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Δλόηεηα 6: Γηδαζθαιία θαηαλόεζες γραπηού ιόγοσ
Μπόηζας Γεώργηος

Ζ θαηαλόεζε είλαη ν βαζηθόο ζηόρνο ηεο αλαγλσζηηθήο πξνζπάζεηάο καο. Ωο
ηέηνηνο πνιύ δύζθνια κπνξεί λα απνρσξηζζεί θαη λα δηαθξηζεί από απηήλ.
Απνηέιεζκα απηνύ ήηαλ ε θαηαλόεζε γεληθά λα κε δηδάζθεηαη μερσξηζηά από ηελ
αλάγλσζε. Οη πξώηεο θαη νη ζπνπδαηόηεξεο (απνηειεζκαηηθόηεξεο) δηδαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο ζηελ αλάγλσζε, πεξηείραλ θάπνηα κέξε πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ
θαηαλόεζε. Ζ δηδαθηηθή πνξεία όκσο, πνιύ ιίγεο θνξέο έθαλε κλεία ζ’ απηήλ ηελ
ηόζν ζύλζεηε δεμηόηεηα.
Έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα αλαπηπρζνύλ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο απνθιεηζηηθά
γηα ηελ θαηαλόεζε κε κηθξόηεξε ή κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα. Σα ηειεπηαία
ρξόληα, έρεη επαλέιζεη ε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηερληθώλ ή κεζόδσλ δηδαζθαιίαο
νξγαλσκέλσλ δνκώλ ή κεκνλσκέλσλ γλσζηηθώλ ή κεηαγλσζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ
θαηαλόεζεο. θνπόο όκσο είλαη όρη ε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο δεμηόηεηαο ηεο
θαηαλόεζεο, αιιά ηεο δόκεζεο ελόο πιέγκαηνο (ή ξεπεξηνξίνπ) ζηξαηεγηθώλ πνπ
ζπλεξγαδόκελεο ή ρξεζηκνπνηνύκελεο απνηειεζκαηηθά ζα νδεγήζνπλ ζε επηηπρέο
απνηέιεζκα.
Πώο κπνξεί λα δηδαρζεί ε αλαγλσζηηθή θαηαλόεζε θαη ηδηαίηεξα ζηνπο
καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, έηζη ώζηε λα ππάξμνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα;
Πξώηνλ, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα επηιέμνπλ θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ –
βειηηώζνπλ κηα γεληθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηθεληξώλεηαη ζηελ εμαγσγή
λνήκαηνο από έλα γξαπηό θείκελν. Γεύηεξν, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα βαζηζηνύλ
ζε ζηξαηεγηθέο πνπ αλαπηύζζνπλ ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηεο ζηελ θαηαλόεζε θαη
ζηελ αλαγλσζηηθή επρέξεηα.
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Γεληθέο πξνζεγγίζεηο

Οη γεληθέο πξνζεγγίζεηο ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο, αλαθέξνληαη ζε
δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα – κεζόδνπο, πνπ ζθνπό έρνπλ ηε βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο
ηθαλόηεηαο. Δπεηδή όκσο ηειηθόο ζηόρνο ηεο αλάγλσζεο, επνκέλσο θαη ηεο
δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, είλαη ε θαηαλόεζε, είλαη θαιό λα αλαθεξζνύλ απηέο νη
γεληθέο πξνζεγγίζεηο κε επίθεληξν πάληα ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλόεζε.
Πξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξε κλεία γηα ηελ πεξίπησζε ησλ εθήβσλ κε
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Πέξα από ηα γλσζηηθά θαη κεηαγλσζηηθά ειιείκκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ εμαηηίαο ησλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ, νη καζεηέο απηνί έρνπλ
βηώζεη θαη θαζεκεξηλά βηώλνπλ, ζπλερείο καηαηώζεηο θαη απνηπρίεο. Έηζη, ν
εθπαηδεπηηθόο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα βειηηώζεη ηε δεμηόηεηα θαηαλόεζεο ησλ
καζεηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ζα πξέπεη λα μεπεξάζεη όρη κόλν ηηο ειιείςεηο
ηνπο ζε επίπεδν δεμηόηεηαο, αιιά επίζεο θαη πξνβιήκαηα ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ
αλάγλσζε, ζηα θίλεηξα θαη ζην θόβν γηα ηελ απνηπρία. Ζ πξνζαξκνγή ησλ πιηθώλ
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε επίπεδν ελδηαθέξνληνο θαη ιεμηινγίνπ, είλαη δηδαθηηθέο
ζηξαηεγηθέο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δηδαζθαιία θαηαλόεζεο ζηνπο
εθήβνπο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο.
Ζ θαηαλόεζε, σο βαζηθόο θαη ηειηθόο ζηόρνο ηεο αλάγλσζεο, επεξεάδεηαη
θαη θαηεπζύλεηαη από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν καζαίλεη ν καζεηήο λα δηαβάδεη. Απηή
ηε ζηηγκή θαη κεηά από πνιιέο δεθαεηίεο εξεπλώλ θαη δηαθσληώλ βξηζθόκαζηε
κπξνζηά ζε δύν γεληθέο απόςεηο εθκάζεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάγλσζεο (θαη ηεο
γξαθήο θπζηθά). Οη πξνζεγγίζεηο απηέο είλαη: ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γιώζζαο
(whole language) από ηε κηα θαη νη κέζνδνη πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ θώδηθα (phonics)
από ηελ άιιε. Όζεο πξνζπάζεηεο θη αλ έγηλαλ λα εθηηκεζεί πνηα από ηηο δύν γεληθέο
πξνζεγγίζεηο ήηαλ θαιύηεξε, δελ ππήξμαλ μεθάζαξα απνηειέζκαηα. Οη βαζηθέο
ζέζεηο ησλ δύν απηώλ πξνζεγγίζεσλ ζε αληηπαξάζεζε, όπσο ηηο αλαθέξνπλ νη Aaron
θαη Joshi Malatesha (1992) (από ην Κσηνύιαο, 1999) είλαη νη παξαθάησ:
Οιηζηηθή προζέγγηζε ηες γιώζζας

Μέζοδοη ποσ εζηηάδοσλ ζηολ θώδηθα

Σν λα κάζεη θάπνηνο λα δηαβάδεη είλαη Σν λα κάζεη θάπνηνο λα δηαβάδεη δελ
ηόζν θπζηθό όζν ην λα κάζεη λα κηιά.

είλαη κηα θπζηθή πξάμε θαη απαηηείηαη
δηδαζθαιία.
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θνπόο

αθόκε

αλάγλσζεο

είλαη

θαη
ε

ηεο

πξώηεο Ζ εθπαίδεπζε ζηελ αλαγλώξηζε ησλ

θαηαλόεζε,

εμαγσγή λνήκαηνο

ε ιέμεσλ, είλαη απαξαίηεηε κηα θαη απηή ε
δεμηόηεηα είλαη βαζηθή γηα ηελ επίηεπμε
ηεο θαηαλόεζεο.

Γελ ππάξρεη θακηά δηάθξηζε κεηαμύ Ζ κάζεζε ηεο αλάγλσζεο πξνεγείηαη
«καζαίλσ

λα

δηαβάδσ»

(πξώηε ζαθώο ηεο αλάγλσζεο γηα κάζεζε,

αλάγλσζε) θαη «δηαβάδσ γηα λα κάζσ» επνκέλσο ηεο θαηαλόεζεο.
(θαηαλόεζε)
Οη

καζεηέο

ελζαξξύλνληαη

λα Ζ αλάγλσζε είλαη κηα αθξηβόινγε πξάμε

«ξηζθάξνπλ» θαη λα καληέςνπλ κε βάζε πνπ

δελ

ρσξά

ηελ

πξόγλσζε

ηεο

ην γεληθό πιαίζην λνήκαηνο θαηά ηελ ζεκαζίαο ηεο ιέμεο από ην γεληθό λόεκα.
αλαγλσζηηθή πξνζπάζεηα.
Μνλαδηθό πιηθό δηδαζθαιίαο είλαη ε Τιηθά δηδαζθαιίαο είλαη ηα αλαγλσζηηθά
ινγνηερλία (πξαγκαηηθά θείκελα θαη όρη (πνπ
ηερλνπξγήκαηα αλαγλσζηηθώλ).

πεξηέρνπλ

απνζπάζκαηα

ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ ή «θηηαρηά»
θείκελα γηα ηελ πεξίζηαζε).

Γε δίλεηαη έκθαζε θαη δελ θαιιηεξγείηαη Αλ θαη δελ είλαη ν ππξήλαο ηνπ
ε πξαθηηθή εθαξκνγή θαη νη αζθήζεηο.

πξνγξάκκαηνο,

νη

αζθήζεηο

θαη

ε

πξαθηηθή είλαη κέξνο ηνπ.
Δίλαη πξνθαλέο από ηα παξαπάλσ, πσο νη δύν πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εθκάζεζε
ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο, έρνπλ εληειώο δηαθνξεηηθή θηινζνθία θαη επνκέλσο
δηαθνξεηηθό ζεκείν εθθίλεζεο, ζηόρνπο θαη δηδαθηηθή πξαθηηθή (Κσηνύιαο, 1999).
Απηέο νη δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ (πινπνηνύλ) ε νιηζηηθή
πξνζέγγηζε ηεο γιώζζαο θαη ε αλαιπηηθνζπλζεηηθή κέζνδνο (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
επξύηαηα ζηελ Διιάδα, από ηηο κεζόδνπο πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ θώδηθα) είλαη ε
ζεκαληηθή θιεξνλνκηά πνπ άθεζαλ ζηε Γηδαθηηθή. Ζ επηινγή ηεο κηαο ή ηεο άιιεο
πξνζέγγηζεο, είλαη κηα θαζαξά πνιηηηθή πξάμε (κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ όξνπ) κηα
θαη απνηππώλεη ηε θηινζνθία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ζε ζρέζε κε ηε
γιώζζα. Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο όκσο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη είλαη απόξξνηα
απηήο ηεο θηινζνθίαο απνηεινύλ ζεκαληηθό θεθάιαην, ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηελ
πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ζην πεδίν ησλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ γηα αληηζηάζκηζε θαη
παξάθακςε ησλ πεξηνρώλ αδπλακίαο ησλ καζεηώλ.
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Ζ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γιώζζαο

Δίλαη κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί επέθηαζε ηεο
πξνζέγγηζεο ησλ γισζζηθώλ εκπεηξηώλ, πνπ εκθαλίζηεθε ρξνληθά πην πξηλ (βιέπε
ζρεηηθή ελόηεηα ζε απηό ην θείκελν).
«... Ζ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηε γιώζζα, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε
θηινζνθία ζηελ νπνία ηα παηδηά καζαίλνπλ κε θπζηθό ηξόπν θαη
νιηζηηθά,

κέζα από ηελ ελζσκάησζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο

γξαθήο ζηελ ινγνηερλία, δίλνληαο έκθαζε ζην λόεκα θαη ζηε
ρξήζε πξαγκαηηθώλ θεηκέλσλ, όπσο γλσζηέο ηζηνξίεο θαη θείκελα
θαηά πεξηνρή πεξηερνκέλνπ, αληί γηα ηα γλσζηά (θηηαρηά1) θείκελα
πξώηεο αλάγλσζεο. Δπηπιένλ, όιεο νη όςεηο ηεο γιώζζαο
(πξνθνξηθή θαη γξαπηή) ελζσκαηώλνληαη θαη καζαίλνληαη ζε όιεο
ηηο πεξηνρέο πεξηερνκέλνπ (γισζζηθά αληηθείκελα2)» (Englehard,
1991, ζει. 3).
Οη Polloway θαη Smith (1999) (από ην Pressley & Afflerbach, 1995)
αλαθεθαιαίσζαλ ηηο έλλνηεο πνπ ππνγξακκίδνπλ ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο
γιώζζαο ζηα παξαθάησ:


Ζ γιώζζα, πνπ πεξηιακβάλεη νκηιία, αθξόαζε, αλάγλσζε, θαηαλόεζε θαη
γξαθή, αλαπηύζζεηαη αιιεινεμαξηώκελε από πνιινύο παξάγνληεο ζην
ζρνιείν, όπσο αθξηβώο θαη ζην θνηλσληθό πεξηβάιινλ.



Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ ρξεζηκνπνηώληαο απζεληηθά βηβιία θαη
όρη θείκελα πξώηεο αλάγλσζεο θηηαγκέλα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε.



Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα γξάθνπλ κε ηελ εκπινθή ηνπο ζηε δηαδηθαζία
γξαθήο θαη όρη ζπκπιεξώλνληαο θελά γξακκάησλ ζε ιέμεηο.



Οη καζεηέο ζε κηα ηάμε νιηζηηθήο γιώζζα επηηξέπεηαη λα καζαίλνπλ κε ην
δηθό ηνπο γλσζηηθό βεκαηηζκό.

1
2

εκείσζε κεηάθξαζεο.
εκείσζε κεηάθξαζεο.
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Οη εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνύλ σο δηακεζνιαβεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο, πξνζθέξνληαο ππνζηήξημε αιιά ρσξίο λα παξεκβαίλνπλ ζηελ
καζεζηαθή δηαδηθαζία.



Οη καζεηέο εκπιέθνληαη κε αλάγλσζε θαη γξαθή πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε
ηε δσή ηνπο.



Οη καζεηέο ζα πξέπεη νπζηαζηηθά λα «εκβαπηηζηνύλ» ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ
είλαη γεκάην κε γισζζηθά πιηθά θαη δξαζηεξηόηεηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ
αλαγλσζηηθώλ πιηθώλ πςεινύ ελδηαθέξνληνο θαη γξαπηώλ πνπ έρνπλ
βνεζήζεη ηε δηαδηθαζία.



Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα ελζαξξύλνληαη θαη λα θηλεηνπνηνύληαη ώζηε λα
κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο κέζσ ηεο ινγνηερλίαο (Κσηνύιαο, 1999, ζει.
317).

Οη θεληξηθέο δηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ θαη δηαθνξνπνηνύλ
ζε έλα βαζκό ηελ πξνζέγγηζε ηεο νιηζηηθήο γιώζζαο από άιιεο πξνζεγγίζεηο είλαη:
1. πδεηήζεηο γηα αθεγεκαηηθά θείκελα ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ.
2. Οη καζεηέο θαη ν εθπαηδεπηηθόο κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο από
βηβιία πνπ δηάβαζαλ ή δεκηνύξγεζαλ κέζα ζηελ ηάμε.
3. Παξαηεηακέλε ζησπεξή αλάγλσζε.
4.

ησπεξή αλάγλσζε πνπ δηαθόπηεηαη από πεξηόδνπο όπνπ νη καζεηέο
γξάθνπλ

ηηο

αληηδξάζεηο

ηνπο

(γισζζηθέο,

λνεκαηηθέο,

ζπλαηζζεκαηηθέο θιπ.) ζε απηό πνπ δηάβαζαλ. Απηέο ηηο γξαπηέο
αληηδξάζεηο ηηο κνηξάδνληαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ή κε ηνλ
εθπαηδεπηηθό, ζε εμαηνκηθεπκέλεο ζπζθέςεηο.
5. Γξαζηεξηόηεηεο γισζζηθώλ εκπεηξηώλ ζηηο νπνίεο νη καζεηέο γξάθνπλ
ηζηνξίεο νκαδηθά ή εμαηνκηθεπκέλα, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο
κειινληηθέο αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο.
6. Γξαζηεξηόηεηεο

γξαθήο

(ειεύζεξε

γξαθή,

αλαζεώξεζε,

πξνζαξκνγή).
7. Γξαζηεξηόηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο ζε κηα πεξηνρή γλσζηηθνύ
αληηθεηκέλνπ όπσο νη θπζηθέο ή νη θνηλσληθέο επηζηήκεο.
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Θετικά στοιχεία


Οη δηδαζθαιίεο γιώζζαο πνπ είλαη νξγαλσκέλεο γύξσ από έλα ζέκα θαη δελ
εζηηάδνπλ γεληθά ζηνλ θώδηθα (απνθσδηθνπνίεζε γξαθεκάησλ – γξακκάησλ)
βνεζνύλ ηνπο καζεηέο κε κλεκνληθά πξνβιήκαηα λα παξακείλνπλ ζε έλα
αλεθηό βαζκό ζηε δξαζηεξηόηεηα θαη λα κελ απνζπξζνύλ ακέζσο.



Μεηώλεηαη ην άγρνο ησλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ κηα θαη ηνπο πξνζθέξνληαη
πνιιέο επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο κε θπζηθό γισζζηθό πιηθό.



Ζ πξνζέγγηζε νιηζηηθήο γιώζζαο είλαη πεξηζζόηεξν θαζνδεγνύκελε από ηνπο
ίδηνπο ηνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε άιιεο πξνζεγγίζεηο. Έηζη, απμάλεηαη ν
έιεγρνο ησλ καζεηώλ πάλσ ζηελ ίδηα ηνπο ηελ κάζεζε.



Γηα ηνλ ίδην ιόγν (απην – θαζνδήγεζε) κεηώλνληαη ηα πξνβιήκαηα πξνζνρήο
κηα θαη νη καζεηέο εξγάδνληαη κε θείκελα θνληά ζε απηνύο, πνπ ηηο
πεξηζζόηεξεο θνξέο επέιεμαλ νη ίδηνη.

Τι αυήνει πίσω της σαν κληρονομιά
Δίλαη ζαθέο όηη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γιώζζαο αλαθέξεηαη ζηελ πξώηε
αλάγλσζε θαη γξαθή θαη κε πξνζαξκνγέο ζηηο επαλνξζσηηθέο κέζα ζηελ ηάμε.
Τπάξρνπλ όκσο θάπνηα ζηνηρεία ηεο, πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ Δηδηθή
Αγσγή θαη ηδηαίηεξα γηα ηε δηδαζθαιία καζεηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο
κεγαιύηεξσλ ειηθηώλ.
1. Έδσζε έκθαζε ζηε ρξήζε ηεο ινγνηερλίαο, δειαδή πξαγκαηηθώλ θεηκέλσλ
θαη όρη ηερλνπξγεκάησλ. Άλνημε έηζη ην δξόκν γηα μεθάζαξε θαη ζαθή
δηδαζθαιία θαηαλόεζεο. Οη ιέμεηο εληαγκέλεο ζην θείκελν έρνπλ λόεκα,
ζεκαζία πνπ είλαη θαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν δηαβάδεη ν καζεηήο.
2. Δλζαξξύλεηαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, θεθαιαηώδεο ζηνηρείν ηεο έληαμεο ησλ
καζεηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Μάιηζηα, ε αλάπηπμε θαη ζηήξημε κε
αληαγσληζηηθνύ θαη ειάρηζηα «απεηιεηηθνύ» πεξηβάιινληνο, κπνξεί λα
απνηειέζεη ζεκαληηθό ππόβαζξν γηα λα επηζηξέςνπλ νη καζεηέο κε
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ επεμεξγαζία αλαγλσζηηθώλ έξγσλ, πνπ
πξνάγνπλ ηελ θαηαλόεζε.
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3. Ζ θαηαλόεζε ηνπ λνήκαηνο δελ είλαη κόλν ν ζηόρνο, αιιά κπνξεί λα γίλεη θαη
ην εξγαιείν πνπ ζα ζηεξίμεη ηελ αλαγλσζηηθή πξνζπάζεηα ησλ καζεηώλ, ηελ
πξόγλσζε ηεο ζεκαζίαο ιέμεσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ.
4. Αιιά θαη ζε επίπεδν δηδαθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ε νιηζηηθή
πξνζέγγηζε ηεο γιώζζαο ηνπ επέηξεςε λα πξνρσξήζεη πέξα από ην
πξνθαζνξηζκέλν θαη νξηζκέλεο θνξέο άθακπην αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη λα
ζπλζέζεη ην πξόγξακκα ν ίδηνο. Απηή ε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή είλαη πνιύηηκε
γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
εμαηνκίθεπζε θαη ηελ πιήξε πξνζαξκνγή ηνπ Αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο
(water up θαη water down) ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ.
5. Υξεζηκνπνίεζε πνιύ ηηο γισζζηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ θαη ζηήξημε πάλσ
ηνπο κηα πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνύ ησλ γισζζηθώλ ζηνηρείσλ θαζελόο από
απηνύο.
6. Δπέκεηλε ζηελ ελεξγή εκπινθή ηνπ καζεηή ζηελ νηθνδόκεζε ηνπ λνήκαηνο
ηνπ θεηκέλνπ (θαηαλόεζε).
7. Έρεη πνιύ κεγάιν βαζκό αλεμαξηεζίαο θαη απόδνζεο ηνπ ηεο κάζεζεο ζηνπο
ίδηνπο ηνπο καζεηέο.
8. Πξνζθέξεη κηα πξώηε λύμε γηα πξνζαξκνγέο ησλ θεηκέλσλ ζην επίπεδν ηνπ
καζεηή (αλαγλσζηηθό επίπεδν θαη ελδηαθέξνληα).
Πξνζεγγίζεηο πξώηεο αλάγλσζεο πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ θώδηθα

Δίλαη όια εθείλα ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζαλ ζηόρν λα δηδάμνπλ γηα
πξώηε θνξά αλάγλσζε (θαη γξαθή) ζε παηδηά Γεκνηηθνύ ρνιείνπ. πλνδεύνληαη
από ζπγθεθξηκέλα βηβιία πνπ σο επί ην πιείζηνλ έρνπλ θείκελα πνπ έρνπλ
δεκηνπξγεζεί ή ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια γηα λα ηαηξηάδνπλ ζηνπο γεληθνύο
δηδαθηηθνύο ζηόρνπο θάζε θνξά.
Ζ δηδαζθαιία αιιά θαη ηα βηβιία πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ, βαζίδνληαη θαη
αθνινπζνύλ κηα ηεξαξρία (αλαιπηηθό πξόγξακκα) πνιύ ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ.
ηελ Διιάδα ε δηδαζθαιία ηεο πξώηεο αλάγλσζεο από ηελ αξρή θαη ζρεδόλ ρσξίο
παξεθθιίζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε κηα κέζνδνο πνπ ήηαλ εμέιημε ησλ ζπλζεηηθώλ,
αλαιπηηθνζπλζεηηθή (Κσηνύιαο, 1999). Απηή αθνινπζεί ηελ πνξεία:


Δληνπηζκόο θσλήκαηνο
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ύλδεζε κε ην γξάθεκά ηνπ



Αλάιπζε ιέμεσλ πξώηα ζε ζπιιαβέο θαη κεηά ζε γξάκκαηα



ύλζεζε ησλ ιέμεσλ από ηα γξάκκαηα



Απηνκαηνπνίεζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο



Καηαλόεζε
ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ θώδηθα θαη ζην κνληέιν πνπ

πξνηείλνπλ, ήξζε λα πξνζηεζεί ηε δεθαεηία ηνπ ’90 θπξίσο, ε ζεσξία ηεο
θσλνινγηθήο επίγλσζεο. Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε, πνπ αλαθέξεηαη ζηε γλώζε θαη
ζηνλ ρεηξηζκό ησλ θσλεκάησλ ηεο γιώζζαο, ζεσξήζεθε (κέζα από έλα εθηεηακέλν
ζώκα έξεπλαο), πσο βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ πην εύθνια θαη κε
εκπεξηζηαησκέλν ηξόπν ηνλ ρεηξηζκό ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ είηε ζην πεδίν ηεο
αλάγλσζεο είηε ζε απηό ηεο γξαθήο (βιέπε Δλόηεηα 5: Γηδαζθαιία παξαγσγήο
γξαπηνύ ιόγνπ).

Τι αυήνει πίσω της σαν κληρονομιά
Οη κέζνδνη πνπ εζηηάδνπλ πεξηζζόηεξν ζηνλ θώδηθα, αλ θαη πην «απζηεξέο»
δηδαθηηθά, άθεζαλ θη απηέο αξθεηά ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηε
δηδαζθαιία ηεο θαηαλόεζεο ζηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο.
1. Σν βαζηθό ζηνηρείν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, ήηαλ νη ηεξαξρίεο δεμηνηήησλ πνπ
απνηεινύζαλ ηε βάζε ηεο. Απηή ε αλάγθε δόκεζεο θαη ιεηηνπξγίαο κέζα ζε
πεξηγεγξακκέλα πιαίζηα δεμηνηήησλ θαη δηαδηθαζηώλ, απνηειεί βαζηθό
ζηνηρείν ηεο δηδαζθαιίαο αθόκε θαη κεγαιύηεξσλ καζεηώλ κε Μαζεζηαθέο
Γπζθνιίεο. Ζ έιιεηςε νξγάλσζεο ηνπ παηδηνύ (γηα δηάθνξνπο ιόγνπο) κπνξεί
λα αληηζηαζκηζηεί από ηε δνκή, ηε ζαθήλεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ
απνηξνπή εκθάληζεο άγρνπο.
2. Απηέο νη ηεξαξρίεο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ βάζε όκσο θαη γηα ηελ
αμηνιόγεζε δεμηνηήησλ όπσο ε αλάγλσζε, ε γξαθή θιπ.
3. Ζ μεθάζαξα ζεηηθή ζηάζε απηώλ ησλ κεζόδσλ πξνο ηελ κνληεινπνίεζε, ηε
δεηγκαηηθή επεμεξγαζία πνπ θάλεη ν εθπαηδεπηηθόο κε ζθνπό λα ιεηηνπξγήζεη
σο κνληέιν, είλαη ζεκαληηθή. Μπνξεί λα απνηειέζεη απνηειεζκαηηθή
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δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή, πνπ κε ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο, κπνξεί λα θέξεη
ζεηηθά απνηειέζκαηα.
4. Ζ δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο είλαη έλα ζηνηρείν ηεο πξνζέγγηζεο απηήο πνπ ζα
κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ινγηθή αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ γηα ηελ
θαηαλόεζε εθήβσλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο.
5. Ζ θαηαλόεζε είλαη θαη ζ’ απηέο ηηο κεζόδνπο ηειηθόο ζηόρνο, αλ θαη
δηακεζνιαβνύκελνο από ηελ αλάγλσζε ησλ ιέμεσλ.

Σημείωση
Αλ θαη νη δύν γεληθέο πξνζεγγίζεηο εθκάζεζεο ηεο είλαη ηδηαίηεξα
πεξηγεγξακκέλεο θαη απαηηνύλ κηα «πεηζαξρία» ρξήζεο από ηνλ εθπαηδεπηηθό, είλαη
πνιύ ιίγνη εθείλνη πνπ αθνινπζνύλ κε «θαζαξόηεηα» ηηο αξρέο ηεο κηαο ή ηεο άιιεο
πξνζέγγηζεο. Μόλν έλα κηθξό πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 3% ζηηο ΖΠΑ (όπνπ ππάξρεη ε
δπλαηόηεηα λα αθνινπζήζεη έλα ζρνιείν ηελ κηα ή ηελ άιιε πξνζέγγηζε)
ρξεζηκνπνηεί απζηεξά ηελ κηα ή ηελ άιιε. Οη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί (ηδηαίηεξα
απηνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ Δηδηθή Αγσγή) ζπλεζίδνπλ λα αθνινπζνύλ κε ραιαξό
ηξόπν θάπνηα πξνζέγγηζε εκπινπηίδνληάο ηελ κε δάλεηα ζηνηρεία από άιιε
πξνζέγγηζε

(Κσηνύιαο,

1999,

ζει.

24).

Κιαζηθό

παξάδεηγκα

ηέηνηαο

«ηζνξξνπεκέλεο» όπσο νλνκάδεηαη δηδαζθαιίαο είλαη ην πξόγξακκα ηεο αλάθηεζεο
ηεο αλάγλσζεο ηεο Clay πνπ ζα παξνπζηαζηεί πην θάησ.

Πξνζέγγηζε γισζζηθώλ εκπεηξηώλ

Ζ πξνζέγγηζε απηή έρεη ζεσξεζεί πσο είλαη κηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη κε ηξόπνπο δηδαζθαιίαο πξώηεο αλάγλσζεο, αιιά δελ είλαη αλάγθε
λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν καδί κε άιιεο πξνζεγγίζεηο. Δπηζηήκνλεο ηνπ ρώξνπ (Allen
& Halvorsen, 1961) ππνζηήξημαλ ηε ρξήζε ηεο πξνζέγγηζεο γισζζηθώλ εκπεηξηώλ
όρη ζαλ ζπκπιεξσκαηηθή αιιά σο θύξηα δηδαθηηθή κέζνδν πξώηεο αλάγλσζεο.
Ζ βάζε ηεο πξνζέγγηζεο είλαη:


Γηα ό,ηη κπνξώ λα ζθεθηώ, κπνξώ λα κηιήζσ.



Ό,ηη κπνξώ λα ην πσ, κπνξώ λα ην γξάςσ.
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Ό,ηη κπνξώ λα γξάςσ, κπνξώ λα ην δηαβάζσ.
Σα ζπζηαηηθά ηεο κέξε είλαη:

1. Οη καζεηέο ιέλε θσλαρηά ηηο ζθέςεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο γηα έλα ζέκα. Απηέο
γξάθνληαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό ή θάπνηνλ καζεηή πνπ κπνξεί λα δηαβάζεη
θαη λα γξάςεη.
2. Απηέο νη ηζηνξίεο – θείκελα πνπ πξνθύπηνπλ, δηαβάδνληαη από ηνλ καζεηή κε
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ή / θαη από ηνπο άιινπο καζεηέο όζν πξνρσξάεη ην
πξόγξακκα.
3. Γεκηνπξγνύληαη θαηάινγνη ιέμεσλ από απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο
ηζηνξίεο πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηα πξνεγνύκελα ζηάδηα, κε ζθνπό ηε βειηίσζε
ησλ δεμηνηήησλ αλαγλώξηζεο ιέμεσλ.
4. Γηδάζθεηαη θσλεηηθή θαη δνκηθή αλάιπζε όηαλ ν εθπαηδεπηηθόο παξαηεξήζεη
θαη θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα πσο ν καζεηήο είλαη έηνηκνο γηα ηέηνηνπ
είδνπο δηδαζθαιία.
Σημείωση:
Δπεηδή ε πξνζέγγηζε γισζζηθώλ εκπεηξηώλ δελ έρεη αλαπηπμηαθή δνκή (δελ
είλαη δνκεκέλε αλαπηπμηαθά) όπσο είλαη (έρνπλ) νη βαζηθέο πξνζεγγίζεηο, ζα πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηείηαη κε βάζε ην πιαίζην κηαο ηέηνηαο.
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ αληηζηαζκηζηηθή κέζνδνο γηα εθήβνπο κε
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Ζ ρξήζε ηεο γιώζζαο ησλ ίδησλ ησλ παηδηώλ αιιά θαη ηνπ
γξαθηθνύ ηνπο ραξαθηήξα είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν πνπ ηνπο θηλεηνπνηεί.

Δπαλαιεπηηθέο αλαγλώζεηο

Ζ βάζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο βξίζθεηαη ζε παιαηόηεξεο παξαηεξήζεηο
εξεπλεηώλ (Romanes, 1884 θαη Yoakam, 1921, από ην Robinson et al., 1990) πσο
ηδηαίηεξα γηα ηνπο ελήιηθνπο αλαγλώζηεο ήηαλ απαξαίηεηεο ηνπιάρηζηνλ δύν
αλαγλώζεηο γηα λα ππάξμεη ηθαλνπνηεηηθή θαηαλόεζε. Αθόκε θαη ζε ζπγθξίζεηο κε
άιιεο ζηξαηεγηθέο, θάλεθε πσο κπνξεί ε επαλαιεπηηθή αλάγλσζε λα πξνζθέξεη
ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο.
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ηα πξώηα ρξόληα ηεο ρξήζεο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ήηαλ κηα κνξθή
εθπαίδεπζεο θαη εμάζθεζεο. Σα ηειεπηαία ρξόληα όκσο είλαη έλα θνκκάηη ηεο
δηδαζθαιίαο ζηξαηεγηθώλ.

Τι αυήνει πίσω της σαν κληρονομιά
Ζ επαλάιεςε ηεο αλάγλσζεο εθόζνλ ζεσξείηαη σο κηα ηερληθή, εηδηθή
ελέξγεηα, έρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθώλ. Ήηαλ κάιηζηα από ηηο
πξώηεο πνπ δηεξεπλήζεθε ε αμία ηνπο κηα θαη είλαη αξθεηά απιή θαη επηθαλεηαθήο
επεμεξγαζίαο.

Δθπαίδεπζε θαη εμάζθεζε

Πνιύ λσξίο, ζηελ πξώηε αθόκε δεθαεηία ηνπ 1900, ππήξρε δηαδεδνκέλε
κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ε άπνςε όηη πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί ε ζησπεξή
αλάγλσζε, σο κέζν βειηίσζεο ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηόηεηαο θαη ηεο θαηαλόεζεο. Σν
επηρείξεκά ηνπο ήηαλ απιό: νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη έρνπλ ιίγεο επθαηξίεο γηα
θσλαρηή αλάγλσζε θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο αλαγλσζηηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο
είλαη ζησπεξό. Δπνκέλσο, ζα έπξεπε λα ππάξμεη εθπαίδεπζε ζε απηήλ.
Από ηηο απόςεηο απηέο πξνέθπςε ε πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη
εμάζθεζεο (drill and practice). Δίλαη κηα γεληθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία πνπ
αθνινπζείηαη θπξίσο ζηελ εηδηθή Αγσγή. Αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο
αλάπηπμεο κηαο δεμηόηεηαο ή κηαο νκάδαο δεμηνηήησλ κε ηελ επαλαιακβαλόκελε
ρξήζε θαη εμάζθεζε, πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηύπν πιηθώλ. Σα πιηθά απηά είλαη
ζπλήζσο ηα ίδηα ή κνηάδνπλ ζηε δνκή ηνπο θαη παξνπζηάδνληαη εμαηνκηθεπκέλα ή ζε
νκάδεο καζεηώλ πνπ εξγάδνληαη αλεμάξηεηα ή εκηαλεμάξηεηα κε απηά.
Οη ζπλεζηζκέλεο αζθήζεηο πνπ επαλαιακβάλνληαλ ζπλερώο δεκηνπξγώληαο
έλα ζπγθεθξηκέλν κνηίβν εξγαζίαο, κπνξνύζε λα είλαη: αλάγλσζε παξαγξάθσλ θαη
εύξεζε θύξησλ θαη δεπηεξεπνπζώλ ηδεώλ, όπσο επίζεο θαη αλάγλσζε νδεγηώλ γηα ηε
ζρνιηθή δσή.
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Τι αυήνει πίσω της σαν κληρονομιά
Ζ επίδξαζε πνπ είρε ε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή παξάδνζε , ηδηαίηεξα ζηνλ
ρώξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ήηαλ πνιύ ζεκαληηθή. Ζ γεληθεπκέλε ρξήζε ηεο
εθπαίδεπζεο θαη εμάζθεζεο ζηελ πξνζπάζεηα εγθαηάζηαζεο, βειηίσζεο ή / θαη
δηαηήξεζεο δεμηνηήησλ, έθηαζε ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ζε αθξαία θαηλόκελα.
Ο ρώξνο ησλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ ζρεηηθά ηειεπηαία ακθηζβήηεζε
επζέσο ην βαζκό ρξεζηκόηεηάο ηεο, ρσξίο όκσο λα κπνξεί λα απαιεηθζεί ηειείσο από
ην πξόγξακκα ελόο Σκήκαηνο Έληαμεο. Σν ζεκαληηθόηεξν πξόβιεκα πνπ ππάξρεη,
είλαη όηη πνιύ ζύληνκα ράλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή θαη είηε αξλείηαη λα
ζπλερίζεη είηε ζπκπιεξώλεη κεραληθά αηέιεησηεο ζειίδεο αζθήζεσλ.

Αλαγλσζηηθή εμάζθεζε

Ζ θύξηα έκθαζε δίλεηαη ζηελ εθηεηακέλε αλάγλσζε, άιινηε ζρνιηθώλ θαη
άιινηε ςπραγσγηθώλ θεηκέλσλ. Ζ αληίιεςε πνπ θπξηαξρεί είλαη πσο ε εμάζθεζε είηε
κέζα ζηελ ηάμε είηε εθηόο, κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ θαηαλόεζε. Αλήθεη ζηε
γεληθόηεξε πξνζέγγηζε εθπαίδεπζεο θαη εμάζθεζεο (drill and practice). Οη έξεπλεο
ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε δελ πξνζέθεξαλ απνηειέζκαηα ζηήξημεο.

Τι αυήνει πίσω της σαν κληρονομιά
Ζ πξνζέγγηζε ηεο αλαγλσζηηθήο εμάζθεζεο αλ θαη ζαλ ινγηθή έρεη
ελζσκαησζεί εδώ θαη ρξόληα ζηελ πξαθηηθή ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, δελ άθεζε
ζεκαληηθά ζηνηρεία σο παξαθαηαζήθε ή σο δάλεην ζηηο ζεκεξηλέο δηδαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο. Δίλαη κηα απόιπηα θαζνδεγνύκελε επαλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ κε
ζθνπό ηελ εκπέδσζε δεμηνηήησλ πνπ όκσο απαηηνύλ πνιιέο θαη βαζηάο επεμεξγαζίαο
ιεηηνπξγίεο.

Γηδαζθαιία θαηεπζπλόκελε από ηνλ εθπαηδεπηηθό

Μέρξη ηνπιάρηζηνλ ηε δεθαεηία ηνπ ’80, ε έλλνηα θαη ε εηθόλα ηεο άκεζεο
δηδαζθαιίαο ήηαλ ζνιή θαη κάιινλ ζπκπεξαδόκελε πίζσ από ηηο γξακκέο ησλ
Οκάδα επηκόξθσζεο: Φηιόιογοη
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εξεπλεηηθώλ θεηκέλσλ θαη ησλ δηδαθηηθώλ πξνγξακκάησλ. Γελ εκθαλίδεηαη
απηόλνκα κέρξη εθείλε ηελ πεξίνδν. Παξ’ όια απηά κπνξεί θάπνηνο λα αλαγλσξίζεη
ζηνηρεία ηεο ζε έξεπλεο θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Ζ ινγηθή ηέηνηνπ είδνπο
πξνζέγγηζεο θαηά βάζε πξννξίδνληαλ σο δηδαζθαιία ζε πεξηνξηζκέλεο επεμεγήζεηο
θαη ιίγε κνληεινπνίεζε (εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζία από ηνλ εθπαηδεπηηθό σο κνληέιν),
παξά σο ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία αθνινπζνύκελε από θαηεπζπλόκελε πξαθηηθή,
παξαθνινύζεζε από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη αλεμάξηεηε πξαθηηθή.

Γηδαζθαιία ζηξαηεγηθώλ θαηαλόεζεο
Κάησ από ηνλ γεληθό απηό ηίηιν «ζηεγάδνληαη» κηα ζεηξά από κεζόδνπο
(δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο) πνπ ζθνπό έρνπλ, αθελόο ηελ ελεκέξσζε ηνπ καζεηή γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή (ή νκάδα ζηξαηεγηθώλ) ζε επίπεδν κεηαγλσζηηθήο γλώζεο.
Με άιια ιόγηα ζηόρνο απηώλ ησλ κεζόδσλ είλαη λα γλσξίζεη ν καζεηήο ην πιαίζην
κέζα ζην νπνίν ζα θιεζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ζηξαηεγηθή, ηα ζπγθεθξηκέλα
βήκαηα εθαξκνγήο ηεο, ηελ αμία – ρξεζηκόηεηά ηεο θαη ηνπο ηξόπνπο πξνζαξκνγήο
ηεο ζηηο πεξηζηάζεηο.
Ζ δηδαζθαιία ζηξαηεγηθώλ ππνζηεξίδεηαη από έλα πιήζνο εξεπλώλ πνπ
αλαθέξεη όηη:
1. Οη ζηξαηεγηθέο κπνξνύλ λα δηδαρζνύλ απνηειεζκαηηθά, κε δνκεκέλν θαη
ζαθή ηξόπν.
2. Όρη κόλν νη κεκνλσκέλεο ζηξαηεγηθέο, αιιά θαη νκάδεο ζηξαηεγηθώλ ή
νξγαλσκέλα ζρέδηα δξάζεο (ζύλζεηεο ζηξαηεγηθέο) κπνξνύλ λα δηδαρζνύλ.
3. Όινη νη καζεηέο είηε αληηκεησπίδνπλ είηε όρη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, έρνπλ
θέξδε από ηε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθώλ.
4. Ζ δηδαζθαιία απηή κπνξεί λα γίλεη εμαηνκηθεπκέλα ή ζε κηθξέο θαη κεγάιεο
νκάδεο έρνληαο επηηπρία.
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ αλαπηύρζεθαλ δηάθνξνη ηξόπνη δηδαζθαιίαο. Οη
ζεκαληηθόηεξνη από απηνύο αλαθέξζεθαλ ζηελ ελόηεηα 3 «Γηδαζθαιία καζεηώλ κε
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε» θαη πεξηγξάθνληαη ζε
ζπληνκία εδώ:
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α. Άκεζε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθώλ


Δίλαη ν πιένλ ηεθκεξησκέλνο εξεπλεηηθά ηξόπνο δηδαζθαιίαο ζηξαηεγηθώλ.



Βαζίδεηαη ζηε κνληεινπνίεζε ησλ βεκάησλ εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο, από
ηνλ εθπαηδεπηηθό.



Τπάξρνπλ πνιιέο δπλαηόηεηεο

πξνζαξκνγήο θαη ηξνπνπνίεζεο

ηεο

δηδαζθαιίαο. Έηζη, κπνξεί εύθνια λα ελζσκαησζεί ζηελ θαζεκεξηλή
δηδαθηηθή πξάμε, όπνηα θη αλ είλαη απηή (εμαηνκίθεπζε – νκάδα –
ζπλεζηζκέλε ηάμε).


Δίλαη κεησπηθή δηδαζθαιία, απόιπηα θαζνδεγνύκελε από ηνλ εθπαηδεπηηθό.

β. Άκεζε επεμήγεζε


Δίλαη ε εμέιημε ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο ζηξαηεγηθώλ.



Δπηθεληξώλεηαη όρη ηόζν ζηα βήκαηα εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο, όζν ζηνλ
ηξόπν ζθέςεο (λνεηηθή επεμεξγαζία).



Ο εθπαηδεπηηθόο παίδεη θεληξηθό ξόιν, σο πεγή ζπλερνύο πξνζθνξάο
βνήζεηαο θαη επεμεγήζεσλ ηεο ινγηθήο ηεο ζηξαηεγηθήο.

γ. Γλσζηηθή ηξνπνπνίεζε ζπκπεξηθνξάο


Δίλαη ν ζπγθεξαζκόο ζπκπεξηθνξηθώλ θαη γλσζηηθώλ ηερληθώλ.



Κεληξηθό ζεκείν είλαη ε ξύζκηζε ηεο γλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ
από ηνπο ίδηνπο, κέζα από ήδε καζεκέλα, εζσηεξηθεπκέλα ζρέδηα δξάζεο.
Απηά πινπνηνύληαη πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
αλαγλσζηηθνύ έξγνπ.

δ. Μνληέιν ζηξαηεγηθώλ παξέκβαζεο (Kansas)


ηνρεύεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο αλεμάξηεηεο κάζεζεο.



Υξεζηκνπνηνύληαη βήκαηα, κνληεινπνίεζε θαη θαζνδεγνύκελε πξαθηηθή.



Σν ραξαθηεξηζηηθό ηεο είλαη ν αζπλήζηζηνο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πινπνηείηαη
ε κνληεινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Δλώ εθείλνο εθαξκόδεη σο κνληέιν ηελ
ζηξαηεγηθή πνπ δηδάζθεηαη, νη καζεηέο ζρνιηάδνπλ, θάλνπλ πξνγλώζεηο γηα
ην ηη ζα αθνινπζήζεη, ζθέθηνληαη θαη πξνηείλνπλ.

ε. Ακνηβαία δηδαζθαιία
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Δίλαη ηξόπνο δηδαζθαιίαο ηεζζάξσλ βαζηθώλ ζηξαηεγηθώλ θαηαλόεζεο
(δεκηνπξγίαο εξσηήζεσλ, δηεπθξίληζεο, αλαθεθαιαίσζεο θαη πξόγλσζεο).



Τινπνηείηαη ζε νκάδεο.



Ο εθπαηδεπηηθόο θαη νη καζεηέο – κέιε ηεο νκάδαο παίξλνπλ δηαδνρηθά ηνλ
ξόιν ηνπ ππνζηεξηθηή – «αξρεγνύ» ηεο δηαδηθαζίαο.

Τι αυήνει πίσω της σαν κληρονομιά
Σα ζεκαληηθόηεξα ζηνηρεία πνπ πξνζέθεξε ε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθώλ ζηε
δηδαζθαιία ηεο θαηαλόεζεο είλαη δύν. Πξώηνλ, όηη έθεξε ζην θέληξν ηεο δηδαθηηθήο
πξάμεο ηελ θαηαλόεζε κε ξεηό ηξόπν. Γεύηεξνλ, ε ζπλερηδόκελε έξεπλα, είρε ζαλ
απνηέιεζκα ηελ πξόηαμε ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη όρη ησλ δηδαθηηθώλ κέζσλ
θαη δηαδηθαζηώλ, πέξα θαη έμσ από ην δαζθαινθεληξηζκό. Έηζη, ε δηδαζθαιία
ζηξαηεγηθώλ ζηνπο καζεηέο κεηαηξάπεθε – εμειίρζεθε ζηελ αλάπηπμε δηδαθηηθώλ
ζηξαηεγηθώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Με ηηο ζηξαηεγηθέο απηέο κπνξεί λα θαζνδεγήζεη,
λα ελεκεξώζεη θαη λα κεηαηξέςεη (ζε όπνην βαζκό είλαη απηό εθηθηό) ηνπο καζεηέο
ηνπ ζε ζηξαηεγηθνύο αλαγλώζηεο.
Άιια ζεκαληηθά ζηνηρεία κε ηα νπνία «πξνηθνδόηεζε» ε δηδαζθαιία
ζηξαηεγηθώλ ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ηεο θαηαλόεζεο, ήηαλ ε κνληεινπνίεζε κε όπνηα
κνξθή πινπνηείηαη (κε ή ρσξίο εκπινθή θαη ζρνιηαζκό από ηνπο καζεηέο), ε νκαδηθή
εξγαζία θαη ε απηνξξύζκηζε κέζα από καζεκέλα θαη εζσηεξηθεπκέλα ζρέδηα
απηνθαζνδήγεζεο.
ηξαηεγηθέο κειέηεο

Ζ πξνζέγγηζε απηή εληάζζεηαη ζηε γεληθόηεξε πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο
ζηξαηεγηθώλ. Αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία δηάθνξσλ ηερληθώλ θαη κεζόδσλ
νξγάλσζεο πιεξνθνξηώλ θαη ζύγθξηζήο ηνπο, έηζη ώζηε λα βειηηώλεηαη ε
αλαγλσζηηθή θαηαλόεζε.
Πνιιέο ηερληθέο (όπσο ε αλαθεθαιαίσζε, ε ζθηαγξάθεζε, ε ιήςε
ζεκεηώζεσλ θιπ.) έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλόεζεο.
Μάιηζηα, ηε δεθαεηία ηνπ ’90, ην εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ αλαδσππξώζεθε έρνληαο
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πιένλ ζεκαληηθό ππόβαζξν εξεπλώλ πάλσ ζηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο ησλ
ζηξαηεγηθώλ.

Τι αυήνει πίσω της σαν κληρονομιά
Σν ζεκαληηθόηεξν ζηνηρείν πνπ έκεηλε από απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, είλαη ε
ζηξνθή ηεο δηδαζθαιίαο ζε πην νξγαλσκέλεο θαη πην ζύλζεηεο δνκέο, ηηο ζηξαηεγηθέο
(ζπζηήκαηα) κειέηεο. Ζ κεηαηόπηζε από ηηο απιέο επαλαιήςεηο ηεο αλάγλσζεο θαη
ηελ εμάζθεζε ζε ζύλζεηα νξγαλσκέλα ζρήκαηα (π.ρ. K-W-L, SQ3R, βιέπε ελόηεηα
7) νδεγεί ζε βειηίσζε αθελόο ηεο θαηαλόεζεο θαη ζε αλάπηπμε ηεο κεηαθαηαλόεζεο
(κεηαγλώζεο, εθηειεζηηθνύ ειέγρνπ ηεο θαηαλόεζεο) αθεηέξνπ.

Μειέηε ιέμεσλ

Ζ πξνζέγγηζε απηή αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία ηερληθώλ εύξεζεο ηεο
πξνέιεπζεο ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ θαη αλάπηπμεο ιεμηινγίνπ. Αλ θαη νη έξεπλεο πνπ
έγηλαλ, δελ έδεημαλ ζεκαληηθά θέξδε ζηελ θαηαλόεζε ησλ καζεηώλ από ηε
κεκνλσκέλε δηδαζθαιία απηνύ ηνπ ηύπνπ, ηα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρεη κηα
αλαζέξκαλζε ηνπ εξεπλεηηθνύ ελδηαθέξνληνο ζην πεδίν απηό.
Ζ πξνζέγγηζε πιένλ απηή έρεη εληαρζεί ζηε γεληθόηεξε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε
ηεο δηδαζθαιίαο ζηξαηεγηθώλ. Θεσξείηαη κηα ζηξαηεγηθή βαζηάο επεμεξγαζίαο θαη
ηδηαίηεξα απαηηεηηθή, πνπ ζα πξέπεη λα εληαρζεί κέζα ζε κηα επξύηεξε δνκή
ζηξαηεγηθώλ θαη λα δηδαρζεί σο κέξνο ηνπ ζπλόινπ απηνύ.

Τι αυήνει πίσω της σαν κληρονομιά
Ζ κειέηε (ιεμηινγηθή θαη γξακκαηηθή – παξαγσγηθή) ησλ ιέμεσλ, αλ θαη δελ
κπνξεί λα ζηαζεί κόλε ηεο ζαλ απνηειεζκαηηθόο ηξόπν δηδαζθαιίαο ηεο θαηαλόεζεο,
έρεη κεγάιε ζεκαζία γη’ απηήλ. Σν λέν πνπ έθεξε ζηηο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο κέζα
από ηε δηδαζθαιία, ηεο θαηαλόεζεο ησλ καζεηώλ, ήηαλ ε ζηξνθή όρη κόλν ζε
νξγαλσκέλεο δνκέο ζηξαηεγηθώλ, αιιά ε ζηξνθή ζε πην ζύλζεηεο, απαηηεηηθέο θαη
βαζηάο επεμεξγαζίαο ηερληθέο. Ζ ζηξνθή απηή κπνξεί λα βνεζήζεη ζην πέξαζκα από

Οκάδα επηκόξθσζεο: Φηιόιογοη

16

ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ηελ θπξηνιεθηηθή ζηνπο πην ζύλζεηνπο ηύπνπο θαηαλόεζεο, όπσο ε ζπκπεξαζκαηηθή
θαη ε θαηαλόεζε εθηίκεζεο (βιέπε Δλόηεηα 4: Αμηνιόγεζε θαηαλόεζεο).

Δλεξγνπνίεζε λνεηηθώλ ζρεκάησλ

Αλ θαη ε ζεσξία ησλ λνεηηθώλ ζρεκάησλ ήηαλ γλσζηή από πνιύ λσξίο ηνλ
πξνεγνύκελν αηώλα, κόιηο κεηά ην 1960, άξρηζε λα ππάξρεη ε ηδέα ρξήζεο ηεο γηα ηε
βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο. Μάιηζηα, ρξεζηκνπνηήζεθε αξθεηά έληνλα
ηηο δύν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (ηνπ ’80 θαη ηνπ ’90) σο δηδαζθαιία ησλ ζηξαηεγηώλ
ελεξγνπνίεζεο θαη ρξήζεο ηεο πξνεγνύκελεο γλώζεο λνεηηθώλ ζρεκάησλ πνπ
ππάξρνπλ απνζεθεπκέλα ζηελ καθξόρξνλε κλήκε ηνπ καζεηή).
Ζ αλάπηπμε θαη ρξήζε βνεζεκάησλ, ηερληθώλ θαη κεζόδσλ, όπσο νη πξώηκνη
νξγαλσηέο (advanced organizers), ε ύπαξμε πεξηιήςεσλ πξηλ από ην θείκελν, νη
πιαγηόηηηινη, έρνπλ ζαλ ζθνπό ηελ ελεξγνπνίεζε ή ηελ αλάπηπμε (εθόζνλ δελ
ππάξρεη ήδε) ησλ λνεηηθώλ ζρεκάησλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ
θεηκέλνπ.
Αθόκε, νη απαξαίηεηεο ζηξαηεγηθέο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ ζρεκάησλ
απηώλ, νινθιεξώλεη ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ λνεηηθώλ ζρεκάησλ.

Τι αυήνει πίσω της σαν κληρονομιά
Ζ ελεξγνπνίεζε θαη ρξήζε ηεο γλώζεο ππνβάζξνπ (λνεηηθώλ ζρεκάησλ) πνπ
έρνπκε – ή ζα πξέπεη λα έρνπκε – είλαη απαξαίηεηε γηα λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή
θαη βαζηά θαηαλόεζε. Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε βνεζά
ζεκαληηθά όρη κόλν ηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ ζηόρνπ, αιιά θαη ην λα έρνπκε
νινθιεξσκέλε θαη ζαθή εηθόλα ηεο δεμηόηεηαο ηεο θαηαλόεζεο.

Υξήζε ηεο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ

Ζ δηδαθηηθή απηή ζηξαηεγηθή πνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο
ζηξαηεγηθώλ, ζα κπνξνύζε λα πεη θαλείο όηη ζπκπίπηεη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ
λνεηηθώλ ζρεκάησλ. Οπζηαζηηθά όκσο αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλόεζε ησλ λνεηηθώλ
Οκάδα επηκόξθσζεο: Φηιόιογοη
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ζρεκάησλ όρη ηνπ αλαγλώζηε, αιιά ηνπ ζπγγξαθέα, όπσο απηά εκθαλίδνληαη κέζα
ζην θείκελν. Ζ αλαθνξά απηή ησλ λνεηηθώλ ζρεκάησλ ηνπ ζπγγξαθέα κπνξεί λα
βξεζεί ζε νξγαλσηηθά ζρέδηα – δνκέο θεηκέλνπ (παξάγξαθνη κε εηδηθό ύθνο, ρξήζε
ζεκείσλ ζηίμεο θιπ.) ή ζπληαθηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ. Ζ δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή
ηεο ρξήζεο ηεο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα σο
απνηέιεζκα κηαο πξνζπάζεηαο δνκεκέλεο, νινθιεξσκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο
δηδαζθαιίαο ηεο θαηαλόεζεο. Καηά ηελ πινπνίεζή ηεο ρξεζηκνπνηνύληαη γλσζηηθνί
ή λνεηηθνί ράξηεο θαη ζρεδηαγξάκκαηα.

Τι αυήνει πίσω της σαν κληρονομιά
Ζ πξαγκαηηθή θαη νπζηαζηηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ αλαγλώζηε κε ην θείκελν
(θαη θαη’ επέθηαζε κε ηα γλσζηηθά ζρήκαηα – ηδέεο ηνπ ζπγγξαθέα) ήηαλ ε
ζπλεηζθνξά ηεο δηδαθηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ρξήζεο ησλ δνκώλ ηνπ θεηκέλνπ ζηε
δηδαζθαιία ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο. Σν θείκελν πιένλ δελ είλαη έλα «μεξό»
θαη «απνζηεσκέλν» αληηθείκελν, ην νπνίν πξέπεη λα δηαβαζηεί θαη λα μαλαδηαβαζηεί
πνιιέο θνξέο. «Μπξνζηά θαη πίζσ από ηηο γξακκέο» ηνπ ππάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία
πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ εμαγσγή λνήκαηνο θαη εκπέδσζεο κηαο ελεξγεηηθήο
δηαδηθαζίαο θαηαλόεζεο.

Μεηαγλσζηηθή Παξαθνινύζεζε

Ζ παξαθνινύζεζε είλαη ίζσο ην βαζηθόηεξν θνκκάηη ηεο κεηαθαηαλόεζεο. Ζ
απην – παξαθνινύζεζε ηεο θαηαλόεζεο ηνπ από ηνλ ίδην ηνλ αλαγλώζηε, έρεη
αλαδεηρζεί ζαλ ζεκαληηθό ζηνηρείν επηηπρεκέλεο αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο. Ζ
δεμηόηεηα απηή, πξνάγεη ηελ κεηαγλώζε ή ηελ ηθαλόηεηα ησλ αλαγλσζηώλ λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηη γλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηό πνπ γλσξίδνπλ γηα ηηο
γισζζηθέο δνκέο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ, ώζηε λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή
θαηαλόεζε. Οπζηαζηηθά, απμάλεηαη ην εύξνο θαη ην βάζνο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ
αλαγλώζηε κε ην θείκελν θαη ππάξρεη κηα πην ζπλεηδεηή πξνζέγγηζή ηνπ.
Ζ απην – παξαθνινύζεζε ηεο θαηαλόεζεο είλαη πξναπαηηνύκελν ηεο ρξήζεο
νπνηαζδήπνηε άιιεο δηνξζσηηθήο ζηξαηεγηθήο. Πξέπεη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
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παξαθνινύζεζεο, λα εληνπηζηεί θαη λα αλαγλσξηζηεί ζαθώο θάπνην πξόβιεκα ηεο
πνξείαο ηεο θαηαλόεζεο, ώζηε κεηά, ν αλαγλώζηεο λα απνθαζίζεη αλ θαη κε πνηνλ
αθξηβώο ηξόπν ζα αληηδξάζεη (κεηαγλσζηηθόο έιεγρνο κε ηε ρξήζε δηνξζσηηθώλ
ζηξαηεγηθώλ).
Ζ δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή ηεο απην – παξαθνινύζεζεο πεξηιακβάλεη ηε
δηδαζθαιία ρξήζεο ζύλζεησλ θξηηεξίσλ νξζόηεηαο (ζπλήζσο κε άκεζε παξέκβαζε ή
άκεζε επεμήγεζε), ζηξαηεγηθώλ παξάθξαζεο, ελεξγνπνίεζεο ηεο πξνεγνύκελεο
γλώζεο, ζύγθξηζεο ηδεώλ θαη ζπκπεξαζκνύ θιπ.

Τι αυήνει πίσω της σαν κληρονομιά
Ζ πιήξεο ζπλείδεζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ηεο αλαγλσζηηθήο
θαηαλόεζεο, είλαη κηα από ηηο πιένλ ζύλζεηεο θαη βαζηάο επεμεξγαζίαο δηαδηθαζίεο,
πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλόεζε. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο ζηε
γεληθόηεξε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηξαηεγηθώλ, ήηαλ ε αθαίξεζε
ηνπ ζηνηρείνπ ηεο κεραληζηηθήο εθηέιεζήο ηνπο. Με ηελ απην – παξαθνινύζεζε θαη
ηνλ κεηαγλσζηηθό έιεγρν, ν αλαγλώζηεο δελ εθηειεί απιώο καζεκέλα ζρέδηα
αληίδξαζεο (ηερληθέο) αιιά έρεη πάξεη ηνλ έιεγρν ηεο θαηαλόεζήο ηνπ, ν ίδηνο,
ζπλεηδεηά θαη νξγαλσκέλα.

Μέζοδοη ποσ τρεζηκοποηούληαη ζηελ Δηδηθή Αγωγή

Άκεζε δηδαζθαιία – DISTAR

Δίλαη ην δεκηνύξγεκα ησλ Carl Bereiter θαη Siegfried Engelmann. Αλ θαη
αξρηθά ε Άκεζε Γηδαζθαιία απεπζύλνληαλ ζε παηδηά πνπ εμαηηίαο ησλ
ππνβαζκηζκέλσλ

θνηλσληθώλ

πεξηβαιιόλησλ

από

ηα

νπνία

πξνέξρνληαλ,

απνηύγραλαλ ζην ζρνιείν. Οη βαζηθέο αξρέο ήηαλ:
1. Σα παηδηά απηά έξρνληαη αληηκέησπα κε έλα γλσζηηθό έιιεηκκα ζε ζρέζε κε
ηηο γλσζηηθέο απαηηήζεηο πνπ επηβάιιεη ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ ε κεζαία
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ηάμε. Έηζη, απνηπγράλνπλ θαη δελ κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο
ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο.
2. Σα παηδηά απηά ζα πξέπεη λα μεπεξάζνπλ κε ιεθηηθέο θαη ιεθηηθέο
ζπκπεξηθνξέο πνπ θέξλνπλ ζηελ ηάμε θαη δε ζπλάδνπλ κε ην πιαίζηό ηεο.
Απηό ζα γίλεη κόλν κε δηδαζθαιία.
3. Οη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ πξνθύπηνπλ από ηελ αμηνιόγεζε ηνπ
καζεηή αιιά από ηηο ηεξαξρίεο ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθαζίδεηαη λα
δηδαρζνύλ.
4. Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία νξίδεηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη είλαη δνκεκέλε,
βήκα πξνο βήκα, εμεηδηθεπκέλε θαη άκεζε.
5. Ζ άκεζε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ γλώζεσλ ή δεμηνηήησλ ζα έρεη ζαλ
ζπλέπεηα απνηειέζκαηα ζ’ απηέο ηηο γλώζεηο ή δεμηόηεηεο.
Ζ κέζνδνο αλήθεη ζε απηέο πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ θώδηθα θαη ζην ζηαδηαθό
«ζπάζηκό» ηνπ (απνθσδηθνπνίεζε). Δίλαη πνιύ ζπγθεληξσηηθή θαη κεησπηθή κηα θαη
δελ ππάξρνπλ ρξνληθά πεξηζώξηα γηα παξεθθιίζεηο.
Τι αυήνει πίσω της σαν κληρονομιά
εκαληηθό ζηνηρείν πνπ εηζήγαγε, είλαη ε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθώλ
θαηαλόεζεο. Απηό κάιηζηα, καδί κε ηε γεληθεπκέλε ρξήζε ηεο κνληεινπνίεζεο σο
δηδαθηηθήο πξαθηηθήο είλαη ηα δύν ζεκαληηθά ζεκεία πνπ ζα κπνξνύζε λα πεη θαλείο,
πσο θιεξνδόηεζε ε Άκεζε Γηδαζθαιία ζηηο επόκελεο αληηζηαζκηζηηθέο –
δηνξζσηηθέο κεζόδνπο.
Ζ δηδαζθαιία ζηξαηεγηθώλ θαηαλόεζεο, αθελόο θέξλεη ζην πξνζθήλην ηελ
εμαγσγή λνήκαηνο θαη ηεο δίλεη ηε ζέζε πνπ ηεο αμίδεη θαη αθεηέξνπ αλαδεηθλύεη ηε
δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηηο ζηξαηεγηθέο σο ζεκαληηθό κέξνο ηεο δηδαθηηθήο
πξαθηηθήο. Μάιηζηα, ήηαλ ηόζν επηηπρεκέλε απηή πξαθηηθή, ώζηε παξέκεηλε κέρξη
θαη ζήκεξα ε Άκεζε Γηδαζθαιία, έλαο από ηνπο πην απνηειεζκαηηθνύο θαη
εξεπλεηηθά ηεθκεξησκέλνπο ηξόπνπο δηδαζθαιίαο κεκνλσκέλσλ ζηξαηεγηθώλ.
Σέινο, ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο αλάιπζεο θαη βήκα πξνο βήκα δηδαζθαιίαο πνπ
ρξεζηκνπνηεί ε Άκεζε Γηδαζθαιία ελζσκαηώζεθε θαη απνηειεί κηα ζεκαληηθή
δηδαθηηθή αξρή ηεο Δηδηθήο Αγσγήο.
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Πξόγξακκα «Αλάθηεζε ηεο Αλάγλσζεο» (Clay)

Ζ κέζνδνο απηή απνηειεί ίζσο ην θιαζηθόηεξν παξάδεηγκα «ηζνξξνπεκέλεο»
δηδαζθαιίαο. Πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη ζηελ πξαθηηθή ηεο ηηο δύν ζεκαληηθέο γεληθέο
πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο. Αλαπηύρζεθε ζηε Νέα Εειαλδία, κηα
ρώξα πνπ δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε δεηήκαηα αλάγλσζεο θαη αλαιθαβεηηζκνύ, από
ηελ Clay. Γηα ηελ Clay, αλάγλσζε ζεκαίλεη: κηα δξαζηεξηόηεηα ζηξαηεγηθήο
δηαδηθαζίαο θαηάθηεζεο ηνπ λνήκαηνο. Ζ ηζρύο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, όπσο θαη ε
πξνζαξκνζηηθόηεηά ηεο απμάλνληαη κε ηελ πξαθηηθή (Κσηνύιαο, 1999).
Σα θύξηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αλάθηεζε ηεο Αλάγλσζεο» είλαη:
1. Γηδάζθεη αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε κέζα από πξαγκαηηθά θείκελα.
2. Υξεζηκνπνηεί απζεληηθά θείκελα ησλ παηδηώλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ όρη κόλν
ην επίπεδό ηνπο αιιά θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο.
3. Απαηηεί θαηάιιειεο πξνζρνιηθέο εκπεηξίεο.
4. Δπελδύεη πάλσ ζην θαινζρεδηαζκέλν αλαιπηηθό πξόγξακκα γξακκαηηζκνύ
πνπ έρεη.
5. Βαζίδεηαη πνιύ ζηελ πξώηκε παξέκβαζε.
6. Ζ αλάγλσζε ζεσξείηαη σο κηα δηαδηθαζία ιύζεο ελόο πξνβιήκαηνο. Μέζα
από απηήλ ηε κεηαγλσζηηθνύ ηύπνπ δηαδηθαζία, ν αλαγλώζηεο αιιειεπηδξά
κε ην θείκελν.

Σν πξόγξακκα ηεο Clay απεπζύλεηαη ζηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ εκπέδσζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο. Δίλαη καζεηέο
πνπ ελώ εθηέζεθαλ ζε δηδαζθαιία αλάγλσζεο, δελ θαηάθεξαλ λα επηηύρνπλ.
Μηα ηππηθή θαζεκεξηλή δηδαζθαιία ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αλάθηεζε ηεο
Αλάγλσζεο» πεξηιακβάλεη κε ηε ζεηξά ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο:
I. Δπαλάιεςε ηεο αλάγλσζεο δύν ή πεξηζζόηεξσλ γλσζηώλ βηβιίσλ.
II. Αλάγλσζε από ην παηδί ηνπ λένπ βηβιίνπ.
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III. Αλαγλώξηζε γξακκάησλ.
IV. Γξαθή ηζηνξίαο.
V. Φσλεκηθή αλάιπζε ιέμεσλ.
VI. «Κνκκάηηαζκα» ηεο ηζηνξίαο πνπ έγξαςε ην παηδί θαη δξαζηεξηόηεηεο
επαλαζπλαξκνιόγεζήο ηνπ.
VII. Δηζαγσγή λένπ βηβιίνπ.
VIII. Πξνζπάζεηεο αλάγλσζεο ηνπ λένπ βηβιίνπ.

Τι αυήνει πίσω της σαν κληρονομιά
Σν πξόγξακκα ηεο Clay αθνινπζεί κηα ηζνξξνπεκέλε πνξεία αλάκεζα ζηηο
δύν γεληθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αλάγλσζεο. Ζ ινγηθή
απηήο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο κόλν ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ από θάζε πξνζέγγηζε πνπ
ηαηξηάδνπλ ζε νκάδεο καζεηώλ θαη δείρλνπλ λα είλαη απνηειεζκαηηθά, εδξαηώλεηαη κε
ην πξόγξακκα «Αλάθηεζεο ηεο Αλάγλσζεο».
Αθόκε, ε ζαθήο ζηόρεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ ήδε
απνηύρεη κηα θνξά ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο, είλαη έλα ζηνηρείν πνπ ην
δηαθνξνπνηεί από άιιεο πξνζεγγίζεηο. Ζ μεθάζαξε ηνπνζέηεζή ηνπ ζην ζηξαηόπεδν
ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, γίλεηαη κε ηε βαζηθή ζέζε ηεο Clay γηα παξαθνινύζεζε ηνπ
γλσζηηθνύ βεκαηηζκνύ ηνπ καζεηή ππό ην πξίζκα όκσο κηαο ζπλεπνύο θαη θαιά
δνκεκέλεο ηεξαξρίαο.
Σα νξγαληθά κέξε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, όπσο είλαη ε
ηεξαξρία ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο αιθαβεηηζκνύ, ε ρξήζε πξαγκαηηθώλ
θεηκέλσλ θαη νη δξαζηεξηόηεηεο, απνηεινύλ ζεκαληηθή δηδαθηηθή ζπλεηζθνξά ζηε
δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο θαηαλόεζεο.
Σέινο, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ ησλ ίδησλ ησλ παηδηώλ ππεξηνλίδεη ηελ
αμία ηνπ ελδηαθέξνληνο σο παξάγνληα θηλεηνπνίεζεο ηνπ καζεηή. Δπεηδή αθξηβώο ν
καζεηήο έρεη λα δηαβάζεη θάηη πνπ έγξαςε ν ίδηνο θαη επνκέλσο ηνλ ελδηαθέξεη,
θηλεηνπνηείηαη θαη εκπιέθεηαη ζηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ πξνζπάζεηα όρη
κόλν εμαγσγήο ηνπ λνήκαηνο αιιά θαη εκβάζπλζεο ζε απηό.
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Δπίινγνο
Ζ παξάζεζε όρη κόλν ησλ γεληθώλ πξνζεγγίζεσλ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο
θαηαλόεζεο, αιιά θαη ησλ άιισλ κεξηθόηεξσλ κεζόδσλ, εμεγεί ηελ αδπλακία ηεο
έξεπλαο λα αλαδείμεη θάπνηα από απηέο σο ηελ πην ελδεδεηγκέλε θαη απνηειεζκαηηθή.
Μηα ινγηθή, αλάινγε ηεο «ηζνξξνπεκέλεο» πξνζέγγηζεο, όπνπ ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά (γλσζηηθά, κεηαγλσζηηθά, θνηλσληθά θιπ.) ηνπ καζεηή ζα ήηαλ
εθείλνο ν παξάγνληαο πνπ ζα θαζνξίζεη ηη ζα πεξηιακβάλεη κηα κέζνδνο δηδαζθαιίαο
ηεο θαηαλόεζεο, είλαη κάιινλ ε πξνζθνξόηεξε. Όπσο θάλεθε από ηηο αλαθνξέο ζηηο
κεζόδνπο θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο, όιεο (ή ζρεδόλ όιεο) έρνπλ θάπνηα ζηνηρεία πνπ
κπνξνύλ λα θαλνύλ ρξήζηκα θαη λα ελζσκαησζνύλ ζε κηα δηδαζθαιία, ώζηε λα είλαη
απνηειεζκαηηθή.
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