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Τα «µπράβο» και τα «άριστα» στα τετράδια ορθογραφίας µαθητών
µε µαθησιακές δυσκολίες. Ειδικές παιδαγωγικές διευθετήσεις ή
προβλήµατα διδακτικής πράξης;
∆ροσινού Χ. Μαρία, ∆ρ., ψυχολογίας, πάρεδρος εθ ειδικής αγωγήςµαθησιακών δυσκολιών
Περίληψη: Στην εργασία µας προσεγγίσαµε το πρόβληµα της διδακτικής πράξης στην
ορθογραφία σε σχέση µε την αναγραφή των αξιολογικών χαρακτηρισµών «µπράβο» και
«άριστα». Η υπόθεση εργασίας εστιάστηκε στο γεγονός ότι η επιτόπια διόρθωσηπαρέµβαση στην χειρόγραφη λέξη µε έγχρωµο στυλό από τον δάσκαλο, συµβαίνει χωρίς
τη συναίνεση του µαθητή και χωρίς να εξατοµικεύει την διδακτική ανάλυση του λάθους.
Στην µεθοδολογία µας αξιοποιήσαµε την άτυπη αλλά συστηµατική εµπειρική
παιδαγωγική παρατήρηση και παρουσιάζουµε τα ευρήµατα από τη µελέτη 50 µαθητών
που φοιτούσαν στην Γ’ και ∆΄ τάξη του δηµοτικού και οι οποίοι είχαν παραπεµφθεί σε
υπηρεσίες για αξιολόγηση των µαθησιακών δυσκολιών. Στα αποτελέσµατα φάνηκε ότι
οι µαθητές µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία) δυσκολεύονται να διακρίνουν το
σωστό από το λάθος στην ορθογραφηµένη χειρόγραφη αναπαράσταση των λέξεων.
Ακόµη, η γενικευµένη επιβράβευση µε «µπράβο» και «άριστα». στην ηµερήσια
ορθογραφία στο µάθηµα της γλώσσας τους µαθαίνει πώς να µαθαίνουν ‘’να κάνουν
λάθη’’.

Εισαγωγή.
Η εκπαιδευτική διαδικασία για τους µαθητές µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες
(δυσλεξία), ορίζεται µέσα από Νόµους, Προεδρικά ∆ιατάγµατα και Εγκυκλίους που
συντάσσει το Υπουργείο Παιδείας ∆ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Ο σκοπός
τους είναι να θεσπίσουν, ορίσουν, κωδικοποιήσουν και ερµηνεύσουν όλες εκείνες τις
παραµέτρους που αφορούν την κατηγορία αυτών των µαθητών και να διευθετήσουν
τα εµπόδια που συναντούν στη σχολική πράξη, µε τη µορφή των µαθησιακών
δυσκολιών και µε έµφαση τα γλωσσικά µαθήµατα (Παπά, 2007, Σπαντιδάκης, 2004).
Η αξιολόγηση αξιοποιείται ως µία διαδικασία που αποβλέπει στο να προσδιορίσει,
όσο πιο συστηµατικά και αντικειµενικά γίνεται, την καταλληλότητα, την
αποτελεσµατικότητα µιας δραστηριότητας σε σχέση µε τους στόχους της. Στην
περίπτωση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), ανάµεσα στις εκπαιδευτικές
υπηρεσίες περιλαµβάνονται η διαφοροδιάγνωση, η διάγνωση, η αξιολόγηση και
αποτύπωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η συστηµατική παιδαγωγική
παρέµβαση µε εξειδικευµένα και κατάλληλα προσαρµοσµένα εκπαιδευτικά εργαλεία
και προγράµµατα, τα οποία υλοποιούνται από τα κατά τόπους Κέντρα
∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
(ΚΕ∆∆Υ) και από τις δηµόσιες ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες.
Σύµφωνα µε το Νόµο 3699/2008, η έγκαιρη ιατρική διάγνωση, η διάγνωση
και αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους στα ΚΕ∆∆Υ και στα
δηµόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠ∆) συµβάλει στη συστηµατική παρέµβαση
που πραγµατοποιείται από την προσχολική ηλικία στις κατά τόπους Σχολικές
Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), µε τη δηµιουργία τµηµάτων
Πρώιµης Παρέµβασης (ΠΠ), µε την εφαρµογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων
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και προγραµµάτων αποκατάστασης, την προσαρµογή του εκπαιδευτικού και
διδακτικού υλικού, τη χρησιµοποίηση ειδικού εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένου του
ηλεκτρονικού εξοπλισµού και του λογισµικού και την παροχή κάθε είδους
διευκολύνσεων και εργονοµικών διευθετήσεων από τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕ∆∆Υ.
Επίσης η αξιολόγηση στο πλαίσιο των σκοπών της προσχολικής, πρωτοβάθµιας,
δευτεροβάθµιας, τριτοβάθµιας, µη τυπικής, άτυπης και δια βίου εκπαίδευσης
επιδιώκει οι µαθητές να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να τους καταστήσει
κατά το δυνατόν ικανούς για αυτόνοµη συµµετοχή στην οικογενειακή,
επαγγελµατική, κοινωνική και πολιτισµική ζωή. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στους
µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που για ολόκληρη ή ορισµένη περίοδο της
σχολικής τους ζωής εµφανίζουν σηµαντικές δυσκολίες µάθησης (Χρηστάκης, 2000,
2006, ∆ροσινού, 1993, 1995, 2007) σύµφωνα µε τη διεπιστηµονική αξιολόγηση και
επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρµογής και µάθησης. Ανάµεσα σε
αυτούς ανήκουν και οι µαθητές µε σύνθετες γνωστικές, συναισθηµατικές και
κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συµπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής
παραµέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας.
Ωστόσο, η αξιολόγηση τόσο στη γενική όσο και στην ειδική εκπαίδευση, είναι
υποχρεωτική και λειτουργεί ως αναπόσπαστο τµήµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας
στα σχολεία Προσχολικής, Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Αυτή
στοχεύει στη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων των
µαθητών, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή η επανένταξή τους στο γενικό σχολείο
(Ζώνιου-Σιδέρη, 2004). Επιπλέον, αποτελεί ένα από τα εργαλεία διαχείρισης και
οργάνωσης του περιεχοµένου γύρω από την διδασκαλία, την πρόσκτηση γνώσεων και
τη λειτουργική αξιοποίηση τους στις καθηµερινές προγραµµατισµένες διδακτικές και
νοητικές ρουτίνες. Η διαπίστωση ό,τι η αξιολόγηση των επιδόσεων των µαθητών
τους εισάγει σε µια δευτερογενή µαθησιακή διαδικασία αποτέλεσε τη βάση αυτής της
εργασίας. Ειδικότερα για την ορθογραφία, η οποία αξιολογείται στα τετράδια από τις
πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου και µαθαίνει στο παιδί πώς να µαθαίνει να
αξιολογεί την γραπτή προσπάθεια για µνηµονική αναπαράσταση λέξεων και
νοηµάτων. Επίσης, ένα ακόµη στοιχείο από τη διαδικασία της αξιολόγησης είναι ό,τι
το παιδί µαθαίνει τα κοινωνικά όρια µε τον τρόπο που οι δάσκαλοι του και οι άλλοι
σπουδαίοι ενήλικες το ‘’βλέπουν’’, το εκτιµούν για την ορθογραφική επάρκεια ή µη
και αξιολογούν τα γλωσσικά ορθογραφηµένα ίχνη. Αυτά αποτυπώνονται µε την
χειρόγραφη µνηµονική ανάκληση του γλωσσικού αποσπάσµατος.
Στην εργασία µας προσεγγίσαµε το πρόβληµα της διδακτικής πράξης στην
ορθογραφία σε σχέση µε την αναγραφή των αξιολογικών χαρακτηρισµών «µπράβο»
και «άριστα». Αυτοί είναι χειρόγραφοι και χωροθετικά αναγράφονται κάτω από την
ηµερήσια ορθογραφία (πίνακας, 1) στο µάθηµα της γλώσσας και επιβραβεύουν µαζί
µε τις σωστές και τις λανθασµένες επιλογές του µαθητή στην ορθογραφία των λέξεων
σε εφαρµογή της παιδαγωγικής αρχής για παρώθηση. Η υπόθεση εργασίας
εστιάστηκε στο γεγονός ότι η διόρθωση µε έγχρωµο στυλό από τον δάσκαλο, συχνά
συµβαίνει χωρίς τη συναίνεση του µαθητή, ο οποίος δεν κατανοεί την διαδικασία
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διόρθωσης. Η παρέµβαση πάνω στην χειρόγραφη µε µολύβι λέξη αναπτύσσεται χωρίς
ο δάσκαλος να εξατοµικεύει την διδακτική ανάλυση του λάθους. Ακόµη στις
υποθέσεις µας αναζητήσαµε τον παιδαγωγικό στοχασµό ως προς την αναζήτηση των
παραγόντων εκείνων που δυσκολεύουν το µαθητή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
ανάγνωσης και ορθογραφίας. Ανάµεσα σε αυτές εντοπίσαµε και διακρίναµε
ελλείµµατα στις οπτικό – ακουστικές, φωνολογικο -κινητικές δεξιότητες, αλλά και
στις µνηµονικές και αντιληπτικές ικανότητες.
Τέλος στις υποθέσεις µας,
αναζητήσαµε τη σχέση ανάµεσα στο πρόβληµα της ορθογραφίας, την έλλειψη
κινήτρων του παιδιού και του δασκάλου να ασχοληθούν µε δεδοµένα που
διασυνδέουν το σχολείο µε τη ζωή και τη ζωή µε το βίωµα της ορθογραφίας.
Μεθοδολογία Έρευνας
Στην µεθοδολογία µας αξιοποιήσαµε την άτυπη αλλά συστηµατική εµπειρική
παιδαγωγική παρατήρηση και καταγράψαµε την εικόνα της καθηµερινής επίδοσης
στην ορθογραφία µε την ηµεροµηνία, την ποσότητα των λαθών -σηµειώνοντας τον
αριθµό των λαθών στο σύνολο των λέξεων, την συχνότητα των λανθασµένων
επιλογών, την επανάληψη των ίδιων λαθών και το χαρακτηρισµό της αξιολόγησης.
Στην µελέτη µας παρουσιάζουµε τα ευρήµατα σε δείγµα 50 µαθητών, που
φοιτούσαν στην Γ’ και ∆΄ τάξη του δηµοτικού και οι οποίοι είχαν προταθεί από τους
δασκάλους τους για διαφοροδιαγνωστική, διαγνωστική αξιολόγηση µε το αίτηµα να
διερευνηθούν και να πιστοποιηθεί η φύση των µαθησιακών δυσκολιών. Στο πλαίσιο
αυτό σε συνεργασία µε τους γονείς αναζητήσαµε τα τετράδια από την πρώτη και
δεύτερη τάξη του δηµοτικού για να παρακολουθήσουµε διαχρονικά τις επιδόσεις
στην ορθογραφία από τα χειρόγραφα των µαθητών. Στην αξιολογική διαδικασία
αξιοποιήσαµε πληροφορίες πριν, κατά και µετά την εξέλιξη του εκπαιδευτικού έργου
της ορθογραφίας.
Η παιδαγωγική επεξεργασία των ευρηµάτων έγινε σε µάκρο και µίκρο
επίπεδο ανάλυσης. Στο µάκρο αναλυτικό επίπεδο καταγράψαµε µια σειρά
ερωτηµάτων γύρω από την σκοπιµότητα της αξιολόγησης της ορθογραφίας µε
δεδοµένο ότι αυτή πραγµατοποιείται σε ορισµένο περιβάλλον, για την ικανοποίηση
ορισµένων αναγκών. Έτσι συναντήσαµε και καταγράψαµε τις συνθήκες µέσα στις
οποίες εξελίσσεται το βίωµα του παιδιού, τις ανάγκες της κοινωνίας, τα προβλήµατα
που έχουν προκύψει από την εφαρµογή προηγουµένων διαδικασιών στο µάθηµα της
ορθογραφίας, τις λύσεις που έχουν προταθεί για την ικανοποίηση των αναγκών και
την υπέρβαση των προβληµάτων, αλλά και τι έχει εφαρµοστεί παιδαγωγικά ως
ενδεδειγµένη λύση µε στόχο να πάρουµε την κατάλληλη απόφαση για
αποτελεσµατικό σχεδιασµό της και ορθό προγραµµατισµό της διδακτικής
παρέµβασης. Στο µίκρο αναλυτικό επίπεδο καταγράψαµε στην φάση της υλοποίησης
τα προβλήµατα στην εφαρµογή των γενικευµένων οδηγιών (Troia, 2006) για την
ορθογραφία. Στο τέλος της χειρόγραφης προσπάθειας καταγράφησαν η
ανατροφοδότηση µε τη λήξη µιας ακόµη εκπαιδευτικής προσπάθειας και αν σε αυτή
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διαφαίνεται η εξατοµικευµένη πρόταση για ένα σχέδιο δράσης για την συστηµατική
διόρθωση των λανθασµένων λέξεων στην ορθογραφία.
Ακόµη, αξιολογήθηκαν οι εκπαιδευτικές εκείνες τεχνικές που
συµπεριλαµβάνονται σε µια σειρά διδακτικών στόχων γύρω από τους οποίους θα
µπορούσε να στοιχειοθετηθεί µια διδακτική παρέµβαση στην ορθογραφία, σύµφωνα
µε τις ειδικές µαθησιακές δυσκολίες και την επαναλαµβανόµενη λανθασµένη
συµπεριφορά (Μαρκάκης & ∆ροσινού, 2001, Χρηστάκης, 2000). Ειδικότερα:
• Χρησιµοποιήστε τη µορφοποίηση αυτή για µη αριθµηµένες λίστες
α. Στο επίπεδο της γραφής διερευνήθηκε ότι ο/η µαθητής/τρια έχει την δυνατότητα και
µπορεί να:
• τηρεί σωστή στάση του σώµατος και του χεριού.
• κρατά σωστά το µολύβι.
• τοποθετεί σωστά το τετράδιό του.
• γράφει γράµµατα και κείµενο µε τη σωστή φορά.
• διακρίνει τον προσανατολισµό κάθε γράµµατος.
• γράφει τα γράµµατα και τους αριθµούς χωρίς να τα αντιστρέφει και να τα συγχέει.
• αντιγράφει κείµενο από το βιβλίο και τον πίνακα.
• γράφει κείµενο µε υπαγόρευση
β. Στο επίπεδο της ορθογραφηµένης γραφής διερευνήθηκε ότι ο/η µαθητής/τρια έχει την
δυνατότητα και µπορεί να:
• διακρίνει και να κατηγοριοποιεί τα µέρη του λόγου.
• παρατηρεί και να γνωρίζει τις αλλαγές της σηµασίας των λέξεων ανάλογα µε τις
καταλήξεις τους.
• χρησιµοποιεί την ορθογραφική µνήµη.
• αντιλαµβάνεται τη σταθερή θέση, τη διεύθυνση και τον προσανατολισµό των
γραµµάτων σε µια λέξη.
• θυµάται την ορθογραφία των λέξεων µε τη βοήθεια της εσωτερικής επανάληψης.
• µαθαίνει ορθογραφία µε καταλόγους οµοειδών λέξεων.
• µαθαίνει ορθογραφία µε οικογένειες λέξεων.
• χρησιµοποιεί µνηµοτεχνικές µεθόδους για να µαθαίνει τη θεµατική ορθογραφία.
• παρατηρεί και να µαθαίνει τις αλλαγές που συµβαίνουν σε µια λέξη, µε τα
προσφύµατα.
• γνωρίζει την κλητική ορθογραφία.
• γνωρίζει την ορθογραφική εικόνα των λέξεων που δηµιουργούνται µε σύνθεση
και παραγωγή.
γ. Στο επίπεδο της γραφής λέξεων µε υπαγόρευση διερευνήθηκε ότι ο/η µαθητής/τρια
έχει την δυνατότητα και µπορεί να αναπτύσσει τις δεξιότητες, χωρίς να:
• αντιστρέφει γραµµάτων.
• παραλείπει γράµµατα.
• προσθέτει γράµµατα.
• επαναλαµβάνει γράµµατα.
• αντιµεταθέτει γράµµατα.
• αντικαθιστά γράµµατα.
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δ. Στο επίπεδο της γραπτής έκφρασης διερευνήθηκε ότι ο/η µαθητής/τρια έχει την
δυνατότητα και µπορεί να αναπτύσσει τις δεξιότητες και να:
• καταγράφει τις εµπειρίες του σε ηµερολόγιο.
• οργανώνει τη σκέψη του πριν τη γράψει.
• δοµεί το γραπτό λόγο σε παράγραφο.
• συνδέει τις παραγράφους σε ενότητα.
Η µεθοδολογία των ειδικών παιδαγωγικών διευθετήσεων κατέγραψε το
περιεχόµενο της παραποµπής σε διαγνωστικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες (πίνακα,
2) από το σχολείο στο µαθητή µε ειδικές ανάγκες και πόσο αυτό επηρεάζει σηµαντικά
την κοινωνική προσαρµογή του. Η ιεράρχηση των αναγκών του µαθητή, ο σαφής
καθορισµός των διδακτικών στόχων και ο τρόπος µε τον οποίο εµπλέκεται ο
δάσκαλος της τάξης αναζητήθηκαν ως συµπληρωµατικά στοιχεία για την αξιολόγηση
της ορθογραφηµένης γραφής.
Αποτελέσµατα.
Στα αποτελέσµατα φάνηκε ότι οι µαθητές µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες
(δυσλεξία) δυσκολεύονται να διακρίνουν το σωστό από το λάθος στην
ορθογραφηµένη χειρόγραφη αναπαράσταση των λέξεων και αρκετοί µε αυτό τον
τρόπο µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν ‘’να κάνουν λάθη΄΄. Η αξιολόγηση των
επιδόσεων στη διδασκαλία της γλώσσας και των κειµένων σε µαθητές µε ειδικές
µαθησιακές δυσκολίες, που διαβιούν σε συνθήκες ενδοοικογενειακής βίας
παρουσιάζει δυσκολίες και συχνά οι υποεπιδόσεις του παιδιού στην ορθογραφία
αποτελούν ένα ακόµη ζήτηµα για εµπλοκές, συµπλοκές και καβγάδες στο σπίτι. Οι
µαθητές που διαγνώστηκαν ότι έχουν δυσορθογραφία λόγω της ειδικής γλωσσικής
διαταραχής που αποδίδεται σε νευρολογικής αιτιολογίας παράγοντες βρέθηκε ότι
παρουσιάζουν δυσκολίες στο αυθόρµητο (πίνακας, 3) γραπτό κείµενο που
αποτυπώνεται στο εκπαιδευτικό έργο “σκέφτοµαι και γράφω’’ ως εξής :
• Η γλωσσική έκφραση αποτελείται από σύντοµες φράσεις προφορικής
κατανόησης.
• Τα επίθετα και τα επιρρήµατα είναι περιορισµένα και όταν παρατίθενται αυτό
συµβαίνει µε επαναληπτικό τρόπο και χωρίς νοηµατική αλληλουχία.
• Η επικοινωνία δοµείται µε στερεότυπες εκφράσεις που έχουν έµµεσα επιβληθεί
‘’ως νόηµα’’ από το περιβάλλον της τηλεόρασης µε διαφηµίσεις, τραγούδια κ.α..
• Ο διάλογος είναι αδόµητος και στερείται τεχνικών επεξεργασµένου γλωσσικού
κώδικα, στον οποίο αποτυπώνονται µορφολογικά και ορθογραφικά οι
διαφοροποιήσεις των νοηµάτων.
• Η ένταξη σύµφωνα µε το Αναλυτικό πρόγραµµα Σπουδών της Γλώσσας για τις
πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού φάνηκε ότι δύσκολα µπορεί να προωθηθεί χωρίς
ορισµένες διδακτικές και παιδαγωγικές προϋποθέσεις. Ανάµεσα σε αυτές
εκτιµήθηκαν ότι είναι σηµαντικές οι δυσκολίες που αναφέρονται στο χαµηλό
επίπεδο µαθησιακής (πίνακας, 4) και αναγνωστικής ετοιµότητας (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ,
1995, 2009) και η αδυναµία των µαθητών µε δυσορθογραφία να δώσουν άµεσες
απαντήσεις και να συµµετάσχουν στην επεξεργασία των κειµένων σύµφωνα µε
τις τυπικές µαθησιακές διαδικασίες και τις προσδοκίες του σχολείου για το
γλωσσικό µάθηµα.
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Ακόµη, φάνηκε ότι τα «µπράβο» και «άριστα» παρά το γεγονός ότι
νοηµατοδοτούνται στο πλαίσιο των ειδικών παιδαγωγικών διευθετήσεων εµποδίζουν
το µαθητή να κατανοήσει το λόγο της επιβράβευσης ή τη διαδικασία διόρθωσης του
λάθους. Τα προβλήµατα διδακτικής πράξης που καταγράφησαν στο επίπεδο των
δασκάλων (Avramidis & Kalyva, 2007), φάνηκε ότι στην πλειονότητα απορρέουν
από το γεγονός ότι δεν αξιοποιείται ο παραγωγικός παιδαγωγικός στοχασµός, ή άλλες
ειδικές παιδαγωγικές διευθετήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι δάσκαλοι να
αξιολογούν τη χειρόγραφη πράξη και να διορθώνουν ‘’µηχανικά’’ τα ορθογραφικά
λάθη χωρίς να παρεµβαίνουν διδακτικά και να εξηγούν στο µαθητή το περιεχόµενο
του λάθους (Σπαντιδάκης, 2004). Παρά το γεγονός ότι σε καµία περίπτωση µαθητών
η αξιολόγηση (Rose, 2004) της ορθογραφίας δεν ήταν αυτοσκοπός και δεν
αποσκοπούσε σε µια λειτουργία επιλεκτική και συµµορφωτική στα δεδοµένα
κοινωνικά πρότυπα, ωστόσο οι ειδικές παιδαγωγικές διευθετήσεις φάνηκε ότι δεν
λαµβάνουν υπόψη τους µια σειρά παραµέτρων, όπως:
• η ουδέτερη και αντικειµενική αξιολόγηση δασκάλου και µαθητή, στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας µε σκοπό την ένταξη στο ευρύτερο
κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον,
• η µονόπλευρη χωρίς ευελιξία εκτίµηση η οποία χρησιµοποιεί µε άκαµπτο τρόπο
την οργανωµένη αξιολογική διαδικασία,
• ο περιορισµός µόνο στα τελικά αποτελέσµατα της χειρόγραφης ορθογραφηµένης
προσπάθειας,
• η ασυνέχεια της αξιολόγησης, που γίνεται χωρίς σύστηµα, τυχαία και
συµπτωµατικά και δεν στοχεύει στην τεκµηρίωση πληροφοριών.
• Η αξιολόγηση που δεν επισηµαίνει τόσο τις δυνατότητες όσο και τα
µειονεκτήµατα και οδηγεί στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και υπαγορεύει το
σωστό σχεδιασµό και προγραµµατισµό.
Παρά την παιδαγωγική αρχή (Brown, 1994) σύµφωνα µε την οποία η
διδακτική ένταξη των µαθητών µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες
στην ορθογραφία στις τάξεις της γενικής εκπαίδευσης, έχει στόχο µέσα στο πλαίσιο
των σκοπών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, την πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη
των δυνατοτήτων τους φάνηκε στη παρούσα εργασία ότι δεν εφαρµόζεται από τους
δασκάλους στην λογική της διδακτικής ισοτιµίας αλλά χρησιµοποιεί µάλλον το
πλαίσιο της ανοχής και της ‘’ήσυχης παραµονής’’ του µαθητή στη τάξη. Έτσι, ο
δάσκαλος της τάξης επισηµαίνει και αξιολογεί τους µαθητές του µέσα από τη
διδασκαλία µε άξονες το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για την ορθογραφία και το
Πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράµµατος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ) για παιδιά µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αξιοποιεί :
• την ατοµική και συλλογική εργασία του µαθητή στο πλαίσιο των ενταξιακών
(Ζώνιου-Σιδέρη, 2004) παρεµβάσεων.
• την άµεση και συνεχή ενίσχυση της µάθησης και της µαθησιακής ετοιµότητας
• την εξατοµικευµένη µέτρηση των δυσκολιών στην ορθογραφία και της προόδου
σε αυτή.
• την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ορθογραφία µε έµφαση το θετικό βίωµα από τις
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις µε τους οµηλίκους και τους ενήλικες.
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την δόµηση εξατοµικευµένου διδακτικού προγράµµατος µε έµφαση την διδακτική
παρέµβαση στην ορθογραφία.
• την συµµετοχή των γονέων, αλλά και των υποστηρικτικών υπηρεσιών.
• την καταγραφή, αξιολόγηση και αποτελεσµατικότητα των διδακτικών
στρατηγικών και των µνηµονικών τεχνικών που εφαρµόζονται.
Ανάµεσα στα αποτελέσµατα καταγράψαµε ότι ο µαθητής µε µαθησιακή
δυσκολία βρίσκεται σε κατάσταση σύγχυσης, βιώνει άγχος και δυσκολεύεται να
διακρίνει την διαδικασία της διόρθωσης λάθους από την ορθογραφική αποκατάσταση
της λανθασµένης λέξης (Harris, Graham, and Mason, 2003). Σε αυτό το σηµείο
αξίζει να θυµηθούµε κάποιες από τις συνέπειες της δυσορθογραφηµένης
συµπεριφοράς και τον τρόπο που αυτές έχουν συνεκτιµηθεί στο πλαίσιο της
αξιολόγησης των νοητικών ικανοτήτων, τόσο στο παρελθόν, όσο και στις µέρες µας
(πίνακας, 5). Αυτές έχουν συσχετιστεί µε τη διαµάχη ανάµεσα σε αυτούς που
υποστηρίζουν από την µία πλευρά τις καταιγιστικές αλληλεπιδράσεις από τις
κοινωνικό – περιβαλλοντικές συνθήκες, τα βιώµατα των παιδιών και από την άλλη τη
φιλοσοφία και την νοηµατοδότηση της µε βάση τα κριτήρια µε τα οποία δοµήθηκαν,
σταθµίστηκαν τα ψυχοτεχνικά διαγνωστικά εργαλεία (Nilholm, 2006). Στη Γαλλία
από τον προηγούµενο αιώνα έχει ασκηθεί σηµαντική κριτική από την εφαρµογή των
ψυχοµετρικών εργαλείων και σύµφωνα µε έρευνες και συζητήσεις που τις
ακολούθησαν βρέθηκε ότι τα παιδιά των εµπόρων αναδείχτηκαν ως προς το δείκτη
της γλωσσικής ευφυΐας έναντι των παιδιών, που οι γονείς τους ήταν βιοµηχανικοί
εργάτες (Παπάς, Α. 1998, 1999, Παπά, Μ, 2007). Ο Binet αναφέρει χαρακτηριστικά
ότι οι µαθητές της σχολής των Batignolles, στην οποία φοιτούσαν παιδιά εµπόρων
στην πλειονότητα πετύχαιναν αποτελέσµατα ανώτερα από εκείνα των µαθητών που
µεγάλωναν στις υποβαθµισµένες συνοικίες του Παρισιού, διέµεναν σε συνθήκες
φτώχιας, κοινωνικής δυσπραγίας και βίωναν συνθήκες εξαθλίωσης στις κακόφηµες
οδούς la Grange-aux-Belles και Écluses-Saint-Martin. Επίσης, έρευνες (Τort, 1974),
που έγιναν από τον Michel Tort επιβεβαιώθηκαν οι υποεπιδόσεις στην ορθογραφία,
ως στοιχεία που χαρακτηρίζονται από ανισότητες µεταξύ των κοινωνικών τάξεων
γεγονός που καταγράφηκε από τους ψυχίατρους Binet και Simon, αλλά και από το
ψυχολόγο Zazzo. Αυτός, το 1969 σηµειώνει σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της
νοηµοσύνης είτε πρόκειται για αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων είτε για
αξιολόγηση πρακτικών δεξιοτήτων στη συµπεριφορά του εργατικού πληθυσµού,
αυτή χαρακτηρίζεται από σωµατικές και πνευµατικές ανεπάρκειες µε βιολογική
προέλευση, που είτε έχουν κληρονοµηθεί είτε έχουν προκληθεί από το περιβάλλον
(Μπουρσιέ, 1986).
Ακόµη στα αποτελέσµατα καταγράφηκε ότι η γλωσσική επάρκεια στην
ορθογραφία εκτιµάται από τους γονείς ότι αµβλύνει τις ανισότητες και αποτελεί
εισιτήριο για την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία (Lurcat, 1981) γιαυτό το λόγο και
ακολουθούν την προτροπή των δασκάλων που τους παραπέµπουν στα Κέντρα
∆ιάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ∆ΑΥ), υπηρεσίες αρµοδιότητες του
Υπουργείου ∆ιαβίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που έχουν µετονοµαστεί σε
ΚΕ∆∆Υ. Επιπλέον η επιβράβευση µε τους χαρακτηρισµούς «µπράβο» ή «άριστα»
•
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φαίνεται να αποδυναµώνει την κινητοποίηση των νοητικών διεργασιών του µαθητή
για να επεξεργαστεί, αναλύσει και κατανοήσει τα µέρη που συνθέτουν την
λανθασµένη εικόνα της λέξης όπως όταν το κεφαλαίο αρχικό σύµφωνο του ονόµατος
γράφεται µε µικρό ή παραλείπει το τελικό σίγµα γιατί η φωνολογική αντίληψη του
είναι δυσλειτουργική. Τέλος η επιβράβευση της υποεπίδοσης στην ορθογραφία
µαθαίνει στο µαθητή ότι µπορεί να αξιολογείται θετικά χωρίς να απαιτείται πάντα
περαιτέρω προσπάθεια για να αξιοποιήσει τις µνηµονικές και άλλες ικανότητες του
για να αντιµετωπίσει τις ειδικές µαθησιακές δυσκολίες στην ορθογραφία.
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διαγνωστικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες
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Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9
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Πίνακας 3. ∆υσκολίες στο αυθόρµητο γραπτό κείµενο ΄΄σκέφτοµαι και γράφω’’.
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Πίνακας 4. Εφαρµοσµένες ασκήσεις µαθησιακής και αναγνωστικής ετοιµότητας.
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Πίνακας 5. Συνεκτίµηση δυσορθογραφηµένηε συµπεριφοράς και αξιολόγηση των
νοητικών ικανοτήτων.
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