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A. Μαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες:  

Τα χαρακτηριστικά τους και οι ανάγκες τους. 
 

Συνήθως τα φώτα της δηµοσιότητας και τα ΜΜΕ ασχολούνται µε τις επιτυχίες 
των µαθητών στις εξετάσεις και µε τους µαθητές που αρίστευσαν. Αναλύουν τα χαρα-
κτηριστικά τους, τις τεχνικές τους, τα ενδιαφέροντά τους. Η εκδήλωση ανάλογου ενδια-
φέροντος για τους µαθητές που «απέτυχαν» είναι µάλλον απίθανη! Ακόµα και αν υπάρ-
ξει κάτι τέτοιο καταλήγουµε ότι ‘φταίει το σύστηµα!’. 
 

Έχει επικρατήσει να οµαδοποιούµε τους µαθητές µε βάση τη χαµηλή τους επίδο-
ση σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα, στο µέσο όρο, στο σκορ που παρουσίασαν σε διά-
φορους δείκτες ‘εφυίας’ ή σε συνδυασµό των πιο πάνω. Σε όσους βρίσκονται κάτω από 
το Μ.Ο. δίνουµε χαρακτηρισµούς, όπως: 

• Μαθητές χαµηλών επιδόσεων,  
• Αδύνατοι µαθητές 
• Αποτυχόντες µαθητές 
• Εκπαιδευτικά µειονεκτούντες 
• Πολιτισµικά αποστερηµένοι 
• Συναισθηµατικά διαταραγµένοι 
• ∆ιανοητικά αδύνατοι 
Ένας χαρακτηρισµός από τους πιο πάνω, συνήθως χρησιµοποιείται και ως αιτιο-

λογία της ‘κατάστασης’ στην οποία τους κατατάσσουµε! 
 

Για πολλούς εκπαιδευτικούς το σχολείο είναι ένα ίδρυµα στο οποίο ο βασικός υ-
πεύθυνος για τη µη βελτίωση της κατάστασης ενός ‘προβληµατικού µαθητή’ είναι ο ίδιος 
µαθητής. Σπάνια καταλογίζονται ευθύνες στους εκπαιδευτικούς, στα προγράµµατα, στα 
µέσα και στις µεθόδους διδασκαλίας ή όπου αλλού. (Συνήθως ‘νύπτοµεν τας χείρας 
µας’). 
 

Παρόλο που οµαδοποιούµε τους µαθητές µε κάποιο χαρακτηριστικό τους, ο κάθε 
µαθητής έχει τις ιδιαίτερες ικανότητές του καθώς και τις αδυναµίες του σε σχέση µε τους 
υπόλοιπους. Ταυτόχρονα όµως έχει και κοινά χαρακτηριστικά µε τους υπόλοιπους, όπως  

• ενδιαφέροντα,  
• ανάγκες και  
• δικαιώµατα.  

 
Συνήθως στους αδύνατους µαθητές συναντούµε άτοµα µε χαµηλή αυτοεικόνα 

ή/και µε δυσκολίες κατανόησης.  
Η µαθησιακή βραδύτητα (slow learning) µπορεί να είναι αποτέλεσµα και των δύ-

ο. 
 
Μαθητές µε χαµηλή αυτοεικόνα. 
 

Οι µαθητές αυτοί έχουν πειστεί ότι ‘δεν τα καταφέρνουν’. Σε κάθε πρόκληση του 
σχολείου και σε κάθε νέα ευκαιρία οδηγούνται (σχεδόν µε βεβαιότητα) σε αποτυχία, σε 
απογοήτευση, σε συναισθήµατα ντροπής, ενοχής. ∆εν έχουν εµπιστοσύνη στο µέλλον 
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τους.Χωρίς να το θέλουν εµπλέκονται σε καταστάσεις που όλοι µας θέλουµε να αποφύ-
γουµε, όπως φόβος,  (να ταπεινωθούν στην τάξη, να δεχτούν ποινή), άγχος (δεν προφταί-
νουν το µάθηµα), απογοήτευση (δεν µπορούν να καταλάβουν τι λέει ο δάσκαλος).  
 
Συζήτηση: 
Ποια η σχέση φόβου, στρες, άγχους, απογοήτευσης και επίδοσης; 
 
Τι µπορεί να ‘κρύβεται’ πίσω από ένα µαθητή µε χαµηλή αυτοεικόνα: 

• Σειρά από προηγούµενες αρνητικές εµπειρίες και απογοητεύσεις. 
• Αυταρχικοί καθηγητές. 
• Αυταρχικοί γονείς. 
• Συγκρίσεις (αρνητικές) στο χώρο του σπιτιού ή του σχολείου. 
• Υπερπροστασία. 
• Ατοµικές ιδιαιτερότητες (φυσικές, κοινωνικές ή στο χαρακτήρα του) σε συν-

δυασµό µε τα πιο πάνω. 
 
Πως συµπεριφέρεται ή ‘αµύνεται’ στην τάξη ένας τέτoιoς µαθητής; 

• Αναπτύσσει αντισταθµίσεις, καλλιεργεί και προβάλει κάτι άλλο στο οποίο εί-
ναι καλός. 

• Προβάλλεται στην οµάδα του µε κάτι που οι άλλοι θεωρούν ως ‘σπουδαίο’ (έ-
στω και αν δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό). 

• Προσπαθεί να κρύψει το πρόβληµα (δεν θέλω, όχι δεν µπορώ). 
• Εξευτελίζει, τον καθηγητή αν  αυτόν θεωρεί ως αιτία ή ‘φορέα’ του προβλή-

µατος.  
• Αντί να ‘επιτεθεί’ δηλ. να αντιµετωπίσει το µάθηµα, ‘επιτίθεται’ στον καθηγη-

τή. 
• Προβάλλει έντονα την αδυναµία του επιζητώντας ‘οίκτο’ ή απαλλαγή (εγκα-

ταλείπει κάθε προσπάθεια). 
 
Συζήτηση: 
Ας σκεφτούµε και ας συζητήσουµε για το πως ‘τους βοηθά’ ο εκπαιδευτικός, ή πως µπορεί 
να τους βοηθήσει. 
 
Μαθητές µε ενδείξεις µειωµένων διανοητικών ικανοτήτων. 
 

Συνήθως (χωρίς να αποτελεί κανόνα), παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστι-
κά ενός πτωχού λεκτικού-συµβολικού συστήµατος: 

• Περιορισµένο λεξιλόγιο 
• Κακή χρήση της γραµµατικής 
• Καθυστέρηση στη χρήση του λόγου 
• Αδυναµία χρήσης αφηρηµένων συµβόλων 
• Περιορισµένη ικανότητα κατανόησης γραπτού ή προφορικού λόγου 
• Περιορισµένα νοητικά σχήµατα πληροφοριών, εννοιών, σχέσεων 
• Περιορισµένη ικανότητα ταξινόµησης ή οµαδοποίησης γεγονότων 
• Περιορισµένη αντίληψη της σχέσης αιτίου-αποτελέσµατος 
• Περιορισµένη ικανότητα γενίκευσης, ανάλυσης, επίλυσης αφηρηµένων λεκτι-

κών προβληµάτων 
• ∆υσκολία συγκράτησης στη σκέψη τους µιας σειράς συλλογισµών. 
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Όλα τα πιο πάνω θεωρούνται απαραίτητα για τη συµµετοχή των µαθητών σε µα-
θησιακές δραστηριότητες ενός τυπικού σχολείου. Μαθητές που παρουσιάζουν καθυστέ-
ρηση σε (ορισµένες έστω) διανοητικές ικανότητες φαίνεται να έχουν διαφορά µεταξύ 
πραγµατικής και «νοητικής» ηλικίας.  
Παρατηρείται επίσης συνεχής επιβράδυνση της προόδου που παρουσιάζουν.  
 
Συζήτηση:   
Ας σκεφτούµε και ας συζητήσουµε για το πως ‘τους βοηθά’ ο εκπαιδευτικός, ή πως µπορεί 
να τους βοηθήσει; 
  
Μαθητές µε προτίµηση και παραµονή στο επίπεδο της «φυσικής- εµπει-
ρικής» µάθησης. 
 

Η πρώτη επαφή µε το περιβάλλον, βάση για τη µάθηση στα παιδιά, γίνεται µέσα 
από την άµεση σχέση τους µε αυτό µε «φυσικό» τρόπο. Μέσα από τις φυσικές εµπειρίες 
τους αναπτύσσουν νοητικές εικόνες, σχηµατίζουν και δοµούν έννοιες. Ακολουθείται δη-
λαδή η σειρά «δράση, εµπειρία έννοια». Κατά την εκπαίδευσή τους στο σχολείο βαθ-
µιαία µεταφέρονται από το χώρο των συγκεκριµένων καταστάσεων στο χώρο των συλ-
λογισµών και των αφηρηµένων εννοιών, όπου πρώτα σχηµατίζεται η έννοια (στο λύκειο 
συνήθως από άλλες έννοιες) για να ακολουθήσει (πιθανόν) κάποια συγκεκριµένη «δρά-
ση». ∆εν είναι δεδοµένο ότι όλα τα παιδιά µεταβαίνουν ταυτόχρονα ή στο ίδιο χρονικό 
πλαίσιο από την µια κατάσταση στην άλλη. Η ικανότητα µετάβασης από το συγκεκριµέ-
νο στο αφηρηµένο, από τη διαχείριση υλικών στη διαχείριση συµβόλων, η επικοινωνία 
µε βάση µόνο έννοιες και συλλογισµούς, µπορεί να αργήσει για πολλούς µαθητές. Αυτοί 
θα χρειαστούν ιδιαίτερες µεθόδους, τεχνικές και µέσα σε σχέση µε τους οµηλίκους τους, 
για να προοδεύσουν. 
 

Μαθητές που έχουν προτίµηση σε άντληση πληροφοριών από το φυσικό περι-
βάλλον τους µέσω δράσεων, δείχνουν την τάση να εκδηλώνουν τα συναισθήµατά τους ή 
τις σκέψεις τους επίσης µε δράσεις. Έχουµε πολλές φορές παρατηρήσει µαθητές σε τέ-
τοιες εκδηλώσεις συµπεριφοράς, όπου: 

• Κτυπούν το µολύβι τους 
• Κτυπούν νευρικό-ρυθµικά τα πόδια τους στο πάτωµα 
• Τακτοποιούν διαρκώς τα βιβλία τους 
• Τσαλακώνουν και σκίζουν χαρτιά 
• Συνοµιλούν συνέχεια ψιθυριστά µε τους διπλανούς τους 
• Μιλούν µόνοι τους 
• Βγαίνουν συχνά από την τάξη 
• Έχουν νευρικά ξεσπάσµατα 
• Προκαλούν καβγάδες 

 
Όταν ο καθηγητής προσπαθεί να σταµατήσει ή να περιορίσει µια τέτοια συµπερι-

φορά, προκαλούνται ανεπιθύµητες εκδηλώσεις από τους µαθητές όπως: 
• επιθετικότητα,  
• σκυθρωπότητα,  
• απόσυρση από το µάθηµα,  
• ονειροπόληση.  
Κάθε µια από τις εκδηλώσεις αυτές καταστρέφει το κλίµα της τάξης και κάνει τη 

µαθησιακή διαδικασία πιο δύσκολη. 
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Συζήτηση: 
Ας σκεφτούµε και ας συζητήσουµε για το πως ‘τον βοηθά’ ο εκπαιδευτικός, ή πως µπορεί 
να τον βοηθήσει; 
 
Μαθητές που µαθαίνουν «πιο αργά». 
 

Μερικοί µαθητές χρειάζονται περισσότερο χρόνο σε σχέση µε τους υπόλοιπους για 
να µελετήσουν και να µάθουν κάτι, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οπωσδήποτε έχουν κά-
ποια νοητική υστέρηση ή άλλο διανοητικό ή συναισθηµατικό πρόβληµα. Ορισµένα χα-
ρακτηριστικά της προσωπικότητας αυτών των µαθητών συντελούν στο να δαπανούν πε-
ρισσότερο χρόνο σε σχέση µε τους συµµαθητές τους, όταν εµπλέκονται σε διάφορες µα-
θησιακές διαδικασίες, όπως: 

• Είναι υπερβολικά προσεκτικοί, λεπτολόγοι, επιφυλακτικοί 
• ∆εν προβαίνουν εύκολα σε γενικεύσεις 
• ∆εν δέχονται µια πρόταση ή δεν κατανοούν µια έννοια χωρίς ένα πρακτικό παρά-

δειγµα ή µια δική τους ‘δοκιµή’ 
• Έχουν ‘µονοδιάστατη σκέψη’ µε περιορισµένη ευρύτητα και προσαρµοστικότητα 
• ∆εν υιοθετούν εύκολα άλλα πλαίσια αναφοράς, πέρα από το δικό τους 

 
Το εκπαιδευτικό σύστηµα εκτιµά (και αµείβει) την ταχύτητα στην απάντηση, πράγ-

µα στο οποίο οι πιο πάνω µαθητές, λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους στο µαθησιακό τους 
τύπο, µειονεκτούν. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι καθηγητές περιµένουν τους αργούς ή αδύνατους µαθητές 
λιγότερο χρόνο για να απαντήσουν σε σχέση µε τους υπόλοιπους! 

Οι ίδιοι οι µαθητές που παρουσιάζουν µια βραδύτητα στη µάθηση έχουν παρατηρή-
σει ότι η προσπάθειά τους να είναι πιο γρήγοροι στις δραστηριότητές τους αυξάνει την 
πιθανότητα να κάνουν λάθη και ενεργοποιούν δραστηριότητες οι οποίες βλάπτουν την 
αυτοεικόνα τους. Έτσι εµµένουν στις συνήθειές τους και παραµένουν αργοί µαθητές! 
 
Συζήτηση: 
Ας σκεφτούµε και ας συζητήσουµε για το πως ‘τους βοηθά’ ο εκπαιδευτικός, ή πως µπορεί 
να τους βοηθήσει. 
 
∆ιαφορά φύλου και µαθηµατικά. 
 

Οι διαφορές στην επίδοση µεταξύ αγοριών και κοριτσιών δεν είναι σηµαντικές. 
Υπάρχει όµως διαφορά στον τρόπο που συµµετέχουν στη διαδικασία της µάθησης, στον 
τρόπο που επιλέγουν τα µελλοντικά τους επαγγέλµατα,  και το πως επηρεάζουν όλα αυτά  
τη στάση τους απέναντι στα µαθηµατικά. Η στάση τους απέναντι στα µαθηµατικά επη-
ρεάζεται επίσης και από κοινωνικά στερεότυπα που συνδέονται του φύλο τους. 

Έτσι επικρατεί µια άποψη, την οποία επικαλούνται πολλές φορές ως δικαιολογία 
οι µαθήτριες ότι «τα κορίτσια δεν τα καταφέρνουν στα µαθηµατικά». 
 
Συζήτηση: 
Ποια είναι η δική σας άποψη. Έχετε κάποια αιτιολόγηση; 
Ας σκεφτούµε και ας συζητήσουµε για το πως βοηθά ο εκπαιδευτικός, ή πως µπορεί να 
βοηθήσει. 
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Μαθητές µε πολιτισµικές διαφορές. 
 

Παιδιά µεταναστών, µειονοτικών οµάδων, διαφορετικού πολιτισµικού περιβάλ-
λοντος σε σχέση µε την πλειοψηφία των συµµαθητών τους, συναντούν δυσκολίες να ε-
νταχθούν στη σχολική οµάδα, να ανταποκριθούν στις σχολικές τους υποχρεώσεις, να θέ-
σουν µακροπρόθεσµους στόχους. ∆ιαφορές στη γλώσσα, στη θρησκεία, στην κουλτούρα, 
στον τρόπο διαβίωσης αυτών των µαθητών υψώνουν τυπικούς ή άτυπους φραγµούς ανά-
µεσα σ΄ αυτούς και στους συµµαθητές τους ή/ και στους καθηγητές τους. Συνήθως τα 
παιδιά  αυτά δεν πιστεύουν σε παραπέρα εξέλιξή και δεν φοβούνται τη µη εξέλιξή τους. 
(Χωρίς προσδοκία ή φόβο είναι πιο δύσκολος ο έλεγχος!) 

Πρέπει να παρατηρηθεί ότι σε οµάδες τέτοιων παιδιών µπορεί να συναντήσουµε 
µαθητές µε πολύ υψηλές επιδόσεις (ας σκεφτούµε πως επιδρούν θετικά ορισµένες πολι-
τισµικές ιδιαιτερότητες!) 
 
Συζήτηση: 
Αναφέρατε εµπειρίες σας από µαθητές σας µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες. 
Αναλύστε πιθανούς λόγους υπο-επίδοσης  ή υψηλής επίδοσής τους. 
Τι προτείνεται για την υποστήριξη µαθητών µε ιδιαιτερότητες 

• στη γλώσσα 
• στη θρησκεία 
• ...........  

 
 
Μαθητές µε ‘διαφορετικές’ αντιλήψεις, ενδιαφέροντα, δεξιότητες. 
 

Τα παιδιά βιώνουν µια πραγµατικότητα η οποία διαµορφώνεται µέσα από το κοι-
νωνικό τους περιβάλλον, τις παρέες τους, τα ΜΜΕ, τις αξίες της εποχή τους. ∆ιαπιστώ-
νουν ότι ο κόσµος του σχολείου τους είναι πολύ διαφορετικός από το δικό τους, τους 
φαίνεται εξωπραγµατικός, ψεύτικος, δεν τους κινεί το ενδιαφέρον να ενταχθούν σ΄ αυ-
τόν. 

Ενώ δίνουν κάποια αξία σε µια επαγγελµατική σταδιοδροµία η οποία όµως προϋ-
ποθέτει πέρασµα από τα σχολικά θρανία, δείχνουν καθαρά ότι ενδιαφέρονται µόνο για το 
«χαρτί» και καθόλου για τη διαδικασία της µάθησης µέσα στο σχολικό πλαίσιο. 
Πολλές φορές βρίσκουν ενδιαφέρον σε πράγµατα που οι ίδιοι θεωρούν ως διασκεδαστι-
κά, ότι έχουν δράση, ότι συµφωνούν µε τα πιστεύω τους, σε πράγµατα  που οδηγούν σε 
αποδεκτούς γι΄ αυτούς ρόλους ενηλίκων. 
 

Είναι σύνηθες µαθητές να προτιµούν δράσεις που οδηγούν σε µια άµεση ικανο-
ποίηση τους από αυτές που πιθανόν να τους οδηγήσουν σε στόχους που χρειάζονται χρό-
νο για να επιτευχθούν. Οι µαθητές αυτοί δεν εντάσσονται εύκολα σε διαδικασίες µάθη-
σης ενός τυπικού σχολικού περιβάλλοντος. 
 

Έχει παρατηρηθεί ότι µαθητές µε ‘διαφορετικές’ αντιλήψεις και ενδιαφέροντα, 
που παρουσιάζουν χαµηλή επίδοση: 

• ∆εν ξέρουν να ακούν, να παρατηρούν, να συγκεντρώνουν την προσοχή τους 
στο µάθηµα για µακρό χρόνο.  

• ∆εν επιµένουν αρκετά προκειµένου να επιτύχουν ένα στόχο.  
• Είναι στις ενέργειές τους παρορµητικοί, δεν αφιερώνουν χρόνο για να σκε-

φτούν, τείνουν να µαντεύσουν παρά να απαντήσουν µε επιχειρήµατα.  
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• ∆εν αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες που έχουν σχέση µε το µάθηµα και δεν 
συµµετέχουν στο µάθηµα για να µην εκθέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο.  

• Συνήθως έχουν πρόβληµα µε την οργάνωση του χρόνου τους, των υποχρεώ-
σεών τους, των σχολικών τους υλικών.  

• Έχουν την τάση να απουσιάζουν από τα µαθήµατα, να περιθωριοποιούνται 
από τις σχολικές διαδικασίες, να διακόπτουν τις σπουδές τους. 

 
Συζήτηση:  
Αναφέρατε εµπειρίες σας από µαθητές σας µε διαφορετικές αντιλήψεις και ενδιαφέροντα.  
Τι προτείνεται για την υποστήριξη αυτών των µαθητών; 

 
B. Οργανώνοντας ειδικά µαθήµατα για να βοηθή-

σουµε  µαθητές µας µε χαµηλές επιδόσεις. 
 

∆εν υπάρχει ένας κοινός τύπος µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες στα µαθηµατι-
κά (Μ∆Μ), συνεπώς δεν µπορεί να καθοριστεί ένα πρότυπο διδακτικής στήριξης, η ο-
ποία να είναι  εξίσου αποδοτική και να εξυπηρετεί όλες τις ιδιαιτερότητες των µαθητών 
που εµφανίζουν Μ∆Μ. 

Μπορούµε όµως να συµφωνήσουµε σε µια σειρά από διαπιστώσεις και προτάσεις 
που αφορούν τη διδασκαλία αυτών των µαθητών οι οποίες είναι κοινά αποδεκτές και δη-
µιουργούν ένα πλαίσιο αρχών για τη διδασκαλία των µαθηµατικών. 
 

Ο ζωντανός καθηγητής της τάξης και όχι οι αφηρηµένοι κανονισµοί, τα αναλυτι-
κά προγράµµατα και οι διδακτικές οδηγίες είναι αυτός που πραγµατικά µπορεί να βοη-
θήσει τους µαθητές µε Μ∆Μ, τόσο σε γνωστικό όσο και σε συγκινησιακό επίπεδο.  
Ο καθηγητής πρέπει να έχει ορισµένα χαρακτηριστικά τα οποία να εκδηλώνει στους µα-
θητές του, όπως χιούµορ, εγγύτητα, στοργή, πρωτοτυπία, ενθουσιασµό και να ασκεί ε-
ποικοδοµητική κριτική. Επίσης πρέπει να διαθέτει δεξιότητα στη χρήση µιας σειράς δι-
δακτικών τεχνικών, όπως να διδάσκει µε ευέλικτο τρόπο, να ανταποκρίνεται πρόθυµα 
και µε ευαισθησία στις ανάγκες των µαθητών του, να µην είναι απειλητικός. Οι περισσό-
τεροι µαθητές µε Μ∆Μ έχουν κυρίως πρόβληµα προσωπικότητας και όχι αποµονωµένο 
γνωστικό πρόβληµα. Θα πρέπει ο καθηγητής τους να στραφεί πρώτα στη ψυχολογική 
τους στήριξη και να τους πείθει ότι ενδιαφέρεται πραγµατικά γι΄ αυτούς, να τους εµπνέει 
οικειότητα, εµπιστοσύνη, κατανόηση, εκτίµηση. 
 

Ο χώρος που διεξάγεται το µάθηµα θα πρέπει να επιτρέπει κάθε δυνατό µετασχη-
µατισµό της τάξης. Να δίνει την εντύπωση στα παιδιά ότι βρίσκονται σε µια καινούργια 
τάξη, που είναι ευχάριστη ενώ ταυτόχρονα έχει υλικά που τους βοηθούν στο µάθηµά 
τους. Στην τάξη τους θα πρέπει να  έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε κοινές δρα-
στηριότητες, να µιλούν, να παρουσιάζουν τις εργασίες τους, να διαθέτουν και να χρησι-
µοποιούν εποπτικά υλικά, πίνακες, διαγράµµατα, κατάλληλα προγράµµατα Η/Υ, υπολο-
γιστές τσέπης. Με τη σειρά του ο καθηγητής πρέπει να µάθει πότε και πόσο (λίγο) να µι-
λά, γιατί θα πρέπει να διαθέτει τον περισσότερο χρόνο του να παρακολουθεί και ακούει 
τους µαθητές του, οι οποίοι θα εργάζονται µε το δικό τους τρόπο, στο δικό τους ρυθµό. 
Οι µαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ρωτούν και ο καθηγητής να απαντά αµέσως 
σε όλες τις ερωτήσεις, ακόµη και σε όσες δεν φαίνεται να έχουν άµεση σχέση µε το µά-
θηµα, χωρίς κριτική, αποδοκιµασία ή ειρωνεία.  
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Ο σχεδιασµός ενός µαθήµατος για µαθητές µε Μ∆Μ πρέπει να χαρακτηρίζεται 
από δραστηριότητες, ποικιλία, πρωτοτυπία, εναλλακτικές προσεγγίσεις. 

Οι µαθητές δεν µπορούν να συγκεντρώσουν την προσοχή τους στο να ακούν, θέ-
λουν οι ίδιοι να κάνουν κάτι και µάλιστα κάτι που να τους ενδιαφέρει, να το θεωρούν 
χρήσιµο ή επίκαιρο. 

Η πρωτοτυπία και η ποικιλία των δραστηριοτήτων τους εξασφαλίζει ένα κίνητρο 
να εµπλακούν σε ερευνητικές δραστηριότητες, τους οδηγούν σε καταστάσεις πέρα από 
τη γνωστική ισορροπία, την οποία αναµένεται να επιδιώξουν µέσω της µάθησης. 

Ο καθηγητής χρησιµοποιώντας εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις δίνει την 
ευκαιρία στους µαθητές του να επιλέξουν αυτή που κατανοούν καλύτερα, να υιοθετή-
σουν στρατηγικές, τεχνικές, αλγορίθµους, οι οποίοι ταιριάζουν στο µαθησιακό τους τύ-
πο. 
Όλα τα πιο πάνω κρύβουν παγίδες για το διδάσκοντα.  

Οι διάφορες δραστηριότητες µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα µια τάξη θορυβώδη 
και ακατάστατη. Μπορεί να οδηγήσουν σε απρόβλεπτες καταστάσεις, πράγµα που ση-
µαίνει ότι ο καθηγητής πρέπει να βρίσκεται διαρκώς σε εγρήγορση.  

Η πρωτοτυπία των θεµάτων και οι εναλλαγές µπορεί να οδηγήσουν σε µαθήµατα 
χωρίς συνοχή, τα οποία είναι συρραφή από τρικ, παιχνίδια, άχρηστες εφαρµογές, διασκε-
δαστικά ανέκδοτα.  

Το καθένα από αυτά µπορεί να χρησιµοποιείται για να ξυπνάει το ενδιαφέρον των 
µαθητών, να τους ξεκουράσει κάποια στιγµή, αλλά χρειάζεται προσοχή ως προς την πο-
σότητα και τον τρόπο που θα χρησιµοποιηθούν. 
 

Συνήθως όταν διδάσκουµε µια ενότητα στα µαθηµατικά, ακολουθούµε µια λογι-
κή- µαθηµατική σειρά µέσα στην οποία την έχουµε εντάξει. ∆εν είναι όµως προφανές ότι 
και οι µαθητές µε Μ∆Μ ακολουθούν την ίδια σειρά για να µάθουν αυτό που προσπαθού-
µε να τους διδάξουµε. Γνωστικά κενά, προηγούµενες δυσκολίες κλπ, µπορεί να µην επι-
τρέπουν στους µαθητές µας να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόµο. Αυτό µας επιβάλει κατά το 
σχεδιασµό του µαθήµατος να κοιτάζουµε την ύλη και τη µέθοδο που θα ακολουθήσουµε 
από την οπτική γωνία των µαθητών µας.  

Μερικά από τα ερωτήµατα τα οποία πρέπει απαντήσουµε όταν σχεδιάζουµε ένα 
µάθηµα είναι: Τι ήδη ξέρουν καλά οι µαθητές µας, που συναντούν δυσκολίες, πρέπει να 
γίνει κάποια ανακεφαλαίωση ή υπενθύµιση, είναι ξεκάθαροι οι στόχοι του µαθήµατος 
και πλήρως κατανοητοί από αυτούς; Φυσικά θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και ο χρό-
νος που θα απαιτηθεί για τη διδασκαλία, αφού οι µαθητές µε Μ∆Μ µαθαίνουν πιο αργά 
και επιπλέον χρειαζόµαστε  χρόνο για τις επιπλέον τεχνικές ψυχολογικής τους υποστήρι-
ξης. 
 

Μια συνηθισµένη ερώτηση των µαθητών µε Μ∆Μ είναι «πού θα µας χρειαστούν 
αυτά που µας λέτε;». ∆εν είναι προφανές ότι οι µαθητές µας ασπάζονται τη γνώµη µας 
για ό,τι  εµείς θεωρούµε σηµαντικά και χρήσιµα. Συνήθως τα θεωρούν ως χαµένο το 
χρόνο. Επειδή είναι σύνηθες οι µαθητές µε Μ∆Μ να µην θέτουν µακροπρόθεσµος στό-
χους, πρέπει να πείθονται για τη χρησιµότητα αυτών που µαθαίνουν «εδώ και τώρα», 
ώστε να δεχτούν να συγκεντρώσουν την προσοχή τους και να αφιερώσουν το χρόνο τους 
στη µάθησή του. 
 

Υπάρχουν διάφορες τακτικές µε τις οποίες οι καθηγητές βοηθούνται στο έργο 
τους και εξοικονοµούν χρόνο. ∆υο διαδεδοµένες (και πολλές φορές αλληλοσυµπληρού-
µενες τακτικές) είναι τα φύλλα εργασίας και η εργασία σε οµάδες. 
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Το φύλλο εργασίας επιτρέπει την εξατοµίκευση του µαθήµατος. ∆εν πρέπει όµως 
να αποτελεί κανόνα γιατί δεν δίνει την ευκαιρία στους µαθητές να µιλήσουν µεταξύ τους 
και µε τον καθηγητή και να επικοινωνήσουν αλλά δίνει έµφαση στο «διαβάζω-
σκέφτοµαι-απαντώ» 

Η οργάνωση των µαθητών σε οµάδες διευκολύνει τον καθηγητή γιατί βοηθά να 
αναπτύσσεται συνεργασία και αλληλοβοήθεια µεταξύ των µελών της οµάδας και επίσης, 
εξοικονοµεί χρόνο. Θα πρέπει όµως να µη δίνονται χαρακτηρισµοί στις οµάδες, οι οποίοι 
οδηγούν σε αυτο-εκπλήρωση, αφού η οµάδα των «αδυνάτων» δέχεται το ρόλο της και 
δεν καταβάλλει προσπάθεια για να βελτιωθεί. 
Οι διάφορες τεχνικές διδασκαλίας και οργάνωσης της σχολικής τάξης θα πρέπει να χρη-
σιµοποιούνται ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών, τις ιδιαιτερότητες του µαθήµατος, 
το διαθέσιµο χρόνο κλπ. 
      

Ο καθηγητής στο πλαίσιο ψυχολογικής στήριξης και πληροφόρησης για την πρό-
οδό τους, των µαθητών µε Μ∆Μ πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά την πορεία της 
εργασίας τους, αφού βέβαια γνωρίζει καλά τις µαθησιακές αλλά και προσωπικές ιδιαιτε-
ρότητές τους. Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων του πρέπει να τους παρέχει πληροφόρη-
ση, υποστήριξη και θετική ενίσχυση. Συγκεκριµένα:  
 
1.Πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες αποτυχίας των µαθητών. Κανένας δεν ε-
πενδύει προσπάθεια και χρόνο σε µια ενέργεια που είναι καταδικασµένη σε αποτυχία.  Η 
αποτυχία σε µια ερώτηση ή άσκηση µε κανένα τρόπο δεν πρέπει να θεωρείται ως αποτυ-
χία του µαθητή στο σύνολό του και δεν πρέπει να συνοδεύεται µε οποιαδήποτε ταπείνω-
ση. 
 
2.Η πληροφόρηση για την πορεία εργασίας των µαθητών πρέπει να είναι άµεση και καλά 
σχεδιασµένη. Να αποφεύγονται οι υπερβολές και να χρησιµοποιούνται εκφράσεις που να 
υποδηλώνουν ικανοποιητική πορεία εργασίας, παρά τελικό αποτέλεσµα (δηλαδή κατά 
την πορεία ένας σχολιασµός µπορεί να είναι: καλά προχωρείς αντί για, σωστά, µπράβο ή 
ξανακοίταξε αυτό που γράφεις αντί για λάθος, πρόσεχε) . 
 
3.Παροχή άµεσης και θετικής ενίσχυσης. Σε κάθε επιτυχία ή καλή προσπάθεια των µα-
θητών, ο καθηγητής πρέπει να έχει έτοιµο ένα καλό ενισχυτικό λόγο γι΄ αυτούς. Η έλλει-
ψη θετικών κρίσεων είναι αρκετή για την περίπτωση αποτυχίας των µαθητών. ∆εν χρειά-
ζονται αρνητικοί χαρακτηρισµοί. Είναι προφανής η αποφυγή ποινών ή χαµηλής βαθµο-
λογίας, σε µαθήµατα Π∆Σ. 
 
Ας ανακεφαλαιώσουµε: 

Τα βήµατα για µια αποτελεσµατική προσπάθεια διδασκαλίας  
σε µαθητές µε χαµηλή επίδοση  σε ένα πρόγραµµα 

Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης 
 
1.  Παρατηρούµε και ενηµερωνόµαστε για τις ιδιαιτερότητες των µαθητών µας. 
2.  Προσπαθούµε  να διαγνώσουµε τις αδυναµίες τους, (και αν µπορούµε τις πηγές 

στους). 
3.  Αποφασίζουµε για την ύλη που θα επικεντρώσουµε την προσοχή µας. 
4.  Θέτουµε συγκεκριµένους στόχους για τον κάθε µαθητή µας. 
5.  Αναπτύσσουµε το κατάλληλο διδακτικό υλικό. 
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6.  Αποφασίζουµε για την οργάνωση της τάξης µας ανάλογα µε την στρατηγική και την 
τακτική που θα ακολουθήσουµε.  

7.  ∆ίνουµε χρόνο και ενθαρρύνουµε τους µαθητές µας να εργαστούν σε συνεργασία ή 
µόνοι τους. 

8.  ∆ίνουµε στους µαθητές µας πρόσβαση σε βοηθήµατα και τους βοηθούµε και εµείς,  
αν το κρίνουµε αναγκαίο. 

9.  Τους ακούµε µε προσοχή όταν παρουσιάζουν τη δουλειά τους. 
10. Αξιολογούµε τη δουλειά τους, χωρίς να δίνουµε την εντύπωση ότι τους δικάζουµε. 
11. Επαινούµε (µε µέτρο) την επιτυχία τους και δεν κατακρίνουµε τις αποτυχίες τους. 
12. Πρέπει να τους πείθουµε πάντα να προσπαθούν, να µην εγκαταλείπουν.  
13. Αξιολογούµε τα αποτελέσµατα τις δικής µας δουλειάς. 
14.  Βρίσκουµε και προσπαθούµε να ενισχύσουµε τα θετικά σηµεία της. Προβληµατιζό-

µαστε για τις αδυναµίες ή τις αποτυχίες της τάξης µας. Τις συζητούµε µε τους συ-
νεργάτες µας και προσπαθούµε να καταλήξουµε  σε συµπεράσµατα. 

15.  Προσπαθούµε να εφαρµόσουµε την πείρα που κερδίσαµε, στην επόµενη δουλειά 
µας. Εξετάζουµε αν αυτή µας κάνε πιο αποδοτικούς δασκάλους. 

16. Πρέπει θυµόµαστε ότι δεν υπάρχει ιδανικός δάσκαλος. Πάντα όµως υπάρχουν περι-
θώρια βελτίωσης µέσα από το συνεχή προβληµατισµό µας, την ανταλλαγή απόψεων 
και τη διαρκή προσπάθειά µας.  
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