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ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 
Γιάννης Σαλβαράς197 και Μαρίνα Σαλβαρά198 

 
Περίληψη 

Σκοπός της έρευνας ήταν να διαμορφώσει τεχνογνωσία σύνταξης προγράμματος 
διορθωτικής διδακτικής παρέμβασης για τους δασκάλους του γενικού σχολείου και να 
διερευνήσει τη δόμηση, τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του προγράμματος 
στην πράξη. Δύο ερωτήματα κατηύθηναν την έρευνα. 

• Αν η σύνταξη προγράμματος διδακτικής παρέμβασης έχει καλή δόμηση και λειτουργι-
κότητα;... 

• Πώς αντιλαμβάνονται οι δάσκαλοι την απόδοσή του στην αντιμετώπιση των δυσκολιών 
μάθησης των μαθητών;... 
Είκοσι έξι (26) δάσκαλοι του γενικού σχολείου εκπαιδεύτηκαν στην 

τεχνογνωσία σύνταξης προγράμματος διορθωτικής διδακτικής παρέμβασης. Πηγές 
δεδομένων της έρευνας ήταν η κλείδα παρατήρησης για τον έλεγχο της δόμησης και της 
λειτουργικότητάς του και το ερωτηματολόγιο αντιλήψεων των δασκάλων για την 
απόδοσή του. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την έρευνα. 

 
Λέξεις-κλειδιά: 
τεχνογνωσία, ανάλυση έργου, μαθησιακή ιεραρχία, προσαρμοσμένη διδασκαλία. 
 
Εισαγωγή 

Οι μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση ανέρχονται στο 15%. Παρουσιάζουν 
χαμηλή επίδοση εξαιτίας της ελλειμματικής προσαρμογής της διδασκαλίας στις 
δυσκολίες μάθησης, που οφείλονται στις γνωσιακές διαδικασίες της αντίληψης, της 
μνήμης και της μεταγνώσης και όχι σε νοητική υστέρηση, συναισθηματικά 
προβλήματα ή σε προβλήματα συμπεριφοράς, σε αισθητηριακές βλάβες ή 
πολιτισμικές διαφορές (βλ. Σαλβαράς, 2006). 

Οι μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση έχουν ανάγκη από ειδικά σχεδιασμένη 
διδασκαλία, την οποία σήμερα δεν δέχονται, εξαιτίας της έλλειψης τεχνογνωσίας των 
δασκάλων του γενικού σχολείου στην αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης των 
μαθητών, όπως οι ίδιοι δηλώνουν σε ποσοστό που ξεπερνάει το 83% (NCTM, 2005). 

Κάθε φορά που προβάλλεται η ανάγκη σύνταξης προγράμματος διορθωτικής 
διδακτικής παρέμβασης, οι δάσκαλοι του γενικού σχολείου ζητούν εξηγήσεις, δηλαδή 
τι θα κάνουμε, πώς, πότε κτλ. (βλ. Φιλίππου και Χρήστου, 2001). Τα ερωτήματα των 
δασκάλων προβάλλουν την ανάγκη απόκτησης διδακτικής τεχνογνωσίας 

Ως διδακτική τεχνογνωσία προσδιορίζεται η κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων, 
που αναφέρονται σε μεθόδους παραγωγής και χρήσης διδακτικού υλικού. 
Συμπεριλαμβάνεται επίσης και ένα είδος πρακτικής σοφίας (βλ. Σαλβαράς, 2006). 

Η ανάγκη σύνταξης προγράμματος διορθωτικής διδακτικής παρέμβασης 
προκύπτει κάθε φορά, όταν μερικοί από τους μαθητές δεν κατέκτησαν το στόχο του 
προγράμματος της κανονικής διδασκαλίας, όπως δείχνει το σχεδιάγραμμα που 
ακολουθεί. 
                                                           
197  Ο Γ. Σαλβαράς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Παραγωγής και Χρήσης διδακτικού υλικού, Π.Τ.Δ.Ε. – 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 
198  Η Μ. Σαλβαρά είναι Ph.D. Διδακτικής Μεθοδολογίας, διδάσκουσα στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, Π.Τ.Δ.Ε. – 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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Οι φάσεις 1 έως 6 αφορούν στην κανονική διδασκαλία, ενώ οι φάσεις α., β. 
και γ. αφορούν στην προσαρμοστική διδασκαλία, δηλαδή το πρόγραμμα διορθωτικής 
διδακτικής παρέμβασης. Τόσο στην κανονική διδασκαλία, όσο και στην 
προσαρμοστική διδασκαλία σημαντικός είναι ο ρόλος των λειτουργιών της 
αξιολόγησης: προκαταρκτική, διαμορφωτική, παιδευτική, αποδεικτική, μεταγνωστική 
και διαγνωστική (βλ. Σαλβαράς, 2006). 

Δομικά στοιχεία του προγράμματος διορθωτικής διδακτικής παρέμβασης για 
την αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης είναι: η ανάλυση έργου, η συγκεκριμενο-
ποίηση του διδακτικού στόχου, η μεθόδευση της διδακτικής παρέμβασης και η 
αξιολόγηση των μαθητών. 

 
Σχεδιάγραμμα κανονικής και προσαρμοστικής διδασκαλίας 

 
ΑΡΧΗ 

ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Προσδιορίζουμε  
το στόχο

Προκαταρκτική αξιολόγηση
- Τι ξέρουμε  από τα προηγούμενα;

∆ιαπιστώνουμε , αν οι 
μαθητές κατέχουν την 
προαπαιτούμενη γνώση

Προσαρμοστική διδακαλία 
- Τι θα κάνουμε  για να 
   μάθουμε ;... Πώς ; Προγραμματίζουμε  τη

διδασκαλία του στόχου

∆ιδάσκουμε  το στόχο

Αξιολογούμε  το στόχο

Αναλύουμε  το 
περιεχόμενό του

Παιδευτική αξιολόγηση
- Τι λάθη κάνουμε  και πώς
  τα διορθώνουμε ;...

Μη ικανοποιητική κατάκτηση
του στόχου με  βάση την 
κλίμακα της μαθησιακής
ιεραρχίας

∆ιαμορφωτική αξιολόγηση
- Πώς  μαθαίνουμε ;

Αποδεικτική αξιολόγηση
- Πόσο καλά το μάθαμε ;

Προγνωστική αξιολόγηση
- Πού θα μας χρησιμεύσει;

Οι μαθητές 
κατέκτησαν
το μαθησιακό

στόχοΜεταγνωστική αξιολόγηση
- Τι ξέραμε ;
- Τι μάθαμε  και πώς ;
- Τι λάθος κάναμε ;
- Πώς  το διορθώσαμε ;
- Πόσο καλά το μάθαμε ;
- Πού θα μας χρησιμεύσει;

ΝΑΙ

OXI

ΤΕΛΟΣ 
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Πηγή: Γ. Σαλβαράς, 2000, 2006.

∆ιαγνωστική αξιολόγηση
- Τι δεν μάθαμε  καλά;

ΑΡΧΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

κανονική διδασκαλία
προσαρμοστική διδασκαλία 
(διορθωτική διδακτική παρέμβαση)

α

β

γ

1 2 3

4

5

6
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Ανάλυση έργου 

Αναλύεται το περιεχόμενο του στόχου της κανονικής διδασκαλίας. Εντοπίζονται 
οι πληροφορίες, οι έννοιες, οι δεξιότητες και οι στρατηγικές μάθησης που 
περιλαμβάνει και προσδιορίζεται τι θα κάνει καθένας, ο δάσκαλος και οι μαθητές. 

Π.χ. 

Κατηγορίες ειδών μάθησης Τι κάνει ο δάσκαλος οι μαθητές 

Ι. Πληροφορίες • λέει • επαναλαμβάνουν 
ΙΙ. Έννοιες, π.χ. το (+) • παρέχει παραδείγματα 

«βάζω μαζί», ενώνω, 
αυξάνω κτλ. 

• διακρίνουν περιπτώσεις, 
αναφέρουν παραδείγματα 

ΙΙΙ. Δεξιότητες • δείχνει και εξηγεί • εξασκούνται με φθίνουσα 
καθοδήγηση 

IV. Στρατηγικές μάθησης • προτυποποιεί ενέργημα: 
τι θα κάνουμε, πώς, κάθε 
πότε 

• εφαρμόζουν με φωναχτό και 
σιωπηρό λόγο, με οδηγίες 
στον εαυτό, με αυτοέλεγχο. 

 

Το έργο που θα κάνουν οι μαθητές, προκειμένου να κατακτήσουν το στόχο, 
αναλύεται σε δραστηριότητες, ενέργειες και χειρισμούς. Ο χειρισμός είναι το πιο 
μικρό βήμα (βλ. Tilman και Marke, 1989). 
 
Συγκεκριμενοποίηση διδακτικού στόχου 

Ο διδακτικός στόχος της κανονικής διδασκαλίας που δεν κατακτήθηκε 
ικανοποιητικά από τους μαθητές σε επίπεδο κυριαρχίας 90%, αναλύεται σε στόχους-
βήματα. Σε κάθε στόχο-βήμα προσδιορίζεται η δραστηριότητα των μαθητών, οι 
συνθήκες υλοποίησης και το κριτήριο επάρκειας / επιτυχίας (βλ. Mager, 1985). 
Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις συνθήκες υλοποίησης του στόχου-βήματος. 
Υποστηρίζεται η υλοποίησή του πραξιακά, λεκτικά, εικονιστικά, συμβολικά και 
αναστοχαστικά. 

 Κάθε στόχος-βήμα διδάσκεται διατρέχοντας τις φάσεις της μαθησιακής 
ιεραρχίας: 
 Οι μαθητές: 
α. Κατανόηση • Να λένε με δικά τους λόγια τη δεξιότητα που έμαθαν. 
β. Εκμάθηση • Να εκτελούν με ευκολία και ταχύτητα όμοιες ασκήσεις, όπως 

η αρχική. 
γ. Διατήρηση • Να χρησιμοποιούν τη δεξιότητα που έμαθαν. 
δ. Διάκριση • Να ξεχωρίζουν τη δεξιότητα που έμαθαν από άλλες 

παρόμοιες. 
ε. Γενίκευση • Να εφαρμόζουν τη δεξιότητα που έμαθαν σε νέες 

καταστάσεις με βοήθεια. 
στ. Προσαρμογή • Να εφαρμόζουν τη δεξιότητα που έμαθαν, χωρίς βοήθεια, 

κάνοντας αλλαγές: αντιστροφές, άλλους τρόπους, επεκτάσεις, 
δίνοντας οδηγίες στον εαυτό τους. 

 
Μεθόδευση του προγράμματος διδακτικής παρέμβασης 

Η μεθόδευση του προγράμματος διορθωτικής διδακτικής παρέμβασης 
σχεδιάζεται με την οργανωτική στρατηγική της καταμάθησης, εφαρμόζοντας τη 
λογική των συνδιδασκομένων τάξεων των ολογοθεσίων σχολείων μέσα στη γενική 
τάξη ως εξής: 2/3 κανονική διδασκαλία με όλους τους μαθητές και 1/3 
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προσαρμοστική διδασκαλία για τους μαθητές που δεν κατέκτησαν το στόχο της 
κανονικής διδασκαλίας στο προσδιορισμένο επίπεδο. 

 Η προσαρμοστική διδασκαλία μεθοδεύεται με τις στρατηγικές της τακτικής των 
μικρών βημάτων, της προτυποποίησης του ενεργήματος (τι θα κάνουμε, πώς, κάθε 
πότε), της συγκλίνουσας διερεύνησης, της χρήσης των ιδιοτήτων της σκέψης, της 
προδρασιακής αντιμετώπισης των δυσκολιών των μαθητών κτλ. (βλ. Σαλβαράς 
και Σαλβαρά, 2007). 

 
Αξιολόγηση του προγράμματος διορθωτικής διδακτικής παρέμβασης 

Η αξιολόγηση της κατάκτησης του στόχου-βήματος της προσαρμοστικής 
διδασκαλίας γίνεται με τεστ-κριτηρίων, με κατάλογο στόχων-δεξιοτήτων σε κλίμακα, 
με την κατασκευή εννοιολογικών μοντέλων, με αξιολόγηση από συμμαθητή κτλ. (βλ. 
Σαλβαράς, 2006). 

 Με την απόκτηση τεχνογνωσίας σύνταξης προγράμματος διορθωτικής 
διδακτικής παρέμβασης από τους δασκάλους του γενικού σχολείου για την 
αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης διευκολύνεται η μετατόπιση: 

 
• από την έμφαση στη διδακτέα ύλη 

και την ομοιογενοποιημένη, 
επιλεκτική διδασκαλία 

 • στη σχέση που έχουν οι μαθητές με 
την πυρηνική γνώση και τη 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας με 
βάση τις ανάγκες των μαθητών 

• από έναν ελλειμματικό τρόπο 
αντιμετώπισης των δυσκολιών 
μάθησης των μαθητών με «εκ των 
ενόντων διορθωτικές παρεμβάσεις 
διαίτης» 

 • σε ένα πρότυπο εύρους με σχεδια-
σμένη διορθωτική διδακτική 
παρέμβαση, με σαφή και πλήρη 
γνώση της διδακτικής 
τεχνογνωσίας. 

 
 
Η παρούσα έρευνα 

Κύριοι σκοποί της έρευνας ήταν δύο. Πρώτα να εξετάσει τη δόμηση και τη 
λειτουργικότητα του προγράμματος διορθωτικής διδακτικής παρέμβασης. Το 
συγκεκριμένο ερώτημα, που διατυπώθηκε ήταν: Αν το πρόγραμμα διορθωτικής 
διδακτικής παρέμβασης έχει καλή δόμηση και λειτουργικότητα;... Ύστερα να 
εξετάσει το πώς αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες δάσκαλοι την απόδοση του 
προγράμματος. Το συγκεκριμένο ερώτημα, που διατυπώθηκε, ήταν: Πόσο αποδοτικό 
είναι το πρόγραμμα της διορθωτικής διδακτικής παρέμβασης στα επιτεύγματα των 
μαθητών;... 

 
Υποθέσεις της έρευνας 

Πρώτος στόχος της έρευνας ήταν ο έλεγχος της δόμησης και της 
λειτουργικότητας του προγράμματος διορθωτικής διδακτικής παρέμβασης. 
Υποθέτουμε ότι το πρόγραμμα διορθωτικής διδακτικής παρέμβασης επιδρά στη 
συμμετοχή λήψης αποφάσεων από το δάσκαλο και τους μαθητές και αυτό θα φανεί 
στην κατανομή του διδακτικού χρόνου. Διότι, στη λειτουργία της διδασκαλίας, 
εφαρμόζεται η λογική των συνδιδασκόμενων τάξεων των ολιγοθεσίων σχολείων. 
Αναμένουμε αυτό να αναδειχθεί στην έρευνά μας. 

 Δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν ο έλεγχος της απόδοσης του προγράμματος 
διορθωτικής διδακτικής παρέμβασης. Υποθέτουμε ότι το πρόγραμμα διορθωτικής 
διδακτικής παρέμβασης επιδρά στα επιτεύγματα των μαθητών. Διότι, η έρευνα που 
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έχει διεξαχθεί, υποστηρίζει την προσαρμοστική διδασκαλία (βλ. Ματσαγγούρας, 
1988· Portman, 1995· Lee, 1997). Αναμένουμε η διερεύνηση των αντιλήψεων των 
δασκάλων να αναδείξει τον επηρεασμό στην έρευνά μας. 

 
 

Μέθοδος έρευνας 
 

Συμμετέχοντες 
Στην έρευνά μας συμμετείχαν είκοσι έξι (26) δάσκαλοι των τάξεων Α΄ έως Δ΄ 

Δημοτικού Σχολείου. Εκπαιδεύτηκαν στην τεχνογνωσία σύνταξης προγράμματος 
διορθωτικής διδακτικής παρέμβασης στα μαθήματα της Γλώσσας και των 
Μαθηματικών, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Πυθαγόρας ΙΙ «Η 
διδασκαλία ως επάγγελμα». 

 
Διαδικασία 

Προηγήθηκε η εκπαίδευση των δασκάλων, θεωρητική και εργαστηριακή για 
τριάντα (30) διδακτικές ώρες και ακολούθησε η πειραματική εφαρμογή στις τάξεις 
τους για δέκα (10) διδακτικές ώρες. 

 
Μεθοδολογικά εργαλεία 

Τα μεθοδολογικά εργαλεία ήταν κλείδα παρατήρησης συμμετοχής στη λήψη 
αποφάσεων και κατανομής του διδακτικού χρόνου και ερωτηματολόγιο αντιλήψεων 
των δασκάλων για το «πότε μαθαίνουν πιο καλά οι μαθητές». 
 
α.  Κλείδα παρατήρησης 

Κλείδα παρατήρησης των αποφάσεων που λαμβάνουν ο δάσκαλος και οι μαθητές  
στο πρόγραμμα διορθωτικής διδακτικής παρέμβασης 

Φάσεις Κατηγορίες διδακτικών ενεργειών 

Χρόνος σε 
πρώτα 
λεπτά 

1     2     3    
4   .....   40 

1η Διαγνωστική αξιολόγηση  
 

Δ.1. Αναφέρεται στα αποτελέσματα της αποδεικτικής 
αξιολόγησης 

 

 
Μ.2. Επισημαίνουν τι δεν έμαθαν καλά και το λένε 

 

2η 
Προσανατολισμός της σκέψης των μαθητών 

 

 Δ.3. Εξηγεί το ρόλο του δασκάλου (να παρέχει παραδείγματα, να 
δείξει, να εξηγήσει κτλ.) και των μαθητών (να λένε τι κάνουν 
φωναχτά και σιωπηρά, να αναφέρουν παραδείγματα, να πουν 
τι θα κάνουν, πώς, κάθε πότε κτλ. 

 

3η 
Προσαρμοστική διδασκαλία: 

 

 
 

- Τακτική μικρών βημάτων (α) 
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Δ.4. Παρουσιάζει τα μικρά βήματα, βαθμιαία σε αλυσιδωτή ακο-

λουθία, μερική ή προοδευτική. 

 

 
Μ.5. Επαναλαμβάνουν. 

 

 
Δ.6. Ανατροφοδοτεί και ενισχύει για εκμάθηση. 

 

 
Μ.7. Εξασκούνται με ασκήσεις, όμοιες, όπως η αρχική με την 

καθοδήγηση του δασκάλου για διατήρηση. 

 

 
Δ.8. Ζητεί να ξεχωρίσουν τη δεξιότητα που έμαθαν από άλλες 

παρόμοιες για διάκριση. 

 

 
Μ.9. Εφαρμόζουν τη δεξιότητα χωρίς βοήθεια για γενίκευση. 

 

 
- Προτυποποίηση ενεργήματος (β) 

 

 
Δ.10. Δείχνει και εξηγεί πώς σκέφτεται. 

 

 
Μ.11. Εκτελούν το ίδιο έργο με την καθοδήγηση του δασκάλου για 

εκμάθηση. 

 

 
Μ.12. Λένε το ίδιο έργο φωναχτά και σιωπηρά για κατανόηση. 

 

 
Μ.13. Δίνουν οδηγίες στον εαυτό τους τι να προσέξουν για προσαρ-

μογή. 

 

 
- Συγκλίνουσα διερεύνηση (γ) 

 

 
Δ.14. Εισάγει εκδοχές για επιλογή από τους μαθητές. 

 

 
Μ.15. Επιλέγουν εκδοχές και τις βάζουν στη σειρά (διαισθητικός 

τρόπος σκέψης) για κατανόηση. 

 

 
Μ.16. Ελέγχουν εκδοχές με καταφυγή στην πράξη με την καθοδήγη-

ση του δασκάλου (αναλυτικός τρόπος σκέψης) για 
εκμάθηση. 

 

 
- Χρήση ιδιοτήτων της σκέψης (δ)

 

 
Μ.17. Συγκροτούν το ενέργημα: τι θα κάνουν, πώς, κάθε πότε με 

την καθοδήγηση του δασκάλου (συμπλεκτικότητα) για 
εκμάθηση. 

 

 
Δ.18. Εισάγει  μετασχηματισμούς: αντιστροφές, άλλους τρόπους, 

επεκτάσεις. 

 

 
Μ.19. Αντιστρέφουν, βρίσκουν άλλους τρόπους, επεκτείνουν με την 

καθοδήγηση του δασκάλου (αντιστρεψιμότητα, συνδυαστι-
κότητα, ταυτοσημία, ταυτολογία) για προσαρμογή. 

 

 
- Προδρασιακή αντιμετώπιση δυσκολιών (ε) 
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Δ.20. Εξοικειώνει τους μαθητές με δυσκολίες μάθησης με τη χρήση 

παραδειγμάτων, επεξηγήσεων κτλ. για εκμάθηση. 

 

 
Μ.21. Αναγνωρίζουν τις δυσκολίες μάθησης στο διδακτικό υλικό 

για διάκριση. 

 

 
Μ.22. Δίνουν οδηγίες στον εαυτό τους για το «τι να προσέξουν» για 

προσαρμογή. 

 

 
Μ.23. Εφαρμόζουν, ανατροφοδοτούνται και ενισχύονται. 

 

4η 
Αποδεικτική αξιολόγηση 

 

 
Δ.24. Ελέγχει την εξάσκηση του στόχου-βήματος με εφαρμογές που 

διατρέχουν τις φάσεις της μαθησιακής ιεραρχίας με τεστ-
κριτηρίων, κατάλογο στόχων-δεξιοτήτων  κτλ. 

 

 
Μ.25. Εκτελούν ασκήσεις με αυτοέλεγχο. 

 

 
 

β.  Ερωτηματολόγιο αντιλήψεων των δασκάλων για το «πότε μαθαίνουν πιο 

καλά οι μαθητές» 
 

 
Δηλώσεις: 

Κλίμακα: 

 

Μαθαίνουν πιο καλά οι μαθητές όταν: 
Κ
αθ
όλ
ου

 
Λ
ίγ
ο 

Α
ρκ
ετ
ά 

Π
ολ
ύ 

Π
άρ
α 
πο
λύ

 

1. 
Επισημαίνουν «τι δεν έμαθαν καλά» με τη βοήθειά μας.      

2. 
Συμφωνούμε τι θα κάνει καθένας μας, δάσκαλος και μαθητές, για να 
μάθουν καλά. 

     

3. 
Παρουσιάζουμε τα μικρά βήματα βαθμιαία, με μερική ή προοδευτική 
εκμάθηση. 

     

4. 
Επαναλαμβάνουν, ανατροφοδοτούνται και ενισχύονται μετά από 
κάθε βήμα. 

     

5. 
Εξασκούνται με όμοιες ασκήσεις, όπως η αρχική.      

6. 
Προτυποποιούμε το ενέργημα: τι θα κάνουμε, πώς, δείχνοντας και 
εξηγώντας. 

     

7. 
Ξανακάνουν το ίδιο με την καθοδήγησή μας, το λένε φωναχτά και 
σιωπηρά. 

     

8. 
Δίνουν οδηγίες στον εαυτό τους «τι να προσέξουν».      
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9. 
Επιλέγουν εκδοχές που δίνουν απάντηση στο ερώτημα και τις βάζουν 
στη σειρά τους. 

     

10. 
Ελέγχουν εκδοχές με καταφυγή στο κείμενο και την εκτέλεση 
πράξεων. 

     

11. 
Εξάγουν γενικεύσεις, όπως κανόνες και τους εφαρμόζουν σε νέες 
καταστάσεις με βοήθεια. 

     

12. 
Συγκροτούν το ενέργημα της συμπλεκτικότητας: τι θα κάνουμε, πώς, 
κάθε πότε, γιατί, για ποιο σκοπό. 

     

13. 
Αντιστρέφουν, βρίσκουν άλλο τρόπο, κάνουν επεκτάσεις.      

14. 
Βρίσκουν «πού μοιάζουν» και «πού διαφέρουν»: το αρχικό με το 
αντίστροφο, το αρχικό με τον άλλο τρόπο. 

     

15. 
Εξοικειώνονται με τις πιθανές δυσκολίες μάθησης με παραδείγματα 
και επεξηγήσεις. 

     

16. 
Αναγνωρίζουν τις δυσκολίες μάθησης σε παρουσιαζόμενο διδακτικό 
υλικό. 

     

17. 
Εκτελούν ασκήσεις λέγοντας «τι είναι αυτό που πρόσεξαν».      

 
Αποτελέσματα έρευνας και συζήτηση 

Τα δεδομένα από τη χρήση της κλείδας παρατήρησης μας πληροφορούν 
για τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και την κατανομή του διδακτικού 
χρόνου. Η συγκέντρωσή τους έγινε από τους ερευνητές. 
 
Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων: Κατανομή διδακτικού χρόνου 

- δάσκαλος   57,5%  Φάσεις: 
- μαθητές   42,5%  1. Διαγνωστική αξιολόγηση: 7% 

Σύνολο: 100%  2. Προσανατολισμός της σκέψης των 
μαθητών: 12% 

   3. Προσαρμοστική διδασκαλία: 67% 
 α=19%, β=16%, γ=10%, δ=8%, ε=14% 

   4. Αποδεικτική αξιολόγηση: 14% 
 

Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων εξυπηρετεί την εκμάθηση των μαθητών. 
Η κατανομή του διδακτικού χρόνου αναδεικνύει το ρόλο της προσαρμοστικής 
διδασκαλίας. Το πρόγραμμα διορθωτικής διδακτικής παρέμβασης έχει καλή 
δόμηση και λειτουργικότητα. Κυριαρχούν η τεχνική των μικρών βημάτων, η 
προτυποποίηση του ενεργήματος και η προδρασιακή αντιμετώπιση των 
δυσκολιών και ακολουθούν η συγκλίνουσα διερεύνηση και η χρήση των 
ιδιοτήτων της σκέψης. Η προσαρμοστική διδασκαλία χρησιμοποιεί ένα εκτετα-
μένο και πολυσήμαντο ρεπερτόριο στρατηγικών διδασκαλίας. 

Η εκτίμηση των δασκάλων για το «πότε μαθαίνουν πιο καλά» οι μαθητές έχει ως 
εξής: 
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Στρατηγικές προδρασιακής διδασκαλίας:  Γενική 
εκτίμηση

• μικρών βημάτων Δηλώσεις: 3 4 5  93% Εκτίμηση: 92% 94% 93%  
       
• προτυποποίησης 

ενεργήματος 
Δηλώσεις: 6 7 8  85% Εκτίμηση: 84% 87% 85%  

       

• συγκλίνουσας διερεύνησης Δηλώσεις: 9 10 11  77% Εκτίμηση: 76% 74% 81%  
       

• χρήση ιδιοτήτων σκέψης Δηλώσεις: 12 13 14  75% Εκτίμηση: 81% 74% 71%  
       
• προδρασιακής 

αντιμετώπισης δυσκολιών 
Δηλώσεις: 15 16 17  84% Εκτίμηση: 87% 81% 84%  

 Μέση τιμή: 83% 
 

 Οι δάσκαλοι εκτιμούν υψηλά την επίδραση των στρατηγικών της 
προσαρμοστικής διδασκαλίας, για την αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης. Ο 
έλεγχος με το x2 έδειξε τη σημαντικότητα των διαφορών σε επίπεδο 1‰. 

 Μεταξύ αυτού που κάνουν οι δάσκαλοι στην τάξη και αυτού που εκτιμούν δεν 
υπάρχει σημαντική διαφορά, ιδιαίτερα όσο αφορά στις προτεραιότητές τους. 

 Η εκτίμηση των δασκάλων έδειξε ότι η τεχνογνωσία σύνταξης προγράμματος 
διορθωτικής διδακτικής παρέμβασης έχει υψηλή αποδοτικότητα στην αντιμετώπιση 
των δυσκολιών μάθησης. 
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Abstract 

The purpose of the present research was to produce technology concerning the 
construction of corrective instructional programs for the teachers of general schools 
and at the same time to investigate the program structure, function and performance in 
field practice. Two questions directed this research: whether the construction of the 
corrective instructional programs had proper structure and function and secondly, how 
did teachers perceive the programs’ attribution for student learning difficulties. 
Twenty-six (26) general school teachers were taught constructive technology on the 
corrective instructional program. Data were collected through an observation 
instrument for the control of structure and function of the program, and through a 
questionnaire for the investigation of teachers’ perceived attribution for the program. 
Results confirmed the research.      
Key-words: 

technology, learning hierarchy, adapted instruction, field analysis 
  


