
Mακθτζσ με Μακθςιακζσ 
Δυςκολίεσ  ςτθ Δευτεροβάκμια 

Εκπαίδευςθ 



Οι μακθτζσ με προβλιματα μάκθςθσ δζχονται 
«κακζσ» πρακτικζσ αξιολόγθςθσ και 

αντιμετϊπιςθσ κινδυνεφοντασ να μθν 
ολοκλθρϊςουν τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ 

εξαιτίασ όχι μόνο των δυςκολιϊν τουσ αλλά και 
τθσ αδυναμίασ των εκπαιδευτικϊν τθσ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ να τουσ 

υποςτθρίξουν. 



ΣΟΧΟΙ ΗΜΕΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

• Γνωριμία με χαρακτθριςτικά μακθτϊν με ΜΔ

• Διαφορζσ/ ομοιότθτεσ μακθτϊν με ΓΜΔ και ΕΜΔ

• Eναλλακτικοί τρόποι διδαςκαλίασ / 
διαφοροποιθμζνθ διδακτικι



Δυςκολίεσ μάκθςθσ 

• Ειδικζσ Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ (ΕΜΔ)

• Γενικζσ Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ (ΓΜΔ) (ςυνικωσ 
χαμθλό νοθτικό)

• Ήπιεσ ι ςοβαρζσ δυςκολίεσ ςτθ μάκθςθ που 
ςυνικωσ ςυνοδεφουν κάποια αναπτυξιακι 
διαταραχι (ΔΕΠ-Τ/ Αυτιςμό) ι αςκζνεια (επιλθψίεσ 
κ.α.)

• Κοινωνικο- ςυναιςκθματικζσ και γνωςτικζσ 
δυςκολίεσ 



Ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ – εγκεφαλικι 
δυςλειτουργία 



• οι λειτουργίεσ τθσ κατανόθςθσ, 

τθσ αντίλθψθσ και τθσ αναπαραγωγισ του λόγου, 
που αποτελοφν τθν γλωςςικι επεξεργαςία, 
ςυνδζονται άρρθκτα με το αριςτερό θμιςφαίριο. 

• Εκεί εδρεφουν οι περιοχζσ του Broca και του 
Wernicke, δθλαδι το κινθτικό και αιςκθτικό κζντρο 
του λόγου



• Σο κζντρο του Wernicke είναι υπεφκυνο για τθν 

κατανόθςθ των λεκτικϊν μορφϊν (λζξεων και ιδεϊν) 
κακϊσ  και εξειδικευμζνο ςτθν αναγνϊριςθ των 
ςυντακτικϊν κατθγοριϊν (δομικϊν ςτοιχείων ) του 
λόγου. 

• Αντίκετα, το κζντρο του Broca κακορίηει τθ δομι και 
τθν καταςκευι των φράςεων. Βλάβεσ αυτϊν των 
περιοχϊν οδθγοφν ςε γλωςςικζσ διαταραχζσ, τισ 
αφαςίεσ.



• Η περιοχι του Broca (εδϊ γίνεται θ προφορικι ζκφραςθ του 
λόγου και θ γραπτι ζκφραςθ του λόγου)

• Η περιοχι του Wernicke (εδϊ γίνεται θ κατανόθςθ του 
προφορικοφ λόγου)

• Βίντεο ….



Γνωςτικζσ λειτουργίεσ : ςφνκεςθ 



Δευτερογενι χαρακτθριςτικά 

• Θζματα οργάνωςθσ / ελζγχου κινιςεων

• Ελλείμματα προςοχισ – ςυγκζντρωςθσ

• Θζματα βραχυπρόκεςμθσ  μνιμθσ 

• Ελλιπισ οργάνωςθ μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων

• υνοδά ψυχοκοινωνικά 

χαρακτθριςτικά (χαμθλι 

αυτοεκτίμθςθ , άρνθςθ,

αδιαφορία, παραβατικότθτα)





Κακθγθτζσ Φυςικϊν Επιςτθμϊν κα 
ςυναντιςουν: 

• Δυςκολίεσ ςτθ γραπτι και λεκτικι 
αναπαράςταςθ τθσ γνϊςθσ 

• τθν ανάπτυξθ αναλυτικισ ςκζψθσ 

• τθν ανάπτυξθ μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων 

(χζδια διδαςκαλίασ και υποςτθρικτικό υλικό για 
μακθτζσ με ΜΔ)



Προςαρμογζσ ΑΠ για τισ ΦΕ 

• Οι παρεμβάςεισ εςτιάηουν ςτθν ενεργθτικι μάκθςθ 
και ςτο : τίποτα δεν είναι αυτονόθτο

χετικά με το γραπτό λόγο

• Ενίςχυςθ των λεκτικϊν και ηωγραφικϊν ζναντι των 
γραπτϊν & κεωρθτικϊν αναπαραςτάςεων 



Προςαρμογζσ ΑΠ για τισ ΦΕ 

• χετικά με το γραπτό λόγο :

• μετατοπίςεισ γραμμάτων  (πυκνότθτα – πυνκότθτα), 
μετατοπίςεισ αρικμϊν (32- 23), 

• Διάςπαςθ και ζλλειψθ οργάνωςθσ δεδομζνων ςε 
μία άςκθςθ

• Μνιμθ (βραχυπρόκεςμθ )

• χριςθ επιςθμάνςεων 



• ε δφςκολα κείμενα και φφλλα εργαςίασ : 
χριςθ απλοφ κακθμερινοφ λόγου

(γυαλιςμζνθ αντί λεία / ςτιλπνι επιφάνεια)

• Χριςιμεσ οι περιγραφζσ μζςα από ςκίτςα. 
Κείμενα που ηθτοφν ςυμπλιρωςθ , 

υμπλιρωςθ οργανογραμμάτων, 
πινάκων, εννοιολογικϊν χαρτϊν, 
διαγραμμάτων ροισ διευκολφνουν 
περιςςότερο από απλζσ αναφορζσ 

(χζδια διδαςκαλίασ και υποςτθρικτικό υλικό για μακθτζσ με ΜΔ)



• Να δοκεί ζμφαςθ ςτθν περιγραφι κι όχι ςτον 
οριςμό 

• Να γίνει χριςθ εφχρθςτου λεξιλογίου που 
χρθςιμοποιείται και ςε άλλα κζματα 

• Να δθμιουργθκεί αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςε 
ομάδεσ 

• Να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διερευνθτικι μάκθςθ 

• Να εμπεριζχεται ςε κάκε διδαςκαλία φφλλο 
αξιολόγθςθσ γνϊςεων και ζντυπο για το ςπίτι, 

(λζξεισ κλειδιά, ςχεδιαγράμματα, εικόνεσ…) 



Χριςθ εποπτικοφ υλικοφ 

• Πείραμα 

• Χριςθ υπολογιςτι : βίντεο , εικόνεσ, προςομοιϊςεισ 
εάν είναι δυνατό

• ‘Animation’ από μακθτζσ

• Παρουςιάςεισ εργαςιϊν ςε power point

• Εργαςτιριο

• Φφλλο εργαςίασ



• Μακαίνουμε ςτουσ μακθτζσ να φτιάχνουν 
μόνοι τουσ 

• Όπωσ και βίντεο !
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• Βιωματικζσ δράςεισ και κατάκεςθ βιωματικισ 
εμπειρίασ 

• Διάκεςθ χρόνου για ανάπτυξθ ςυνειρμϊν 

• Δεν υπαγορεφεται θ ςωςτι απάντθςθ , αλλά 
ενιςχφονται ι λειαίνονται οι απόψεισ

• Η επιβεβαίωςθ του μακθτι με ΜΔ αποτελεί βιμα 
για να επιδιϊξει τθν ανάπτυξθ τθσ λεκτικισ του 
ζκφραςθσ

• Ενίςχυςθ και επιβράβευςθ 

(χζδια διδαςκαλίασ και υποςτθρικτικό υλικό για μακθτζσ με ΜΔ)



• Εργαλεία που ενιςχφουν μεταγνωςτικζσ
ικανότθτεσ είναι οι ταξινομίεσ, 

• οι μιςο- ςυμπλθρωμζνοι πίνακεσ,

• τα διαγράμματα ροισ,

• οι γνωςτικοί χάρτεσ, 

• λζξεισ «κλειδιά»



τοχοκεςία κακθμερινϊσ 

τόχοι Περιεχόμενο Δραςτθριότθτεσ Αξιολόγθςθ 

Να περιγράφουν 
τθν ζννοια τθσ 
ατμοςφαιρικισ 
πίεςθσ

Ατμοςφαιρικι
πίεςθ

Ειςιγθςθ -
Πείραμα -
Ομαδοςυγκεντρωτι
κι με παραγωγι 
ζργου

Φφλλο εργαςίασ :
- Λ/ Πολλαπλζσ 
επιλογζσ/ 
ςυμπλιρωςθ κενϊν 

Να κατανοιςουν 
τθν επίδραςθ των 
διαφορετικϊν 
ςυνκθκϊν ςτθν 
ανάπτυξθ του 
φυτοφ 

Από ποιουσ 
παράγοντεσ 
εξαρτάται θ 
ανάπτυξθ του 
φυτοφ

Πείραμα με δφο 
φυτά 

Βιωματικζσ 
αναπτφξεισ 

Διερευνθτικι 
μάκθςθ 

Εργαςία ςε ομάδεσ 



Παράδειγμα  για ενεργοποίθςθ μνθμονικϊν 
τεχνικϊν

• Α) Η γθ περιβάλλεται από ατμόςφαιρα. Η 
ατμόςφαιρα αποτελείται από ζνα ……… (μείγμα, 
ποςότθτα, ςφνολο)  αερίων που ονομάηεται 
ατμοςφαιρικόσ αζρασ. 

• Β) Ο αζρασ είναι ……. Ζχει μάηα και από τθ γθ 
αςκείται ςε αυτόν θ δφναμθ του βάρουσ. Επομζνωσ, 
όπωσ ςυμβαίνει με όλα τα ρευςτά ……., αςκεί πίεςθ 
ςε κάκε επιφάνεια που βρίςκεται μζςα ς' αυτόν. Η 
πίεςθ αυτι ονομάηεται ατμοςφαιρικι πίεςθ



Ατμοςφαιρικι πίεςθ 

• Πίνεισ το χυμό που περιζχεται ςτο χάρτινο κουτί. 
Όταν πίνεισ τθν πορτοκαλάδα ι τραβάσ τον αζρα 
από το κουτί, παρατθρείσ ότι το κουτί τςαλακϊνεται

• Ποφ οφείλεται θ δφναμθ που ςυνκλίβει το κουτί; 
Ποφ οφείλεται θ δφναμθ που ςυγκρατεί μια 
βεντοφηα κολλθμζνθ ςτον τοίχο;

• ΕΠΊΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΩΝ 



Προβλθματιςμοί;

Σι μακθτζσ παράγει το εκπαιδευτικό μασ 
ςφςτθμα; 



Είναι θ ίδια άςκθςθ εφκολθ 
για όλουσ ;

Ή  ζχω ζνα δζντρο γεμάτο 
διαφορετικά κλαδιά και 
διαφορετικά φφλλα ;





ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

εκπαιδευτικοί 
που μποροφν να 
διαφοροποιοφν

Ποιοτικά 
ΑΠ

Προϊόν
Διαδικαςία

Περιεχόμενο

Κοινότθτα 
εργαςίασ

Διαρκισ 
αξιολόγθςθ

Ευζλικτθ 
ομαδοποίθς

θ

Εργαςίεσ 
με νόθμα

Περιβάλλον



Μερικά παραδείγματα…

• Α’ Γενικζσ ανοιχτοφ τφπου ερωτιςεισ: 

• 1. Γράψε ζνα πράγμα που ζμακεσ ςιμερα. 

• 2. Σι ςε δυςκόλεψε περιςςότερο ςιμερα; 

• 3. Γράψε κάτι που ςε βοικθςε να μάκεισ ςιμερα. 

• 4. Ποια ςυςχζτιςθ ζκανεσ ςιμερα που ςε ζκανε να 
πεισ: “Αχά! Σο κατάλαβα! “ 

• 5. Γράψε κάτι που δεν καταλαβαίνεισ ακόμθ... 

• 6. Η ομαδικι δουλειά ςου φαίνεται ευκολότερθ ι 
δυςκολότερθ; Παρακαλϊ εξιγθςε. 



Εκπαιδευτικόσ 

• Δείχνω κι εξθγϊ πριν 
ειςάγω νζο ςτοιχείο 

• χεδιάηω ςε ζναν μικρό 
πίνακα 

• Φτιάχνω ςχιματα και μζςα 
ςε αυτά τοποκετϊ 
οριςμοφσ κτλ  -----

• εξεγείρω τθν προςοχι 
(ςταματϊ να μιλάω, 
παραλείπω κάτι, κάνω 
εςκεμμζνο λάκοσ κτλ)!!  

• Δεν ξεχνϊ ποτζ να δίνω 
ςαφείσ οδθγίεσ !

• Αφινω το παιδί να μου 
δείξει που κζλει να 
φτάςει!



Σι ; …. Ποφ;

• Μακθςιακι ετοιμότθτα 

• Ενδιαφζροντα

• Μακθςιακό προφίλ  

• Περιεχόμενο 

• Διαδικαςία 

• Μακθςιακό περιβάλλον 

• Προϊόν

(Tomlinson et al., 2004)



Μακθςιακι ετοιμότθτα 

δθμιουργοφμε δραςτθριότθτεσ 
διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ: 

• Ρυκμόσ ι βάκοσ διδαςκαλίασ 

• Πθγζσ και υλικά ανάλογα με το 
επίπεδο 

• Κλιμακωτι ςτιριξθ 

• Ευζλικτθ ομαδοποίθςθ

• υναιςκθματικι υποςτιριξθ 



Μακθςιακό προφίλ 

• Σο μακθςιακό προφίλ αποτελεί 
μία ςφνοψθ που εμπεριζχει 
ςτοιχεία ςχετικά με το πϊσ 
ζνασ ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ 
μακαίνει. 

• Ενδιαφζρουν, για παράδειγμα, 
αναπτυξιακά, νοθτικά, 
πολιτιςμικά ςτοιχεία. 

(Tomlinson, 1999) 



Εκτίμθςθ μακθςιακοφ προφίλ 

• Αϋ Ομάδα Ανάγνωςθ. 

• Καταλαβαίνω κάτι καλφτερα όταν το 
διαβάηω 

• Βϋ Ομάδα Γραφι 

• Κρατάω ςθμειϊςεισ ςε ζνα μάκθμα για 
να κυμάμαι πράγματα 

• Γϋ Ομάδα Ακρόαςθ 

• υνικωσ κυμάμαι αυτά που ακοφω. 

• Δϋ Ομάδα Ομιλία 

• Καταλαβαίνω καλφτερα κάτι όταν το 
διαβάηω δυνατά. 



• Εϋ Ομάδα Οπτικοποίθςθ

• Μπορϊ να δω λζξεισ ςτο μυαλό 
μου όταν πρζπει να πω το πϊσ 
γράφεται. 

• τϋ Ομάδα Χειριςμόσ 

• Μακαίνω καλφτερα με το να 
χειρίηομαι αντικείμενα. 

(Sonbuchner, 2004) 



Μακθςιακό περιβάλλον

Ζμψυχο 

Ποιοσ κα διδάξει; 

Με ποιουσ κα ςυνεργαςτεί; 

Σι ρόλο κα παίξουν οι μακθτζσ;
Τλικά / χϊροσ 

Με ποια μζςα και υλικά; 

Πϊσ κα γίνουν προςβάςιμα; 

Ποια κα είναι θ διάταξθ των κρανίων; 



• Χωρίηουμε τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ ομοιογενοφσ 
ετοιμότθτασ (5 περίπου άτομα)

• Χωρίηουμε το μάκθμα ςε ανάλογεσ ενότθτεσ όςα τα 
άτομα των ομάδων

• Ανακζτουμε ςε κάκε ομάδα ξεχωριςτά να μάκει πολφ 
καλά μια ςυγκεκριμζνθ ενότθτα. Να γίνουν «ειδικοί» ςε 
αυτιν. 

• ΔΤΚΟΛΕ ΕΝΟΣΗΣΕ –ΟΜΑΔΑ ΤΨΗΛΗ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ-
Δίνουμε ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να εξαςκθκοφν 
τουλάχιςτον 2 φορζσ ςτθν ενότθτά τουσ ϊςτε να 
εξοικειωκοφν. 



τρατθγικζσ

1. Επαναδιδαςκαλία

2. Επίδειξθ δεξιοτιτων από τθν 
εκπαιδευτικό 

3. Βιντεοςκοπθμζνο και 
μαγνθτοφωνθμζνο υλικό 

4. Τλικό με επιςθμάνςεισ κφριων 
ςθμείων 

5. Κολλθτοί –φιλαράκια ανάγνωςθσ 

6. Γραφικοί οργανωτζσ για καταγραφι 
ςθμειϊςεων 

7. Λίςτα με λζξεισ κλειδιά πριν τθ 
διδαςκαλία 

8. Κλπ




