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Αυτό το απόσπασμα από τον Κινέζο φιλόσοφο Κομφούκιο 
εκφράζει μία συγκεκριμένη προσέγγιση στη μάθηση. 
Επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη δική 
τους μαθησιακή διαδικασία. Ειδικά, στον τομέα της εκμάθησης 
δεύτερης/ξένης γλώσσας, το ποσοστό αλληλεπίδρασης των 
μαθητών είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική 
επικοινωνία, η οποία είναι πάντα ο υπέρτατος στόχος της 
εκμάθησης γλωσσών. Η αποτελεσματική επικοινωνία σε μία 
ξένη γλώσσα απαιτεί όχι μόνο ένα μεγάλο γραμματικό και λεξικό 
πλαίσιο που ασκείται και στις τέσσερις δεξιότητες - ανάγνωση, 
γραφή, ομιλία και ακρόαση - αλλά και γνώση μίας ξένης 
κουλτούρας.
Η αλληλεπίδραση σε μία γλώσσα δε σημαίνει μόνο τη χρήση 
γραμματικά σωστών φράσεων, αλλά και την κατανόηση των 
περίπλοκων πολιτιστικών κωδικών, των αξιών και των τρόπων 
σκέψης και δράσης. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα επικεντρωθούμε 
στη σημασία της χρήσης στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς στη 
διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων σε ενήλικες μαθητές. Πρώτον, 
θα συμπεριλάβουμε ένα συνοπτικό θεωρητικό πλαίσιο των πιο 
σημαντικών διδακτικών αρχών και μεθόδων στην εκμάθηση 
δεύτερης γλώσσας. Δεύτερον, θα εφαρμόσουμε τις θεωρητικές 
αρχές σε μία πολύ συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης μύθων και 
θρύλων για τη διδασκαλία μίας δεύτερης γλώσσας.

“Πες μου και θα ξεχάσω, 
δείξε μου και θα θυμάμαι· 
κάνε με κοινωνό και θα 
καταλάβω.” 
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Με την πάροδο του χρόνου, έχουμε δει μία 
εξέλιξη από την εκμάθηση που εστιάζει στη 
γνώση στην εκπαίδευση που βασίζεται στις 
ικανότητες. Στο άρθρο τους, “Introduction to 
Competency-Based Language Teaching”, οι 
Griffith και Lim (2014) παρέχουν μία σύντομη 
εισαγωγή στην εκπαίδευση βασισμένη σε 
ικανότητες γενικά και στη διδασκαλία γλωσσών 
βάσει ικανοτήτων ειδικότερα. Η εκπαίδευση 
βάσει ικανοτήτων επικεντρώνεται ρητά σε αυτό 
που μπορούν να κάνουν οι μαθητές παρά 
σε αυτά που γνωρίζουν. Επομένως, τα υλικά 
πρέπει να είναι αυθεντικά και να σχετίζονται 
με την εργασία. Οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται 
από τους φορείς παροχής πληροφοριών σε 
διευκολυντές. Οι εκπαιδευτικοί παρέχουν το 
υλικό, τις δραστηριότητες και τις ευκαιρίες 
εξάσκησης για τους μαθητές. Η ποιότητα και η 
αυθεντικότητα αυτών των υλικών είναι κεντρικής 
σημασίας για την επιτυχία του μαθήματος. 
Σύμφωνα με τους Griffith και Lim, ο ρόλος του 
μαθητή πρέπει επίσης να αλλάξει:

Οι μαθητές δε θα μπορούν πλέον να 
βασίζονται μόνο στο δάσκαλο και στην 
τάξη, θεωρώντας τους τους κύριους 
παρόχους πληροφοριών. Αντ’ αυτού, οι 
μαθητές γίνονται μαθητευόμενοι. Ο ρόλος 
τους θα είναι η ολοκλήρωση, η παραγωγή 
και η επέκταση της γνώσης. Οι μαθητές 
παίρνουν ένα ενεργό μέρος στη δική τους 
μάθηση και εργάζονται, για να γίνουν 
αυτόνομοι.

Η διδασκαλία γλωσσών βάσει ικανοτήτων 
απαιτεί η γλώσσα να συνδέεται με ένα κοινωνικό 
και πολιτιστικό πλαίσιο παρά να διδάσκεται 

Γενική εισαγωγή των πιο 
σημαντικών διδακτικών αρχών 
και μεθόδων στην εκμάθηση 
δεύτερης γλώσσας

μεμονωμένα. Οι μαθητές πρέπει να αποδείξουν 
ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα, 
για να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Η εστίαση 
μετακινείται από ό, τι γνωρίζουν οι μαθητές για 
τη γλώσσα σε αυτό που μπορούν να κάνουν με 
αυτήν. Στον τομέα της εκμάθησης γλωσσών, 
η μελέτη μίας νέας έντασης για παράδειγμα 
σχετίζεται πάντα με μία συγκεκριμένη και με 
βάση τα συμφραζόμενα χρήση της.
Οι αυθεντικές καταστάσεις, που ενδέχεται να 
συντελεστούν έξω από την τάξη, διεγείρουν 
τους μαθητές σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για να 
μάθουν αποτελεσματικά μία νέα γλώσσα, οι 
μαθητές πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 
αφοσιωμένοι, ακόμη και όταν βρίσκονται έξω 
από την τάξη. Δώστε στους μαθητές σας τα 
εργαλεία, για να εξασκηθούν πέρα από τις 
ασκήσεις στο βιβλίο με την ανάθεση ασκήσεων 
που απαιτούν αλληλεπίδραση με πραγματικούς 
ανθρώπους. Για παράδειγμα, εάν διδάσκετε 
ιταλικά, ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να 
επισκεφθούν το τοπικό ιταλικό εστιατόριο ή την 
τοπική καφετέρια, για να παραγγείλουν κάτι στα 
ιταλικά. Η ιδέα είναι να εκθέσετε τους μαθητές 
σας στη χρήση της γλώσσας σε πραγματικές 
καταστάσεις, δίνοντάς τους παραδείγματα 
πρακτικής εφαρμογής.
Στο άρθρο της, “Cultural Heritage as a Resource 
for English as an Additional Language Learner: 
An Out-of Class Approach” (2018), η Marta 
García-Sampedro παρουσιάζει μία πολλά 
υποσχόμενη μέθοδο διδασκαλίας αγγλικών 
σε μη επίσημα μέρη όπως μουσεία, γκαλερί 
τέχνης, πάρκα ή ιστορικά κτήρια. Οι κύριοι 
στόχοι αυτού του έργου, με επικεφαλής 
το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στο 
Πανεπιστήμιο του Οβιέδο, ήταν να βελτιώσουν 
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το επίπεδο προφορικής επικοινωνίας των 
μαθητών στην αγγλική γλώσσα, να γνωρίσουν 
το περιβάλλον του σχολείου και να μάθουν για 
την πολιτιστική κληρονομιά στην περιοχή, να 
αναπτύξουν μία γεύση και μία εκτίμηση για την 
τέχνη και την κληρονομιά και να βελτιώσουν τα 
κίνητρα των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 
Τα αποτελέσματα της παρατήρησης έδειξαν 
αύξηση στα επίπεδα κινήτρων των μαθητών και 
των εκπαιδευτικών χάρη στη χρήση μη τυπικών 
χώρων και στοιχείων κληρονομιάς ως πηγές.
Ο Garcia-Sampedro αναφέρει ότι:

Η χρήση της κληρονομιάς ως πηγή ή 
πλαίσιο συνεπάγεται σημαντικές και 
αξέχαστες εμπειρίες για τους μαθητές στις 
οποίες η τέχνη και η κληρονομιά γίνονται 
δικαιολογία για την παραγωγή λόγου. Ο 
αυθορμητισμός των μαθητών και η επιθυμία 
τους να μιλήσουν παρατηρούνται σε κάθε 
επίσκεψη.

Ως αποτέλεσμα, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές 
είχαν περισσότερα κίνητρα, όταν έκαναν 
πρακτικές δραστηριότητες έξω από την τάξη 
παρά από την ακρόαση διαλέξεων. Ορισμένες 
προηγούμενες εμπειρίες (Colegio San Fernando 
de Avilés) χρησιμοποίησαν την κληρονομιά ως 
πηγή σε ένα έργο όπου μαθητές Γυμνασίου 
ενήργησαν ως ξεναγοί στην πόλη Avilés, 
της Αστούριας, καθώς ο κύριος στόχος του 
έργου ήταν η προώθηση των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων στα αγγλικά ως πρόσθετη γλώσσα.
Όπως ειπώθηκε, η διδασκαλία γλωσσών 
βάσει δεξιοτήτων βασίζεται στην εκμάθηση 
γλωσσών με βάση τα συμφραζόμενα. Η 
συνεκτικότητα είναι η ουσιαστική χρήση της 
γλώσσας για πραγματικούς επικοινωνιακούς 
σκοπούς. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί πρέπει 
να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές τους λαμβάνουν 
άφθονη ανατροφοδότηση, η οποία τους είναι 
κατανοητή και ενδιαφέρουσα. Η εκτεταμένη 
ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων είναι 
ένας πολύ καλός τρόπος για να παράσχετε 
ανατροφοδότηση, τα οποία μπορούν να έχουν 
θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη μίας δεύτερης 
γλώσσας. Ο θρύλος ή η λαογραφία είναι ένα 
είδος λογοτεχνικού κειμένου. Οι θρύλοι μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως διδακτικό υλικό σε τάξεις 
ξένων γλωσσών. Η χρήση αυτού του είδους 
λογοτεχνίας στη διδασκαλία δεύτερων/ξένων 
γλωσσών έχει δύο οφέλη. Το πρώτο όφελος 
είναι η αυθεντικότητα του διδακτικού υλικού. 
Οι ειδικοί λένε ότι τα αυθεντικά υλικά έχουν 
θετικό αντίκτυπο στην επιτυχία της εκμάθησης 
δεύτερης/ξένης γλώσσας, επειδή μπορεί να 
δείξει στους μαθητές πώς χρησιμοποιείται η 
γλώσσα φυσικά. Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι 
ότι οι θρύλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για 
να δημιουργήσουν πολιτιστικές αξίες.
Στο άρθρο του, “EFL materials development 
for Indonesian teenage learners”, ο Jonner 
Simarmata αναφέρει ένα άλλο όφελος από 
τη χρήση των θρύλων: «οι ποιότητες της 
λογοτεχνίας μπορούν να συμβάλουν στη 
διδασκαλία γλωσσών αποκαλύπτοντας 
δημιουργικές και εκφραστικές δυνατότητες της 
γλώσσας και δίνοντας στους μαθητές πρόσβαση 
σε νέες κοινωνικοπολιτισμικές έννοιες» . Η 
λογοτεχνία μπορεί να οριστεί ως η τέχνη της 
γλώσσας και μπορεί να περιέχει διηγήματα, 
ποιήματα, μυθιστορήματα, μύθους, θρύλους ή 
στίχους τραγουδιών. Σύμφωνα με τους Collie 
και Slater , υπάρχουν τέσσερις λόγοι για τους 
οποίους ένας καθηγητής γλωσσών πρέπει να 
χρησιμοποιεί λογοτεχνικά έργα στις τάξεις. 
Αρχικά, η λογοτεχνία είναι αυθεντικό υλικό, 
επειδή η λογοτεχνία δεν είναι σχεδιασμένη 
για το συγκεκριμένο σκοπό της διδασκαλίας 
μίας γλώσσας. Δεύτερον, η λογοτεχνία 
μπορεί να εμπλουτίζει το μαθητή πολιτιστικά. 
Τρίτον, η λογοτεχνία εμπλουτίζει, επίσης, τη 
γλώσσα λόγω της φύσης της. Τέταρτον, το 
λογοτεχνικό έργο εμπλέκει το μαθητή και σε 
προσωπικό επίπεδο. Η ανάπτυξη της ιστορίας, 
για παράδειγμα στην αφήγηση ενός θρύλου, 
μπορεί να είναι συναρπαστική και ευχάριστη για 
ενήλικες μαθητές.

1 • Στα Πρακτικά του Τέταρτου Διεθνούς Σεμιναρίου 
Αγγλικής Γλώσσας και Διδασκαλίας, 2016, σελ. 436.
2 • Collie, Joanne and Slater, Stephen (1987), 
Literature in Language Classroom: A Resource book 
of ideas and activities, Cambridge University Press,  
New York.
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Οι θρύλοι ως διαπολιτισμικοί 
κοινόχρηστοι χώροι

Οι λαϊκές ιστορίες περιλαμβάνουν παραμύθια, 
μύθους και θρύλους. Έχουν μεταβιβαστεί 
παραδοσιακά από στόμα σε στόμα. Οι λαϊκές 
ιστορίες είναι μεγάλα παράθυρα στον πολιτισμό 
και τις αξίες της ομάδας ανθρώπων που τις 
αφηγούνται. Οι μύθοι περιλαμβάνουν ένα ηθικό 
δίδαγμα που ο αναγνώστης πρέπει να μάθει. 
Οι λαϊκές ιστορίες και οι θρύλοι περιλαμβάνουν 
πιο έμμεσα μαθήματα για το καλό και το κακό. 
Οι πολιτισμοί σε όλον τον κόσμο έχουν συχνά 
τις δικές τους εκδόσεις ενός κοινού παραμυθιού
Σε αυτό το πρόγραμμα, εστιάζουμε σε βελγικούς, 
εσθονικούς, γαλλικούς, ελληνικούς, ιταλικούς, 
σλοβενικούς και ισπανικούς θρύλους που 

περιέχουν αναφορές στα τέσσερα παγκόσμια 
στοιχεία: το νερό, τη φωτιά, τη γη και τον αέρα. 
Πολλοί από τους χαρακτήρες, τα ζώα, τα μέρη 
και τα φαινόμενα που περιγράφονται σε αυτούς 
τους θρύλους, φαίνεται να είναι πανταχού 
παρόντα, ωστόσο, σε πολιτισμούς σε ολόκληρο 
τον κόσμο, και φαίνεται να είναι πολιτιστικά 
«shareware». Οι θρύλοι συναρπάζουν τους 
ανθρώπους λόγω της παρουσίας μυστηριωδών 
και συχνά ανεξήγητων στοιχείων. Κάθε μαθητής 
γνωρίζει τον Μέρλιν, το μάγο, ή έχει τα φτερά του 
Ίκαρου στο εξώφυλλο του βιβλίου της Ιστορίας 
του. Οι ταξιδιώτες σε όλο τον κόσμο γοητεύονται 
από το Βόρειο Σέλας.



u9

Και ακόμη και αν μερικοί μύθοι φαίνεται να είναι 
αρκετά τοπικοί με την πρώτη ματιά, συναντώνται 
συχνά σε παρόμοια μορφή και υπόθεση σε άλλες 
χώρες: για παράδειγμα, ο βελγικός θρύλος των 
εξολοθρευτών του φεγγαριού εμφανίζεται είκοσι 
χρόνια νωρίτερα στο Λονδίνο. Οι δράκοι δεν 
εμφανίζονται μόνο στους μύθους της Σλοβενίας 
ή νικήθηκαν από τον ιππότη Άγιο Γεώργιο, στην 
προφορική και γραπτή λογοτεχνία της Ισπανίας, 
αλλά έχουν επίσης ηγετικό ρόλο στον κινεζικό 
πολιτισμό και μάλιστα κάνουν συχνές εμφανίσεις 
σε βελγικά κόμικς. Οι δράκοι είναι παντού και 
αποτελούν κοινό μέρος για ανθρώπους σε όλον 
τον κόσμο. Ο λόγος για τον οποίο οι θρύλοι και 
οι μύθοι είναι ιδανικοί για τη διδασκαλία βασικών 
δεξιοτήτων στην εκμάθηση δεύτερης γλώσσας 
είναι ότι δημιουργούν ένα μαθησιακό περιβάλλον 
στο οποίο ο μαθητής αισθάνεται αμέσως 
εξοικειωμένος. Ποιος δε θα ήθελε να μάθει τον 
ελκυστικό θρύλο πίσω από τον περίφημο άνεμο 
Mistral στη Γαλλία; Πρόθυμος να ανακαλύψει 
γιατί αυτός ο συγκεκριμένος άνεμος είναι ο 
κεντρικός άξονας της φαντασίας σε αφηγήσεις 
στη Νότια Γαλλία, διαβάζοντας ή ακούγοντας ένα 
αυθεντικό κείμενο, ο μαθητής της γλώσσας θα 
αφομοιώσει τις λέξεις και τις γραμματικές δομές 
σε μία κατάσταση με βάση τα συμφραζόμενα. 
Τη γνώση που θα αποκτήσει βιώνοντας μία 
κατάσταση με βάση τα συμφραζόμενα θα τη 
θυμάται περισσότερο από τις λίστες λέξεων που 
δεν έχουν συγκεκριμένο πλαίσιο. Φανταστείτε 
έναν μαθητή που σπουδάζει ιταλικά σε επίπεδο 
αρχάριου: εάν διαβάζει στο βιβλίο του ότι «fuori» 
σημαίνει «έξω (πλευρά)», θα θυμάται τη σημασία 
της λέξης όσο διαρκεί το μάθημα στην καλύτερη 
περίπτωση. Ωστόσο, για να ενσωματώσει τη 
λέξη στο προσωπικό του λεξιλόγιο, ο μαθητής 
πρέπει να επαναλάβει τη λέξη στο σπίτι του και 
να τη χρησιμοποιήσει τουλάχιστον επτά φορές 
σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα. Ο καλύτερος 
τρόπος για να θυμάται τη λέξη μακροπρόθεσμα 
είναι να τη χρησιμοποιήσει σε μία αυθεντική και 
πραγματική κατάσταση: εάν ο μαθητής έπαιζε 
τένις στην Ιταλία, ακούγοντας αρκετές φορές 
«fuori» κάθε φορά που η μπάλα ήταν έξω, 
θα θυμόταν τη λέξη και μετά την ολοκλήρωση 
των διακοπών του. Το 1885, ο Γερμανός 
ψυχολόγος Hermann Ebbinghaus δημοσίευσε 

τον πρωτοποριακό του “Über das Gedächtnis” 
(αργότερα μεταφράστηκε στα αγγλικά ως 
Μνήμη. Μία συμβολή στην Πειραματική 
Ψυχολογία), στην οποία περιγράφει τις 
διαδικασίες μάθησης και λήθης. Δύο κεντρικές 
αντιλήψεις στο έργο του είναι η καμπύλη 
λήθης και η καμπύλη εκμάθησης, που και οι 
δύο είναι εκθετικές. Ο Ebbinghaus απέδειξε ότι 
μαθαίνουμε απλά γεγονότα σε μία περιοχή με 
την οποία είμαστε εξοικειωμένοι ακόμη και χωρίς 
να τα επαναλάβουμε. Εάν οι πληροφορίες που 
αντλούμε έχουν πολλαπλές μορφές (ηχητική, 
οπτικοακουστική ή άλλη συναφή μορφή), μπορεί 
να χρειαστούμε κάποιες επαναλήψεις, μέχρι να 
φτάσουμε στην κατάκτηση της πληροφορίας. 
Για να κατακτήσουμε μία νέα γλώσσα, που 
θεωρείται ως μη δομημένο δεδομένο, μπορεί να 
χρειαστούμε επτά επαναλήψεις. Έχοντας αυτό 
υπόψη το θεωρητικό υπόβαθρο, μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ότι οι θρύλοι ως διαπολιτισμικοί 
κοινόχρηστοι χώροι βοηθούν πολύ όταν 
διδάσκουμε μία δεύτερη γλώσσα. Πρώτα 
απ’ όλα, η χρήση θρύλων για τη διδασκαλία 
βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων θα προσφέρει 
στον ενήλικο μαθητή ένα οικείο πλαίσιο που 
είχε ήδη ανακαλύψει σε νεαρή ηλικία και σε 
ένα συναισθηματικά θετικό περιβάλλον και 
ως εκ τούτου το προσωπικό του ενδιαφέρον 
θα είναι άμεσα μεγάλο. Αυτό το ενδιαφέρον 
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συλλαμβάνεται συχνά σε θρύλους και επίσης με 
ελκυστικές φωτογραφίες. Για να διδάξουμε μία 
δεύτερη/ξένη γλώσσα, οι εικόνες είναι ιδανικές 
για την πρώτη γνωριμία με τους μαθητές, για να 
σπάσει ο πάγος, για λεξικές «ιδεοθύελλες», για 
να διεγείρει τη δημιουργικότητα και να επιτρέψει 
στους μαθητές να μιλήσουν και να εκφραστούν.
Δεύτερον, οι θρύλοι, είτε προσφέρονται στον 
μαθητή μιας ξένης γλώσσας ως κείμενα 
ανάγνωσης είτε ως ασκήσεις ακρόασης, 
αποτελούν ένα αυθεντικό μαθησιακό πλαίσιο. 
Σε ένα δεύτερο χρονικό διάστημα και με σκοπό 
να βελτιώσετε την προφορική επάρκεια, θα 
μπορούσατε ακόμη και να εμπλέξετε τους 
μαθητές σε θεατρικά έργα εμπνευσμένα από 
το θρύλο που μελετούν. Το να κάνεις τους 
μαθητές να γράφουν τους δικούς τους θρύλους 
θα μπορούσε να τονώσει όχι μόνο τη γραπτή 
τους επάρκεια, αλλά, εάν τους επιτρεπόταν 
να συνεργαστούν, θα ενθάρρυνε, επίσης, 
την κοινωνική πτυχή της εκμάθησης ξένων 
γλωσσών σε τάξεις ενηλίκων. Οι μαθητές 
μαθαίνουν καλύτερα, εάν βρίσκονται σε 
ένα εμπνευσμένο μαθησιακό περιβάλλον. 
Ένα από τα σχέδια μαθήματος παρέχει την 
ακόλουθη ερώτηση: «Θα μπορούσατε να 
σχεδιάσετε έναν δράκο και να αφήσετε τον 
γείτονά σας να το περιγράψει σωματικά 
και ψυχολογικά;» Αυτή η μαθητοκεντρική 
δραστηριότητα δημιουργεί ταυτόχρονα μία 
γλωσσική και κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ενθουσιώδεις 
και να προσπαθούν να δημιουργήσουν τάξεις 
χαμηλού άγχους, υποστηρικτικές τάξεις και να 
επιτρέψουν στους μαθητές να επιλέξουν όσο το 
δυνατόν περισσότερες πτυχές της μαθησιακής 
διαδικασίας.
Τρίτον, ακόμη και σε μέρη και εποχές πολύ 
μακρινά, οι μύθοι συχνά περιέχουν μηνύματα 
διαχρονικά ή εξηγούν στους μαθητές την 
προέλευση του κόσμου. Η ανάγνωση του 
βελγικού μύθου για την κούπα του Καρόλου 
του 5ου στο Όλεν μυεί τους μαθητές στο να 
μάθουν, επίσης, το πάθος για μπύρα στο Βέλγιο 
και γιατί μερικές βελγικές μπύρες πήραν το 
όνομά τους από τον Κάρολο τον 5ο, Charles 
V, (για παράδειγμα, η μάρκα Carolus beer). 
Ένα ζυθοποιείο στο Mechelen ονόμασε μία 

από τις μπύρες του από τους Maneblussers, 
έναν άλλο βελγικό θρύλο. Αγγίζοντας αυτές 
τις σύγχρονες πτυχές, ο μαθητής της ξένης 
γλώσσας γίνεται κοινωνός, θρέφοντας τα 
προσωπικά του ενδιαφέροντα. Επιπλέον, 
δημιουργούνται πολλές δυνατότητες για 
ομιλητικές δραστηριότητες με ερωτήσεις όπως: 
«Η περιοχή σας έχει ένα ειδικό φαγητό ή ποτό; 
Υπάρχουν ειδικές ιστορίες γι’ αυτό;». Ο θρύλος, 
έτσι, γίνεται ένα σημείο εκκίνησης για το άνοιγμα 
του πολιτιστικού και γλωσσικού ορίζοντα του 
μαθητή.
Οι τρέχοντες θρύλοι και τα σχέδια μαθήματος 
επιτρέπουν, επίσης, μία εκπαίδευση με 
επίκεντρο τον μαθητή, προσφέροντας 
επιπρόσθετες πηγές για τους μαθητές που 
θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους. Κάθε 
τρέχον σχέδιο μαθήματος τελειώνει με ένα 
πλέγμα αυτοαναστολής στο οποίο ο μαθητής 
μπορεί να υποδείξει για παράδειγμα εάν πιστεύει 
ότι η ιστορία είναι ελκυστική και ενδιαφέρουσα ή 
αν έχει μάθει για το πολιτιστικό υπόβαθρο και 
την ιστορία του θρύλου. Παρατηρούμε, επίσης, 
ότι η γραμματική και το λεξιλόγιο προσφέρονται 
στο μαθητή σε συνάρτηση με το πλαίσιο του 
θρύλου. Αυτός δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή 
να γνωρίζει γιατί χρειάζεται μία συγκεκριμένη 
ένταση ή γραμματική δομή.
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Αναφορά στην CEFR σε 
γλώσσες εταίρους

Το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις 
γλώσσες (CEFR) είναι ένα διεθνές πρότυπο 
για την περιγραφή της γλωσσικής ικανότητας. 
Το επίπεδο B1 αναφέρεται σε ένα ενδιάμεσο 
επίπεδο κατάκτησης της ξένης γλώσσας και 
αφορά σε έναν ανεξάρτητο χρήστη. Αυτός ο 
χρήστης μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία 
μίας σαφούς τυποποιημένης συζήτησης σε οικεία 
θέματα που συναντώνται τακτικά στην εργασία, 
το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κ.λπ. και μπορεί 
να αντιμετωπίσει τις περισσότερες καταστάσεις 
που ενδέχεται να προκύψουν, ενώ ταξιδεύει σε 
μία περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί, 
επίσης, να παράγει ένα απλό κείμενο σε θέματα 
που είναι οικεία ή προσωπικού ενδιαφέροντος, 

μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, 
όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει 
σύντομα λόγους και εξηγήσεις για απόψεις 
και σχέδια. Το επίπεδο B1 φαίνεται να είναι το 
κατάλληλο επίπεδο για την εισαγωγή αυθεντικών 
μαθησιακών υλικών όπως ιστορίες, παραμύθια 
και θρύλοι, αφού ο ανεξάρτητος χρήστης 
γλώσσας έχει αποκτήσει μία σταθερή γλωσσική 
βάση για να τα διαβάσει, να τα ακούσει και να 
τα συζητήσει. Οι τρέχοντες θρύλοι προσφέρουν 
τυπική συμβολή σε θέματα που αφορούν στον 
ελεύθερο χρόνο (για παράδειγμα ο γαλλικός 
μύθος για τον άνεμο Mistral) και προσφέρουν 
στους μαθητές τη δυνατότητα να εξηγήσουν τον 
κόσμο γύρω τους, όπως περιγράφεται στο CEFR.

Οι θρύλοι φαίνεται να είναι σπουδαία εκπαιδευτικά εργαλεία για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας 
στο επίπεδο Β1, επειδή βοηθούν στη συσχέτιση της γλώσσας. Επιπλέον, οι θρύλοι είναι αυθεντικοί, 
εμπνευσμένοι και καθολικοί, και αποτελούν ιδανικό σημείο εκκίνησης για προφορική και γραπτή 
επάρκεια σε κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο. Τέλος, οι θρύλοι ενθαρρύνουν τους ενήλικες μαθητές 
να συμμετέχουν ενεργά στη δική τους μαθησιακή διαδικασία. Εξάλλου, ο Αϊνστάιν είχε δίκιο όταν 
ισχυρίστηκε ότι «η μόνη πηγή γνώσης είναι η εμπειρία».

ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ



2
ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΉ 
ΜΑΘΉΤΩΝ ΜΈ 
ΈΙΔΙΚΈΣ ΑΝΑΓΚΈΣ
ΣΥΣΤΑΣΈΙΣ ΣΈ 
ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΈΣ 
ΈΝΉΛΙΚΩΝ
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Αργός 
εκπαιδευόμενος

u Εισαγωγή και ορισμός των 
αργών εκπαιδευομένων

Ένας Λαγός μία μέρα κορόιδευε μία 
Χελώνα, επειδή ήταν πολύ αργή. «Περίμενε 
λίγο», είπε η Χελώνα. «Θα τρέξω έναν 
αγώνα μαζί σου και στοιχηματίζω ότι θα 
σε κερδίσω». «Ω, ωραία», απάντησε ο 
Λαγός, ο οποίος βρήκε διασκεδαστική την 
ιδέα, «ας προσπαθήσουμε και θα δούμε»· 
και σύντομα συμφωνήθηκε η Αλεπού να 
διοργανώσει έναν αγώνα και να είναι ο 
κριτής. Όταν έφτασε η ώρα και οι δύο 
ξεκίνησαν μαζί, αλλά ο Λαγός βρέθηκε 
σύντομα τόσο μακριά που σκέφτηκε ότι 
θα μπορούσε να ξεκουραστεί: έτσι κάτω 
ξαπλώθηκε και αποκοιμήθηκε γρήγορα. Εν 
τω μεταξύ, η Χελώνα συνέχισε την πορεία 
της και έφτασε σιγά-σιγά στο τέρμα. Τελικά, 
ο Λαγός ξύπνησε και άρχισε αμέσως να 
τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορούσε, αλλά 
την ώρα που έφτασε στο τέρμα διαπίστωσε 
ότι η Χελώνα είχε ήδη κερδίσει τον αγώνα. 
Ο αργός και σταθερός κερδίζει τον αγώνα. 
(Ο Λαγός και η Χελώνα, Αίσωπος).

Αυτός ο μύθος του Αισώπου δείχνει αρκετά καλά 
πώς τα «αργά όντα» μπορούν να επιτύχουν τους 
στόχους τους παρά «αργή» φύση τους. Αυτό 
που έκανε τη Χελώνα να κερδίσει στο τέλος ήταν 
αρχικά η επιμονή και ο ζήλος της. Εάν η μεταφορά 
της Χελώνας ισχύει εδώ για τον αργό ενήλικο 
μαθητή, θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε 
πώς ο ρόλος ενός εμπνευσμένου δασκάλου 
θα μπορούσε να παρακινήσει τη «Χελώνα» να 
επιτύχουν τον στόχο της απόκτησης της γνώσης 
λίγο πιο γρήγορα.
Ως αργοί μαθητές μπορούν να θεωρηθούν οι 
μαθητές που έχουν δυσκολία να προχωρήσουν 
στη μάθησή τους σε σύγκριση με άλλους 
συνομηλίκους τους. Κάθε καθηγητής ξένων 

γλωσσών πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθεί 
και με τους αργούς μαθητές. Στατιστικά στοιχεία 
δείχνουν ότι δύο στους δέκα μαθητές μίας τάξης 
είναι αργοί μαθητές. Το πιο σημαντικό πράγμα 
που πρέπει να έχουν οι αργοί μαθητές είναι 
έναν εκπαιδευτικό με ταλέντο στην ταυτοποίηση 
των αργών μαθητών κατά πρώτο λόγο και 
κατά συνέπεια στην ιδιαίτερη προσοχή τους. 
Στο βιβλίο του, “Role performance of adult 
education teachers, problems and prospects”, 
ο G.L Reddy υπογραμμίζει ότι οι αργοί μαθητές 
πρέπει να λαμβάνουν υλικό μελέτης που είναι 
κοντά στον προσωπικό τους κόσμο και που τους 
ενδιαφέρει ενδεχομένως για να τους κρατήσει 
παρακινημένους και να τους αποτρέψει από την 
απογοήτευση:

Για παράδειγμα, εάν ο ενήλικoς μαθητής 
είναι αγρότης, θα ενδιαφέρεται να 
διαβάσει βιβλιογραφία σχετικά με την 
καλύτερη γεωργία. Εάν ο εκπαιδευόμενος 
είναι βιομηχανικός εργάτης, μπορεί να 
ενδιαφέρεται να διαβάσει βιβλιογραφία 
που δίνει μία ιδέα για τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που παρέχονται για έναν 
βιομηχανικό εργάτη (σελ. 75).

Σε οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τις 
διδακτικές αρχές της διδασκαλίας γενικά, το 
κίνητρο φαίνεται να είναι πράγματι μία από 
τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά. Το παρόν 
κεφάλαιο στοχεύει να δείξει πώς η κινητοποίηση 
και άλλα στοιχεία μπορούν να διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο στο συγκεκριμένο τομέα 
της εκμάθησης μίας δεύτερης γλώσσας, 
συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας των 
αργών μαθητών.



ΣΎΝΟΨΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΎΜΒΟΎΛΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΑΡΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ ΤΟΥΣ “DEALING WITH SLOW LEARNERS IN THE LANGUAGE CLASS” 
(2017), ΟΙ GAYANE SHMAVONYAN ΚΆΙ LILI KARAPETYAN ΠΆΡΟΥΣΙΆΖΟΥΝ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΒΆΣΙΚΕΣ ΣΤΡΆΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΆ ΜΠΟΡΟΥΣΆΝ ΝΆ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΆΠΟ ΤΟΥΣ 

ΕΚΠΆΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΔΆΣΚΆΛΙΆ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΏΣΣΆΣ ΣΕ ΆΡΓΟΥΣ ΜΆΘΗΤΕΣ:

ΏΣΤΟΣΟ, ΆΥΤΗ Η ΛΙΣΤΆ ΘΆ ΜΠΟΡΟΥΣΕ 
ΝΆ ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΕΙ, ΚΆΤΆ ΤΗ ΓΝΏΜΗ 
ΜΆΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΆΚΟΛΟΥΘΕΣ ΙΔΕΕΣ:

Συνοψίστε τα βασικά σημεία του 
μαθήματός σας στο τέλος.

7

Χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα, 
ενώ μιλάτε και προσπαθήστε να 
μιλάτε πιο αργά.

1

Αποφύγετε τις σιωπηρές οδηγίες, 
καθώς οι αργοί μαθητές συχνά 

δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν 
πράγματα που δεν είναι ρητά.

2

Μην κάνετε ανοιχτές ερωτήσεις, 
αλλά ερωτήσεις που απαιτούν 
συγκεκριμένες απαντήσεις.

3

Χρησιμοποιήστε συγκεκριμένο και 
απλό διδακτικό υλικό.

4

Πίνακες, διαγράμματα, γραφήματα και 
εικόνες είναι χρήσιμα εργαλεία για την 
παρουσίαση νέου υλικού. Ένας αργός 
μαθητής θα αποκτήσει γνώση κυρίως 
οπτικοποιώντας και επαναλαμβάνοντας.

5
Επαναλάβετε τις οδηγίες σε αργούς 
μαθητές περισσότερες από μία φορά. 
Αναδιαμορφώστε τις, για να αυξήσετε 
τις πιθανότητες το μήνυμα να είναι 
σαφές στο τέλος.

8

Όταν χωρίζετε την τάξη σε ομάδες, 
συνδυάστε τον αργό μαθητή με έναν 
ισχυρό μαθητή, για να τον καθοδηγήσει.

6



ΚΆΤΆΝΟΏΝΤΆΣ ΤΆ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΆΤΆ ΚΆΙ ΤΙΣ ΆΔΥΝΆΜΙΕΣ ΤΏΝ ΜΆΘΗΤΏΝ ΤΟΥΣ, 
ΕΝΣΏΜΆΤΏΝΟΝΤΆΣ ΜΙΆ ΠΟΙΚΙΛΙΆ ΜΟΡΦΏΝ ΔΙΔΆΣΚΆΛΙΆΣ ΚΆΙ ΠΆΡΆΚΙΝΏΝΤΆΣ ΤΟΥΣ 
ΜΆΘΗΤΕΣ ΝΆ ΜΆΘΟΥΝ, ΟΙ ΕΚΠΆΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΝΆΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΆ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ 
ΝΆ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥΣ, ΔΗΛΆΔΗ ΝΆ ΓΙΝΟΥΝ ΙΚΆΝΟΙ, ΠΆΡΆΓΏΓΙΚΟΙ ΚΆΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΙΆΚΟΙ ΣΕ ΜΙΆ ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΏΣΣΆ.

Οι καθοδηγούμενες 
εργασίες κάνουν τους 
αργούς μαθητές να νιώθουν 
πιο άνετα.

10

Τονίστε τα ταλέντα που οι αργοί 
μαθητές έχουν ήδη, εκτός από τα 
γλωσσικά που πρέπει να αποκτήσουν. 
Κάντε τους να αισθάνονται 
αυτοπεποίθηση.

12

Συγχαίρετε τους αργούς μαθητές, 
παρόλο που η πρόοδος που έχει 

σημειωθεί μπορεί να είναι μικρή. Πάντα 
υπερβαίνουν το προσωπικό τους όριο. 

Η θετική ενθάρρυνση βοηθά αυτούς 
τους μαθητές να ενισχύσουν την 

αυτοεκτίμησή τους, η οποία είναι συχνά 
χαμηλή και ασταθής..

11

Αναπτύξτε τα δικά σας φύλλα 
εργασίας και τις δικές σας 
ασκήσεις. Τα εγχειρίδια και 
τα βιβλία εργασίας, όταν 
γράφονται για το μέσο μαθητή, 
συχνά υπερβαίνουν το επίπεδο 
λειτουργίας του αργού μαθητή. 
Μερικές φορές χρειάζονται μόνο 
μερικές αλλαγές στα φύλλα 
εργασίας και στις ασκήσεις για την 
προσαρμογή του λεξιλογίου ή του 
επιπέδου δυσκολίας στην ικανότητα 
των αργών μαθητών σας.

13

Ανανεώστε τις μαθησιακές τους 
δεξιότητες. Ενθαρρύνετε τους 

αργούς μαθητές να κάνουν 
λίγες λίστες λεξιλογίου και 

γραμματικών ερευνών που 
μπορούν να κολλήσουν σε 

μέρη που συναντούν τακτικά, 
όπως ψυγείο ή καρφίτσα.

14

Ακόμα κι αν η χρήση της δεύτερης 
γλώσσας ως οργανικής γλώσσας 
πρέπει να ενθαρρύνεται όσο το 
δυνατόν περισσότερο, μη διστάσετε 
να επιστρέψετε στη μητρική 
γλώσσα των αργών μαθητών. 
Ειδικά, όταν εξηγείτε περίπλοκα 
γραμματικά στοιχεία, αυτό φαίνεται 
να είναι εξαιρετικά σημαντικό.

15

Διαφοροποιήστε τον τρόπο διδασκαλίας 
σας, λαμβάνοντας υπόψη αυτό που ο 

εκπαιδευτικός φιλόσοφος John Dewey 
πρότεινε εδώ και πολύ καιρό: ότι ξεκινάμε 

από το γνωστικό επίπεδο που βρίσκονται οι 
μαθητές, όχι από πού θα θέλαμε να είναι.

9
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u Μπορούν οι μύθοι να 
βοηθήσουν τους μαθητές 
να αποκτήσουν γνώση μιας 
δεύτερης γλώσσας;

Όταν ήμασταν νέοι, οι θρύλοι μάς αφηγούνταν 
από τους δασκάλους μας, τους γονείς μας, τους 
παππούδες μας, τους φίλους μας,… Οι θρύλοι 
μας εξήγησαν γιατί τα πράγματα ήταν όπως 
έπρεπε. Έκαναν τον κόσμο μας να λάμπει με 
ένα άγγιγμα μαγείας. Ως ενήλικες, οι θρύλοι 
μας ελκύουν ακόμη· διασχίζουν τα όρια και μας 
συνδέουν, επειδή παρέχουν μία πολιτιστική 
κληρονομιά που μπορούν να αναγνωρίσουν 
πολλοί άνθρωποι. Όταν ένας δάσκαλος θέλει 
να εμπλέξει πλήρως τους μαθητές του και ειδικά 
τους πιο αργούς, έχει τα πάντα να κερδίσει 
από την επιλογή εκείνων των αναγνωρίσιμων 
και ελκυστικών τμημάτων των πολιτισμών 

Κωφοί εκπαιδευόμενοι

Πρώτα απ ‘όλα, για ποιον μιλάμε; Όταν μιλάμε 
για κωφά άτομα, αναφερόμαστε σε άτομα που 
δεν μπορούν να ακούσουν και επικοινωνούν 
με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, κυρίως 
ανάλογα με το επίπεδο της κώφωσης που 
έχουν, την εκπαίδευση που έχουν λάβει, το είδος 
της οικογένειας στην οποία μεγάλωσαν, πότε 
έγιναν κωφοί και λαμβάνοντας υπόψη πολλούς 
άλλους παράγοντες. Αν και η δημοφιλής ιδέα για 
τους κωφούς είναι ότι δεν μπορούν να μιλήσουν, 
είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η κώφωση 
δεν αποκλείει τις ικανότητες στην ομιλία, στην 
παραγωγή ήχων.
Γιατί χρησιμοποιούμε, όταν αναφερόμαστε 
στους κωφούς άλλοτε ένα κεφαλαίο «Κ» και 
άλλοτε ένα μικρό «κ»; Για να διακρίνουμε, 
εάν αναφερόμαστε σε Κωφούς που θεωρούν 
ότι ανήκουν σε μία πολιτιστική ταυτότητα 

γύρω μας. Οι θρύλοι, οι ιστορίες και οι μύθοι 
είναι ήδη γνωστοί στη μητρική γλώσσα των 
μαθητών. Όταν ενσωματώνονται σε μαθήματα 
εκμάθησης δεύτερης γλώσσας, δημιουργούν 
μία οικεία σκηνή όπου αναγνωρίσιμα μέρη και 
χαρακτήρες επιτρέπουν στον ενήλικο μαθητή 
να επικεντρώνεται περισσότερο στη φόρμα 
(της δεύτερης γλώσσας) και λιγότερο στο 
περιεχόμενο, επειδή το περιεχόμενο είχε ήδη 
αποκτηθεί σε προγενέστερο στάδιο της ζωής 
του.

Εν κατακλείδι, θα θέλαμε να αναφερθούμε 
στο απόσπασμα του επαγγελματία καλλιτέχνη 
συγγραφής περιεχομένου, Steven Chopade: 
«Οι αργοί μαθητές δεν είναι πραγματικά αργοί. 
Είναι απλώς ότι μαθαίνουν τα πράγματα με 
έναν βαθύτερο, έναν μη συμβατικό τρόπο από 
άλλους.».

που χρησιμοποιεί τη νοηματική γλώσσα ή σε 
κωφούς ανθρώπους που βλέπουν την απώλεια 
ακοής ως αναπηρία που θα θεραπευτεί 
(μέσω της χρήσης ακουστικών βαρηκοΐας, 
λογοθεραπείας, κοχλιακών εμφυτευμάτων…). 
Φυσικά, αυτές οι δύο απόψεις δεν αποκλείουν 
διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της 
κώφωσης, για παράδειγμα εύρεση οφελών στη 
χρήση ακουστικών βαρηκοΐας και χρήσης της 
νοηματικής γλώσσας.
Όποια και αν είναι η θέση για την κώφωση 
(κοινωνική ή ιατρική), γενικά τα άτομα με 
κώφωση αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες 
στη λήψη εξωτερικών πληροφοριών μέσω 
ομιλίας και γραπτής γλώσσας, επειδή δεν τις 
αποκτούν αυθόρμητα. Για το λόγο αυτό, είναι 
σημαντικό να θυμάστε μερικές γενικές προτάσεις 
για τη βελτίωση της επικοινωνίας:
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ΣΎΝΟΨΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΎΜΒΟΎΛΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΩΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διασφαλίστε την προσοχή του κωφού 
μαθητή, πριν μιλήσετε: μία μικρή κίνηση 
στον ώμο ή στον βραχίονα ή ένα σημάδι 
στον αέρα προς την κατεύθυνση του, για 
να σας αντιληφθεί.

1

Βάλτε τον εαυτό σας μπροστά από τον 
κωφό μαθητή, ενώ μιλάτε ή βεβαιωθείτε 

ότι έχετε δομήσει την τάξη με τέτοιο 
τρόπο ώστε να έχετε οπτική επαφή 

με όλους τους μαθητές σας. Μην 
τοποθετείτε τον εαυτό σας σε μέρη 

όπου ένα σημείο φωτός βρίσκεται στην 
πλάτη σας, για παράδειγμα μπροστά 

από ένα παράθυρο ή σε μέρη με χαμηλό 
φωτισμό. Προσέξτε ότι δεν υπάρχει 

αντικείμενο μεταξύ εσάς και του κωφού 
μαθητή κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, 

έτσι ώστε η θέα δεν παρεμποδίζεται.

2

Βεβαιωθείτε ότι ο κωφός μαθητής 
βλέπει καθαρά το πρόσωπο και 
το στόμα του ατόμου που μιλάει. 
Μη μασάτε ή κρατάτε ένα χέρι 
μπροστά από το πρόσωπό σας.

3

Όταν ο μαθητής σας συνοδεύεται 
από διερμηνέα, διατηρήστε την 
οπτική επαφή απευθείας με το 

άτομο που είναι κωφό και όχι με το 
διερμηνέα.

4

Είναι καλύτερο όλες οι πληροφορίες να είναι 
διαθέσιμες και σε προσαρμοσμένη γραπτή 
μορφή. «Προσαρμοσμένη γραπτή μορφή» 

σημαίνει προσαρμογή του περιεχομένου 
ενός κειμένου, όχι για να το κάνει πιο φτωχό, 
αλλά για να το καταστήσει σαφές και άμεσα 

κατανοητό από όλους. Παρέχετε το ίδιο 
περιεχόμενο, αλλά σε διαφορετική μορφή. Για 

παράδειγμα, χρησιμοποιήστε λέξεις υψηλής 
συχνότητας (καθημερινές λέξεις) στη δική σας 
γλώσσα και προσθέστε μερικές φωτογραφίες 

για να υποστηρίξετε το κείμενο· αποφύγετε 
δευτερεύουσες προτάσεις, υποτακτική 

σύνδεση ή παθητική μορφή, επειδή αλλάζουν 
τη βασική σειρά της πρόταση· αποφύγετε 

μεγάλες προτάσεις και σύνθετες δομές.

8

Χρησιμοποιήστε τις εκφράσεις προσώπου και 
σώματος, για να κάνετε το μήνυμα καθαρό. 
Θυμηθείτε ότι οι κωφοί και οι βαρήκοοι μαθητές 
δίνουν προσοχή σε οπτικά σημάδια, όπως 
η γλώσσα του σώματος, η χειρονομία και οι 
εκφράσεις, για να συλλέξουν πληροφορίες.

7

Δεν είναι χρήσιμο να ενισχύσετε τις κινήσεις 
των χειλιών. Στην πραγματικότητα, αυτό το 
είδος υπερβολής εμποδίζει την κατανόηση 

αντί να βοηθά! Επίσης, η χρήση πιο δυνατής 
φωνής δεν είναι χρήσιμη όταν μιλάτε με ένα 

κωφό άτομο, επειδή αλλάζει τις φυσιολογικές 
κινήσεις των χειλιών.

6

Όσο είναι δυνατόν, μειώστε τους θορύβους στο 
παρασκήνιο και συντονίστε τη συζήτηση, έτσι 
ώστε μόνο ένα άτομο να μιλά κάθε φορά.

5



u Πώς να προσαρμόσετε 
τα γραπτά κείμενα και να τα 
καταστήσετε προσβάσιμα.

Το πιο δύσκολο χαρακτηριστικό μίας ομάδας που 
απαρτίζεται από ενήλικες είναι η ετερογένεια.

Μία ετερογενής τάξη είναι μία τάξη που έχει 
διαφορετικά είδη μαθητών σε αυτήν, και όταν 
οι μαθητές είναι κ/Κωφοί, τα διαφορετικά είδη 
ταυτότητας κ/Κωφών επηρεάζουν, επίσης, το 
επίπεδο γνώσης του θέματος. Για παράδειγμα, 
ένα κ/Κωφό άτομο που δε φοράει ακουστικό 
βαρηκοΐας και χρησιμοποιεί τη νοηματική 
γλώσσα ως μητρική γλώσσα θα έχει διαφορετικές 
μεθοδολογικές ανάγκες σε σύγκριση με ένα κ/
Κωφό άτομο που χρησιμοποιεί την προφορική 
γλώσσα και έχει υπολειμματική ακοή. Αυτό που 
ζητούν θα είναι, επίσης, διαφορετικό: ενώ ένας 
σημαίνων (ένα κ/Κωφό άτομο που χρησιμοποιεί 
τη νοηματική γλώσσα ως μητρική γλώσσα) θα 
ζητήσει την εμβάθυνση των γραπτών γλωσσών 
και την κατανόηση των κειμένων, ένα άτομο 
που γνωρίζει την προφορική γλώσσα (κ/Κωφό 

άτομο που έχει υπολειπόμενη ακοή και γνωρίζει 
τη χειλανάγνωση) θα ζητήσει τουλάχιστον 
μία βασική κατανόηση της προφοράς. Τα 
θέματα διδασκαλίας σε αυτό το είδος τάξης 
θα μπορούσαν κυρίως να συνδεθούν με 
τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά υλικά και την 
επιτυχή καταγραφή ενδιαφέροντος. Ακόμα κι 
αν ο στόχος είναι ενήλικες, ένα βαρετό θέμα 
σίγουρα θα μειώσει την προσοχή και κίνητρο. 
Ο σχεδιασμός και η εξατομίκευση υλικού είναι 
πραγματικά δύσκολη δουλειά: ο δάσκαλος 
πρέπει να σκεφτεί το επίπεδο ικανοτήτων 
κάθε ατόμου και τις δυνατότητες που πρέπει 
να βελτιώσει κάθε μαθητής. Ο χρόνος που 
απαιτείται για την προσαρμογή του υλικού 
πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ο καλύτερος τρόπος 
για να εξοικονομηθούν ο χρόνος και η ενέργεια 
των δασκάλων είναι να δημιουργηθεί υλικό που 
είναι προσαρμοσμένο από την αρχή και να γίνει 
αντιληπτό πως η προσαρμογή του υλικού για 
ένα άτομο με περισσότερες δυσκολίες σημαίνει 
τη δημιουργία κατάλληλου υλικού για όλους 
τους μαθητές της τάξης, διότι όλοι μπορούν να 
επωφεληθούν από αυτήν την προσαρμογή!
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u Χρησιμοποιήστε μία οπτικά ελκυστική 
και φιλική διάταξη (εικόνες, φωτογραφίες, 
σύμβολα, έντονες χρωματικές αντιθέσεις)
u Δώστε προσοχή στη χρωματική αντίθεση: 

u Χρησιμοποιήστε εικόνες, όπου μπορείτε: 

Εν κατακλείδι, η σημασία της προσβασιμότητας των εκδόσεων για όλους είναι ένα κοινωνικό 
και ηθικό ζήτημα, το οποίο αφορά σε όλους. Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί εμπλέκονται επίσης 
σε αυτό το θέμα:

Η Συνθήκη του Μαρακές για τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη παρέχει μία εξαίρεση στο νόμο περί 
πνευματικών δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, εξειδικευμένοι οργανισμοί ή μεμονωμένοι χρήστες με 
αναπηρία μπορούν να εκτυπώσουν και να μετατρέψουν ένα κείμενο σε προσβάσιμη μορφή χωρίς να 
ζητήσουν άδεια από τον κάτοχο της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο Ευρωπαϊκός Νόμος για την Προσβασιμότητα είναι μία οδηγία σχετικά με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών, και αφορά ιδιαίτερα στους προσωπικούς υπολογιστές 
(ως προς το υλισμικό και  το λογισμικό), το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις τραπεζικές υπηρεσίες, όλα τα 
τερματικά αυτοεξυπηρέτησης (όπως ATM), τις αυτόματες μηχανές εισιτηρίων), ηλεκτρονικά βιβλία και 
το λογισμικό ανάγνωσης.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΡΙΣΜΈΝΈΣ 
ΠΡΟΤΑΣΈΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΉΡΉΣΈΙΣ

Οργανώστε το κείμενο σε μία φιλική προς το 
χρήστη και «ευανάγνωστη» μορφή:
u Χρησιμοποιήστε βασικές προτάσεις, 
παρατακτική και όχι υποτακτική σύνδεση. 
Χρησιμοποιήστε λέξεις υψηλής συχνότητας 
(καθημερινές λέξεις) στη δική σας γλώσσα.
u Όταν μεταφράζετε ένα κείμενο από τα 
αγγλικά στη γλώσσα σας, σκεφτείτε την 
ομάδα-στόχο που θα χρησιμοποιήσει το 
υλικό και προσαρμόστε το κατάλληλα (για 
παράδειγμα, ευκολότερες λέξεις, λιγότερο 
περίπλοκες προτάσεις) για να βεβαιωθείτε 
ότι το περιεχόμενο θα γίνει κατανοητό από 
όλους.
uΧρησιμοποιήστε τις «διδακτικές πράξεις»: 
οι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να 
μάθουν, όταν συνδυάζουν θεωρία και 
εμπειρία. Ακολουθήστε μία πρακτική 
προσέγγιση σε συνδυασμό με τη θεωρία.
u Δώστε μία αρχική και τελική αξιολόγηση.

ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ



Έκπαιδευόμενοι με ειδικές 
δυσκολίες μάθησης

u Καταλαβαίνετε τη δυσλεξία και 
τους μαθητές με δυσλεξία;

Εάν είστε καθηγητής αγγλικών που διδάσκει, 
επίσης, μαθητές με δυσλεξία, πρέπει να είστε 
εξοικειωμένοι με το τι είναι η δυσλεξία και πώς 
εκδηλώνεται, με πολύ διαφορετικούς τρόπους 
σε διαφορετικούς μαθητές. Η δυσλεξία μπορεί 
να είναι συγγενής ή επίκτητη. Η δυσλεξία δεν 
εξαφανίζεται με την έναρξη της ενηλικίωσης 
για τον απλό λόγο ότι δεν είναι ασθένεια! Μία 
φορά δυσλεξικός, πάντα δυσλεξικός! Οι μαθητές 
με δυσλεξία μπορεί να μην ακούνε προσεκτικά, 
να μην καταλάβουν τις οδηγίες σας και να μη 
θυμούνται τι θέλετε να κάνουν. Η λειτουργική 
μνήμη τους είναι κακή (δηλαδή μπορεί να 
θυμούνται μία ακολουθία έως δύο οδηγιών, 
αλλά συνεχίζουν να ξεχνούν την τρίτη). Να είστε 
ξεκάθαροι και να ελέγχετε την κατανόηση των 
οδηγιών σας· δώστε παραδείγματα! Αν και οι 
μαθητές με δυσλεξία μερικές φορές θεωρούνται 
ότι βρίσκονται σε σύγχυση ή ακόμη και ηλίθιοι, η 

δυσλεξία δεν έχει καμία σχέση με τη νοημοσύνη. 
Είναι απλά ένας διαφορετικός τρόπος αντίληψης 
του κόσμου, των σχέσεων, των διαδικασιών 
κ.λπ.. Σα να έχουμε να κάνουμε με δύο γλώσσες, 
τη φυσική γλώσσα και τη νευρολογική, που κάνει 
κάθε μαθητή να μάθει με πολύ διαφορετικούς 
τρόπους. Οι μαθητές με δυσλεξία έχουν ως 
επί το πλείστον ευφυΐα άνω του μέσου όρου, 
αλλά έχουν δυσκολίες τις οποίες χρειάζονται τη 
βοήθειά σας, για να αντιμετωπίσουν.

Για πολύ καιρό η δυσλεξία ήταν κατανοητή ως 
ομάδα ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Οι 
μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν και δεν 
μπορούν να γράψουν χωρίς ορθογραφικά 
λάθη (δυσλεξία και δυσγραφία). Μπορεί 
να έχουν κάποια διαταραχή (δυσπραξία). 
Μπορεί να έχουν δυσκολίες να φανταστούν 
αφηρημένους αριθμούς ή αριθμητικές 
αναλογίες (δυσαριθμησία), κ.λπ.. Μπορείτε 
να αναρωτηθείτε: «Οι μαθητές με δυσλεξία 
μπορούν να μάθουν;» Σίγουρα, αλλά όχι με 
τον τρόπο που ακολουθείτε. Εάν οι μαθητές 



δε μαθαίνουν, δεν μπορείτε να αλλάξετε 
τους μαθητές, πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο 
διδασκαλίας σας (Ana Krajnc, 2018).

Η ανάγνωση και η γραφή είναι μάλλον 
αργές και γραμμικές δραστηριότητες. Στην 
πραγματικότητα, ολόκληρο το σχολικό σύστημα 
βασίζεται στη γραμμική διδασκαλία, τη σκέψη 
και τη μάθηση, που απαιτεί από τους δασκάλους 
και τους μαθητές να προχωρήσουν βήμα προς 
βήμα, από ό, τι είναι γνωστό στο άγνωστο, 
από ό, τι είναι πιο εύκολο σε αυτό που είναι 
πιο δύσκολο, από την αρχή του κειμένου στο 
τέλος του, με σεβασμό στην ακολουθία, ενώ 
οι μαθητές με δυσλεξία μαθαίνουν ολιστικά. 
Απλώς, πηγαίνουν στα συμπεράσματα, 
στα αποτελέσματα και τις λύσεις χωρίς να 
γνωρίζουν πώς έχουν φτάσει εκεί. Απλώς 
ξέρουν τι να κάνουν, συχνά πολύ πριν έρθει η 
κατάλληλη ώρα! Σκέφτονται δημιουργικά. Το 
νευρικό σύστημα σε μαθητές με δυσλεξία δεν 
είναι προσαρμοσμένο στη γραμμική μάθηση. 
Στους δυσλεξικούς, η διαδικασία σκέψης είναι 
αποκλίνουσα και έχουν δυσκολίες να την 
αλλάξουν σε γραμμική. Στις σχολικές μέρες τους, 
ίσως είχαν κατηγορηθεί ότι δεν ήταν αρκετά 
επιμελείς, παρόλο που πέρασαν τις νύχτες 
τους μαθαίνοντας, προσπαθώντας σκληρά να 
θυμηθούν, παρά την κακή τους μνήμη εργασίας 
και τις αποκλίνουσες διαδικασίες σκέψης τους.
Τώρα, έχει γίνει γενικά αποδεκτό ότι οι καλοί 

δάσκαλοι πρέπει να βρουν καινοτόμους 
τρόπους, για να υποστηρίξουν την ανάγνωση, 
τη γραφή, την ορθογραφία, την κατανόηση και 
την απομνημονευτική ικανότητα των μαθητών 
τους, καθώς και την ανάγκη τους να μάθουν, ενώ 
κινούνται, την ανάγκη τους να περιβάλλονται 
από μουσική και θορύβους που τους βοηθούν 
να συγκεντρωθούν. Είναι γενικά αποδεκτό ότι 
οι μαθητές με δυσλεξία έχουν προβλήματα 
συγκέντρωσης. Να θυμάστε ότι κάθε μαθητής 
έχει το δικό του σύμπλεγμα δυσκολιών και 
πλεονεκτημάτων. Εναπόκειται σε εσάς να τα 
ανακαλύψετε και να βελτιώσετε τη διδασκαλία 
σας.
Η δυσλεξία σημαίνει ότι η φωνολογική 
επεξεργασία αυτού που ακούει δεν είναι 
επαρκής, οδηγώντας σε κακή κατανόηση 
των λέξεων, κακές ικανότητες ανάγνωσης και 
ορθογραφικές δυσκολίες.

Λόγω της δυσλεξίας, οι μαθητές δυσκολεύονται 
να κατανοήσουν γραπτά κείμενα, να αντιληφθούν 
τι υπάρχει στην οθόνη του υπολογιστή κ.λπ.. 
Έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση και τη 
μάθηση, αλλά και δυσκολίες λόγω κοινωνικού 
αποκλεισμού, χαμηλότερη αυτοεκτίμηση, 
μειωμένο θάρρος, φτωχό αυτοπροσδιορισμό.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ανιχνεύσουν τα 
δυνατά σημεία των μαθητών τους και να 
επικεντρωθούν σε αυτά.



Οι μαθητές με δυσλεξία μπορεί να 
έχουν ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα πλεονεκτήματα:

u Σκέφτονται δημιουργικά. Είναι πραγματικοί 
στοχαστές, αναζητούν λύσεις.
u Σκέφτονται κριτικά: τι, γιατί, πώς ...
u Τείνουν να πάνε βαθύτερα και να 
αποκτήσουν μία ευρύτερη εικόνα ενός 
προβλήματος.
u Έχουν καλή μνήμη για ιστορίες.
u Μπορούν να σκεφτούν με πολλούς 
τρόπους ταυτόχρονα.
u Γνωρίζουν τους ανθρώπους και τα 
χαρακτηριστικά τους, τα συναισθήματά τους, 
και μπορεί να διαθέτουν ενσυναίσθηση.
u Είναι καλοί αφηρημένοι στοχαστές.
u Εντοπίζουν εύκολα τι είναι πιο σημαντικό 
στο κείμενο.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους 
στους μαθητές τους με δυσλεξία:

u Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
προσαρμοστούν στο στυλ μάθησης των 
μαθητών (οπτικοί μαθητές, ακουστικοί…).
u Στην αρχή του μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί 
θα πρέπει να παρουσιάσουν τη δομή 
του μαθήματος και τα ζητήματα που θα 
ανακύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
u Στην αρχή του μαθήματος, οι μαθητές 
θα πρέπει να έχουν το φυλλάδιο με το 
περίγραμμα της δομής του μαθήματος.
uΤα κύρια σημεία του μαθήματος πρέπει να 
περιλαμβάνονται σε φυλλάδια.
uΟι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν 
γράμματα Arial 12 και κεφαλαία γράμματα.
uΟι πληροφορίες σε μία σελίδα πρέπει να 
είναι περιορισμένες. Πρέπει να υπάρχει 
αρκετός κενός χώρος και οι γραμμές δεν 
πρέπει να περιέχουν περισσότερους από 70 
χαρακτήρες.

uΤα μεγαλύτερα θεματικά κεφάλαια πρέπει 
να αναλυθούν σε μικρότερα.
uΟι εκπαιδευτικοί πρέπει να κάνουν 
παύσεις και μικρά διαλείμματα.
uΟι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποφεύγουν 
τη χρήση επαγγελματικών όρων ξένης 
προέλευσης.
uΟι μαθητές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να καταγράφουν τα μαθήματα.
uΟι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται να 
κάνουν ερωτήσεις.
uΕάν οι εκπαιδευτικοί θέλουν οι μαθητές να 
διαβάσουν δυνατά, θα πρέπει να λάβουν 
την άδεια των εκπαιδευομένων για αυτό εκ 
των προτέρων. Εναλλακτικά, θα πρέπει να 
ζητούν από τους μαθητές τους να διαβάζουν 
δυνατά όλοι μαζί…
uΟι μαθητές με δυσλεξία χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο για την ανάγνωση· ένας 
πίνακας με λέξεις-κλειδιά θα πρέπει να έχει 
διαμορφωθεί γι’ αυτούς.
uΟι εκπαιδευτικοί πρέπει να βοηθήσουν 
τους μαθητές τους να δομήσουν τα γραπτά 
κείμενά τους. Θα πρέπει να καθορίσουν 
μερικούς στόχους για αυτούς που μπορούν 
να επιτευχθούν σε μικρότερο χρονικό 
διάστημα και πρέπει να τους πουν πότε 
πρέπει να τους φτάσουν. Αυτό είναι πιο 
σημαντικό από τον καθορισμό της τελικής 
προθεσμίας.
uΟι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βοηθούν 
τους μαθητές τους να οργανώσουν το χρόνο 
τους.
uΟι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσφέρουν 
στους μαθητές τους την ευκαιρία να 
επανεξετάσουν τα πρόχειρά τους πολλές 
φορές κατά τη διάρκεια μίας εργασίας.
uΟι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναγνωρίσουν 
την προσπάθεια που καταβάλλουν οι 
μαθητές στην προετοιμασία μίας εργασίας.
uΟι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να επισύρουν 
την προσοχή των μαθητών τους σε πάρα 
πολλές διορθώσεις.



uΟι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν 
από τους μαθητές τους να παραδώσουν 
δύο αντίγραφα της εργασίας τους. 
Διορθώνουν το πρώτο αντίγραφο ως προς 
το περιεχόμενο και το δεύτερο ως προς τη 
φόρμα.
uΟι μαθητές πρέπει να διατηρούν μία λίστα 
με τα πιο συχνά λάθη τους.
uΟι μαθητές θα πρέπει να επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν τον ορθογραφικό έλεγχο 
κ.λπ..
uΟι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν 
έγχρωμο χαρτί και να αποφεύγουν τη χρήση 
λευκού χαρτιού με μεγάλη αντίθεση στα 
μαύρα γράμματα.

ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ, 
ΟΙ ΜΆΘΗΤΕΣ ΣΆΣ ΕΙΝΆΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 
ΚΆΙ ΆΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ 
ΕΝΗΛΙΚΙΏΘΗΚΆΝ, ΕΧΟΥΝ ΠΙΘΆΝΏΣ 
ΗΔΗ ΆΝΆΚΆΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ 
ΆΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΙΚΕΣ ΣΤΡΆΤΗΓΙΚΕΣ 
ΜΆΘΗΣΗΣ. ΆΥΤΟ ΘΆ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕ 
ΤΗΝ ΕΡΓΆΣΙΆ ΤΟΥ ΔΆΣΚΆΛΟΥ.

Η επιτυχία της μαθησιακής τους διαδικασίας 
θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον 
επαγγελματισμό, την ευελιξία και την 
προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών 
δίπλα τους. Ελπίζουμε ότι οι συστάσεις 
που παρουσιάζονται στο τρέχον έργο 
μπορούν να εμπνεύσουν τους δασκάλους να 
κινητοποιήσουν αυτούς τους ειδικούς μαθητές 
να προκαλέσουν τον εαυτό τους και να γίνουν 
οι καλύτεροι μαθητές που μπορούν να είναι. 
Επιπλέον, όταν οι εκπαιδευτικοί είναι σε 
θέση να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένους 
μαθητές, μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε 
μαθητή του οποίου τις στρατηγικές μάθησης 
υποτίθεται ότι πρέπει να γνωρίζουν.

Οι αργοί μαθητές, 
οι κωφοί μαθητές 
και οι μαθητές με 
συγκεκριμένες 
μαθησιακές δυσκολίες 
αποτελούν πρόκληση 
για κάθε δάσκαλο σε 
όλον τον κόσμο. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη 
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


