αυτού που εικονίζεται. Ο µαθητής 
επιλέγει όσες από τις συλλαβές περιέχονται στο όνοµα της 
εικονιζόµενης παράστασης, απορρίπτει αυτή που δε χρειάζεται και 
γράφει το όνοµα της εικονιζόµενης παράστασης, βάζοντας µε την ορθή 
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σειρά τους τις συλλαβές όπως αυτές δοµούν την  ηχητική ταυτότητα 
της εικόνας. Στη συνέχεια ο µαθητής διαβάζει τη όλη τη λέξη. 
 
Β. Αξιολόγηση της ανάγνωσης λέξεων 
 
Μερικές βασικές παράµετροι που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά 
τη δόµηση άτυπων τεστ αξιολόγησης της βασικής αναγνωστικής και 
ορθογραφικής ικανότητας λέξεων είναι (Πόρποδας, 2002, σελ. 461-
462): 

• Οι λέξεις να αποτελούνται από διδαγµένα γράµµατα. Αυτό 
πρακτικά σηµαίνει πως µε την πρώτη ευκαιρία, κατά την οποία 
ο εκπαιδευτικός θα διαπιστώσει ότι τα ήδη διδαγµένα γράµµατα 
µπορούν να δοµήσουν µικρές λέξεις, να προχωρά στην 
αξιολόγηση λέξεων κι ας υπάρχουν ακόµη γράµµατα τα οποία 
δεν έχουν διδαχτεί. Σε αυτό βοηθούν τα σύµφωνα διότι 
διευρύνεται η δυνατότητα εύρεσης λέξεων 
• Η πρώτη προσέγγιση αξιολόγησης πρέπει να γίνεται µε 
µονοσύλλαβες λέξεις ή δισύλλαβες. Η µορφή των συλλαβών θα 
πρέπει να είναι τη µορφής ΣΦ, ΣΦΣ, ΣΦΣΦ ή ΣΣΦΣ (όπου Σ: 
σύµφωνο και Φ: φωνήεν). 
• Με τις µικρές αυτές λέξεις µπορούµε να δοµήσουµε µικρές 
προτάσεις των 2 ή 3 λέξεων 
• Καθώς η διδασκαλία των γραµµάτων προχωρά και η 
εξάσκηση του µαθητή στο επίπεδο των συλλαβών συνεχίζεται, 
µπορούµε να  δοµήσουµε τεστ µε λέξεις οι οποίες διαθέτουν 
περισσότερες συλλαβές αλλά και πιο σύνθετη ορθογραφική 
δοµή (συµπλέγµατα συµφώνων, δίψηφα, δίφθογγους).  
•    Κάθε τεστ από τα ανωτέρω µπορεί αν έχει από 5 έως 10 
(κατά προτίµηση) λέξεις. 
• Επίσης δίνουµε τις ίδιες λέξεις για ανάγνωση και 
ορθογραφία, σε διαφορετικές όµως χρονικές στιγµές 
(µεσολαβούν κάποιες µέρες) 
 
Ταυτόχρονα µπορούµε να συνυπολογίσουµε και µερικές ακόµα 

παραµέτρους κατά τη φάση της δόµησης των τεστ ανάγνωσης και 
γραφής των λέξεων. Αυτές είναι (Πόρποδας, 2002 και Porpodas, 2001): 

1. Το µέγεθος των λέξεων σε συλλαβές. Το συγκεκριµένο 
κριτήριο σχετίζεται άµεσα µε τη µνηµονική ικανότητα του παιδιού και 
τη δυνατότητά του να επεξεργαστεί συγκεκριµένο όριο πληροφοριών. 
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Έτσι επιλέγουµε σε πρώτη φάση µονοσύλλαβες και δισύλλαβες λέξεις 
και στη συνέχεια τρισύλλαβες ή και τετρασύλλαβες λέξεις. Όσο 
αυξάνεται ο αριθµός των συλλαβών τόσο αυξάνεται και ο χρόνος 
γνωστικής επεξεργασίας των λέξεων. 

2.    Η συχνότητα των λέξεων. Το κριτήριο αυτό αναφέρεται 
στο κατά πόσο οι συγκεκριµένες λέξεις ανταποκρίνονται στο γνωστικό 
και ηλικιακό επίπεδο των παιδιών. Λόγω όµως µη επίσηµης 
ερευνητικής µέτρησης των συχνοτήτων των ελληνικών λέξεων 
καταφεύγουµε στη χρήση του βασικού λεξιλογίου της Α΄ τάξης για την 
εύρεση λέξεων Υψηλής Συχνότητας και του αντίστοιχου λεξιλογίου της 
ΣΤ΄ τάξης για την εύρεση λέξεων Χαµηλής Συχνότητας.  

3. Η ορθογραφική κανονικότητα των λέξεων. Το κριτήριο 
αυτό αναφέρεται στην ορθογραφική δοµή µιας ή περισσοτέρων 
συλλαβών κάθε λέξης. Έτσι εξετάζουµε αν  η φωνολογική απόδοση 
της λέξης συντελείται µέσω της γραφηµικής-φωνηµικής αντιστοιχίας ή 
περιέχει δίψηφα φωνήεντα ή διφθόγγους όπου η συγκεκριµένη 
αντιστοιχία παραβιάζεται και δεν καλύπτει την ανάγνωση τέτοιων 
συλλαβών. Η πρώτη περίπτωση αφορά τις λέξεις µε οµαλή 
ορθογραφική δοµή (και αναφέρονται ως ορθογραφικά οµαλές λέξεις, 
π.χ. «δένω», «λιµάνι» κ.λ.π.) ενώ η δεύτερη τις λέξεις που 
χαρακτηρίζονται ως ορθογραφικά εξαιρέσιµες π.χ. «παιδί», «αύρα», 
«πηγαίνει», «οικόπεδο» κ.λ.π. 

  
Με βάση τις ανωτέρω παραµέτρους, κατά τη διαδικασία δόµησης ενός 
τεστ αναγνωστικής αξιολόγησης µπορούµε να έχουµε το εξής υλικό: 

1. 2σύλλαβες λέξεις υψηλής συχνότητας, ορθογραφικά οµαλές 
2. 2σύλλαβες λέξεις υψηλής συχνότητας, ορθογραφικά 

εξαιρέσιµες 
3. 2σύλλαβες λέξεις χαµηλής συχνότητας, ορθογραφικά οµαλές 
4. 2σύλλαβες λέξεις χαµηλής συχνότητας, ορθογραφικά 

εξαιρέσιµες 
5. 3σύλλαβες λέξεις υψηλής συχνότητας, ορθογραφικά οµαλές 
6. 3σύλλαβες λέξεις υψηλής συχνότητας, ορθογραφικά 

εξαιρέσιµες 
7. 3σύλλαβες λέξεις χαµηλής συχνότητας, ορθογραφικά οµαλές 
8. 3σύλλαβες λέξεις χαµηλής συχνότητας, ορθογραφικά 

εξαιρέσιµες 
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Βεβαίως αν χρησιµοποιήσουµε και 4σύλλαβες λέξεις, θα 

εντάξουµε τις αντίστοιχες υποκατηγορίες. 
Λόγω του ότι η ικανότητα αποκωδικοποίησης των λέξεων, στην 

ελληνική γλώσσα, δηλαδή της µετατροπής των γραµµάτων σε 
φωνήµατα, δεν επηρεάζεται από τη σηµασιολογία των λέξεων, 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ψευδολέξεις (Πόρποδας, 2002). Οι 
ψευδολέξεις είναι γραφηµικά σύνολα τα οποία στερούνται 
σηµασιολογικού περιεχοµένου, δηλαδή έχουν µόνο γραφηµική και 
φωνολογική ταυτότητα. Αυτό τις καθιστά µεθοδολογικό µέσο 
αξιολόγησης της ανάγνωσης, όσον αφορά την αποκωδικοποίηση, αφού 
µηδενίζεται η πιθανότητα επίδρασης στην αναγνωστική διεκπεραίωση 
της σηµασίας της λέξης και οι όποιες παρατηρήσεις αφορούν τη 
φωνολογική αποκωδικοποίηση των γραµµάτων και µόνο, εκτός αν η 
ψευδολέξη θυµίζει τόσο τη λέξη από την οποία προήλθε ή άλλη λέξη. 
Στην περίπτωση αυτή µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι ο µαθητής 
διαβάζει την ψευδολέξη µέσω µιας διαδικασίας «αναλογίας» µεταξύ 
λέξης και ψευδολέξης. 

Για να δοµήσουµε ένα αναγνωστικό τεστ ψευδολέξεων, 
βασιζόµαστε σε καθεµιά από τις ανωτέρω κατηγορίες λέξεων. 
Συγκεκριµένα, από τις προηγούµενες 8 κατηγορίες λέξεων δοµούµε 
αντίστοιχες ψευδολέξεις, αντικαθιστώντας ένα ή δύο γράµµατα µε 
άλλα, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να µην προκύπτει άλλη λέξη, έστω και 
ακουστικά. .Γενικότερα, αλλάζουµε σύµφωνο µε σύµφωνο ή φωνήεν 
µε φωνήεν.  Έστω ότι υπάρχουν οι λέξεις γάλα, µητέρα, εικόνα και 
µύτη. Από αυτές µπορούµε να δηµιουργήσουµε τις ψευδολέξεις: 

γάλα: χάλα, γάχα, λάγα κ.λ.π. 
µητέρα: φητέρα, φηπέρα, µηπέρα κ.λ.π. 
εικόνα: ειπόνα, ειπόκα, κ.λ.π. 
µύτη: φύτη, µύπη, κ.λ.π. 
Η αξιολόγηση της ανάγνωσης λέξεων και ψευδολέξεων θα 

στηριχθεί στην εκτίµηση α) του απαιτούµενου χρόνου ανάγνωσης και 
β)  της ποιότητας των αναγνωστικών λαθών.  

Θα πρέπει, τέλος, να επισηµανθεί ότι η δηµιουργία ψευδολέξεων, 
αντίθετα απ’ ΄,τι φαίνεται αρχικά, δεν είναι τόσο απλή εργασία. 
Αντιθέτως, είναι µια εξαιρετικά υπεύθυνη εργασία, όσο και η 
διαγνωστική αξιολόγηση γενικά, αλλά στην παρούσα φάση δίνεται µια 
πρώτη, και σχετικά απλοποιηµένη, περιγραφή του τρόπου δόµησής 
τους.  
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2.5.4. Τι αξιολογείται κατά την ανάγνωση λέξεων - ψευδολέξεων 
 
Κατά την ανάγνωση των λέξεων και ψευδολέξεων αξιολογούνται δύο 
παράµετροι: 

1) Το χρόνο που απαιτείται για την ανάγνωσης των λέξεων 
ανά κατηγορία. Ο χρόνος µετριέται µόνο σε όσες λέξεις έχουν 
διαβαστεί σωστά, ανά κατηγορία λέξεων όπως αυτές διαµορφώνονται 
µε τον τρόπο που αναφέρθηκε ανωτέρω. 

2) Τον αριθµό και το είδος των λαθών. Μπορούν να 
διακριθούν  αρκετές κατηγορίες αναγνωστικών λαθών αλλά οι 
κυριότερες είναι:  α) λάθη µε τα οποία παραβιάζεται η φωνολογική 
ταυτότητα των λέξεων - ψευδολέξεων (π.χ. αντί της λέξης «δένει» το 
παιδί διαβάζει «δένεϊ» ή αντί της λέξης «παιδί» διαβάζει τη λέξη 
«παΐδι»,  β) λάθη µε τα οποία αλλάζει η οπτική µορφή της λέξης (π.χ. 
αντί της λέξης «κουτί» το παιδί διαβάζει τη λέξη «κουπί» ή «κούτα» ή 
«χουτί»).  

Περισσότερα για αυτές τις δύο παραµέτρους, δηλαδή του χρόνου 
και είδους των λαθών, για τη διαφορετική βαρύτητα αλλά και τον 
ιδιαίτερο ρόλο που αυτές έχουν κατά την αναγνωστική διαδικασία 
αναφέρονται από τον Πόρποδα (2002). 

 
 

2.5.5. Τι αξιολογείται κατά την ορθογραφία (γραφή) λέξεων – 
ψευδολέξεων 

 
 Η κύρια παράµετρος αξιολόγησης κατά την ορθογραφία των λέξεων 
και ψευδολέξεων είναι η ποιότητα των λαθών. Τα ορθογραφικά λάθη 
κατά τη γραφή των λέξεων µπορεί να είναι της µορφής: 

1. Λάθη στα οποία παραβιάζεται η γραφηµική ταυτότητα της λέξης: 
όταν η λέξη είναι γραµµένη µε λάθος γραφηµική ταυτότητα αλλά όταν 
τη διαβάζουµε αποδίδεται πιστά η φωνολογική της ταυτότητα 
(ακούγεται σωστά αλλά γράφεται λάθος). Λάθη αυτής της περίπτωσης 
είναι π.χ. αντί της λέξης «λιµάνι» το παιδί γράφει «λειµάνι» ή «λιµάνυ» 
κ.λ.π, αντί της λέξης «είναι» γράφεται «είνε» ή «ίνε» κ.λ.π. 

2. Λάθη στα οποία µια λέξη είναι γραµµένη κατά τέτοιο τρόπο που 
όταν διαβάζεται να παραβιάζεται η φωνολογική της ταυτότητα, δηλαδή 
διαβάζεται σαν µια άλλη λέξη. Τέτοια λάθη είναι π.χ. αντί της λέξης 
«παιδί» να γραφεί «ταιδί»  ή αντί της λέξης «χαίροµαι» να γραφεί η 
λέξη «χέρµε» ή χρέµαι» κ.λ.π. 
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Όπως γίνεται αντιληπτό από τα ανωτέρω, στην περίπτωση της 

γραφής  ψευδολέξεων θα υπάρχουν λάθη µόνο της δεύτερης 
κατηγορίας και τούτο διότι µπορεί η λέξη από την οποία προήλθε µια 
ψευδολέξη να εµπεριέχει π.χ. ιστορική ορθογραφία, αλλά αυτό δεν έχει 
ιδιαίτερη σηµασία για την ίδια την ψευδολέξη, αξία έχει  µόνο η ορθή 
φωνολογική απόδοσή της. 

Μεταξύ των δύο κατηγοριών λαθών, όσον αφορά την 
ορθογραφία των λέξεων και ψευδολέξεων,  η δεύτερη (όπου 
παραβιάζεται η ορθή φωνολογική απόδοση της λέξης/ψευδολέξης) 
είναι πολύ πιθανό να απορρέι από δυσλειτουργία στην κατάκτηση και 
χρήση της γραφηµικής-φωνηµικής αντιστοιχίας ή στην προκειµένη 
περίπτωση της φωνηµικής-γραφηµικής αντιστοιχίας αφού η ηχητική 
ταυτότητα, για την περίπτωση της γραφής, προηγείται της οπτικής-
γραφηµικής. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει σοβαρό ενδεχόµενο 
χαµηλής φωνολογικής επίγνωσης ή ασαφούς µνηµονικής συγκράτησης 
των χαρακτηριστικών των γραµµάτων ή των συλλαβών.  

Η διαγνωστική αξιολόγηση της βασικής αναγνωστικής 
λειτουργίας ολοκληρώνεται µε τη συνεκτίµηση των αποτελεσµάτων 
των επιµέρους δοκιµασιών, λαµβάνοντας υπόψη δεδοµένα από την 
ευρύτερη παρατήρηση του µαθητή σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα, 
από πληροφορίες που µπορούµε να πάρουµε από τους γονείς, τους 
προηγούµενους εκπαιδευτικούς του µαθητή και από άλλα διαγνωστικά 
µέσα όπως για παράδειγµα το ΑΘΗΝΑ τεστ. 

Η συνεκτίµηση όλων των ανωτέρω στοιχείων µπορεί να 
αποκαλύψει ότι ο µαθητής παρουσιάζει εντοπισµένη και αποκλειστική 
δυσκολία στην αποκωδικοποίηση ή τη γραφή των λέξεων ενώ η 
επίδοσή του στην αξιολόγηση παραγωγής, κατανόησης του 
προφορικού λόγου, καλή µαθηµατική δεξιότητα και ένα αρκετά καλό 
νοητικό επίπεδο. Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανό να βρισκόµαστε 
µπροστά σε µια περίπτωση δυσλεξίας, κάτι το οποίο απαιτεί, για την 
οριστική του εξακρίβωση, απαιτεί περαιτέρω έρευνα από ειδικούς στο 
χώρο (ψυχολόγους, Κ.∆.Α.Υ. κ.λ.π.). Οµοίως αν διαπιστωθεί ότι ο 
µαθητής σηµειώνει καλή επίδοση στις γλωσσικές δοκιµασίες 
(προφορικού και γραπτού λόγου) αλλά η δυσκολίες του εντοπίζονται 
ειδικά στο χώρο των µαθηµατικών, τότε είναι πολύ πιθανό να 
πρόκειται για µια περίπτωση ειδικής µαθησιακής δυσκολίας, της 
δυσαριθµησίας (Αγαλιώτης, 2002,  Καραντζής & Τσαγγάρης, 2003). 
Αν όµως το πρόβληµα δεν εστιάζεται µόνο στην ανάγνωση ή τη γραφή, 
αλλά διαχέεται και σε άλλους τοµείς όπως η κακή µαθηµατική 
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δεξιότητα, η ελλιπής κατάκτηση του προφορικού λόγου, η χαµηλή 
επίδοση σε όλα τα µαθήµατα, τότε πρόκειται για µια εντελώς 
διαφορετική περίπτωση, για µια γενικότερη µαθησιακή δυσκολία. Στην 
περίπτωση αυτή µια βασική παράµετρος προς εξέταση είναι και το 
νοητικό προφίλ του παιδιού. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 
επισηµάνουµε και πάλι ότι η λεπτοµερής διαγνωστική αξιολόγηση 
είναι έργο ειδικών επιστηµόνων (ψυχολόγων κ.λ.π.)  κι όχι των 
εκπαιδευτικών. Οι ρόλοι κάθε ειδικότητας πρέπει να είναι σαφώς 
διακριτοί. Όµως ο εκπαιδευτικός µπορεί, µε την κατάλληλη 
ενηµέρωση, να αποκτήσει µια βαθύτερη εικόνα του µαθησιακού 
προφίλ των µαθητών του και σχεδιάσει µια πρώτη µορφή παρέµβασης. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες της διαγνωστικής αξιολόγησης 
έχει προηγηθεί το ΑΘΗΝΑ τεστ, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του 
αναγκαίου υλικού, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στις επιµέρους 
διαγνωστικές αξιολογήσεις, µελετώντας το αναπτυξιακό πηλίκο και 
την αναπτυξιακή ηλικία του µαθητή. Ιδιαίτερα η χρησιµότητα της 
αναπτυξιακής ηλικίας είναι αρκετά σηµαντική αφού αποτελεί δείκτη 
καθορισµού της ανάπτυξης του µαθητή, δηλαδή εύρεσης της 
πραγµατικής χρονολογικής ηλικίας του µαθητή η οποία αντιστοιχεί στη 
χρονική στιγµή επιτέλεσης της αξιολόγησης. Το στοιχείο αυτό βοηθά 
στην επιλογή του υλικού που θα χρησιµοποιηθεί τόσο στην 
αξιολόγηση των επιµέρους γνωστικών κατακτήσεων όσο και της 
παρέµβασης. 

Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα µιας σχετικής επιβεβαίωσης ή 
σύγκρισης των αποτελεσµάτων της διαγνωστικής αξιολόγησης µε 
συγκεκριµένες κλίµακες του ΑΘΗΝΑ τεστ (περισσότερα για το ΑΘΗΝΑ 
τεστ αναφέρονται στα έντυπα που συνοδεύουν το συγκεκριµένο τεστ). Έτσι, 
οι κλίµακες των γλωσσικών αναλογιών, της αντιγραφής σχηµάτων και 
του λεξιλογίου αποτελούν δείκτες της νοητικής ικανότητας του µαθητή. 
Έτσι ελλιπής επίδοση στην κλίµακα των γλωσσικών αναλογιών 
φαίνεται να επιδρά στην κατάκτηση του προφορικού και γραπτού 
λόγου, όσον αφορά την κατανόηση και εξαγωγή συµπερασµάτων τόσο 
στο πεδίο της γλώσσας όσο και ων µαθηµατικών. Χαµηλή επίδοση 
στην κλίµακα αντιγραφής σχηµάτων σηµαίνει πως  δεν υπάρχει 
επαρκής οπτικο-αντιληπτική ωριµότητα καθώς και οπτικο-κινητικός 
συντονισµός. Έτσι παρουσιάζονται προβλήµατα όσον αφορά την 
επεξεργασία των οπτικών-χωρικών πληροφοριών, τον προσανατολισµό 
και τη σταθερότητα της γραφής. Στην περίπτωση αυτή παρατηρούνται 
δυσκολίες στη γραφή, στον προσανατολισµό των γραµµάτων καθώς 
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και τη διαδοχή - θέση των γραµµάτων µέσα στη λέξη. Στην περίπτωση 
χαµηλής επίδοσης στην κλίµακα του λεξιλογίου παρατηρούνται 
προβλήµατα στην κατάκτηση του προφορικού λόγου καθώς και στην 
ανάγνωση όπου είναι πιθανόν να επιτυγχάνεται µια σχετικά καλή 
αποκωδικοποίηση της λέξης αλλά να µην υπάρχει σηµασιολογική της 
προσέγγιση. 

Σε κάθε γνωστικό έργο ο παράγοντας της µνήµης είναι ο πλέον 
καθοριστικός. Οι κλίµακες µέτρησης της µνήµης του ΑΘΗΝΑ τεστ 
µπορούν να δώσουν χρήσιµα στοιχεία. ΄Έτσι ελλιπής επίδοση στη 
µνήµη αριθµών, εικόνων και σχηµάτων συνδέονται µε την παρουσία 
προβληµάτων στην ανάγνωση, την ορθογραφία, τη γραφή αριθµών και 
την απόδοση σειρών αριθµητικών δεδοµένων. 
Οι κλίµακες ολοκλήρωσης παραστάσεων χαρτογραφούν τη συγκρότηση 
της σηµασιολογικής µνήµης, τη γλωσσική αντίληψη, το λεξιλόγιο, και 
την ικανότητα φωνολογικής ανάλυσης των λέξεων. Η ελλιπής επίδοση 
σε αυτές επιδρά στην αποκωδικοποίηση των λέξεων, την κατανόησή 
τους και την παραγωγή του γραπτού λόγου. 
 
 
2.5.6. Ενδεικτικές δραστηριότητες στην Ανάγνωση και Γραφή 

λέξεων - ψευδολέξεων 
 
Α. Ενδεικτικές δραστηριότητες στην Ανάγνωση-Γραφή λέξεων 
 
1. Κατηγορίες Λέξεων 
 
α) 2σύλλαβες, ορθογραφικά κανονικές, υψηλής συχνότητας 
 
Ένα τρόπος επιλογής των λέξεων υψηλής συχνότητας είναι να 
προέρχονται από το βασικό λεξιλόγιο  της Α΄ τάξης (π.χ. γάλα, µέλι, 
τώρα, έχω, λίγο, ζώνη,  κοντός, φύλλο, σπαθί, τόπι, δένω, γράφω, 
σκληρός, µικρός κ.λ.π.) 
 
β) 2σύλλαβες, ορθογραφικά κανονικές, χαµηλής συχνότητας 
Από το βιβλίο «Γλώσσας» της ΣΤ΄ τάξης ή της «Νεοελληνικής 
Γλώσσας» του γυµνασίου ή και λεξικό (π.χ. βουβός, κρότος, λαλιά, θέα, 
πήζω, σπάγκος, τροβάς, τύρβη, ίχνη, σκότος, βύνη κ.λ.π. ) 
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γ) 2σύλλαβες, ορθογραφικά εξαιρέσιµες, υψηλής συχνότητας 
 
Από το βιβλίο της Α΄ τάξης (π.χ. είµαι, δένει, πλοίο, µπαίνω, κλείνω, 
χτίζει, όλοι, θεία, παιδί, σειρά, αυτί, αυλή κ.λ.π.) 
 
δ) 2σύλλαβες, ορθογραφικά εξαιρέσιµες, χαµηλής συχνότητας 
 
Από το βιβλίο της ΣΤ΄ τάξης ή γυµνασίου, λεξικό κ.λ.π. (π.χ. σοδειά, 
ανθοί, οίκος, µοίρες, παύει, µείον, µείγµα, γνώσεις, γλόµποι, κοίτη, σείω 
κ.λ.π.)    
 
ε) 3σύλλαβες, ορθογραφικά κανονικές, υψηλής συχνότητας 
 
Από το βιβλίο της Α΄ τάξης (π.χ. λάληµα,, έκπληξη, λιβάδι, δέσιµο, 
σπιτάκι, δεµένο, φωλίτσα, ποτίζω, κρατάω, αγόρι, γυρίζω, θυµώνω 
κ.λ.π.) 
 
στ) 3σύλλαβες, ορθογραφικά κανονικές, χαµηλής συχνότητας 
 
Από το βιβλίο της ΣΤ΄ τάξης ή γυµνασίου, λεξικό κ.λ.π. (π.χ. άπαρτη, 
άλαλος, προτιµά, ξωκλήσι, ίδρυση, µήνυσε, διάκριση, αλλόκοτα, εκθέτης, 
ίριδα, οπτική κ.λ.π.) 
 
ζ) 3σύλλαβες, ορθογραφικά εξαιρέσιµες, υψηλής συχνότητας 
 
Από το βιβλίο της Α΄ τάξης (π.χ. άνοιξη, παίξαµε, κατοικώ, κοιτάζω, 
καιρός, παιδάκι, έµεινα, είδαµε, χαίροµαι, φυτεύω, εικόνα, είκοσι κ.λ.π.)  
 
η) 3σύλλαβες, ορθογραφικά εξαιρέσιµες, χαµηλής συχνότητας 
 
Από το βιβλίο της ΣΤ΄ τάξης ή γυµνασίου, λεξικό κ.λ.π. (π.χ. ανδρεία, 
ταπεινός, τελείως, φιλεύω, ύπαιθρος, άθροιση, πειρασµός, στοιχείο, 
πλειάδα,  καίριος, ελέγχει) 
 
2. Αντιστοίχιση εικόνων και λέξεων 
 
Ο µαθητής καλείται να αντιστοιχίσει εικόνες µε τις αντίστοιχες λέξεις 
οι οποίες αποτελούν την ηχητική ταυτότητα των εικόνων. Μια 
παραλλαγή της συγκεκριµένης δοκιµασίας είναι η εύρεση εικόνων 
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(άρα και των αντίστοιχων λέξεων) οι οποίες αρχίζουν µε το ίδιο ή τα 
ίδια αρχικά φωνήµατα (η φωνολογική ταυτότητα των εικόνων) και 
γραφήµατα (οι γραπτές λέξεις) 
 
3. ∆όµηση λέξεων από συλλαβές 
 
∆ίδονται οµάδες ανακατεµένων ή µεµονωµένων συλλαβών. Ο µαθητής 
καλείται να  συνδυάσει όσες από αυτές µπορεί και να δοµήσει λέξεις 
τις οποίες και γράφει και στη συνέχεια διαβάζει 
 
Παρατηρήσεις 
Α)  Όλες οι ανωτέρω λέξεις αποτελούν ενδεικτικά παραδείγµατα 
Β) Ένα κριτήριο επιλογής των λέξεων θα µπορούσε να είναι και η 
φωνοτακτική δοµή των συλλαβών. Έτσι, για παράδειγµα, οι λέξεις 
«σοδειά» και «µείγµα» είναι 2σύλλαβες, ορθογραφικά εξαιρέσιµες, και 
σε σχετικό βαθµό, χαµηλής συχνότητας. Όµως η λέξη «σοδειά» έχει 
φωνοτακτική δοµή της µορφής ΣΦΣΦΦΦ (ΣΦ και ΣΦΦΦ αντίστοιχα οι 
συλλαβές της, χωρίς κανένα συµφωνικό σύµπλεγµα) ενώ η λέξη 
«µείγµα» ΣΦΦΣΣΦ (ΣΦΦΣ και ΣΦ οι συλλαβές της, έχοντας κι ένα 
συµφωνικό σύµπλεγµα) 
 
Β. Ενδεικτικές δραστηριότητες στην Ανάγνωση και Γραφή 
Ψευδολέξεων 
 
Κατηγορίες Ψευδολέξεων 
 
α) 2σύλλαβες, ορθογραφικά κανονικές, από αντίστοιχες λέξεις 
υψηλής συχνότητας 
 
π.χ. από τις παρακάτω λέξεις µπορούν να δηµιουργηθούν ψευδολέξεις 
όπως: µέλι (δέλι, µέκι…), τώρα (πώρα, τώφα...), λίγο (λίφο,χίγο..), ζώνη 
(ξώνη, ζώκη…)  
 
β) 2σύλλαβες, ορθογραφικά κανονικές, από αντίστοιχες λέξεις 
χαµηλής συχνότητας 
π.χ. από τις λέξεις: κρότος (τρότος, κρόπος…), σπάγκος (σβάγλος, 
πλάγκος…), τύρβη (πύρβη, τύρδη...) 
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γ) 2σύλλαβες, ορθογραφικά εξαιρέσιµες, από αντίστοιχες λέξεις 
υψηλής συχνότητας 
 
π.χ. από τις λέξεις: είµαι (είκαι, είφαι…) δένει (σένει, δέκει..), κλείνω 
(κλείχω, χλείκω...) 
 
δ) 2σύλλαβες, ορθογραφικά εξαιρέσιµες από αντίστοιχες λέξεις 
χαµηλής συχνότητας 
 
π.χ. από τις λέξεις: σοδειά (σοβειά, δοβειά…), ανθοί (ακβοί, αχδοί…) 
οίκος (οίζος…), µοίρες (ροίσες) 
 
ε) 3σύλλαβες, ορθογραφικά κανονικές από αντίστοιχες λέξεις υψηλής 
συχνότητας) 
 
π.χ. από τις λέξεις λάληµα (χάληµα, λάχηµα, λάληφα…) έκπληξη 
(έχτληζη, έπτληδη,…) λιβάδι (χιβάδι, λιδάβι…), δέσιµο (βέριµο, 
δέθιφο…) 
στ) 3σύλλαβες, ορθογραφικά κανονικές από αντίστοιχες λέξεις 
χαµηλής συχνότητας 
 
π.χ. από τις λέξεις άπαρτη (άταρπη, άπασπη…), άλαλος (άχακος, 
άλαγος…) προτιµά (τροτιφά, προκιγά…) ξωκλήσι (ζωκλήδι, ξωχλήβι…) 
µήνυσε (φήκυσε, µήχυβε…), διάκριση (βιάκριδη, διάπριθη….) 
 
ζ) 3σύλλαβες, ορθογραφικά εξαιρέσιµες από αντίστοιχες λέξεις 
υψηλής συχνότητας 
 
π.χ από τις λέξεις: άνοιξη (άκοιξη, άκοιζη, άποιξη….) παίξαµε 
(ταίθαµε, παίβαχε…) κατοικώ (νατοινώ, καποιχώ…) κοιτάζω (νοιτάξω, 
κοιπάζω…) 
 
η) 3σύλλαβες, ορθογραφικά εξαιρέσιµες από λέξεις χαµηλής 
συχνότητας 
 
π.χ από τις λέξεις: ανδρεία (ανθρεία, ανβρεία…) ταπεινός (πατεικός, 
τατειλός…),  πειρασµός (τειφασµός, πειµασµός….) 
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Γ. Ενδεικτικές δραστηριότητες που αφορούν τη Γραφή Λέξεων και 
Προτάσεων 
 
1. Συµπλήρωση κενών µεµονωµένων λέξεων στο επίπεδο ενός 
γράµµατος ή µιας συλλαβής 
 
Χορήγηση λέξεων µε κενά γράµµατα (ή δίψηφα ή διφθόγγους) τα 
οποία ο µαθητής πρέπει να συµπληρώσει (π.χ ξ-λο, ζ-νη, παιχν-δι, µ-
τέρα, ανεβ-νω, πλ-νω, π-δίατρος κ.λ.π) Στην περίπτωση µεµονωµένων 
λέξεων, αρχικά, δεν  επιλέγονται λέξεις οι οποίες έχουν ακουστική 
οµοιότητα µε άλλες αλλά,  ταυτόχρονα, σχετικά διαφορετικό νόηµα και 
ορθογραφία (π.χ. τοίχος, τείχος / παγόνι, παγώνει / τύχει, τύχη, τοίχοι, 
τείχη /φακή, φακοί / χείλια , χίλια κ.λ.π.) ή λέξεις που έχουν ακουστική 
οµοιότητα, σχετικά παρόµοιο νόηµα µε άλλες, αλλά  διαφορετική 
ορθογραφία  (π.χ. φίλη, φίλοι / κακή, κακοί / κλίνει, κλείνει κ.λ.π. ) και 
τούτο διότι έξω από το λεξικό περιβάλλον µιας πρότασης δεν υπάρχει η 
δυνατότητα της ακριβούς εύρεσης της ορθογραφικής ταυτότητας των 
συγκεκριµένων λέξεων. Στη συνέχεια µπορούν να δίνονται λέξεις 
αυτών των περιπτώσεων µε σκοπό τη χαρτογράφηση της 
συµπεριφοράς του µαθητή µπροστά σε τέτοια ερεθίσµατα. 
 
2.  Συµπλήρωση κενών λέξεων µέσα σε προτάσεις 
 
Χορηγούνται προτάσεις µε κενά που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένες 
λέξεις. Ο µαθητής πρέπει να επιλέξει και να συµπληρώσει την κενή 
λέξη µέσα από µια οµάδα λέξεων που έχουν: α) σχετικά ίδια 
ορθογραφική ταυτότητα, αλλά διαφέρουν σε µια συλλαβή ή τµήµα 
συλλαβής (π.χ. µπαλόνι –µπαλκόνι, τρόµος – τρόπος, σκάει – στάει – 
σπάει, χείλια – χίλια – χέλια - γέλια), β) ίδια ορθογραφική ταυτότητα 
αλλά διαφέρουν στη θέση του τόνου (π.χ. ώµος – ωµός, γένια – γενιά, 
πότε – ποτέ, νόµος-νοµός, ζήτω-ζητώ κ.λ.π.), γ) παρόµοια ακουστική 
ταυτότητα (οµόηχα) αλλά διαφορετικό νόηµα (π.χ. µήλα – µίλα, τείχος 
– τοίχος, τείχη – τοίχοι – τύχη –τύχει, παγόνι – παγώνει, θήρα – θύρα, 
κλείνω – κλίνω κ.λ.π.), δ) παρόµοια ακουστική ταυτότητα, ανήκουν 
στην ίδια σηµασιολογική οµάδα αλλά έχουν διαφορετική ορθογραφία 
(π.χ. φίλη – φίλοι, καλός – καλώς, τυχερή – τυχεροί κ.λ.π.) και ε) τυχαίες 
λέξεις. Έτσι µε βάση αυτές τις εκδοχές η δοκιµασία µπορεί να δοµηθεί 
σε 5 παραλλαγές. 
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Επίσης µπορούν να  επιλέγονται λέξεις στις οποίες ελλείπει κάποια 
συλλαβή και  οι οποίες έχουν ακουστική οµοιότητα µε άλλες αλλά  
ταυτόχρονα διαφορετικό νόηµα και ορθογραφία (π.χ. τοίχος, τείχος / 
παγόνι, παγώνει / τύχει, τύχη, τοίχοι, τείχη /φακή, φακοί / χείλια , χίλια 
κ.λ.π.) ή λέξεις που έχουν ακουστική οµοιότητα, σχετικά παρόµοιο 
νόηµα µε άλλες, αλλά  διαφορετική ορθογραφία  (π.χ. φίλη, φίλοι / 
κακή, κακοί / κλίνει, κλείνει κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή το λεξικό 
περιβάλλον της πρότασης διευκολύνει την εύρεση της ορθογραφικής 
ταυτότητας των λέξεων. 
 
3. Περιγραφή αντικειµένων 
 
Ο µαθητής καλείται να περιγράψει γραπτά αντικείµενα ή άλλα θέµατα 
της καθηµερινής, και όχι µόνο ζωής. Η περιγραφή αναφέρεται στη 
χρήση, στα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τα πιθανά συναισθήµατα 
του µαθητή. 
 
4. ∆ηµιουργία Λέξεων 
 
Ο µαθητής καλείται να δηµιουργήσει συγκεκριµένες λέξεις αφού 
συµπληρώσει συλλαβές που λείπουν από αυτές τις λέξεις. ∆ίπλα από 
κάθε λέξη δίνονται µερικές συλλαβές, εκ των οποίων µόνο µία µπορεί 
να συµπληρώσει κάθε λέξη. Για παράδειγµα δίνεται η ελλιπής λέξη 
πίθη..... (µοι, κοι). Ο µαθητής πρέπει να επιλέξει τη συλλαβή «κοι» 
αφού η συλλαβή «µοι» δε δοµεί λέξη. 
 
5. Οικογένειες λέξεων 
 
Ο µαθητής ακούει µια σειρά από λέξεις οι οποίες έχουν κοινά 
φωνολογικά τµήµατα (κάποια µέρη τους µοιάζουν ακουστικά). Πρέπει 
να γράψει κάθε λέξη στη σωστή οικογένεια λέξεων. Οι οικογένειες 
λέξεων έχουν καθοριστεί εξαρχής. Για παράδειγµα έστω οι οικογένειες 
(οικ-) και (εικ-). Ο µαθητής ακούει λέξεις όπως οικοδόµος, εικονικός, 
ενοίκιο, οικία, εικόνα, νοικοκύρης, εικονολάτρης, οικόπεδο, 
εικονολήπτης κ.λ.π και γράφει καθεµία από αυτές στην οικογένεια που 
θεωρεί ότι ανήκει. Οι οικογένειες λέξεων δίνονται γραπτά σε πίνακα 
στο µαθητή. 
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6. Ανάγνωση λέξεων-Γραφή προτάσεων 
 
Ο µαθητής διαβάζει λέξεις και µε καθεµία από αυτές (ή 
χρησιµοποιώντας ταυτόχρονα κάποιες από αυτές) προχωρά στη γραπτή 
δηµιουργία προτάσεων που περιέχουν αυτές τις λέξεις. 
 
7. ∆ηµιουργία προτάσεων από εικόνες 
 
Ο µαθητής βλέπει εικόνες, που του δίνονται, και προχωρά στη γραπτή 
διατύπωση των όσων παρατηρεί. Οι εικόνες µπορούν να καλύπτουν µια 
ποικιλία θεµάτων τόσο από την καθηµερινή ζωή του µαθητή όσο και 
ευρύτερου περιεχοµένου. 
 
8. ∆ηµιουργίες λέξεων και προτάσεων 
 
∆ίνονται στο µαθητή οµάδες συλλαβών οι οποίες, όµως, είναι  
ανακατεµένες. Ειδικότερα, οι συλλαβές αυτές, ανά παρουσιαζόµενη 
οµάδα, αποτελούν τµήµατα µιας συγκεκριµένης λέξης. Ο µαθητής 
δηµιουργεί τη λέξη ή τις λέξεις, τοποθετώντας τις συλλαβές στη σωστή 
τους σειρά, προφέρει τη λέξη και στη συνέχεια προχωρά στη γραφή 
της. Τέλος, γράφει µία πρόταση η οποία εµπεριέχει τη συγκεκριµένη 
λέξη. 
 
 
2.6. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΛΕΞΕΩΝ, ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 
1. ∆ηµιουργία προτάσεων από δοσµένες λέξεις, που έχουν ακουστική 
οµοιότητα αλλά διαφορετικό νόηµα (οµόηχες) 
 
Οι λέξεις δίνονται γραπτά και ο µαθητής δηµιουργεί µικρές προτάσεις 
µε αυτές  π.χ. µήλα – µίλα, τείχος – τοίχος, κλείνω – κλίνω, όµως – 
ώµος, ψιλός – ψηλός, ασκεί – ασκί, καιρός - καίριος 
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2. ∆ηµιουργία προτάσεων από δοσµένες λέξεις που έχουν ακουστική 
οµοιότητα, παρόµοια σηµασία αλλά διαφορετική ορθογραφία 
 
Οι λέξεις δίνονται γραπτά και ο µαθητής δηµιουργεί µικρές προτάσεις 
µε αυτές π.χ. τύχη – τύχει, ξύλινη – ξύλινοι, καλή - καλοί 
 
3. Συµπλήρωση προτάσεων µε λέξεις που λείπουν 
 
∆ίνονται προτάσεις από τις οποίες απουσιάζει µια λέξη. Επίσης 
δίνονται 2 λέξεις οι οποίες µοιάζουν ακουστικά αλλά µπορεί να έχουν 
παρόµοια σηµασία και διαφορετική ορθογραφία ή διαφορετικό νόηµα 
και ορθογραφία. Ο µαθητής συµπληρώνει τις προτάσεις µε τις σωστές 
λέξεις 
π.χ. Η Μαρία είναι η πιο………… στην τάξη της (ψιλή / ψηλή) 
     Κάποτε και οι γονείς µας ήταν κι αυτοί………… (µικρή / µικροί) 
    Οι στρατιώτες αγωνίζονταν πάνω στα ............. (τείχη /τοίχοι/ τύχη) 
 
4. ∆ηµιουργία σηµασιολογικών κατηγοριών 
 
Αναφέρεται µια σηµασιολογική κατηγορία και ο µαθητής πρέπει να 
βρει ορισµένα στοιχεία-µονάδες που εντάσσονται εννοιολογικά σε 
αυτή την κατηγορία (π.χ. στην κατηγορία «πουλί» καναρίνι, 
παπαγάλος, γεράκι, κουκουβάγια κ.λ.π.) 
 
5. Αντιστοίχιση λέξεων µε παρόµοια σηµασία 
π.χ. 
πετεινός           κωµικός 
όµορφος          νυχτώνει 
αστείος             κόκορας 
πόρτα              θύρα 
βραδιάζει         ωραίος 
 
6. Αντιστοίχιση λέξεων µε αντίθετη σηµασία 
π.χ. 
ξυπνάω               νέος 
ξηλώνω              αθώος 
ηλικιωµένος       κοιµάµαι 
ένοχος                 ράβω 
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7. ∆ιαχωρισµός λέξεων σε προτάσεις 
∆ίνονται προτάσεις στις οποίες οι λέξεις δεν είναι χωρισµένες. Ο  
µαθητής ξαναγράφει τις προτάσεις αλλά µε τα ανάλογα κενά ανάµεσα 
στις λέξεις, π.χ:   
Σήµεραπουείναιωραίαµέρακαιείπαµεναπάµεµιαεκδροµή. 
 
8. Τοποθέτηση λέξεων στη σωστή τους σειρά 
 
∆ίνονται προτάσεις µε ανακατεµένες τις λέξεις τους και ο µαθητής 
πρέπει να γράψει τις προτάσεις µε τη σωστή σειρά των λέξεων, π.χ.: 
την Βασίλης άσκηση πίνακα Ο στον έλυσε. 
 
9. Συµπλήρωση λέξης σε ελλιπή πρόταση 
 
∆ίνονται προτάσεις από τις οποίες λείπει µια λέξη. Ο µαθητής καλείται 
να συµπληρώσει τις λέξεις που λείπουν, π.χ. 
 Ο πατέρας φούσκωσε τα λάστιχα του ……….. ...... 
Η .................. λέει παραµύθια στα εγγονάκια της. 
 
10. Συµπλήρωση λέξεων σε ελλιπή πρόταση 
 
∆ίνονται προτάσεις από τις οποίες λείπει µια λέξη. Ο µαθητής καλείται 
να συµπληρώσει το κενό µε όσες λέξεις θεωρεί ότι µπορεί αυτό να 
γίνει (ή ότι ξέρει) χωρίς να του δίνονται αυτές, π.χ.:  
Ο Γιαννάκης…………..την άσκηση (έλυσε, έγραψε κ.λ.π.). 
Ο κηπουρός………………..τα λουλούδια του κήπου (πότισε, έκοψε κ.λ.π.) 
 
11.  Απαλοιφή λέξης από πρόταση και αντικατάστασή της µε άλλη 
 
∆ίνονται προτάσεις στις οποίες εµπεριέχεται µια λέξη η οποία δεν 
ταιριάζει µε το νόηµα της πρότασης. Ο µαθητής εντοπίζει τη λέξη και 
γράφει την πρόταση συµπληρώνοντάς τη µε λέξη η οποία ταιριάζει µε 
το νόηµα της πρότασης, π.χ.:  
Το νερό στέγνωσε το χώµα.  
Ο αέρας επισκεύασε τη σκεπή της καλύβας. 
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12. Επισήµανση λέξεων και των αντίθετών τους µέσα σε προτάσεις 
 
∆ίνονται προτάσεις και ο µαθητής επισηµαίνει τις λέξεις που είναι 
αντίθετες µεταξύ τους, π.χ.: 
 Η πανέµορφη πριγκίπισσα και ο άσχηµος βάτραχος. 
Άµα στραβώσει το ξύλο δεν ισιώνει πάλι. 
Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήµερα. 
13. ∆ηµιουργία προτάσεων από µεµονωµένες λέξεις 
 
∆ίνονται µεµονωµένες λέξεις και ο µαθητής καλείται να δηµιουργήσει 
γραπτά ή και προφορικά προτάσεις χρησιµοποιώντας αυτές τις λέξεις. 
 
14. Απάλειψη προτάσεων από µικρό κείµενο και οι οποίες δεν 

ταιριάζουν µε το νόηµα του κειµένου 
 
Ο µαθητής διαβάζει ένα κείµενο στο οποίο υπάρχουν προτάσεις οι 
οποίες δεν ταιριάζουν µε το νόηµα του υπόλοιπου κειµένου. Οι 
προτάσεις αυτές εντοπίζονται και απαλείφονται. Για παράδειγµα: Η 
ιστορία: «Τα τρία γουρουνάκια» 
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν τρία γουρουνάκια που ζούσαν µόνα τους. 
Ο οδηγός σταµάτησε έξω από το σχολείο. Εκεί κοντά έµενε κι ένας 
λύκος που ήθελε να φάει τα γουρουνάκια. Η κυρία έβαλε γρήγορα  µέσα 
στο καλάθι τα πράγµατα. Τα γουρουνάκια ήξεραν τον κίνδυνο και 
αποφάσισαν να χτίσουν ένα γερό σπίτι. Ο αέρας δυνάµωνε. Κάθε 
γουρουνάκι ήθελε να φτιάξει το δικό του σπίτι……. 
 
15. Φωναχτή και σιωπηρή ανάγνωση 
 
Έλεγχος της κατανόησης προτάσεων και µικρών κειµένων µέσω 
ερωτήσεων, γραπτής έκφρασης, διήγηση. Η δραστηριότητα αυτή 
µπορεί να συνδυαστεί µε τα αποτελέσµατα της ανάλογης 
δραστηριότητας ελέγχου του προφορικού λόγο. 
 
16. Επισήµανση της διαφορετικής λέξης 
 
∆ίδονται στο µαθητή οµάδες των τριών ή τεσσάρων λέξεων εκ των 
οποίων οι δύο (στην τριάδα) ή οι τρεις (στην τετράδα) ανήκουν στην 
ίδια σηµασιολογική κατηγορία ενώ η άλλη όχι. Ο µαθητής διαβάζει 
όλες τις λέξεις της οµάδας και διαγράφει αυτή που δεν ανήκει στη 
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συγκεκριµένη σηµασιολογική κατηγορία. Η θέση της διαφορετικής 
λέξης µπορεί να ποικίλει µέσα στην οµάδα. Για παράδειγµα δίδεται η 
οµάδα των λέξεων: κήπος, χωράφι, αποθήκη, δάσος. Ο µαθητής πρέπει 
να διαγράψει τη λέξη αποθήκη ή δίδεται η οµάδα των λέξεων ξένος, 
ξένοιαστος, ξενικός ξενώνας όπου ο µαθητής πρέπει να διαγράψει τη 
λέξη ξένοιαστος. Μια παραλλαγή της δραστηριότητας είναι η 
δηµιουργία πρότασης µε τη διαφοροποιηµένη λέξη.   
 
17. Σχηµατισµός προτάσεων 
 
Ο µαθητής πρέπει να αντιστοιχίσει ένα σταθερό υποκείµενο µε 
µεταβλητά ρήµατα, αντικείµενα κι άλλα στοιχεία, π.χ. 
 
                    έκοψε                                       του εντόµου 
Ο Γιάννης   καθάρισε           τα πόδια          της ελιάς 
                    κοίταξε                                     του βαρελιού         
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
(∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, 

ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ) 
 

 
 
3.1. ΛΙΓΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Η διαδικασία γραπτής έκφρασης είναι ίσως η πιο σύνθετη γνωστική 
δεξιότητα του ανθρώπου.  Αναπτύχθηκε τελευταία από όλες τις άλλες 
γνωστικές δεξιότητες, ενώ αρκετοί την χαρακτηρίζουν και 
συνθετότερη από το έτερο µισό της γραπτής γλώσσας: τη διαδικασία 
της ανάγνωσης.  Από ψυχολογική σκοπιά, η διαδικασία παραγωγής 
γραπτών κειµένων αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης µόλις τα τελευταία 
25 χρόνια.  Μέχρι τότε η διαδικασία γραπτής έκφρασης ήταν 
αντικείµενο µελέτης πολλών επιστηµονικών τάσεων, δεν είχε 
απασχολήσει όµως τον κλάδο της γνωστικής ψυχολογίας. 

 
Το πρώτο γνωστικό µοντέλο γραφής από τους Hayes & Flower 

(1980) αποτέλεσε σταθµό για το χώρο της ψυχολογίας γραπτής 
έκφρασης και έδωσε την ώθηση για µια σειρά από συστηµατικές 
µελέτες που αφορούσαν την περιγραφή των ικανοτήτων και την 
επεξήγηση των προβληµάτων που αντιµετώπιζαν οι µαθητές, ιδίως 
εκείνοι µε µαθησιακές δυσκολίες στη γλώσσα (ενδεικτικά για 
συστηµατικές ανασκοπήσεις της σχετικής βιβλιογραφίας, Lynch & 
Jones, 1989, Newcomer & Barenbaum, 1991).  Με βάση τις µελέτες 
αυτές προέκυψε ότι: 

(1) Οι µαθητές µε Μ.∆ υστερούν τόσο ποσοτικά (µέγεθος 
κειµένων) όσο και ποιοτικά (π.χ., θεµατική ανάπτυξη) στην παραγωγή 



 

94  
γραπτού λόγου έναντι των συµµαθητών τους µε κανονική ή/και 
χαµηλή επίδοση στο γραπτό λόγο. 

(2) Τα προβλήµατα είναι εντονότερα σε περιπτώσεις όπου το 
κειµενικό είδος (genre) είναι πληροφοριακό ή επιχειρηµατολογικό, 
όπου απαιτείται συστηµατικότερη µνηµονική ανάκληση πληροφοριών 

 
(3) Οι µαθητές µε Μ.∆ “χάνουν” πολύτιµο χρόνο και “ενέργεια” 

σε µηχανιστικά στοιχεία της διαδικασίας γραπτής έκφρασης (πώς να 
πιάσουν το µολύβι, πώς να κάνουν καθαρά γράµµατα, πώς να γράψουν 
ορθογραφηµένα) µε αποτέλεσµα να µην έχουν τη δυνατότητα να 
αφιερώσουν το διαθέσιµο χρόνο και τις δυνάµεις τους στην 
παρουσίαση και ανάπτυξη του κειµένου και του θέµατος που 
πραγµατεύονται. 

 
(4) Οι µαθητές µε προβλήµατα στη γραπτή έκφραση δεν έχουν 

την ικανότητα να αναπτύξουν το θέµα τους πλήρως.  Επίσης, δεν 
µπορούν να αναθεωρήσουν και να ανασκευάσουν ένα κείµενο που 
µόλις συνέταξαν.  Έτσι, οι όποιες παρεµβάσεις τους είναι απλά 
επιφανειακές αλλαγές και διορθώσεις. 

 
(5) Κατά τη δηµιουργία σύνθεσης, η θεµατική ανάπτυξη των 

κειµένων τους είναι περιορισµένη, σχεδόν γραµµική και χωρίς να το 
συνειδητοποιούν σχεδόν συνειρµική αφού η µία ιδέα γίνεται το 
έναυσµα για την ανάκληση από τη µνήµη άλλης ιδέας. 

 
(6) Οι µαθητές µε Μ.∆ δεν έχουν σαφή γνώση της έννοιας της 

παραγράφου, του ρόλου της στη θεµατική ανάπτυξη του κειµένου, 
ούτε και γνώση των στοιχείων – χαρακτηριστικών της.  Επιπροσθέτως, 
οι µαθητές αυτοί έχουν περιορισµένη εικόνα από τι αποτελείται ένα 
σωστό και “πλήρες” γραπτό, ούτε και τι πρέπει να κάνουν για να 
γράψουν ένα τέτοιο γραπτό. 

 
(7) Οι µαθητές µε Μ.∆ ωφελούνται από παρεµβατικά 

προγράµµατα που ενισχύουν εναλλακτικές µεθόδους γραπτής 
έκφρασης (χρήση Η/Υ, υπαγόρευση κειµένου). 

 
(8) Όταν οι µαθητές µε προβλήµατα στη γραπτή γλώσσα 

ξεπεράσουν τα µηχανιστικά αυτά εµπόδια, τότε τα κείµενά τους είναι 
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περίπου εφάµιλλα στην ποιότητα και την ποσότητα µε τα κείµενα των 
άλλων συµµαθητών τους. 

 
Η Berninger και οι συνεργάτες της (Berninger, Mizokawa, & 

Bragg, 1991) πρότειναν µια επέκταση του κλασικού πλέον µοντέλου 
των Hayes & Flower (1980) το οποίο µπορούσε να επεξηγήσει τα 
προβλήµατα και τις δυσκολίες που έπρεπε να ξεπεράσει κάθε µαθητής 
(ανεξάρτητα από το επίπεδο ικανότητάς του) στην προσπάθειά του να 
κατακτήσει το γραπτό λόγο (δηλαδή να µάθει να γράφει ένα κείµενο 
σωστά).  Το µοντέλο αυτό παρατίθεται στη συνέχεια. 

 
Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, κάθε µαθητής – συντάκτης πρέπει 

να ξεπεράσει τριών ειδών εµπόδια (constraints).  Το πρώτο είδος 
εµποδίου αφορά σε στοιχεία βασικά (οπτικοκινητικού συντονισµού και 
γνώση του γραφηµικού κώδικα της γλώσσας) της διαδικασίας γραφής: 
µπορεί να πιάσει το µολύβι ο µαθητής και να γράψει µε σωστό τρόπο;  
Γνωρίζει να γράψει τα γράµµατα της γλώσσας του µε καθαρό και 
ευανάγνωστο τρόπο; 

 
Στη συνέχεια,  καθώς ο µαθητής κατακτά και χρησιµοποιεί τη 

γλώσσα του (σε επίπεδο λεξιλογίου και γραµµατικής/συντακτικού), 
καλείται να ξεπεράσει γλωσσολογικού τύπου εµπόδια.  Με άλλα λόγια, 
στο επίπεδο αυτό οι δυσκολίες αναφέρονται στην επιλογή λέξεων και 
την δηµιουργία προτάσεων και παραγράφων µε σκοπό τη σύνθεση ενός 
ολοκληρωµένου κειµένου.  Τέλος, η τελική φάση του µοντέλου εισάγει 
γνωστικής φύσεως εµπόδια.  Τώρα ο µαθητής έχει ήδη  
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αυτοµατοποιήσει την επιλογή της γλώσσας και των απαραιτήτων 
λέξεων κι εκφράσεων.  Η προσπάθειά του τώρα εστιάζεται στην 
γνωστική προετοιµασία (την οργάνωση και την σκοποθεσία) κειµένων 
µε µεγαλύτερη έκταση από τις µικρές σε µέγεθος εκθέσεις του 
δηµοτικού σχολείου. 

Όµως, πέρα από τα τριών ειδών εµπόδια, το µοντέλο δείχνει πως 
η διαδικασία γραπτής έκφρασης είναι και µια συστηµατική προσπάθεια 
οργάνωσης της γνώσης και της πληροφορίας πριν την γραπτή 
έκφραση, είναι κωδικοποίηση της εσωτερικής αναπαράστασης και 
είναι και συνεχής (διαµορφωτική) αξιολόγηση του παραγόµενου 
κειµένου.  Ένα ερώτηµα µε άµεση επίδραση στη διαδικασία 
αξιολόγησης και παρέµβασης αφορά στον τρόπο προετοιµασίας και 
κωδικοποίησης της εσωτερικής αναπαράστασης από τους µαθητές, 
ανάλογα µε το επίπεδο ικανότητάς τους. 

 
Μία συστηµατική απάντηση στην ερώτηση αυτή έδωσαν οι 

Bereiter & Scardamalia (1987) όταν πρότειναν πως οι ώριµοι και 
έµπειροι συντάκτες προσεγγίζουν τη διαδικασία γραφής ως µια 
διαδικασία γνωστικής επίλυσης ενός προβλήµατος, τροποποιώντας 
συνεχώς την εσωτερική νοητική αναπαράσταση του προς επίλυση 
προβλήµατος και προσαρµόζοντας τη γνώση (αυτό που έχουν να πουν) 
στις συνθήκες και τις ανάγκες του κειµενικού είδους (knowledge 
transforming – προσαρµογή γνώσεων).  Αντίθετα, οι λιγότεροι 
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έµπειροι και ικανοί συντάκτες (και πιθανόν και οι µαθητές µε Μ∆ στη 
γλώσσα) βασίζονται σε µια πιο επιφανειακή επεξεργασία του θέµατος 
του κειµένου µε αποτέλεσµα η µία ιδέα να γίνεται το έναυσµα για την 
επόµενη.  Έτσι είναι πιθανόν το κείµενό τους να έχει µια υποτυπώδη 
νοηµατική συνέχεια, πολλές φορές όµως υστερεί σε θεµατική 
ανάπτυξη και σε πλούτο και ποικιλία έκφρασης καθώς η µία ιδέα 
γίνεται το έναυσµα για την επόµενη µέχρι να σταµατήσει ο συντάκτης 
να “κατεβάζει” ιδέες.  Η προσέγγιση αυτή ονοµάστηκε knowledge 
telling – παράθεση γνώσεων). 

 
 

3.2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Η αξιολόγηση του γραπτού λόγου, και πιο συγκεκριµένα η 
αξιολόγησης της γραπτής έκφρασης πρόκειται για µια διπλή διαδικασία 
που περιλαµβάνει: (α) την αξιολόγηση της προετοιµασίας, της γραφής 
και της διόρθωσης του κειµένου και (β) την αξιολόγηση του τελικού 
κειµένου που έγραψε ο µαθητής.  Τόσο η αξιολόγηση του τελικού 
προϊόντος όσο και η αξιολόγηση της πορείας µέχρι το τελικό κείµενο 
οδηγεί σε χρήσιµα συµπεράσµατα για τις αδυναµίες και τις 
δυνατότητες στη γραπτή έκφραση του µαθητή. 

Ειδικά για την αξιολόγηση του κειµένου, δεν µας ενδιαφέρει 
µόνο η απόδοση ενός βαθµού (π.χ., 10 ή “Άριστα” ή “Μπράβο”) αλλά 
η επισήµανση των σηµείων εκείνων στα οποία ο µαθητής φαίνεται να 
υπερτερεί ή να υστερεί σε σχέση µε το αναµενόµενο για την ηλικία του 
επίπεδο. 
 
 
3.3. ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
Ξεκινάµε µε ένα κείµενο του µαθητή (τουλάχιστον 50 λέξεων), µε 
άλλα λόγια ένα κείµενο µε 4 – 5 προτάσεις ώστε να είναι εφικτή η 
αξιολόγηση της θεµατικής ανάπτυξης του κειµένου.  Οι πιθανές πηγές 
του κειµένου είναι πολλές: 
• Το κείµενο µπορεί να προέρχεται από το “Σκέφτοµαι και Γράφω” 

του γλωσσικού µαθήµατος της ηµέρας, 
• Μπορεί να αποτελείται από µια ηµιτελή πρόταση (story starter) που 

καλείται ο µαθητής να τη συµπληρώσει και να την αναπτύξει, 
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• Μπορεί να είναι µια σειρά από ερωτήµατα που η τάξη έχει 

συζητήσει και καλείται ο µαθητής να τα αναπτύξει γραπτά. 
• Μπορεί να είναι επιλεγµένες λέξεις της καρτέλας από το µάθηµα της 

ηµέρας ή και προηγούµενα µαθήµατα. 
• Πόση ώρα θα διαρκέσει η γραφή;  Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό 

δεν µπορεί να είναι απόλυτη.  Σίγουρα, όµως, ο κάθε µαθητής και 
ειδικά ο µαθητής µε Μ.∆, θέλει πολύ χρόνο για να παραδώσει το 
γραπτό του.  Όποια και αν είναι η πηγή του κειµένου, ό,τι θέµα και 
να έχει η εργασία που ζητείται από το µαθητή, είναι απαραίτητη η 
επαρκής προετοιµασία του µαθητή πριν τη γραφή του κειµένου.   

 
Η γραφή, δηλαδή η παραγωγή γραπτού κειµένου, είναι ως επί το 

πλείστον εσωτερική διεργασία που απαιτεί την ανάκληση και σύνθεση 
πολλαπλών στοιχείων από τη µακροπρόθεσµη µνήµη, την επεξεργασία 
του “θέµατος”, τη δηµιουργία και συνεχή ανανέωση της εσωτερικής 
νοητικής αναπαράστασης, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως και όπως 
υποστηρίζεται από τις προτάσεις των Bereiter και Scardamalia (1987).  
Η διαδικασία γραπτής έκφρασης έχει παροµοιαστεί, και όχι άδικα, ως 
διαδικασία γνωστικής επίλυσης προβλήµατος (problem solving) και 
µάλιστα προβλήµατος ασαφούς, χωρίς µία και µόνη αποδεκτή λύση 
αλλά µε πολλές εξίσου αποδεκτές λύσεις. 

 
Το κείµενο µπορεί να είναι οποιουδήποτε κειµενικού είδους 

(genre), δηλαδή, περιγραφικό, αφηγηµατικό, επεξηγηµατικό, 
πληροφοριακό, και σε µεγαλύτερες τάξεις επιχειρηµατολογικό.   
Ωστόσο, στις µικρές τάξεις καλύτερο είναι να χρησιµοποιείται ένα 
απλό κείµενο (µια περιγραφή ή αφήγηση: “Ο εαυτός µου”, “Ο 
καλύτερός µου φίλος”, “Τι έκανα το σαββατοκύριακο”, “Περίγραψε 
την εικόνα που βλέπεις”).  Το περιγραφικό ή το πληροφοριακό κείµενο 
απαιτεί την ανάκληση πληροφοριών από τη µνήµη και ένα επίπεδο 
γνωστικής ανάπτυξης που τα παιδιά των µικρών ή και των µεσαίων 
τάξεων του σχολείου πιθανόν να µην έχουν κατακτήσει.  Σε περίπτωση 
που απαιτείται η ανάκληση πληροφοριακών στοιχείων από τη 
µακροπρόθεσµη µνήµη, ειδικά σε µαθητές µε Μ.∆, η χρήση µια 
εικόνας µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό βοήθηµα στην προσπάθειά 
του να συντονίσει τις δυνάµεις στο έργο της προετοιµασίας και 
οργάνωσης του κειµένου του. 
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Ο µαθητής γράφει σε σχεδόν καθηµερινή βάση (όχι µόνο στο 

“Σκέφτοµαι και Γράφω”), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον 
εκπαιδευτικό να αξιολογεί συνεχώς το µαθητή και τις γραπτές 
δεξιότητές του.  Έτσι, αν και ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να γνωρίζει 
τις δυνατότητες και τις αδυναµίες του µαθητή που αξιολογείται, εν 
τούτοις απαιτείται η κρίση και αξιολόγηση αρκετών γραπτών κειµένων 
του µαθητή για να έχει ο εκπαιδευτικός µια σφαιρική εικόνα της 
δυσκολίας του µαθητή.   
 
 
3.4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
Το κείµενο του µαθητή µπορεί να κριθεί και να αξιολογηθεί µε πολλά 
και διαφορετικά κριτήρια.  Τα κριτήρια αυτά περιγράφονται στη 
συνέχεια. 
 
3.4.1. Περιγραφικά Σχόλια 
 
Με την όρο “περιγραφική αξιολόγηση”, αναφερόµαστε στην αναγραφή 
σε κάθε γραπτό κείµενο σχολίων  και όχι απλά την παράθεση µιας 
αριθµητικής βαθµολογίας του γραπτού κειµένου του µαθητή.  Τα 
σχόλια αυτά µπορεί να είναι παραινετικά για το µαθητή να συνεχίσει 
την προσπάθειά του/της, ενθαρρυντικά για τον κόπο που καταβάλει και 
µπορούν να περιέχουν και οδηγίες που καλείται ο µαθητής να 
ακολουθήσει και σηµεία της γραπτής έκφρασης που πρέπει να 
προσέξει. 
 
3.4.2. Αναλυτικές Κλίµακες Κριτηρίων 

 
Τα κριτήρια µε βάση τα οποία θα αξιολογηθεί ένα κείµενο είναι πολλά.  
Υποστηρίζονται από τα αποδεκτά θεωρητικά µοντέλα γραπτής 
έκφρασης και από τη σχετική έρευνα.  Τα κριτήρια αφορούν σε 
στοιχεία µηχανιστικά (λεξιλόγιο, εφαρµογή κανόνων γραµµατικής και 
σύνταξης, χωρισµού παραγράφων, γραφικός χαρακτήρας και 
καθαρότητα του κειµένου) αλλά και αφαιρετικά (δηµιουργικότητα, 
νοηµατική συνέχεια, θεµατική ροή) της διαδικασίας γραφής. 

 
Στα κριτήρια αυτά δεν έχουν συµπεριληφθεί περιγραφικά 

στοιχεία του κειµένου, όπως αριθµός λέξεων, αριθµός πολυσύλλαβων 
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λέξεων, αριθµός ορθογραφηµένων λέξεων, προτάσεων,  παραγράφων, 
λαθών, λόγος λέξεων προς πρόταση, λαθών προς πρόταση κλπ.  
Εναλλακτική πρόταση αποτελεί και η καταµέτρηση των µονάδων 
ιδεών (ή θεµατικών µονάδων) του κάθε γραπτού. Τα κριτήρια αυτά, αν 
και πολλές φορές είναι χρήσιµα, δίνουν µια µερική εικόνα του γραπτού 
του µαθητή, χωρίς να εµβαθύνουν στην ποικιλία (και τη δυσκολία) της 
διαδικασίας παραγωγής ενός γραπτού κειµένου ή του τελικού 
προϊόντος. 

 
Επίσης, εκτός από τα κριτήρια που αφορούν στο κείµενο (στο 

τελικό προϊόν) υπάρχουν και κριτήρια για τη διαδικασία γραφής (τη 
διαδικασία παραγωγής), όπως επίσης και για τη στάση του µαθητή ως 
προς τη γραπτή έκφραση.  Τα κριτήρια που αφορούν το κείµενο και τη 
διαδικασία αξιολογούνται σε µια τετραβάθµια κλίµακα: 0 – 3, όπου: 

 
0 = Απουσία του κριτηρίου ή ανεπαρκής χρήση του: 0 – 10% 
1 = Πολύ περιορισµένη και σπάνια χρήση του κριτηρίου: 11 – 

40% 
2 = Ικανοποιητική (όχι όµως συστηµατική) χρήση του κριτηρίου: 

41 – 70% 
3 = Συστηµατική χρήση του κριτηρίου: > 71% 
Αν και µπορούµε να εξάγουµε ένα “συνολικό” βαθµό από τη 

χρήση των κριτηρίων αυτών, ωστόσο σκοπός είναι να εντοπίσουµε τα 
κριτήρια εκείνα τα οποία βρίσκονται συστηµατικά στο “0” ή/και το “1” 
και χρειάζεται η παρέµβασή µας σε αυτά.  Επίσης, µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε τα κριτήρια αυτά σε όλη την τάξη (ανεξάρτητα από 
το επίπεδο επίδοσης του κάθε µαθητή) και να χρησιµοποιήσουµε µετά 
το µέσο όρο της τάξης (είτε συνολικά είτε ξεχωριστά σε κάθε κριτήριο) 
ως το µέτρο σύγκρισης του κάθε µαθητή που αξιολογείται. 
 
3.4.2.(1). Αναλυτική Παρουσίαση Κριτηρίων 

 
Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται στην αξιολόγηση του γραπτού 
κειµένου είναι δέκα.  Προέρχονται και υποστηρίζονται από την 
επιστηµονική βιβλιογραφία γύρω από το γραπτό λόγο και την 
παραγωγή γραπτού κειµένου.  Τα κριτήρια αυτά είναι: 

(1) Εµφάνιση κειµένου.  Με το κριτήριο αυτό εξετάζουµε αν το 
γραπτό του µαθητή είναι “ευπαρουσίαστο”, “ευανάγνωστο” και 
“καθαρό”.  Με άλλα λόγια, κοιτάζουµε αν ο µαθητής µπορεί να γράψει 
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καθαρά δίχως σβησίµατα, µουτζούρες, µπορεί να γράψει σωστά όλα τα 
γράµµατα (χωρίς κενά, προσθήκες, αλλοιώσεις στη µορφή κάθε 
γράµµατος). 

 
(2) Χρήση λεξιλογίου.  Όπως προαναφέρθηκε, δεν αφορά τον 

αριθµό των λέξεων και διάφορα άλλα ποσοτικά (και επιφανειακά) 
κριτήρια.  Ούτως ή άλλως χρειάζεται ένα κείµενο σχετικά µεγάλο 
(περίπου 50 λέξεις) για την παρούσα αξιολόγηση.  Το κριτήριο αφορά 
στη χρήση “διαφορετικών” λέξεων από τις συνηθισµένες.  ∆είτε το 
κριτήριο αυτό όχι στη βάση των λέξεων “χαµηλής” ή “υψηλής” 
συχνότητας.  Τι είδους λέξεις χρησιµοποιεί ο µαθητής;  Απλές, κοινές 
λέξεις;  Σε τι βαθµό χρησιµοποιεί τις λέξεις της καρτέλας;  Λέξεις 
πολυσύλλαβες, διαφορετικές;  Λέξεις σπάνιες; 

 
(3) Εφαρµογή γραµµατικών και συντακτικών κανόνων. 

Γνωρίζει ο µαθητής του κανόνες γραµµατικής και σύνταξης της 
γλώσσας;  Μπορεί να εφαρµόσει τους κανόνες αυτούς στην παραγωγή 
γραπτών κειµένων;  Στο κριτήριο αυτό κατατάσσεται και η ικανότητα 
σωστού τονισµού του κειµένου. 

 
(4) Σωστή κεφαλαιοποίηση και στίξη.  Ειδικά για µαθητές µε 

δυσκολίες στη γραπτή έκφραση, η σωστή χρήση σηµείων στίξης και 
κεφαλαίων γραµµάτων (όπου απαιτείται) αποτελεί συστηµατικό 
εµπόδιο. Η γνώση πού  χρήση του τοποθετείται σε ξεχωριστό κριτήριο.  
Η σωστή τοποθέτηση της τελείας, του κόµµατος (ειδικά το κόµµα 
θεωρείται πολύ δύσκολο ακόµα και για έµπειρους συντάκτες), η χρήση 
του κεφαλαίου γράµµατος στην αρχή της πρότασης, σε κύρια ονόµατα, 
σε τοπωνύµια αξιολογούνται στο κριτήριο αυτό. 

 
(5) Χρήση άλλων στοιχείων στίξης.  Στο κριτήριο αυτό 

αξιολογείται η χρήση άλλων σηµείων στίξης εκτός της τελείας και του 
κόµµατος, όπως το θαυµαστικό, το ερωτηµατικό, η άνω τελεία, η άνω 
και κάτω τελεία.  Η χρήση αυτών των σηµείων στίξης σηµαίνει πως η 
δοµή και η ανάπτυξη του κειµένου είναι πιο σύνθετη από ότι η 
συνήθης µορφή ενός κειµένου.  Περιέχει διαλόγους, ερωτήσεις (πολλές 
φορές ρητορικές), κρίσεις και απορίες ή/και έκφραση συναισθηµάτων, 
δευτερεύουσες προτάσεις.  Με άλλα λόγια, το κείµενο αναδεικνύει ένα 
µεγαλύτερο και συστηµατικότερο επίπεδο επεξεργασίας. 
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(6) Σωστή σύνδεση προτάσεων.  Υπάρχει νοηµατική σύνδεση 

στο κείµενο του µαθητή;  Στο κριτήριο αυτό δεν αξιολογείται η σωστή 
χρήση γραµµατικής και σύνταξης ούτε η ορθή θεµατική ανάπτυξη του 
κειµένου, αλλά αν οι προτάσεις έχουν το ίδιο σηµείο αναφοράς, αν 
συνδέονται µεταξύ τους νοηµατικά (µπορεί να είναι και εκτός 
θέµατος).   

 
(7) κατασκευή/ανάπτυξη παραγράφου. Στο κριτήριο αυτό 

αξιολογείται η ανάπτυξη της παραγράφου στο κείµενο του µαθητή.  
Υπάρχει θεµατική πρόταση, υπάρχει µια πρόταση – κλειδί γύρω από 
την οποία ο µαθητής “κτίζει” το κείµενό του;  Υπάρχει µε άλλα λόγια 
παρουσίαση και ανάπτυξη του σηµείου που θέλει να παρουσιάσει ο 
συντάκτης; 

 
(8) Μορφοποίηση παραγράφου.  Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται 

η “µορφολογία” της παραγράφου.  Γνωρίζει ο µαθητής – συντάκτης 
από τι αποτελείται η παράγραφος;  Βάζει εσοχές, αφήνει στο τέλος της 
τελευταίας πρότασης της παραγράφου κενό και ξεκινάει από την 
επόµενη σειρά µε εσοχή;  Τοποθετεί τουλάχιστον 4 – 5 προτάσεις σε 
κάθε παράγραφο; 

(9) Οργάνωση (ροή) ολόκληρου του κειµένου.  Στο κριτήριο 
αυτό αξιολογείται η θεµατική ανάπτυξη του κειµένου και όχι µόνο της 
παραγράφου.  Υπάρχει µια εισαγωγή στο θέµα; υπάρχει ανάπτυξη του 
θέµατος στο κυρίως σώµα της έκθεσης, υπάρχει επίλογος και 
“κλείσιµο” στην παρουσίαση του θέµατος;  Προσοχή:  Μπορεί ο 
συντάκτης να δηµιουργεί ένα κείµενο µε σωστή νοηµατική σύνδεση, 
προτάσεις που έχουν ως σηµείο σύνδεσης τον “ήρωα” ή τη δράση του 
ή κάποιο άλλο στοιχείο του κειµένου.  Όµως, δε σηµαίνει ότι υπάρχει η 
απαραίτητη θεµατική συνέχεια και ροή στο κείµενο. 

 
(10) ∆ηµιουργικότητα του συντάκτη.  Τι άλλο πρόσθετο 

στοιχείο χρησιµοποιεί ο µαθητής στο κείµενό του;  Εκτός από τη 
σωστή νοηµατική σύνδεση, τη θεµατική συνέχεια και ροή, πώς 
φανερώνει ο µαθητής τη δηµιουργικότητά του;  Όπως και στο κριτήριο 
#5 (για τη χρήση διαφορετικών σηµείων στίξης), τι διαφορετικό και 
στην προκειµένη περίπτωση δηµιουργικό προσθέτει ο µαθητής; 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σε θέµατα αξιολόγησης της γραπτής 
έκφρασης, βλ. Shapiro, 1997) 
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3.4.2.(2). Κριτήρια που αφορούν τη ∆ιαδικασία 

 
Εκτός από τα κριτήρια που αφορούν το τελικό προϊόν (το γραπτό 
κείµενο), στην αξιολόγηση ενδιαφερόµαστε και για το πώς γράφει ο 
µαθητής.  Ποια διαδικασία ακολουθεί από τη στιγµή που “παίρνει” το 
θέµα µέχρι τη στιγµή που παραδίδει το τελικό του κείµενο. 

 
Η διαδικασία παραγωγής γραπτού κειµένου δεν είναι µόνο 

γραφή.  Είναι, όπως γράφει και το βιβλίο της γλώσσας, Σκέφτοµαι και 
Γράφω.  Μάλιστα, όπως τονίζεται από τα ισχύοντα θεωρητικά µοντέλα 
γραπτής έκφρασης, είναι περισσότερο Σκέφτοµαι, γιατί πρόκειται για 
µια εσωτερική, συστηµατική, γνωστική διαδικασία του συντάκτη και 
λιγότερο Γράφω, αφού ο συντάκτης µπορεί να µη χρησιµοποιήσει το 
γραπτό κώδικα της γλώσσας του για να εκφραστεί.  Άρα η διαδικασία 
γραπτής παραγωγής δεν είναι µόνο η χρήση γραπτού κώδικα για 
έκφραση, αλλά και η διαδικασία προπαρασκευής και προετοιµασίας 
του περιεχοµένου του κειµένου, όπως επίσης και η διαδικασία 
συνεχούς αξιολόγησης (και αναθεώρησης) κειµένου κατά τη διάρκεια 
γραφής και αφού “έχει τελειώσει” ο µαθητής το γράψιµο. 

 
(1) Κατανόηση του “θέµατος”.  Έχει καταλάβει ο µαθητής τι 

πρέπει να περιέχει το κείµενο που συντάσσει;  Με άλλα λόγια, έχει µια 
σαφή εσωτερική νοητική αναπαράσταση του “θέµατος”;  Η 
αναπαράσταση αυτή είναι στατική ή ανανεώνεται διαρκώς κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας γραφής καθώς ο µαθητής προχωρεί στη 
επίλυση του προβλήµατος, δηλαδή την ανάπτυξη και παρουσίαση του 
θέµατος του κειµένου. 

 
(2) Ιδεοθύελλα (brainstorming).  Προετοίµασε ο µαθητής το 

κείµενό του “κατεβάζοντας” αρκετές ιδέες που µπορεί να ταίριαζαν 
στο θέµα του κειµένου;  Στο κριτήριο αυτό µας αρκεί η παρουσία 
ιδεών, όχι η καταλληλότητά τους για το θέµα που πραγµατεύεται ο 
µαθητής. 

 
(3) Αξιολόγηση ιδεών.  Στο κριτήριο αυτό, αξιολογείται η 

καταλληλότητα των ιδεών που “κατέβασε” ο µαθητής.  Ταιριάζουν µε 
το κείµενο, είναι συναφείς, παρέχουν στο µαθητή επαρκή στοιχεία για 
να αναπτύξει και να παρουσιάσει το θέµα του; 
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(4) Οργάνωση ιδεών.  Ο συντάκτης – µαθητής προσπάθησε να 

οργανώσει τις ιδέες των προηγούµενων 2 κριτηρίων σε ένα λογικό, 
δοµηµένο πλαίσιο; 

 
(5) Προετοιµασία ενός σκελετού του κειµένου.  Προετοίµασε ο 

µαθητής το κείµενο που θα συντάξει κάνοντας ένα συνολικό πλάνο, 
ένα σκελετό που θα αφορά την εισαγωγή, την παρουσίαση και την 
ανάπτυξη του θέµατος και τον επίλογο. 

 
(6) Χρήση βοηθηµάτων.  Χωρίς να αποκλείεται ή να 

απαγορεύεται η χρήση τους, ο µαθητής (ιδίως ο µαθητής µε 
προβλήµατα και δυσκολίες) βασίστηκε σε βοηθήµατα (λεξικά, 
θησαυρούς λέξεων, λίστα λέξεων της καρτέλας) για να φτιάξει το 
κείµενό του; 

 
(7) Ξαναδιάβασε το κείµενο.  Μετά το τέλος της γραφής (πολλές 

φορές αυτή είναι η πρώτη και η τελευταία φορά που “γράφει” το 
κείµενο ο µαθητής) το διάβασε,  έτσι ώστε να εντοπίσει αδυναµίες 
στην επιφανειακή αλλά και τη βαθιά δοµή του;  Με άλλα λόγια 
µπόρεσε ο µαθητής – συντάκτης να εντοπίσει λάθη όχι µόνο στην 
ορθογραφία των λέξεων, τη γραµµατική, το συντακτικό για 
παράδειγµα, αλλά και αδυναµίες στη νοηµατική ροή τη θεµατική 
συνέχεια του κειµένου. 

 
(8) ∆ιόρθωση σε λέξεις, γραµµατική συντακτικό.  Στο κριτήριο 

αυτό αξιολογείται η ικανότητα του µαθητή να παρέµβει και να 
διορθώσει λάθη που αφορούν σε ορθογραφικά, γραµµατικά ή/και 
συντακτικά λάθη.  Με άλλα λόγια, αξιολογείται η ικανότητα του 
µαθητή να µπορεί να αλλάζει (προς το καλύτερο) την επιφανειακή 
δοµή του κειµένου µε σκοπό να κάνει το κείµενο που συντάσσει 
καλύτερο ποιοτικά και ποσοτικά. 

 
          (9) ∆ιόρθωση στο νόηµα και την παρουσίαση του θέµατος.  
Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η ικανότητα του µαθητή να αλλάζει και 
να βελτιώνει τις ιδέες και το περιεχόµενο που θέλει να παρουσιάσει 
στο κείµενο που συντάσσει.  Στο κριτήριο αυτό η έµφαση δίνεται στην 
αλλαγή ιδεών, θεµατικών προτάσεων, νοηµατικής συνέχειας και ροής 
του κειµένου.  Μπορεί ο συντάκτης να συντάξει ένα κείµενο που να 
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παρουσιάζει τις ιδέες του µε τρόπο τέτοιο ώστε να αντικατοπτρίζει τη 
γενικότερη γνωστική του ικανότητα; 

 
(10) Επανάληψη της διαδικασίας.  Η διαδικασία γραφής δεν 

είναι γραµµική αλλά κυκλικά επαναλαµβανόµενη.  Ο µαθητής 
επανεξετάζει για ακόµη µία φορά το κείµενο µετά τις όποιες αλλαγές 
και προσθήκες έχει επιφέρει στο τελικό προϊόν; 
 
 
3.4.2.(3). Αξιολόγηση του Μαθητή 
 

Πολλές φορές είναι χρήσιµο να αξιολογείται πέρα από το τελικό 
προϊόν ή τη διαδικασία γραπτής έκφρασης και ο ίδιος µαθητής για τη 
συνολικότερη στάση του στη γραπτή έκφραση.  Η αξιολόγηση αυτή 
µπορεί να αποτελέσει τµήµα της αρχικής επαφής του εκπαιδευτικού µε 
το µαθητή ή/και τους γονείς του και να αποφέρει χρήσιµες 
πληροφορίες σχετικά µε το πώς αντιµετωπίζει και τι γνωρίζει ο ίδιος ο 
µαθητής για τη γραπτή έκφραση. 

 
Πιο συγκεκριµένα, µας απασχολεί το επίπεδο της ικανότητας 

γραφής του µαθητή σε σχέση µε τους συµµαθητές του στην τάξη 
(τοπικό επίπεδο) και σε σχέση µε το αναµενόµενο για την ηλικία και 
σχολική τάξη (γενικότερο επίπεδο).  Τα στοιχεία αυτά αφορούν τα 
στοιχεία 1 και 2 του σχετικού κριτηρίου αξιολόγησης του µαθητή.   
Πόσο ικανοποιητικό είναι το επίπεδο του µαθητή; 

 
Το στοιχείο 3 αφορά τις γραπτές ασκήσεις, εργασίες και κείµενα 

που παραδίδει ο µαθητής.  Τι ποσοστό των κειµένων αυτών που του 
ανατίθενται παραδίδει;  Με άλλα λόγια, γράφει τακτικά ή προσπαθεί 
να αποφύγει τη διαδικασία γραπτής έκφρασης;  Οµοίως το στοιχείο 4 
του κριτηρίου αφορά στο βαθµό ακρίβειας και πληρότητας των 
εργασιών που παραδίδει.  Πόσες από τις εργασίες που παραδίδει 
πληρούν έστω κάποια από τα κριτήρια που χρησιµοποιήσαµε 
προηγουµένως στην αξιολόγηση κειµένων; 

 
Τα στοιχεία 5 και 6 αφορούν την εικόνα των γραπτών που 

συντάσσει και παραδίδει ο µαθητής.  Είναι τα κείµενά του εµφανίσιµα 
µε βάση τα κριτήρια που έχουµε ήδη αναλύσει;  Είναι το γραπτό του 
ορθογραφηµένο, καθαρογραµµένο, µε τη σωστή εφαρµογή κανόνων 
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της γλώσσας;  Το περιεχόµενο του κειµένου έχει αναπτυχθεί ως 
έπρεπε; 

 
Το στοιχείο 7 ζητάει τη συνολική (ολική) αξιολόγηση του 

γραπτού του µαθητή και γενικότερου των γραπτών δεξιοτήτων του 
µαθητή.  Οµοίως το στοιχείο 8 αφορά στο πόσο κοντά στη 
συνολικότερη σχολική εικόνα του µαθητή βρίσκεται η εικόνα της 
ικανότητας γραπτής έκφρασής του. 
 
 
3.4.3. Σύντοµες Οδηγίες για την Παρέµβαση 
 
Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ακολουθώντας κάποιος πιστά τα 
κριτήρια αξιολόγησης του γραπτού κειµένου, της διαδικασίας που 
ολοκλήρωσε ο µαθητής για να το συνθέσει και να το συντάξει, αλλά 
και της ικανότητας του µαθητή στη γραπτή έκφραση µπορούµε να 
συνάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα που έχουν εφαρµογή σε µια 
παρέµβαση στο γραπτό λόγο.  Ο µαθητής πρέπει να βοηθηθεί και να 
διδαχθεί τη διαδικασία παραγωγής ενός κειµένου ανεξάρτητα από το 
είδος (genre) του.  Η παρέµβαση δεν θα ξεκινήσει όµως από το σύνολο 
του κειµένου αλλά από τα βασικότερα συστατικά του: λεξιλόγιο, 
σύνθεση πρότασης, χωρίς φυσικά να παραλείπεται και η παρέµβαση 
στην προπαρασκευή και οργάνωση του υλικού (ιδεοθύελλα, 
στοχοθεσία, οργάνωση πλάνου ή προσχεδίου). 

Στην ουσία, το κριτήριο για την αξιολόγηση της διαδικασίας 
προσφέρεται για εφαρµογή σε ένα βήµα – βήµα πρόγραµµα 
παρέµβασης όπου ο µαθητής µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού (ή/και 
των συµµαθητών του εργαζόµενοι όλοι σε οµάδες στα πλαίσια της 
τάξης) ακολουθεί όλα τα στάδια της διαδικασία από την 
προπαρασκευή µέχρι την τελική αναθεώρηση του κειµένου.  Ο 
εκπαιδευτικός µπορεί να συνεισφέρει σε όλα τα στάδια της 
παρέµβασης µε λέξεις – κλειδιά, ερωτήσεις που θα οδηγήσουν σε 
συστηµατικότερη ιδεοθύελλα, λίστες ελέγχου (και αργότερα και λίστες 
αυτοελέγχου), οδηγίες για την ανασκόπηση και αναθεώρηση του 
κειµένου. 
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1. Κριτήριο αξιολόγησης του γραπτού κειµένου 

 
Αξιολόγηση Κειµένου 

Στοιχείο 
Αξιολόγησης 0 1 2 3 

Εµφάνιση κειµένου 
(ευανάγνωστο, 
καλογραµµένο, 
χωρίς µουτζούρες) 

    

Χρήση λεξιλογίου 
(πολυσύλλαβες, 
νέες, σπάνιες λέξεις 
ή λέξεις καρτέλας) 

    

Εφαρµογή 
γραµµατικών και 
συντακτικών 
κανόνων 

    

Σωστή στίξη και 
κεφαλαιοποίηση  
(αρχή προτάσεων, 
κύρια ονόµατα) 

    

Χρήση άλλων 
σηµείων στίξης και 
όχι µόνο τελεία και 
κόµµα (! ; :) 

    

Σωστή σύνδεση 
προτάσεων (υπάρχει 
νοηµατική συνέχεια 
στο κείµενο) 

    

κατασκευή/ανάπτυξη 
παραγράφου 
(υπάρχει  θεµατική 
πρόταση ) 

    

Μορφοποίηση 
παραγράφου 
(υπάρχουν εσοχές 
αρχής, τέλους) 

    

Οργάνωση (ροή) 
ολόκληρου του 
κειµένου (αρχή, 
ανάπτυξη, τέλος) 

    

∆ηµιουργικότητα 
του συντάκτη (όπως 
φαίνεται από το 
κείµενο) 
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2. Κριτήριο αξιολόγησης της διαδικασίας γραφής 
 

Αξιολόγηση ∆ιαδικασίας 
Στοιχείο Αξιολόγησης 0 1 2 3 

Ο µαθητής κατάλαβε τι 
ζητούσε το “θέµα” για το 
οποίο θα έγραφε κείµενο; 

    

Προσπάθησε να 
“κατεβάσει” αρκετές ιδέες 
για το κείµενο που έγραψε; 

    

Αξιολόγησε αν οι ιδέες 
αυτές ταιριάζουν µε το 
θέµα του κειµένου; 

    

Προσπάθησε να οργανώσει 
τις ιδέες αυτές σε ένα 
επαρκές πλαίσιο; 

    

∆ηµιούργησε ένα σκελετό 
του κειµένου που θα 
έγραφε; 

    

Χρησιµοποίησε βοηθήµατα 
κατά τη γραφή; 

    

Μετά τη γραφή, διάβασε το 
κείµενο τουλάχιστον µία 
φορά; 

    

Προσπάθησε να διορθώσει 
το κείµενο (λέξεις, 
συντακτικό γραµµατική); 

    

Προσπάθησε να διορθώσει 
και να βελτιώσει το νόηµα 
του κειµένου; 

    

Ξαναδιάβασε το κείµενο 
µετά τις διορθώσεις πριν το 
παραδώσει; 

    

 
0 = Απουσία του κριτηρίου ή 
ανεπαρκής χρήση του: 0 – 10% 

2 = Ικανοποιητική (όχι 
συστηµατική) χρήση του 
κριτηρίου: 41 – 70% 

1 = Πολύ περιορισµένη και σπάνια 
χρήση του κριτηρίου: 11 – 40% 

3 = Συστηµατική χρήση του 
κριτηρίου ποσοστό > 71% 
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3. Κριτήριο αξιολόγησης των δεξιοτήτων του µαθητή 
 

Αξιολόγηση του Επιπέδου του Μαθητή - Συντάκτη 
Στοιχείο 

αξιολόγησης 
Πολύ 
χαµηλά   

(0 – 30%) 

Χαµηλά   
(31 – 50%) 

Μέτρια    
(51 – 70%) 

Καλά     
(71 – 90%) 

Πολύ καλά 
(90 – 

100)% 
Πού βρίσκεται ο µαθητής ως προς την ικανότητα γραφής; 
Σε σχέση µε 
το 
αναµενόµενο 
για την 
ηλικία και 
τάξη 
επίπεδο; 

     

Σε σχέση µε 
τους 
υπόλοιπους 
συµµαθητές 
του στην 
τάξη; 

     

 Πολύ λίγες Λίγες,  
Μερικές 

Αρκετές Πολλές Παρά 
πολλές ή 
όλες 

Τι ποσοστό 
των  
εργασιών 
που του 
ανατίθενται 
παραδίδει; 

     

 Πολύ 
χαµηλή 

Χαµηλή  Μέτρια Καλή     Πολύ καλή 

Ποια είναι η 
ακρίβεια των 
εργασιών 
αυτών που 
παραδίδει; 

     

Η εµφάνιση 
των γραπτών 
(γραφικός 
χαρακτήρας, 
καθαρό 
κείµενο) 

     

Η εικόνα του 
γραπτού από 
άποψη 
περιεχοµένου 
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και 
ανάπτυξης; 
Ποια είναι η 
συνολική 
εικόνα των 
γραπτών του 
µαθητή 
(ολικά); 

     

Πόσο κοντά 
είναι η 
εικόνα των 
γραπτών µε 
τη 
γενικότερη 
εικόνα του 
µαθητή; 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ  

ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ  
ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ 

∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 
 
 
 
4.1. Η ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

Ένα πρόγραµµα αντιµετώπισης δυσκολιών στη µάθηση των 
γραµµάτων θα πρέπει να περιλαµβάνει συγκεκριµένους στόχους τους 
οποίους θα πρέπει να κατακτήσει ο µαθητής µέσα από συγκεκριµένες 
δραστηριότητες. Οι στόχοι αυτοί διακρίνονται σε µακροπρόθεσµους 
και βραχυπρόθεσµους. Επίσης θα πρέπει να τονίσουµε ότι οι 
δραστηριότητες που θα δίνονται κάθε φορά στο παιδί θα σχετίζονται 
και θα αξιοποιούν τις γνώσεις που έχει αποκτήσει µέχρι εκείνη τη 
στιγµή για τα γράµµατα, τις συλλαβές και τις λέξεις και θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις ικανότητες και αδυναµίες του κάθε παιδιού.  
 
Κύρια σηµεία προγράµµατος αντιµετώπισης Μ.∆. στη µάθηση των 
Γραµµάτων: 
 

• Χρήση µεγάλης ποικιλίας υλικών και µέσων. 
• Συµµετοχή όσο το δυνατό περισσότερων αισθήσεων στις 

διάφορες δραστηριότητες (όραση, ακοή, αφή).  
• Ενθάρρυνση των µαθητών να συµµετέχουν ενεργά. 
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• Αναγκαία προσαρµογή του υλικού στις ικανότητες και τις 

ανάγκες του κάθε µαθητή (προσωπικότητα, ικανότητες, κλίσεις, 
ενδιαφέροντα, τρόπο και ρυθµό µάθησης). 

• Να γίνεται συστηµατική άσκηση για την αναγνώριση και 
ανάκληση της ταυτότητας του κάθε γράµµατος. 

• Να επισηµαίνονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κάθε 
γράµµατος έτσι ώστε να ανακαλύψει τους κρίσιµους 
µετασχηµατισµούς που προσδιορίζουν την ταυτότητά του.  

• Τα γράµµατα να έχουν µεγάλο µέγεθος ώστε να είναι 
ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά τους στοιχεία και για τη γραφή 
τους χρησιµοποιείται πάντοτε χαρτί µε γραµµές. 

• ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη σωστή γραφή των γραµµάτων, 
όπως: φορά γραφής, κάθετες, οριζόντιες και καµπύλες γραµµές, 
προσανατολισµός γράµµατος  

• Η διδασκαλία για την ανάγνωση των γραµµάτων πρέπει να 
βασίζεται στον ήχο των γραµµάτων και όχι στο όνοµα. 

• Να παρέχεται στον κάθε µαθητή όσος χρόνος χρειάζεται ο ίδιος 
για να αναλύσει γνωστικά (να αναγνωρίσει, να ανακαλέσει, να 
συγκρίνει) το κάθε γράµµα 

• Προοδευτική και µε µικρά βήµατα κλιµάκωση των 
δραστηριοτήτων από τα ήδη γνωστά στα άγνωστα. Όταν ο 
µαθητής δυσκολεύεται πολύ στην κατάκτηση του νέου στόχου, 
επαναλαµβάνουµε τον αµέσως προηγούµενο στόχο.  

 
Εφαρµογή της αλφαβητικής αρχής 
  
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι, οι ενδεικτικές 
δραστηριότητες για την επίτευξη ενός µακροπρόθεσµου στόχου 
παρουσιάζονται εδώ όλες µαζί µόνο για λόγους παρουσίασης και 
αυτό γιατί το κάθε αλφαβητικό σύστηµα γραφής έχει από τη φύση του 
το πλεονέκτηµα της χρήσης σχετικά µικρού αριθµού συµβόλων για την 
παραγωγή πολύ µεγάλου αριθµού λέξεων (αλφαβητική αρχή). 
Εποµένως η διδασκαλία αρχικά ενός µικρού αριθµού φωνηέντων 
µπορεί να συνδυαστεί µε την διδασκαλία ενός επίσης µικρού αριθµού 
συµφώνων για την παραγωγή και µάθηση των πρώτων δισύλλαβων 
λέξεων. Επιπλέον, η µάθηση των πρώτων λέξεων µπορεί να 
συνδυαστεί µε την ανάγνωση των πρώτων φράσεων ή προτάσεων. 
Έτσι ο µαθητής ολοκληρώνοντας την µάθηση των γραµµάτων µπορεί 
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να έχει ταυτόχρονα ολοκληρώσει και την µάθηση της ανάγνωσης και 
γραφής µεγάλου αριθµού λέξεων και επίσης µικρών προτάσεων.  

Το παραπάνω πρακτικά σηµαίνει ότι πέρα από την κάθετη 
διάταξη των δραστηριοτήτων για την επίτευξη µακροπρόθεσµων 
στόχων, δηλαδή την αντιµετώπιση δυσκολιών στη µάθηση των 
γραµµάτων, συλλαβών, λέξεων, προτάσεων είναι απαραίτητη και µία 
οριζόντια σύνθεση των δραστηριοτήτων, ώστε η µάθηση από την 
πλευρά του µαθητή να γίνει οικονοµικότερη από την  άποψη 
καταβολής προσπάθειας και χρόνου, αλλά και αποδοτικότερη από την 
άποψη της µάθησης των µηχανισµών ανάγνωσης και γραφής. 
 Επιπλέον, όλες οι δραστηριότητες που προτείνονται στη 
συνέχεια, αφενός είναι ενδεικτικές αφετέρου προτείνονται ως τύποι 
δραστηριοτήτων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Ο κάθε δάσκαλος 
µπορεί µε τη γνώση και την εµπειρία που διαθέτει είτε να επινοήσει 
είτε να αναζητήσει σε βοηθήµατα που κυκλοφορούν, πολλές παρόµοιες 
δραστηριότητες για κάθε τύπο. 
 

Μακροπρόθεσµος στόχος: Μάθηση των γραµµάτων 
 

Βραχυπρόθεσµοι στόχοι:  
Α. Σταδιακή µάθηση φωνηέντων  

Β. Σταδιακή µάθηση συµφώνων  

Γ. Μάθηση κεφαλαίων γραµµάτων. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: 
• ∆είχνει το γράµµα που του ζητάµε.  
• Λέει το γράµµα που του δείχνουµε. 
• Γράφει το γράφει το γράµµα που του ζητάµε.  

 

Α. Σταδιακή µάθηση φωνηέντων  
 
Στόχος 1: (α, ο, ι, ε) 
Στόχος 2: ( η, υ, ω)  
Στόχος 3: δίφηφα φωνήεντα (ου, αι, ει, οι) 
Στόχος 4: δίφθογγοι (αυ, ευ, υι, ια) 

 
 
 



 

117  
Εκπαιδευτικοί στόχοι: 

• ∆είχνει το φωνήεν ή το δίψηφο φωνήεν ή το δίφθογγο που του 
ζητάµε. 

• Λέει το φωνήεν ή το δίψηφο φωνήεν ή το δίφθογγο που του 
δείχνουµε. 

• Γράφει το φωνήεν ή το δίψηφο φωνήεν ή το δίφθογγο που του 
ζητάµε. 

∆ραστηριότητες: 
Οι παρακάτω ενδεικτικές δραστηριότητες βρίσκουν εφαρµογή στη 
διδασκαλία κάθε µεµονωµένου γράµµατος, φωνήεντος ή 
συµφώνου. Είναι καλό να αποφεύγεται η διαδοχική παρουσίαση 
γραµµάτων που παρουσιάζουν ηχητική (φωνήεντα) ή οπτική 
οµοιότητα (σύµφωνα). 
 
            ∆ραστηριότητα 1: 

Με τη χρήση καρτελών παρουσιάζουµε το γράφηµα και ζητάµε 
από τους µαθητές να το προφέρουν, να το δείχνουν όταν τα 
προφέρουµε εµείς και στη συνέχεια να κλείνουν τα µάτια και να το 
γράφουν µε το δάχτυλο στον αέρα, στο θρανίο, στην αµµοδόχο και 
τέλος στο χαρτί.  

 
 

∆ραστηριότητα 2: 
Καλούµε τους µαθητές να βρουν  λέξεις που αρχίζουν ή/και 

τελειώνουν µε το συγκεκριµένο γράφηµα, άσχετα από την 
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ορθογραφηµένη γραφή τους όπως: /ά/λογο, /ό/ρεξη, /ή/λιος, /ώ/ρα, 
/ι/ππότης, /αί/µα, /έ/λατο και δέµ/α/, πίν/ω/, ποτάµ/ι/, κοιµάµ/αι/, 
θρανί/ο/. 

∆ραστηριότητα 3: 
∆ίνουµε στους µαθητές το γράφηµα, γραµµένο είτε µε  

διακεκοµµένες γραµµές, είτε µε κενά. Ζητούµε από τους µαθητές να 
ολοκληρώσουν τη γραφή, αφού πρώτα το αναγνωρίσουν. 
 
Εφαρµογή για το γράµµα ο: 

 
Ενώνω τις τελείες και χρωµατίζω τους κύκλους, µε κόκκινο τους 
µεγάλους και µπλε τους µικρούς. 
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Ενώνω τις τελείες και χρωµατίζω τα κερασάκια. 

 
Ζωγραφίζω τα κερασάκια που λείπουν. 
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Ενώνω τις τελείες και χρωµατίζω τα µήλα. 

 
 
 

∆ραστηριότητα 4: 
∆ίνουµε στους µαθητές κάποιο εύπλαστο υλικό, όπως 

πλαστελίνη ή πηλό και τους ζητούµε να σχηµατίσουν και να 
προφέρουν ένα συγκεκριµένο γράφηµα. Τέλος να το γράψουν πρώτα 
νοερά µε το δάχτυλο και µετά στο τετράδιο. 

 
∆ραστηριότητα 5: 
∆ίνουµε στους µαθητές εικόνες και ζητούµε να χρωµατίσουν ή 

να σηµαδέψουν  µόνο την εικόνα που αρχίζει από το συγκεκριµένο 
φώνηµα. 

 
 
 
 
 



 

121  
Χρωµατίζω ότι αρχίζει από Ο 
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Βάζω σηµαδάκι στις εικόνες που µοιάζουν µε το Ο 

 
 
∆ραστηριότητα 6: 
∆ίνουµε στους µαθητές οµάδες γραµµάτων λέξεων ή εικόνων 

και τους ζητούµε να αναγνωρίσουν, να προφέρουν και να γράψουν το 
γράφηµα που τους ζητούµε. Η αναγνώριση επιτυγχάνεται ζητώντας 
από το µαθητή να κυκλώσει ή να χρωµατίσει σε κάθε λέξη το 
ζητούµενο γράφηµα και στη συνέχει να το προφέρει και να το γράψει. 
 
Βάζω σε κύκλο το Ο 
 
 
 
 
∆ιαγράφω ότι δεν είναι Ο 
 
 
 
 
Χρωµατίζω το Ο µέσα στις λέξεις 
 
 
 
 
 
 
 

   α     ο       ε       ο     κ       ι       ο    ω      η    ο 

ο      ρ     σ       ο        α     δ        ο        β      θ        o  

    όλη         νερό        ήλιος   όνειρο      νάνος
    πεπόνι      σχολείο     λύκος    µολύβι 
   αλεπού       αγόρι     πιάτο     ποτήρι 
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Βάζω σε κύκλο τις λέξεις που έχουν Ο 
 
 
 
 
 
Ενώνω τις τελείες όπως δείχνει το βέλος: 
 
 
 
 
 
 
Γράφω το γράµµα Ο 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 

∆ραστηριότητα 6: 
Χορηγούµε στους µαθητές έντυπο υλικό από εφηµερίδες, 

περιοδικά, διαφηµίσεις και τους ζητούµε να κόψουν περιµετρικά τα 
γράµµατα που µπορούν να αναγνωρίσουν και να φτιάξουν ένα οµαδικό 
κολάζ. 
 
Κόβω το γράµµα Ο 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

κόκορας    λαγός    καρέκλα    ποτήρι   σπίτι    πόδι   
έλατο      καλάθι    δέµα     δώρο     αλάτι     άλογο      

Πάρε το ποδήλατο! 

σύντοµα ένα άδειο ποτήρι 

πιάτο

Ο δάσκαλος της τάξης 

Το δάσος µε τις καστανιές

Υπέροχη πόλη 

Ταξίδι στο όνειρο

Το δικό µας παιδί 

Ο καθαρός αέρας 
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Στόχος Α(2,3). Μάθηση δίψηφων φωνηέντων (οι, ει, αι, ου) και 
διφθόγγων (αυ, ευ υι, ια) 

 
Η µάθηση των δίψηφων φωνηέντων και των διφθόγγων δεν 

είναι εύκολη υπόθεση, γι’ αυτό και οι µαθητές πρέπει να διδάσκονται 
τους συγκεκριµένους φθόγγους, αφού πρώτα έχουν µάθει όλα τα 
φωνήεντα και ένα µεγάλο αριθµό συµφώνων. 

Όλες οι δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν στη διδασκαλία 
των δίψηφων φωνηέντων (αλλά και διφθόγγων), θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν την άσκηση των µαθητών αφενός στην ανάλυση και 
σύνθεση των δύο φθόγγων που σχηµατίζουν το δίψηφο ή το δίφθογγο 
και αφετέρου στην φωνολογική ταυτότητα του δίψηφου ή δίφθογγου. 
Οι µαθητές θα πρέπει να πρέπει να κατανοήσουν ότι τα φωνήεντα (η, 
υ, ω, οι, ει, αι) δεν αποτελούν διαφορετικές φωνηµικές µονάδες, αλλά 
διαφορετικές γραφηµικές µονάδες του ίδιου φωνήµατος. 

Είναι προφανές ότι η διδασκαλία των συγκεκριµένων φθόγγων 
θα πραγµατοποιηθεί, αφού ο µαθητής γνωρίζει τα γράµµατα (κεφαλαία 
και µικρά) καθώς και τις αντίστοιχες συλλαβές και λέξεις. 
 

∆ραστηριότητα 1 : 
 ∆ίνουµε στους µαθητές εικόνες αντικειµένων, που 

αντιστοιχούν σε λέξεις µε διαφορετικές ορθογραφικές απαιτήσεις π.χ. 
/ι/πποπόταµος, /η/φαίστειο, /ύ/φασµα, /ει/κόνα, /οι/κογένεια, /ό/πλο, 
/ώ/ρα, αγόρ/ι/, µύτ/η/, δένδρ/ο/, ζωγραφίζ/ω/, /ε/λάφι, /αί/µα κ.ά. 
Καλούµε τους µαθητές να παρατηρήσουν ότι, ενώ ακουστικά οι λέξεις 
αρχίζουν ή τελειώνουν το ίδιο, γράφονται µε διαφορετικό γράµµα. 
 
Εφαρµογή στο δίψηφο φωνήεν (οι) 

 
           ηφαίστειο                  ινδιάνος                 οικοδόµος 
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Χρωµατίζω µόνο αυτά που έχουν την ίδια φωνή µε το (οι) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

∆ραστηριότητα 2 : 
∆ίνουµε στους µαθητές οµάδες γραµµάτων µε οπτική 

οµοιότητα και οµάδες λέξεων και ζητούµε να αναγνωρίσουν το 
συγκεκριµένο δίψηφο φωνήεν.  
 
Βρίσκω και βάζω σε κύκλο το (οι) 
 
 
 
 
 
 
Βρίσκω και βάζω σε κύκλο όλα τα /ι /  
 
 
 
 
 
 
 

  ει 

  α  ο 

 ου

ε 
 η 

ι 

  ω 

  υ 

οι

     ο         ι           ιο          αι         οι          ισ         αι      
     οι        ιο          ει          ια        ιο          οι         σι  
     το       οι           ιο         αι         οι         ρι          ιε 

        α          ι           ε          η          ω          οι          ν  
       σι         υ          η           α          αι         ιο         µι  
        ια         ωι        ου         η          ιο          ιε         υ 
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Κυκλώνω τις λέξεις που έχουν (οι) 
 
 
 
 
 
 

∆ραστηριότητα 3 : 
∆ίνουµε στους µαθητές καρτέλες µε διάφορα σύµφωνα και µία 

καρτέλα µε το δίψηφο φωνήεν. Στη συνέχεια τους ζητούµε να 
συνθέσουν συλλαβές, να τις διαβάσουν και να τις γράψουν. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

∆ραστηριότητα 4 : 
∆ίνουµε στους µαθητές οµάδες συλλαβών και ζητούµε να 

αναγνωρίσουν κάθε φορά µία συγκεκριµένη συλλαβή.  
 

Βρίσκω και βάζω σε κύκλο το (ζοι) 
 

 
 

 

 β  βοι

 π 

 κ 

οι

οι

οι

οικόπεδο  οικουµένη  λαγοί  κοιµάµαι  παίζει φαίνοµαι 
σηκώνοµαι   λύκοι  ουρανός    κουφός   οικοδόµος  χωριό 
φακοί     κουνέλι      βοσκοί      κάθοµαι     όµορφος     φίλοι 

 λ οι 

ζοι        ζιο        ζαι        ξοι        ζοι      ζου     ζιο     ζαι 
δοι         ξια        θοι        ζοι        ζαι       δοι       βοι     ριο 

 ποι

 κοι

 λοι
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∆ραστηριότητα 5 : 
∆ίνουµε στους µαθητές τις συλλαβές µιας λέξης ανακατεµένες 

και ζητούµε να τις βάλουν στη σωστή σειρά. 
 

 
 
 

                                             ……………………….… 
 
 
 

 
 
 

                                                     ………………………… 
 
 
∆ραστηριότητα 6 : 
∆ίνουµε στους µαθητές λέξεις που περιλαµβάνουν το δίψηφο 

φωνήεν και ζητούµε να τις διαβάσουν και να τις συλλαβίσουν.  
 

οικοδόµος 
    

 
τοίχος 

  
 

κατοικία 
    

 
πίθηκοι 

   
 

   φίλοι 
  

 
 

 

        οι        
πε           δο 
        κο 

       οι       
µοι        κο    
       δο 
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∆ραστηριότητα 7 : 
∆ίνουµε στους µαθητές λέξεις και προτάσεις και τους ζητούµε 

να συµπληρώσουν ότι λείπει. 
 
 
Συµπληρώνω οι, τονίζω και διαβάζω:  

 
 
 
 
 
 
 
∆ιαλέγω τη σωστή συλλαβή, συµπληρώνω και διαβάζω. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Συµπληρώνω ότι λείπει και διαβάζω: 
 
Οι οικοδόµοι είχαν φέρει οικοδοµικά υλικά. 
 
Οι   ….κοδόµοι   ….χαν   φέρ….   οικο…..µικά    υλι…. 
 
….   οικοδό….    εί…..    φέ…..    ….κοδοµι….    ……κά. 
 
Οι   ………δόµοι   ………  .…ρει   …..κοδο….κά   υ….κά. 
 
 
 
 
 

νοι       κοι       µοι      τοι

  …….χος  …….κι έ…….µος

 ά…….ξη  …….χος ……ράζω

κ ….. ταζω                καπ …. ος                κατ ….. κια 
….. κοδοµη                 κ…. µηθηκα               κηπουρ…..   
πολλ….         …..κονοµια           αλλ ….         τ…. χος 
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∆ραστηριότητες (Πληθυντικός αριθµός): 
 
Από το ένα πηγαίνω στα πολλά. 

 
            ο   λαγός                                           …..   λαγ…. 

          ο  βάτραχος                                   ……   βάτραχ….. 
 
Κάνω λέξεις, τονίζω και διαβάζω. 
 
 
 
 
 
 

 
Σε κάθε περίπτωση διδασκαλίας µιας δεξιότητας πολύ 

περισσότερο στην περίπτωση αντιµετώπισης µαθησιακών δυσκολιών, 
κρίνεται απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να έχει γνώση των 
αποτελεσµάτων του έργου του σε µία δεδοµένη στιγµή. Μετά την 
ολοκλήρωση µιας οµάδας δραστηριοτήτων για την επίτευξη ενός 
εκπαιδευτικού στόχου βραχυπρόθεσµου ή µακροπρόθεσµου, ο 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να αξιολογεί το επίπεδο του κάθε µαθητή ως 
προς τον επιδιωκόµενο στόχο.  

 

φι……  (ψοι  , λοι)                       κα…...  (λοι  ,  χοι) 
λα……  (βοι  ,  γοι)                      λυ…… (ρoι  ,  κoι) 
δασκα…..(λοι  , φοι)                    κηπου…..(ροι   ,  φοι) 
πιθη…… (µοι   , κοι)                   µεγα…..(τοι   , λοι)  
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Εάν τα αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης είναι 

ικανοποιητικά, σε σχέση µε το στόχο που είχε θέσει αρχικά, ο 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να προχωρήσει στο σχεδιασµό και υλοποίηση 
του επόµενου εκπαιδευτικού στόχο. Εάν τα αποτελέσµατα δεν είναι τα 
επιθυµητά είναι αυτονόητο ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εντοπίσει 
τις αδυναµίες του µαθητή που υφίστανται ακόµα, να σχεδιάσει νέες 
εκπαιδευτικές παρεµβάσεις για τις συγκεκριµένες αδυναµίες και να µην 
προχωρήσει ακόµα στον επόµενο στόχο.  

 
 

Αξιολόγηση: 
 
Φύλλο αξιολόγησης Φωνηέντων, ∆ίψηφων φωνηέντων, 
και ∆ιφθόγγων . 
 
 Όνοµα µαθητή:  Μπορεί να 

1 ∆είχνει το φωνήεν ή δίψηφο ή δίφθογγο 
που του ζητάµε. 

 

 ο        ι        α         ε       η   
ω       υ       αι         ει     οι   
ευ    αυ       υι        ου     ια
        

 

2 Λέει το φωνήεν που του δείχνουµε.  

3 Γράφει το φωνήεν που του ζητάµε.  

 
Παρατηρήσεις: 
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Β. Σταδιακή µάθηση συµφώνων: 

 
Στόχος 1: (τ, σ(ς), ν, κ, ρ, π ) 
Στόχος 2: (λ, γ, δ, µ, χ)  
Στόχος 3: (θ, φ, β, ζ, ξ, ψ) 
Στόχος 4: δίψηφα σύµφωνα 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: 
• ∆είχνει το σύµφωνο ή το δίψηφο σύµφωνο που του ζητάµε.  
• Λέει το σύµφωνο ή το δίψηφο σύµφωνο που του δείχνουµε. 
• Γράφει το σύµφωνο ή το δίψηφο σύµφωνο που του ζητάµε.  

 
Υπάρχουν διαφορές στη δυσκολία µάθησης µεταξύ φωνηέντων και 

συµφώνων. Αυτές οι δυσκολίες σχετίζονται µε: 
1) ∆ιαφορές  στην προφορά τους (πολλά σύµφωνα δεν 

µπορούν να προφερθούν µόνα τους, αλλά συµπροφέρονται µαζί µε 
άλλους φθόγγους). 

2) Αντιληπτικές διαφορές στη γραφή τους. Ειδικά όσο αφορά 
τις διαφορές στη γραφή θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα σύµφωνα 
έχουν έντονο το στοιχείο του προσανατολισµού (π.χ. ρ,  ζ,  ξ,  β,  δ), 
της οπτικής ή ακουστικής οµοιότητας χαρακτηριστικών στοιχείων τους 
(π.χ. π – τ, φ – ψ, θ – β, ζ – ξ, µ – ρ, λ - χ ) και του συνδυασµού ευθειών 
και καµπύλων γραµµών (π.χ. ρ, ζ, β, δ). 

Όλες οι προηγούµενες ενδεικτικές δραστηριότητες για την 
µάθηση των φωνηέντων µπορούν να προσαρµοστούν στην µάθηση 
συµφώνων. Επιπλέον κρίνεται σκόπιµο να περιλαµβάνονται 
δραστηριότητες που να σχετίζονται µε τη σωστή άρθρωση των 
συµφώνων κατά την προφορά τους και το σωστό προσανατολισµό 
των συµφώνων κατά τη γραφή τους. 

 
∆ραστηριότητες: 
 

• Προφορά συµφώνων 
 

∆ραστηριότητα 1: 
Καλούµε τους µαθητές να παρατηρούν τα χείλια και τη γλώσσα 

µας κατά την προφορά ενός συµφώνου και στη συνέχεια να 
επαναλαµβάνουν το ίδιο µπροστά σε ένα καθρέπτη. 
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∆ραστηριότητα 2: 
Μαθαίνουµε τους µαθητές να ελέγχουν σωστά την αναπνοή 

τους κατά την προφορά ενός συµφώνου µε τη χρήση ενός αναµµένου 
κεριού. Υπάρχουν σύµφωνα που σβήνουν τη φλόγα του κεριού όπως 
τα /φ/, /σ/, /θ/, κ. ά και σύµφωνα που δε τη σβήνουν, όπως τα /β/, /χ/, 
/ψ/, κ.ά. 

• Οπτική και ακουστική διάκριση συµφώνων. 
 
∆ραστηριότητα 1: 
∆ίνουµε στους µαθητές καρτέλες µε σύµφωνα που µοιάζουν 

οπτικά ή ακουστικά π.χ. σ – ρ, φ – ψ, β – θ,  ζ – ξ, λ – χ  και τους 
ζητούµε να τα συσχετίσουν µε διάφορες εικόνες αντικειµένων που 
αρχίζουν µε αυτά τα σύµφωνα π.χ. ψ- ψάρι - ψωµί, φ- φωτιά - φως, ζ – 
ζώνη - ζακέτα, ξ- ξύλο - ξύστρα 
 
Βρίσκω µε ποια φωνή αρχίζει αυτό που δείχνει η εικόνα 

                                    
 
 

 

σ

ρ

ψ

β

θ

ζξ

χ

λ

φ
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Βρίσκω τη φωνή του κάθε πράγµατος 
 
 
 
 
έντοµο 
 
 
 
 
 
φίδι 
 
 
 
 
 
πλοία 
 
 
 
 
 
νερό 
 
 
 
 
 
αέρας 
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∆ραστηριότητα 2: 
∆ίνουµε στους µαθητές καρτέλες µε διάφορους τύπους 

λανθασµένης γραφής όλων των συµφώνων και κυρίως αυτών που 
µοιάζουν οπτικά και ζητούµε να προσδιορίσουν καρτέλες µε τη σωστή 
γραφή και στη συνέχεια να γράψουν το συγκεκριµένο σύµφωνο, πρώτα 
µε το δάχτυλο και µετά στον πίνακα ή στο τετράδιο. 
 
 
Βρίσκω το σωστό και το γράφω και εγώ 

 

                                                
 
 
 
 
 

Ειδικότερα: 
  
∆ιδασκαλία του (ς) του τελικού 
 

Ενώ για τη διδασκαλία όλων των υπολοίπων συµφώνων 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν δραστηριότητες ανάλογες αυτές των 
φωνηέντων, η διδασκαλία του (ς) του τελικού έχει κάποιες 
ιδιαιτερότητες, οι οποίες υπαγορεύονται από την χρήση του 
συγκεκριµένου γράµµατος. Ενδεικτικά, µπορούµε να αναφέρουµε: 
 

∆ραστηριότητα 1: 
∆ίνουµε στους µαθητές εικόνες, κάποια µέρη των οποίων έχουν 

αντιληπτικές οµοιότητες µε το γράµµα (σ). Ζητούµε από τους µαθητές, 
αρχικά να ζωγραφίσουν αυτά τα µέρη και στη συνέχεια να τα 
αποµονώσουν και να τα γράψουν στο τετράδιο.  
 

δ 
φ 

κ 
ρ 
β 

µ 
ζ

λ
µ
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Ζωγραφίζω τον λύκο, το φίδι και τη γάτα. Βάζω ίδιο χρώµα σε ότι 
µοιάζει µε (ς) τελικό. 
 
 

           Λύκος                           Φίδι                          Γάτα 
 

 
Ενώνω τις τελείες για να σχηµατίσω τα πόδια του χταποδιού 

 
 
Βάζω ποδαράκια στην κάµπια 
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Γράφω και εγώ το (ς). 
 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 
Βάζω σε κύκλο το (ς). 
 
 
 
 

 
∆ραστηριότητα 2: 
∆ίνουµε στους µαθητές εικόνες ή λέξεις και ζητούµε να 

χρωµατίσουν ή να σηµαδέψουν  µόνο την εικόνα ή τη λέξη που 
τελειώνει µε το συγκεκριµένο φώνηµα ή γράφηµα. 

 
Γράφω (ς) στις εικόνες που τελειώνουν σε /ς/ 
 

 
 
 
 
Βάζω σε κύκλο τις λέξεις που τελειώνουν σε (ς) 
 

 
 

 
 
 

 

τ    ς     φ     ς     ν      χ     γ     ζ     ς     ξ     ς      π     ς    ψ  

κήπος            τέλος          τώρα          ποτέ         σήµερα 
καλός            πάµε         παππούς       χθες             από   
κάπου            νέος           νάνος           λύνω          λαγός 
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∆ραστηριότητα 3: 

 ∆ίνουµε οµάδες συλλαβών, µε τα σύµφωνα και τα φωνήεντα 
που είναι ήδη γνωστά και ζητούµε από τους µαθητές να τις διαβάσουν.  
 

πος πις πας πες πως 
 

τος τις τας τες τως 
 

νος νις νας νες νως 
 

σος σις σας σες σως 
 
∆ραστηριότητα 4: 

 ∆ίνουµε οµάδες λέξεων και ζητούµε από τους µαθητές πρώτα 
να συµπληρώσουν είτε µόνο το (ς) είτε ολόκληρη συλλαβή και µετά να 
τις διαβάσουν.  
 
Βάζω (ς) και διαβάζω 
 
 
 
 
 
∆ιαλέγω τη σωστή φωνή για να κάνω λέξη 
 
 
         κα…...                          νο…                           κανα…..   
 
 

∆ραστηριότητα 5: 
 Θα πρέπει οι µαθητές να µπορούν να διακρίνουν τη 
διαφορετική χρήση του (ς). Τους χορηγούµε καρτέλες λέξεων, η γραφή 
των οποίων απαιτεί τη χρήση και των δύο γραµµάτων (ς) και (σ). 
 
Βάζω (ς) ή (σ) τονίζω και διαβάζω 
 
 
 
 

παπά..      κήπο..      πάτο..      νάνο..      κακό…     καλο… 
καναπέ…      ανανά…       πατάτε…      τενεκέ…     καφέ… 

νός 
κός 
ρός 

τός
κός 
νός 

πές 
νές 
κές 

ε….ένα    νάνο….  ρόδε…..  ….αλάτα   ….έλινο 
….άκο…..   τό….ο      νονό….     λάκο…. 
….έλε…..        µε….α           ανά….ε….        κότε….     µέρο…. 
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Β(4). Μάθηση δίψηφων συµφώνων 
 

Η µάθηση των δίψηφων συµφώνων, όπως και στην περίπτωση 
των δίψηφων φωνηέντων, να αποτελεί το τελευταίο στάδιο µάθησης 
των γραµµάτων και θα πρέπει ή να είναι παράλληλη ή να έπεται της 
απόκτησης άλλων δεξιοτήτων, όπως είναι η ανάγνωση µικρών λέξεων, 
φράσεων και µικρών προτάσεων. Η δυσκολία µε τα δίψηφα σύµφωνα 
έγκειται στο ότι δεν υπάρχει σαφής αντιστοιχία µεταξύ της 
γραφηµικής και φωνολογικής τους απόδοσης. Αυτό οφείλεται: 
1) Στις περισσότερες περιπτώσεις οι δύο ήδη γνωστοί φθόγγοι 
ουσιαστικά  συµπροφέρονται π.χ. /µ/ - /π/  (µπ).  
2) Άλλοτε έχουν διαφορετική γραφηµική ταυτότητα π.χ. (γγ) – (γκ). 
3) Σε κάποιες περιπτώσεις το ένα σύµφωνο είναι σχεδόν άφωνο, 
δηλαδή δεν προφέρεται καθόλου π.χ. τα όµοια σύµφωνα (κκ), (λλ) κ.ά. 
και το γράµµα - π - στο τρίψηφο -µπτ- (π.χ. Πέµπτη). 
 
Βασικές αρχές: 

1. Σταδιακή µάθηση. Ένα σύµπλεγµα κάθε φορά. 
2. Εξάσκηση κάθε συµπλέγµατος µε ασκήσεις συλλαβικού 

τύπου (π.χ. µπα, µπε, µπο, µπι, µπη, µπω). 
3.  Εξάσκηση µε λέξεις κυρίως που αρχίζουν ή τελειώνουν µε 

το συγκεκριµένο δίψηφο (π.χ. µπάλα, µπίρα, µπάνιο, έµπα).  
 
∆ραστηριότητες:Εφαρµογή για το σύµπλεγµα (µπ):  
 

Γράφω και διαβάζω τις φωνές 

 
                                                                
                                                               ………………… 
                                                               ………………… 
                                                               ………………… 
                                                               ………………… 
                                                               ………………… 
µπ                                                         ………………… 
                                                               ………………… 
                                                               ………………… 
 
 
 

   ο 
   ι 
   α 
   ε 
   η 
  ου 
  οι 
αι
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Γράφω τις λέξεις που κρύβονται µέσα στα µπαλόνια 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ………………………… 
 
                                                             ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
  ………………………                                         
 
                                                               …………………….. 
 
 
 
 
 
 
Γράφω τη λέξη που ταιριάζει και διαβάζω  
 
Ο µπαµπάς παίζει µε µια …………….. 
Την Κυριακή χτυπάει η ……………… 
Ο πίθηκος τρώει µια …………………. 
Ο παππούς έχει ένα …………………… 
Η Άννα έβαλε νερό στο ……………….. 
 
 

         κα     
           µπου 
  λι

      να     
            µπα
  να 

   µπά     
              κι
 µπα 

µπαστούνι 
µπουκάλι 
µπανάνα 
καµπάνα 
µπάλα 

    δα    
            µπα 
λα
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Βρίσκω τις λέξεις του κειµένου που έχουν (µπ) και τις γράφω  
 

Ο Μπάµπης και οι φίλοι του µπήκαν στο γήπεδο να 
παίξουν µπάλα. Ο Λάµπης κάνει µία τούµπα. Ο µπάρµπα 
Νίκος ακουµπά στο µπαστούνι του και καµαρώνει τα 
παιδιά.  
 
 
  ………………………                           .……………………. 
  ………………………                            ……………..……… 
  ………..…………….                             …………………….. 
  ………………………                            …………………….. 
 
 
Χρωµατίζω τα κοµµάτια που έχουν µέσα (µπ) µε κόκκινο. Αυτά 
που έχουν µέσα (µ) µε κίτρινο και αυτά που έχουν µέσα (π) µε 
πράσινο. 
 

 
 
 
 



 

141  

Αξιολόγηση: 
 
Φύλλο αξιολόγησης συµφώνων ή δίψηφων συµφώνων. 
 
 
 Όνοµα µαθητή:  Μπορεί να 

1 ∆είχνει το σύµφωνο ή το δίψηφο σύµφωνο 
που του ζητάµε. 

 

 π       τ      µ        λ        ρ 
σ       γ      β        χ        ψ 
χτ      βγ    σµ     µπ      τσ 

 

2 Λέει το σύµφωνο ή το δίψηφο σύµφωνο 
που του δείχνουµε. 

 

3 Γράφει το σύµφωνο ή το δίψηφο σύµφωνο 
που του ζητάµε. 

 

 
Παρατηρήσεις: 
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Γ. Μάθηση κεφαλαίων γραµµάτων  

 
Εκπαιδευτικοί στόχοι: 

• ∆είχνει το κεφαλαίο γράµµα που του ζητάµε. 
• Λέει το κεφαλαίο γράµµα που του δείχνουµε. 
• Γράφει το κεφαλαίο γράµµα που του ζητάµε. 
• Αντιστοιχίζει το κεφαλαίο γράµµα που του ζητάµε µε το 

αντίστοιχο µικρό. 
Στις περιπτώσεις που η διαφοροποίηση µεταξύ κεφαλαίου και 

µικρού γράµµατος έγκειται µόνο στο µέγεθος (π.χ. ο - Ο, ι - Ι, π - Π, κ 
-Κ), η αντιστοίχιση και µάθηση είναι απλή υπόθεση. Στις περιπτώσεις 
όµως που η διαφοροποίηση κεφαλαίων και µικρών έγκειται σε 
διαφορές ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (π.χ. σ - Σ, α - Α, υ - Υ, η - 
Η) απαιτείται η µάθηση του κεφαλαίου, ως ανεξάρτητου γραπτού 
συµβόλου. Αυτό θέτει ιδιαίτερες εκπαιδευτικές απαιτήσεις.  

Στην ελληνική γλώσσα  ο αριθµός των κεφαλαίων γραµµάτων 
που έχουν σαφώς διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε τα 
αντίστοιχα µικρά γράµµατα δεν είναι µικρός. Συγκεκριµένα, είναι 
περισσότερα από τα µισά γράµµατα του αλφαβήτου: Α, Γ, ∆, Ζ, Η, Λ, 
Μ, Ν, Ξ, Σ, Υ, Φ, Ω. Εποµένως η µάθηση των κεφαλαίων γραµµάτων 
αναµένεται να είναι περισσότερο σταδιακή και εποµένως να 
καλύψει µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αυτό σηµαίνει ότι ένα παιδί 
µπορεί να έχει µάθει να διαβάζει και να γράφει σχετικά καλά 
χρησιµοποιώντας τα µικρά γράµµατα π.χ. προτάσεις των τεσσάρων 
λέξεων και να δυσκολεύεται ακόµα και στο να αντιγράψει την ίδια 
πρόταση µε τα αντίστοιχα κεφαλαία γράµµατα.  

Παραθέτουµε ορισµένες ενδεικτικές δραστηριότητες που 
µπορούν να ενισχύσουν την µάθηση των κεφαλαίων γραµµάτων και τη 
σύνδεσή τους µε τα µικρά. 
 
∆ραστηριότητες: 
 

• Αντιστοίχιση κεφαλαίων – µικρών. 
 
∆ραστηριότητα 1: 

 Κάνουµε αντιστοίχιση κεφαλαίων και µικρών µε παιγνιώδη 
τρόπο. Χωρίζουµε τους µαθητές σε δύο οµάδες. Στη µία οµάδα δίνουµε 
καρτέλες µε τα µικρά γράµµατα και στην άλλη οµάδα µε τα κεφαλαία. 
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Κάθε φορά ζητούµε από τους µαθητές να σχηµατίσουν ένα 
συγκεκριµένο ζευγάρι κεφαλαίων και µικρών γραµµάτων. 

 
∆ραστηριότητα 2: 
Τοποθετούµε στην τάξη, σε καρτέλες µεγάλου µεγέθους, τα 

µικρά γράµµατα του αλφαβήτου και τα αντίστοιχα κεφαλαία. 
 
 ∆ραστηριότητα 3: 

∆ίνουµε στους µαθητές πλαστικά (ή σε κάρτες) γράµµατα 
κεφαλαία και µικρά, διαφορετικού χρώµατος π.χ. τα µικρά πράσινα και 
τα κεφαλαία κίτρινα, και τους ζητούµε να τα αντιστοιχίσουν. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ενώνω το κεφαλαίο µε το µικρό 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

α Α

Ζ

∆

Εβ 

 γ 

 δ 

Γ

Β  ε 

 ζ 

Ν  ν

Ζ  ζ 

Γ  γ 

Σ  σ

Μ  µ

Κ  κ

κ 

µ 

Ν 

Μ 

Σ 

Γ 

Ζ 

Κ 

σ 

ζ 

γ 

ν 
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Γράφω δίπλα στα κεφαλαία τα µικρά 

 
 
Χρωµατίζω τους κύκλους που έχουν µέσα ίδια γράµµατα 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ενώνω τις λέξεις που ταιριάζουν 

 
ΤΑΞΙ∆Ι                              λεµόνια 
ΦΥΤΟ                               αγορά 

 ΝΕΡΟ                                δάσκαλος 
 ΑΓΟΡΑ                              φυτό 
 ΛΕΜΟΝΙΑ                          ταξίδι 
 ∆ΑΣΚΑΛΟΣ                        νερό 
 
Σκέφτοµαι και γράφω τρία ονόµατα αγοριών και τρία ονόµατα 
κοριτσιών 
 

 
 
 
 

Β………… 
∆………… 
Υ………… 
Η………… 
Γ…………. 
Α…………. 

…………Ε 
…………Ω 
…………Ξ 
…………Θ 
…………Φ 
………….Ι 

 Γγ
 Ββ 

 Μν

∆δ

Θφ

ζΣ ψΦ

γΧ

Λ………………                            Π…………………  
Γ………………                      Κ…………………  
Α………………                     Ν…………………
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∆ραστηριότητα 4:  
Κατασκευάζουµε πινακίδες καταστηµάτων και παίζουµε «τα 

µαγαζιά». Οι πινακίδες είναι γραµµένες µε κεφαλαία γράµµατα. Οι 
µαθητές καλούνται να τις διαβάσουν και να αντικαταστήσουν τα 
κεφαλαία γράµµατα µε µικρά, όπου χρειάζεται. 

 
∆ιαβάζω δυνατά τις πινακίδες και τις ξαναγράφω µε µικρά, όπου 
χρειάζεται  

 
 
                                                                                                                                         
 
 
       
   
 
 
 
                                                                                                                                         
 
 

                                                                                                                             
 
 
∆ραστηριότητα 5:  
Κατασκευάζουµε κρυπτόλεξα, εικονοσταυρόλεξα, ακροστιχίδες 

και παζλ, ανάλογα µε την πρόοδο των µαθητών. 
 
 

Ο Α Λ Ε Υ Ρ  Ι Ν Τ Θ
Κ Π Τ Ν Σ Α Ε Ο Τ Ξ 
∆ Ο Υ Λ Ε Υ Ω Η Ε Ρ 
Ν Τ Μ Α Ζ Ε Υ Ω Σ Ο
Ζ Φ Ε Υ Γ Ω Τ Ρ Ω Π
Ν Μ Α Ρ Ε Υ Μ Α Ν Κ
Β Γ ∆ Ε Ζ Η Θ  Ι Κ Λ
Ζ Η Λ Ε Υ Ω Λ Μ Ν Α

 
 

    ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 
   «Ο ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ» 

       MANABIKO 
ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
        «Η ΑΦΘΟΝΙΑ» 

  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 
    ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
  «Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ» 
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Συµπληρώνω µε κεφαλαία την ακροστιχίδα 
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∆ραστηριότητα 6: 
«Ο Γιαννάκης ταξιδεύει στις πόλεις της Ελλάδας» 
Σχεδιάζουµε στο χάρτη της Ελλάδας διαδροµές και ζητούµε 

από τους µαθητές να βρουν τις πόλεις από τις οποίες πέρασε ο Γιάννης. 
Οι µαθητές ακολουθούν διαδροµές και εντοπίζουν διάφορες πόλεις, 
διαβάζουν το όνοµα κάθε πόλης (µε κεφαλαία) και το γράφουν στο 
τετράδιό τους µε µικρά. 
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
Ας γεµίσουµε την έρηµη αυλή µε ζωάκια. Ψάξε καλά µέσα στην 
εικόνα και θα βρεις επτά ζωάκια. 
 

Α Χ Ε Λ Ω Ν Α Κ 
Λ Γ Α Τ Α Σ Π Ο 
Ο Β Ζ Ξ ∆ Κ Ε Υ 
Γ Κ Ο Τ Α Υ Κ Ν 
Ο Ρ Γ Χ Ω Λ Κ Ε 
Η Υ Ε Σ Τ Ο Ο Λ 
Π Α Π  Ι Α Σ Η  Ι 
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Αξιολόγηση: 
 
Φύλλο αξιολόγησης κεφαλαίων γραµµάτων 
 
 Όνοµα µαθητή:  Μπορεί να 

1 ∆είχνει το κεφαλαίο γράµµα που του 
ζητάµε. 

 

 Φ    T    A    M    Z     Λ 
Η    Κ    Υ    Ξ     Θ    Ρ 
∆     Σ    Ω    Ε     Β     Ν 
        

 

2 Λέει το κεφαλαίο γράµµα που του 
δείχνουµε. 

 

3 Γράφει το κεφαλαίο γράµµα που του 
ζητάµε. 

 

 
Παρατηρήσεις: 
 
Φύλλο αξιολόγησης αντιστοίχισης κεφαλαίων-µικρών  
 
 Όνοµα µαθητή: Μπορεί να 
1 Αντιστοιχίζει το κεφαλαίο µε το µικρό 

γράµµα που του ζητούµε 
 

 Φ    γ              Μ   ω 
∆    φ              Ν     ν 
Γ    δ              Ω     µ 

 

 
Παρατηρήσεις: 
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4.2. Η ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΑΒΩΝ 
 
Κύρια σηµεία προγράµµατος αντιµετώπισης Μ.∆. στη µάθηση των 
συλλαβών: 

 
• Τα κάθε σύµφωνο να χρησιµοποιείται µε όλους τους δυνατούς 

συνδυασµούς φωνηέντων π.χ. τα, τε, τι, το, κ.ά. 
• Το κάθε φωνήεν να χρησιµοποιείται µε όλα τα ήδη γνωστά 

σύµφωνα π.χ. τα, κα, να, ρα, τι, κι, νι, ρι, κ.ά. 
• Μετά τη διδασκαλία των γραµµάτων (ς) και (ν), µπορεί 

σταδιακά να αρχίσει η εισαγωγή συλλαβών µε τρία γράµµατα 
(ΣΦΣ) π.χ. µας, σαν, τον, της, κ.ά. 

• Η εισαγωγή συλλαβών µε δύο σύµφωνα - φωνήεν (ΣΣΦ) π.χ. 
στο, τρα, τρε, κ.ά. ή µε δύο σύµφωνα – φωνήεν – σύµφωνο 
(ΣΣΦΣ) π.χ. στην, προς, κ.ά. ή ακόµα και µε τρία σύµφωνα – 
φωνήεν (ΣΣΣΦ) π.χ. στρα, χτρι, κ.ά θα αρχίσει αργότερα και 
εφόσον το παιδί έχει διδαχτεί τα αντίστοιχα γράµµατα και έχει 
ήδη εισαχθεί στην ανάγνωση µικρών και απλών λέξεων. 

• Όταν  ο µαθητής δυσκολεύεται πολύ στην κατάκτηση του νέου 
στόχου, επαναλαµβάνουµε τον αµέσως προηγούµενο στόχο. 

 
Η µάθηση των συλλαβών µπορεί να αρχίσει αµέσως µόλις το 

παιδί έχει διδαχτεί και γνωρίζει λίγα γράµµατα, από τον 
συνδυασµό των οποίων µπορεί να είναι δυνατός ο σχηµατισµός 
συλλαβών.  
 

Μακροπρόθεσµος στόχος: Μάθηση συλλαβών 
 
Βραχυπρόθεσµοι στόχοι:  

Α. Μάθηση συλλαβών µε δοµή (ΣΦ), (ΦΣ), (ΣΦΣ). 
Β. Μάθηση συλλαβών µε δοµή (Σ∆Φ) ή (∆ΦΣ) 
Γ. Μάθηση συλλαβών µε δοµή (ΣΣΦ) ή (ΣΣΦΣ) ή (ΣΣΣΦ) 

 
Εκπαιδευτικοί στόχοι: 

• ∆είχνει τη συλλαβή που του ζητάµε. 
• ∆ιαβάζει τη συλλαβή που του δείχνουµε. 
• Αναλύει σε φωνήµατα τη συλλαβή που του δείχνουµε. 
• Γράφει τη συλλαβή που του ζητάµε. 
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Στόχοι Α & Β: Μάθηση συλλαβών µε δοµή (ΣΦ), (ΦΣ), (ΣΦΣ), 
(Σ∆Φ), (∆ΦΣ) 

 
∆ραστηριότητες: Εφαρµογή για το γράµµα λ:  

• Ανάλυση και σύνθεση συλλαβών  
 

              ∆ραστηριότητα 1:  
∆ίνουµε στον κάθε µαθητή µία καρτέλα µε το νέο σύµφωνο και 

καρτέλες µε όλα τα µέχρι τότε γνωστά φωνήεντα ή δίφηφα φωνήεντα 
και του ζητούµε να συνθέσει τις «φωνούλες» τους και να προφέρει τη 
συλλαβή. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται και µε άλλα 
αντικείµενα, και για άλλα γνωστά σύµφωνα.  

 
∆ιαβάζω τις φωνούλες που σχηµατίζονται: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

λα λε λι λο λη λυ λω 

      
 

Λα Λε Λω Λι Λο Λη Λυ 

 λ
α 

ο 

 ι 

ε

ω 

υ 

η 
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    ∆ραστηριότητα 2:  
«Το γαϊτανάκι» και «Ο ήλιος» 
Παίζουµε µε τους µαθητές το «γαϊτανάκι» και τον  «ήλιο». 

Ένας µαθητής ή παριστάνει το κοντάρι για το γαϊτανάκι ή τον ήλιο και 
οι υπόλοιποι µαθητές στέκονται γύρω του. Ο µαθητής στο κέντρο έχει 
την καρτέλα ενός γνωστού συµφώνου και οι µαθητές στα άκρα τις 
καρτέλες γνωστών φωνηέντων ή δίψηφων φωνηέντων. Γίνεται 
προφορικά σύνθεση όλων των συλλαβών, ενώ ο δάσκαλος γράφει τις 
συλλαβές στον πίνακα. 

 

 
 

κα τα λα σα πα να ρα 
 

ακ ατ αλ ασ απ αν αρ 
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Βάζω στα σπιτάκια όσες φωνούλες µπορώ να σχηµατίσω 

 
λ    κ   α     ν    υ    ε    τ   α    ο    ρ    σ    ι     λ    ω   η     

 
 
 
 

 
 
 

∆ραστηριότητα 3:  
«Η µαργαρίτα» 
Κατασκευάζουµε µαργαρίτες από χρωµατιστό χαρτόνι και τις 

µοιράζουµε στους µαθητές. Στο κέντρο της µαργαρίτας τοποθετούµε το 
νέο σύµφωνο και στα πέταλα γράφουµε τα γνωστά φωνήεντα ή δίψηφα 
φωνήεντα. Οι µαθητές σχηµατίζουν όλες τις συλλαβές και τις γράφουν 
στο τετράδιό τους. Επαναλαµβάνουµε το ίδιο χρησιµοποιώντας ένα 
γνωστό φωνήεν µε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς γνωστών 
συµφώνων. 
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∆ραστηριότητα 4: 
Ζητούµε από τους µαθητές να κόψουν περιµετρικά γράµµατα, 

φωνήεντα και σύµφωνα, κεφαλαία και µικρά, από διάφορα έντυπα και 
στη συνέχεια να συνθέσουν συλλαβές και να δηµιουργήσουν κολάζ. 

 
∆ραστηριότητα 5: 
Χωρίζουµε τους µαθητές σε δύο οµάδες: την οµάδα των 

φωνηέντων ή δίψηφων φωνηέντων και την οµάδα των συµφώνων. 
Τους χορηγούµε αντίστοιχες καρτέλες διαφορετικού χρώµατος π.χ. 
κόκκινα τα φωνήεντα, µπλε τα σύµφωνα, και στη συνέχεια τους 
ζητούµε να σχηµατίσουν ζευγάρια συλλαβών. Κάθε µαθητής πρέπει να 
προφέρει το γράµµα που κρατά και εν συνεχεία τη συλλαβή που 
σχηµατίζεται. Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται µε όλους τους 
δυνατούς συνδυασµούς φωνηέντων ή δίψηφων φωνηέντων  και 
συµφώνων που έχουµε χορηγήσει και έχουν τον τύπο ( ΣΦ ) ή (Σ∆Φ). 

 
∆ραστηριότητα 6: 
Ζητούµε να συνθέσουν συλλαβές από γράµµατα που φτιάχνουν 

µε πλαστελίνη και στη συνέχεια να τις αναλύσουν και να τις 
ανασυνθέσουν στα επιµέρους γράµµατα. 

 
∆ραστηριότητα 7:  

«Το ρολόι»:Φτιάχνουµε ένα µεγάλο χάρτινο ρολόι που στη θέση των 
αριθµών έχουµε ζωγραφίσει φωνήεντα και σύµφωνα εναλλάξ. Ζητάµε 
από το µαθητή να µετακινεί είτε µόνο τον ένα δείκτη του ρολογιού είτε 
και τους δύο και να σχηµατίζει συλλαβές, τις οποίες αναλύει και 
συνθέσει φωνηµικά και τέλος τις γράφει στο τετράδιο. 
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∆ραστηριότητα 8: Λαβύρινθοι 
Βοήθησε το µικρό να βρει το µεγάλο. Φτιάξε φωνούλες µε τα 

γράµµατα που συναντάς στην κάθε διαδροµή. 

 
           

 
∆ραστηριότητα 9: 

«Οι κρυµµένες φωνούλες»: Χρωµάτισε όπου βλέπεις τελείες 
 

 
• Αναγνώριση και Ανάκληση συλλαβών 

  
∆ραστηριότητα 1: 
Ζητούµε από τους µαθητές να αναγνωρίσουν, να κυκλώσουν ή 

να χρωµατίσουν συγκεκριµένες συλλαβές µέσα από οµάδες άλλων 
διδαγµένων συλλαβών ή µέσα σε λέξεις ή µικρό κείµενο. Στη συνέχεια 
ζητούµε να τις αναλύσουν στα φωνήµατά τους και να τις 
ανασυνθέσουν. 



 

156  
Χρωµατίζω τα (λα), (Λα) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Βάζω σε κύκλο τις φωνούλες λε, Λε 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

∆ραστηριότητα 2: 
∆ίνουµε στους µαθητές γνωστά γράµµατα ή γνωστές συλλαβές 

και τους ζητάµε να συνθέσουν όσες λέξεις µπορούν. 
 

Ενώνω τις φωνούλες και σχηµατίζω λέξεις: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Να 

κα

ταΛα
λα

Πα πα

να 

λα 

Τα

ρα
Ρα 

Λένα   έλατο   παλάτι   λαµπάδα   πέλαγος   καλάθι   
έλα    λαγός    πελάτης    καρτέλα   καλάµι      πελάτη 

Λ

ο

α

λ

λ

ε α

Κα     αλ      µε     Τα     απ       Λα      λι     τε      τι     επ  
ακ     Με     ελ     Λα     λε      σε     ρε     Πε      εΜ       λι 
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Βρίσκω την κρυµµένη λέξη και τη χρωµατίζω 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Βρίσκω τις λέξεις που είναι κρυµµένες στη µηλιά 

 
Φτιάχνω λέξεις µε τις συλλαβές στα φυλλαράκια 

 

 

έλα
α   ν    ο    π    ε    λ   α   ι   ρ   ε   λ 

κ   ε    λ   ο    π    ν    ε   λ   α  

ρ    α    ν    ο   τ   λ    κ    ε    λ   α   ν  
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Βρίσκω τις λέξεις που είναι κρυµµένες στο καβούκι της χελώνας 
και τις γράφω 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
∆ιαβάζω και ενώνω τις ίδιες λέξεις 

 
 
 
 
 
 
 

 
∆ιαβάζω και ενώνω κάθε λέξη µε ό,τι ταιριάζει 

 
 

λεµόνι 
 
 

έλατο 
 
 

Λίνα 
 
 

αλάτι 
 

 

    έλα 

     όλα 

 κανέλα    έλα

όλα

κανέλα
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∆ραστηριότητα 3: 
∆ίνουµε στους µαθητές συλλαβές ή λέξεις για να σχηµατίσουν 

µικρές φράσεις ή προτάσεις.  
 

 
Με τις λέξεις του καραβιού κάνω προτάσεις 

 

 
1._____________________________________________________ 
2. _____________________________________________________ 

 
Προσπάθησε να βρεις ποια πρόταση ταξιδεύει µε το τρένο 

 

__
_________________________________________ 
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∆ραστηριότητα 4: 
∆ίνουµε στους µαθητές λέξεις ή µικρές προτάσεις από τις 

οποίες λείπει κάποια συλλαβή. Το παιδί προσπαθεί να συµπληρώσει τη 
συλλαβή που λείπει και να διαβάσει τη λέξη.  

 
Βάζω (λα) και διαβάζω 

 
 

Λί__    να      ένα       
 

Πό___       να      ένα  
 

Λό___     να      ένα   
 

Έ___  ,  Λέ___    πάρε     ένα     
  

 
Συµπληρώνω την πρώτη συλλαβή 
 

 
Συµπληρώνω την τελευταία συλλαβή 
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Χρωµατίζω µόνο το κουτάκι του (λα) 

 
 
 

Χρωµατίζω µόνο το κουτάκι του (λι) 
 

 
 
 

Βάζω ό,τι λείπει 
 

       Η Λόλα                                Η Λένα 
     Λόλα, έλα.                           Λένα, έλα. 

   Έλα  ,  Λόλα.                   Έλα  ,  Λένα  ,  έλα. 
 

    ….λα, …..λα.                         …..να , …..λα. 
   Έ…..  ,  Λό…..                   Έ…..  ,  Λέ….  ,  έ….. 

 
      ….ό….α, έ…..α.                    ….έ...α , έ…..α 

   Έ….α  ,  ….ό….α.          Έ….α  ,  ….έ…α  ,  έ…α. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Όλες οι παραπάνω ενδεικτικές δραστηριότητες µπορούν να 
προσαρµοστούν ανάλογα για τη διδασκαλία συλλαβών του 
τύπου (ΣΣΦ) ή (ΣΣΦΣ) ή (ΣΣΣΦ), µετά τη µάθηση των 
πρώτων συµπλεγµάτων.
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Αξιολόγηση: 
 
Φύλλο αξιολόγησης συλλαβών µε δοµή (ΣΦ) και (ΣΦΣ) 
 
 Όνοµα µαθητή:  Μπορεί να 

1 Αναγνωρίζει τη συλλαβή που του ζητάµε.  

 πα       νε       το      µη     ση    χα  
ξυ      φως    µες    σας     δεν   τον  
την     µας      λες     ας       πως    σε 

 

2 Λέει τη συλλαβή  που του δείχνουµε.  
3 Γράφει τη συλλαβή που του ζητάµε.  

 
Παρατηρήσεις: 
 
Φύλλο αξιολόγησης συλλαβών µε δοµή (Σ∆Φ). 
 
 Όνοµα µαθητή:  Μπορεί να 

1 Αναγνωρίζει τη συλλαβή που του 
ζητάµε. 

 

 παι    νει   Του    Λαι    ναυ    τοι 
και    Ζει    λευ     ψου    Ναι 

 

2 Λέει τη συλλαβή  που του δείχνουµε.  

3 Γράφει τη συλλαβή που του ζητάµε.  

 
Παρατηρήσεις: 
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Φύλλο αξιολόγησης συλλαβών µε δοµή (ΣΣΦ) 
 
 Όνοµα µαθητή:  Μπορεί να 
1 Αναγνωρίζει τη συλλαβή που του 

ζητάµε. 
 

 Πλα    θλι     µπει      Βλα      χνα  
µνη       τσι        Στοι           Φρου   

 

2 Λέει τη συλλαβή  που του δείχνουµε.  

3 Γράφει τη συλλαβή που του ζητάµε.  

 
Παρατηρήσεις: 
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4.3. Η ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 
 
Μετά τη µάθηση των πρώτων γραµµάτων και το σχηµατισµό των 
πρώτων συλλαβών που δηµιουργούνται από αυτά, µπορεί να αρχίσει η 
παρουσίαση και ανάγνωση δισύλλαβων λέξεων οι οποίες προκύπτουν 
από την συνένωση των συλλαβών που ήδη γνωρίζουν τα παιδιά. 

 Για παράδειγµα, αν τα παιδιά γνωρίζουν ήδη τα γράµµατα α, ι, 
ο, τ, κ, και έχουν ήδη ασκηθεί στην ανάγνωση όλων των συλλαβών µε 
δοµή (ΣΦ) που µπορούν να δηµιουργηθούν από το συνδυασµό των 
γραµµάτων αυτών, τότε µπορεί ν’ αρχίσει σταδιακά η παρουσίαση 
δισύλλαβων λέξεων µε απλή δοµή (ΣΦΣΦ) και (ΦΣΦ). Στην αρχή θα 
γίνει παρουσίαση µιας µόνο λέξης, στη συνέχεια άλλης, καθώς και 
της προηγούµενης κ.ο.κ. Ταυτόχρονα θα πρέπει να συνεχίζεται η 
άσκηση των παιδιών µε την ανάλυση και σύνθεση αυτών των λέξεων 
σε συλλαβές και φωνήµατα.  

Μετά από µερικά µαθήµατα ανάγνωσης µεµονωµένων λέξεων, 
η παρουσίαση νέων γραµµάτων θα καθιστά δυνατή αφενός τη µάθηση 
νέων λέξεων, οι οποίες θα περιλαµβάνουν και τα νέα γράµµατα, 
αφετέρου τη δηµιουργία µικρών φράσεων και προτάσεων. 
 
Κύρια σηµεία προγράµµατος αντιµετώπισης Μ.∆. στην µάθηση 
των λέξεων. 
 

• Προοδευτική κλιµάκωση των δραστηριοτήτων από τα ήδη 
γνωστά στα άγνωστα και από τα εύκολα στα δύσκολα.  

• Για την επιλογή των λέξεων που θα χρησιµοποιηθούν στην 
άσκηση των µαθητών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη  
παράγοντες όπως:  
1) Ο αριθµός των συλλαβών  
2) Η διαδοχή των συµφώνων και φωνηέντων µέσα στη λέξη 
3) Η ορθογραφία της λέξης 

• Με τη µάθηση των πρώτων γραµµάτων, γίνεται σύνθεση των 
πρώτων συλλαβών και στη συνέχεια σύνθεση των πρώτων 
λέξεων.  

• Όταν  ο µαθητής δυσκολεύεται πολύ στην κατάκτηση του νέου 
στόχου, επαναλαµβάνουµε τον αµέσως προηγούµενο στόχο. 

• Να παρέχεται στον κάθε µαθητή ο χρόνος που χρειάζεται ο 
ίδιος για να αναλύσει γνωστικά την κάθε λέξη. 
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• Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο ρυθµό ανάγνωσης των 

λέξεων.  
• Να αξιολογείται κάθε φορά η κατανόηση της έννοιας της λέξης 

που διαβάζει ο µαθητής. 
 

 
Μακροπρόθεσµος στόχος: Ανάγνωση και γραφή λέξεων 

 
Βραχυπρόθεσµοι στόχοι:  

Α. Ανάγνωση και γραφή δισύλλαβων λέξεων µε δοµή (ΣΦΣΦ), 
(ΦΣΦ) ή λέξεων µε ιστορική ορθογραφία. 

Β. Κατανόηση της έννοιας µιας λέξης.  
Γ. Γραφή δισύλλαβων λέξεων µε ιστορική ορθογραφία. 

 
Εκπαιδευτικοί στόχοι: 

• ∆ιαβάζει λέξεις  που του δείχνουµε οι οποίες έχουν διαφορετικό 
αριθµό συλλαβών και σύνθεση φωνηέντων και συµφώνων. 

• Γράφει τη λέξη που του ζητάµε. 
• Αναλύει τη λέξη που του ζητάµε σε συλλαβές. 
• Μπορεί να αποδώσει την έννοια της λέξης που διάβασε. 

 
Α. Ανάγνωση και γραφή δισύλλαβων λέξεων µε δοµή (ΣΦΣΦ) και  
(ΦΣΦ) ή λέξεων µε ιστορική ορθογραφία. 
 
∆ραστηριότητες: 

• Ανάλυση και σύνθεση της λέξης σε συλλαβές και φωνήµατα. 
 
∆ραστηριότητα 1: 
Γράφουµε όλες τις συλλαβές που έχει µάθει το παιδί σε 

χαρτονάκια. Κάθε χαρτονάκι περιλαµβάνει µόνο µία συλλαβή. 
Παρουσιάζουµε στο παιδί την εικόνα ενός αντικειµένου, ζώου ή φυτού, 
το όνοµα του οποίου περιορίζεται σε δύο µόνο συλλαβές. Ζητούµε από 
το µαθητή να αναγνωρίσει το αντικείµενο και στη συνέχεια  να 
επιλέξει από τα χαρτονάκια τις συλλαβές που του χρειάζονται για να το 
γράψει. Ο µαθητής σχηµατίζει τη λέξη, τη διαβάζει, την αναλύει σε 
φωνήµατα και τη γράφει στο τετράδιο. 
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Ενώνω τις φωνούλες που ταιριάζουν, γράφω και τονίζω τις λέξεις: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Βρίσκω τη λέξη της εικόνας και τη γράφω, αφού διαγράψω ότι δε 
χρειάζεται  

 
∆ιαλέγω το αντικείµενο που ταιριάζει και γράφω το όνοµά του  
 

 

 
 
Τι  χρειάζεται  ο   µαθητής; 
 
_____________________ 
  

βο 
µε 
πο 
αι 
τοι 
χω 

………. 
………. 
………. 
………. 
………. 
………. 

ρα
µα
δι 
νο 
σα 
χος

νε
δε 
βρε 
πα 
σω 
κοι 

τω
χω
µα
ρο
γος
ντρθαµεµνος τοι 

σπα θιτοςκια

χνωξο το µια 

δια λυ βο που

τω 
χω 
µα 
ρο 
γος 
ντρο 

……….
……….
……….
……….
……….
……….
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    Τι χρειάζεται εδώ; 
 
  ____________________ 

 
 

 

 
 
 
Πού θα µπει το λουλούδι; 
 
    ___________________ 

 

 
Κοιτάζω την εικόνα και απαντώ στην ερώτηση 

 
∆ραστηριότητα 2:  
«Οι λέξεις ταξιδεύουν» 

Οι λέξεις θέλουν να πάνε ταξίδι µε το τρένο από την Πάτρα στην 
Αθήνα. Κάθε λέξη θα µπει σε ξεχωριστό βαγόνι. Κάθε βαγόνι έχει τα 
δικά του καθίσµατα. Οι µαθητές καλούνται να βάλουν κάθε κοµµατάκι 
(συλλαβή) της λέξης σε κάθε κάθισµα.  
 
          δώρο               σάκος             µέλι 
   
     δ    ω    ρ    ο   

  
      σ    α    κ    ο    ς 

    
       µ    ε     λ     ι 

 

 
Τι δουλειά κάνει; Είναι ……………… 

 
 

 
 
Τι δουλειά κάνει; Είναι ……………… 
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∆ραστηριότητα 3: 
«Το βραβείο» 
Κάθε µαθητής προµηθεύεται µε πλαστικά γράµµατα. Ο 

δάσκαλος ορίζει ένα «βραβείο» και κάθε µαθητής προσπαθεί µε τα 
γράµµατα να σχηµατίσει όσες περισσότερες δισύλλαβες λέξεις µπορεί. 
Ο µαθητής που σχηµατίζει τις περισσότερες σωστές λέξεις κερδίζει και 
το «βραβείο». Στη συνέχεια ο κάθε µαθητής καλείται να διαβάσει τις 
λέξεις του, να τις χωρίσει σε συλλαβές και εν συνεχεία σε φωνήµατα. 

 
 
 
 
Κατεβαίνω ένα - ένα τα σκαλοπάτια και διαβάζω 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ψ 

ψ    α 

ψ    α    ρ 

ψ    α    ρ    ι 

ψ    α    ρ    ι    α 

δ 

δ    α 

δ    α    σ 

δ    α    σ    ο 

δ    α    σ    ο    ς 
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Οι λέξεις µπερδεύτηκαν. Μπορείς να τις βοηθήσεις; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
∆ραστηριότητα 4:  
«Παίζουµε κρεµάλα» 

Το συγκεκριµένο παιχνίδι είναι πολύ δηµοφιλές στα παιδιά γι’ αυτό και 
µπορούµε να το αξιοποιήσουµε  στη σύνθεση  και ορθογραφία λέξεων. 
Στους πολύ αρχάριους αναγνώστες µπορούµε  τη λέξη που ζητάµε να 
τη συνοδεύουµε από εικόνες αντικειµένων τα ονόµατα των οποίων 
αρχίζουν µε το γράµµα της λέξης, έχουν όµως διαφορετικό αριθµό 
γραµµάτων και συλλαβών. Κάθε φορά ο µαθητής θα πρέπει να λέει ένα 
µόνο γράµµα και στο τέλος να διαβάζει ολόκληρη τη λέξη. 
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∆ραστηριότητα 5: 
 «∆ιαβάζω κορακίστικα» 
Επειδή η ανάγνωση µιας λέξης επηρεάζεται πολλές φορές από 

την έννοια της λέξης, ιδίως όταν η λέξη είναι γνωστή στο παιδί, ενώ ο 
πρωταρχικός σκοπός  είναι η άσκηση των µαθητών στην 
αποκωδικοποίηση και σύνθεση των φωνηµάτων και των συλλαβών της 
λέξης, µπορούµε να δώσουµε στους µαθητές να διαβάσουν λέξεις 
χωρίς σηµασιολογικό περιεχόµενο (ψευδολέξεις). Αυτό µπορούµε να 
το επιτύχουµε εύκολα εάν σχηµατίσουµε µια οµάδα λέξεων και εν 
συνεχεία αντικαταστήσουµε ένα ή περισσότερα γράµµατα κάθε λέξης 
µε άλλα άσχετα π.χ. µήλο – βήλο, τραπέζι – τραπέξι, ποδήλατο – 
ροδήλατο κ.ά. Οι µαθητές διαβάζουν την οµάδα των ψευδολέξεων σαν 
«κορακίστικα». 
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∆ραστηριότητα 6: 

• ∆ιάκριση διαφορών µεταξύ λέξεων 
Τα παιδιά πρέπει να µάθουν να διακρίνουν τις διαφορές 

ανάµεσα στις λέξεις και να συνειδητοποιήσουν ότι και ένα µόνο 
γράµµα ή ένας µόνο τόνος αλλάζει τη δοµή και το νόηµα της λέξης. 
∆ίνονται για ανάγνωση λέξεις σε ζεύγη µε µικρές διαφορές, οι οποίες 
δύσκολα διακρίνονται από τα παιδιά. Οι λέξεις επιλέγονται µε κριτήριο 
το επίπεδο κατανόησης και εµπειρίας του παιδιού.  
 
1. ∆ιαφορά στην πρώτη συλλαβή 
 
 
 
 
 
 
2. ∆ιαφορά στη µεσαία ή τελευταία συλλαβή 
 
 
 
  
 
 
3. ∆ιαφορά στον τονισµό 
 
 
 
 
 
 
4. Λέξεις µε ακουστική οµοιότητα και διαφορετικό νόηµα 

Σε αυτή την περίπτωση το παιδί όχι µόνο διαβάζει τις λέξεις 
αλλά και εξηγεί τη σηµασία τους. 
 
 
 
 
 
 

   όλη – πόλη 
   µπαλώνω – µαλώνω 
   βρέχω – τρέχω 
   παίρνω – περνώ

   τζάµι – τζάκι 
   σαγόνι – σαλόνι 
   µπαλόνι – µπαλκόνι 
   τρόµος - τρόπος 

     γένια – γενιά 
     πότε – ποτέ 
     µόνος – µονός 
     ώµος – ωµός 

    µήλα – µίλα  
    βάζο – βάζω 
    χείλια – χίλια 
    παγόνι - παγώνει 
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5. Λέξεις µε ακουστική οµοιότητα και διαφορετική ορθογραφία. 

Σε αυτή την περίπτωση το παιδί ξεχωρίζει τον ενικό από τον 
πληθυντικό αριθµό. 

 

 

 

 

∆ραστηριότητα 7: 

 
Α. Ορθογραφία 

 
Βάζω κόκκινο χρώµα στα κορίτσια, κίτρινο στα αγόρια και 
πράσινο στα πράγµατα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφω µπροστά στη λεξούλα ότι ταιριάζει (ο, η, το) 

 

 

 

 

 

 

 

  φίλη – φίλοι 
   κακή – κακοί 
   ξύλινη – ξύλινοι 
   πέτρινη – πέτρινοι 

Μάκης                      Τάκης                    µήλο
 
ξύλο                          χέρι                      Κική 
 
Πόπη                         Μαίρη                   Άρης 
 
δώρο                         µάτι                      χωνί 
 
Νίκη                         Λάκης                    αυτί 

     κήπος              Νίκος                µήλο                 ξύλο 
     αυλή                σύκο                 νάνος                τοίχος 
     νερό                 µάτι                  βόδι                  χέλι 
     πουλί               ναύτης              Κική                 Καίτη 
     πόλη                Ζωή                 χτίστης              γέρος 
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Γράφω πλάι στο µεγάλο το µικρό 

 

 

 

 

Από το ένα στα πολλά 

 

 

 

 
Βάζω τόνο όπου πρέπει 

 

 

 

 

Κυκλώνω τη λεξούλα που έχει τονιστεί λάθος και τη γράφω σωστά 

 

 

 

 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

πανί    …………….                        πουλί   …………….
µάτι    …………….                        παιδί   …………….. 
νερό    …………….                        σπίτι   …………….. 
γατί     …………….                       δόντι   …………….. 

φυτό    …………….                    φίλος   ……………..
χέρι     …………….                     µύλος   ……………. 
σπαθί  …………….                     κύβος  …………….. 

κερι    στο     στοµα   αν    απο     µελι    αφου   οι    
βαφω    φυτο    λαθος   γη    φως    στην   ενα   τις   
φιλος    ελα   ξυλο   παιδι   µας    ολα    χαρα    πιατο   

καίρος      πόρτα     ψαρί     νέρο     τζάκι     σταρί        
λάγος     αίµα     κουνιά     µάχη     ρουχό     ψώµι      
σοµπά     σπίτι    χιονί     κάµπος     τέντα     τοιχοί 
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Κάθε εικόνα δείχνει τι κάνω εγώ και τι κάνει η θεία µου. 

Εγώ                   Η θεία 

 
 
 

Β. Κατανόηση της έννοιας µιας λέξης 

 
• Ζητάµε από το παιδί να µας πει δύο προτάσεις που να 

περιλαµβάνουν τη συγκεκριµένη λέξη. 
• Να βρει άλλες λέξεις που ανήκουν στην ίδια σηµασιολογική 

κατηγορία π.χ. για τη λέξη πουλί µπορεί να µας κατονοµάσει 
διάφορα πουλιά: καναρίνι, σπουργίτη, χελιδόνι κ.ά.. 

• Σχηµατίζουµε πίνακες χαρακτηριστικών για τα διάφορα µέλη 
µιας κατηγορίας π. χ. τα φρούτα, τα πουλιά, τα ψάρια. 

• Βοηθάµε τα παιδιά να εντοπίζουν οµοιότητες και διαφορές 
µεταξύ σηµασιολογικών κατηγοριών π.χ. τα πουλιά και τα 
ψάρια. 

• Ζητάµε από το παιδί να αναφέρει ορισµένα χαρακτηριστικά του 
αντικειµένου π.χ. για τη λέξη τόπι µπορεί να πει: είναι 
στρογγυλό, έχει διάφορα χρώµατα, µε αυτό παίζουµε κ.ά. 

• Να πει µία παρόµοια ή µία αντίθετη λέξη µε αυτή που διάβασε. 
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∆ραστηριότητες: 
 
Χρωµατίζω το κουτάκι για να δείξω που ζει το κάθε ζώο 
 

 
Γράφω δίπλα σε κάθε λέξη µια άλλη που να ταιριάζει: 
 
(χτένα,   φως,   κουµπί,   κούπα,   βίδα,   χρώµα,   µπίρα,   µπάλα,  
ξύστρα,   κλωστή,   γόµα,   ψωµί) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

λάµπα   ………………           παίζω ……………… 
ρούχο   ………………            ξύνω  ……………… 
µαλλιά  ……………....            πίνω  ……………… 
νερό     ………………            ράβω  …………….. 
ρόδα    ………………             σβήνω  …………… 

νερό
δάσος
σπίτι 

νερό
δάσος
σπίτι 
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Σηµειώνω µε     X    ότι κάνει ο χτίστης και διαβάζω 
 
                                           γράφει 
                                           παίζει 
                                           χτίζει 
                                           βάφει 
 
Βρίσκω τα ζευγάρια µε τις αντίθετες λέξεις 
 
ξινός                                             νέος 
γέρος                                            γλυκός 
καλός                                           κοντός 
µαύρος                                         εχθρός  
φίλος                                           άσπρος 
ψηλός                                           κακός 

 
∆ιαλέγω τη σωστή λέξη και συµπληρώνω 
 
(φωτιά,   παππούς,   µωρό,   λύκος,   παιδί,   µαµά) 
 
Το…………….. θέλει το γάλα του. 
Το…………….. παίζει µπάλα. 
Ο ……………… πίνει τον καφέ του. 
Ο ……………… ζει στο δάσος. 
Η ……………… πήρε µήλα. 
Η ……………… καίει στο τζάκι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ο χτίστης 
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Βάζω κάθε λέξη στην οµάδα που ταιριάζει 
 
 
 
 
 

Πετούν                                           Τρέχουν 
 
 
 

 

Να διαγράψεις τις λέξεις που δεν ταιριάζουν στις παρακάτω 
οµάδες 

 

 

 

 

 

 

 

Γράψε τις λέξεις που διέγραψες µε κεφαλαία γράµµατα στις 
παρακάτω γραµµές. Τα αρχικά τους γράµµατα σχηµατίζουν µια 
λέξη που δείχνει τι να ζωγραφίσεις µέσα στη γυάλα 

 

 

1.................................. 

2.................................. 

3................................. 

4.................................. 

 

µύγα     λύκος     λαγός    χήνα    τίγρης    σφήκα   αρνί  
κούκος    γάτα     γκιώνης    πάπια    σαύρα     σκύλος    

 χέρι      ψωµί 
 πόδι     λαιµός 

κούκος    αρνί
κύκνος    γλάρος

 ρόδα     ψωµί    
 τυρί     κρέας 

ιστός     πόρτα
σπίτι     κήπος
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Γ. Γραφή λέξεων µε ιστορική ορθογραφία 

 
∆ραστηριότητες: 

• Οικογένειες λέξεων 
 

1. Σχηµατίζω καρτέλες µε οικογένειες λέξεων. 
 
κλειδ παιδ µελισ εικο 
Κλειδί Παιδί Μέλισσα Εικόνα 
Κλειδώνω Παιδικός Μελίσσι Εικονικός 
Κλειδαράς Παιδότοπος Μελισσοκόµος Εικονοστάσι 
Κλειδαριά Παιδίατρος Μελισσοφάγος Εικονογραφώ 

 
2. Βάλε τις λέξεις στη σωστή οικογένεια 
 
 
 
 
 
 
 
οίκος αίµα εκκλησία 
   
   
   
   
   

 
3. Ποια λέξη δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες; 
 
κλειδ ξεν µελ 
κλειδί ξένος µέλι  
κλειδώνω ξενιτιά µεσόκοπος 
κλειδαράς ξενιτεµένος µέλισσα  
κλίµα ξενώνας µελίσσι 
κλειδαρότρυπα ξενοιάζω µελισσοκόµος 

 
 

οικοδόµος   αιµάτωµα   οικοδοµή  αιµοδότης έκκληση 
εκκλησίασµα αιµατοχυσία ενοίκιο εκκλησιασµός 
οικοδεσπότης   νοικοκύρης      κατοικία      παρεκκλήσι 
παρέκκλιση      αιµορραγία      νοικάρης     αιµοβόρος    οικισµός  
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• Συµπλήρωση λέξεων 
 

1. Η Αννούλα µας λέει τι δουλειές κάνει στο σπίτι της: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Συµπληρώνω τις λέξεις στο παρακάτω ποίηµα 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Μαγειρ…ω, συγυρ...ζω, 
            συµµαζ…ω και σκουπ...ζω, 
            ξεσκον...ζω, σιδερ...νω, 
            καθαρ…ζω και διπλ....νω. 
                               * 
            Ανεβ.…νω, κατεβ.…νω, 
            µπ….νω, βγ…νω και ξεπλ...νω 
            σκοινιά δ....νω και   τεντ....νω 
            και τα ρούχα µου απλ....νω. 

Από κάτω απ’ το ραδίκ….
κάθονται δυο πιτσιρίκ…. 
και ρωτάν ο ένας τον άλλ….ν 
ποιο ’ναι απ’ όλα πιο µεγάλ… 
 
Τους ακούει ένα σκαθάρ…. 
και τους λέει «το κουκουνάρ….!» 
τους ακούει ένα τριζόν….. 
και τους λέει «το πεπόν….!» 
τους ακούει κι ένα τσιµπούρ…. 
και τους λέει «το γαϊδούρ…..!» 
 
Γέλασαν οι πιτσιρίκ….. 
γέλασε και το ραδίκ….. 
κι ένας µε µεγάλ…. στόµα 
βάτραχος γελάει ακόµα. 
 

Βασίλης Ρώτας 
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Αξιολόγηση: 
 

Φύλλο αξιολόγησης ∆ισύλλαβων λέξεων µε δοµή (ΣΦΣΦ) 
και (ΦΣΦ) 

 
 Όνοµα µαθητή:  Μπορεί να 
1 ∆ιαβάζει τη λέξη που του δείχνουµε. 

 
 

 Τόπι       νερό      σάκα       δέµα 
Φίδι       χέρι        έλα          Ωρα 
όλα        άµα         ένα         Έξι 

 

2 Κατανοεί τη λέξη που διαβάζει.  

3 Γράφει τη λέξη που του ζητάµε.  
4 Αναλύει τη λέξη που του ζητάµε σε 

συλλαβές και φωνήµατα. 
 

 
Φύλλο αξιολόγησης ∆ισύλλαβων ψευδολέξεων µε δοµή 
(ΣΦΣΦ) και (ΦΣΦ) 

 
 Όνοµα µαθητή:  Μπορεί να 
1 ∆ιαβάζει τη λέξη που του δείχνουµε. 

 
 

 Βοπι       νεχο         µακα       δελα 
κιδι        χεπι          ελο           Ωψα 
ηλα         oµα           εβα           Εζι 

 

2 Γράφει τη λέξη που του ζητάµε.  
3 Αναλύει τη λέξη που του ζητάµε σε 

συλλαβές και φωνήµατα. 
 

 
Παρατηρήσεις: 
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Φύλλο αξιολόγησης ∆ισύλλαβων λέξεων µε ∆Φ ή ∆Σ και 
∆ιφθόγγους 

 
 Όνοµα µαθητή:  Μπορεί να 

1 ∆ιαβάζει τη λέξη που του δείχνουµε. 
 

 

 Παιδί    είναι     άλλοι    όλοι   αυτός   
Αίµα      Τρέχει       Μπαίνει    Αυλή   
παίρνω     εκεί      αυτοί      ναύτης 

 

2 Κατανοεί τη λέξη που διαβάζει.  

3 Γράφει τη λέξη που του ζητάµε.  

4 Αναλύει τη λέξη που του ζητάµε σε 
συλλαβές και φωνήµατα. 

 

 
Παρατηρήσεις: 
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4.4. ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

Μέχρι τώρα αναπτύχθηκαν θέµατα που αναφέρονταν στην 
ανάγνωση µιας λέξης. Η όλη παρουσίαση άρχισε από το επίπεδο του 
φωνήµατος του προφορικού λόγου και εν συνεχεία αναφερθήκαµε 
στην µάθηση γραµµάτων, συλλαβών και τέλος λέξεων. Επειδή όµως ο 
σκοπός για τον οποίο ο αναγνώστης µαθαίνει να διαβάζει τις λέξεις 
είναι να αξιοποιήσει αυτή την ικανότητα, ώστε να αποκτήσει νέες 
γνώσεις γι΄ αυτό στη συνέχεια θα ασχοληθούµε µε τη µάθηση της 
ανάγνωσης και γραφής µικρών προτάσεων και µικρών κειµένων. Σε 
αυτό το σηµείο θα πρέπει να πούµε ότι η ανάγνωση µιας πρότασης 
και κατ’ επέκταση ενός κειµένου δεν περιλαµβάνει µόνο την 
ανάγνωση των λέξεων που περιλαµβάνει η πρόταση, αλλά και την 
κατανόηση της έννοιας της πρότασης. 

Η µάθηση και απόκτηση της ικανότητας για ανάγνωση λέξεων 
και µικρών φράσεων δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάγνωση 
προτάσεων, και κειµένων. Έτσι, ο µαθητής µε µαθησιακές δυσκολίες, 
όταν µάθει να διαβάζει µεµονωµένες λέξεις, µπορεί να οδηγηθεί 
βαθµιαία στην ανάγνωση προτάσεων και κειµένων.  

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµάνουµε, για άλλη µια 
φορά, ότι η άσκηση στην  ανάγνωση και κατανόηση µιας απλής 
πρότασης δεν έπεται της απόκτησης όλων των άλλων δεξιοτήτων, 
αλλά πραγµατοποιείται παράλληλα και σε σχέση µε αυτές. Αυτό 
σηµαίνει ότι όταν το παιδί αποκτήσει την ικανότητα αναγνώρισης και 
γραφής µερικών γραµµάτων, συµφώνων και φωνηέντων, θα πρέπει να 
προχωρήσει στη σύνθεση συλλαβών που περιλαµβάνουν τα 
συγκεκριµένα γράµµατα, εν συνεχεία στην ανάγνωση  και γραφή 
λέξεων που σχηµατίζονται από τις συγκεκριµένες συλλαβές και τέλος 
στην ανάγνωση, γραφή και κατανόηση προτάσεων που σχηµατίζονται 
από τις γνωστές λέξεις. 
Π.χ. «Ένας µαθητής της Α΄ τάξης που δεν ξέρει να διαβάζει µία λέξη 
δεν θα αποδώσει εάν συµµετέχει σε ένα πρόγραµµα αντιµετώπισης των 
δυσκολιών του, που θέτει σαν αρχικό στόχο την άσκηση του µαθητή 
στην ανάγνωση και γραφή π.χ. λέξεων. Αντίθετα, ο συγκεκριµένος 
µαθητής θα βοηθηθεί από ένα πρόγραµµα που θέτει σαν πρωταρχικό 
στόχο την λεπτοµερή αξιολόγηση και ενίσχυση των ικανοτήτων του 
µαθητή σε επίπεδο γραµµάτων, στη συνέχεια σε επίπεδο συλλαβών, σε 
επίπεδο λέξεων, φράσεων, προτάσεων, κειµένου». 
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Κύρια σηµεία προγράµµατος αντιµετώπισης Μ.∆. στην Ανάγνωση 
µικρών Προτάσεων και Κειµένου: 

 
• Να διαβάζουν αργά, κάθε λέξη ή πρόταση χωριστά, 

σταµατώντας για λίγο στα κενά µεταξύ των λέξεων ή 
προτάσεων. 

• Να διαβάζουν κάθε λέξη ή πρόταση από την αρχή µέχρι το 
τέλος και να µην προσπαθούν να τη «µαντέψουν». 

• Να τονίζουν σωστά τις λέξεις. 
• Να αποφεύγουν να επαναλαµβάνουν την ανάγνωση της ίδιας 

λέξης ή πρότασης πολλές φορές, παρά µόνο αν είναι 
λανθασµένη, γιατί ξεχνούν τι διάβασαν προηγουµένως. 

• Κάθε λέξη ή πρόταση να την ενσωµατώνουν αναγνωστικά στα 
προηγούµενα. π.χ. αν έχουµε µία πρόταση τεσσάρων λέξεων, 
θα πρέπει να διαβαστούν αρχικά οι δύο πρώτες λέξεις, η τρίτη 
να διαβαστεί µαζί µε τις δύο προηγούµενες, κ.ο.κ. 

• Να τοποθετούν τις λέξεις ή τις προτάσεις στη σωστή σειρά, 
ώστε η πρόταση ή το κείµενο να είναι κατανοητό. 

• Να τηρούν τους ορθογραφικούς κανόνες και τα σηµεία στίξης. 
Μία πρόταση όσο µικρή και αν είναι, αρχίζει µε κεφαλαίο 
γράµµα και τελειώνει µε τελεία.  

• Να κατανοήσουν ότι µπορούµε να γράψουµε ότι λέµε. 
 
Επιπλέον, ένα πρόγραµµα αντιµετώπισης δυσκολιών στην 
κατανόηση κειµένου θα πρέπει να περιλαµβάνει: 
 

• Εµπλουτισµό λεξιλογίου σε επίπεδο προφορικού λόγου. 
• Χρήση ερµηνευτικού λεξικού. 
• Ασκήσεις συµπλήρωσης παραληφθέντων στοιχείων του 

κειµένου. 
• Ασκήσεις ακουστικής κατανόησης. 
• Σταδιακή κατανόηση κειµένου µε τη βοήθεια του δασκάλου. 
• Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής σε επίπεδο κατανόησης λέξεων 

ή φράσεων. 
• Άσκηση στην επισήµανση και συγκράτηση των κύριων 

σηµείων. 
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Μακροπρόθεσµος στόχος: Ανάγνωση Κειµένου 3-5 προτάσεων 

 
Βραχυπρόθεσµοι στόχοι:  

Α. Ανάγνωση και γραφή φράσεων και προτάσεων. 
Β. Ανάγνωση Κειµένου 3- 5 Προτάσεων. 

 
Εκπαιδευτικοί στόχοι: 

• ∆ιαβάζει απλή πρόταση ή κείµενο 3 – 5 προτάσεων. 
• Γράφει απλή πρόταση ή κείµενο 3 – 5 προτάσεων. 
• Κατανοεί απλή πρόταση ή κείµενο 3 – 5 προτάσεων. 
• Γράφει κείµενο 3 – 5 προτάσεων, περιγράφοντας µια εικόνα. 
• Γράφει κείµενο 3 – 5 προτάσεων, εκφράζοντας δικές του 

σκέψεις. 
 

Α. Ανάγνωση και γραφή φράσεων και προτάσεων 
 

∆ραστηριότητες: 
• Σχηµατισµός προτάσεων 

 
∆ιαβάζω την πρόταση και τη συµπληρώνω µε το όνοµα του 
αντικειµένου που δείχνει η εικόνα 
 
 
 
Η µητέρα τηγάνισε 

 
 
 
Με το 

 

 
 
έκανα έναν περίπατο. 

 
 
Η 

 

 
 
 πήγε στα 
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Η 

 

                          
 
πήρε µια 

 

 
 
Τα 

 

 
 
ήταν µέσα στο 

 
 
 
Το 

 

                     
έφαγε ένα  
 

 

 
Ξεκινώ από τη ντουλάπα και χαράζω το δρόµο µέχρι το µπαλόνι. 
Μετά γράφω όλες τις λέξεις που βρήκα στο δρόµο 

…………………           ………………...          …………………. 
………………….          …………………         …………………. 
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Με τις παραπάνω λέξεις συµπληρώνω τις προτάσεις 

 
Το καµπαναριό έχει µια µεγάλη ………………….. 
 
Το  …………………… είναι κόκκινο. 
 
Η γιαγιά άναψε το ……………………… 
 
Το  ……………… είναι γεµάτο ποτό. 
 
Ο πατέρας µου έχασε το ένα ……………… 
 
Σήµερα έφαγα µια ………………. 
 
Τα ρούχα µου τα έβαλα στη …………………. 
 

 
Συµπληρώνω τις προτάσεις µε τις λέξεις των εικόνων 

 
Το ………………………..ζει στη θάλασσα. 
 
Ο Λάµπρος κρατά την …………………… 
 
Ο γυµναστής σφυρίζει δυνατά µε τη  ………………… 
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Συµπληρώνω τις προτάσεις µε µια από τις λέξεις: 
 

 
 
Ο καπνοδόχος βγάζει µαύρο ……………………. 
Η µητέρα µάζεψε τα …………………….ρούχα 
……………………. άρχισε να βρέχει. 
Πάρτε µια βαθιά ………………….. 
Κρύβεται µέσα στους πυκνούς ………………….. 
Έχει δυο …………………. µατάκια κι ένα δέρµα γεµάτο 
……………….. 
Χωρίζω τις λέξεις της πρότασης και τις ξαναγράφω ξεχωριστά 
 
 
 
 

..….……………………………………………….. 
 
 
 
 

…..………………………………………………… 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
 

Ταφύλλαέπεσανστοχώµα.

Ηβροχούλαπότισεταλουλούδια. 

Τασύννεφατρέχουνστονουρανό. 

Πήγαµεπερίπατοστοβουνό. 
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Προσπάθησε να ξεµπερδέψεις τις λέξεις και να τις γράψεις στη 
σωστή σειρά, µη ξεχνώντας το κεφαλαίο γράµµα στην αρχή και την 
τελεία στο τέλος 
 
νάνοι η εφτά οι και Χιονάτη 
…………………………………………………………………………. 
 
σε χελώνα ο η λαγός και δρόµου αγώνα 
………………………………………………………………………… 
λύκος άσπρο κακός ο και το αρνάκι 
………………………………………………………………………… 
 
 
Γράψε κι εσύ τους τίτλους δύο παραµυθιών που σου αρέσουν 
 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 
 
Σε κάθε κουτάκι κρύβεται µια πρόταση 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
1…………………………………………………………… 
 
2…………………………………………………………… 
 
3…………………………………………………………… 
 
4…………………………………………………………… 
 
 
 

Ο 
φύτεψε 
Φώτης 
φυτό 
ένα 

ξυλοκόπος
πολλά 
Ο 
ξύλα 
έκοψε 

βόδι
λιβάδι 
ήταν 
στο 
δεµένο 
Το

Ο 
έκανε 
αθλητής 
άλµα 
ένα 
µεγάλο
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«Τα βαγόνια» 
Φτιάχνουµε χάρτινα βαγόνια τρένου µε υποδοχές για καρτέλες 

λέξεων. ∆ίνουµε µία λέξη και ζητάµε από τα παιδιά να συµπληρώσουν 
το τρένο µε όσα «βαγόνια – λέξεις» µπορούν, όχι µόνο στο τέλος αλλά 
και ενδιάµεσα. π.χ. ∆ίνουµε τη λέξη « Νίκος » και τα παιδιά µπορούν 
να συµπληρώσουν µία, µία λέξη: «O Νίκος εχθές το πρωί αγόρασε 
ένα παγωτό». Στο τέλος καλούνται να γράψουν την πρόταση στο 
τετράδιο και να τη διαβάσουν. 

 
 
 
 

 
∆ραστηριότητα : 
Ανακατεύουµε καρτέλες µε τις λέξεις µιας πρότασης και τις 

µοιράζουµε στους µαθητές. Κάθε µαθητής παίρνει µία καρτέλα και 
πρέπει όλοι οι µαθητές να µπουν στη σωστή σειρά, ώστε η πρόταση να 
είναι νοηµατικά σωστή. Στο τέλος η πρόταση γράφεται στον πίνακα 
και διαβάζεται. 

 
_________________________________________________________ 

εχθές 
πρωί

το

 ένα 
 φίλος  µου
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Ενώνω ότι ταιριάζει και µετά το διαβάζω 
 

Ο πατέρας                 φοράει                 καυσαέρια 
Ο ναυτικός                πήρε                     ένα µηχανάκι 
Η πόλη                      αγόρασε                στολή 
Ο εργάτης                 γέµισε                   το φαγητό 
Η µητέρα                  έκαψε                    αύξηση 

 
Σχηµατίζω την πρόταση και τη διαβάζω 
 
      έκανε     στο τρέξιµο 

Ο  Αποστόλης       
 

     ήρθε          δεύτερος      στο φεγγάρι 
    φόρεσε  στο ψυγείο 

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

• Συµπλήρωση προτάσεων 
 
Συµπλήρωσε την πρόταση µε δικές σου λέξεις που να ταιριάζουν 
 
«Η πάπια βούτηξε στο ». 

  
«Η πάπια βούτηξε στο νερό». 

ή 
«Η πάπια βούτηξε µέσα στο νερό». 

ή 
«Η πάπια µε τα παπάκια της βούτηξε µέσα στο νερό». 

ή 
«Η πάπια µε τα τρία παπάκια της βούτηξε µέσα στο νερό». 

ή 
«Η πάπια µε τα τρία παπάκια της βούτηξε µέσα στο νερό της 
λίµνης». 
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Κύκλωσε τη λέξη που δεν ταιριάζει µε το νόηµα της πρότασης και 
βάλε µία δική σου 

 
 

 
 

………………………………………………………… 
 
 
 
 

………………………………………………………… 
 
 
 
 

………………………………………………………… 
 
 
 

 
    ……………………………………………………………………… 

 
 

∆ιάβασε την πρόταση και διάλεξε µία από τις δύο λέξεις της 
παρένθεσης που ταιριάζει στο νόηµα της πρότασης 

 
 
 

                                                                 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ο δάσκαλος έφαγε το µαθητή. 

O ουρανός είναι γεµάτος λουλούδια. 

      Το νερό δίψασε το χορτάρι. 

Βάλαµε ξύλα στην κουζίνα για να ζεσταθούµε 

Ο φίλος µου ο ∆ηµήτρης ήταν ο ……….. που δεν ήρθε στην 
εκδροµή. 

(µόνος – µονός) 

Στο πάρτι που έκανε ο Πέτρος για τη γιορτή του, ήρθε 
…………. η τάξη  

(πόλη – όλη) 
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Σηµείωσε µε     Χ    την πρόταση που είναι νοηµατικά σωστή 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιάβασε πρώτα τις δύο προτάσεις και µετά συµπλήρωσε την τρίτη 
πρόταση µε τη λέξη που ταιριάζει µέσα από την παρένθεση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ο πατέρας µου είναι γέρος. 

Ο πατέρας µου είναι γερός. 

Η βουλή ψήφισε ένα νέο νόµο. 

Η βουλή ψήφισε ένα νέο νοµό. 

      Ο αδερφός µου έπεσε και έσπασε τον ώµο του. 

      Ο αδερφός µου έπεσε και έσπασε τον ωµό του. 

Όλες οι παραλίες της Πάρου έχουν ψιλή άµµο. 
Η Ελένη επειδή είναι ψηλή παίζει µπάσκετ. 
Η µητέρα µου είπε να αγοράσω ……….. ζάχαρη για το 
γλυκό. 

(ψιλή – ψηλή) 

Η πόλη µας είναι µικρή, αλλά πολύ όµορφη.
Όταν ήµαστε µικροί, η γιαγιά µας έλεγε παραµύθια. 
Ο µπαµπάς και ο θείος, όταν ήταν ………. έκαναν πολλές 
αταξίες. 

(µικρή – µικροί) 
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Στις παρακάτω προτάσεις άλλαξε τις λέξεις που είναι έντονες µε 
κάποιες από την παρένθεση. Αφού τις ξαναγράψεις διάβασέ τες και 
θα δεις ότι το νόηµα δεν έχει αλλάξει 
 
(βοσκός, αναπνοή, χαράξει, αντάµωσε, εργασία) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………. 
 

• Σχηµατισµός αυθόρµητης πρότασης µε συγκεκριµένο νόηµα 
 

∆ραστηριότητα 1: 
∆ίνουµε τον γενικό τίτλο ενός θέµατος και ζητάµε από τους 

µαθητές να µας πουν µικρές προτάσεις που να ταιριάζουν µε το 
συγκεκριµένο τίτλο. Κάθε µαθητής γράφει στο τετράδιο µόνο την 
πρόταση που είπε.  

 
«Τα ζώα» 
Οι µαθητές µπορούν να γράψουν: 
 
Αγαπώ τα ζώα. 
Τα ζώα ζουν στο δάσος. 
Έχω δύο ζώα στο σπίτι µου. 
∆εν πρέπει να σκοτώνουµε τα ζώα. 

 Τα ζώα είναι φίλοι του ανθρώπου. 
Θα ήθελα να έχω έναν κήπο µε πολλά ζώα. 

 
 

Ο τσοπάνης βρισκόταν στο µαντρί µαζί µε τα πρόβατά του. 
Μόλις είχε ξηµερώσει και το κρύο ήταν τσουχτερό. 
Η ανάσα του ήταν παγωµένη. Έβγαλε τα ζώα του να πιουν νερό 
και συνάντησε το γείτονά του. Πήγαινε στην πόλη για κάποια 
δουλειά. 
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∆ραστηριότητα 2: 
∆ίνουµε µια εικόνα από την καθηµερινή ζωή και ζητάµε από 

τους µαθητές να γράψουν µία πρόταση που να έχει σχέση µε αυτά που 
περιγράφει η εικόνα. 

 
Κοιτάζω την εικόνα και προσπαθώ να γράψω µία πρόταση 

 
 

Αξιολόγηση: 
 
Φύλλο αξιολόγησης απλών προτάσεων. 
 
 Όνοµα µαθητή: Μπορεί να 
1 ∆ιαβάζει µία απλή πρόταση.  
 Ο ∆ηµήτρης ζωγράφισε ένα µπαλόνι. 

Τα παιδιά παίζουν στο οικόπεδο. 
Ο παππούς έχει γκρίζα µαλλιά. 

 

2 Γράφει απλή πρόταση µε υπαγόρευση.  

3 Γράφει απλή πρόταση χωρίς υπαγόρευση.  
4 Κατανοεί µία απλή πρόταση.  

 
Παρατηρήσεις: 

……………………………………
……………………………………
……………………………………

……………………………………
……………………………………
……………………………………

……………………………………
……………………………………
……………………………………
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Β. Ανάγνωση  Κειµένου 3- 5 Προτάσεων 
 
∆ραστηριότητες: 
 
        Μορφή κειµένου 

 
∆ιαβάζω προσεχτικά το κείµενο και το ξαναγράφω βάζοντας τελεία 
και κεφαλαίο γράµµα, όπου χρειάζεται 

 
 

 
 
 
 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 
∆ιαβάζω προσεχτικά το κείµενο και το ξαναγράφω βάζοντας 
τελεία, κεφαλαίο και τόνο, όπου χρειάζεται 
 
        
           
         
 
 
 
 
…………………………………………………………………………..
…….…………………………………………………………………….
………..…………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………….
…………….….….……………………………………………………
…………………..……………………………………………………… 
 
 
 
 

σήµερα η µέρα ήταν βροχερή ο ουρανός ήταν γεµάτος 
σύννεφα ο αέρας φυσούσε δυνατά η βροχή έπεφτε 
ασταµάτητα όλοι µείναµε στο σπίτι 

Μια φορα και εναν καιρο, ηταν ενα κοριτσακι που το 
ελεγαν Κοκκινισκουφιτσα ενα πρωι ξεκινησε να παει φαγητο 
στη γιαγια της, που ζουσε σε ένα µεγαλο δασος  
«προσεχε», της ειπε η µαµα της, «στο δασος κρυβεται ο λυκος» 
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Κατανόηση κειµένου 
 
∆ιαβάζω την ιστορία και βρίσκω το δώρο της Άννας. 

 
Η Άννα έχει σήµερα τα γενέθλιά της. Μόλις έφυγε 
για  το  σχολείο,  η  µαµά   της   στόλισε  το  
µε                     και γέµισε τα βάζα µε             
 
Μετά ετοίµασε µια                        µε πολλές                   κι  
έβαλε έξι                   
  

Όταν γύρισε η Άννα, το σπίτι της φάνηκε 
διαφορετικό. Σαν να έλαµπε περισσότερο κι από 
τον                  Στην εξώπορτα  περίµεναν οι γονείς 
της  και µαζί µ’ αυτούς  ένα πελώριο                 µε 
κόκκινη κορδέλα.  

Με τι χαρά άρχισε να ξετυλίγει το δώρο της, 
και φανταστείτε τι ένιωσε όταν αντίκρισε ένα 
υπέροχο µοντέρνο ……………… 

 
Για να βρεις το δώρο της Άννας, γράψε τις λέξεις µε τη σειρά που 
δείχνουν οι αριθµοί στις εικόνες. Στα χοντρά τετράγωνα θα 
εµφανιστεί το δώρο 

 
     1.  Π     
  2.     Ο     

3.       ∆     
      4. Η     
 5.      Λ     
   6.    Α     
  8.     Τ     
   7.    Ο     

 
 

 

1. 
2. 3. 

8. 5. 

6. 

4.

7. 

4.
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∆ραστηριότητα 2: 
∆ίνουµε ένα µικρό κείµενο (5 προτάσεων), το οποίο 

αναφέρεται σε ένα οικείο θέµα. Οι τρεις από τις προτάσεις είναι 
σχετικές µε το θέµα, ενώ οι άλλες δύο που παρεµβάλλονται είναι 
άσχετες. Ζητούµε από τους µαθητές να εντοπίσουν τις άσχετες 
προτάσεις. Ξαναγράφουν το κείµενο παραλείποντας τις άσχετες 
προτάσεις και το διαβάζουν. 

 
      Στη λαϊκή αγορά 

 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………... 
 
Συµπληρώνω µία δική µου πρόταση, που να ταιριάζει µε το θέµα 
 

………………………………………………………………………… 
 
∆ραστηριότητα 3: 

 
Συµπληρώνω το κείµενο µε τις λέξεις της παρένθεσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆ραστηριότητα 4: 

«Ο δρόµος γέµισε φρούτα και λαχανικά. Τρέχουν νερά από 
το ταβάνι. Οι πατάτες έκαναν βουναλάκια. Τα παπούτσια 
ήταν µέσα στο ντουλάπι. Οι ντοµάτες ήταν κατακόκκινες». 

Όταν ………. τα µαθήµατά µου, πηγαίνω στην παιδική 
χαρά. Εκεί …………… όλα τα γειτονόπουλα και …………. 
µέχρι να …………….. …………….. πολλά παιχνίδια χωρίς να 
……………. Τελικά όταν …………., ……………. τα πράγµατά 
µου και ………….. στο σπίτι. …………… τα χέρια µου και 
…………. στο τραπέζι. 

 
(διαβάσω, µαζεύονται, καθόµαστε, βραδιάσει, Παίζουµε, 
µαλώνουµε, νυχτώνει, µαζεύω, τρέχω, πλένω, κάθοµαι) 
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Το σπίτι των νάνων 

Κοντά στη λίµνη µε τους κύκνους είναι ένα πυκνό δάσος. Εκεί 
ανάµεσα στις πικροδάφνες έχουν το σπιτάκι τους, οι γνωστοί µας από 
τα παραµύθια επτά νάνοι κι η Χιονάτη. Ένα σπιτάκι µικρό και όµορφο 
µε τζάκι.  

Είναι όλοι τους κοντοί, λιγνοί, έξυπνοι και µελαχρινοί. 
 Ζούνε ξένοιαστοι και ευτυχισµένοι. 
 
Συµπληρώνω ότι λείπει διαβάζοντας το κείµενο 

 
Κοντά στη ……………… µε τους ………………. είναι ένα 

……………. δάσος. 
Ανάµεσα στις …………………. έχουν το σπιτάκι τους οι 

………………. µας νάνοι. 
Είναι όλοι τους κοντοί …………….. ……………… και 

µελαχρινοί. 
 

∆ραστηριότητα 5: 
Ζητάµε από τα παιδιά πληροφορίες για ένα συγκεκριµένο θέµα 

πριν την ανάγνωση του σχετικού κειµένου π.χ. Έχουµε ένα κείµενο για 
την πόλη µας. Πριν την ανάγνωση του κειµένου ζητάµε από τα παιδιά 
να µας που τι γνωρίζουν σχετικά µε την πόλη που ζουν. Μετά την 
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ανάγνωση του κειµένου ζητάµε να µας πουν τι καινούργιο έµαθαν για 
το συγκεκριµένο θέµα.  
 
 
 
∆ραστηριότητα 6: 
 
 
 
Το πρωινό ξύπνηµα 

 
 

 
Ο Γιάννης χθες το πρωί σηκώθηκε νωρίτερα για το σχολείο. 

Έπρεπε να κάνει επανάληψη στην ιστορία, γιατί θα έγραφαν 
διαγώνισµα. Ενώ διάβαζε ένιωσε κουρασµένος και σκέφτηκε να 
κάνει ένα διάλειµµα.  

Όταν άνοιξε και πάλι τα µάτια του το πρώτο πράγµα που 
κοίταξε ήταν το ρολόι πάνω στο γραφείο. Είχε περάσει µια 
ολόκληρη ώρα και έπρεπε να φύγει αµέσως. Ντύθηκε γρήγορα και 
έβαλε τα βιβλία του στην τσάντα. Πήρε το ποδήλατό του και 
άρχισε να τρέχει όσο πιο γρήγορα µπορούσε.  

Όταν µπήκε στην τάξη, οι συµµαθητές του µόλις είχαν 
τελειώσει το διαγώνισµα.  
 
Σκέφτοµαι και απαντώ στις ερωτήσεις 
 
Γιατί ο Γιάννης σηκώθηκε νωρίτερα χθες το πρωί; 
…………………………………………………………………… 
Ποιο ήταν το «πάθηµα» του Γιάννη; 
…………………………………………………………………… 
 
Σκέφτοµαι και γράφω τι κάνω το πρωί που ξυπνώ 
………………………………………………………....................... 
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∆ραστηριότητα 7: 

 Ταξίδι µε το τρένο 
 

Με τον πατέρα µου κάναµε ένα ταξίδι µε το τρένο. Πήγαµε στο 
σταθµό µε ταξί. Βάλαµε τα πράγµατα στο τρένο. Βγάλαµε εισιτήριο 
και ανεβήκαµε στο έβδοµο βαγόνι. Εκεί βρήκαµε και άλλους γνωστούς 
µας. Έγινε έλεγχος εισιτηρίων και το τρένο ξεκίνησε.  
 Από το παράθυρο βλέπαµε χωράφια, σπίτια, βουνά, χωριά. 
Είδαµε και ένα χωράφι µε αµυγδαλιές, φορτωµένες αµύγδαλα. 
 Το ταξίδι µέχρι την πόλη, ήταν πολύ ωραίο. 

 
Απαντώ στις ερωτήσεις 

 
Που πήγαν µε το τρένο; 

…………………………………………………………………… 
Τι έγινε µε τα εισιτήρια; 

…………………………………………………………………… 
Τι είδαν από το παράθυρο; 

…………………………………………………………………… 
 
 

 

 
 

             Τι κάνει ο κύριος; 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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• Αυθόρµητη γραφή 
Κοιτάζω την εικόνα και γράφω λίγα λόγια γι’ αυτά που βλέπω 

 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
Αξιολόγηση: 
 
Φύλλο αξιολόγησης Κειµένου 3 – 5 προτάσεων 
 
 Όνοµα µαθητή:   Μπορεί να 
1 ∆ιαβάζει κείµενο 3 – 5 απλών προτάσεων.  
 Ο Νίκος και η Μαίρη είναι αδέρφια. Κάθε 

πρωί πηγαίνουν µαζί στο σχολείο. Το απόγευµα 
διαβάζουν τα µαθήµατά τους. Πάντα βοηθάει ο 
ένας τον άλλον. Τις ελεύθερες ώρες παίζουν στη 
διπλανή πλατεία. 

 

2 Κατανοεί κείµενο 3 – 5 απλών προτάσεων.  
 Α) Αποδίδει τα κύρια σηµεία µε βοήθεια: 

     Τι είναι ο Νίκος και η Μαίρη; 
     Πού πηγαίνουν κάθε πρωί; 
     Γιατί βοηθάει ο ένας τον άλλο; 
     Τι κάνουν τις ελεύθερες ώρες; 
Β) Αποδίδει τα κύρια σηµεία χωρίς βοήθεια: 
     Ελεύθερη απόδοση από το µαθητή.  
Γ) Γράφει κείµενο 3 – 5 απλών προτάσεων 
     περιγράφοντας µια εικόνα. 
∆) Γράφει κείµενο 3 – 5 προτάσεων, 
    εκφράζοντας δικές του απόψεις. 

 

Παρατηρήσεις: 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 
Το διάγραµµα που ακολουθεί αποτελεί προσπάθεια 

«σχηµατοποίησης» του ενδεικτικού προγράµµατος αντιµετώπισης των 
µαθησιακών δυσκολιών, το οποίο περιγράφηκε στο πρώτο µέρος. Το 
συγκεκριµένο διάγραµµα, µπορεί να διευκολύνει το έργο δασκάλου, 
αφού του δίνει τη δυνατότητα αφενός να θέτει ευκολότερα τους 
στόχους παρέµβασης αφετέρου να παρακολουθεί την πρόοδο του 
µαθητή σχετικά µε την επίτευξη του κάθε στόχου. Επιπλέον, ο 
δάσκαλος έχει τη δυνατότητα, µετά την πολύπλευρη αξιολόγηση και 
την καταγραφή των αδυναµιών του µαθητή, να προσδιορίσει πάνω στο 
διάγραµµα την αφετηρία της παρέµβασής του και ταυτόχρονα να 
γνωρίζει τα επόµενα βήµατά του.  

Είναι αυτονόητο ότι το διάγραµµα θα γίνει αντικείµενο 
παρατήρησης και εφαρµογής, αφού προηγηθεί η προσεκτική µελέτη 
του προγράµµατος που προτείνονται στο πρώτο µέρος. 

Θα πρέπει να τονίσουµε ότι η δοµή κάθε προγράµµατος 
παρέµβασης θα πρέπει να έχει οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση. Η 
οριζόντια κατεύθυνση αναφέρεται σε µακροπρόθεσµους στόχους, οι 
οποίοι αφορούν σηµαντικές δεξιότητες («σταθµούς») στην εκµάθηση 
της ανάγνωσης και γραφής. Η κάθετη κατεύθυνση αναφέρεται σε 
βραχυπρόθεσµους στόχους, οι οποίοι αφορούν επιµέρους δεξιότητες 
(µικρά «βήµατα»), απαραίτητες για την κατάκτηση του τελικού 
στόχου, που είναι η εκµάθηση του γραπτού λόγου από το µαθητή. 

Η σύνταξη ενός µηνιαίου προγράµµατος παρέµβασης ή ενός 
εβδοµαδιαίου ή ακόµα ενός προγράµµατος στο πλαίσιο της µιας 
συνάντησης µε το µαθητή, απαιτεί παρέµβαση σε πολλά επίπεδα 
(εκµάθηση γραµµάτων, σύνθεση συλλαβών µε αυτά τα γράµµατα, 
ανάγνωση και γραφή λέξεων µε τις συγκεκριµένες συλλαβές, 
ανάγνωση και γραφή προτάσεων, ανάγνωση και γραφή κειµένου). Τα 
επίπεδα αυτά καθορίζονται από τις αδυναµίες του κάθε παιδιού. Για το 
λόγο αυτό, το συγκεκριµένο διάγραµµα τις περισσότερες φορές δεν 
µπορεί να ακολουθείται πιστά αλλά χρειάζεται να γίνονται «άλµατα», 
τα οποία καθορίζονται όχι µόνο από τις αδυναµίες αλλά και την 
πρόοδο του κάθε µαθητή.  

Ακόµα και σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι σηµαντικό για το 
δάσκαλο να µπορεί να «προσανατολίζεται» εύκολα και να χαράσσει 
την καινούρια πορεία για το καλό του µαθητή.  
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Το τελευταίο δε σηµαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει βιασύνη από 

την πλευρά του δασκάλου σε ότι αφορά την υλοποίηση του 
οποιουδήποτε προγράµµατος παρέµβασης. Για το λόγο αυτό δεν 
υπάρχει αυστηρό χρονοδιάγραµµα στην υλοποίηση των στόχων. Το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα µε έναν Α µαθητή µπορεί να ολοκληρωθεί 
σε µερικούς µήνες ενώ µε έναν Β µαθητή να χρειαστούν ακόµη και 
χρόνια.  



 
                           Μ Α Κ Ρ Ο Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ο Ι     Σ Τ Ο Χ Ο Ι 
 

  Μάθηση       
Γραµµάτων 

Σ1:  Φωνήεντα 
       α, ι, ο, ε

Σ1:  Σύµφωνα 
τ, σ(ς), ν, κ, ρ, π

Σ1:      
      

Συλλαβές 

Σ1:        
   Λέξεις  2/σύλλαβες         

(ΣΦΣΦ, ΦΣΦ, ΣΦΣΦΣ)   

Σ1: 
   Φράση ή Πρόταση  

      µε   3 - 4 λέξεις 
          2/σύλλαβες 

 Σ1 & Σ2:                              
   Λέξεις  2/σύλλαβες             

(ΣΦΣΦ, ΦΣΦ, ΣΦΣΦΣ)  
   Λέξεις  3/σύλλαβες             

(ΣΦΣΦΣΦ, ΦΣΦΣΦ)  

Σ1 & Σ2: 
  Φράση ή Πρόταση      
     µε   3 - 4 λέξεις 
     2/σύλ. & 3/σύλ. 

   Μάθηση 
  Συλλαβών 

  Μάθηση 
   Λέξεων 

      Μάθηση 
   Προτάσεων 

Σ2:  Φωνήεντα 
       η, υ, ω

Σ1:  Σύµφωνα 
τ, σ(ς), ν, κ, ρ, π

Σ1:  Φωνήεντα 
       α, ι, ο, ε

Σ2:  Σύµφωνα 
     λ, γ, δ, µ, χ

Σ1:      
      

Συλλαβές 

Σ1:        
   Λέξεις  2/σύλλαβες         

(ΣΦΣΦ, ΦΣΦ, ΣΦΣΦΣ)   

Σ1: 
    Φράση ή 
Πρόταση             
      µε   3 - 4 λέξεις 

Σ1:      
      

Συλλαβές 
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Σ1:        
     Λέξεις  2/σύλλαβες     

      (Σ∆ΦΣΦ, ∆ΦΣΦ)  
                   & 
(Σ∆ΦΣΦΣ, ΣΦΣ∆ΦΣ)    

Σ3: Σύµφωνα  
    θ, φ, β, ζ, ξ, ψ

Σ1:        
 Λέξεις  2/σύλλαβες        

  (Σ∆ΦΣΦ, ∆ΦΣΦ)  
                & 
(Σ∆ΦΣΦΣ, ΣΦΣ∆ΦΣ)   

Σ1 & Σ2:                            
   Λέξεις  2/σύλλαβες         

(ΣΦΣΦ, ΦΣΦ, ΣΦΣΦΣ) 
   Λέξεις  3/σύλλαβες         

(ΣΦΣΦΣΦ, ΦΣΦΣΦ)  

Σ3: ∆.  
Φωνήεντα            Σ2:      

         Συλλαβές 
(Σ∆Φ, ∆ΦΣ,  Σ∆ΦΣ)

Σ3: ∆ίψηφα 
Φ

 Σ1 & Σ2:                          
   Λέξεις  2/σύλλαβες        

(ΣΦΣΦ, ΦΣΦ, ΣΦΣΦΣ) 
   Λέξεις  3/σύλλαβες        

(ΣΦΣΦΣΦ, ΦΣΦΣΦ)  

Σ1:  Σύµφωνα 
τ, σ(ς), ν, κ, ρ, π

Σ2:  Φωνήεντα 
         η, υ, ω

Σ2:  Σύµφωνα 
     λ, γ, δ, µ, χ

Σ1:  Φωνήεντα 
       α, ι, ο, ε

Σ2:  Σύµφωνα 
     λ, γ, δ, µ, χ

Σ1:      
      

Συλλαβές

Σ1:      
      

Συλλαβές

Σ2:      
          Συλλαβές 
(Σ∆Φ, ∆ΦΣ,  Σ∆ΦΣ)

Σ1: 
  Φράση ή 
Πρόταση             
      µε   3 - 4 λέξεις 
         2/σύλλαβες 

Σ1&Σ2: 
Φράση ή Πρόταση  
   µε   3 - 4 λέξεις 
    2/σύλ. & 3/σύλ. 

Σ1&Σ2: 
Φράση ή Πρόταση  
   µε   3 - 4 λέξεις 
    2/σύλ. & 3/σύλ. 

Σ1: 
  Φράση ή 
Πρόταση             
      µε   3 - 4 λέξεις 
         2/σύλλαβες 
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Σ3:  
∆ίψηφα Σύµφωνα 
  Συµπλέγµατα

Σ1&Σ2    
         Συλλαβές 
(ΣΦ,ΦΣ, ΣΦΣ, Σ∆Φ, 
∆ΦΣ,  Σ∆ΦΣ) 

Σ3:      
Συλλαβές 
(ΣΣΦ, ΣΣΣΦ, ΣΣΦΣ,  
ΣΣ∆Φ, ΣΣΣ∆Φ, ΣΣ∆ΦΣ)

Σ3:     Λέξεις   
         2/σύλλαβες  
         3/σύλλαβες    
        4/σύλλαβες             

Σ3: 
Ανάγνωση Κειµένου  
    3 – 5 προτάσεων 

Σ2:  Φωνήεντα 
         η, υ, ω

Σ3: Σύµφωνα  
    θ, φ, β, ζ, ξ, ψ

Σ3: ∆ίψηφα Φ 
      ∆ίφθογγοι  

Σ3: Σύµφωνα  
    θ, φ, β, ζ, ξ, ψ

    Φωνήεντα 

    Σύµφωνα 

    Φωνήεντα 

Σ1:      
      Συλλαβές 

(ΣΦ, ΦΣ,  ΣΦΣ)

Σ2:      
          Συλλαβές 
(Σ∆Φ, ∆ΦΣ,  Σ∆ΦΣ)

Σ1& Σ2:                            
   Λέξεις  2/σύλλαβες        

(ΣΦΣΦ, ΦΣΦ, ΣΦΣΦΣ) 
   Λέξεις  3/σύλλαβες        

(ΣΦΣΦΣΦ, ΦΣΦΣΦ)  

Σ1:        
 Λέξεις  2/σύλλαβες        

  (Σ∆ΦΣΦ, ∆ΦΣΦ)  
                & 
(Σ∆ΦΣΦΣ, ΣΦΣ∆ΦΣ)   

Σ1: 
Φράση ή 
Πρόταση             
    µε   3 - 4 λέξεις 
       2/σύλλαβες 

Σ1&Σ2: 
Φράση ή 
Πρόταση             
   µε   3 - 4 λέξεις 

2/σύλ & 3/σύλ

Σ3:     Λέξεις   
         2/σύλλαβες  
         3/σύλλαβες    
        4/σύλλαβες             

Σ3: 
Ανάγνωση Κειµένου  
    3 – 5 προτάσεων 



 
 
 
 
                                          
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

του 
 

Ιωάννη Καραντζή 
Μαθηµατικού, ∆ιδάκτορα Επιστηµών Αγωγής, 

Σχολικού Συµβούλου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 
Προϊσταµένου Επιστηµονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
 
 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

 
 
5.1. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
 

5.1.1.Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή για  τις 
δεξιότητές του στις προαριθµητικές έννοιες 

 
∆ραστηριότητα 1η:  ∆είξε µε τη σειρά τις µπάλες αρχίζοντας από τη 
µεγαλύτερη και αφού τελειώσεις, κάµε το ίδιο αρχίζοντας όµως από το 
µικρότερο.  
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∆ραστηριότητα 2η: ∆είξε µε τη σειρά τα µολύβια αρχίζοντας από το 
ψηλότερο και αφού τελειώσεις, κάµε το ίδιο αρχίζοντας όµως από το 
κοντότερο. 
 

 
 
∆ραστηριότητα 3η: ∆είξε µε τη σειρά τα σχήµατα αρχίζοντας από το 
πλατύτερο και αφού τελειώσεις, κάµε το ίδιο αρχίζοντας όµως από το 
στενότερο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ραστηριότητα 4η: Χρωµάτισε τη µπάλα που έχει το ίδιο µέγεθος µε 
την πρώτη. 
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∆ραστηριότητα 5η: Κύκλωσε αυτά που έχουν το ίδιο σχήµα. 
 

 
 
∆ραστηριότητα 6η: Κύκλωσε αυτά που έχουν το ίδιο χρώµα. 
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∆ραστηριότητα 7η: Κύκλωσε αυτά που έχουν το ίδιο σχήµα και χρώµα. 

 
 
 
 
∆ραστηριότητα 8η: Ποια οµάδα έχει τα περισσότερα µπαλάκια;  
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ραστηριότητα 9η: Ποιες οµάδες έχουν τον ίδιο αριθµό σχηµάτων;  
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∆ραστηριότητα 10η: ∆ώστε στο µαθητή 16 σχήµατα από χαρτόνι 
(8τρίγωνα, 8 τετράγωνα), τα οποία τα 4 από κάθε σχήµα να έχουν 
χρώµα κόκκινο και τα άλλα 4 πράσινο. Από τα 4 πράσινα ή τα 4 
κόκκινα του κάθε σχήµατος τα 2 να έχουν µεγάλο µέγεθος και τα άλλα 
2 µικρότερο µέγεθος. Κάνετε το εξής ερώτηµα στο µαθητή: «Φτιάξε 
όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές οµάδες σχηµάτων».    
 
 
5.1.2. Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή για τις 

δεξιότητές του στην απαρίθµηση ποσοτήτων και στην 
αναγνώριση αριθµητικών συµβόλων 

 
 
∆ραστηριότητα 1η: (Απευθύνεται στους δασκάλους) ∆ώστε στο 
µαθητή ποσότητες συγκεκριµένων αντικειµένων για απαρίθµηση από 
το µαθητή (π.χ. 5, 8, 14, 20, 24). 
 
∆ραστηριότητα 2η: Μπορείς να µετρήσεις πόσα µπαλάκια έχει κάθε 
οµάδα και να γράψεις στη συνέχεια τον αριθµό που βρήκες στο 
αντίστοιχο τετραγωνάκι;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Σηµείωση: Όπου υπάρχει αυτή η εικόνα, σηµαίνει ότι η 
δραστηριότητα απευθύνεται στους δασκάλους µε σκοπό να την 
µορφοποιήσουν σύµφωνα µε τις οδηγίες. 
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∆ραστηριότητα 3η: Φτιάχνετε µικρές καρτέλες µε διάφορους αριθµούς. 
Στη συνέχεια δείχνετε µία-µια τις καρτέλες και ζητάτε από το µαθητή 
να σας λέει ποιος αριθµός είναι γραµµένος σ΄ αυτήν.   
 
∆ραστηριότητα 4η: Μπορείς να διαβάσεις έναν- έναν τους αριθµούς 
της καρτέλας;   
 

3 1 4 2 6 9 7 11 
5 18 135 46 34 45 72 23 

 
 
5.1.3. Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή για τις 

δεξιότητές του στην άνοδο και κάθοδο της αριθµητικής 
κλίµακας 

 
∆ραστηριότητα 1η: Πάνω στην παρακάτω αριθµογραµµή, µπορείς να 
συµπληρώσεις τους αριθµούς που λείπουν;  
 
 
 0       2         4   5                         10                               16                20                         
 
∆ραστηριότητα 2η:  1, 2, 3 …. Μπορείς να συνεχίσεις να µετράς µόνος 
σου; 
 
∆ραστηριότητα 3η: Από εκεί που έφθασες µετρώντας, µπορείς να 
µετρήσεις αντίστροφα (π.χ.  30, 29, 28, …); 
 
∆ραστηριότητα 4η:  2, 4, 6 …. Μπορείς να συνεχίσεις να µετράς µόνος 
σου;  
 
∆ραστηριότητα 5η : Από εκεί που έφθασες µετρώντας ανά δύο, µπορείς 
να µετρήσεις αντίστροφα (π.χ.  20, 19, 18, …); 
 
∆ραστηριότητα 6η: 5, 10, 15 …. Μπορείς να συνεχίσεις να µετράς 
µόνος σου;  
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∆ραστηριότητα 7η: Από εκεί που έφθασες µετρώντας ανά πέντε, 
µπορείς να µετρήσεις αντίστροφα (π.χ.  50, 45, 40,…); 
 
 
5.1.4. Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή για τις 

δεξιότητές του στο νοερό υπολογισµό προσθέσεων και 
αφαιρέσεων µέσα στην πρώτη δεκάδα  

 

 
∆ραστηριότητες: ∆ώστε στο µαθητή ασκήσεις πρόσθεσης και 
αφαίρεσης, µέσα στην πρώτη δεκάδα, είτε σε µορφή απλών ασκήσεων 
(π.χ. 4+2= ;) είτε σε µορφή απλών προβληµάτων (π.χ. Έχω 4 
καραµέλες και µου δίνουν άλλες 2. Πόσες καραµέλες έχω;) και 
εξετάστε, αν χρησιµοποιεί συγκεκριµένα αντικείµενα για να δώσει την 
απάντηση. Παρακάτω παραθέτουµε, ταξινοµηµένες σε οµάδες, όλες τις 
δυνατές περιπτώσεις προσθέσεων και αφαιρέσεων µέσα στην πρώτη 
δεκάδα:  
 
 
α) Προσθέσεις: 
Περιπτώσεις Στόχος Αθροίσµατα 

1 Πρόσθεση των αριθµών µε το 1 1+1, 2+1, …, 9+1 
2 Πρόσθεση των αριθµών µε το 2 3+2, 4+2, …, 8+2 
3 Πρόσθεση των οµοίων 2+2, 3+3, 4+4, 5+5 
4 Πρόσθεση των αριθµών που 

διαφέρουν κατά 1 
3+2, 4+3, 5+4 

5 Πρόσθεση υπολοίπων αριθµών 5+3, 6+3, 7+3,  6+4 
  
β) Αφαιρέσεις:  
Περιπτώσεις Στόχος ∆ιαφορές δύο αριθµών 

1 Αφαίρεση του 1 1-1, 2-1, … 
2 Αφαίρεση του 2  10-2, 9-2, …,5-2, 3-2,  2-2 
3 Αφαίρεση του 3 10-3, …, 7-3,  5-3,…, 3-3 
4 Αφαίρεση από το 

διπλάσιο του 
αφαιρετέου 

10-5, 8-4, 6-3, 4-2 

5 Υπόλοιπες 
αφαιρέσεις 

10-4, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 9-4, 
…, 9-8, 8-5, …, 8-7,  
7-4, 7-5, 7-6, 6-4, 6-5, 5-4 
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5.1.5. Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή για τις 

δεξιότητές του στο νοερό υπολογισµό προσθέσεων και 
αφαιρέσεων µέσα στην πρώτη εικοσάδα  

 

 
∆ραστηριότητες: ∆ώστε στο µαθητή ασκήσεις πρόσθεσης και 
αφαίρεσης, µέσα στην πρώτη εικοσάδα, είτε σε µορφή απλών 
ασκήσεων (π.χ. 8+7= ;) είτε σε µορφή απλών προβληµάτων (π.χ. Έχω 
8 σοκολάτες και µου δίνουν άλλες 7. Πόσες σοκολάτες έχω;) και 
εξετάστε, αν χρησιµοποιεί συγκεκριµένα αντικείµενα για να δώσει την 
απάντηση. Παρακάτω παραθέτουµε, ταξινοµηµένες σε οµάδες, όλες τις 
δυνατές περιπτώσεις προσθέσεων και αφαιρέσεων µέσα στην πρώτη 
εικοσάδα.  
 
α) Προσθέσεις: 
 
Σειρά 
ελέγχου 

Στόχος Αθροίσµατα 

1 Πρόσθεση των αριθµών µε το 1 10+1, 12+1, …, 19+1 
2 Πρόσθεση των αριθµών µε το 2 9+2, 10+2, …, 18+2 
3 Πρόσθεση των οµοίων 6+6, 7+7, 8+8, 9+9, 

10+10 
4 Πρόσθεση των αριθµών µε το 10 10+3, 10+4, …, 10+9 
5 Πρόσθεση των αριθµών µε το 9 9+3, 9+4, …, 9+7 
4 Πρόσθεση των αριθµών που 

διαφέρουν κατά 1 
5+6, 6+7, 7+8, 8+9 

5 Πρόσθεση υπολοίπων αριθµών 8+6, 8+5, 8+4, 8+3, 
7+5, 7+4  
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β) Αφαιρέσεις:  
 
Σειρά 
ελέγχου 

Στόχος ∆ιαφορές δύο αριθµών 

1 Αφαίρεση του 1 20-1, 20-2, …, 11-2 
2 Αφαίρεση του 2 20-2, 19-2, …,12-2, 11-2 
3 Αφαίρεση του 3 20-3, 19-3, …, 11-3 
4 Αφαίρεση από το διπλάσιο του 

αφαιρετέου 
20-10, 18-9, 16-8, 14-7, 
12-6 

5 Αφαίρεση µε υπόλοιπο το 10 12-2, 13-3, 14-4, …, 19-9 
6  Αφαίρεση µε αφαιρετέο το 10 11-10, 12-10, …, 19-10 
7 Αφαίρεση µε αφαιρετέο το 9 11-9, 12-9, 13-9, …, 17-9 
8 Υπόλοιπες αφαιρέσεις 20-4, 20-5, …, 20-9, 19-

4, …, 19-8, …, 11-4,  11- 
8 

 
 
5.1.6. Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή για τις 

δεξιότητές του στην κατανόηση της θεσιακής αξίας των 
ψηφίων 

 
∆ραστηριότητα 1η: Σε ποιους από τους παρακάτω αριθµούς το ψηφίο 4 
έχει τη µεγαλύτερη αξία; 
 

145 24 142 427 1564 2456 
 
∆ραστηριότητα 2η: Σε ποιους από τους παρακάτω αριθµούς το ψηφίο 6 
έχει τη µικρότερη αξία;  
 

265 26 167 627  564 3556  
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∆ραστηριότητα 3η: Συµπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα 
 

 Χιλιάδες Εκατοντάδες ∆εκάδες Μονάδες 
25   2 5 
134     
1027     
105     
9     
34     

4567     
51     
111     

 
∆ραστηριότητα 4η: Τι φανερώνει το ψηφίο 7 σε καθέναν από τους 
παρακάτω αριθµούς; (µονάδες; δεκάδες; εκατοντάδες; ή χιλιάδες; ).  
 

267 76 167 721  574 7156   
 
∆ραστηριότητα 5η: Πόσα λεπτά φανερώνει το ψηφίο 3 σε καθέναν από 
τους παρακάτω αριθµούς;  
 
53 €   το 3 φανερώνει ….. λεπτά            135 €:  το 3 φανερώνει ……… 

λεπτά  
 

352 €   το 3 φανερώνει ….. λεπτά          535 €  το 3 φανερώνει ……… 
λεπτά  

 
5361  €   το 3 φανερώνει ….. λεπτά       3125 €  το 3 φανερώνει ……… 

λεπτά  
 
31  €   το 3 φανερώνει ….. λεπτά             315 €  το 3 φανερώνει ……… 

λεπτά  
 
1361  €   το 3 φανερώνει ….. λεπτά         123 €  το 3 φανερώνει ……… 

λεπτά  
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5.1.7. Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή για 

τις δεξιότητές του στην εκτέλεση γραπτών προσθέσεων και 
αφαιρέσεων 

 
∆ραστηριότητα 1η: Πρόσθεσε τον αριθµό 24 µε καθέναν από τους 
παρακάτω αριθµούς (οι προσθέσεις να γίνουν κάθετα). 

 
35 42 135 59 98 197 

 
 

∆ραστηριότητα 2η: Αφαίρεσε τον αριθµό 36 από καθέναν από τους 
παρακάτω αριθµούς (οι αφαιρέσεις να γίνουν κάθετα). 

 
78 49 188 72 91 123 

 
∆ραστηριότητα 3η: Κάνε κάθετα τις παρακάτω προσθέσεις και 
αφαιρέσεις: 
 
23 + 14 = 27 + 38 = 78 – 23 = 82 – 39 = 
45 + 24 = 36 + 48 = 69 -  45 = 72 – 18 = 
135 + 63 = 158 + 79 = 158 – 34 = 256 – 179 = 
24 + 1054 =  39 + 1276 = 1487 – 135 = 1254 – 385 = 

 
 
5.1.8. Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή για τις 

δεξιότητές του στην γνώση του πυθαγορείου πίνακα 
 

 
∆ραστηριότητες: ∆ώστε στο µαθητή ασκήσεις πολλαπλασιασµού είτε 
σε µορφή απλών ασκήσεων (π.χ. 8*7= ;) είτε σε µορφή απλών 
προβληµάτων (π.χ. Πόσα πόδια έχουν οι 7 κότες; Ένα κουτί έχει 5 
µπογιές. Πόσες µπογιές έχουν τα 7 όµοια κουτιά). Παρακάτω 
παραθέτουµε, ταξινοµηµένες σε οµάδες, όλες τις δυνατές περιπτώσεις 
πολλαπλασιασµών.  
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Σειρά 
ελέγχου 

Στόχος Γινόµενα 

1 Πολλαπλασιασµός οµοίων 
παραγόντων  
 

2Χ2, 3Χ3, 5Χ5, 7Χ7, 
8Χ8, 9Χ9 

2 Πολλαπλασιασµοί όπου ένας 
παράγοντας είναι το 5 
 

2Χ5, 3Χ5, 4Χ5, 5Χ6, 
5Χ7, 5Χ8, 5Χ9 

3 Μερικοί πολλαπλασιασµοί από 
το 2 και 3 
 

2Χ3, 2Χ4, 2Χ7, 3Χ7, 
3Χ9 

4 Πολλαπλασιασµοί που ανά δύο 
έχουν το ίδιο γινόµενο 
 

2Χ6, 3Χ4 – 2Χ8, 4Χ4 
– 2Χ9, 3Χ6 – 4Χ6, 
3Χ8 – 4Χ9, 6Χ6 

5 Υπόλοιποι πολλαπλασιασµοί 4Χ7, 4Χ8, 6Χ7, 6Χ8, 
6Χ9, 7Χ8, 7Χ9, 8Χ9 
 

 
 
5.1.9. Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή για τις 

δεξιότητές του στην εκτέλεση γραπτών απλών 
πολλαπλασιασµών και διαιρέσεων µε µονοψήφιο διαιρέτη 

 
∆ραστηριότητα 1η: Πολλαπλασίασε τον αριθµό 4 µε καθέναν από τους 
παρακάτω αριθµούς (οι πολλαπλασιασµοί να γίνουν κάθετα). 

12 21 121 18 98 197 
 

∆ραστηριότητα 2η: ∆ιαίρεσε µε τον αριθµό 5 τον καθέναν από τους 
παρακάτω αριθµούς (οι διαιρέσεις να γίνουν κάθετα). 

 
78 59 688 42 178 1523 

 
∆ραστηριότητα 3η: Κάνε κάθετα τους παρακάτω πολλαπλασιασµούς 
και διαιρέσεις: 
 
22 * 3  = 27 * 6  = 78 : 2  = 62  : 7  = 
43 * 2  = 36 * 8  = 69  :4  = 172 : 8 = 
21 * 12  = 45 * 37  = 58 : 5  = 256 : 6 = 
143 *  13 =  139 * 45  = 87 : 6 = 1245  : 5 = 
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5.1.10.  Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή για 

τις δεξιότητές του στη λύση απλών προβληµάτων 
πρόσθεσης και αφαίρεσης  

 
Πρόβληµα 1ο:  Η Κατερίνα έχει στον κουµπαρά της 36 €. Ο παππούς 
της έδωσε στη γιορτή της 52 €. Πόσα χρήµατα έχει τώρα; 
 
Πρόβληµα 2ο:  Ο Γιώργος είχε στη σχολική τσάντα του 24 
ξυλοµπογιές. Χάρισε τις 8 στο φίλο του. Πόσες ξυλοµπογιές του 
έµειναν;  
 
Πρόβληµα 3ο : Ο συνεταιρισµός του σχολείου κέρδισε από την πώληση 
διαφόρων ειδών, το µήνα Οκτώβριο 134 €, ενώ το µήνα Νοέµβριο 87 
€. Πόσα χρήµατα κέρδισε συνολικά τους δύο αυτούς µήνες; 
 
Πρόβληµα 4ο: ∆ύο ∆ηµοτικά Σχολεία, το 2ο και 4ο Πατρών 
πραγµατοποίησαν ηµερήσια εκδροµή στους ∆ελφούς. Από το 2ο 
∆ηµοτικό συµµετείχαν 125 µαθητές και από το 4ο ∆ηµοτικό 86 
µαθητές. Πόσοι περισσότεροι µαθητές του 2ου ∆ηµοτικού έλαβαν 
µέρος στην εκδροµή;  
 
Πρόβληµα 5ο: Ο Κώστας από τα «κάλαντα» των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς κέρδισε 346 €. Αν από τα «κάλαντα» των 
Χριστουγέννων κέρδισε 128 €, πόσα € κέρδισε από τα «κάλαντα» της 
Πρωτοχρονιάς;  
  
Πρόβληµα 6ο: Η Μαρία έχει στην τσέπη της 58 € και η Γιώτα έχει 23 € 
περισσότερα. Πόσα χρήµατα έχουν και οι δύο φίλες µαζί; 
 
Πρόβληµα 7ο: Η Μαρία έχει στην τσέπη της 74 € και η Γιώτα έχει 28 € 
λιγότερα. Πόσα χρήµατα έχουν και οι δύο φίλες µαζί;  
 
Πρόβληµα 8ο :Η Λίνα είχε στον κουµπαρά της 78 € και η φίλη της η 
Ευγενία 54 €. Η Λίνα θέλει να δώσει µερικά χρήµατα στη φίλη της την 
Ευγενία, έτσι ώστε η κάθε µία να έχει τα ίδια χρήµατα στο κουµπαρά 
της. Πόσα € θα δώσει η Λίνα στην Ευγενία;    
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5.1.11.  Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή για 

τις δεξιότητές του στη αναγνώριση των επιπέδων 
γεωµετρικών σχηµάτων καθώς και στην επισήµανση των 
βασικών ιδιοτήτων τους  

 
∆ραστηριότητα 1η:  Γράψε κάτω από κάθε σχήµα το όνοµά του. 
 

 
 
 
∆ραστηριότητα 2η: Έχεις µπροστά σου ένα ορθογώνιο 
παραλληλόγραµµο και ένα τετράγωνο. Ποιες οµοιότητες έχουν αυτά τα 
σχήµατα και ποιες διαφορές;  
 
 
 
 
 

Οµοιότητες ∆ιαφορές 
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∆ραστηριότητα 3η: Έχεις µπροστά σου ένα τετράγωνο και έναν ρόµβο. 
Ποιες οµοιότητες έχουν αυτά τα σχήµατα και ποιες διαφορές;  
 
 
 
 
 

Οµοιότητες ∆ιαφορές 
 
 

 

 
∆ραστηριότητα 4η: Το µήκος της ακτίνας ενός κυκλικού δίσκου είναι 7 
εκατοστά. Πόσα εκατοστά είναι η διάµετρός του;  Με το διαβήτη σου 
χάραξε την ακτίνα και τη διάµετρο στον παρακάτω κυκλικό δίσκο. 
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∆ραστηριότητα 5η: Φτιάξε ένα τραπέζιο και προσπάθησε να γράψεις τι 
πρέπει να προσέξεις κατά την κατασκευή του.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.12. Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή για  

τις δεξιότητές του στο χειρισµό των βασικών εννοιών των 
δεκαδικών και κλασµατικών αριθµών  

 
∆ραστηριότητα 1η: Μπορείς να γράψεις τους αριθµούς; 
 
4 ακέραιος και 3 δέκατα                            14 ακέραιος και 4 εκατοστά 
......................................                              ............................................ 
6 ακέραιος και 23 εκατοστά                       45 ακέραιος και 35 χιλιοστά  
.............................................                       ............................................. 
9 ακέραιος και 135 χιλιοστά                       65 ακέραιος και 6 χιλιοστά  
.............................................                        ............................................ 
9 € και 15 λεπτά                                          15 € και 4 λεπτά       
 ............................................                        ............................................ 
5 µέτρα και 15 εκατοστά                              25 µέτρα και 6 εκατοστά  
.............................................                         ........................................... 
 
 
 
 
 
 
 

Φτιάξε εδώ το τραπέζιο 

Γράψε εδώ τις παρατηρήσεις 
σου 

 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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∆ραστηριότητα 2η: Τι µέρος του σχήµατος είναι χρωµατισµένο; Γράψε 
το σε µορφή δεκαδικού και σε µορφή κλασµατικού αριθµού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ραστηριότητα 3η: Συµπλήρωσε τον πίνακα γράφοντας τους 
αντίστοιχους αριθµούς σε κλασµατική ή δεκαδική µορφή. 
 

∆εκαδική µορφή Κλασµατική µορφή  
0,4  
3,5  

 3/10 
 45/100 

14,05  
24,052  

 5  3/10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆εκαδικός          Κλάσµα 

 
 …………….     …………… 
 
……………..      …………... 
 
……………..      
…………… 
 
………………    ….……….. 
 
………………    
…………… 
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5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 
5.2.1. Ενδεικτικές δραστηριότητες για την αντιµετώπιση των 

δυσκολιών στις προαριθµητικές έννοιες 
 

 
∆ραστηριότητα 1η: ∆ίνουµε στο µαθητή τρίγωνα, τετράγωνα, τραπέζια 
και ρόµβους διαφόρων χρωµάτων και µεγεθών και ζητούµε να 
ξεχωρίσει µόνο τα τρίγωνα ή τα τετράγωνα κ.λ.π. Στη συνέχεια να 
ξεχωρίσει τα σχήµατα µε το πράσινο χρώµα. Τέλος να ξεχωρίσει τα 
µικρά σχήµατα από τα µεγάλα.  
 
 

 
∆ραστηριότητα 2η: Καλούµε το µαθητή να αναλογισθεί και να 
καταγράψει µερικά σχολικά είδη που υπάρχουν σε µια µαθητική 
τσάντα και να τα χωρίσει σε οµάδες. Στη συνέχεια του δίνουµε 
µολύβια διαφόρων µεγεθών και ζητούµε να τα βάλει σε σειρά από το 
µεγαλύτερο στο µικρότερο ή αντίστροφα.  
 
 
∆ραστηριότητα 3η:  Χρωµάτισε µε κόκκινο χρώµα τη µεγαλύτερη 
µπάλα και µε πράσινο χρώµα τη µικρότερη  
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∆ραστηριότητα 4η : Χρωµάτισε µε κόκκινο χρώµα το ψηλότερο µολύβι 
και µε κίτρινο χρώµα το κοντότερο. 
 
 

 
 
 
∆ραστηριότητα 5η: Χρωµάτισε µε πράσινο χρώµα το πλατύτερο σχήµα 
και µε κίτρινο χρώµα το στενότερο. 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆ραστηριότητα 6η: ∆ίνουµε στο µαθητή δύο (2) κατηγορίες 
αντικειµένων (π.χ. µολύβια και στυλό). Του ζητούµε να αντιστοιχίσει 
ένα προς ένα τα αντικείµενα των δύο οµάδων και να τα συγκρίνει.  
 

 
∆ραστηριότητα 7η: Με τα αντικείµενα της προηγουµένης 
δραστηριότητας ο µαθητής διατάσσει τα αντικείµενα των δύο οµάδων 
σε πλήρη αντιστοίχιση και στη συνέχεια ο δάσκαλος ή ένας 
συµµαθητής του µεγαλώνει ή µικραίνει τις αποστάσεις µεταξύ των 
αντικειµένων της µιας οµάδας και του ζητά  να αποφασίσει ποια οµάδα 
έχει τα περισσότερα ή τα λιγότερα αντικείµενα. 
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∆ραστηριότητα 8η: ∆ίνουµε στο µαθητή 3 είδη σχηµάτων (τρίγωνα, 
τετράγωνα και κυκλικούς δίσκους) δυο διαφορετικών χρωµάτων και 
δύο διαφορετικών µεγεθών. Ζητούµε στην αρχή να φτιάξει οµάδες ως 
προς το σχήµα. ∆ιαδοχικά προσθέτουµε ένα επιπλέον χαρακτηριστικό 
ταξινόµησης δηλαδή, µέγεθος και χρώµα. (ΥΠΟΨΗ!!! Στην αρχή 
δίνουµε µικρό αριθµό σχηµάτων π.χ. 8 , µετά 16 και τέλος 32). 
  

 
∆ραστηριότητα 9η:  ∆ίνουµε στο µαθητή κάρτες µε εικόνες ζώων ή 
φυτών και ζητούµε να τις ταξινοµήσει ανάλογα µε την ποσότητα 
χρησιµοποιώντας τις λέξεις «τόσα – όσα», «περισσότερα – λιγότερα» 
κ.λ.π.  
 
∆ραστηριότητα 10η:   Ζωγράφισε τόσα τετράγωνα όσα είναι τα 
τρίγωνα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άλλες δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες 1, 2, 3, 4, …, 10 του 1ου 
ενδεικτικού άτυπου τεστ αξιολόγησης µε τον τίτλο: «Ενδεικτικές 

δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή για τις δεξιότητές του στις 
προαριθµητικές έννοιες» µπορούν να δοθούν και ως ασκήσεις 

αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών γι’ αυτήν την κατηγορία. 
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5.2.2. Ενδεικτικές δραστηριότητες για την αντιµετώπιση των 

δυσκολιών µε την απαρίθµηση ποσοτήτων και την 
αναγνώριση αριθµητικών συµβόλων 

 

∆ραστηριότητα 1η: Οι µαθητές ρίχνουν ένα – ένα φάκελο 
αλληλογραφίας ή άλλο αντικείµενο σ’ ένα κουτί µε κατάλληλο άνοιγµα 
και την ώρα αυτή εκφωνούν τον αντίστοιχο αριθµό (Αγαλιώτης, 2000).  
 

 
∆ραστηριότητα 2η: Οι µαθητές µετρούν βραχιόλια τοποθετώντας ένα – 
ένα βραχιόλι στο χέρι τους ή σε µια σταθερή βάση και τη στιγµή αυτή 
εκφωνούν τον αντίστοιχο αριθµό (Μπάρδης, 1999). 
 

 
∆ραστηριότητα 3η: Οι µαθητές µετρούν ένα – ένα τα δάκτυλά τους και 
εκφωνούν τον αριθµό µόλις ακούσουν το χτύπηµα ενός µουσικού 
οργάνου. 
 

 
∆ραστηριότητα 4η: Οι µαθητές µετρούν ένα- ένα διάφορα αντικείµενα 
και κάθε φορά χαράζουν στο τετράδιό τους κάποια γραµµή ή 
ζωγραφίζουν ένα σχήµα. 
 

∆ραστηριότητα 5η: Οι µαθητές ακούνε τον ήχο ενός µουσικού 
οργάνου, εκφωνούν έναν αριθµό (1,2,3,κ.λ.π.) και ταυτόχρονα 
χαράζουν στο τετράδιό τους κάποια γραµµή ή ζωγραφίζουν ένα σχήµα 
(Αγαλιώτης, 2000, σελ. 237-238).  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι δραστηριότητες 1, 2, 3, 4 και 5 έχουν σκοπό να 
βοηθήσουν τους µαθητές που αντιµετωπίζουν πρόβληµα στην 
απαρίθµηση ποσοτήτων και συγκεκριµένα αυτούς που παρουσιάζουν 
πρόβληµα συντονισµού κινήσεως και λόγου κατά την απαρίθµηση 
διαφόρων ποσοτήτων. 
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∆ραστηριότητα 6η :  Μέτρησε τα µπαλάκια και γράφε στον κύκλο τον 
αριθµό τους 
 
 
                                                                      
   
 
                                    
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ραστηριότητα 7η :  Χρωµάτισε τόσα κυκλάκια  όσες είναι οι 
καµπανούλες. 
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∆ραστηριότητα 8η :  Πόσα κυκλάκια είναι χρωµατισµένα; Κύκλωσε 
στη συνέχεια το σωστό ψηφίο. 
 
 
 
 
 
 

8 1 5 2 6 7 11 4 18 
13 26 19 14 15 17 12 10 9 

 
 
Άλλες δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες 1, 2, 3, 4 του 2ου ενδεικτικού 
άτυπου τέστ αξιολόγησης µε τον τίτλο: «Ενδεικτικές δραστηριότητες 
αξιολόγησης του µαθητή για τις δεξιότητές του στην απαρίθµηση 

ποσοτήτων και στην αναγνώριση αριθµητικών συµβόλων» µπορούν να 
δοθούν και ως ασκήσεις αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών γι’ 

αυτήν την κατηγορία. 
 

 
 
5.2.3. Ενδεικτικές δραστηριότητες για την αντιµετώπιση των 

δυσκολιών στην άνοδο και κάθοδο της αριθµητικής 
κλίµακας 

 
∆ραστηριότητα 1η: Πάνω στην παρακάτω αριθµογραµµή, µπορείς να 
συµπληρώσεις τους αριθµούς που λείπουν;  
 

 
 
  0    1   2                                        10                       15                                          
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∆ραστηριότητα 2η: Μπορείς να συµπληρώσεις τους αριθµούς που 
λείπουν σε κάθε σειρά;   
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Στην άσκηση αυτή µπορείτε να αλλάξετε τους 
αριθµούς, κάνοντάς την πιο εύκολη ή πιο δύσκολη, ανάλογα µε το 
βαθµό δυσκολίας που αντιµετωπίζει ο µαθητής. 
 
∆ραστηριότητα 3η:  Γράψε τους αριθµούς που είναι ( σε κάθε 
περίπτωση) πριν και µετά από τους παρακάτω. 
 
                                  
 
 
 
 
 

10 5  30   

45 50     

26 24     

38 40     

38 40     

 
 

 18   35   23  

 91   27   52  
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∆ραστηριότητα 4η: Μπορείς να συµπληρώσεις τους αριθµούς που 
λείπουν στους παρακάτω πίνακες προσέχοντας κάθε φορά που αλλάζει 
ο τρόπος που ανεβαίνεις ή κατεβαίνει την αριθµητική κλίµακα;   
 

2 
 

4 6       20 

22 
 

24     34   40 

45 
 

50 55       90 

95 100    120 //////// 
/////// 

//////// 
/////// 

//////// 
/////// 

//////// 
/////// 

 
100 

 
98 96       82 

80 78        62 
 

60 55 50      20 15 
 

15 12 9   0 ////////
/////// 

//////// 
/////// 

//////// 
/////// 

//////// 
/////// 

 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Στην άσκηση αυτή µπορείτε να αλλάξετε τους 
αριθµούς, κάνοντας την άσκηση πιο εύκολη ή πιο δύσκολη, ανάλογα 
µε το βαθµό δυσκολίας που αντιµετωπίζει ο µαθητής. 
 
 

Άλλες δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες 1, 2, 3, …, 7 του 3ου 
ενδεικτικού άτυπου τεστ αξιολόγησης µε τον τίτλο: «Ενδεικτικές 

δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή για τις δεξιότητές του στην 
άνοδο και κάθοδο της αριθµητικής κλίµακας» µπορούν να δοθούν  
και ως ασκήσεις αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών  

γι’ αυτήν την κατηγορία. 
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5.2.4. Ενδεικτικές δραστηριότητες για την αντιµετώπιση των 

δυσκολιών στο νοερό υπολογισµό προσθέσεων και 
αφαιρέσεων µέσα στην πρώτη δεκάδα  

  
 
∆ραστηριότητα 1η: Ζωγράφισε µέσα στο πλαίσιο τόσα µπαλάκια, ώστε, 
τα µπαλάκια που θα ζωγραφίσεις κι αυτά που υπήρχαν να είναι όλα 
µαζί τόσα όσα λέει ο αριθµός που είναι γραµµένος στο κυκλάκι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

10 

10 

10 
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∆ραστηριότητα 2η: Βρες πόσο κάνουν και γράψε το αποτέλεσµα στο 
κυκλάκι. 
 
  
  
                                     + 
                                                                                                             
 
 
                                     + 

 
 
 
 
                                     + 

 
 
 

                                     + 
 
 
∆ραστηριότητα 3η: Συµβουλεύσουν τα αποτελέσµατα της 
προηγούµενης δραστηριότητας και λογάριασε πόσο κάνουν. 
 
 3 + 2 = ……..    4+ 3 = ……..    5 + 4 = …….. 
 
 3 + 4 = …….     4 + 5 = ……... 2 + 3 = ……..  
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∆ραστηριότητα 4η: Ζωγράφισε στο κενό τετράγωνο τόσα µπαλάκια, 
ώστε τα µπαλάκια που θα ζωγραφίσεις κι αυτά του πρώτου τετραγώνου 
να είναι όλα µαζί τόσα όσα λέει ο αριθµός που είναι γραµµένος στο 
κυκλάκι. 
  
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ραστηριότητα 5η: Συµπλήρωσε στο κενό τετραγωνάκι έναν αριθµό 
της επιλογής σου, έτσι ώστε, αν προσθέσεις τους δύο αριθµούς της 
ίδιας γραµµής, να βρεις τον αριθµό που είναι γραµµένος στη κορυφή 
της σκάλας (δηλαδή για την πρώτη σκάλα ο στόχος σου είναι το 10, για 
τη δεύτερη το 7, για την τρίτη το 8 και για την τέταρτη το 9).  
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5 
 

   

9 
 

    

5     

 

  8 7 

 

  

 6 9  
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∆ραστηριότητα 6η: Θέλουµε να εργαστούµε µε τους µαθητές µας µε 
σκοπό να κατανοήσουν όλους τους δυνατούς συνδυασµούς 
δηµιουργίας του 7 ως άθροισµα δύο προσθετέων. 
  Βάζουµε στους µαθητές, που παρουσιάζουν µαθησιακές 
δυσκολίες στα µαθηµατικά, ενώπιον της εξής προβληµατικής 
κατάστασης: Έχουµε δύο οµάδες µε 7 πράσινα και 7 κίτρινα 
µανταλάκια. Θέλουµε να φτιάξουµε µια οµάδα µε 7 µανταλάκια 
παίρνοντας λίγα µανταλάκια από την πράσινη και λίγα από την κίτρινη 
οµάδα. Οι µαθητές δουλεύουν σε οµάδες εργασίας µε δικά τους 
αντικείµενα και στη συνέχεια η κάθε οµάδα ανακοινώνει έναν από τους 
πολλούς τρόπους σύνθεσης του 7, τον οποίο τον κατασκευάζει σε ένα 
αυτοσχέδιο αριθµητήριο µε µανταλάκια το όποιο έχουµε φτιάξει επί 
του πίνακα (Σε ένα τεντωµένο σχοινάκι που έχουµε στερεώσει στις δύο 
άκρες του πίνακα έχουµε κρεµάσει 7 πράσινα και 7 κίτρινα 
µανταλάκια). Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές, αφού 
σχηµατίσουν το 10 µε έναν τρόπο, να γράψουν στον πίνακα και τη 
συµβολική παράσταση π.χ. 3+4=7. Στο τέλος, αφού προταθούν από 
τους µαθητές όλοι οι τρόποι, αφαιρούνται τα συγκεκριµένα 
αντικείµενα (µανταλάκια) και µένουν οι συµβολικές παραστάσεις για 
µνηµονική συγκράτηση στη µακροπρόθεσµη µνήµη.  
{Σηµείωση: Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την εκµάθηση 
όλων των συνδυασµών και των υπολοίπων αριθµών µέσα στην πρώτη 
δεκάδα}. 
 

 
∆ραστηριότητα 7η: Μια άλλη δραστηριότητα για την κατανόηση εκ 
µέρους των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες στα µαθηµατικά όλων 
των δυνατών συνδυασµών δηµιουργίας του 7 ως άθροισµα δύο 
προσθετέων. 

Το παιχνίδι παίζεται µε δύο ή τρία παιδιά. Ο δάσκαλος δίνει στους 
µαθητές 36 κάρτες. Σε κάθε κάρτα έχει γραφτεί ένας αριθµός από το 1 
έως το 6 και έχουν σχεδιαστεί διάφορες µικρές ζωγραφιές τόσες όσες 
δείχνει ο αντίστοιχος αριθµός. Υπάρχουν 6 κάρτες για κάθε αριθµό. 
Τοποθετούνται στο τραπέζι 4 κάρτες τυχαίες και οι υπόλοιπες 
µοιράζονται στα παιδιά. Το κάθε παιδί µε τη σειρά του ρίχνει µια 
κάρτα στο τραπέζι και προσπαθεί να φτιάξει µε τις κάρτες που ήδη 
υπάρχουν ένα ζευγάρι καρτών που το άθροισµά του να είναι 7. Όταν 
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δεν το καταφέρει αυτό, αφήνει στο τραπέζι την κάρτα του για να 
συνεχίσει ο άλλος. Νικητής είναι αυτός που θα φτιάξει περισσότερα 
ζευγάρια του 7.    
{Σηµείωση: Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τους υπόλοιπους 
αριθµούς µέσα στην πρώτη δεκάδα}. 
 
∆ραστηριότητα 8η: Συµπλήρωσε τα κενά τετραγωνάκια µε αριθµούς 
της επιλογής σου, έτσι ώστε, αν προσθέσεις τους αριθµούς της ίδιας 
γραµµής, να βρεις τον αριθµό που είναι γραµµένος στη κορυφή της 
σκάλας (δηλαδή για την πρώτη σκάλα ο στόχος σου είναι το 10, για τη 
δεύτερη το 8, για την τρίτη το 7 και για την τέταρτη το 9).  
 

 

 
 

7 
 

    9    

5 
 

    3    

1 
 

    7    

2 
 

    4    

 
 
 
 
 
 
 

10 
 

    

5 
 

    

2   
 

  

3    
 

 

8 
 

    

4 
 

    

2   
 

  

1    
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∆ραστηριότητα 9η: Συµπλήρωσε στα τετραγωνάκια τους αριθµούς της 
επιλογής σου, ώστε το αποτέλεσµα της πρόσθεσης να είναι το ίδιο µε 
τον αριθµό των αντικειµένων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Άλλες δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες του 4ου ενδεικτικού άτυπου 

τεστ αξιολόγησης µε τον τίτλο: «Ενδεικτικές δραστηριότητες 
αξιολόγησης του µαθητή για τις δεξιότητές του στο νοερό υπολογισµό 
προσθέσεων και αφαιρέσεων µέσα στην πρώτη δεκάδα» µπορούν να 

δοθούν και ως ασκήσεις αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών γι’ 
αυτήν την κατηγορία. 

 
 
 
 
 
 
 

….+….. +… 

6 +….. +… 

….+ 4 + … 

….+….. + … 

….+….. 

3 +….. +… 

….+ 2 + … 

….+….. + 5 
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5.2.5. Ενδεικτικές δραστηριότητες για την αντιµετώπιση των 

δυσκολιών στο νοερό υπολογισµό προσθέσεων και 
αφαιρέσεων µέσα στην πρώτη εικοσάδα ή και περισσότερο   

 

 
∆ραστηριότητα 1η : Παιγνίδι µε καρτέλες.  
∆ίδονται σε ένα µαθητή µια κατηγορία καρτελών µε προσθέσεις ή 
αφαιρέσεις και σε έναν δεύτερο µια άλλη κατηγορία καρτελών µε το 
αντίστοιχο άθροισµα ή διαφορά. Ο πρώτος µαθητής παρουσιάζει δύο – 
δύο τις καρτέλες µε το άθροισµα ή τη διαφορά και ο δεύτερος 
προσπαθεί να τοποθετήσει δίπλα σε αυτές την καρτέλα µε το σωστό 
αποτέλεσµα. Στη συνέχεια οι µαθητές αλλάζουν ρόλους. 
Παράδειγµα 
 
 
                              
 

 
 
 

 
 
∆ραστηριότητα 2η: Μαθαίνω να προσθέτω παίζοντας µε τον 
«γκρινιάρη» ή το «φιδάκι». 
 Παίξε τα δύο αυτά παιγνίδια µε το συµµαθητή σου προχωρώντας το 
πιόνι σου τόσες θέσεις κάθε φορά όσες δείχνει το ζάρι σου και άλλες 7 
ακόµη.  
Οι οδηγίες του παιχνιδιού αλλάζουν (πρόσθεσε και άλλα 8 , 9, 5 κ.λ.π.) 
ανάλογα µε το στόχο της διδασκαλίας.  
 

 
∆ραστηριότητα 3η:  Μια δραστηριότητα µε σκοπό ποια οµάδα των 
παιδιών θα φτάσει πρώτη µέχρι το 50 ή 100  κ.λ.π. (βάζω κάθε φορά 
και διαφορετικό στόχο).  
Μια οµάδα παιδιών, που συµµετέχουν στο πρόγραµµα ενισχυτικής 
διδασκαλίας στα µαθηµατικά, έχει µπροστά της 10 κάρτες από το 1 
µέχρι το 10. Οι οδηγίες είναι διαφορετικές σε κάθε οµάδα. Το κάθε 
παιδί τραβά από µια κάρτα και προσθέτει στον αριθµό της άλλα 9 ή 7 ή 

 
 

 
 

8+7 = 15 4+ 9 = 13 

18 - 9 9 14 -  7 7 
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5 κ.λ.π. (ανάλογα µε το στόχο της διδασκαλίας) και σηµειώνει το 
άθροισµά που βρήκε. Βάζει την κάρτα στη θέση της και τραβά τώρα το 
άλλο παιδί της οµάδας. Όποιο παιδί από την οµάδα συγκεντρώσει 
πρώτος το άθροισµα 50 ή 100 κ.λ.π. κερδίζει.  
 

 
∆ραστηριότητα 4η: Μαθαίνω πρόσθεση και αφαίρεση παίζοντας µε το 
αριθµητικό χαλί. 
Στρώνουµε τον πίνακα (από χαρτί του µέτρου) του παρακάτω 
σχήµατος στο δάπεδο της αίθουσας διδασκαλίας και τοποθετούµε 
κάρτες µε αριθµούς στα σχεδιασµένα κουτάκια (ανάλογα µε το βαθµό 
δυσκολίας επιλέγουµε µικρούς ή µεγαλύτερους αριθµούς). ∆ύο ή τρεις 
µαθητές, που συµµετέχουν στο πρόγραµµα ενισχυτικής διδασκαλίας 
στα µαθηµατικά, επιλέγουν τυχαία έναν αριθµό από το 8 έως το 20. 
Στόχος του κάθε παίχτη είναι να σχηµατίσει τον προσωπικό του αριθµό 
µε τις ανάλογες αριθµοκάρτες που θα κερδίσει. Ένας - ένας ρίχνει το 
ζάρι και κάνει τόσα βήµατα (η αφετηρία του είναι το τετράγωνο µε το 
βέλος) όσα του λέει το ζάρι προς την κατεύθυνση που επιθυµεί (πάντα 
οριζόντια ή κάθετα). Στο σηµείο που θα φτάσει αποφασίζει, αν θα 
πάρει την κάρτα µε τον αριθµό που βρίσκει. Ο παίχτης που θα 
σχηµατίσει αθροιστικά πρώτος τον προσωπικό του αριθµό κερδίζει. 
 
 

1 4 6 8 2 7 3 2 
9 3 4 5 6 1 6 9 
2 5 8 4 3 7 1 1 
4 5 9 2 1 3 5 4 

 

 
∆ραστηριότητα 5η:  Μια παρόµοια δραστηριότητα µε έναν άλλο τύπο 
αριθµητικού χαλιού. 
Στρώνουµε τον πίνακα (από χαρτί του µέτρου) του παρακάτω 
σχήµατος στο δάπεδο της αίθουσας διδασκαλίας και τοποθετούµε 
κάρτες µε αριθµούς στα σχεδιασµένα κουτάκια (ανάλογα µε το βαθµό 
δυσκολίας επιλέγουµε µικρούς ή µεγαλύτερους αριθµούς). ∆ύο 
µαθητές, που συµµετέχουν στο πρόγραµµα ενισχυτικής διδασκαλίας 
στα µαθηµατικά, αρχίζουν το παιχνίδι από τα ακραία τετράγωνα του 

 
 

 
 

3ος



 

242  

 

πίνακα που υπάρχουν τα βέλη. Κάθε παίχτης προχωρά κάθε φορά ένα 
τετράγωνο (οριζόντια ή κάθετα). Όπου συναντά κάρτα µε αριθµό 
µαύρου χρώµατος, προσθέτει τον αριθµό αυτό, ενώ όταν συναντά 
αριθµό κόκκινου χρώµατος τον αφαιρεί από το άθροισµα εκείνης της 
στιγµής. Κερδίζει αυτός ο µαθητής που βγαίνοντας από το χαλί έχει 
κάνει λογαριασµούς του σωστά.  
 

0 8 3 8 4 
9 4 6 4 5 
5 7 5 9 5 
9 6 9 6 8 
5 7 7 9 0 

 
 
Άλλες δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες της  ενότητας 4 µε τον τίτλο: 
«Ενδεικτικές δραστηριότητες για την αντιµετώπιση των δυσκολιών στο 

νοερό υπολογισµό προσθέσεων και αφαιρέσεων µέσα στην πρώτη 
δεκάδα» µπορούν να δοθούν και ως ασκήσεις αντιµετώπισης των 
µαθησιακών δυσκολιών γι’ αυτήν την κατηγορία, αφού φυσικά 

προσαρµοστούν αντίστοιχα οι αριθµοί. 
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5.2.6. Ενδεικτικές δραστηριότητες για την αντιµετώπιση των 

δυσκολιών στην κατανόηση της θεσιακής αξίας των ψηφίων 
 

    
∆ραστηριότητα 1η: Αρχικά δώστε στο παιδί ξυλάκια και καθοδηγήστε 
το να οργανώσει το υλικό του σχηµατίζοντας δεκάδες και µονάδες. Στη 
συνέχεια, αν κατανοήσει αυτή τη διαδικασία, να συµπληρώσει τον 
παρακάτω πίνακα: 
 

 ∆εκάδες Μονάδες  
26   
17   
56   
13   
45   
72   
64   

  
 
∆ραστηριότητα 2η: Με τα παρακάτω ψηφία φτιάξε το δυνατό 
µεγαλύτερο και το µικρότερο αριθµό (σε κάθε περίπτωση): 
 

Ψηφία για 
δηµιουργία 
αριθµών 

Ο µεγαλύτερος 
αριθµός που µπορώ 

να φτιάξω 

Ο µικρότερος 
αριθµός που 

µπορώ να φτιάξω 
2, 9   
7, 5   

1, 3, 8   
2, 9, 6   
4, 1, 6   
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∆ραστηριότητα 3η: Πόσα βιβλία φανερώνει το ψηφίο 5 σε καθεµία από 
τις παρακάτω περιπτώσεις:  
 

25 βιβλία,   το 5 φανερώνει ….. βιβλία       152 βιβλία  το 5 φανερώνει 
……… βιβλία  

 
512 βιβλία   το 5 φανερώνει ….. βιβλία       531 βιβλία  το 5 φανερώνει 

……… βιβλία  
 
5361  βιβλία το 5 φανερώνει ….. βιβλία    5121 βιβλία  το 5 φανερώνει 

……… βιβλία  
 

51  βιβλία το 5 φανερώνει ….. βιβλία        315 βιβλία   το 5 φανερώνει 
……… βιβλία 

 
 

Άλλες δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες 1, 2, 3, 4 και 5 του 6ου 
ενδεικτικού άτυπου τεστ αξιολόγησης µε τον τίτλο: 

 «Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή για τις 
δεξιότητές του στην κατανόηση της θεσιακής αξίας  

των ψηφίων» µπορούν να δοθούν και 
 ως ασκήσεις αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών  

γι’ αυτήν την κατηγορία. 
 
 
 
5.2.7. Ενδεικτικές δραστηριότητες για την αντιµετώπιση των 

δυσκολιών στην εκτέλεση γραπτών προσθέσεων, 
αφαιρέσεων, πολ/σµών και διαιρέσεων µε µονοψήφιο 
διαιρέτη 

 

 
∆ραστηριότητα 1η: Το παιχνίδι αυτό µπορεί να το παίξουν δύο 
µαθητές. Έχουν στη διάθεσή τους κάρτες µε αριθµούς από το 0 έως και 
το 9. Από το κάθε ψηφίο υπάρχουν 4 – 5 κάρτες. Ο κάθε µαθητής 
τραβά µια κάρτα και σηµειώνει στο τελευταίο τετραγωνάκι της πρώτης 
σειράς της καρτέλας του το ψηφίο της κάρτας του. Μετά τραβά άλλη 
κάρτα και συµπληρώνει το επόµενο από το τέλος ψηφίο. Όταν 
τελειώσει µε την πρώτη σειρά, συνεχίζει στη δεύτερη µε σκοπό να 
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συµπληρώσει όλα τα τετραγωνάκια της καρτέλας του. Μόλις τελειώσει 
ο πρώτος µαθητής, συνεχίζει το ίδιο και ο δεύτερος. Τελικά ο κάθε 
µαθητής εκτελεί την πράξη που σηµειώνεται στην καρτέλα του. 
Κερδίζει ο µαθητής που εκτελεί σωστά την πράξη και έχει βρει το 
µεγαλύτερο ή το µικρότερο αριθµό (µπαίνει κάθε φορά διαφορετικός 
κανόνας στο παιγνίδι).  
 
Σηµείωση:  Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές εκτελούν 
πολλές πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης και πολλαπλασιασµού. 
Παρακάτω παραθέτουµε, για παράδειγµα, τρεις καρτέλες για κάθε 
µαθητή µε µια πρόσθεση, µια αφαίρεση και έναν πολλαπλασιασµό. 
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∆ραστηριότητα 2η:  Το παιχνίδι αυτό µπορεί να το παίξουν δύο 
µαθητές. Και οι δύο µαθητές ξεκινούν από έναν αριθµό, ο οποίος είναι 
σηµειωµένος στην πρώτη σειρά της καρτέλας του (π.χ. 400). Ο πρώτος 
µαθητής ρίχνει τα ζάρια και γράφει το µεγαλύτερο διψήφιο αριθµό που 
σχηµατίζεται στη δεύτερη σειρά της καρτέλας του και κάνει την 
αφαίρεση. Το ίδιο κάνει και ο άλλος µαθητής. Αφού τελειώσει ο 
πρώτος κύκλος, οι µαθητές ρίχνουν ξανά τα ζάρια και επαναλαµβάνουν 
την ίδια διαδικασία, αφαιρώντας όµως τον αριθµό από το αποτέλεσµα 
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της πρώτης πράξης. Αυτό επαναλαµβάνεται µέχρι το υπόλοιπο από 
κάποια αφαίρεση να είναι µικρότερο από τον αριθµό που σχηµατίζεται 
από τα ζάρια την τελευταία φορά. Αυτός ο µαθητής που θα 
αντιµετωπίσει πρώτος αυτήν την περίπτωση, είναι και ο νικητής. 
Μπορείτε το παιχνίδι να το κάνετε πιο ενδιαφέρον, αν πείτε στα παιδιά 
ότι, αν το ένα ζάρι είναι 1, τότε να σχηµατίζουν το µικρότερο διψήφιο 
αριθµό και να τον προσθέτουν στο αποτέλεσµα της προηγούµενης 
πράξης.  
 
Σηµείωση:  Παρακάτω παραθέτουµε, για παράδειγµα, δύο καρτέλες 
για κάθε µαθητή. Ο Κώστας έχει φέρει µε τα ζάρια του 3 και 4, έχει 
σχηµατίζει τον αριθµό 43 και τον έχει αφαιρέσει από το 400 και έχει 
βρει 357. Έτσι αυτόν τον αριθµό, που θα σχηµατίσει µε τα ζάρια του τη 
δεύτερη φορά, θα τον αφαιρέσει από τον αριθµό 357. 
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∆ραστηριότητα 3η:  Επιλέξτε κάποιες µαγικές εικόνες από διάφορα 
έντυπα (παιδικές εφηµερίδες, περιοδικά κλπ). Αλλάξτε τους όρους που 
προτείνονται για την αποκάλυψη της µαγικής εικόνας και βάλτε τους 
δικούς σας. Για παράδειγµα αλλάξτε τους αριθµούς της µαγικής 
εικόνας, έτσι ώστε ο µαθητής, προκειµένου να την αποκαλύψει θα 
πρέπει να ενώσει τους αριθµούς αρχίζοντας από το 12 και 
προσθέτοντας κάθε φορά 15 ή αρχίζοντας από το 500 και αφαιρώντας 
κάθε φορά 14.   
 

 
∆ραστηριότητα 4η:  Η παρακάτω δραστηριότητα θυµίζει το παιχνίδι 
«τρίλιζα», µόνο που στα τετράγωνα έχουµε εννιά ασκήσεις πρόσθεσης, 
αφαίρεσης, πολλαπλασιασµού και διαίρεσης. Το παιχνίδι παίζεται 
όπως η συνηθισµένη τρίλιζα µε τη διαφορά: πριν τοποθετήσει ο 
µαθητής το Χ ή το  Ο πρέπει να λύσει στο πρόχειρό του την πράξη, που 
σηµειώνεται στο αντίστοιχο τετράγωνο.  
Σηµείωση: Ο βαθµός της δυσκολίας των ασκήσεων, που θα επιλέξετε, 
θα είναι σύµφωνος µε τις δυνατότητες των µαθητών.  
 
1η τρίλιζα: 
 

153 + 67
  

256 – 67 78 + 64 

124 : 5 
 

35*28 254 - 34

46 * 63 456 : 3 45 * 8 
 

2η τρίλιζα: 
 

25 + 37 
  

56 - 37  28 + 34 

120 : 2 
 

35 * 8 54 - 24 

36 * 6 156 : 3 45 * 8 
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Άλλες δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες 1, 2, και 3 του 7ου 

ενδεικτικού άτυπου τεστ αξιολόγησης µε τον τίτλο: 
«Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή  

για τις δεξιότητές του στην εκτέλεση γραπτών προσθέσεων και 
αφαιρέσεων» 

µπορούν να δοθούν και ως ασκήσεις αντιµετώπισης των µαθησιακών 
δυσκολιών γι’ αυτήν την κατηγορία. 

 
 
 

Άλλες δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες 1, 2, και 3 του 9ου 
ενδεικτικού άτυπου τεστ αξιολόγησης µε τον τίτλο: 

«Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή 
για τις δεξιότητές του στην εκτέλεση γραπτών  

απλών πολλαπλασιασµών και διαιρέσεων µε µονοψήφιο διαιρέτη» 
µπορούν να δοθούν και ως ασκήσεις αντιµετώπισης των µαθησιακών 

δυσκολιών γι’ αυτήν την κατηγορία. 
 
 
 
5.2.8. Ενδεικτικές δραστηριότητες για την αντιµετώπιση των 

δυσκολιών στην εκµάθηση του πυθαγορείου πίνακα 
 
 Οι µαθητές πριν ξεκινήσουν την προσπάθεια για την εκµάθηση 
του πυθαγορείου πίνακα, πρέπει να κατανοήσουν, µέσα από διάφορες 
δραστηριότητες, κάποιες γενικές αρχές, όπως: 

 1. Αν πολλαπλασιάσουµε έναν αριθµό µε το 1, τότε το γινόµενο 
είναι ο ίδιος ο αριθµός (π.χ. 6Χ1=6). 

 Αν πολλαπλασιάσουµε έναν αριθµό µε το 10, τότε το γινόµενο 
είναι ο αριθµός αυτός µε ένα µηδενικό στο τέλος του (π.χ. 
6Χ10=60) 

 Αν πολλαπλασιάσουµε έναν αριθµό µε το 0, τότε το γινόµενο 
είναι πάντα 0 (π.χ. 6Χ0=0). 

 Η σειρά των παραγόντων του γινοµένου δεν επηρεάζει το 
γινόµενο (π.χ. 3Χ5=5Χ3). 
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 Έτσι, αποµένουν για εκµάθηση 36 γινόµενα, όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα:  
 

2Χ2 //////// //////// //////// //////// //////// //////// //////// 
2Χ3 3Χ3 //////// //////// //////// //////// //////// //////// 
2Χ4 3Χ4 4Χ4 //////// //////// //////// //////// //////// 
2Χ5 3Χ5 4Χ5 5Χ5 //////// //////// //////// //////// 
2Χ6 3Χ6 4Χ6 5Χ6 6Χ6 //////// //////// //////// 
2Χ7 3Χ7 4Χ7 5Χ7 6Χ7 7Χ7 //////// //////// 
2Χ8 3Χ8 4Χ8 5Χ8 6Χ8 7Χ8 8Χ8 //////// 
2Χ9 3Χ9 4Χ9 5Χ9 6Χ9 7Χ9 8Χ9 9Χ9 

 
Η σειρά που προτείνουµε για τη διδασκαλία βασικών γινοµένων 
φαίνεται συνοπτικά στο παρακάτω πίνακα (Στην ενότητα «Ενδεικτικές 
δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή για τις δεξιότητές του για τις 
δεξιότητές του στην γνώση του πυθαγορείου πίνακα», έχουµε προτείνει 
µια παρόµοια σειρά εκµάθησης του πυθαγορείου πίνακα): 

 
Σειρά 
ελέγχου 

Στόχος Γινόµενα 

1 Πολλαπλασιασµοί του 2 (οι µαθητές έχουν 
αυτοµατοποιήσει το άθροισµα των 
«διπλών» προσθετέων 2+2, 3+3 κ.λ.π.) 

2Χ2, 2Χ3, 2Χ4, 
2Χ5, 2Χ7, 2Χ8, 
2Χ9 

2 Πολλαπλασιασµός οµοίων παραγόντων  
 

3Χ3, 4Χ4, 5Χ5, 
7Χ7, 8Χ8, 9Χ9 

2 Πολλαπλασιασµοί όπου ένας παράγοντας 
είναι το 5 
 

3Χ5, 4Χ5, 5Χ6, 
5Χ7, 5Χ8, 5Χ9 

3 Μερικοί πολλαπλασιασµοί από το 3 3Χ4, 3Χ6, 3Χ7, 
3Χ9 

4 Πολλαπλασιασµοί που ανά δύο έχουν το 
ίδιο γινόµενο 

4Χ6, 3Χ8 –  4Χ9, 
6Χ6 

5 Υπόλοιποι πολλαπλασιασµοί 4Χ7, 4Χ8, 6Χ7, 
6Χ8, 6Χ9, 7Χ8, 
7Χ9, 8Χ9 

 

 
∆ραστηριότητα 1η: Κατασκευάζουµε ένα ξύλινο πλαίσιο αριθµηµένο 
και χωρισµένο σε δέκα (10) ίσα µέρη. Ο µαθητής τοποθετεί ίσο αριθµό 
αντικειµένων σε όσες θέσεις του πλαισίου θέλει (όπως φαίνεται στο 
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παρακάτω παράδειγµα). Στη συνέχεια λέµε στο µαθητή να µετρήσει 
όσο πιο γρήγορα µπορεί τα αντικείµενα και να βρει, από µια σειρά 
καρτελών πολλαπλασιασµού, αυτή που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη 
περίπτωση.   
 
 
Παράδειγµα: Λέµε στο µαθητή να τοποθετήσει από δύο (2) χάντρες σε 
καθένα από τα 8 κουτάκια του πλαισίου, να µετρήσει (αν θέλει) τις 
χάντρες όσο πιο γρήγορα µπορεί και τέλος να βρει τη σωστή κάρτα του 
πολλαπλασιασµού 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 

         

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Χ 8 = 16 

8 Χ 2 = 16 



 

252  

 

∆ραστηριότητα 2η: Υπολόγισε κάθε φορά πόσες µπαλίτσες θα έχεις 
και γράψε δίπλα µε αριθµούς το αποτέλεσµα:  

 
 2 φορές                  2Χ5=          4 φορές                      4Χ5=  

 
 
 
 

5 φορές                   5Χ4=          6 φορές                      6Χ3=  
 
 

 
 
8 φορές     8Χ3=         9 φορές                     9Χ2= 

 
 
 
 

Άλλες δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες  
του 8ου ενδεικτικού άτυπου τεστ αξιολόγησης µε τον τίτλο:  

«Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή  
για τις δεξιότητές του για τις δεξιότητές του στην γνώση του 

πυθαγορείου πίνακα» µπορούν να δοθούν  
και ως ασκήσεις αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών  

γι’ αυτήν την κατηγορία. 
 
 
 
5.2.9. Ενδεικτικές δραστηριότητες για την αντιµετώπιση των 

δυσκολιών στη λύση απλών προβληµάτων πρόσθεσης και 
αφαίρεσης 

 
∆ραστηριότητα 1η: Μπορείς να συµπληρώσεις καθένα από τα 
παρακάτω τετράγωνα µε έναν αριθµό, ώστε να γίνουν µαγικά; (Μαγικά 
είναι τα τετράγωνα, όταν οριζόντια, κάθετα και διαγώνια σχηµατίζεται 
το ίδιο άθροισµα) {«Μικρός Ευκλείδης», 2004, τ.1} 
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Σηµείωση: Κάνε τις πράξεις (προσθέσεις ή αφαιρέσεις) στο πρόχειρό 
σου. 
 

12      11 1 12 
 10     9   
5  8      5 
         
         

28  26    14 3 10 
23         
24  22    8 15  
         
         
        100 

18       103  
13 15 17    106  102 

 
 
 
∆ραστηριότητα 2η: Ο Νίκος έχει στον κουµπαρά του 135 €. Βρες πόσα 
€ έχει ο φίλος του σε κάθε µία περίπτωση (κάµε τις πράξεις στο 
πρόχειρό σου): 
α) Ο φίλος του έχει 35 € περισσότερα.                                        Άρα 
έχει ……… €. 
β) Ο φίλος του έχει 24 € λιγότερα.                                               Άρα 
έχει ………€. 
γ) Ο φίλος του έχει 12 € περισσότερα και 5 € ακόµη.                 Άρα 
έχει ……… €. 
δ) Ο φίλος του έχει 29 € λιγότερα                                                Άρα 
έχει ……… €. 

 
∆ραστηριότητα 3η: Με βάση την προηγούµενη δραστηριότητα, βρες 
πόσα € έχουν µαζί και οι δύο φίλοι σε κάθε περίπτωση (κάµε τις 
πράξεις στο πρόχειρό σου): 
α) Οι δύο φίλοι έχουν µαζί  ……. €    γ) Οι δύο φίλοι έχουν µαζί  … €     
β)  Οι δύο φίλοι έχουν µαζί  ……. €   δ) Οι δύο φίλοι έχουν µαζί  … €     
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Άλλες δραστηριότητες: Τα προβλήµατα 1, 2, …, 8 του 10ου  
ενδεικτικού άτυπου τεστ αξιολόγησης µε τον τίτλο: «Ενδεικτικές 
δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή για τις δεξιότητές του  
στη λύση απλών προβληµάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης.»  

µπορούν να δοθούν και ως ασκήσεις αντιµετώπισης 
 των µαθησιακών δυσκολιών γι’ αυτήν την κατηγορία. 

 
 
 
 
5.2.10. Ενδεικτικές δραστηριότητες για την αντιµετώπιση των 

δυσκολιών στην αναγνώριση των επιπέδων γεωµετρικών 
σχηµάτων καθώς και στην επισήµανση των βασικών 
ιδιοτήτων τους 

 
∆ραστηριότητα 1η: Κατανόηση των ιδιοτήτων του τετραγώνου.  
Προκειµένου να κατανοήσουν οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες 
στα µαθηµατικά τις ιδιότητες του τετραγώνου, προχωρούµε σε µια 
σειρά δραστηριοτήτων, όπου αυτοί συµµετέχουν ενεργά. 
Αναλυτικότερα:  
α) Αρχικά, τους προτρέπουµε να παρατηρήσουν και να µετρήσουν τις 
πλευρές και τις γωνίες διαφόρων τετραγωνικών σχηµάτων, τα οποία 
έχουµε φτιάξει στην αυλή του σχολείου, στο δάπεδο της αίθουσας ή σε 
µεγάλα χαρτόνια και τέλος να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους.  
β) Ζητάµε από τα παιδιά να εντοπίζουν διάφορα µεγέθη τετραγώνων, 
τα οποία είναι ανακατεµένα µε άλλα σχήµατα. Αφού τα εντοπίσουν, 
µετρούν τις πλευρές και τις γωνίες τους και καταγράφουν τις 
παρατηρήσεις τους. 
γ) Τα παιδιά φτιάχνουν στο τετράδιό τους τετράγωνα µε διάφορα µήκη 
πλευρών, µετρούν τις γωνίες και τις πλευρές τους και καταγράφουν τις 
παρατηρήσεις τους. 
δ) Μελετούν τις παρατηρήσεις που έχουν γράψει και µε τη βοήθεια του 
δασκάλου (όπου χρειαστεί) λένε µε δικά τους λόγια ποια είναι τα κύρια 
γνωρίσµατα ενός τετραγώνου. 
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∆ραστηριότητα 2η: Ιδιότητες των επιπέδων σχηµάτων µέσω 
µετασχηµατισµού του τετραγώνου 
α) Από το τετράγωνο στο ρόµβο: Οι µαθητές κατασκευάζουν ένα 
τετράγωνο µε στενές λουρίδες χαρτονιού, τις οποίες τις στηρίζουν στα 
σηµεία Α, Β, Γ και ∆ µε διπλόκαρφα (βλέπε στο παρακάτω σχήµα). Οι 
πλευρές ΑΒ και Γ∆ είναι κατασκευασµένες από διπλές λουρίδες, έτσι 
ώστε το ένα άκρο της κάθε µιας να στηρίζεται στο διπλόκαρφο και το 
άλλο να είναι κολληµένο µε ελαστική κολλητική ουσία (µπλου ντακ). 
Οι δύο αυτές λωρίδες των πλευρών ΑΒ και Γ∆ είναι πιασµένες µε ένα 
µικρό χάρτινο δακτύλιο, για να παραµένουν ενωµένες.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Με µικρή µετακίνηση (του παραπάνω τετραγώνου) από τις δύο 
απέναντι γωνίες Α και Β και προς τη διεύθυνση των βελών 
δηµιουργούν το διπλανό  ρόµβο. Οι µαθητές παρατηρούν πώς 
δηµιουργήθηκε και καταγράφουν τις διαφορές που έχει µε το 
τετράγωνο. Εύκολα διαπιστώνουν ότι η µόνη διαφορά του ρόµβου  από 
το τετράγωνο είναι το µέγεθος των γωνιών. Στη συνέχεια δίδονται 
πολλές δραστηριότητες για την πλήρη κατανόηση των βασικών 
χαρακτηριστικών του ρόµβου. 
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β) Από το τετράγωνο στο ορθογώνιο: Οι µαθητές µεγαλώνουν 
ισοµερώς τις πλευρές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
του τετραγώνου, ΑΒ και Γ∆, σύµφωνα µε τη διεύθυνση των βελών. 
Από την µετακίνηση αυτή κατασκευάζουν το διπλανό ορθογώνιο.  Οι 
µαθητές παρατηρούν πώς δηµιουργήθηκε και καταγράφουν τις 
διαφορές που έχει µε το τετράγωνο. Εύκολα διαπιστώνουν ότι η µόνη 
διαφορά του ορθογωνίου  από το τετράγωνο είναι ότι δεν έχει ίσες όλες 
τις πλευρές του, αλλά µόνο τις απέναντι. Στη συνέχεια δίδονται πολλές 
δραστηριότητες για την πλήρη κατανόηση των βασικών 
χαρακτηριστικών του ορθογωνίου. 
 
γ) Από το τετράγωνο στο τραπέζιο: Οι µαθητές µεγαλώνουν την 
πλευρά Γ∆  σύµφωνα µε τη διεύθυνση των βελών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Από την µετακίνηση αυτή κατασκευάζουν το διπλανό τραπέζιο.  Οι 
µαθητές παρατηρούν πώς δηµιουργήθηκε και καταγράφουν τις 
διαφορές που έχει µε το τετράγωνο. Εύκολα διαπιστώνουν ότι το 
τραπέζιο έχει µόνο τις δύο απέναντι πλευρές παράλληλες. Στη συνέχεια 

B

Γ
∆

A

B

Γ
∆

A
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δίδονται πολλές δραστηριότητες για την πλήρη κατανόηση των 
βασικών χαρακτηριστικών του τραπεζίου. 
 
δ) Από το τετράγωνο στο τρίγωνο: Οι µαθητές διπλώνουν το 
τετράγωνο κατά µήκος της διαγωνίου ΑΓ και δηµιουργούν δύο 
τρίγωνα. Εύκολα οι µαθητές διαπιστώνουν ότι το τρίγωνο είναι σε 
έκταση το µισό του τετραγώνου. Στη συνέχεια δίδονται πολλές 
δραστηριότητες κατασκευής διαφόρων τύπων τριγώνων. 
 
∆ραστηριότητα 3η:  Στο παρακάτω σύνθετο σχήµα, βάψε µε κόκκινο 
χρώµα όλα τα τετράγωνα που υπάρχουν σε αυτό, µε πράσινο τα 
ορθογώνια, µε κίτρινο τα τρίγωνα και µε µαύρο τα τραπέζια. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άλλες δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες 1, 2, …, 5   
και του 11ου ενδεικτικού άτυπου τεστ αξιολόγησης µε τον τίτλο: 

«Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή  
για τις δεξιότητές του στην αναγνώριση  

των επιπέδων γεωµετρικών σχηµάτων καθώς και στην επισήµανση  
των βασικών ιδιοτήτων τους» µπορούν να δοθούν  

και ως ασκήσεις αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών  
γι’ αυτήν την κατηγορία. 
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5.2.11. Ενδεικτικές δραστηριότητες για την αντιµετώπιση των 

δυσκολιών στο χειρισµό των βασικών εννοιών των 
δεκαδικών και κλασµατικών αριθµών 

 
∆ραστηριότητα 1η: Χρωµάτισε το µέρος του σχήµατος, που φανερώνει 
ο αριθµός σε κάθε περίπτωση. 
 
                                                                           0,6  
 
                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
4
3  

        
 
 

        
8
42  
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 0, 9          
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∆ραστηριότητα 2η: Μπορείς να γράψεις τους αριθµούς; 
 

7 ακέραιος και 2 δέκατα ……….         24 ακέραιος και 8 εκατοστά 
………………..  

 
6 ακέραιος και 28 εκατοστά  ………    55 ακέραιος και 35 χιλιοστά 

……………….. 
 

9 ακέραιος και 135 χιλιοστά ………     85 ακέραιος και 2 χιλιοστά 
……………….. 

        19 € και 25 λεπτά………                                       17 € και 8 λεπτά 
     ………………… 

  
        65 µέτρα και 15 εκατοστά     ………    39 µέτρα και 6 εκατοστά    

………………… 
 
 
∆ραστηριότητα 3η: Συµπλήρωσε τον πίνακα γράφοντας τους 
αντίστοιχους αριθµούς σε κλασµατική ή δεκαδική µορφή. 
 

∆εκαδική µορφή  Κλασµατική µορφή  
0,8  
8,9  

 7/10 
 65/100 

44,08  
84,002  

 9  2/10 
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∆ραστηριότητα 4η:  Βάλε το σηµείο της ανισότητας ή της ισότητας 
µεταξύ των δύο αριθµών. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Άλλες δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες 1, 2 και 3 του 12ου 

ενδεικτικού άτυπου τεστ αξιολόγησης µε τον τίτλο: 
 «Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης του µαθητή  

για τις δεξιότητές του στο χειρισµό των βασικών  
εννοιών των δεκαδικών  

και κλασµατικών αριθµών» µπορούν να δοθούν  
και ως ασκήσεις αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών  

γι’ αυτήν την κατηγορία. 
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