ΠΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΙΧΥΘΕΙ Η ΜΝΗΜΗ ΕΝΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ
ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΥΚΟΛΙΕ
(κέξνο Α’)
Αλακθηζβήηεηα ε κλήκε ελόο παηδηνύ κε Μαζεζηαθέο Δπζθνιίεο,
δειαδή ε δπλαηόηεηα ηνπ λα απνζεθεύεη, λα αλαγλσξίδεη θαη λα
αλαθαιεί, παξνπζηάδεη ζεκαληηθά ειιείκκαηα, είηε πξόθεηηαη γηα ηε
βξαρύρξνλε είηε γηα ηε καθξόρξνλε κλήκε. Εληνύηνηο, απηό δελ
είλαη θάηη πνπ απιά ην επηζεκαίλνπκε αιιά θάηη πνπ πξέπεη λα
ζθεθηνύκε, λα βξνύκε ηα πην θαηάιιεια βνεζήκαηα θαη λα
βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα ζπκνύληαη κε ηξόπν παηγληώδε θαη
δηαζθεδαζηηθό.
1)
Δηδάζθεηε ηνλ Present Continuous ζηνπο καζεηέο ζαο θαη
δελ γλσξίδεηε πώο ζα ηνπο θάλεηε λα ζπκεζνύλ εμαηξέζεηο ζηνλ
θαλόλα; Πξόζθαηα επεηδή βξέζεθα ζε παξόκνηα ζέζε έθαλα ην
«πείξακα Σ-Φ-Σ». Επεηδή θαλείο δε ζπκόηαλ ην «ζύκθσλν –
θσλήελ – ζύκθσλν» αξρίζακε θαη θσλάδακε όινη πξηλ από θάζε
ξήκα… «Είλαη θαλείο εδώ κε Σ-Φ-Σ;» Πηζηέςηε κε όηη απηό ην
«Σνπ-Φνπ-Σνπ» ηα μεηξέιαλε θη έηζη ήκνπλ βέβαηε όηη θαλείο δελ
είρε μεράζεη ηελ εμαίξεζε πνπ ηόζν πνιύ ήζεια λα κάζνπλ!
2)
Δηδάμηε ηνπο καζεηέο ζαο κέζσ νκνηνθαηαιήμεσλ
(rhymes). Με άιια ιόγηα απιά; Mike has got a bike. Εηδηθά εάλ
έρεηε κέζα ζηελ ηάμε ζαο θαη καζεηή κε ην όλνκα Mike, ηόηε ε
επηηπρία ηεο κεζόδνπ είλαη εμαζθαιηζκέλε!
3)
«Σπάκε» ηε γλώζε ζε θνκκάηηα (chunks) απιά θαη
θαηαλνεηά θαη βνεζάκε κε κλεκνληθέο ηερληθέο. Δειαδή ζέινπκε ν
καζεηήο καο λα απνζηεζίζεη ην ηειέθσλν ηνπ; Τνπ δεκηνπξγνύκε
κηα νιόθιεξε ηζηνξία γύξσ από απηό…! 210 – δύν γνπξνπλάθηα,
έλα γνπξνπλάθη, θαλέλα γνπξνπλάθη κεηά ηελ εηζβνιή ηνπ
ιύθνπ…!!!!!
4)
Δηαβάζηε καδί κε ηνπο καζεηέο ζαο απιά βηβιηαξάθηα.
Τνλίζηε ιέμεηο πνπ ζέιεηε εζείο λα ζπκεζνύλ θαη θάληε ην test…!
«The wheels on the bus go round and round…» Τν
επαλαιακβάλεηε θαη ιέηε… «The wheels on the _____ go
_____and ____...» Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα είζηε

βέβαηνη όηη νη καζεηέο ζπκνύληαη απηά πνπ εζείο ζεσξείηε
ζεκαληηθά θαη νπζηώδε.
5)
Οη ιέμεηο πνπ νξίδνπκε γηα νξζνγξαθία ζα πξέπεη λα έρνπλ
έλα λόεκα γηα ηνλ θάζε καζεηή. Με άιια ιόγηα πόζν νπζηώδεο ζα
ήηαλ έλαο καζεηήο καο λα κάζεη ζε κηθξό επίπεδν ηε ιέμε
paragliding; Δηδάζθνπκε sports; Θα πξέπεη λα κάζεη όζα
ζπλδένληαη κε ηηο ήδε θαηεθηεκέλεο γλώζεηο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα
football, volleyball, tennis θηι.
6)
Χξεζηκνπνηήζηε ζηελ αίζνπζα ζαο όιεο ηηο αηζζήζεηο.
Πηάζηε, θηλεζείηε, αθνύζηε. Οη καζεηέο ζα ζπκνύληαη ζίγνπξα ηε
ιέμε run εάλ έλαο από απηνύο ηξέμεη γηα ιίγν κέζα ζηελ αίζνπζα ή
εάλ εζείο αθόκε κηκεζείηε ηελ θίλεζε. Με άιια ιόγηα γηα εκάο ηνπο
θαζεγεηέο; Total Physical Response!
7)
Σπρλέο επαλαιήςεηο ησλ όζσλ ζεσξεηηθά ζα έπξεπε λα
έρνπλ θαηαθηήζεη. Έρεηε δηδάμεη αξηζκνύο πξηλ από έλα κήλα; Τη
πην επνηθνδνκεηηθό θαη σξαίν λα ζαο πνπλ νη καζεηέο ζαο πόζα
γιπθάθηα έθαγαλ ζηε γηνξηή ηεο κακάο ηνπο; Ten, nine, two;
Όια ηα παξαπάλσ απνηεινύλ απιέο ζπκβνπιέο γηα όινπο ηνπο
θαζεγεηέο θαη είλαη πιήξσο εθαξκόζηκεο ζε όιεο ηηο ηάμεηο
ηππηθήο ή κε αλάπηπμεο. Είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ζπκόκαζηε όινη
καο ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν έρνπκε κπεη ζε κηα αίζνπζα. Γηα λα
δηδάμνπκε επαξθώο ή λα ηα πνύκε θαη λα «μεκπεξδέςνπκε»; Απηή
ε εξώηεζε, πξνζσπηθά, κε απαζρνιεί πάληα όηαλ ζπδεηώ κε
θαζεγεηέο πνπ δελ απαζρνινύληαη θαζόινπ κε ην πνζνζηό ησλ
παηδηώλ πνπ πξάγκαηη καζαίλνπλ θάηη από ην εθάζηνηε, δηθό ηνπο
κάζεκα. Αο ζθεθηνύκε όινη, ινηπόλ, ζε πνηα θαηεγνξία
θαζεγεηώλ ζέινπκε λα αλήθνπκε!

