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Θεωρητικό Υπόβαθρο
Περίληψη 
Η πλειονότητα της βιβλιογραφικής έρευνας αναφέρει ότι τα προγράμματα παρέμβασης 
απευθύνονται σε μικρότερους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, γιατί, θεωρητι-
κά, η παρέμβαση σε νεαρή ηλικία, ενδέχεται να ελαχιστοποιήσει πο�ές από τις δυσκολί-
ες, οι οποίες μπορεί και να αποφευχθούν στα επόμενα έτη. Η μετάβαση, όμως, από την 
πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προξενεί άγχος και ειδικά στους μαθητές 
με ΕΜΔ, γιατί η δευτεροβάθμια εκπαίδευση εμπεριέχει α�αγές, όπως διαφορετικές
 σχολικές αίθουσες, ενα�αγή καθηγητών κ.ά. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο 
σχεδιασμός και η υλοποίηση διορθωτικής αγωγής μαθησιακών δυσκολιών στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση. Σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα παρέμ-
βασης για τη Νεοε�ηνική γλώσσα, που στόχευε στην ενίσχυση ικανοτήτων πρόσληψης
 και επεξεργασίας γραπτού λόγου. Η υλοποίηση του προγράμματος ανέδειξε τη βελτίωση
 αυτών των γνωστικών δεξιοτήτων. Συμπερασματικά, αναδεικνύεται ότι τα προγράμματα
 διορθωτικής αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συνεισφέρουν στην ενίσχυση των 
γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και στην ομαλή ένταξή 
τους στο σχολικό περιβά�ον. 

Εισαγωγή 
     Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο είναι μία περίεργη μεταβατική περίοδος
 που χαρακτηρίζεται από ανάμεικτα συναισθήματα. Όλοι οι μαθητές αγωνιούν για το νέο
 ξεκίνημα που εκτυλίσσεται μπροστά τους και ανυπομονούν να εξερευνήσουν το άγνωστο.
 Συναισθήματα χαράς και φόβου συνδέονται μεταξύ τους σε ένα παράξενο μείγμα!
     Ειδικότερα, για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η είσοδος στο σχολικό
 περιβά�ον του Γυμνασίου είναι συνδυασμένη πο�ές φορές με αρνητικά συναισθήματα. 
Οι μαθητές αυτοί, κάποιες φορές, μπαίνοντας στον στίβο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης θεωρούν ότι μπορούν να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα του Δημοτικού, γι’ αυτό 
και χαρακτηρίζονται από ενθουσιασμό και χαρά για τη νέα τους αρχή (Σιομπότη, 2007). 
Ξέρουν, όμως, ότι κάθε στιγμή μέσα στη σχολική τάξη του Γυμνασίου θα χρειαστεί να
 έρθουν αντιμέτωποι με τις δυσκολίες τους. Χαρακτηριστικά αναφέρω τη φράση μίας 
μαθήτριας Α΄ Γυμνασίου στην έκθεση Α΄ τριμήνου: «Άρχισε ένα μαρτύριο των παιδιών,
 δεν πειράζει 6 χρόνια είναι ακόμα θα περάσουν». Προετοιμάζοντας, α�ά και εντάσσο-
ντας τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στο Γυμνάσιο πρέπει να ακολουθήσουμε μία 
σειρά από βήματα, που θα κάνουν την καθημερινότητά τους στο νέο μεγάλο σχολείο μία
 πιο εύκολη διαδικασία. 
     Αρχικά, η διενέργεια αξιολόγησης από μία ομάδα ειδικών και ειδικότερα από τα
 Κ.Ε.Δ.Δ.Υ κάθε περιοχής, εφόσον δεν έχει γίνει, είναι το πρώτο βήμα. Η πληροφόρηση 
και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου για τις δυσκολίες μάθησης που 
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Τουρισμός στην Ε�άδα!

• Καταιγισμός ιδεών (καθοδηγούμενος)

Προσφέρει:
1) _______________________________________________________
2) _______________________________________________________
3) _______________________________________________________
4) _______________________________________________________

Κίνδυνοι από τον τουρισμό:

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________
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Αφηγηματική Αφόρμηση
Ποια θετικά στοιχεία της Ε	άδας αναδεικνύει; 

21

@
 c

op
yr

ig
ht

 w
w

w
.m

y-
bo

ok
.g

r



Αναγνωστική κατανόηση

Στη μεγάλη οθόνη ταξιδεύει η Ε�άδα 
     Τα ε�ηνικά ακρογιάλια, οι πράσινες βουνοκορφές και τα σκιερά δάση της χώρας μας 
εμπνέουν εδώ και αιώνες ζωγράφους και ποιητές. Στα μέσα του 20ου αιώνα, όμως, όταν 
καταφθάσουν τουρίστες απ’ όλον τον κόσμο κάνοντας τη Μύκονο και την Ύδρα, τόπο
 συνάντησης του διεθνούς τζετ-σετ, φέρνουν μαζί τους και τους κινηματογραφικούς 
παραγωγούς…
     Για να σας ταξιδέψουμε λίγο σας παρασέρνουμε στη μαγεία του σινεμά, σε κάποιες 
πολύ ξεχωριστές στιγμές του, εκεί που η Ε�άδα προσφέρει απλόχερα τις ομορφιές της 
και αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για πο�ές μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες.

«Το παιδί και το δελφίνι»
     Από τη δεκαετία του 1950 η Ε�άδα γίνεται πολύ «της μόδας». Συγκεκριμένα το 1956,
 ο Σπύρος Σκούρας, πρόεδρος τότε της μεγάλης αμερικανικής εταιρείας του κινηματογρά-
φου, της 20th Century Fox, δεν έχασε την ευκαιρία να προβάλει τη χώρα της καταγωγής της
 και να γυρίσει στην Ε�άδα, την ταινία «Το παιδί και το δελφίνι», βασισμένη στο μυθιστό-
ρημα του Ντέιβιντ Ντιβάιν «Boy on a Dolphin».
     Πρωταγωνιστεί, η νεαρή τότε, Σοφία Λόρεν, η οποία μετά από κάποιες επιτυχίες στη χώ-
ρα της, προσπαθούσε να κάνει καριέρα στο Χόλυγουντ. Τη Λόρεν πλαισιώνει ο πασίγνωστος
 από τα �l-noir και τα western Αμερικανός ηθοποιός, Άλαν Λαντ. Υποδύεται μία φτωχή νεα-
ρή Ε�ηνίδα που βουτάει στον βυθό για σφου�άρια και εκεί ανακαλύπτει τυχαία ένα αξιόλο-
γο αρχαίο εύρημα. Πρόκειται για ένα άγαλμα το οποίο παριστάνει ένα παιδί καβάλα πάνω 
σε ένα δελφίνι. Ο αρχαιολόγος (Άλαν Λαντ) προσπαθεί να πείσει τη Σοφία να ενεργήσει νό-
μιμα, αντίθετα με τον πονηρό συ�έκτη (Κλίφτον Γουέμπ), ο οποίος προσπαθεί να εξαγορά-
σει τη φτωχή κοπέλα να βάλει στο χέρι το εύρημα.
     Η ταινία γυρίστηκε κυρίως στην Ύδρα και της έδωσε τουριστική ώθηση για πο�ά χρόνια.
 Γυρίσματα της ταινίας έγιναν στην Ακρόπολη, στην Επίδαυρο, ακόμη και στα Μετέωρα για
 λόγους τουριστικής προβολής. Από τις κορυφαίες στιγμές της ταινίας ήταν, όταν η Σοφία 
Λόρεν τραγουδούσε στα ε�ηνικά μαζί με τον διάσημο τραγουδιστή της εποχής, τον Τόνι 
Μαρούδα, το τραγούδι: «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη».
                     (της Φωτεινής Σκανδάλη από το βιβλίο: Νεοε�ηνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου της 
                                                                                                                                                             Κύπρου)

• Πριν την ανάγνωση: Πρόβλεψη
     Για τι πιστεύεις ότι μιλάει το κείμενο;

• Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης:
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Οπτική αφόρμηση
Με βάση την εικόνα, παρουσίασε τα χαρακτηριστικά της γλώσσας:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Με βάση τον νοηματικό χάρτη παρουσίασε:

Γλωσσομάθεια

Κίνδυνοι-προϋποθέσεις Σημασία

   σεβασμός στην 
ανάγκη του παιδιού 
για ελέυθερο χρόνο

   επικοινωνία-
κοινωνικοποίηση-
     ψυχαγωγία

σπουδές-μόρφωση επά�ελμα

προτεραιότητα
   στη μητρική
        γλώσσα

τουρισμός
δυνατότητα
   σπουδών

επα�ελματική 
αποκατάσταση

δωρεάν ξενόγλωσση
        εκπαίδευση

εκδρομές-
  ταξίδια

πρόσβαση
 σε πηγές

αναζήτηση 
   εργασίας 
στο εξωτερικό

  κίνδυνος γλωσσικής
 εξάρτησης-α�οίωσης

καθημερινές 
  πρακτικές 
     ανάγκες 
  (τεχνολογία)

πρόσβαση στον
      πολιτισμό

συνειδητή-ουσιαστική, 
    όχι χρησιμοθηρική
                 μάθηση

  διαδίκτυο, 
δορυφορικά
     κανάλια

   κα�ιέργεια 
κρατικής σκέψης

μουσική, 
  στίχοι,
   ταινίες

εμπλουτισμός 
με παγκόσμιες 
          αξίες

42

@
 c

op
yr

ig
ht

 w
w

w
.m

y-
bo

ok
.g

r



Επισήμανση: Παρουσίασε: 
 σκέψεις, 
 συναισθήματα, 
 εντυπώσεις,
 διδάγματα,
με βάση τις ιστορίες.

1.  ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΩΜΑΤΙΟ

Μέρα κυρία!   Εκείνο το    δωμάτιο...

Εεε ... Νοικιάστηκε!
     Νοικιάστηκε!

Δεν έχω τίποτα με τους μαύρους

 ( Άλλωστε, λατρεύω τον Έντι

 Μέρφι!) Α
λλά και να τους βάλω μες

     σ
το σπίτι μου, όχι ευχαριστώ,

       
       

       
δεν θα πάρω!..

    Έτσι,
ψιψίνα;!

  Μιάου:

Καλημέρα κυρία! Είδαμε το ενοι-
κιαστήριο!.. Απο δώ ο πατέρας μου
και η αδερφούλα μου η Φατίμα...

Καλημέρα  μαντάμ...

Χριστούλη
     μου 
Άραβες!...

   Λυ... Λυπάμει!...
  Αλλά δυστυχώς
μόλις νοικιάστηκε!
        Εεε... Χεχε!

Και τελικά, λίγο
αργότερα ...

Δόξα το Θεό! Μ’ ένα

παλικαράκι από τα μέρη

μας! Δέν είμαι ρατσίστρια,

αλλά στην ηλικία μου,

καταλαβαίνετε ..

Αλήθεια, θα σας
πείραζε να ‘ρχονται οι
φίλοι μου να με
βλέπουν;

Μα τι είν’ αυτά που λέτε!
Μπορείτε να δέχεστε
όποιον θέλετε, νεαρέ!...

    Ευγενής.
καθαρός και
καλοαναθρεμ-
μένος! Έκανα τη
          σωστή
     επιλογή.

Όριστε ... Μια
υπογραφή κι
έτοιμο το
συμφωνητικό.
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Επισήμανση: Να συμπληρώσεις τις πιο κάτω προτάσεις.

Σήμερα έχουμε μία Ευρώπη η οποία _________________________________
_________________________________________________________

Εμείς οι νέοι θέλουμε μία Ευρώπη που ________________________________
_________________________________________________________

Παραγωγή γραπτού λόγου
Έχεις βρεθεί με τα προγράμματα Comenius (αντα�αγής μαθητών) στην Ισπανία. 
Επιστρέφεις και παρουσιάζεις σε άρθρο (300-400 λέξεις) την εμπειρία σου και 
επιχειρηματολογείς για τα προγράμματα αυτά.

Προσχέδιο

Πρόλογος: __________________________________________________

Κύριο θέμα: _________________________________________________

Τρόπος ανάπτυξης: ____________________________________________

Επίλογος: __________________________________________________
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Αφηγηματική Αφόρμηση

      Παρουσίασε τι είναι εθελοντισμός. 

Ισότητα
Θέληση

Εθελοντισμός
Ομάδα

Μοιράζομαι

Ελπίδα
Οργάνωση

Θάρρος
Μέριμνα

Εργασία Λύπη

Συνεργασία

Θαλπωρή
Ελ
ευ
θε
ρί
α

Ενημέρωση
Ο
ργ

ή

Εκπαίδευση Ευαισθητοποίηση

Ευτυχία
Οργή Τρόφιμα

Νόημα

Σ
υ
λλ
ο
γι
κό

τη
τα

Ο
μό

νο
ια

Λατρεία

Ειρήνη Νόημα

Συμμετοχή
Ταπεινότητα

Εν
ερ
γό

ς

Λογική

Ισότητα
Θέληση

Εθελοντισμός
Ομάδα

Μοιράζομαι

Ελπίδα
Οργάνωση

Θάρρος
Μέριμνα

Εργασία Λύπη

Συνεργασία

Θαλπωρή
Ελ
ευ
θε
ρί
α

Ενημέρωση
Ο
ργ

ή

Εκπαίδευση Ευαισθητοποίηση

Ευτυχία
Οργή Τρόφιμα

Νόημα

Σ
υ
λλ
ο
γι
κό

τη
τα

Ο
μό

νο
ια

Λατρεία

Ειρήνη Νόημα

Συμμετοχή
Ταπεινότητα

Εν
ερ
γό

ς

Λογική

Γραπτή Έκφραση 

Τι είναι ο εθελοντισμός;
______________________________________________________
______________________________________________________

Εθελοντικές οργανώσεις που ξέρεις:

Οφέλη του εθελοντισμού:
• ______________________________________________________
• ______________________________________________________
• ______________________________________________________
• ______________________________________________________
• ______________________________________________________
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«Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο εθελοντισμός
    ως τρόπος ζωής α�ά και ως μέθοδος συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων. 
       Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι ένας νέος πρέπει να γίνει εθελοντής;»

Πρόλογος
     Τι είναι ο εθελοντισμός; 
      Ποια η σχέση των νέων με τον εθελοντισμό; 

 
Κύριο θέμα
     Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι ένας νέος πρέπει να γίνει εθελοντής;
     Σε τι μπορεί να σας βοηθήσει; 
      Πώς μπορούν να συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις; 

Επίλογος
     Πρόταση για τον εθελοντισμό και τους νέους ανθρώπους. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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