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Πεξίιεςε 

Τν Γισζζηθφ Δξγαζηήξη είλαη έλα πξφγξακκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ ζεσξία ηεο 

ζπκκεηνρηθήο ή ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη πξνζθέξεη ζηήξημε ζε καζεηέο κε 

Δηδηθέο ή Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Μ.Γ.) κέζσ δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. 

Δίλαη έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα πνπ αλαγλσξίδεη ζε θάζε άηνκν ην δηθαίσκα ηνπ λα 

καζαίλεη δηαθνξεηηθά θαη ζηελ μέλε γιψζζα θαη λα απνηειεί ελεξγφ κέινο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο αλεμάξηεηα απφ ηηο ηθαλφηεηεο ή ηηο αλάγθεο ηνπ.  Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζηήξημε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

δηαηαξαρέο ιφγνπ & επηθνηλσλίαο θαη ΓΔΠ-Υ κέζσ ηεο πνιπαηζζεηεξηαθήο δηδαζθαιίαο 

θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ψζηε απηφ λα απηφ λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηα δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, μέλε γιψζζα, δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία, πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε, καζεζηαθφ πξνθίι 

 

Θεσξεηηθό Πιαίζην 

Τα ηειεπηαία ρξφληα ζπρλά γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη πψο απηνί κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θηινζνθία ηεο ελζσκάησζεο θαη ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο. Δίλαη γλσζηφ φηη ζηελ Διιαδα 15% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ 

παξνπζηάδεη θάπνηαο κνξθήο καζεζηαθή δπζθνιία (Καξακπέηζαο, Μίηζηνπ & 

Εακπεζάλεο, 1998).  

Ζ εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία είλαη έλαο φξνο πνπ πεξηθξάθεη ζπγθεθξηκκέλα 

είδε καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ. «Μηα καζεζηαθή δπζθνιία πξνθαιεί ζην άηνκν 

πξνβιήκαηα κε ηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζρνιηθή ηνπ δσή. Οη 

δεμηφηεηεο πνπ ζπρλά επεξεάδνληαη είλαη: ε αλάγλσζε, ε γξαθή, ε παξαγσγή 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ε θαηαλφεζε ηνπ, ε ζθέςε, αιιά θαη ε θαηαλφεζε καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ» (NICHY 2011). 

 



Γηαηί ρξεηάδεηαη όκσο λα ζηεξίμνπκε ηνπο καζεηέο κε Μ.Δ ζην ζύγρξνλν 

ζρνιείν;  

Πξψηα απφ φια, νη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά 

ησλ καζεηψλ, κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν, θαζψο επίζεο θαη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο 

δεμηηφηεηεο. Οη Snowling & Stackhouse (1996) δηαπίζησζαλ φηη νη καζεηέο κε δπζιεμία 

ζπρλά είραλ θαη ζπλνδεπφκελεο δπζθνιίεο ζηνλ ιφγν θαη ηελ νκηιία. Δπίζεο, νη Byers-

Brown & Edwards (1997) ππνζηήξημαλ φηη «ηα παηδηά πνπ δελ κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ απνηειεζκαηηθά κέζσ ηεο γιψζζαο …… ππφθεηληαη ζε κηα πεξαηηέξσ 

θνηλσληθή αλαπεξία, εθπαηδεπηηθή αλαπεξία θαη θαηά ζπλέπεηα κηα ζπλαηζζεκαηηθή 

αλαπεξία». Γη’ απηφ ην ιφγν, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαιήο επηθνηλσλίαο είλαη 

εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο φρη κφλν ιφγσ ηεο επίδξαζεο πνπ έρνπλ ζηελ ζρνιηθή δσή ησλ 

καζεηψλ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηηο καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ 

ζηελ δσή ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Bashir & Scavuzzo, 1992). 

 Γεχηεξνλ, ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

κάζεζε. Τν λα κελ έρεη έλαο καζεηήο θαιέο επηδφζεηο ζην ζρνιείν γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα κπνξεί λα ππνλνκεχζεη φρη κφλν ηελ αθαδεκαηθή πξφδν θαη εμέιημε ηνπ, αιιά 

θαη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ (Royal College of Psychiatrists, 2004). Τν γεγνλφο απηφ 

επεξεάδεη θαη ηελ θνηλσληθή πιεπξά ηεο κάζεζεο ζην ζρνιείν, θαζψο ηα παηδηά δελ 

κπνξνχλ λα θάλνπλ θηιίεο θαη λα ηηο δηαηεξήζνπλ. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο δελ αληηκεησπηζηνχλ έγθαηξα, ηα παηδηά ηείλνπλ λα είλαη απξφζπκα λα 

μεθηλήζνπλ κηα ζπδήηεζε ή παίδνπλ κφλα ηνπο, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη θαη ηελ 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπο (Coster, Goorhuis-Brouwer, Nakken &Spelberg, 1999).  

Τξίηνλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 28 & 29 ηεο Σχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Παηδηνχ, φινη νη καζεηέο καο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο γηα πξφζβαζε 

θαη ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ Σχκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ 

πηνζεηήζεθε νκφθσλα απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηηο 20 

Ννεκβξίνπ ηνπ 1989 θαη επηθπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1992.  

Τν Γισζζηθφ Δξγαζηήξη ηνπ Κνιιεγίνπ Αζελψλ είλαη έλα πξφγξακκα εληζρπηηθήο 

δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ ζεσξία ηεο πνιιαπιήο 

λνεκνζχλεο ηνπ Gardner (Theory of Multiple Intelligences, 1983) θαη ζχκθσλα κε ην 



νπνίν, νη καζεηέο καζαίλνπλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο, δεμηφηεηεο θαη αδπλακίεο. Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ, ην πξφγξακκα 

ζηεξίδεηαη επίζεο ζηελ πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία (multisensory 

approach) θαη ζην ζχζηεκα δηδαζθαιίαο ησλ Orton-Gillingham πνπ ππνζηεξίδεη φηη νη 

καζεηέο καο καζαίλνπλ θαιχηεξα, φηαλ βηψλνπλ κε φιεο ηνπο ηηο αηζζήζεηο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δίλνπκε. Τέινο, ε ζεσξία ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο (Holistic 

Approach) φπσο δηαηππψζεθε απφ ηνλ Gates (2007) έρεη ιεθζεί ππφςε, ηφζν ζην 

ζρεδηαζκφ, φζν θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, αθνχ άλζξσπνη δηαθνξεηηθψλ 

εηδηθνηήησλ (δάζθαινη, ςπρνιφγνη, εηδηθνί παηδαγσγνί), γνλείο θαη παηδηά ζπκκεηέρνπλ 

κε ηνλ ηξφπν ηνπο ζηελ δηαδηθαζία απηή. 

 

Σηόρνη 

Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα επηκεξηζηνχλ ζε δπν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο: 

 ηνπο ζηφρνπο πνπ ην Γισζζηθφ Δξγαζηήξη ζέηεη γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ 

 ηνπο ζηφρνπο πνπ ην πξφγξακκα εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο ππαγνξεχεη γηα 

θάζε παηδί ρσξηζηά. 

Σηε γεληθή θαηεγνξία ζηφρσλ, πξσηνζηαηνχλ νη έλλνηεο ηεο εληζρπηηθήο 

δηδαζθαιίαο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ΓΔΠ-Υ, ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα απνδνρήο 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ ζπλαληάκε ζην ζχγρξνλν ζρνιείν. Σηε δεχηεξε θαηεγνξία, νη 

ζηφρνη είλαη πην εμαηνκηθεπκέλνη θαη αθνξνχλ ζηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία αλάγλσζεο 

θαη γξαθήο, ηελ αλάιπζε θαη εθκάζεζε ηεο γξακκαηηθήο θαη ηεο ζχληαμεο ηεο Αγγιηθήο 

Γιψζζαο, θαζψο επίζεο θαη ηελ εθκάζεζε θαη ρξήζε ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ ππαγνξεχεηαη 

απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θάζε ηάμεο γηα ηα Αγγιηθά.   

Ωζηφζν, ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζε επίπεδν ζηφρσλ είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

ελδπλάκσζε ησλ παηδηψλ κε Μ.Γ θαη ε αιιάγή ηεο απην-εηθφλαο ηνπο κέζα απφ ηελ 

επηηπρία πνπ κπνξεί λα ηνπο δψζεη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζρεδηάδεηαη κε 



βάζε ηηο δεμηφηεηεο, ηηο αδπλακίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, αξγά αιιά 

ζηαζεξά, ηα παηδηά απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο. 

 

Εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Τν πξφγξακκα εθαξκφζηεθε ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 πηινηηθά γηα ηελ 4ε 

θαη 5ε Γεκνηηθνχ. Φέηνο επεθηάζεθε θαη ζηελ 6ε Γεκνηηθνχ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξεη ην ζρνιείν γηα ηελ εθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο 

Γιψζζαο. Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα 

ζην Γισζζηθφ Δξγαζηήξη κηα, δχν ή ηξεηο θνξέο εβδνκαδηαίσο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, 

ηηο δεμηφηεηεο, αιιά θαη ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο πνπ θάζε παηδί αληηκεησπίδεη ζηελ ηάμε. Ζ 

δηαδηθαζία επηινγήο ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ην πξφγξακκα ηνπ Γισζζηθνχ 

Δξγαζηεξίνπ πξνυπνζέηεη ηελ ζχκθσλε γλψκε θαη ζπλεξγαζία δαζθάισλ, εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ, ςπρνιφγσλ, γνληψλ θαη παηδηψλ. Τν πξφγξακκα εμαηνκηθεπκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζρεδηάδεηαη απφ ηελ εηδηθή παηδαγσγφ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δαζθάινπο 

Αγγιηθψλ ησλ ηάμεσλ πνπ ν θάζε καζεηήο θνηηά θαη αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε ηξίκελν 

χζηεξα απφ ζπδήηεζε γηα ηελ αθαδεκαηθή πξφνδν ησλ καζεηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

φπνηα πξφνδνο παξαηεξεζεί ζηνπο καζεηέο θαηαγξάθεηαη θαη κεηαθξάδεηαη σο 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο κε ιηγφηεξεο ή 

πεξηζζφηεξεο  ψξεο εληζρπηηθήο  δηδαζθαιίαο ή θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κε πιήξε 

επηζηξνθή ησλ καζεηψλ ζηηο «θαλνληθέο» ηάμεηο ηνπο.  

Τα καζήκαηα γίλνληαη κε ρξήζε δηαθνξνπνηεκέλνπ πιηθνχ θαη ηερλνινγηθψλ 

κέζσλ πνπ ην ζρνιείν παξέρεη ζηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  Γηα ηε γξαθή 

θαη ηελ αλάγλσζε ην κνληέιν παξέκβαζεο αθνινπζεί ηελ θσλνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γιψζζαο. Ξεθηλψληαο απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ απιψλ θσλεκάησλ, νη καζεηέο 

νδεγνχληαη ζηαδηαθά ζηε αλάγλσζε ιέμεσλ κε ηξία γξάκκαηα (Δηθφλα 1) θαη κε ηελ 

βνήζεηα ζχληνκσλ ηζηνξηψλ πνπ εληζρχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο απνθσδηθνπνίεζεο 

(Decodable readers) ηα παηδηά ρηίδνπλ ηηο πξψηεο βάζεηο γηα ηελ αλάγλσζε. Τν 

επφκελν ζηάδην αθνξά ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ πνπ θαινχληαη λα δηαβάζνπλ 

ζηελ θαλνληθή ηνπο ηάμε. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε εηδηθή παηδαγσγφο ηξνπνπνηεί 



πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ην ππφ αλάγλσζε θείκελν, απινπνηψληαο ηελ δνκή, ηε ζχληαμε 

θαη ην ιεμηιφγην ηνπ θεηκέλνπ, εκπινπηίδνληαο ην κε εηθφλεο θαη άιια ζηνηρεία πνπ 

νπηηθνπνηνχλ ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, αιιά επίζεο ρξεζηκνπνηψληαο 

γξακκαηνζεηξά θαη κέγεζνο πνπ βνεζάεη ηα παηδηά κε δπζιεμία λα «δνπλ» θαιχηεξα ηηο 

ιέμεηο, φπσο ε Comic Sans (14) θαη ε Open Dyslexic (14).  

             Short Vowel –a 

bad can cap At 

dad fan map Bat 

had man tap Cat 

mad pan  Fat 

sad ran  Hat 

   Sat 

Εικόνα 1 – Dyslexia in Action, Alpha to Omega, Heinemann  

 

Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία γξαθήο θαη ζηα πιαίζηα ηεο πνιπαηζζεηεξηαθήο 

πξνζέγγηζεο ηα παηδηά γξάθνπλ ζηελ άκκν, ζρεκαηίδνπλ ιέμεηο θαη θξάζεηο κε παδι, 

ρξεζηκνπνηνχλ πίλαθα κε καγλεηηθά γξάκκαηα, γξάθνπλ ζην ραιί ή ν έλαο ζηελ πιάηε 

ηνπ άιινπ κε ην δάθηπιν (ηδηάηηεξα, φηαλ καζαίλνπκε ηα απιά θσλήκαηα), θαη ηειηθά 

πάλσ ζην ραξηί θαη ην ηεηξάδηφ ηνπο. Ζ νξζνγξαθία αθνινπζεί πάιη ηνπο θαλφλεο ηνπ 

θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο (Δηθφλα 1) θαη νη ιέμεηο ζπλδπάδνληαη ζε πξνηάζεηο π.χ Zac 

the rat sat on the mat.  

Δπίζεο, ηα παηδηά εμαζθνχληαη ζε δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο νξζνγξαθίαο θαη 

αλάγλσζεο ζην ζρνιείν, αιιά θαη ζην ζπίηη, ζε πιηθφ πνπ ε εηδηθή παηδαγσγφο αλεβάδεη 

ζηε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο ηνπ Κνιιεγίνπ Αζελψλ, ζηελ νπνία θάζε 

καζεηήο ηνπ ζρνιείνπ έρεη πξφζβαζε. Ωο πξνο ηελ γξαθή εθζέζεσλ, ην ζρνιείν 

παξερεη ζηνπο καζεηέο ηνπ Γισζζηθνχ Δξγαζηεξίνπ netbooks, ψζηε λα βνεζνχληαη κε 



ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα ησλ spell-checkers ζηελ απνηχπσζε 

ησλ ηδεψλ ηνπο. 

Γηα ηε δηδαζθαιία γξακκαηηθήο, ζχληαμεο θαη ιεμηινγίνπ ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή είλαη ε ρξήζε ζρεκαηηθψλ παξαζηάζεσλ θαη εηθφλσλ γηα λα παξακείλεη 

ε πιεξνθνξία ζηε κλήκε, ε ρξήζε παξαδεηγκάησλ θαη παξαζηάζεσλ απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ε δεκηνπξγία θαη ρξήζε παηρληδηψλ  κλήκεο  θαη 

Bingo. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί θαη ε Δηθφλα 2 φπνπ γίλεηαη νπηηθνπνίεζε ησλ 

αιιάγσλ νξζνγξαθίαο ηνπ Απινχ Δλεζηψηα ζην ηξίην πξφζσπν απφ –s   ζε  -es.       

 

                                           Δηθφλα 2  

   
 

Aμηνιόγεζε – Πξνηάζεηο 

Τν Πξφγξακκα ηνπ Γισζζηθνχ Δξγαζηεξίνπ αμηνινγείηαη ηαθηηθά, απφ ηελ εηδηθή 

παηδαγσγφ θαη ηνπο θαζεγεηέο Αγγιηθψλ ησλ ηκεκάησλ. Ζ αμηνιφγεζε είλαη ηππηθή θαη 

βαζίδεηαη ζηηο επηδφζεηο (γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο) ησλ καζεηψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη 

απφ ην πξφγξακκα, αιιά θαη άηππε, κε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο δαζθάινπο, 

ηνπο γνλείο, αιιά θαη ηα παηδηά γηα ην πψο αηζζάλνληαη ζηηο θαλνληθέο ηνπο ηάμεηο ζε 

ζρέζε κε ην επίπεδν πνπ θαινχληαη λα  απνθηήζνπλ. Οη εξγαζίεο ησλ παηδηψλ 

ζπιιέγνληαη ζε εηδηθά portfolios θαη έηζη είλαη πην εχθνιν λα δηαπηζησζεί ε πξφνδνο θαη 

s 

x 

sh 

ch 

o 

Consonant 

+ y  = i 
 

    es He    

She   

It 



ε εμέιημε ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη λα γίλεη ζχγθξηζε ηνπ ξπζκνχ πξνφδνπ ηνπ θάζε 

παηδηνχ. Δπίζεο, ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ, ε εηδηθή παηδαγσγφο θαηαζέηεη γξαπηή 

αλαθνξά αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ (Παξάξηεκα 1) ζηνπο θαζεγεηέο Αγγιηθψλ πνπ 

έρνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ θαλνληθή ηάμε, ζηελ πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο ησλ Αγγιηθψλ 

θαη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Ζ πξφνδνο ησλ παηδηψλ ζπδεηείηαη θαη κε ηελ εηδηθή 

παηδαγσγφ πνπ ππνζηεξίδεη ηα παηδηά ζηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη ζηα Μαζεκαηηθά, 

θαζψο επίζεο θαη κε ηνπο ςπρνιφγνπο.  

Σην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο γίλεηαη ε θαηάζεζε ηνπ απνινγηζκνχ γηα ην 

Γισζζηθφ Δξγαζηήξη, φπνπ αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο νη πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο 

παξέκβαζεο πνπ ήηαλ απνηειεζκαηηθέο, θαζψο επίζεο θαη φζεο ζέινπλ βειηίσζε ή δελ 

αληαπνθξίζεθαλ επηηπρψο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ.   

Σρεηηθά κε ην κέιινλ ηνπ Γισζζηθνχ Δξγαζηεξίνπ θαη ηηο πξνηάζεηο γηα εμέιημή 

ηνπ, ε εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε καζεηψλ θαη δαζθάισλ πάλσ ζε δεηήκαηα 

δηαθνξεηηθφηεηαο ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα. Δπίζεο, ην επφκελν 

βήκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εληζρπηηθήο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θαλνληθή ηάμε κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ δπν δηδαζθφλησλ 

(ζπλδηδαζθαιία), φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 
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AIMS OBJECTIVES STRATEGIES OUTCOMES 

 To develop her reading 
fluency and 
comprehension  

 To develop the 
organization of her 
expressive language 

 To develop her spelling 
skills 

 To develop her word 
retrieval skills 

 To help her with the 
functional  part of the 
grammar 

 

 

 Vocabulary related to unit 
1, 2 and 3 / World 
Wonders 1 

 Grammar: the verb ‘be’, 
‘have got’, prepositions of 
place, simple present 
tense, there is / are, 
possessive adjectives 

 Phonemes: short vowels 
and all consonant sounds 

 Phonemic awareness 
lessons  

 Differentiated teaching 
material (reading, 
grammar and writing 
activities) 

 Differentiated homework 

 Use of the multisensory 
method in teaching 

Attainment scale : 3-3  
target mostly achieved 
 with little prompting  

General Advice: The Language Lab teacher should keep on supporting ............  three times a week.  She has improved a lot compared 
to her academic level at the beginning of the school year, but she still needs to try hard to remember the newly-taught vocabulary. She 
also needs to practice her word order skills and her listening skills as both her listening comprehension and her oral production are at a 
poor level. 

Possible reasons for high attainment: She is well-organized and hard-working. She works effectively in small-sized groups. 

Outcome review key: Attainment scale:                                      0=no progress            1= some progress                    2=target partially achieved     3=target mostly achieved      4=target achieved 
Task independence scale- objective achieved with                   (0= not achieved)      1=considerable prompting     2=some prompting                   3= little prompting                 4= no prompting 
 

Language Lab Teacher ..................................... ..................................................  Date:................................... 

                                                                                            Signature  

For the period from: mid October - 12th December 
Pupil’s Name: ............................................................. 
Grade: 4 EFL 

Athens College Elementary School  
 English Department – Language Lab  
M. Giannakopoulou  
_______________________________
___________________                    
(Learning Specialist) 
  

Individualized Educational Programme - Feedback 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 


