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Περίληψη: Στην παρούσα εργασία προτείνεται να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά 

δραστηριότητες που αφορούν τη διδασκαλία του γραπτού λόγου σε μαθητές με 

Μαθησιακές Δυσκολίες με εκπαιδευτικά λογισμικά που κινούνται πέρα από τα 

παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα και χρησιμοποιούν την τεχνολογία των 
πολυμέσων, η οποία επιτρέπει την αλληλεπίδραση της γραπτής και της προφορικής 

γλώσσας με οπτικοακουστικά μέσα. Λαμβάνοντας υπόψη ερευνητικά πορίσματα και 

θεωρήσεις που προέρχονται από το χώρο της Διδακτικής της Γλώσσας και της 

Γνωσιακής Επιστήμης, καθώς και έρευνες που έχουν γίνει πάνω στο πως μαθαίνουν τα 

παιδιά μέσα από την αλληλεπίδραση με υπολογιστικά περιβάλλοντα παρουσιάζονται σε 

τέσσερις εμπειρικές έρευνες διαφοροποιημένα μαθησιακά περιβάλλοντα με τη χρήση 

δραστηριοτήτων σε λογισμικά είτε ως εποπτικών μέσων είτε ως γνωστικών εργαλείων. 

Από τα αποτελέσματα των ερευνών καταδεικνύεται ότι τα συγκεκριμένα μαθησιακά 

περιβάλλοντα παρέχουν στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες εναλλακτικές οδούς 

προς τη γνώση, ευνοούν τη μάθηση και προσελκύουν το ενδιαφέρον και την προσοχή 

τους.  
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1. Εισαγωγή 

Στο χώρο της ειδικής αγωγής γίνεται προσπάθεια να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης 

των προβλημάτων που συναντούν τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες στο γραπτό 

λόγο και προτείνονται συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι και πρακτικές. Αυτό που 

κυρίως τονίζεται είναι η δημιουργία του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος για 

το μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες μέσα από ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, το οποίο 

μπορεί να περιλαμβάνει χρήση λογισμικού, διαδικαστική υποστήριξη, παραγωγική 

διαδικασία, χρήση εικονιδίων, χρήση παραγλωσσικών σημείων και διαγραμμάτων και 

παροχή οδηγιών σε ατομική βάση (Σπαντιδάκης, 2004). 

Στην παρούσα εργασία, για να διασφαλιστεί τόσο η διευκόλυνση της 

μάθησης, όσο και νέα μαθησιακά περιβάλλοντα που παρουσιάζουν σημαντικά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τα παραδοσιακά διδακτικά μέσα, υιοθετούνται 

σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος ως μια 

δυναμική διαδικασία, στα πλαίσια της οποίας η γλώσσα κατακτάται μέσα από τη 

χρήση, από την ίδια τη γλωσσική πράξη (Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 

1997· Newman, 1985). Θωρείται απαραίτητος ο προσανατολισμός σε διδακτικές 

πρακτικές, οι οποίες αντιμετωπίζουν τη γλώσσα ως ένα πλήρες σύστημα του οποίου 

όλοι οι τομείς, σημασιολογικός, γραφοφωνητικός και συντακτικός διδάσκονται ως 

ένα αδιαίρετο «όλον». Η βαρύτητα δίνεται στη μετάδοση του νοήματος, αλλά 

ευκαιριακά γίνονται και αναφορές στα γραμματικά στοιχεία της γλώσσας 

(γραμματική, ορθογραφία, σύνταξη). Επιπλέον, δίνονται ευκαιρίες για χρήση τόσο 

διαδικασιών παραγωγής και κατανόησης του λόγου όσο και διαδικασιών 

επεξεργασίας και σχολιασμού μέσα σε πλαίσια επικοινωνιακής πρακτικής.  
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Επίσης, υιοθετούνται σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση ως επικοινωνιακή, 

κοινωνική και διανοητική διαδικασία (Piaget, 1954· Bruner, 1986· Vygotsky, 1978). 

Κάθε παιδί δημιουργεί, «κτίζει» την προσωπική του γνώση μέσα από μια ποικιλία 

εμπειριών με πρόσωπα και πράγματα αναπτύσσοντας τις δυνατότητές του. Ο μαθητής 

έχει ενεργητικό ρόλο, διερευνά, κάνει υποθέσεις, παράγει γραπτό και προφορικό λόγο 

και ελέγχει ο ίδιος αυτά που γράφει ή λέει. Τα γραπτά των μαθητών γίνονται 

αποδεκτά με τα λάθη τους, γιατί τα λάθη αυτά αντικατοπτρίζουν κάποιο στάδιο 

εξέλιξης της μάθησης. Διευκολύνονται συνεργατικές μαθησιακές διαδικασίες και 

γεφυρώνεται το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν 

χώρα στο σχολείο και αυτών που συνιστούν αυθεντικές πολιτισμικές δραστηριότητες. 

Επίσης, διευκολύνεται ο μαθητής στον έλεγχο της ποιότητας του κειμένου και 

καθοδηγείται στη βελτίωση αυτού του κειμένου μέσα από τη «διαδικαστική 

υποστήριξη» ή αλλιώς τη λεγόμενη «σκαλωσιά» (scaffolding) (Scardamalia & 

Bereiter, 1987· Βοσνιάδου, 2006).  

Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη σύγχρονες απόψεις για τις γνωστικές και 

μεταγνωστικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την παραγωγή του γραπτού 

λόγου. Οι μαθητές σχεδιάζουν, γράφουν και βελτιώνουν τα κείμενά τους με τη 

βοήθεια υποστηρίξεων που αφορούν τη βραχυπρόθεσμη μνήμη, με μεταγνωστικές 

οδηγίες για υψηλότερου επιπέδου αξιολόγηση, επανεξέταση και κατανόηση του 

κειμένου και της διαδικασίας της γραφής και με μεταγνωστικές οδηγίες για τις δομές 

και το είδος του κειμένου, τους στόχους του «συγγραφέα» και το ακροατήριο για το 

οποίο γράφεται το κείμενο (Scardamalia & Bereiter, 1987· Σπαντιδάκης, 2004). 

Ακόμη, προσανατολίζονται σε ποικίλα είδη κειμένων μέσα από τη διδασκαλία 

μεταγλωσσικών γνώσεων, οι οποίες αφορούν στα είδη, τη δομή, το ύφος, το 

λεξιλόγιο και τα λοιπά στοιχεία που απαρτίζουν κείμενα πρόσφορα για την 

καθημερινή επικοινωνία, αλλά και κείμενα που χρησιμοποιούνται σε τομείς του 

επιστημονικού, επαγγελματικού και διοικητικού χώρου.  

Θα ήταν παράλειψη να μη ληφθούν υπόψη οι εναλλακτικές προτάσεις για τη 

διδασκαλία των μαθητών που κινδυνεύουν να αποτύχουν στο σχολείο των Means και 

Knapp (1991). Εκτιμώνται οι νοητικές ικανότητες των μαθητών με Μαθησιακές 

Δυσκολίες και δίνεται έμφαση στην επαύξηση των δυνατοτήτων και γνώσεων των 

μαθητών παρά στην αναπλήρωση των ελλείψεων (Cognition and Technology Group 

at Vanderbilt, 2006 in Vosniadou, et al., 2006, σ. 83-84). Λαμβάνεται υπόψη το 

πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών, ώστε να αποφευχθεί η – κατά λάθος – θεώρηση 

των πολιτισμικών διαφορών ως ελλείψεων. Η διδασκαλία εστιάζει στα αυθεντικά 

προβλήματα που έχουν νόημα για τους μαθητές και ενσωματώνει τη διδασκαλία 

βασικών δεξιοτήτων, όπως οι δεξιότητες μηχανισμού της γραφής, στο πλαίσιο πιο 

σφαιρικών εργασιών. Ενθαρρύνει τις πολλαπλές προσεγγίσεις στις δραστηριότητες 

των μαθητών και παρέχει υποστήριξη για να μπορέσουν οι μαθητές να 

ολοκληρώσουν αυτές τις δραστηριότητες. Τέλος, αναγνωρίζει το διάλογο ως το 

κεντρικό μέσο για τη διδασκαλία και τη μάθηση.  
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2. Τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά 

Το μαθησιακό περιβάλλον υποστηρίζεται από λογισμικά που δημιουργούν 

διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης, στα οποία αναπτύσσονται τόσο γνωστικές 

δεξιότητες, με την έννοια ότι ο μαθητής θα πρέπει να ενεργήσει για να χειριστεί και 

να οργανώσει πληροφορίες όσο και μεταγνωστικές δεξιότητες, με την έννοια ότι ο 

μαθητής θα πρέπει να ρυθμίσει και να ελέγξει τις ενέργειές του και τις γνώσεις του 

προκειμένου να οικοδομήσει νέα γνώση. Προτείνονται τα εκπαιδευτικά λογισμικά: 

«Ιδεοκατασκευές», «Λογομάθεια+», «MicroWorlds Pro», «Καθώς 

μεγαλώνουμε…στον κόσμο των ελληνικών» και «Ο Ξεφτέρης και η Γραμματική» 

(Ιnte*Learn ΕΠΕ, 1998· Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, 1996· Logo Computers 

Systems Inc. & Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας, 2002· Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 2004· Siem, 

2000). Αυτά τα λογισμικά βασίζονται σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης, παρέχουν 

στους μαθητές γνωστικά εργαλεία υποστήριξης της σκέψης και της επικοινωνίας και 

δίνουν τη δυνατότητα τόσο για ατομική οικοδόμηση όσο και για χρήση της γλώσσας 

στα πλαίσια κοινωνικοπολιτισμικής αλληλεπίδρασης και συνεργατικών 

δραστηριοτήτων. Επίσης, περιλαμβάνουν ανοικτές δραστηριότητες, δηλαδή μπορούν 

να αντιμετωπιστούν με πολλαπλούς τρόπους από τους μαθητές και δίνουν ευκαιρίες 

στους μαθητές να εκφράσουν τις ιδιαιτερότητές τους στη μάθηση.  

Συγκεκριμένα οι «Ιδεοκατασκευές» είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βοηθά 

το μαθητή να μάθει να γράφει αφηγηματικές και περιγραφικές εκθέσεις, να 

οργανώνει τις ιδέες του και να τις εκφράζει συγκροτημένα μέσα από κείμενα που 

έχουν ροή κι ενδιαφέρον. Το πρόγραμμα στηρίζεται στην ιδέα της «διαδικαστικής 

υποστήριξης» ή αλλιώς τη λεγόμενη «σκαλωσιά» (scaffolding) για την υποστήριξη 

της σύνταξης ενός κειμένου ή μιας έκθεσης. Η βοήθεια δίνεται με τρεις τρόπους: με 

υποστηρίξεις που αφορούν τη βραχυπρόθεσμη μνήμη, με μεταγνωστικές οδηγίες για 

υψηλότερου επιπέδου αξιολόγηση, επανεξέταση και κατανόηση του κειμένου και της 

διαδικασίας της γραφής και με μεταγνωστικές οδηγίες για τις δομές (παράγραφοι, 

προτάσεις, ορθογραφία) και το είδος του κειμένου, τους στόχους του «συγγραφέα» 

και το ακροατήριο για το οποίο γράφεται το κείμενο.  

Η «Λογομάθεια+» αντιμετωπίζει σφαιρικά τη Νέα Ελληνική και το 

περιεχόμενό της καλύπτει τα τέσσερα επίπεδα της γλώσσας: Γραμματική, 

Συντακτικό, Ορθογραφία και Λεξιλόγιο (Παραγωγή και Σύνθεση). Για τη μελέτη 

κάθε γλωσσικού θέματος, ο χρήστης έχει δυνατότητα πρόσβασης: στο Διδακτικό 

Μέρος, στο οποίο γίνεται συνοπτική παρουσίαση του θέματος, σε κατηγορίες 

Ασκήσεων –που έχουν τη μορφή παιχνιδιού- για εμπέδωση της ύλης και σε Υπερ-

βιβλία, δηλαδή σε ηλεκτρονικά βιβλία, στα οποία γίνεται λεπτομερής παρουσίαση 

του θέματος. Το πρόγραμμα προσφέρεται τόσο για καθοδηγούμενη διδασκαλία σε 

επίπεδο τάξης όσο και για αυτοδιδασκαλία.  

Το «Microworlds Pro» αποτελεί ένα ισχυρό, ευέλικτο και πλούσιο 

προγραμματιστικό πολυμεσικό περιβάλλον. Είναι ανοιχτό λογισμικό, το οποίο 

διαθέτει ως γλώσσα προγραμματισμού τη γνωστή Logo και οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να εκφράσουν και να αξιοποιήσουν τις σκέψεις, τις ιδέες και διαισθήσεις 

τους και να οικοδομήσουν τη γνώση διαμορφώνοντας το δικό τους περιβάλλον 

μάθησης πλούσιο σε ευκαιρίες προβληματισμού και πειραματισμού. Αξιοποιώντας 
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παιδαγωγικά το «MicroWorlds Pro» αναπτύχθηκαν αντίστοιχες δραστηριότητες με τη 

«Λογομάθεια+» εφαρμογής κανόνων τονισμού, συμπλήρωσης σημείων στίξης και 

ανάπτυξης λεξιλογίου για τις ανάγκες της πρώτης εμπειρικής έρευνας. Για τις 

ανάγκες της τρίτης εμπειρικής έρευνας αναπτύχθηκε ένα Πολυμεσικό 

αλληλεπιδραστικό Εκπαιδευτικό περιβάλλον «Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα», 

στο οποίο αναπτύσσονται αρμονικά όλες οι επιμέρους γλωσσικές δεξιότητες, δηλαδή 

η ακρόαση, η ομιλία, η ανάγνωση και η γραφή (Ξάνθη & Βοσνιάδου, 2010). 

Περιλαμβάνει ένα σύνολο γνωστικών και μεταγνωστικών οδηγιών και ενδείξεων 

προς το μαθητή, οι οποίες τον βοηθούν να μάθει να γράφει διάφορα είδη κειμένου: 

ιστορίες, περιγραφές, παραμύθια, ποιήματα, διαφημίσεις, ημερολόγια. Βοηθά το 

μαθητή να οργανώνει τις ιδέες του και να τις εκφράζει συγκροτημένα μέσα από 

κείμενα που έχουν ροή κι ενδιαφέρον. Επίσης, ο μαθητής καθοδηγείται να προσέχει 

λεπτομέρειες που κάνουν το γραπτό του λόγο σαφή και όμορφο.  

Το λογισμικό «Καθώς μεγαλώνουμε…στον κόσμο των ελληνικών» είναι ένα 

ανοιχτό λογισμικό που λειτουργεί ως ένας έξυπνος συνεργάτης για να διευκολύνει το 

μαθητή να γίνει πιο ώριμος και πιο έμπειρος αναγνώστης και συγγραφέας. Βασικός 

του στόχος είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού και ενδιαφέροντος εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος που θα βοηθά το μαθητή να κατανοεί και να γράφει αφηγηματικά και 

περιγραφικά κείμενα. Όπως οι «Ιδεοκατασκευές» βασίζεται στη θεωρία μάθησης του 

Vygotsky και στα γνωστικά μοντέλα γραφής των Γνωστικών ψυχολόγων Bereiter & 

Scardamalia και στοχεύει στην ανάπτυξη γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων 

των μαθητών με παρόμοιες υποστηρίξεις. Τα κείμενα παρουσιάζονται είτε οπτικά, 

είτε ακουστικά, είτε οπτικοακουστικά και παρέχουν τη δυνατότητα στο μαθητή να τα 

διαβάζει ή να τα διαβάζει και να τα ακούει, να τα ακούει και να παρακολουθεί τα 

σχετικά γραφικά. Μέσα από τις ασκήσεις κατανόησης ο μαθητής – αναγνώστης 

εντοπίζει τα δομικά στοιχεία του κειμένου.  

Τέλος, το λογισμικό «Ο Ξεφτέρης και η Γραμματική» χρησιμοποιώντας 

σύγχρονες μεθόδους παρουσίασης, καλύπτει με τρόπο πρωτότυπο, διασκεδαστικό 

αλλά και συμβατό με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα τις βασικές ενότητες της 

νεοελληνικής γραμματικής. Περιλαμβάνει κινούμενα και ελκυστικά στην παιδική 

φαντασία γραφικά, ποικιλία και καλή ποιότητα ήχων και μεγάλα και ευδιάκριτα 

γράμματα. Δίνει τη δυνατότητα επανάληψης των ασκήσεων, οι οδηγίες εκφωνούνται 

αναλυτικά και ευνοείται η ανάπτυξη της οπτικοκινητικής και χωρικής αντίληψης. 

3. Διδακτικές Προσεγγίσεις – Στόχοι και Σκοποί   

Προτείνεται η αποφυγή διδακτικών προσεγγίσεων αυστηρής ιεραρχίας στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η έμφαση σε δεξιότητες κριτικής σκέψης, μεταγνώσης, 

γνωστικής επίγνωσης, καθώς και δεξιότητες συνεργασίας και από κοινού 

προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων. Επίσης, προτείνεται η οργάνωση της 

διδασκαλίας γύρω από οπτικά πλούσια, αυθεντικά υπολογιστικά εργαλεία, στα οποία 

τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετέχουν και να τα 

εξερευνούν. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που προτείνονται υποστηρίζουν μια ευρεία 

ποικιλία ατομικών διαφορών στη γλωσσική και εννοιολογική ανάπτυξη. Επίσης, 
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δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αλληλεπίδραση του μαθητή με τον υπολογιστή καθ’ 

όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και της γραπτής διαδικασίας.  

Προσανατολιζόμενοι προς μια μαθητοκεντρική προσέγγιση, δίνεται η 

δυνατότητα στους μαθητές να εργαστούν σ’ αυτές τις δραστηριότητες μέσα από μια 

διδασκαλία διαρθρωμένη γύρω από ευρετικές διαδικασίες, όπως ο προσδιορισμός του 

προβλήματος, η εικασία για το αποτέλεσμα, ο πειραματισμός με τη βοήθεια 

παραδειγμάτων, η σύνθεση ενός συλλογισμού, η διατύπωση μιας λύσης, ο έλεγχος 

του αποτελέσματος και η αξιολόγηση της ορθότητάς του. Παρέχεται κάθε φορά το 

απαιτούμενο ποσό πληροφορίας έτσι ώστε το ενδιαφέρον των μαθητών να στρέφεται 

σε σημεία που ενδεχομένως δεν είχαν εντοπίσει, θέτοντας κατάλληλα ερωτήματα ή 

ακόμα και νέα ενδιάμεσα προβλήματα. Η κύρια πηγή γνώσης δεν είναι το τελικό 

προϊόν που παράγουν οι μαθητές αυτό καθεαυτό, αλλά η πορεία προς αυτό.  

Λαμβάνοντας υπόψη τους διδακτικούς στόχους των ΑΠΣ για μαθητές με 

Μαθησιακές Δυσκολίες (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2004· 2008), σκοπός μας είναι η 

ταυτόχρονη αρμονική ανάπτυξη όλων των επιμέρους γλωσσικών δεξιοτήτων, δηλαδή 

της ακρόασης, της ομιλίας, της ανάγνωσης και της γραφής. Καθοδηγούμενοι από το 

γλωσσικό επίπεδο, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες των μαθητών, 

βασικός στόχος είναι να προκληθεί αναστοχασμός στον εκπαιδευόμενο και να 

οδηγηθεί σε αλλαγή της συλλογιστικής του, ώστε να αναπτύξει δεξιότητες 

μηχανισμού της γραφής, αλλά κυρίως γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες 

παραγωγής γραπτού λόγου και χρήσης της γλώσσας γενικότερα.  

Ειδικότερα τίθενται οι εξής στόχοι: α) Να αναπτύξουν οι μαθητές 

αναστοχαστικές διαδικασίες. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τις απόψεις 

τους, να αξιολογήσουν τα επιχειρήματά τους, να οργανώσουν τις σκέψεις τους, να 

θέσουν ερωτήματα, να αναπτύξουν ρεαλιστικές απόψεις για τον εαυτό τους και για 

τις ικανότητές τους ως μαθητών. β) Να τους δοθεί η ευκαιρία τόσο για ατομική 

οικοδόμηση, όσο και για χρήση της γλώσσας στα πλαίσια κοινωνικοπολιτισμικής 

αλληλεπίδρασης και συνεργατικών δραστηριοτήτων. Δηλαδή οι μαθητές να μπορούν 

να σκέπτονται και να ενεργούν από μόνοι τους ή σε συνεργασία με άλλους μαθητές 

και η ανατροφοδότηση να παρέχεται από το λογισμικό, από τη συζήτηση της ομάδας 

ή από τις πράξεις του ίδιου του μαθητή. γ) Να ενδυναμώσουν στρατηγικές 

αυτορρύθμισης. Οι μαθητές να γίνουν ικανοί να προγραμματίζουν, να καθοδηγούν, 

να ελέγχουν και να αξιολογούν τόσο τη διαδικασία όσο και το αποτέλεσμα της 

επεξεργασίας των δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους κάθε φορά. δ) Να 

αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να εξετάσουν: τι 

κάνουν όταν γράφουν ή εκφράζονται, πότε και πώς θα εφαρμόσουν τις φάσεις που 

είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της γραπτής δραστηριότητας – σχεδιασμός, 

οργάνωση, καταγραφή, βελτίωση / έκδοση, πότε και πώς θα εφαρμόσουν διαφόρους 

τρόπους έκφρασης που είναι απαραίτητοι για την πραγματοποίηση της επικοινωνίας 

σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινής ζωής. ε) Να αναπτύξουν κοινωνικές 

δεξιότητες. Οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους 

σε πραγματικά γεγονότα, φαινόμενα, καταστάσεις και σενάρια. Βοηθιούνται να 

αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες με αυθεντικά έργα υποστηριζόμενα από αυθεντικά 

πλαίσια. 
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4. Τα Προγράμματα της Διδακτικής Παρέμβασης  

Και στις τέσσερις εμπειρικές έρευνες μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, ηλικίας 10- 

12 ετών, διδάχτηκαν στρατηγικές παρακολούθησης και ελέγχου των αναγκαίων και 

απαραίτητων δεξιοτήτων για τη συγγραφή επικοινωνιακών κειμένων, στρατηγικές 

σχεδιασμού και βελτίωσης και στρατηγικές εφαρμογής κανόνων τονισμού, σωστής 

χρήσης πεζών-κεφαλαίων, συμπλήρωσης σημείων στίξης και ανάπτυξη λεξιλογίου. 

Το πρόγραμμα παρέμβασης περιελάμβανε από 7 έως 48 συνεδρίες διάρκειας 40΄ με 

συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα. Στην πρώτη εμπειρική έρευνα συμμετείχαν 20 

μαθητές. Το λογισμικό «Ιδεοκατασκευές» χρησιμοποιήθηκε ως εποπτικό μέσο, ενώ η 

«Λογομάθεια+» και το «Microworlds Pro» ως γνωστικά εργαλεία. Στη δεύτερη 

συμμετείχαν 23 μαθητές. Χρησιμοποιήθηκε μόνο το λογισμικό «Ιδεοκατασκευές» ως 

γνωστικό εργαλείο. Στην τρίτη αξιοποιήθηκαν τα ευρήματα των δύο πρώτων 

εμπειρικών ερευνών και αξιολογήθηκε το Πολυμεσικό αλληλεπιδραστικό 

Εκπαιδευτικό περιβάλλον «Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα» με 9 μαθητές που 

συμμετείχαν στις δύο προηγούμενες εμπειρικές έρευνες. Τέλος, η τέταρτη εμπειρική 

έρευνα αποτέλεσε την προέκταση των προηγούμενων ερευνών, συμμετείχαν 9 

μαθητές και χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά «Λογομάθεια+», «Ο Ξεφτέρης και η 

Γραμματική» και «Καθώς μεγαλώνουμε … στον κόσμο των ελληνικών» ως γνωστικά 

εργαλεία.  

Όλοι οι μαθητές της πρώτης εμπειρικής έρευνας δούλεψαν με τις 

«Ιδεοκατασκευές», αλλά με τα άλλα δύο λογισμικά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: 

έντεκα δούλεψαν με τη «Λογομάθεια+» και εννέα με το «Microworlds Pro». Στόχος 

αυτού του διαχωρισμού ήταν να συγκριθούν αυτά τα δύο μαθησιακά περιβάλλοντα, 

δραστηριότητες σχεδιασμένες από επιστημονική ομάδα ενός εγκεκριμένου 

λογισμικού και δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν από έναν εκπαιδευτικό χωρίς 

ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού. Και τα δύο όμως προωθούν και αναπτύσσουν 

τις ίδιες δεξιότητες. Στο πρόγραμμα διδασκαλίας με τις «Ιδεοκατασκευές» στις δύο 

πρώτες εμπειρικές έρευνες και με το «Καθώς μεγαλώνουμε … στον κόσμο των 

ελληνικών» στην τέταρτη οι μαθητές σε τρία στάδια κατέγραψαν πέντε ιδέες, 

οργάνωσαν τις ιδέες τους και έγραψαν το αρχικό κείμενο γι’ αυτές και βελτίωσαν τη 

δομή, το ενδιαφέρον, το περιεχόμενο και την εικόνα του κειμένου τους. Σε άλλα δύο 

στάδια οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γράψουν νέο κείμενο επιλέγοντας το θέμα, 

το ακροατήριο, τη διάθεση, κατέγραψαν τα κύρια σημεία, τις ιδέες τους, οργάνωσαν 

τις ιδέες και έγραψαν χειρόγραφα το κείμενό τους παρουσία του λογισμικού. Κατόπιν 

διόρθωσαν τα λάθη τους και βελτίωσαν τη δομή, το ενδιαφέρον και την εικόνα του 

κειμένου τους. Στο πρόγραμμα διδασκαλίας με  το Πολυμεσικό αλληλεπιδραστικό 

Εκπαιδευτικό περιβάλλον «Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα» στην τρίτη εμπειρική 

έρευνα οι μαθητές σε δύο στάδια ήρθαν σε επαφή με τα εργαλεία του λογισμικού, τον 

τρόπο λειτουργίας και πλοήγησης σ’ αυτό και το περιεχόμενό του - γνώρισαν 

διάφορα είδη κειμένου και μέσα από το διάλογο εντόπισαν τα χαρακτηριστικά του 

καθενός και τα ιδιαίτερα στοιχεία και τις διαδικασίες συγγραφής τους. Σε πέντε 

στάδια εμβάθυναν σε διάφορα είδη κειμένων – ιστορίες, παραμύθια, περιγραφές, 

ποιήματα και άλλα είδη κειμένου. Τέλος, σε πέντε στάδια διδάχτηκαν στρατηγικές 

παρακολούθησης και ελέγχου των αναγκαίων και απαραίτητων δεξιοτήτων για τη 
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συγγραφή επικοινωνιακών κειμένων, στρατηγικές σχεδιασμού και βελτίωσης και 

έγραψαν τα δικά τους κείμενα στο λογισμικό. Το πρόγραμμα διδασκαλίας με τη 

«Λογομάθεια+», με τις αντίστοιχες δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο 

«Microworlds Pro» και με το λογισμικό «Ο Ξεφτέρης και η Γραμματική» 

περιελάμβανε γνωριμία των μαθητών και μελέτη των εξής γλωσσικών θεμάτων: 

τονισμός, κεφαλαία-πεζά, σημεία στίξης και λεξιλόγιο. Στους μαθητές 

παρουσιάστηκαν τα τέσσερα γλωσσικά θέματα τόσο με την πρόσβαση στο διδακτικό 

μέρος όσο και με την εκτέλεση αντίστοιχων ασκήσεων σε πέντε στάδια.  

Για την αξιολόγηση του γραπτού λόγου των μαθητών χρησιμοποιήθηκαν 

δοκιμασίες, πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση, που κατασκευάστηκαν ή 

τροποποιήθηκαν και παρουσιάζονται δομημένα στοιχεία γραπτού λόγου, τα οποία 

συστοιχίζονται με επιμέρους γλωσσικές-μεταγλωσσικές και γνωστικές-

μεταγνωστικές δεξιότητες, διδαγμένες γνώσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών 

αυτής της ηλικίας (ΥΠΕΠΘ – ΠΙ., 2007· 2008). Όλες οι δοκιμασίες περιελάμβαναν 

έργα, τα οποία είναι δραστηριότητες στα σχολικά εγχειρίδια των τριών τελευταίων 

τάξεων του δημοτικού για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Αυτές οι 

δραστηριότητες διασκευάστηκαν ώστε να ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της 

μελέτης όσο και στις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τη γλωσσική και γνωστική 

συμπεριφορά παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες στο γραπτό λόγο. Ήταν Δοκιμασίες 

Δεξιοτήτων Κατάκτησης του Μηχανισμού Γραφής (ορθογραφία, στίξη, τονισμός, 

σωστή χρήση πεζών κεφαλαίων, σύνταξη, λεξιλόγιο), καθώς και Δοκιμασίες 

Γνωστικών-Μεταγνωστικών Δεξιοτήτων (συγγραφή κειμένου κατ’ απαίτηση, 

σχεδιασμός, οργάνωση, αξιολόγηση και βελτίωση ιδεών και περιεχομένου). Επίσης, 

αξιολογήθηκαν τα κείμενα που έγραψαν οι μαθητές στα λογισμικά κατά τη διδακτική 

παρέμβαση, ομαδικά κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και ατομικά κατά την 

αξιολόγηση. 

 

5. Πορίσματα των Εμπειρικών Ερευνών 

Από τη διεξαγωγή της πρώτης εμπειρικής έρευνας προέκυψε ότι οι μαθητές ήταν σε 

θέση να χειριστούν με άνεση τα συγκεκριμένα λογισμικά. Έδειξαν ιδιαίτερα θετική 

στάση όταν δούλευαν με τα λογισμικά ως γνωστικά εργαλεία και δυσαρέσκεια όταν 

δούλευαν με τα λογισμικά ως εποπτικά μέσα. Οι δραστηριότητες των λογισμικών 

«Λογομάθεια+» και «Microworlds Pro» ανέπτυξαν δεξιότητες μηχανισμού της 

γραφής, ενώ οι δραστηριότητες στο λογισμικό «Ιδεοκατασκευές» ανέπτυξαν 

γνωστικές-μεταγνωστικές δεξιότητες κυρίως.  

Από τη διεξαγωγή της δεύτερης εμπειρικής έρευνας προέκυψε ότι οι μαθητές 

δε συνάντησαν δυσκολίες στη χρήση του λογισμικού «Ιδεοκατασκευές» και η 

ενασχόληση των ίδιων με τις δραστηριότητές του τους ευνόησε περισσότερο. Η 

χρήση του ως γνωστικό εργαλείο βοήθησε τους μαθητές να γράψουν ποιοτικότερα 

κείμενα και τους ευνόησε να αξιολογήσουν καλύτερα τα κείμενά τους και να 

προβούν σε σημαντικότερες βελτιώσεις. Στη συγκεκριμένη εμπειρική έρευνα 

ενσωματώθηκε η διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο πιο σφαιρικών 

εργασιών ενοποιώντας αυτές τις δεξιότητες με άλλες πλευρές της σκέψης και της 

μάθησης.  
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Από τη διεξαγωγή της τρίτης εμπειρικής έρευνας προέκυψε ότι οι μαθητές δε 

συνάντησαν δυσκολίες στη χρήση των δραστηριοτήτων στο λογισμικό. Συγκρίνοντας 

τα κείμενα που έγραψαν οι μαθητές στην προηγούμενη διδακτική παρέμβαση με τα 

κείμενα που έγραψαν οι μαθητές στο Πολυμεσικό αλληλεπιδραστικό Εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, διαπιστώθηκε ότι οι επιδόσεις τους ήταν εφάμιλλες και στις δύο 

διδακτικές παρεμβάσεις. Όμως η δυνατότητα χρήσης του ορθογράφου του 

προγράμματος τους ευνόησε να γράψουν περισσότερο ορθογραφημένα. Και στη 

συγκεκριμένη εμπειρική έρευνα ενσωματώθηκε η διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων 

στο πλαίσιο πιο σφαιρικών εργασιών ενοποιώντας αυτές τις δεξιότητες με άλλες 

πλευρές της σκέψης και της μάθησης.   

Τέλος, από τη διεξαγωγή της τέταρτης εμπειρικής έρευνας προέκυψε ότι οι 

μαθητές παρουσίασαν υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τους μαθητές των δύο 

πρώτων ερευνών σε γενική επίδοση στις γνωστικές-μεταγνωστικές δεξιότητες. 

Παρουσίασαν βελτίωση τόσο σε γενική επίδοση όσο και στις δεξιότητες μηχανισμού 

της γραφής. Η χρήση όλων των μαθησιακών περιβαλλόντων ισόβαθμα και η εστίαση 

σε συγκεκριμένα γλωσσικά θέματα βοήθησε τους μαθητές να εσωτερικεύσουν και να 

εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα κανόνες που αφορούν αυτά τα γλωσσικά θέματα.  

Συγκρίνοντας τις επιδόσεις των μαθητών τόσο στις δοκιμασίες όσο και στα 

κείμενα που έγραψαν διαπιστώθηκε ότι η βελτίωση ήταν μεγαλύτερη στους μαθητές 

της δεύτερης εμπειρικής έρευνας, στην οποία το λογισμικό «Ιδεοκατασκευές» 

χρησιμοποιήθηκε ως γνωστικό εργαλείο και όχι ως εποπτικό μέσο. Παρόλο που 

χρησιμοποιήθηκε το ίδιο ηλεκτρονικό περιβάλλον και στην πρώτη εμπειρική έρευνα, 

η διαφοροποίηση στον τρόπο χρήσης του δεν έδωσε το ίδιο καλά αποτελέσματα. 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα λογισμικά «Λογομάθεια+», Microworlds Pro», «Ο 

Ξεφτέρης και η Γραμματική» ευνόησαν τους μαθητές στο να περιορίσουν τα 

ορθογραφικά τους λάθη στην πρώτη, τρίτη και τέταρτη εμπειρική έρευνα.  

6. Συμπεράσματα 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα πορίσματα των εμπειρικών ερευνών διαφαίνεται ότι τα 

περιβάλλοντα μάθησης που υποστηρίζονται από τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής 

και της Επικοινωνίας προκαλούν ενδιαφέρον και κίνητρα για μάθηση, δημιουργούν 

ένα καινούργιο εκπαιδευτικό πλαίσιο με τη βοήθεια των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

τους, όπως η ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων, η δυνατότητα δημιουργίας 

πολλαπλών αναπαραστάσεων και η μετατροπή και η προβολή της πληροφορίας με 

διαφορετικές μορφές, και ενθαρρύνουν τη λεκτική επικοινωνία, ιδιαίτερα στα παιδιά 

που έχουν χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο (Βοσνιάδου, 2006· Vosniadou, et. al., 

2006).  

Σαφώς καταδεικνύεται ότι ένα οργανωμένο υποστηρικτικό πλαίσιο που 

λειτουργεί ως διανοητικός συνεργάτης του μαθητή και τον εμπλέκει ενεργητικά στη 

δόμηση της γνώσης ενισχύει την κριτική του σκέψη, τη μεταγνώση, τη γνωστική 

επίγνωση, καθώς και δεξιότητες συνεργασίας και από κοινού προσέγγισης και 

επίλυσης προβλημάτων. Η παραπάνω θέση επιβεβαιώνεται τόσο από ερευνητικά 

πορίσματα και θεωρήσεις που προέρχονται από το χώρο της Διδακτικής της Γλώσσας 

και της Γνωσιακής Επιστήμης όσο και από έρευνες που έχουν γίνει πάνω στο πως 
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μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από την αλληλεπίδραση με τα περιβάλλοντα αυτά, οι 

οποίες έχουν αναδείξει ότι οι υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γνωστικά 

εργαλεία και να επηρεάσουν άμεσα τη διδακτική πράξη (Σπαντιδάκης, 2004· 

Vosniadou et al., 2006· Ξάνθη, 2010· Ξάνθη & Βοσνιάδου, 2010· Ξάνθη, 2011).  
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