
 

Τρόποι οργάνωσης για τη σχολική μελέτη των μαθητών 

 

➢ Βοηθήστε τους να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα 

Οι δραστηριότητες και η μελέτη στο σπίτι, αναμφίβολα «ξοδεύουν» πολύ 

χρόνο και προκαλούν κούραση στους μαθητές. Για να μειωθεί αυτή η κούραση 

βοηθήστε τα παιδιά να παραμείνουν συνεπή με το καθημερινό τους πρόγραμμα. Η 

δημιουργία ατομικού προγράμματος θα πρέπει να αναγράφεται σε έναν πίνακα ή 

ημερολόγιο. Μην διστάσετε να κάνετε αλλαγές ΠΑΝΤΑ σε συμφωνία με το παιδί 

ειδάλλως μπορεί να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες.  

➢ Οι σημειώσεις 

Βοηθήστε τα παιδιά να σημειώνουν τις εργασίες τους, λέξεις- κλειδιά, 

άγνωστες λέξεις και γενικότερα πληροφορίες που θεωρούν σημαντικές. Μη 

διστάσετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά χρώματα για να ομαδοποιήσετε 

πληροφορίες/ δεδομένα, post it χαρτάκια για να υπενθυμίσετε εργασίες ή 

υποχρεώσεις. Οι σημειώσεις θα πρέπει να προέρχονται από τα ίδια τα παιδιά και να 

έχουν νόημα για τα ίδια.  

Μία χρήσιμη τεχνική που μπορείτε να διδάξετε και να εφαρμόσουν οι 

μαθητές είναι η τεχνική Cornell. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήστε μια κόλλα Α4 

και χωρίστε την σε τρία μέρη όπως στο παράδειγμα της εικόνας:  



 

Το δεξί μέρος το οποίο είναι και το μεγαλύτερο σε έκταση θα 

χρησιμοποιείται για να καταγραφούν ιδέες, σημαντικές ημερομηνίες ή ονόματα, 

πληροφορίες, διαγράμματα, εικόνες κτλ. Στην αριστερή στήλη καταγράφουμε 

αρχικά την κεντρική ιδέα και λέξεις- κλειδιά που συνδέονται με αυτήν. Τέλος, στο 

κάτω και τρίτο μέρος σημειώνουμε τα συμπεράσματά μας με δικά μας λόγια. 

 

➢ Ο χώρος μελέτης 

Ο χώρος μελέτης των μαθητών θα πρέπει να είναι φωτεινός, χωρίς πολλά 

ερεθίσματα που μπορούν να διασπάσουν την προσοχή των παιδιών όπως 

παιχνίδια, κινητό, υπολογιστή κτλ. Θα πρέπει επίσης, να είναι καθαρός, 

τακτοποιημένος και γενικά να προδιαθέτει τον μαθητή να εργαστεί σε αυτόν με 

τρόπο οργανωμένο και λειτουργικό. 

 

➢ Τα μαθήματα 

Είναι γενικότερα κοινός τόπος να ξεκινάμε την μελέτη των μαθημάτων από 

τα πιο απαιτητικά ως προς το φόρτο εργασίας τους μαθήματα. Καταπιανόμαστε με 

ένα μάθημα τη φορά και προχωράμε στο επόμενο όταν έχουμε ολοκληρώσει την 

μελέτη μας. Η κατανομή του χρόνου είναι πολύ σχετική καθώς εξαρτάται από τις 

ανάγκες και τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή.  



➢ Μέθοδος Mind map 

Οι πληροφορίες πολλές φορές χάνονται, οι μαθητές ενώ προσπαθούν 

πραγματικά να συγκρατήσουν ονόματα, γεγονότα και γενικά πληροφορίες δεν τα 

καταφέρνουν ή δεν τα καταφέρνουν σε έναν ικανοποιητικό βαθμό. Ο βασικότερος 

λόγος είναι ο «τεμαχισμός» της πληροφορίας. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί 

ως ένα δίκτυο πληροφοριών που επικοινωνούν, εμπλουτίζονται ή/και 

ανατρέπονται. Επομένως, όταν θέλουμε να διδάξουμε μια νέα ιδέα, για να 

βοηθήσουμε τη γνωστική λειτουργία και τη μνημονική διαδικασία θα πρέπει να την 

συνδέσουμε με άλλες ήδη γνωστές ιδέες ή πληροφορίες. Με άλλα λόγια, να την 

συνδέσουμε στο ήδη υπάρχον δίκτυο ιδεών και πληροφοριών. 

 

➢ Το ζήτημα της ορθογραφίας 

Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να γράψουν 

ορθογραφημένα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ικανότητές τους αλλά και με το 

επίπεδο δυσκολίας των λέξεων. Έτσι, όσον αφορά στις «εύκολες» λέξεις, οι μαθητές 

με αναπτυγμένες τις ικανότητες της ορθογραφίας απλώς ανακαλούν τον τρόπο με 

τον οποίο γράφονται οι λέξεις αυτές, ενώ, αντίθετα, οι μαθητές με περιορισμένες 

ικανότητες ορθογραφίας αντιστοιχίζουν τα φωνήματα με τα γραφήματα. Από την 

άλλη, όσον αφορά τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την απόδοση των 

«δύσκολων» λέξεων, και στην περίπτωση αυτή οι μαθητές με περιορισμένες 

ικανότητες ορθογραφίας δεν αλλάζουν τη στρατηγική τους, αλλά συνεχίζουν να 

αντιστοιχίζουν τα φωνήματα με τα γραφήματα. Απεναντίας, οι «καλοί» μαθητές 



χρησιμοποιούν μια σειρά από στρατηγικές, όπως το να χωρίζουν τις λέξεις σε 

δομικά μέρη (θέμα, κατάληξη) και στη συνέχεια το να ανακαλούν πώς γράφονται 

(π.χ. κατάληξη – ιμος), χρησιμοποιούν τη στρατηγική της αναλογίας, πώς δηλαδή 

γράφεται το κάθε δομικό μέρος (π.χ. ποίημ-α, ποιητ-ικός, ποιητ-ής) ή, τέλος, 

χρησιμοποιούν και την τεχνική των κανόνων (π.χ. ρήματα που δεν αλλάζουν το 

θεματικό φωνήεν του ενεστώτα στον αόριστο. Αφήνω, άφησα. Ορίζω, όρισα κ.λπ) 

Για να γράψουν ορθογραφημένα οι μαθητές χρειάζεται να τους διδάξουμε 

να χρησιμοποιούν στρατηγικές οι οποίες για τους ίδιους είναι αποτελεσματικές. 

Πριν ξεκινήσουμε τη διδασκαλία, θα πρέπει να προηγηθεί αξιολόγηση, ώστε να 

ανιχνεύσουμε ποια είναι τα λάθη ορθογραφίας που κάνει ο μαθητής και στη 

συνέχεια, αφού καταρτίσουμε τους καταλόγους των λέξεων αλλά και τον τύπο του 

λάθους, θα εφαρμόσουμε και την αναγκαία τεχνική διδασκαλίας, ώστε να τα 

διορθώσουμε. 

Θα πρέπει να καταγράψουμε όχι μόνο τον τύπο του λάθους (π.χ. λάθη 

κατάληξης, λάθη παράλειψης, λάθη τονισμού κτλ) αλλά και τις λανθασμένες 

συνήθειες τους μαθητή όπως είναι για παράδειγμα η παρορμητική γραφή ή ο 

τονισμός των λέξεων στο τέλος της ορθογραφίας ή ακόμα η απουσία αυτοελέγχου 

στο τέλος της ορθογραφίας.  

Στη συνέχεια, θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι διδάσκουμε τόσες 

λέξεις όσες μπορεί να μάθει ο μαθητής, γιατί η επιτυχία αποτελεί παρώθηση, ενώ, 

αντίθετα, η αποτυχία οδηγεί στην παραίτηση, αφού επιβεβαιώνεται για πολλοστή 

φορά η υστέρηση. 

Η αξιολόγηση των λαθών θα μας υποδείξει και την παρέμβαση που θα 

πρέπει να κάνουμε. Το να ζητάμε από τους μαθητές να αντιγράφουν για πολλές 

φορές λέξεις τις οποίες γράφουν ανορθόγραφα, δε βοηθά καθόλου. Αντίθετα, 

λειτουργεί ως αντικίνητρο και αποθαρρύνει τους μαθητές.  

Χρησιμοποιήστε λίστες λέξεων και ομαδοποιήστε τις προς εκμάθηση λέξεις 

όπου αυτό είναι δυνατόν για να μειώσετε τον όγκο των πληροφοριών. Βοηθήστε 

τους μαθητές να διακρίνουν το θέμα από την κατάληξη της λέξης χρησιμοποιώντας 



διαφορετικά χρώματα. Ζητήστε τους να σας δώσουν παραδείγματα και 

αντιπαραδείγματα όπου είναι εφικτό. Οργανώστε τις προς εκμάθηση λέξεις σε 

παράγωγες ή/και σύνθετες οικογένειες λέξεων για να τις συνδέσετε με ήδη γνωστές 

λέξεις. Μη διστάζετε να προτρέπετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν το λεξικό για να 

εντοπίζουν εντελώς άγνωστες λέξεις. 

Σε κάθε περίπτωση, δεν χρειάζεται πανικός, ταραχή και απελπισία. Η 

ορθογραφημένη γραφή είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και κόπο. Δεν θα 

πρέπει να ξεχνάμε πως κάθε παρέμβαση/ βοήθεια για να είναι αποτελεσματική θα 

πρέπει να είναι στοχευμένη στις ιδιαίτερες ατομικές ανάγκες και δεξιότητες του 

κάθε μαθητή/τριας. 


