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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Όταν οι Ζλλθνεσ μακθτζσ ξεκινοφν τθν εκμάκθςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

αντιμετωπίηουν πολλαπλζσ δυςκολίεσ που οφείλονται ςτα διαφορετικά 

φωνολογικά ςυςτιματα των δφο γλωςςϊν. Η πρόταςι μασ για να γεφυρωκεί το 

χάςμα μεταξφ των δφο γλωςςϊν είναι το βιβλίο Safe & Sound. Πρόκειται για ζνα 

καινοτόμο βιβλίο που βαςίηεται ςτθν πολυαιςκθτθριακι μεκοδολογία των Orton & 

Gillingham. Είναι εφκολο, ευζλικτο και ευχάριςτο ςτθ χριςθ. Περιλαμβάνει κάρτεσ 

με εικόνεσ, αςκιςεισ φωνολογικισ επίγνωςθσ κι ακουςτικισ διάκριςθσ, ζμμετρεσ 

αςκιςεισ για γλωςςικι καλλιζργεια και καλλιζργεια μνιμθσ. Τα φωνολογικά 

φαινόμενα που παρουςιάηονται ςτο βιβλίο ζχουν επιλεγεί φςτερα από ενδελεχι 

ζρευνα των ςτόχων που κζτονται από τα ςφγχρονα, βρετανικά προγράμματα 

αποκατάςταςθσ μακθςιακϊν δυςκολιϊν 

 

Όταν τθ δεκαετία του 80 θ Glenda Bissex ξεκίνθςε να γράφει ζνα βιβλίο για το πϊσ 

ζνα παιδί κατακτά τθν ανάγνωςθ και τθν γραφι, με τίτλο : “Gnys at Work: A Child 

Learns to Write and Read”, ο πεντάχρονοσ γιοσ τθσ τθν πλθςίαςε και τθσ ζδωςε ζνα 

χαρτί που πάνω ζγραφε τθν εξισ λζξθ: “RUDF”.  Προφζροντασ τα γράμματα ζνα-ζνα 

μποροφμε εφκολα να αποκωδικοποιιςουμε αυτό που ικελε να τθσ γράψει 

….”Mummy… Are you deaf?  Η Glenda Bissex κα πρζπει να ζνιωςε μεγάλθ 

αμφικυμία με αυτό το ςθμείωμα. Στενοχϊρια γιατί κα ςυνειδθτοποίθςε τθν 

αποςταςιοποίθςθ τθσ από τθν οικογζνειά τθσ κατά τθν ςυγγραφι του βιβλίου αλλά 

και χαρά μεγάλθ γιατί ο γιόσ τθσ μόλισ είχε μπει ςτον μαγικό κόςμο του γραπτοφ 

λόγου … μόλισ είχε αρχίςει δθλαδι να ανακαλφπτει ότι κάκε ςφμβολο ζχει όνομα 

και ιχο. Και είναι πραγματικά πολφ δφςκολο για ζνα παιδί να ςυλλάβει αυτι τθ 

λεπτι διαφορά μεταξφ των ςυμβόλων του γραπτοφ λόγου και των ιχων του 

προφορικοφ λόγου προκειμζνου να μάκει να αποκωδικοποιεί και να κωδικοποιεί 

ζνα κείμενο. Και αν αυτό είναι πολφπλοκο και δφςκολο για τθν κατάκτθςθ τθσ 



μθτρικισ γλϊςςασ, φανταςτείτε πόςο δφςκολο μπορεί να είναι για τθν εκμάκθςθ 

μιασ ξζνθσ γλϊςςασ και δει τθσ Αγγλικισ που είναι μία αδιαφανισ και άρα 

εξαιρετικά πολφπλοκθ γλϊςςα.  

Αναλυτικά: θ αγγλικι γλϊςςα ζχει 26 γραφιματα (γράμματα) αλλά 44 φωνιματα.  

Ανοίγοντασ το λεξικό μπορείτε να μετριςετε ςτον πίνακα των phonetics όλα αυτά 

τα διαφορετικά φωνιματα που προκφπτουν από τα 26 γράμματα. Ειδικά τα 

φωνιεντα, πζντε ςτον αρικμό (a,e,i,o,u και κάποιεσ φορζσ το y) χρειάηεται να 

κάνουν διπλό και τριπλοβάρδιεσ προκειμζνου να καλυφκοφν όλοι οι φωνθεντικοί 

ιχοι τθσ γλϊςςασ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ φωνολογικισ αυτισ ποικιλίασ 

αποτελεί το ποίθμα που ζγραψε ο ςυγγραφζασ Mark Twain, μεγάλοσ πολζμιοσ τθσ 

αγγλικισ γλϊςςασ. Ο ςυγγραφζασ παρακζτει με ζξυπνο και ςυνάμα δθκτικό τρόπο 

τι ςθμαίνει για ζναν αναγνϊςτθ να προςπακεί να διαβάςει φωνθεντικοφσ 

ςυνδυαςμοφσ ςτα αγγλικά. Παρακζτουμε ζνα απόςπαςμα:  

…Beware of heard, a dreadful word 

That looks like beard and sounds like bird. 

And dead; it’s said like bed not bead;  

For goodness sake, don’t call it deed... 

Επιπλζον, θ αντιςτοιχία φκόγγων προσ τα γράμματα είναι κατά προςζγγιςθ ενϊ 

όμοιοι ςυνδυαςμοί γραμμάτων ζχουν διαφορετικι προφορά . Αναλογιςτείτε πόςο 

διαφορετικά ακοφγεται ο ςυνδυαςμόσ ough ςτισ λζξεισ *tough] vs.[ though] .Επίςθσ 

θ αγγλικά γλϊςςα παρουςιάηει αδιαφάνεια δθλαδι απουςία κανόνων και πολλζσ 

εξαιρζςεισ. Το ριμα είναι αδφναμο, μθ καταλθκτικό και χρειάηεται ςυνεχϊσ τθν 

παρουςία αντωνυμίασ ι υποκειμζνου. Ενϊ θ ςφνταξθ των προτάςεων  είναι 

ςτακερι και προβλζψιμθ. 

Στα Ελλθνικά παρατθρείται δυςκολία ςτουσ φωνθεντικοφσ ιχουσ κυρίωσ ςτο ι, ο, ε 

λόγω των πολλαπλϊν δυνατοτιτων γραφισ τουσ. Υπάρχει ςτακερι ςχζςθ μεταξφ 

φωνιματοσ και γραφιματοσ κάτι που ςυνεπάγεται ζνα φωνολογικά προβλζψιμο 

περιβάλλον. Επίςθσ διζπεται από κανόνεσ με λίγεσ και ςαφείσ εξαιρζςεισ, ζχει 

δυνατό καταλθκτικό ριμα, αλλά χαλαρι ςφνταξθ . Για παράδειγμα θ πρόταςθ Τα 

παιδιά παίηουν μζςα ςτον κιπο  μπορεί να ειπωκεί με 6 διαφορετικοφσ τρόπουσ 

χωρίσ να αλλάξει το νόθμα ι θ ςυντακτικι κζςθ των λζξεων. Δθλαδι:  

1. Τα παιδιά παίηουν μζςα ςτον κιπο   

2. Τα παιδιά μζςα ςτον κιπο παίηουν 

3. Παίηουν μζςα ςτον κιπο τα παιδιά  

4. Παίηουν τα παιδιά μζςα ςτον κιπο 

5. Μζςα ςτον κιπο παίηουν τα παιδιά 



6. Μζςα ςτον κιπο τα παιδιά παίηουν 

Φαίνεται λοιπόν ότι ζνα παιδί που μακαίνει ελλθνικά κα κάνει κυρίωσ γραμματικά 

λάκθ, είτε καταλθκτικά είτε παραγωγικά. Αντίκετα το παιδί που μακαίνει αγγλικά 

κάνει κυρίωσ φωνολογικά λάκθ, λόγω του μθ προβλζψιμου φωνολογικοφ 

περιβάλλοντοσ τθσ εν λόγω γλϊςςασ. Για το λόγο αυτό το εκπαιδευτικό ςφςτθμα 

τθσ Βρετανίασ δίνει μεγάλθ ςθμαςία  ςτθν καλλιζργεια φωνολογικισ ενθμερότθτασ 

ςτα παιδιά και ςτθν κατάκτθςθ τθσ ανάγνωςθσ.  

Αντίκετα, το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα δίνει ζμφαςθ ςτθν ορκογραφία και όχι 

ςτθν ανάγνωςθ, κακϊσ οι φωνολογικζσ αντιςτοιχίεσ γραφιματοσ-φωνιματοσ είναι 

προβλζψιμεσ και διζπονται από ςαφείσ κανόνεσ. Π.χ. το *αι+ διαβάηεται ε εκτόσ αν 

τονίηεται το *ά+ ι παίρνει διαλυτικά το *ϊ+. Δυςτυχϊσ, το ίδιο ςκεπτικό εφαρμόηεται 

και ςτθ διδαςκαλία τθσ αγγλικισ γλϊςςασ με αποτζλεςμα τθν ελλιπι εξάςκθςθ των 

Ελλινων μακθτϊν ςτθν ανάγνωςθ. 

Ασ ζχουμε λοιπόν κατά νου ότι ςτο μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποκαλφπτονται ςτο 

μζγιςτο βακμό όλεσ οι δυςκολίεσ ςτθ μάκθςθ, κακϊσ απουςιάηει θ υπερζκταςθ 

που παρατθρείται ςτθ μθτρικι γλϊςςα (δθλαδι θ ζλλειψθ τριβισ ςτθν 

κακθμερινότθτα και το μθ φυςικό περιβάλλον εξάςκθςθσ) γεγονόσ που δυςκολεφει 

τθν εκμάκθςι τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. 

Επιπλζον, τα αγγλικά κεωροφνται ωσ μια από τισ δυςκολότερεσ γλϊςςεσ για τουσ 

μακθτζσ με δυςλεξία λόγω τθσ αδιαφάνειασ που τα χαρακτθρίηει. Παράλλθλα οι 

Ζλλθνεσ μακθτζσ ςυχνά ζρχονται αντιμζτωποι με διαφορετικά εκπαιδευτικά 

ςυςτιματα όταν μακαίνουν τθν αγγλικι γλϊςςα.  

Εδϊ λοιπόν ζρχεται το βιβλίο Safe and Sound: getting to the heart of reading, 

εικόνα 1. Ζνα βιβλίο που λειτουργεί ςαν «γζφυρα» ανάμεςα ςτθν αδιαφανι 

Αγγλικι και τθν διαφανι Ελλθνικι γλϊςςα Ζνα βιβλίο που εςτιάηεται κυρίωσ ςτον 

τομζα τθσ φωνολογίασ. Πρόκειται για μία ςυλλογικι εργαςία 5 εκπαιδευτικϊν με 

ειδίκευςθ ςτισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Το βιβλίο διατίκεται αποκλειςτικά από τισ 

εκδόςεισ Λευκι Σελίδα www.lefkiselida.gr . Το Safe and Sound ςτοχεφει ςτθν 

καλλιζργεια φωνολογικισ επίγνωςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Βαςίηεται ςτθν 

πολυαιςκθτθριακι μεκοδολογία. περιλαμβάνει κάρτεσ με εικόνεσ και ιχουσ, 

δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια που παίηονται με ςτυλό και μολφβι, ζμμετρεσ 

αςκιςεισ για γλωςςικι καλλιζργεια και καλλιζργεια μνιμθσ.  

Είναι ζνα εφκολο, ευζλικτο και ευχάριςτο ςτθ χριςθ βιβλίο. Ζχει ςχεδιαςτεί ϊςτε να 

λειτουργεί επικουρικά κι ανεξάρτθτα από το βαςικό βιβλίο τθσ τάξθσ, κακϊσ ο 

ςκοπόσ του είναι να δθμιουργιςει μια δομι και να κζςει τουσ βαςικοφσ κανόνεσ 

ςτο φωνολογικό ςφςτθμα τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ που τόςο ταλαιπωρεί τουσ Ζλλθνεσ 

μακθτζσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα φωνολογικά φαινόμενα που παρουςιάηονται 

http://www.lefkiselida.gr/


ςτο βιβλίο ζχουν επιλεγεί φςτερα από ενδελεχι ζρευνα των ςτόχων που κζτονται 

από τα ςφγχρονα, βρετανικά προγράμματα αποκατάςταςθσ μακθςιακϊν δυςκολιϊν 

 

Το βιβλίο ςτθρίηεται ςτθ κεωρία τθσ Uta Frith ςχετικά με τα τρία κεμελιϊδθ ςτάδια 

εκμάκθςθσ μια γλϊςςασ. Η Uta Frith είναι μια διακεκριμζνθ, πολυγραφότατθ, 

αναπτυξιακι ψυχολόγοσ που εργάηεται ςτο ινςτιτοφτο γνωςτικϊν νευροεπιςτθμϊν 

ςτο Λονδίνο. Η δουλειά τθσ χαρακτθρίηεται πρωτοπόροσ κι ζχει διεξάγει 

εκτεταμζνεσ ζρευνεσ ςτθ δυςλεξία και τον αυτιςμό.  

Πιο αναλυτικά, θ Frith υποςτθρίηει ότι θ κατάκτθςθ τθσ ανάγνωςθσ αποτελεί βαςικι 

προχπόκεςθ ςτθν εκμάκθςθ τθσ μθτρικισ όςο και μιασ ξζνθσ γλϊςςασ. Σφμφωνα με 

τθν επιςτθμονικι μελζτθ τθσ (1985) θ κατάκτθςθ τθσ αναγνωςτικισ δεξιότθτασ 

ολοκλθρϊνεται με το επιτυχζσ πζραςμα από τα εξισ 3 ςτάδια: 

Α. το λογογραφικό ςτάδιο: που περιλαμβάνει τθν οπτικι αναγνϊριςθ τθσ λζξθσ ωσ 

ςφνολο γραμμάτων 

Β. το αλφαβθτικό ςτάδιο: που περιλαμβάνει τθν κατανόθςθ ότι ςε κάκε γράμμα 

αντιςτοιχεί ζνασ ιχοσ 

Γ. το ορκογραφικό ςτάδιο: που αναφζρεται ςτθ φωνθτικά ςωςτι γραφι μιασ λζξθσ. 

Η ςωςτι μετάβαςθ από το ζνα ςτάδιο ςτο άλλο είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ για τθν 

κατάκτθςθ τθσ αναγνωςτικισ δεξιότθτασ. Αυτι θ μετάβαςθ όμωσ δεν είναι πάντοτε 

απρόςκοπτθ, γεγονόσ που ςυνεπάγεται αδυναμία κατάκτθςθσ τθσ ανάγνωςθσ. 

Αναφορικά με τθν αγγλικι γλϊςςα, οι δυςκολίεσ ξεκινοφν ςτο αλφαβθτικό ςτάδιο, 

όπου κάκε γράμμα (γράφθμα) αντιςτοιχεί ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ιχο (φϊνθμα). 

Πολφ ςυχνά όμωσ δεν υπάρχει πάντοτε θ ίδια αντιςτοιχία γραφιματοσ-φωνιματοσ 

ςε όλεσ τισ λζξεισ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Αναλογιςτείτε το εξισ παράδειγμα όπου το 

γράφθμα *ο+ διαβάηεται με 3 διαφορετικοφσ τρόπουσ: 1)bone αλλά και 2)come και 

3) lot. Αυτι θ φωνολογικι «ποικιλία» δθμιουργεί ςτα αγγλόφωνα παιδιά με 

μακθςιακζσ διαταραχζσ  ςθμαντικζσ δυςκολίεσ ςτθν κατάκτθςθ του δευτζρου και 

ςυνεπϊσ ςτθ μετάβαςθ ςτο τρίτο ςτάδιο του μοντζλου τθσ Uta Frith. Για το λόγο 

αυτό το βρετανικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα εςτιάηει τθν προςοχι του ςτθν 

καλλιζργεια τθσ ανάγνωςθσ, δεξιότθτασ που προχποκζτει καλι φωνολογικι 

ενθμερότθτα  

Το βιβλίο επίςθσ βαςίηεται ςτθν πολυαιςκθτθριακι μεκοδολογία των Orton & 

Gillingham Η μζκοδοσ των Orton & Guillingham είναι μία εναλλακτικι μζκοδοσ 

εκμάκθςθσ τθσ ανάγνωςθσ που επικεντρϊνεται ςτθν ταυτόχρονθ διδαςκαλία τθσ 

ανάγνωςθσ και τθσ γραφισ. Πρόκειται για μία πρωτοπόρο μζκοδο ςτο χϊρο τθσ 



αποκατάςταςθσ των μακθςιακϊν δυςκολιϊν. Η μζκοδόσ τουσ αποτελείται από τρία 

μζρθ:  

το πρώτο μζροσ ο μακθτισ που υποτίκεται ότι ιδθ γνωρίηει τα γράμματα τθσ 

Αγγλικισ αλφαβιτου, καλείται να βρει τθν αντιςτοιχία γραφιματοσ (ςυμβόλου) και 

φωνιματοσ (ιχου) με διαφορετικοφσ τρόπουσ κάκε φορά. Στθ μία περίπτωςθ ο 

δάςκαλοσ παρουςιάηει το γράφθμα ςτον μακθτι και ο μακθτισ πρζπει να 

ανακαλζςει από τθ μνιμθ του το φϊνθμα, είτε αντίςτροφα ο δάςκαλοσ λζει τον ιχο 

του γράμματοσ και περιμζνει από το μακθτι να κυμθκεί το όνομα του γράμματοσ. 

Οι Orton & Guilligham κεωροφν ότι κάκε μακθτισ πρζπει να είναι ςε κζςθ να 

διαβάηει και «οπτικά» και «ακουςτικά» προκειμζνου να κατακτιςει αβίαςτα τθν 

αναγνωςτικι δεξιότθτα. Αν ο μακθτισ δυςκολευτεί να δϊςει ςτο δάςκαλο τισ 

ςωςτζσ απαντιςεισ, πρζπει θ γνϊςθ του γράμματοσ να περάςει μζςα και από το 

κιναιςκθτικό κανάλι, πρζπει δθλαδι ο μακθτισ να ψθλαφίςει το γράμμα. Η 

ειςαγωγι ενόσ καινοφριου γράμματοσ γίνεται εάν και εφόςον ο μακθτισ ζχει 

κατακτιςει τθν προθγοφμενθ γνϊςθ. 

το δεφτερο μζροσ, ο μακθτισ ζρχεται ςε επαφι με πιο «δφςκολεσ» 

γραφοφωνθμικζσ αντιςτοιχίεσ αλλά και βαςικζσ καταλιξεισ και προκζματα. Η 

εκμάκθςθ νζων γραμμάτων γίνεται με τθ χριςθ τθσ πολυαιςκθτθριακισ μεκόδου 

(οπτικό, ακουςτικό, κιναιςκθτικό κανάλι), Σε αυτό το ςτάδιο χρθςιμοποιοφνται και 

τα flashcards όπου από τθ μία μεριά τθσ κάρτασ εμφανίηεται το γράμμα που κζλει ο 

δάςκαλοσ να διδάξει ςτο παιδί και από τθν άλλθ πλευρά είναι γραμμζνθ μία λζξθ 

κλειδί, ςυνικωσ ζνα ουςιαςτικό. Σε αυτό επίςθσ το μζροσ ο μακθτισ ‘περνάει’ από 

τθν εκμάκθςθ των φκόγγων – γραφθμάτων, ςτθν αποκωδικοποίθςθ ςυλλαβϊν και 

ζτςι είναι ςε κζςθ να αρχίηει να αποκωδικοποιεί τισ πρϊτεσ του λζξεισ. Οι αςκιςεισ 

φωνολογικισ ενθμερότθτασ παίηουν πρωτεφοντα ρόλο ςε αυτό το ςτάδιο.  

το τρίτο ςτάδιο, ο μακθτισ ακοφει τισ λζξεισ, τισ φράςεισ, τισ προτάςεισ, τισ 

επαναλαμβάνει και τζλοσ τισ γράφει. Ο μακθτισ τϊρα πια πρζπει να ενκαρρφνεται 

να γράφει λζξεισ, προτάςεισ ακόμθ και μικρζσ ιςτορίεσ, ενϊ ςτο τζλοσ αυτοφ του 

ςταδίου, προτείνεται θ ανάγνωςθ μικρϊν κειμζνων από περιοδικά και βιβλία αφοφ 

όμωσ πρϊτα ζχουν αφαιρεκεί οι λζξεισ «παγίδεσ». Η χριςθ μολυβιοφ ι δαχτφλου 

ενδείκνυται και καλλιεργείται από τθν πλευρά του δαςκάλου προσ το μακθτι, όπωσ 

επίςθσ και θ ςιωπθρι ανάγνωςθ (εςωτερικι ανάγνωςθ). 

Περνϊντασ ςτο βιβλίο και κοιτάηοντασ τα περιεχόμενά του εικόνα 2 βλζπουμε ότι 

χωρίηεται ςε 13 ενότθτεσ ςτισ οποίεσ εξετάηονται φωνολογικά φαινόμενα όπωσ  

 ςφντομοι και μακροί ιχοι φωνθζντων,  

 ςυνδυαςμοί φωνθζντων με –r,  

 ηεφγθ φωνθζντων (oo, ea, oa, ai,ay, ee,au ,ou) 

  τα semi-vowels y,w, το magic-e,  



 οι δίγραφοι ph, ch, th, wh, tw    και φυςικά  

 θ αγγλικι αλφάβθτοσ με εικονογραφιματα.  

Εμβόλιμα ςτισ ενότθτεσ υπάρχουν τα Fun Pages δθλαδι ςελίδεσ που παρουςιάηουν 

με ευφάνταςτο τρόπο: 

 βαςικζσ γραμματικζσ και λεξιλογικζσ ζννοιεσ όπωσ το ριμα to be, τα 

χρϊματα και τουσ αρικμοφσ 1-10  

 γράμματα που ςυγχζονται εφκολα είτε ακουςτικά είτε οπτικά (b-d, p-q, n-u, 

h-n, m-w) 

 άθχα φωνιματα  

Για τθ διδαςκαλία των φωνολογικϊν φαινομζνων χρθςιμοποιοφμε μια ιςτορία, μία 

ρίμα ι μία εικόνα-κλειδί για να βοθκιςουμε το παιδί να κυμάται μζςω τθσ εικόνασ 

το αντίςτοιχο φαινόμενο. Για παράδειγμα ςτθν ενότθτα που διδάςκουμε το 

ςυνδυαςμό i-e χρθςιμοποιοφμε τθ λζξθ smile ςυνοδευόμενθ από ζνα μεγάλο smily, 

μιασ εικόνασ ιδιαίτερα οικείασ ςτα παιδιά. Επίςθσ οι ενότθτεσ περιζχουν λίςτεσ 

λζξεων κι αςκιςεισ γραπτζσ και ακουςτικζσ για εξάςκθςθ του εκάςτοτε 

φωνολογικοφ φαινομζνου. Στο τζλοσ τθσ κάκε ενότθτασ υπάρχει μία αςτεία 

πρόταςθ όπου παρατθρείται παριχθςθ του φωνολογικοφ φαινομζνου που ζχει 

διδαχκεί. Στθ βιβλιογραφία αναφζρεται πολφ ςυχνά ότι θ ζκκεςθ των παιδιϊν ςε 

γλωςςικζσ αςκιςεισ που περιζχουν ομοιοκαταλθξία λζξεων ι/και παρθχιςεισ ιχων 

βοθκάει τα παιδιά να εξοικειωκοφν  με τουσ ιχουσ μιασ γλϊςςασ, να αποκτιςουν 

φωνολογικι επίγνωςθ τθσ γλϊςςασ αυτισ και τα κάνει πιο πρόκυμα ςτο να κζλουν 

να διαβάςουν. 

Το υλικό αυτό αποτελεί τθ βάςθ. Ο εκπαιδευτικόσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του 

παιδιοφ μπορεί να επεκτακεί και να φτιάξει πόςτερ ι/και ατομικά βιβλία για τθν 

εξάςκθςθ του ςυγκεκριμζνου φωνιματοσ. Εικόνεσ 3 & 4 

Εδϊ παρακζτουμε ενδεικτικά μία ςελίδα από τθν ενότθτα magic-e: a-e εικόνα 5 και 

τθ ςελίδα με τθν ιςτορία του c και g ςυμφϊνων που ζχουν δφο ιχουσ. Εικόνα 6 

Επιμζνουμε ςε γράμματα που ςυγχζονται είτε οπτικά είτε ακουςτικά και βοθκάμε 

το μακθτι να εξοικειωκεί με τα γράμματα που ακοφγονται το ίδιο αλλά γράφονται 

διαφορετικά π.χ. τα γράμματα c,k,q ακοφγονται το ίδιο αλλά γράφονται 

διαφορετικά. Εδϊ παρακζτουμε ενδεικτικά μία ςελίδα από τθν fun page για το 

διαχωριςμό των γραμμάτων n-u. Εικόνα 7 

Η μζκοδοσ εφαρμόηεται ςτο χϊρο τθσ Λεξιμάκειασ τα τελευταία δφο χρόνο τόςο ςε 

ατομικό όςο και ςε ομαδικό επίπεδο (δυαδικό). Ο μικρόσ χρόνοσ εφαρμογισ και το 

μικρό δείγμα πλθκυςμοφ δεν επιτρζπει μια ποςοτικι αξιολόγθςθ τθσ μεκόδου. 

Αξιολογϊντασ ποιοτικά τθ μζκοδο μποροφμε να αναφζρουμε τα κετικά ςχόλια 

ςυναδζλφων εκπαιδευτικϊν που τθν ζχουν εφαρμόςει και τθν αφξθςθ του 



ενδιαφζροντοσ που ζχουμε παρατθριςει τον τελευταίο καιρό γφρω από το βιβλίο 

μασ. Επίςθσ παρακζτουμε τα ςχόλια των παιδιϊν που ακολοφκθςαν τθ μζκοδο για 

να μάκουν αγγλικά και τα ςυγκρίνουμε με τα ςχόλια των παιδιϊν που μακαίνουν 

αγγλικά με το ςυμβατικό τρόπο εκμάκθςθσ. Εικόνεσ 8 & 9. Αναφερόμαςτε ςε δφο 

από τθν κάκε ομάδα:  

 «Κάντε μου ευκαναςία. Ποιοσ εφεφρε τα Αγγλικά; Θα τον ςκοτϊςω. Θα πάω 

να μείνω ςε χϊρα που δε κα μιλάνε αγγλικά. Θα πζςω από το παράκυρο ι 

καλφτερα από ουρανοξφςτθ… αααα! Σκοτϊςτε με!! (μακθτισ Δ’ Δθμοτικοφ 

με ΕΜΔ)  

 Δε κζλω να ακοφο τθ λζξι αγγλικά γιατί με πιάνι το κεφάλιμου. θ 

δαςκάλαμου είναι ςπαςττθκί πολί. Τθ δαςκάλα μου δε κζλο οφτε να τθ 

βλζπο. (μακιτρια Δ Δθμοτικοφ με ΕΜΔ) 

 Μου αρζςουν τα αγκλικά ασ είναι δίςκολα αλλά μου αρζςουν τα αγκλικά 

(μακιτρια Γ Δθμοτικοφ με μζςθ νοθτικι υςτζρθςθ) 

 Είναι διςκολα. Δε μου αρζςουν πολφ αλλά είναι ζνα ευχάριςτο μάκθμα. 

(μακιτρια ΣΤ Δθμοτικοφ με ΕΜΔ) 

Είναι ςτο χζρι μασ λοιπόν να βροφμε το ςωςτό τρόπο ϊςτε να βοθκιςουμε όλα τα 

παιδιά να κατανοιςουν, να αγαπιςουν και να κατακτιςουν με ευχζρεια το 

γνωςτικό αντικείμενο που λζγεται αγγλικι γλϊςςα. 

Ευχαριςτοφμε πολφ. 
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