
Μποροφμε να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ 
που ζχουν μακθςιακζσ δυςκολίεσ; 

Στθ χϊρα μασ, πολλοί εκπαιδευτικοί τθσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ αφιερϊνουν κάκε χρόνο εκατοντάδεσ χιλιάδεσ ϊρεσ 

προςπακϊντασ να διδάξουν μακθματικά ςε εκατοντάδεσ χιλιάδεσ 

μακθτζσ. Όμωσ θ προςπάκεια τελεςφορεί μόνο για λίγουσ. Ακόμα κι 

αυτοί που επιτυγχάνουν ςτισ πανελλινιεσ εξετάςεισ, θ μακθματικι 

κουλτοφρα που αποκομίηουν είναι φτωχι και εφιμερθ. Για τθ 

ςυντριπτικι πλειονότθτα των μακθτϊν θ διδαςκαλία δεν ζχει 

κανζνα νόθμα και αποτελεί πθγι αποτυχιϊν και αποκάρρυνςθσ.  

Θα πρζπει να διευκρινιςτεί ότι δεν αναφερόμαςτε ςε μακθτζσ με 

βαριά νοθτικι υςτζρθςθ, αλλά ςε «κανονικοφσ» μακθτζσ που ζχουν 

κενά και γνωςτικζσ ατζλειεσ, που αιςκάνονται φόβο ι αντιπάκεια 

για τα Μακθματικά. Η διδαςκαλία αφινει ςε αυτοφσ τουσ «μζςουσ» 

μακθτζσ υψθλά ποςοςτά μακθματικοφ αναλφαβθτιςμοφ. Οι εν 

λόγω μακθτζσ κατανζμονται ςε όλα τα κοινωνικά ςτρϊματα του 

πλθκυςμοφ με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα ςτα χαμθλότερα. Το 

φαινόμενο είναι πράγματι ανθςυχθτικό.  

Παρότι αναγνωρίηεται ευρζωσ ότι τα μακθματικά αποτελοφν ζνα 

αποτελεςματικό εργαλείο για τθν κατανόθςθ και ςυμμετοχι ςτο 

ςφγχρονο κόςμο, οι χαμθλζσ επιδόςεισ πολλϊν μακθτϊν επιμζνουν 

και είναι εμφανισ θ αδυναμία του ςχολείου και των 

εκπαιδευτικϊν να εκπλθρϊςουν τθ ςφγχρονθ αποςτολι των 

Μακθματικϊν. Ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ και θ αναπαραγωγι των 

εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων φζρνουν ςτο φϊσ τισ δυςμενείσ 

κοινωνικζσ επιπτϊςεισ τθσ διδαςκαλίασ των μακθματικϊν.  

Πρϊτιςτο μζλθμα για ζνα ανοιχτό και επίκαιρο ςχολείο αποτελεί θ 

ανάδειξθ τθσ πολιτιςμικισ και μορφωτικισ ςθμαςίασ τθσ 

μακθματικισ επιςτιμθσ ςτθν παιδεία των πολιτϊν, θ ςυςτθματικι 

προςπάκεια βελτίωςθσ των επιδόςεων όλων των μακθτϊν ςτα 

μακθματικά και θ καλλιζργεια κετικϊν ςτάςεων για αυτά. Για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ αποτυχίασ ςτα Μακθματικά και τθ 

μεταβολι των ςυνακόλουκων αρνθτικϊν ςτάςεων και πρακτικϊν 



απαιτοφνται ςυνδυαςμζνεσ προςπάκειεσ ςε ςχολικό και εξωςχολικό 

επίπεδο.  

Κατά τθν κακθμερινι διδαςκαλία ςτισ ςχολικζσ τάξεισ, ςτουσ  
μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ κα πρζπει να παρζχονται 
πλοφςιεσ ευκαιρίεσ μάκθςθσ. Τα μακιματα «βαςικϊν γνϊςεων», 
που προςανατολίηονται κυρίωσ ςτθν ανάπτυξθ διαδικαςτικϊν 
δεξιοτιτων, δεν αναπτφςςουν ςτρατθγικζσ επίλυςθσ προβλιματοσ 
και υψθλζσ ικανότθτεσ μακθματικοφ ςυλλογιςμοφ. Ζνα φτωχό 
ςχολικό πρόγραμμα ςτερεί ςυχνά τουσ μακθτζσ από ζννοιεσ που 
είναι χριςιμεσ ςτθν κακθμερινι ηωι και πικανόν ςτθ μελλοντικι 
εργαςία τουσ.  

Επιπλζον, κατά τθ ςυνικθ διδακτικι πρακτικι, οι κακθγθτζσ 

αςχολοφνται κυρίωσ με τουσ καλοφσ μακθτζσ, ενϊ εγκαταλείπουν 

τουσ άλλουσ ςτθν τφχθ τουσ. Επικρατεί θ πεποίκθςθ ότι όςεσ 

προςπάκειεσ και να κάνουν για τουσ μακθτζσ χαμθλϊν μακθματικϊν 

επιδόςεων δεν κα μπορζςουν να τουσ παρακινιςουν να πάρουν 

ενεργό μζροσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.  

Όταν λειτουργοφν οι κεςμοί ςτιριξθσ ςυνικωσ ελάχιςτοι αδφνατοι 

μακθτζσ τουσ εμπιςτεφονται, ενϊ οι περιςςότεροι προτιμοφν τα 

ιδιωτικά φροντιςτιρια, τα οποία ςτθ χϊρα μασ αποτελοφν εκνικι 

παράδοςθ, χωρίσ ςπουδαία αποτελζςματα. Αναμφίβολα, υπάρχει 

ελπίδα, αρκεί οι εκπαιδευτικοί να πιςτζψουν ότι οι γνωςτικζσ 

ελλείψεισ των μακθτϊν τουσ δεν είναι εγγενείσ και επομζνωσ 

μποροφν να βελτιωκοφν ςτο ςχολείο: εξατομικευμζνα και ςε μικρζσ 

ομάδεσ.  

Η ζναρξθ των μακθμάτων τθσ Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ ςτο Γυμνάςιο 

και τθσ Πρόςκετθσ Διδακτικισ Στιριξθσ ςτο Λφκειο πρζπει να γίνεται 

νωρίσ αφοφ διαγνωςτοφν εγκαίρωσ οι ςχετικζσ αδυναμίεσ από τουσ 

κακθγθτζσ. Ο Νοζμβριοσ είναι πολφ αργά και οι οικογζνειεσ ζχουν 

ιδθ ςτείλει τα παιδιά ςτο φροντιςτιριο. Όλα παίηονται ςτο καλό 

ξεκίνθμα. Τζλοσ αξίηει να τονιςτεί ότι θ ςτιριξθ των μακθτϊν που 

ζχουν ςυναιςκθματικζσ αναςτολζσ και γνωςτικά εμπόδια είναι 

ςθμαντικι προτεραιότθτα του ςχολείου, το οποίο κα πρζπει να 

παςχίηει για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν όλων των μακθτϊν.  


