Το λεξιλόγιο ςτθ ηωι των παιδιϊν με Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ
Η διδαςκαλία του λεξιλογίου ςτθ ξζνθ γλώςςα αποτελεί βαςικό ςτοιχείο τθσ διδαςκαλίασ
μασ ςτα παιδιά με ΜΔ, διότι χωρίσ τθν ορκι γραμματικι πικανότατα κα βγει κάποιο νόθμα,
αλλά δίχωσ το λεξιλόγιο δεν είναι δυνατόν να αποδοκεί νόθμα.
Σφμφωνα, δε, με τον γλωςςολόγο David Wilkins εάν κανείσ διακζςει πολφ χρόνο ςτθ
διδαςκαλία τθσ γραμματικισ δε κα μάκει και πολλά ενώ ο χρόνοσ που κα διατεκεί ςτθ
διδαςκαλία του λεξιλογίου κα δείξει αμζςωσ τθ βελτίωςθ. Άλλωςτε δεν είναι λίγεσ εκείνεσ
οι φορζσ που όλοι μασ ζχουμε ακοφςει ςχόλια του τφπου, «Στα προφορικά είναι αδύναμοσ,
ενώ ςτισ αςκήςεισ γραμματικήσ τα πηγαίνει καλύτερα.» ι «Μαθαίνει λζξεισ και τισ ξεχνάει
αμζςωσ.»
Δυςτυχώσ ι ευτυχώσ οι εποχζσ που τα παιδιά διδάςκονταν μζςω τθσ Direct Method ι του
Audiolingualism ζχουν περάςει. Η ζμφαςθ δινόταν ςτα γραμματικά φαινόμενα και πολφ
λίγο ςτο λεξιλόγιο. Οι λζξεισ οι οποίεσ διδάςκονταν αποτελοφςαν μζροσ των προτάςεων και
του γραμματικοφ φαινομζνου (structure of the day). Αργότερα, όμωσ, ςτθ δεκαετία του
1970 θ Communicative Method ζκεςε εκ νζου το κζμα του λεξιλογίου χωρίσ αυτό βζβαια
να ςιμαινε ότι όλα τα μακιματα δε βαςίηονταν ςτθ γραμματικι.
Σιμερα, το 2012, ηοφμε και διδάςκουμε μακθτζσ με διαφορετικζσ ανάγκεσ, με διαφορετικά
ςτυλ μάκθςθσ, με διαφορετικζσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ. Και θ βαςικι ερώτθςθ που
γεννικθκε πριν κάποια χρόνια ςτο δικό μου μυαλό, όταν άρχιςα να αςχολοφμαι με τισ ΜΔ
είναι «Πόςεσ λζξεισ και με ποιο τρόπο κα κάνω τουσ μακθτζσ μου να κυμοφνται». Βαςικι
γνϊςθ είναι θ λειτουργία τθσ μνιμθσ. Η μνιμθ χωρίηεται ςτθν βραχυπρόκεςμθ μνιμθ
(short-term memory), ςτθν εργαηόμενθ μνιμθ ι ενεργό μνιμθ (working memory) και ςτθν
μακροπρόκεςμθ μνιμθ (long-term memory). Στθ βραχυπρόκεςμθ μνιμθ οι μακθτζσ μασ
αποκθκεφουν ζναν περιοριςμζνο αρικμό λζξεων για περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Η

εργαηόμενθ μνιμθ τουσ κακιςτά ικανοφσ να ανταποκρίνονται ςε διάφορα είδθ αςκιςεων
αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν «αναςφρει» πλθροφορίεσ από τθν μακροπρόκεςμθ μνιμθ.
Και πϊσ όλα αυτά κα τα εξαςκιςουμε εμείσ, προκειμζνου να ζχουμε μακθτζσ που
κυμοφνται;
1) Επανάλθψθ (Repetition)
2) Ανάκτθςθ (Retrieval)
3) Ικανό χρονικό περικϊριο εμπζδωςθσ (Spacing)
4) Στακερόσ ρυκμόσ διδαςκαλίασ (Pacing)
5) Εποικοδομθτικι Χριςθ (Use)
6) Παροχι Κινιτρων (Motivation)
7) Αφφπνιςθ (Arousal)
Εάν διδάςκοντασ ζχουμε όλα τα παραπάνω κατά νου, κα διδάςκουμε με ςκοπό, με
πρόγραμμα και κα αφουγκραηόμαςτε τισ ανάγκεσ των μακθτών μασ που οφτωσ ι άλλωσ
αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ και ςτθ μθτρικι γλώςςα με άμεςο αποτζλεςμα τθ ματαίωςθ και
τα αιςκιματα ανικανότθτασ.
Το πόςεσ λζξεισ κα διδαχκοφν οι μακθτζσ με ΜΔ ςε κάκε μάκθμα εξαρτάται αποκλειςτικά
και μόνο από τον ρυκμό τουσ. Για άλλουσ μακθτζσ οι 10 λζξεισ φαντάηουν πολλζσ και ςε
άλλουσ λίγεσ. Εντοφτοισ, όςεσ λζξεισ και να βάλουμε ςτουσ μακθτζσ μασ να μάκουν εάν
αυτζσ δεν εμπεδωκοφν και δεν χρθςιμοποιθκοφν με τρόπο εποικοδομθτικό, τότε κα
παραμζνει άδικοσ κόποσ αλλά και άλλθ μια ευκαιρία ματαίωςθσ.

