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• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε 

άδειες χρήσης Creative Commons.  

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που 

υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, 

η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.  

Άδειες Χρήσης 
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• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα 
πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο 
τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους. 

Χρηματοδότηση 
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• Αν ο μαθητής δεν μελετά, τότε:  

α) αν ο μαθητής είναι μικρός σε ηλικία, ο γονιός και ο δάσκαλος συνεννοούνται σε ένα κοινό 
σύστημα, δηλαδή σταθερή ώρα μελέτης, ημερολόγιο μελέτης που ελέγχεται από το δάσκαλο, 
και ανταμοιβές σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για τη μελέτη.  

Η ανταμοιβή μπορεί να είναι κάτι που το παιδί ούτως ή άλλως θα έπαιρνε (π.χ. γλυκό το 
Σάββατο, ή περισσότερη τηλεόραση την Κυριακή).  

Έτσι, αντί να τιμωρούμε το παιδί για την έλλειψη μελέτης, το ανταμείβουμε γιατί μελετάει.  

Ο στόχος μας είναι σταδιακά να μετατρέψουμε την ανταμοιβή από εξωτερική (υλική) σε 
εσωτερική (ηθική ικανοποίηση του μαθητή) και σε εξάλειψή της (ο μαθητής δουλεύει γιατί το 
θέλει, και για κανένα άλλο λόγο). 

• Παιχνίδια.  

• Ρεπερτόριο. 

• Ατομικό και ομαδικό μάθημα για τον κάθε μαθητή.  

• Απομνημόνευση και συνεχής επανάληψη ρεπερτορίου. 
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• Ακρόαση. Συνεχής, κάθε μέρα, ενεργητική ή παθητική.  

• Όταν ο μαθητής έχει συγκεκριμένα προβλήματα, ο δάσκαλος:  

α) απομονώνει τα επιμέρους προβλήματα,  

β) αποφασίζει να δουλέψει με το καθένα ξεχωριστά και σταδιακά, 

γ) δουλεύει για το κάθε πρόβλημα βήμα βήμα με υπομονή, λέγοντας το ίδιο πράγμα αλλά με 

πολλούς διαφορετικούς τρόπους (διανοητικά-εξήγηση, σωματικά-εκτέλεση και μίμηση, με 

φανταστικές εικόνες και παρομοιώσεις, με παιχνίδια κλπ.),  

δ) οι προτάσεις που κάνει δεν αφορούν στη διόρθωση των συμπτωμάτων, αλλά στον 

εντοπισμό των αιτιών  

ε) ο δάσκαλος δεν «διορθώνει» τίποτε άλλο ενώ δουλεύει πάνω σε ένα συγκεκριμένο 

πρόβλημα, γιατί ο μαθητής φορτίζεται, δεν ξέρει τι να πρωτοπροσέξει και δημιουργεί ένταση 

στο σώμα του.  

στ) ο δάσκαλος διδάσκει το μαθητή (και το γονιό του) πώς να μελετά στο σπίτι  
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