
 

 

 

 

 

 

Θέκα: «Ζ αληηκεηώπηζε ηεο Γπζιεμίαο δηεζλώο θαη 

ζύγθξηζε κε ηελ κέζνδν Παπιίδε» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα: Πξνθνπία Βιαρνγηάλλε 

 

Δπόπηεο Καζεγεηήο: Γεώξγηνο Θ. Παπιίδεο, Καζεγεηήο 

πλεμεηαζηέο:             Ησάλλεο Αγαιηώηεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

        Κσλζηαληίλνο Παπαδόπνπινο, Καζεγεηήο 

 

 

Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο  

Καηεύζπλζε: Δηδηθή Αγσγή 

Αξηζκόο κεηξώνπ:1335 

 

Αθαδεκατθό έηνο:2013-2014 



Πεξηερόκελα 

 

Πεξίιεςε …………………………………………………………………3 

Οξηζκνί Γπζιεμίαο………………………………………………………..4 

Αηηηνινγία Γπζιεμίαο ………………………………………….…………6 

πκπησκαηνινγία Γπζιεμίαο……………………………………….……9 

Κξηηήξηα επηινγήο ησλ εξεπλώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ…………...…13 

Μέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη δηεζλώο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

Γπζιεμίαο………………………………………………………..…….…..14 

Πξνζέγγηζε Orton – Gillingham……………………………….…….….14 

Wilson Language Training………………………………………......…..21 

Πξνγξάκκαηα Lindamood-Bell…………………………..……..…….....30 

Μέζνδνο Παπιίδε ……………………………………………...………...41 

Αληηκεηώπηζε Γπζιεμίαο………………………………………………....47 

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα………………………………...….…………70 

Βηβιηνγξαθία…………………………………………………….…...……72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο είλαη ε αλαζθφπεζε ησλ κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Γπζιεμίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε θαη ε ζχγθξηζε ησλ επηθξαηέζηεξσλ απφ απηέο κε ηελ Μέζνδν Παπιίδε. 

Μέζα απφ απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία, αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα ζσζηήο θαη 

πξψηκεο παξέκβαζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε απηήο ηεο Δηδηθήο Μαζεζηαθήο Γπζθνιίαο, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπκβνιή ζηε γλψζε γχξσ απφ ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Γπζιεμίαο 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε καζεζηαθή δηαδηθαζία, λα αλαπηπρζνχλ νη γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη λα θαηαπνιεκεζεί ε ζρνιηθή ππνεπίδνζε πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηε Γπζιεμία. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο Γπζιεμίαο είλαη πνιχπιεπξε, αθνξά ηελ αλάγλσζε θαη 

ηελ νξζνγξαθία, αιιά θαη ηα καζεκαηηθά. Οη δπζιεμηθνί καζεηέο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ 

ζην ζρνιείν, αιιά ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε θαηά ηε δηδαζθαιία 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπλδξάκεη ε 

πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε (Oakland et al. 1998, Kast et al. 2007), γηαηί ε κάζεζε 

ζπληειείηαη κέζα απφ πνιιέο νδνχο. Δπίζεο, ε αλάπηπμε ηεο βξαρχρξνλεο ή εξγαδφκελεο 

κλήκεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζνρή, ζπγθξάηεζε θαη αλάθηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

(Torgesen, 2006). ε απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία, ζην πξψην ζθέινο παξαηίζεληαη 

κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη δηεζλψο θαη ε ζχγθξηζε απηψλ θαη ζην δεχηεξν θνκκάηη 

παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο Γπζιεμίαο. 

Καηαιήγνληαο, ε Μέζνδνο Παπιίδε κε Πνιπκέζα απνδεηθλχεηαη σο ε πιένλ 

απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Γπζιεμίαο. Βαζίδεηαη ζηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη θπξίσο ζηελ ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ. Ζ κέζνδνο απηή 

ζπλδπάδεη ηα εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα ηνπ Ζ/Τ κε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο 

ςπρνεθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο ηεο δπζιεμίαο, δίλνληαο έκθαζε ζηε 

βειηίσζε ηεο αλάγλσζεο, ηεο νξζνγξαθίαο, ηνπ ηνληζκνχ θαη ηεο θαιιηγξαθίαο 

(Παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο Καζεγεηή Παπιίδε, 2012).  

 

 



 

 

ΟΡΗΜΟΗ 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα λα δηαηππσζεί έλαο νξηζκφο θαζνιηθά 

απνδεθηφο γηα ηε δπζιεμία. Χζηφζν, ε ζχληαμε ελφο ηέηνηνπ νξηζκνχ δελ είλαη εχθνιε 

ππφζεζε. Μέζα απφ ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ λεφηεξσλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ παξαηεξνχληαη κηα ζεηξά νξηζκψλ, αιιά θαη ελλνηνινγηθψλ δηαθνξψλ πνπ 

αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή δπζθνιία. Παξαζέησ ηνπο επηθξαηέζηεξνπο απφ 

απηνχο. 

«χκθσλα κε ηε Γηεζλή Έλσζε Γπζιεμίαο (The International Dyslexia 

Association), ε Γπζιεμία είλαη κηα εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία θαη αλαθέξεηαη 

ζε έλα ζχλνιν ζπκπησκάησλ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηα άηνκα λα έρνπλ 

δπζθνιίεο ζε ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, εηδηθφηεξα ζηελ αλάγλσζε. 

Οη καζεηέο κε δπζιεμία αληηκεησπίδνπλ ζπλήζσο δπζθνιίεο θαη κε ηηο άιιεο 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε νξζνγξαθία, ε γξαθή, θαη ε εθθνξά ησλ ιέμεσλ. 

Ζ δπζιεμία επεξεάδεη ηα άηνκα θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, σζηφζν ν 

αληίθηππφο ηεο ελδέρεηαη λα αιιάμεη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο ελφο 

αηφκνπ. Αλαθέξεηαη σο καζεζηαθή δπζθνιία, επεηδή  κπνξεί λα θαηαζηήζεη 

πνιχ δχζθνιν γηα έλαλ καζεηή λα πεηχρεη αθαδεκατθά ζην ηππηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, θαη ζηηο πην ζνβαξέο κνξθέο ηεο, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ηνλ καζεηή πξνο ηελ εηδηθή αγσγή, εηδηθά θαηαιχκαηα, ή επηπιένλ 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο.» 

 

«Ζ Βξεηαληθή Έλσζε Γπζιεμίαο (British Dyslexia Association) πηνζέηεζε ηνλ 

νξηζκφ πνπ έδσζε ν Jim Rose, πξνζζέηνληαο  ηηο νπηηθέο θαη αθνπζηηθέο 

δπζθνιίεο επεμεξγαζίαο  πνπ βηψλνπλ νξηζκέλα δπζιεμηθά άηνκα, 

επηζεκαίλνληαο παξάιιεια φηη νη δπζιεμηθνί αλαγλψζηεο κπνξνχλ λα 

παξνπζηάδνπλ έλα ζπλδπαζκφ δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Οξηζκέλνη έρνπλ εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο ζε άιινπο 

ηνκείο, φπσο ν ζρεδηαζκφο, επίιπζε πξνβιεκάησλ, δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο, 

δηαδξαζηηθέο δεμηφηεηεο θαη πξνθνξηθέο δεμηφηεηεο. Ζ δπζιεμία είλαη κηα 

καζεζηαθή δπζθνιία πνπ επεξεάδεη θπξίσο ηηο δεμηφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη 



ζηελ αθξηβή θαη άλεηε αλάγλσζε ιέμεσλ θαη ηελ νξζνγξαθία. Υαξαθηεξηζηηθά 

ζηνηρεία ηεο δπζιεμίαο είλαη νη δπζθνιίεο ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε, ζηε 

ιεθηηθή κλήκε θαη ζηε ιεθηηθή ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο (verbal processing 

speed). Ζ Γπζιεμία εκθαλίδεηαη ζε φιν ην θάζκα ησλ πλεπκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Τπάξρνπλ δπζθνιίεο πνπ παξαηεξνχληαη παξάιιεια κε ηε 

δπζιεμία  π.ρ. ζε πηπρέο ηεο γιψζζαο, ηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ, ηε 

ζπγθέληξσζε θαη ηελ πξνζσπηθή νξγάλσζε, αιιά απηά δελ είλαη, απφ κφλα 

ηνπο,  δείθηεο ηεο δπζιεμίαο. Μηα θαιή έλδεημε γηα ηε ζνβαξφηεηα θαη ηελ 

επηκνλή ησλ δπζιεμηθψλ δπζθνιηψλ  κπνξεί λα απνθηεζεί απφ ηελ εμέηαζε ηνπ 

πψο ην άηνκν αληαπνθξίλεηαη ή έρεη αληαπνθξηζεί ζε κηα θαιά δνκεκέλε 

παξέκβαζε.» 

 

«Ζ δπζιεμία είλαη κηα εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία λεπξνβηνινγηθήο 

πξνέιεπζεο θαηά ηνλ Lyon θαη ζπλεξγάηεο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ δπζθνιίεο  

ζηελ αθξηβή θαη / ή άξηζηε αλαγλψξηζε ιέμεσλ, αλνξζνγξαθία θαη ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιέμεσλ. Οη δπζθνιίεο απηέο ζπλήζσο πξνθχπηνπλ απφ 

έλα έιιεηκκα ζηε θσλνινγηθή ζπληζηψζα ηεο γιψζζαο, πνπ είλαη ζπρλά 

απξφβιεπηεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ζηελ ηάμε. Γεπηεξεχνπζεο ζπλέπεηεο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ θαη κεησκέλε 

αλαγλσζηηθή εκπεηξία πνπ κπνξεί λα εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ 

θαη ηνπ γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ (Lyon et al. 2003).» 

 

«Ζ δπζιεμία είλαη κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ νδεγεί ζε δπζθνιίεο ζηελ 

εθκάζεζε αλάγλσζεο, γξαθήο θαη νξζνγξαθίαο. Ζ βξαρππξφζεζκε κλήκε, ηα 

καζεκαηηθά, ε ζπγθέληξσζε, ε πξνζσπηθή νξγάλσζε θαη ε αιιεινπρία 

κπνξνχλ επίζεο λα επεξεαζηνχλ. Ζ Γπζιεμία πξνθχπηεη ζπλήζσο απφ 

αδπλακία ζηελ επεμεξγαζία ηεο γιψζζαο. Έρεη βηνινγηθή πξνέιεπζε, αιιά θαη 

νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά 

ζην βαζκφ εθδήισζήο ηεο. Ζ δπζιεμία κπνξεί λα ζπκβεί ζε νπνηνδήπνηε 

επίπεδν ηεο δηαλνεηηθήο ηθαλφηεηαο. Γελ είλαη ην απνηέιεζκα ειιηπψλ 

θηλήηξσλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ, αηζζεηεξηαθψλ δηαηαξαρψλ ή έιιεηςεο 

επθαηξηψλ, αιιά κπνξεί λα ππάξρεη παξάιιεια κε νπνηνδήπνηε απφ απηά. Οη 

επηπηψζεηο ηεο δπζιεμίαο κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ κε εηδηθή 



δηδαζθαιία θαη ρξήζε αληηζηαζκηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ (Dyslexia Institute, 

2002).» 

 

Καηαιήγνληαο, φπσο πξναλέθεξα, δελ ππάξρεη νξηζκφο γηα ηε δπζιεμία πνπ λα ηπγράλεη 

παγθφζκηαο απνδνρήο. Ο νξηζκφο φκσο πνπ δίλεη ν Critchley είλαη ν πην πιήξεο θαη 

ιεηηνπξγηθφο: 

 

«Ζ εηδηθή αλαπηπμηαθή δπζιεμία είλαη καζεζηαθή δπζθνιία πνπ αξρηθά 

εθδειψλεηαη κε κηα δπζθνιία ζηελ εθκάζεζε αλάγλσζεο θαη αξγφηεξα κε 

έληνλε αλνξζνγξαθία θαη κε έιιεηςε άλεζεο ζην ρεηξηζκφ γξαπηνχ ιφγνπ, ζ‘ 

αληίζεζε κε ηνλ πξνθνξηθφ. Ζ αηηία είλαη ζηελ νπζία γλσζηηθή θαη ζπλήζσο 

γελεηηθή. Γελ νθείιεηαη ζε δηαλνεηηθή αλεπάξθεηα ή ζε έιιεηςε θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθψλ επθαηξηψλ ή ζε απνηπρεκέλε δηδαζθαιία ή ζε ζπλαηζζεκαηηθνχο 

παξάγνληεο ή ζε εγθεθαιηθή θάθσζε ή βιάβε. Πηζαλψο λα αληηπξνζσπεχεη 

κηα ζπγθεθξηκέλε έιιεηςε σξηκφηεηαο, πνπ ηείλεη λα κεηψλεηαη θαζψο ην παηδί 

κεγαιψλεη θαη επηδέρεηαη ζεκαληηθή βειηίσζε, εηδηθά φηαλ ε θαηάιιειε 

ζεξαπεπηηθή βνήζεηα πξνζθέξεηαη έγθαηξα». (Critchley, In: Pavlidis and Miles, 

1981») 

 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΓΤΛΔΞΗΑ 

Με βάζε φζα έρνπλ εηπσζεί κέρξη ηψξα ζρεηηθά κε ηε Γπζιεμία θαη ηα ζπκπηψκαηά ηεο 

θαζψο θαη εηδηθφηεξα κε ηνλ νξηζκφ ηεο θαη ηηο κνξθέο ηεο είλαη εχθνιν λα αληηιεθηεί 

θάπνηνο φηη ε αλαδήηεζε ηεο αηηίαο ηεο Γπζιεμίαο είλαη θάηη ζχλζεην. Δίλαη ζαθέο φηη κε 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ κεραληζκνχ πνπ πξνθαιεί ηε Γπζιεμία απαζρνινχληαη επηζηήκνλεο 

απφ έλα κεγάιν θάζκα επηζηεκψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηε Παηδαγσγηθή, ηε Φπρνινγία θαη 

θπζηθά ηελ Ηαηξηθή πξάγκα πνπ έρεη ζπληειέζεη ζηελ έθθξαζε δηαθφξσλ ζεσξηψλ πνπ 

άιινηε έρνπλ θάπνηα θνηλά ζεκεία θαη άιινηε αληηθξνχνληαη  (Μάξθνπ, 1998).  Μάιηζηα, 

ζε νξηζκέλνπο επηζηήκνλεο επηθξαηεί ε αληίιεςε φηη νη ππάξρνπζεο δηαπηζηψζεηο δελ 

επαξθνχλ γηα λα δψζνπλ ηε πιήξε θαηαγξαθή ησλ αηηηψλ ηεο Γπζιεμίαο. 

Κάλνληαο κία αλαζθφπεζε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη ππάξρεη κία κεηάβαζε 

ζηελ αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ απφ ηηο κε γισζζηθέο-αληηιεπηηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο θαζαξά 

γισζζηθέο. Γειαδή, ελψ παιαηφηεξα δίλνληαλ βάζε ζε παξάγνληεο φπσο νη δηαηαξαρέο 

ζηε βξαρεία κλήκε ή ζηηο αηζζεηεξηαθέο δηαδηθαζίεο ηεο αθνήο θαη ηεο φξαζεο, πιένλ 



είλαη απνδεθηφ φηη ηα ειιείκκαηα ζηηο βαζηθέο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο είλαη απηά πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ Γπζιεμία ζε έλαλ άλζξσπν. Φπζηθά, δελ είλαη δπλαηφ λα παξαιεθζεί ε 

άκεζε επίδξαζε πνπ έρνπλ ζε έλα δπζιεθηηθφ άηνκν παξάγνληεο φπσο ε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε θαη ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ (Αλαγλσζηφπνπινο, 2000).  

Με βάζε ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο κπνξεί λα εηπσζεί φηη ηα αίηηα ηεο δπζιεμίαο είλαη 

θιεξνλνκηθά θαη λεπξνβηνινγηθά. Αξρηθά παξαηίζεηαη φηη ν Geschwind (1985) ππνζηήξημε 

σο αηηία νξκνληθέο αλσκαιίεο ελψ ν Pennington (1997) ππνζηήξημε ηελ γελεηηθή βάζε θαη 

ηελ θιεξνλνκηθφηεηα θαζψο είρε εληνπίζεη ζηε κειέηε ρξσκνζψκαηνο 6 θαη 15.  Όζνλ 

αθνξά ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπλδένληαη κε ηε 

χπαξμε Γπζιεμίαο σζηφζν ζπκβάιινπλ ζηελ επηδείλσζε ή ηε βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Γπζιεμία δελ πξνθαιείηαη απφ θνηλσληθν-νηθνλνκηθά, 

εθπαηδεπηηθά, ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ή ρακειή λνεκνζχλε αιιά ζρεηίδεηαη κε 

δπζιεηηνπξγία ζηνλ εγθέθαιν (Geschwind,1986; Galaburda and Kemper, 1979). H 

λεπξνινγηθή βάζε ηεο Γπζιεμίαο είλαη ζρεδφλ παγθφζκηα απνδεθηή (Pavlidis, 1990; 

Geschwind, 1986). 

Οη εξεπλεηέο έρνπλ επηθεληξσζεί ζε δχν ελαιιαθηηθέο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αηηηνινγία ηεο δπζιεμίαο: α) ε ζεσξία ηνπ θσλνινγηθνχ ειιείκκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία νη δπζθνιίεο αλάγλσζεο πξνέξρνληαη απφ βιάβε ζηελ απεηθφληζε, απνζήθεπζε θαη 

ζηελ αλάθηεζε ησλ ήρσλ. Γηα λα κάζεη θαλείο λα δηαβάδεη πξέπεη λα κάζεη πξψηα λα 

αληηζηνηρεί ην θάζε γξάκκα (γξάθεκα) κε ηνλ θαηάιιειν ηνλ ήρν ηνπ γξάκκαηνο 

(θψλεκα). ε πεξίπησζε πνπ νη ήρνη απηνί δελ έρνπλ απεηθνληζηεί, απνζεθεπηεί θαη 

αλαθηεζεί ζσζηά ηφηε ζα ππάξμεη πξφβιεκα ζηελ αλάγλσζε. β) ε ζεσξία ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε Γπζιεμία είλαη έλα αλαπηπμηαθφ ζχλδξνκν κε λεπξνινγηθή θαη γελεηηθή βάζε. 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη ηα αίηηα ηεο δπζιεμίαο είλαη βαζχηεξα, βηνινγηθά-

θιεξνλνκηθά. Ο Pavlidis (1981b, 1985a) πξφηεηλε φηη αλ ηα αίηηα ηεο δπζιεμίαο είλαη 

λεπξνινγηθά ηφηε ε δπζιεμία, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε άιισλ λεπξνινγηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζε φια ηα ςπρνινγηθά θνηλσληθν-νηθνλνκηθά θαη 

δηαλνεηηθά επίπεδα. Δπηπιένλ, ε δπζιεμία ζα έπξεπε αθφκε λα εθδειψλεηαη θαη ζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηεο αλάγλσζεο. Σέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνζνκνηψλνπλ ζεκαληηθά ζπζηαηηθά ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο π.ρ. αιιεινδηαδνρή, 

πξνζνρή, θαη νθζαικνθηλεηηθφο έιεγρνο θαη ζα έπξεπε λα ειέγρνληαη απφ ηα ίδηα ή απφ 

ζρεηηδφκελα κέξε ηνπ εγθεθάινπ ηα νπνία ειέγρνπλ ηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία.  



Ζ δπζιεμία επεξεάδεη θπξίσο ηνπο άλδξεο-γηα θάζε γπλαίθα κε δπζιεμία ππάξρνπλ 4 

άλδξεο-θαη ηείλεη λα παξαηεξείηαη ζε νηθνγέλεηεο, πξνηείλνληαο έληνλα έλα γελεηηθφ 

ζπζηαηηθφ (Labuda θαη DeFries, 1986). Οη δπζιεμηθνί παξνπζηάδνπλ αλεπάξθεηεο ζηελ 

εθηέιεζε θάπνησλ δνθηκαζηψλ αιιεινδηαδνρήο θαη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα 

επεμεξγαζηνχλ θάπνηεο κνξθέο πιεξνθφξεζεο. Κάπνηα απφ απηά ηα ζπκπηψκαηα 

επηβαξχλνληαη απφ ην ζηξεο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο πσο πνιινί δπζιεμηθνί 

έρνπλ αλψηεξεο νπηηθνρσξηθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο αληαλαθιψληαη ζηα ζθνξ ησλ 

αλάινγσλ  ππνηέζη ηνπ WISC-R. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα δνζεί κία πεξηγξαθή  γηα ην κνληέιν Wernicke-Geschwind πνπ 

ζεσξείηαη ην βαζηθφ λεπξνβηνινγηθφ κνληέιν γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο γιψζζαο θαη 

αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Damasio θαη Geschwind. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, ηα 

εξεζίζκαηα πνπ δερφκαζηε, νπηηθά (γξαπηφο ιφγνο) θαη αθνπζηηθά (πξνθνξηθφο ιφγνο), 

κεηαβηβάδνληαη απφ ηνλ αθνπζηηθφ θινηφ γηα ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη απφ ηνλ  νπηηθφ 

θινηφ γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν ζηε γσληψδε έιηθα ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ, ε νπνία 

απνηειεί εξκελεπηηθή πεξηνρή ηνπ ηληαθνχ, θξνηαθηθνχ θαη βξεγκαηηθνχ ινβνχ. Έπεηηα 

απφ ηε γσληψδε έιηθα ηα εξεζίζκαηα κεηαβηβάδνληαη ζηελ πεξηνρή Wernicke, φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Σα 

κελχκαηα απφ ηελ πεξηνρή Wernicke κεηαβηβάδνληαη θαηφπηλ, κέζσ κίαο πνιχ κεγάιεο 

δεζκίδαο λεπξηθψλ ηλψλ, ζηελ πεξηνρή Broca, φπνπ κε θάπνηνλ ηξφπν νη πξνο έθθξαζε 

έλλνηεο κεηαηξέπνληαη ζηε γξακκαηηθή δνκή κίαο θξάζεο, φπνπ επίζεο έρεη απνζεθεπηεί 

θαη ε κλήκε ηεο ζσζηήο πξνθνξάο ησλ ιέμεσλ. Αθνινχζσο απφ ηελ πεξηνρή Broca 

κεηαβηβάδνληαη εληνιέο ζηε γεηηνληθή πεξηνρή ηνπ θηλεηηθνχ θινηνχ, ε νπνία ξπζκίδεη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ κπψλ ηεο εθθνξάο ηνπ ιφγνπ. 

Ο εγθέθαινο ησλ δπζιεμηθψλ αηφκσλ δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα άηνκα. Δηδηθφηεξα, ν εγθέθαινο ρσξίδεηαη ζε αξηζηεξφ θαη 

δεμί εκηζθαίξην πνπ ζπλδένληαη κε ην κεζνιφβην. Σν αξηζηεξφ εκηζθαίξην αθνξά ηελ 

αληίιεςε θαη ηελ παξαγσγή ιφγνπ θαη ην δεμί εκηζθαίξην ζρεηίδεηαη κε ηηο νπηηθν-ρσξηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

 

Ο θινηφο ηνπ θάζε εκηζθαηξίνπ ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο: ην κεησπηαίν 

(frontal lobe), ην βξεγκαηηθφ (parietal lobe), ηνλ θξνηαθηθφ (temporal lobe) θαη ηνλ ηληαθφ 

ινβφ (occipital lobe). Όιεο απηέο νη πεξηνρέο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο 



θαη ζπγθεθξηκέλα ε θξνηαθηθή, ε ηληαθή πεξηνρή θαζψο θαη ε πεξηνρή αλάκεζα ζηηο δχν, ν 

βξεγκαηηθφο ινβφο. Δηδηθφηεξα εκπιέθεηαη ην νπίζζην κέξνο ηεο βξεγκαηηθν-θξνηαθηθήο 

πεξηνρήο θαη ηεο ηληαθφ-θξνηαθηθήο πεξηνρήο ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ. Ο εγθέθαινο 

ησλ δπζιεμηθψλ ζε λεπξναπεηθνληζηηθέο κειέηεο παξνπζηάδεη δηαηαξαρή ζηελ νπίζζηα 

βξεγκαηηθν-θξνηαθηθή πεξηνρή (Caylak, 2009) 

 

Όηαλ έλα παηδί δηαβάδεη, ν εγθέθαινο απηφκαηα ζπζρεηίδεη ηα γξαθήκαηα-ζχκβνια ηα 

νπνία βιέπεη ζηε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ κε ηα αληίζηνηρα θσλήκαηα- ήρνπο. Ο εγθέθαινο ηνπ 

παηδηνχ κε δπζιεμία πξνζπαζεί λα δηαβάζεη αιιά ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο εγθεθαιηθέο 

πεξηνρέο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ιφγνπ. Οη πεξηνρέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ 

θσδηθνπνίεζε (πεξηνρή Wernicke) θαη ηελ απνθσδηθνπνίεζε (πεξηνρή ηεο Γσληψδνπο 

Έιηθαο) θαη αθνξνχλ ηε γξαθή θαη ηε αλάγλσζε ππνιεηηνπξγνχλ ή δπζιεηηνπξγνχλ. 

Αθφκε, ην θέληξν παξαγσγήο ιφγνπ ε πεξηνρή Broca κπνξεί λα ππεξιεηηνπξγεί (Shaywitz, 

2000). Ο εγθέθαινο ηνπ δπζιεθηηθνχ είλαη δηαθνξεηηθά θαηαζθεπαζκέλνο ζηα ιεθηηθά ηνπ 

θέληξα. Παξαηεξήζεθε φηη κεηαμχ ησλ δχν εκηζθαηξίσλ ππάξρεη κηα ζπκκεηξία θάηη πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ δπζιεθηηθψλ. Μειέηεο ηνπ Galaburda κε ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ (1985) επηβεβαίσζαλ ηε ζπκκεηξία ησλ εκηζθαηξίσλ ζηελ πεξίπησζε ησλ 

δπζιεμηθψλ. Ζ ζπκκεηξία απηή επεμεγείηαη κε δηαπιάηπλζε ηεο δεμηάο πιεπξάο ηνπ 

θξνηαθηθνχ πεδίνπ (planum temporale) παξά κε κείσζε ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο. Ο 

Galaburda (1988) ππνζηεξίδεη φηη απηή ε δηαπιάηπλζε αληαλαθιά αλψκαιε αλάπηπμε ηνπ 

εγθεθάινπ (Watkins, 1999). Πέξα απφ ηελ κεηαβνιή ζηελ εγθεθαιηθή αζπκκεηξία κεηαμχ 

ησλ δχν εκηζθαηξίσλ δηαπηζηψζεθε κεηαβνιή ζηε ζπκκεηξία ηεο αξηζηεξήο θξνηαθηθήο 

πεξηνρήο, θαλνληθά απηή ε πεξηνρή είλαη κεγαιχηεξε ζε φγθν ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην 

θάηη πνπ δελ παξαηεξείηαη ζηα δπζιεμηθά άηνκα (Caylak, 2009).  

 

 

 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΓΤΛΔΞΗΑ 

Σν ζχλνιν ησλ ζπκπησκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ παηδηά κε δπζιεμία εληνπίδεηαη ηφζν ζε 

καζεζηαθφ θαη γλσζηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε ςπρνθνηλσληθφ επίπεδν. Δηδηθφηεξα, γηα ηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο κπνξεί λα εηπσζεί φηη απηέο εκθαλίδνληαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα 

αλάγλσζε θαη γξαθή. Έηζη, ελψ ηα δπζιεθηηθά παηδηά έρνπλ θπζηνινγηθή επθπΐα ε 

ζρνιηθή εηθφλα ηνπο δελ ζπλάγεη κε απηή θαζψο παξνπζηάδνπλ ρακειή επίδνζε ζηελ 



αλάγλσζε θαη ηε γξαθή πνπ δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ ειηθία. Παξάιιεια κε ηηο θαθέο 

ζρνιηθέο επηδφζεηο κπνξεί λα ζπλαληήζεη θάπνηνο ζε δπζιεθηηθφ παηδί ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο παξνξκεηηθφηεηα, δπζθνιία ζε πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχλ εθαξκνγή κεζφδσλ 

(ζηξαηεγηθψλ) ή θαη αθφκε θαζπζηέξεζε ζηελ νκηιία. 

 

Σα θχξηα ζπκπηψκαηα ηεο δπζιεμίαο ζε απηή ηε πεξίπησζε είλαη ε αλψηεξε ζθέςε κε 

εηθφλεο, ε ππεξβνιηθή δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε, ζηελ νξζνγξαθία, ζηνλ γξαπηφ ιφγν θαη 

ηδηαηηέξσο ζηε κεηαθνξά ηεο ζθέςεο ζην γξαπηφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δπζιεμηθνί 

δηαβάδνπλ εμαηξεηηθά αξγά θαη κε πνιιά ιάζε. Κάλνπλ παχζεηο, θνκπηάδνπλ, 

αληηθαζηζηνχλ γξάκκαηα, ζπιιαβέο αθφκε θαη ιέμεηο. Παξαιείπνπλ νιφθιεξεο ζεηξέο 

θαηά ηελ αλάγλσζε, επαλαιακβάλνπλ, πξνζζέηνπλ ή αθαηξνχλ γξάκκαηα, ζπιιαβέο θαη 

ιέμεηο. Μάιηζηα, ζε θείκελα δπζιεθηηθψλ παηδηψλ πέξα απφ ηα νξζνγξαθηθά ιάζε θαη ηηο 

παξαιείςεηο, κπνξεί λα ζπλαληήζεη θάπνηνο ζπρλά θαθφ γξαθηθφ ραξαθηήξα. Μπνξεί λα 

αλαθεξζεί γηα ηελ ηαρχηεηα αλάγλσζεο ελφο δπζιεθηηθνχ παηδηνχ φηη ζα ρξεηαζηεί 

ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά γηα κία πξφηαζε δέθα ζεηξψλ ελψ ν θπζηνινγηθφο αλαγλψζηεο ζα ηα 

θαηαθέξεη ζε πεξίπνπ ηξία ιεπηά.  

 

Τπάξρεη κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ επίδνζε ηνπο ζηα γισζζηθά καζήκαηα θαη ζ‘ 

εθείλε πνπ ζα πεξηκέλακε λα έρνπλ βάζεη ηεο λνεηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. Απνδίδνπλ πνιχ 

θαιχηεξα ζηα πξνθνξηθά απ‘ φηη ζηα γξαπηά ελψ είλαη ζπλεζηζκέλν λα εκθαλίδνπλ 

δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά. Δλδεηθηηθά, γηα ηα καζεκαηηθά κπνξεί λα αλαθεξζνχλ 

δεηήκαηα φπσο είλαη ε ζχγρπζε ζηηο κεηαηξνπέο ησλ κνλάδσλ, ε αληηζηξνθή ησλ αξηζκψλ, 

ε έιιεηςε ηθαλφηεηαο ζηε θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζε πεξηπηψζεηο θάζεησλ 

πξάμεσλ λα γίλεηαη ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε αξηζκψλ.  

 

ηα παξαπάλσ κπνξεί λα πξνζηεζεί φηη γεληθφηεξα νη δπζιεθηηθνί δπζθνιεχνληαη ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αξηζκψλ. Σν 

κεγαιχηεξν πξφβιεκά ηνπο βξίζθεηαη ζηε κεηαθνξά ηεο ζθέςεο ζην γξαπηφ ιφγν. 

Δπηπιένλ, είλαη εμαηξεηηθά αλνξζφγξαθνη, θάλνληαο φρη κφλν νπηηθά, αιιά θαη γξακκαηηθά 

ιάζε, θνιινχλ ηηο ιέμεηο, παξαιείπνπλ ηα ζεκεία ζηίμεο θαη ηνπο ηφλνπο. Παξνπζηάδνπλ 

ηε ιεγφκελε «θαζξεπηηθή» γξαθή, π.ρ. 3 –ε, 9 – ξ. Σα δπζιεμηθά παηδηά έρνπλ πξνβιήκαηα 

ζηελ αληίιεςε ηεο αιιεινδηαδνρήο θαη γη‘ απηφ εληνπίδεηαη πξφβιεκα ζηελ αλάγλσζε, 

κηαο θαη είλαη κηα θαζαξά αιιεινδηαδνρηθή δηαδηθαζία. (Πανεπιζηημιακές ζημειώζεις Καθ. 

Γ. Θ. Παυλίδη). 



 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε έλα δπζιεθηηθφ παηδί πξνθαιείηαη ζχγρπζε ηφζν κε γξάκκαηα 

πνπ κνηάδνπλ αθνπζηηθά (Β-Φ) φζν θαη κε γξάκκαηα πνπ κνηάδνπλ νπηηθά (ν-α). Αθφκε, 

ζηελ ειεχζεξε γξαθή έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα δπζιεθηηθά παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ θησρφ 

ιεμηιφγην θαη δπζθνιεχνληαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη 

ζπγθξφηεζε νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ ρσξίο θάπνηα επηκέξνπο ζχλδεζε. Σα γξαπηά ζε 

έλα δπζιεθηηθφ παηδί παξνπζηάδνπλ νπηηθά κία θαθή εηθφλα απφ άπνςε εκθάληζεο θαζψο 

είλαη ζπρλφ λα παξαιείπνληαη ηα δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ ιέμεσλ φπσο επίζεο ππάξρνπλ 

κνπληδνχξεο θαη κία γεληθφηεξε αθαηαζηαζία. 

 

Παξφκνηαο θχζεσο δεηήκαηα αληηκεησπίδνπλ ηα δπζιεθηηθά παηδηά ζε φηη αθνξά ην 

γλσζηηθφ ηνκέα θαζψο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηδηφηεηεο φπσο ε ζέζε ησλ 

γξακκάησλ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο θαη ε αθνινπζία ζηηο ιέμεηο. ε γεληθφηεξα 

πιαίζηα, ε έλλνηα ηεο αθνινπζίαο είλαη έλα δήηεκα πνπ δπζθνιεχεη ηα δπζιεθηηθά παηδηά 

δηφηη έρεη παξαηεξεζεί φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα δηεθπεξαηψζνπλ ζσζηά δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ απαηηνχλ απηνκαηηζκφ. Λφγνπ ράξε, ε απνκλεκφλεπζε ησλ εκεξψλ ηεο εβδνκάδαο ή 

ε πξνπαίδεηα είλαη ζεκεία φπνπ έλα δπζιεθηηθφ παηδί πζηεξεί αθνχ πξνυπνζέηεη κία 

δηαδηθαζία ζπγθξάηεζεο κίαο αθνινπζίαο. Βέβαηα, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ε 

αδπλακία ησλ παηδηψλ απηψλ πνπ έρνπλ ζηελ απνκλεκφλεπζε. Όπσο αλαθέξνπλ νη 

Gathercole θαη Baddeley (1990) ε βξαρχρξνλε κλήκε θαη ε κλήκε εξγαζίαο ησλ παηδηψλ 

κε δπζιεμία έρεη πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα. 

Ηδηαίηεξεο αλαθνξάο ρξήδεη θαη ην γεγνλφο φηη ηα δπζιεθηηθά παηδηά ζπρλά εκθαλίδνπλ 

δπζθνιίεο ζην δηαρσξηζκφ πνπ πξέπεη λα γίλεη ζε θσλήκαηα ησλ ιέμεσλ κε απνηέιεζκα λα 

ηνλίδνπλ ιαλζαζκέλα ή αθφκε θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ιάζνο γξάκκαηα ζηηο ιέμεηο. αλ 

ζπλέπεηα ηα παηδηά απηά δπζθνιεχνληαη ζηελ θσλνινγηθή επεμεξγαζία θαη θαη‘ επέθηαζε 

ζπγρένπλ θσλήκαηα ζρεκαηίδνληαο δηαθνξεηηθέο ιέμεηο θαζψο δελ είλαη ζέζε λα 

αληηιεθζνχλ ηελ θσλνινγηθή δνκή πνπ έρεη ε γιψζζα. Ώζηε έρνπλ ζεκαληηθή δπζθνιία 

ζηελ επεμεξγαζία ηνπ θσλνινγηθνχ επηπέδνπ ηεο γιψζζαο θαη έηζη θάλνπλ ιάζε ζε 

αζθήζεηο θαηάηκεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ζρέζε θσλήκαηνο – γξαθήκαηνο, 

αλαγλψξηζεο θαη εληφπηζεο θζφγγσλ ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε κέζα ζηε ιέμε ή πξφηαζε. 

(Μαπξνκκάηε, 1995). Μάιηζηα, έλα αθφκε ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δπζιεθηηθψλ 

είλαη ν κε ζσζηφο ρξσκαηηζκφο ηεο θσλήο πνπ απαηηεί ε αλάγλσζε θαη ε παξάιεηςε ηεο 

ζχληνκεο παχζεο ζε θφκκα θαη ηειεία. 

 



Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη ε θνηλσληθή δσή ελφο παηδηνχ 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ χπαξμε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαζψο θαζνξίδνπλ ηελ 

πνξεία ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Αξθεηέο έξεπλεο (Scarborough et al. 2003) 

αλαθέξνπλ φηη ππάξρεη αηηηψδεο ζρέζε κεηαμχ ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη έλα παηδί. Δηδηθφηεξα, γηα καζεηέο κε 

δπζιεμία ε θαζεκεξηλφηεηα ζην ζρνιείν ραξαθηεξίδεηαη απφ ην άγρνο θαη ηελ αγσλία γηα 

πηζαλή απνηπρία θαη φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη κεηέπεηηα φπσο είλαη ε απφξξηςε απφ 

ζπκκαζεηέο. Πιεζψξα αξλεηηθψλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ φπσο 

είλαη ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, ν παξνξκεηηζκφο θαη ε αζηάζεηα δηαπηζηψλνληαη ζε 

πνιιά απφ ηα δπζιεθηηθά παηδηά. ε απηά κπνξεί λα πξνζηεζεί κία γεληθφηεξε 

ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ν δπζιεθηηθφο καζεηήο ιφγσ ηεο 

παξνξκεηηθφηεηαο δίλεη γξήγνξεο απαληήζεηο πνπ είλαη ζπλήζσο ιαλζαζκέλεο ή λα ξσηάεη 

ζπρλά ηελ ίδηα εξψηεζε ρσξίο φκσο λα ηνλ λνηάδεη ε απάληεζε (Καζζεξήο, 2002). Μέζα 

ζηα πιαίζηα απηά αλαπηχζζνληαη ηα ιεγφκελα δεπηεξνγελή ζπκπηψκαηα ηεο δπζιεμίαο 

φπνπ ιφγσ απηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα ζε ζπλδπαζκφ κε κία ζπλερφκελε ζρνιηθή 

απνηπρία λα πξνθχςνπλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζπλεηδεηή απνθπγή κάζεζεο θαη 

κεραληζκνί αληίδξαζεο. Ο γεληθφηεξνο αξλεηηζκφο απέλαληη ζην ζρνιείν ζα νδεγήζεη 

ζηαδηαθά ζε απνζάξξπλζε θαη ηειηθά ζα απνκνλψζεη ην δπζιεθηηθφ παηδί ζην δηθφ ηνπ 

θφζκν. Δίλαη πξνθαλέο φηη έλαο παξαηεξεηήο, πνπ δελ έρεη γλψζε γχξσ απφ καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο αιιά επεξεάδεη άκεζα ηε δσή ηνπ παηδηνχ (γνλέαο, δάζθαινο, ζπκκαζεηήο), 

κπνξεί εχθνια λα εμάγεη ιάζνο ζπκπεξάζκαηα θαη λα παξεμεγήζεη έλαλ δπζιεθηηθφ 

καζεηή σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηελ επθπΐα ηνπ. Ζ θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο είλαη απαξαίηεηα γηα λα 

κεησζνχλ φζν είλαη δπλαηφλ ηα δεπηεξνγελή ζπκπηψκαηα. Απηφ είλαη θαη ε βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα λα είλαη ζε ζέζε έλαο δπζιεθηηθφο καζεηήο λα εληαρζεί νκαιά ζην 

ζρνιηθφ θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

 

Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ηα ζπκπηψκαηα ηεο δπζιεμίαο 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ δπζιεθηηθφ ζε δπζιεθηηθφ. Με βάζε ηε δηαζέζηκε δηεζλή 

επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ δχν βαζηθνί ηχπνη δπζιεμίαο, ε 

αθνπζηηθή θαη ε νπηηθή. Ζ αθνπζηηθή δπζιεμία, πνπ είλαη πην ζπάληα, είλαη ε πην δχζθνιε 

κνξθή δπζιεμίαο ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Έρεη λα θάλεη κε ηε κε νξζή 

ζχλζεζε θαη αλαπαξάζηαζε ήρσλ φπσο επίζεο θαη ηε δηάθξηζε ηνπο θαη ηελ ηήξεζε ηεο 

αθνπζηηθήο αθνινπζίαο (ηαζηλφο, 1999). Ζ αλαγλψξηζε ηεο αθνπζηηθήο δπζιεμίαο 



πξνθχπηεη κέζα απφ ιάζε πνπ θάλνπλ νη καζεηέο φηαλ γξάθνπλ θείκελν θαζ‘ ππαγφξεπζε. 

Όπσο αλαθέξεηαη ζε απηή ηε πεγή έλα παηδί κε δπζιεμία απαηηεί ζηε θαιχηεξε δπλαηή 

πεξίπησζε 3 κε 5 ιεπηά ηεο ψξαο ψζηε λα γξάςεη κία απιή πξφηαζε θαζ‘ ππαγφξεπζε. ε 

αληηδηαζηνιή κε ηελ αθνπζηηθή δπζιεμία, ε νπηηθή δπζιεμία είλαη πην ζπρλή κνξθή 

δπζιεμίαο. Σν πξφβιεκα πνπ έρνπλ ηα παηδηά κε νπηηθή δπζιεμία έγθεηηαη ζηε ιαλζαζκέλε 

αληηζηνίρεζε γξαπηψλ ζπκβφισλ (γξακκάησλ) κε ην αλάινγν ιεθηηθφ πεξηερφκελν. ε 

απηή ηε πεξίπησζε δπζιεμίαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αδπλακία ζηελ αθνινπζία θαη 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζπκβφισλ κε απνηέιεζκα ν δπζιεθηηθφο λα αληηζηξέθεη ηα 

γξάκκαηα θαη έηζη δελ είλαη ηθαλφο λα θαηαλνήζεη ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ (ηαζηλφο, 

1999). 

 

Αθφκε, ζε κία γεληθφηεξε θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηα δπζιεθηηθά παηδηά πηζαλφλ λα έρνπλ 

δπζθνιία ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ζηελ αίζζεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. Ηδηαίηεξα, 

κπνξεί λα αλαθεξζεί ε αδπλακία δηάθξηζεο αξηζηεξνχ-δεμηνχ πξνζαλαηνιηζκνχ φπσο θαη 

ζχγρπζε σο πξνο ην θπξίαξρν ρέξη. αλ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ παξαηεξείηαη κία 

θηλεηηθή αδεμηφηεηα ζηα δπζιεθηηθά παηδηά. Έλα αθφκε δήηεκα ζε δπζιεθηηθά παηδηά 

είλαη ε κε θαιή νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ ηνπο, ιφγνπ ράξε ε νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ γηα 

κειέηε θαη πξνζσπηθή δσή. ε απηφ πξνζηίζεηαη θαη ην φηη δελ ζπκνχληαη ην πξφγξακκα 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο κε απνηέιεζκα ηελ αζπλέπεηα (Μαπξνκκάηε, 1995).  

 

Υαξαθηεξίδνληαη απφ κηθξήο έθηαζεο θαη δηάξθεηαο βξαρχρξνλε κλήκε. Έρνπλ ζεκαληηθή 

δπζθνιία ζηελ επεμεξγαζία ηνπ θσλνινγηθνχ επηπέδνπ ηεο γιψζζαο θαη έηζη θάλνπλ ιάζε 

ζε αζθήζεηο θαηάηκεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ζρέζε θσλήκαηνο – γξαθήκαηνο, 

αλαγλψξηζεο θαη εληφπηζεο θζφγγσλ ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε κέζα ζηε ιέμε ή πξφηαζε. 

(Μαπξνκκάηε, 1995).  

 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ 

 

Οη έξεπλεο πνπ παξαηίζεληαη επηιέρζεθαλ σο νη πην αληηπξνζσπεπηηθέο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ηεζζάξσλ κεζφδσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δπζιεμίαο πνπ αλαιχσ 

παξαθάησ. Δίλαη ζρεηηθά πξφζθαηεο, πξνθεηκέλνπ λα βαζίδνληαη ζε λέα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα. Δπηπιένλ, παξαζέησ θαη αξθεηέο έξεπλεο νη νπνίεο δελ ππνζηεξίδνπλ θάπνηα 



απφ ηηο ηέζζεξηο επηθξαηέζηεξεο πξνζεγγίζεηο, αιιά ζεψξεζα φηη πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην 

νινθιεξσκέλε, κηαο θαη είηε δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο δπζιεμίαο, είηε ζηάζεθαλ νξφζεκα ζηε δηαξθή έξεπλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

δπζιεμίαο. 

 

ΜΔΘΟΓΟΗ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΓΗΔΘΝΧ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 

ΣΖ ΓΤΛΔΞΗΑ 

 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ ORTON-GILLINGHAM 

Ζ πξνζέγγηζε Orton –Gillingham (OG) αθνξά θπξίσο ζηελ βειηίσζε ηεο αλάγλσζεο, 

αιιά θαη ηεο νξζνγξαθίαο γηα δπζιεμηθά παηδηά. Δίλαη κηα πνιπαηζζεηεξηαθή θαη 

ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηε δηδαζθαιία θσλεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαθηεζεί ε αλάγλσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, βαζίδεηαη ζηε γλψζε ηνπ θσλνινγηθνχ 

επηπέδνπ ηεο γιψζζαο, ζηελ αληηζηνίρεζε θσλήκαηνο-γξαθήκαηνο, ζηελ κνξθνινγία, ζην 

ζπληαθηηθφ θαη ζηε ζεκαζηνινγία. Όπσο αλέθεξα θαη πην πάλσ, είλαη πνιπαηζζεηεξηαθή 

κέζνδνο, γηαηί ζπλδπάδεη αθνπζηηθνχο, νπηηθνχο θαη θηλαηζζεηηθνχο ηξφπνπο εθκάζεζεο. 

Ζ πξνζέγγηζε είλαη εμαηνκηθεπκέλε γηα ηελ εθκάζεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ, 

δηφηη αλαγλσξίδεη πσο παξά ηηο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηνπο δπζιεμηθνχο, ππάξρνπλ θαη 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. Γηα παξάδεηγκα, πνιιέο θνξέο ππάξρεη ζπλλνζεξφηεηα ηεο 

δπζιεμίαο κε ΓΔΠΤ ή δπζγξαθία. 

Δθηφο απφ ηελ αξρηθή δηάγλσζε/αμηνιφγεζε, ε αμηνιφγεζε ιακβάλεη δηαξθψο ρψξα θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπηήο λα αληηιακβάλεηαη ηφζν ηηο 

δπζθνιίεο φζν θαη ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή. ε απηή ηε δηαξθή αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ν 

εθπαηδεπηήο πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζεη ηελ επφκελε δηδαζθαιία ζχκθσλα πάληα κε ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηνπ παηδηνχ. 

Δπηπιένλ, ν εθπαηδεπηήο ζε θάζε κάζεκα εμεγεί ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη, ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο ηνπο ζέηεη θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηνί ζα επηηεπρζνχλ. Αθφκε, 

θξνληίδεη ην κάζεκα πνπ δηδάζθεη λα ζπζρεηίδεηαη κε ην πξνεγνχκελν. Όιε ε δηδαζθαιία 

ρξεζηκνπνηεί ηε ζεηηθή ελίζρπζε ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, ψζηε λα εληζρπζεί ε 

απηνπεπνίζεζε ηνπ παηδηνχ. 



ε έξεπλα ησλ Ritchley θαη ζπλεξγαηψλ (2006) δείρζεθε πσο ζε ζχλνιν 12 εξεπλψλ, ζηηο 

5 ε πξνζέγγηζε OG ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή απφ ηηο παξεκβάζεηο πνπ δέρηεθε ε νκάδα 

ειέγρνπ γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο, ζηηο 4 απφ ηηο 12 γηα ηνπιάρηζηνλ έλαλ παξάγνληα, 

ζηηο 2 φηη ε παξέκβαζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή θαη ζηελ κία έξεπλα 

δελ ππήξμε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο νκάδεο. 

Σα κεγαιχηεξα κεγέζε επίδξαζεο δηαπηζηψζεθαλ γηα ηελ αλάγλσζε ιέμεσλ θαη 

ςεπδνιέμεσλ (κέζν κέγεζνο επίδξαζεο 0,82) θαη γηα ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε (0,76).  

Χζηφζν, νη παξνχζεο έξεπλεο δε δηαθξίλνληαη γηα ηελ κεζνδνινγηθή ηνπο απζηεξφηεηα, 

νχηε ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη θαηαιεθηηθά ππέξ ή θαηά ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

πξνζέγγηζεο. 

 

ε έξεπλα ησλ Joshi θαη ζπλεξγαηψλ (2002) ζπγθξίζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

πνιπαηζζεηεξηαθψλ πξνζεγγίζεσλ ζε παηδηά πξψηεο δεκνηηθνχ. Ζ νκάδα ηεο παξέκβαζεο 

δηδάρζεθε κε ηελ OG πξνζέγγηζε, ελψ ηεο νκάδαο ειέγρνπ κε ην πξφγξακκα Houghton-

Mifflin Basal. Οη ζπκκεηέρνληεο πξνήιζαλ απφ ηέζζεξηο ηάμεηο, ζηηο δχν απφ απηέο ε 

δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηνχηαλ κε OG πξνζέγγηζε, ελψ ζηηο άιιεο δχν, άιινπ ζρνιείνπ ην 

δεχηεξν πξφγξακκα. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαλείο δελ είρε επαλαιάβεη ηελ ηάμε, δελ 

είρε δπζθνιία ζηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, πξνβιήκαηα αθνήο ή φξαζεο θαη ε λνεκνζχλε 

ήηαλ κέζα ζηα θπζηνινγηθά φξηα. Χζηφζν, κέρξη ην ηέινο ηεο αθαδεκατθήο ρξνληάο 

παξέκεηλαλ ζην πξφγξακκα κφλν 32 παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη 24 ηεο νκάδαο ηεο 

παξέκβαζεο.  

Τπήξμε αξρηθή θαη ηειηθή αμηνιφγεζε γηα ηελ θσλνινγηθή επίγλσζε, ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε θαη ηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ 

παξαηίζεληαη παξαθάησ. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γη‘ απηή ηελ αμηνιφγεζε 

ήηαλ: ην ππνηέζη Word Attack ηνπ WRMT-R, ην ππνηέζη γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ GMRT 

θαη ην ηεζη TOPA. 



 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε φηη ηα νθέιε γηα ηελ νκάδα ηεο παξέκβαζεο ήηαλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε απηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Γηα ηε θσλνινγηθή 

επίγλσζε p<0.03, γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε p<0.004 θαη  γηα ηελ θαηαλφεζε p<0.02. Ζ 

παξέκβαζε ζηελ νκάδα ειέγρνπ βειηίσζε ηα παηδηά κφλν ζηελ θαηαλφεζε p<0.02. 

Ζ έξεπλα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αμηόπηζηε, γηαηί κέρξη ην ηέινο ηεο αθαδεκατθήο 

ρξνληάο πνιιά παηδηά εγθαηέιεηςαλ ηελ έξεπλα. 

Δπίζεο, ηα παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ πξνέξρνληαλ από άιιν ζρνιείν θαη παξόιν πνπ 

κπνξεί λα είραλ ειεγρζεί θαη αληηζηνηρηζηεί σο πξνο ην θνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν, 

ελδέρεηαη λα ππήξραλ θαη άιιεο δηαθνξέο. 

 

ε έξεπλα ησλ Oakland θαη ζπλεξγαηψλ (1998) ζπκκεηείραλ 48 καζεηέο κε δηάγλσζε 

δπζιεμίαο. 22 καζεηέο (3 θνξίηζηα θαη 19 αγφξηα) απνηέιεζαλ ηελ νκάδα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξέκβαζε θαη 26 καζεηέο (4 θνξίηζηα θαη 22 αγφξηα) απνηέιεζαλ 

ηελ νκάδα ειέγρνπ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ θπζηνινγηθή λνεκνζχλε θαη επίδνζε 

θάησ ηνπ 90 ζηελ αλάγλσζε ζχκθσλα κε ην ππνηέζη αλαγλψξηζεο ιέμεσλ ηνπ the Wide 

Range Achievement Test-Revised (WRAT-R; Jastak & Wilkinson, 1984), ελψ 

παξνπζίαδαλ 15 κνλάδεο δηαθνξά αλάκεζα ζηηο επηδφζεηο ηνπ WISC-R θαη ηνπ ππνηέζη 

αλαγλψξηζεο ιέμεσλ ηνπ WRAT-R. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ θπζηνινγηθή φξαζε θαη 

αθνή, ελψ απηνί κε εγθεθαιηθέο βιάβεο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο απνθιείζηεθαλ 

απφ ηελ έξεπλα. Δπηπξφζζεηα, απνθιείζηεθαλ θαη φζα άηνκα δελ είραλ σο κεηξηθή 

γιψζζα ηελ αγγιηθή. 

 



 

Σα 

παηδηά ησλ δχν νκάδσλ αληηζηνηρίζηεθαλ σο πξνο ην θχιν, ειηθία, θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

επίπεδν θιπ. 

 

Σα παηδηά ηεο νκάδαο πνπ έγηλε ε παξέκβαζε δελ είραλ πξόζβαζε ζε θαηάιιεια 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, νύηε είραλ ηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα γηα αληηκεηώπηζε 

ησλ αλαγλσζηηθώλ δπζθνιηώλ ηνπο από ηδησηηθνύο θνξείο. Δπίζεο, ε έξεπλα δηαξθεί 

γηα 2 ρξόληα θαη δε ιακβάλεη ππόςε ηεο ηε θπζηνινγηθή σξίκαλζε, δειαδή πνηα ζα 

ήηαλ ε πξόνδνο ησλ παηδηώλ αλ απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα πήγαηλαλ κόλν ζην ζρνιείν. 

 

12 απφ ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο πνπ έγηλε ε παξέκβαζε παξαθνινχζεζαλ καζήκαηα κε 

ρξήζε βίληεν πνπ ηνπο θαζνδεγνχζε, ελψ νη ππφινηπνη 10 καζεηέο δηδάρζεθαλ κε άκεζε 

δηδαζθαιία απφ δάζθαιν. Σν πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ήηαλ 



αθξηβψο ην ίδην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά ήηαλ ρσξηζκέλα ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ 

αηφκσλ θαη αθνινχζεζαλ αθξηβψο ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηνχηαλ πέληε κέξεο ηελ εβδνκάδα επί 2 ρξφληα θαη 10 κήλεο ην 

ρξφλν. 

 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο, ζην ηέινο ηνπ πξψνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ ρξφλνπ αληίζηνηρα, 

έγηλαλ θάπνηεο κεηξήζεηο κε ηα εμήο ηεζη: γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλαγλσζηηθήο 

θαηαλφεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην αληίζηνηρν ππνηέζη ηνπ Gates-MacGinitie Reading Test 

(Gates; MacGinitie & MacGinitie, 1989), γηα ηελ αμηνιφγεζε αλαγλψξηζεο ιέμεσλ θαη 

νξζνγξαθίαο ηα ππνηέζη ηνπ WRAT-R (WRAT-R Word, WRAT-R Spell), θαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο ην Decoding Skills Test (DST-MS, DST-PS; 

Richardson & DiBenedetto, 1985). 

 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ηα παηδηά κε δπζιεμία παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

βειηίσζε ζηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ θαη ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ζε ζρέζε κε ηελ 

νκάδα ειέγρνπ. Όζνλ αθνξά ζηελ νξζνγξαθία, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε δελ έδεημε 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο. Καη ηέινο, ν ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο (ρξήζε βίληεν ή δηδαζθαιία κε δάζθαιν) δελ επεξέαζε ηελ επίδνζε ζηελ 

αλάγλσζε. 

 



 

 

 

  

Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε, ην κέγεζνο επίδξαζεο ήηαλ 

ζεκαληηθφ γηα θάζε ρξνληά: F(2, 20) = 8.77, p < .001, αιιά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθφ γηα ηελ θάζε νκάδα: F(1, 20) = .16, p > .05, νχηε γηα ηε ζπζρέηηζε νκάδαο θαη 

ρξνληάο, F(2, 20)= 1.22, p > .05. Καηά παξφκνην ηξφπν θαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ιέμεσλ, ην κέγεζνο επίδξαζεο θαη‘ έηνο ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθφ: F(2, 20) = 23.93, p < 

.05, αιιά φρη γηα ηελ νκάδα, F(1, 20) = .02, p > .05,νχηε γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

νκάδαο θαη ρξνληάο, F(2, 20) = .46, p > .05. Οη επηδφζεηο ησλ δχν νκάδσλ ζε απηά ηα ηεζη 



έδεημαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ηφζν γηα ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε, φζν θαη γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ, αιιά νη νκάδεο δε δηέθεξαλ ζεκαληηθά φζνλ αθνξά ζην κέγεζνο 

ηεο βειηίσζεο αλάκεζά ηνπο. 

 

 

 

 

 

Όζνλ αθνξά ζηνλ παξάγνληα ηεο νξζνγξαθίαο δε βξέζεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο. Σν κέγεζνο επίδξαζεο γηα ηελ θάζε νκάδα ήηαλ F(1, 20) = .41, p > .05, θαη ε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ νκάδαο θαη ρξνληάο ήηαλ F(2, 20) = .16, p > .05. Σν κέγεζνο επίδξαζεο 

γηα ηε ρξνληά πιεζίαζε ηα επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο, F(2, 20) = 2.73, p < .08, 

δείρλνληαο φηη νη δχν νκάδεο είραλ παξφκνηεο επηδφζεηο, αιιά ε νξζνγξαθία ηνπο δε 

βειηηψζεθε κεηά ηε δηεηή παξέκβαζε. 

 

 

 

 



WILSON LANGUAGE TRAINING 

Μία δηαθνξεηηθή πξνζζέγγηζε, πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ησλ Orton-Gillingham, είλαη ην 

ζχζηεκα αλάγλσζεο Wilson (Wilson Reading Sytem). Ζ βαζηθή ηνπ ηδηαηηεξφηεηα είλαη ην 

γεγνλφο φηη ε αληηκεηψπηζε ηνπ αηφκνπ κε δπζθνιίεο γίλεηαη κε πνιπαηζζεηεξηθφ ηξφπν 

θαη ζηνρεχεη ζηε θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηεο γιψζζαο. Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο κε 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ή θαη ελήιηθεο πνπ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα καζνπλ κε ηηο κεζφδνπο πνπ 

είλαη δηαδεδνκέλεο θαη απαηηνχλ πνιιαπιά εξεζίζκαηα γηα λα κάζνπλ. 

ρεηηθά κε ηε ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηελ εμέιημε ηεο κεζφδνπ Wilson, πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ε Barbara Wilson αλέπηπμε ηε κέζνδν αλάγλσζεο Wilson θαζψο εξγαδφηαλ 

ζε λνζνθνκείν ηεο Μαζαρνπζέηεο  (Massachusetts General Hospital's Language Disorders 

Unit). Σε πεξίνδν απηή ππνζηήξηδε ελήιηθεο ζηε εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο κέζσ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ φπσο θαη παξάιιεια καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε ζε ηδηαίηεξα 

καζήκαηα. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζε ηελ εθπαίδεπζή ηεο ζηε κέζνδν Orton-

Gillingham εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη παξάιιεια εξγαδφηαλ σο εηδηθή παηδαγσγφο ζε 

δεκφζηα ζρνιεία ηεο Μαζαρνπζέηεο. ‗Ώζηε, ην 1985 ίδξπζε ην Wilson Learning Center 

καδί κε ηνλ ζχδπγφ ηεο, Edward, θαη έπεηηα απφ ηξία ρξφληα δεκνζηεχηηθε ην χζηεκα 

αλάγλσζεο Wilson (Wilson Reading System) κε ζθνπφ λα δηδάμεη ζηνπο καζεηέο ηε δνκή 

ησλ ιέμεσλ κε έλα ζπλνιηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Πιένλ, κε ηελ αζξνηζηηθή εκπεηξία 

πνπ ζπζζσξεχεηαη κε ηελ πάξνδν είθνζη θαη παξαπάλσ εηψλ εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ 

θαζψο θαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ φηη ε καζεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ θαζελφο είλαη 

δηαθνξεηηθή ε κέζνδνο Wilson εμειίρζεθε φπσο απαηηνχλ νη πεξηζηάζεηο. 

πγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζε καζεηέο, ην ζχζηεκα αλάγλσζεο 

Wilson δηακνξθψζεθε κε βάζε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Πέξαλ ινηπφλ, ηεο εθαξκνγήο ηεο θιαζηθήο κεζφδνπ Wilson, 

ππάξρνπλ δχν αθφκε πξνζεγγίζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο καζεηψλ 

αλάινγα ηελ ειηθία θαη ην επίπεδν ηεο καζεζηαθήο ηθαλφηεηαο, ηα: ―fundations‖ θαη ―just 

words‖. Ζ ζεκαζία ηεο χπαξμεο ησλ δχν απηψλ κεζφδσλ εθκάζεζεο ηεο αλάγλσζεο 

δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην καζεζηαθφ επίπεδν πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε καζεηή 

είλαη αλάινγν ηεο λνεηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο ειηθίαο ηνπ. ηε ζπλέρεηα ηεο δηαηξηβήο 

ζα γίλεη κία ζπλνπηηθή αλαθνξά ζε απηέο θαη ζα αλαιπζεί ε βαζηθή κέζνδνο Wilson κε 

ζρεηηθφ παξάδεηγκα αλάγλσζεο ιέμεο θαζψο θαη ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ εθπαίδεπζεο πνπ 

έρεη γηα βνεζεζεί ν καζεηήο. 



Αξρηθά ινηπφλ, ηo ―fundations‖ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο πνπ γεληθά δελ έρνπλ παξνπζηάζεη 

βαξηέο πεξηπηψζεηο καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη είλαη γεληθά κηθξήο ειηθίαο. Καζψο 

ζηεξίδεηαη ζηε βάζε ηεο κεζφδνπ Wilson, ε δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε 

εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο κε πνιχ-αηζζεηεξηαθά κέζα. Μέζα απφ κία νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ηεο αλάγλσζεο, ο μαθητήσ δίνει ζμφαςη ςτη φωνητική τησ λζξησ καθώσ και 

ςτη δομή τησ. Ζ αλάπηπμε ηεο φωνητικήσ επίγνωςησ, καθώσ και παράλληλα με αυτό τησ 

ευφράδειασ και του λεξιλογίου, δίλεη ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή, πνπ αλαπηχζζεηαη κέζσ 

ηεο κεζφδνπ, ζε αλάγλσζε θαη γξαθή. Αληίζηνηρα κε ην ―fundations‖, ην ―just words‖ έρεη 

παξφκνηα κνξθή ζαλ κέζνδνο δηδαζθαιίαο θαη απνζθνπεί ζηελ πνιπαηζζεηεξηαθή 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιέμεσλ θαη ηεο νξζνγξαθίαο ηνπο. Ζ ελίζρπζε ηεο θσλεκαηηθήο 

δεμηφηεηαο ηνπ καζεηή είλαη ν ζθνπφο θαζψο γίλεηαη δηδαζθαιία πνπ ζηεξίδεηαη ζε θνηλέο 

ιαηηληθέο ξίδεο ησλ ιέμεσλ θαη ζε ηχπνπο-ιέμεσλ έμη ζπιιαβψλ. Καζψο δεκνζηεχηεθε ζαλ 

κέζνδνο ην 2009, ε ειηθηαθή νκάδα πνπ απεπζχλεηαη είλαη θπξίσο ζε καζεηέο 

κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ θαη ελήιηθεο ελψ είλαη ζρεδηαζκέλν γηα καζεηέο κε κέηξηα θελά ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε θαη νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ αιιά δελ έρνπλ ζεκαληηθή δπζθνιία ζηελ 

εθκάζεζε ηεο γιψζζαο. 

Βέβαηα φια ηα παξαπάλσ πξνέθπςαλ κέζα απφ ηελ βαζηθή κέζνδν, ην Wilson Reading 

System (WRS) πνπ είλαη ε πην γλσζηή εθαξκνγή θαη ην ζεκέιην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Wilson Language Training. Βαζηζκέλν, φπσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ, ζηηο Αξρέο ηνπ 

Orton-Gillingham, ην WRS είλαη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο ηεο 

ηθαλφηεηαο αλάγλσζεο θαζψο δηδάζθεη άκεζα ηε δνκή ηεο γιψζζαο ζε καζεηέο πνπ 

έρξεδαλ κίαο πην πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο  θαη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα κάζνπλ κε 

άιιεο κεζφδνπο. Ζ ρξήζε ηνπ είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε κε ζεκαληηθή επηηπρία ζε 

ζρνιεία, δεκφζηα θαη ηδησηηθά, παηδηψλ θαη ελειίθσλ, φπσο επίζεο θαη ζε ηλζηηηνχηα πνπ 

εηδηθεχνληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο αλάγλσζεο. Ώζηε, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ WRS 

έρεη ζρεδηαζηεί έλα πιήξεο πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο κέζσ ηεο 

απνθσδηθνπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο (νξζνγξαθία) ησλ ιέμεσλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

ηκεκαηνπνίεζε ησλ θσλεκάησλ ηνπο. αλ βαζηθή αξρή δειαδή, ην WRS δηδάζθεη ηε δνκή 

ησλ ιέμεσλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα κε ζηφρν νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην ζχζηεκα 

θσδηθνπνίεζεο γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηελ νξζνγξαθία ηνπο. Έηζη, ην βαζηθφ ηνπ 

πιενλέθηεκα είλαη ην γεγνλφο φηη ην ε αγγιηθή γιψζζα παξνπζηάδεηαη κε ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν έηζη ψζηε λα είλαη δηαρεηξίζηκε απφ ην καζεηή. ηφρνο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί λα 

εθαξκφζνπλ έλα δνκεκέλν πνιπαηζζεηεξηαθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο γηα ηε γιψζζα ζε 



αληίζεζε κε ηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ 

ππεξθνξηψλνπλ ηνλ καζεηή κε ηνπο θαλφλεο. Απφ ηα αξρηθά βήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

πεξηιακβάλεηαη ε αλάπηπμε ηεο επρέξεηαο ηνπ ιφγνπ, ε επέθηαζε ηνπ ιεμηινγίνπ, ε νξζή 

πξνθνξηθή έθθξαζε θαη βέβαηα ε νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο. Βέβαηα ζε φιν ην 

πξφγξακκα Wilson έλα ζρέδην δηδαζθαιίαο δέθα ηκεκάησλ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ππάξρεη 

νπζηαζηηθή δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ δαζθάινπ θαη καζεηή. Σα καζήκαηα είλαη 

νξγαλσκέλα ζε θιηκαθσηή δπζθνιία θαζψο πξνρσξνχλ απφ επθνιφηεξεο ζε πην 

απαηηεηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιέμεσλ. 

Όπσο αλαθέξζεθε, ε κέζνδνο Wilson δηδάζθεη άκεζα ηε δνκή ησλ ιέμεσλ ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα, κε έλα νξγαλσκέλν θαη δηαδνρηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν έρεη δηακνηξαζηεί ζε 12 

βήκαηα. Αλαιπηηθφηεξα, ηα αξρηθά βήκαηα 1 θαη 2 δίλνπλ έκθαζε ζηηο δεμηφηεηεο ηεο 

θσλνινγηθήο ηκεκαηνπνίεζεο ησλ ιέμεσλ (ηε δπλαηφηεηα λα δηαρσξίζεη ηνπο ήρνπο ζε 

κία ιέμε) θαη ηελ αλάκεημε ησλ ήρσλ κεηαμχ ηνπο ψζηε λα πξνθχςεη ε αξρηθή κνξθή ηεο 

ιέμεο. Έηζη, ζηα πξψηα ζηάδηα ρξεζηκνπνηψληαο κνλνζχιιαβεο ιέμεηο, έλαο καζεηήο 

καζαίλεη λα δηαρσξίδεη ήρνπο - ηκήκαηα κέζα ζηηο ιέμεηο κε ηε βνήζεηα «θαξηψλ ήρνπ» 

φπσο θαη κέζα απφ έλα εηδηθά ζρεδηζκέλν "ηξφπν αληαπφθξηζεο ησλ δαθηχισλ" ("sound 

tapping” ). Γηα παξάδεηγκα, ζηε δηδαζθαιία ηε ιέμεο ―map‖ (=ράξηεο) ηνπνζεηνχληαη ζην 

ηξαπέδη θάξηεο κε ηξία γξάκκαηα γηα λα αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο ηξεηο ήρνπο ηεο ιέμεο. Ο 

καζεηήο δηδάζθεηαη λα πεη θάζε ήρν ηνπνζεηψληαο θάπνην δάθηπιν ζηνλ αληίρεηξά ηνπ , 

σο εμήο : 

• Όπσο ιέεη ην / m / ήρν, ηνπνζεηεί ηνλ δείθηε ηνπ πξνο ηνλ αληίρεηξά ηνπ. 

• Όπσο ιέεη ην / α / ήρν, ηνπνζεηεί ην κεζαίν δάρηπιν πξνο ηνλ αληίρεηξά ηνπ. 

• Όπσο ιέεη ην / p / ήρν, , ηνπνζεηεί ηνλ παξάκεζν πξνο  ηνλ αληίρεηξά ηνπ. 

• ηε ζπλέρεηα, ιέεη ηνπο ήρνπο θαζψο ηπνζεηεί ηνλ αληίρεηξά ηνπ ζε φια ηα ηξία δάθηπια 

πνπ αξρίδνπλ κε ην δείθηε ηνπ θαη ηειεηψλεη κε ην παξάκεζφ ηνπ. 

/m/ /a/ /p/ map 



   

 

  

Βέβαηα, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θαη άιια MSL πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ 

θαηακέηξεζε ησλ ήρσλ κε ηε βνήζεηα πνηθίισλ ηερληθψλ, αιιά φπσο ζεκεηψλεη ε ίδηα ε 

δεκηνπξγφο ηεο κεζφδνπ Wilson, Barbara Wilson, ε αληηζηνηρία ήρσλ ζηα δάθηπια κέζσ 

ηνπ αληίρεηξα είλαη πνπ νδεγεί ζηελ επηηπρή εθκάζεζε θαη βνεζά ηνπο καζεηέο έηζη ψζηε 

λα είλαη ζε ζέζε ζπλδπάδνπλ ηνπο ήρνπο θαη ην ηκήκα πνπ ηνπο αληηζηνηρεί. ηε ζπλέρεηα, 

θαζψο ν καζεηήο ηα θαηαθέξλεη ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ νξζνγξαθία ιέμεσλ 

(πξαγκαηηθέο αιιά θαη θαληαζηηθέο) κε ηξεηο ήρνπο, είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη ζε 

ιέμεηο κε παξαπάλσ ήρνπο ψζηε ζην ηέινο ηνπ ζηαδίνπ 2, ν καζεηήο είλαη ζε ζέζε λα 

ζπλδπάζεη κε άλεζε κέρξη έμη ήρνπο ζε κηα θιεηζηή ζπιιαβή. 

Πξνρσξψληαο πιένλ, ζην επφκελν Βήκα 3, ην πξφγξακκα Wilson πξνηείλεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη πνιπζχιιαβεο ιέμεηο κηάο θαη ζηα δχν πξψηα βήκαηα ν καζεηήο έρεη 

εμνηθεησζεί κε ηηο απιέο ιέμεηο. Όκνηα θαη εδψ ε δηδαζθαιία βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα δηαρσξίδεη ζπιιαβέο ζηηο ιέμεηο. ηε ζπλέρεηα, ζηα Βήκαηα 4-6 

δηδάζθνληαη θσλήελ - ζχκθσλν- e ζπιιαβέο, αλνηρηέο ζπιιαβέο, θαηαιήμεηο θαη ζχκθσλν 

- le ζπιιαβέο. ε απηφ ην ζηάδην έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ είλαη 

ε πξαθηηθή εμάζθεζε κε ζπγθεθξηκέλν ιεμηιφγην πνπ κέζσ ηεο νπνίαο ζηνρεχεηαη ε 

ζσζηή απνθσδηθνπνίεζε θαη  νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ απηψλ. Παξάιιεια κε ηελ 

πξαθηηθή εμάζθεζε, ζην ζηάδην απηφ, ζπκπεξηιακβάλεηαη κία πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζηελ 

θαηαλφεζε ιέμεσλ πνπ πινπνηείηαη κε ηελ επέθηαζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαζψο θαη κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ νπηηθνπνίεζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ  γηα ηνπο καζεηέο. ηα πιαίζηα ηεο εμέιημεο ηνπ καζεηή ζην Βήκα 6 ν καζεηήο 

ηεο κεζφδνπ Wilson είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ζε κε ειεγρφκελα 

θείκελα (άγλσζηα), θαζψο πάληα θαη ειεγρφκελα θείκελα ψζηε λα ζπληεξείηαη ε βειηίσζε 

πνπ έρεη επηηεπρζεί. ηα ηειεπηαία βήκαηα 7-12 δηδάζθεηαη r- ειεγρφκελε ζπιιαβή, 

νκάδεο θσεέλησλ θαη πνιχπινθε δνκή ησλ ιέμεσλ. 



Γεληθφηεξα, κπνξεί λα εηπσζεί φηη, ην Wilson Reading System έρεη ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε 

κε άηνκα πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε δπζθνιία κε ηε γξαπηή γιψζζα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο 

ηνκείο ηεο απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ιέμεσλ θαη ηεο νξζνγξαθίαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 

πνιινί καζεηέο θάλνπλ ρξήζε ηνπ WRS γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο θαη 

επσθεινχληαη απφ απηφ έρνπλ αδπλακία ζηελ θσλνινγηθή επαηζζεζία πνπ απαηηεί ε 

δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο ή αθφκε θαη ζηελ νξζνγξαθηθή επεμεξγαζία ησλ ιέμεσλ πνπ 

θαζηζηά δχζθνιν ην λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ. Ζ ελίζρπζε ηνπο απφ ην WRS είλαη αθξηβψο 

κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή απνθσδηθνπνίεζε πνπ απηφ παξέρεη ζαλ κέζνδνο θαη ηελ 

πνιπαηζζεηεξηθή πξνζέγγηζε ησλ ιέμεσλ. αλ πξνθίι καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα εμαιεθζνχλ φζν είλαη 

δπλαηφλ απφ ην WRS είλαη κεηαμχ άιισλ: άηνκα πνπ δελ είλαη ηθαλά λα δηαβάζνπλ 

άγλσζηεο ιέμεηο ή  ςεπδνιέμεηο, άηνκα πνπ «καληεχνπλ» ζηελ αλάγλσζε ησλ ιέμεσλ ή 

άηνκα πνπ έρνπλ αδπλακία ζηε ζπιιαβνπνίεζε ησλ ιέμεσλ. 

ε έξεπλα ησλ Koyama θαη ζπλεξγαηψλ (2013) εμεηάζηεθε πψο επεξεάδεηαη απφ ηελ 

παξέκβαζε ν εγθεθαιηθφο θινηφο ησλ δπζιεμηθψλ παηδηψλ. ην δείγκα ζπκκεηείραλ 33 

παηδηά κε δηάγλσζε γηα δπζιεμία θαη 11 ρσξίο δπζιεμία. Όια είραλ σο κεηξηθή γιψζζα 

ηελ αγγιηθή. Σα παηδηά πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ νκάδα ησλ δπζιεμηθψλ είραλ γξαπηή 

δηάγλσζε γηα δπζιεμία βαζηζκέλε ζηα θξηηήξηα ησλ DSM-IV ή ICD-10. Απφ ηα 33 παηδηά 

ηα 22 είραλ κεξηθή (11) ή πιήξε (11) απνθαηάζηαζε ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ νξζνγξαθία. 

Σν παξαπάλσ αμηνινγήζεθε κε ππνηέζη ηνπ Wechsler Individual Achievement Test – 

Second Edition (WIAT). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά πνπ ζθφξαξαλ πάλσ απφ 85 (θάηη 

πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα ηππηθή απφθιηζε θάησ απφ ηνλ κέζν φξν) ζην ππνηέζη ηνπ WIAT 

γηα ηελ αλάγλσζε ζεσξήζεθαλ σο κεξηθψο απνθαηεζηεκέλα, ελψ απηά πνπ ζθφξαξαλ 

πάλσ απφ 85 θαη ζηα ηεζη αλάγλσζεο θαη νξζνγξαθίαο ηνπ ίδηνπ ηεζη σο πιήξσο 

απνθαηεζηεκέλα. Σα ππφινηπα 11 παηδηά πνπ ζθφξαξαλ θάησ απφ 85 θαη ζηα δχν ππνηεζη 

ζεσξήζεθαλ σο κε απνθαηεζηεκέλα. 

πλεπψο, απφ απηή ηελ αμηνιφγεζε πξνέθπςαλ ηξεηο νκάδεο:  

1) Ζ νκάδα πνπ είρε ειιείκκαηα θαη ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ νξζνγξαθία. 

2) Ζ νκάδα πνπ είρε απνθαηαζηαζεί ζηελ αλάγλσζε. 

3) Ζ νκάδα πνπ είρε απνθαηαζηαζεί θαη ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ νξζνγξαθία. 

Οη δχν ηειεπηαίεο νκάδεο είραλ δερζεί παξέκβαζε είηε κε ηελ πξνζέγγηζε Orton 

Gillingham, είηε Wilson Language Training, είηε ηπραία παξέκβαζε ζην ζρνιείν. Ζ πξψηε 

νκάδα δελ έιαβε θακία παξέκβαζε. 



11 παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο πνπ ζθφξαξαλ πάλσ απφ 85 ζηα ηεζη αλάγλσζεο θαη 

νξζνγξαθίαο ηνπ WIAT ζεσξήζεθαλ σο νκάδα ειέγρνπ γηα ηελ έξεπλα. 

 

Ζ κέζε ειηθία γηα ηηο ηέζζεξηο νκάδεο ήηαλ 12,2 ± 2,3 έηε, ν δείθηεο λνεκνζχλεο πάλσ 

απφ 85 ζχκθσλα κε ηε ζπληνκεπκέλε θιίκαθα Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence 

(WASI). Δπίζεο ρνξεγήζεθαλ ζηηο νκάδεο δχν ππνηέζη ησλ 1) Test of Word Reading 

Efficiency (TOWRE) – Sight Word Efficiency (SWE) θαη 2) Phonemic Decoding 

Efficiency (PDE) – Απνηειεζκαηηθφηεηα Απνθσδηθνπνίεζεο Φσλεκάησλ. Δπηπιένλ, γηα 

ηηο ηξεηο νκάδεο ησλ δπζιεμηθψλ ρνξεγήζεθαλ αθφκε δχν ππνηέζη ζρεηηθά κε ηελ 

αλάγλσζε θαη ηελ νξζνγξαθία.  

 

Σν Comprehensive Test of Phonological Processing (CTOPP) – Elision (ηεζη αμηνιφγεζεο 

ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο) θαη Nonword Repetition (ηεζη αμηνιφγεζεο ηεο βξαρχρξνλεο 

κλήκεο βαζηζκέλν ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε) θαη ην WIAT πνπ αμηνινγεί ηελ 

θαηαλφεζε.  

 

Αθφκε, δεδνκέλνπ ηεο ζπλλνζεξφηεηαο ηεο δπζιεμίαο κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 

Πξνζνρήο – Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠΤ), δφζεθε ζηνπο γνλείο ε θιίκαθα Conners Parent 

Rating Scales–Revised Long Version ε νπνία αληρλεχεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠΤ. 

 



 

 

 

Δμεηάζηεθαλ 12 πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο παξνπζίαδαλ 

ελδηαθέξνλ ζηα δπζιεμηθά άηνκα. Απηέο ήηαλ: 

1) Ζ αξηζηεξή θαηψηεξε ηληαθή έιηθα (left inferior occipital gyrus) 2) ε αξηζηεξή νπίζζηα 

αηξαθηνεηδήο έιηθα (left posterior fusiform gyrus) 3) ε αξηζηεξά νπίζζηα άλσ θξνηαθηθή 

έιηθα (left posterior superior temporal gyrus) 4) αξηζηεξά θξνηαθνβξεγκαηηθή έλσζε (left 

temporoparietal junction), 5) αξηζηεξή θαηψηεξε κεησπηαία έιηθα (Left Inferior Frontal 

Gyrus pars Triangularis) 6) ν αξηζηεξφο θαηψηεξνο βξεγκαηηθφο ινβφο (left inferiorparietal 

lobule), 7) αξηζηεξά ελδνβξεγκαηηθή αχιαθα (left intraparietal sulcus), 8) αξηζηεξή ξαρηαία 

πξνθεληξηθή έιηθα (left dorsal precentral gyrus), 9) αξηζηεξά ζπκπιεξσκαηηθή θηλεηηθή 

πεξηνρή (left supplementary motor area), 10) αξηζηεξή θαηψηεξε κεησπηαία έιηθα left 



inferior frontal gyrus pars opercularis), 11) κεζαία αξηζηεξή πξφζζηα έιηθα (left middle 

frontal gyrus) θαη 12) αξηζηεξφο ζάιακνο (left thalamus). 

 

 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο δελ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο νκάδεο σο πξνο ηελ 

ειηθία, θχιν, πιεπξίσζε θαη λνεκνζχλε, αιιά δηέθεξαλ ζεκαληηθά ζε άιιεο 

παξακέηξνπο, ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο. Ζ νκάδα ησλ δπζιεμηθψλ ρσξίο 

απνθαηάζηαζε ζεκείσζε ζηαηηθψο ζεκαληηθά ρεηξφηεξεο επηδφζεηο απφ ηελ νκάδα ηεο 

ηππηθήο αλάπηπμεο. Όια ηα δπζιεμηθά παηδηά είραλ επηδφζεηο κέζα ζηα θπζηνινγηθά 

πιαίζηα ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ηνπ WIAT Reading Comprehension. Χζηφζν, 

θάπνηα δπζιεμηθά παηδηά, ηδηαίηεξα απηά ηεο πξψηεο νκάδαο (φπνπ δελ ππήξρε θαζφινπ 

απνθαηάζηαζε νχηε ζηελ αλάγλσζε νχηε ζηελ νξζνγξαθία) ρεηξνηέξεπζαλ ζηηο 

θσλνινγηθέο επηδφζεηο ηνπ CTOPP. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ, 

θαζψο θαη ησλ ιαζψλ αλάγλσζεο, ηα παηδηά κε δπζιεμία, αθφκε θαη απηά πνπ ήηαλ ζηηο 



νκάδεο απνθαηάζηαζεο, παξνπζίαδαλ αληηθαηαζηάζεηο γξακκάησλ, παξαιείςεηο, 

αληηζηξνθέο. Απηά είλαη ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα ησλ αηφκσλ κε δπζιεμία. Δπίζεο, ε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε ζπκπηψκαηα ΓΔΠΤ ζηηο νκάδεο ησλ δπζιεμηθψλ,  κε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα σο πξνο ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

 

Απφ ηα 33 παηδηά κε πξνεγνχκελε ηεο παξέκβαζεο δηάγλσζε γηα ΓΔΠΤ ππήξραλ 3. 

Παξφια απηά, ε θιίκαθα Conners έδεημε απμεκέλα επίπεδα παξνξκεηηθφηεηαο, 

ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη ΓΔΠΤ γηα ηα δπζιεμηθά παηδηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζθνξ ηεο 

απξνζεμίαο ζπζρεηίζηεθαλ αξλεηηθά κε ηα ζθνξ ηεο αλάγλσζεο γηα φιεο ηηο νκάδεο 

(p<0.001), ζηηο νκάδεο κε δπζιεμία (p<0.05) θαη εηδηθφηεξα ζηελ νκάδα κε 

απνθαηαζηεκέλε αλάγλσζε (p<0.01). Γηα ηνπο παξάγνληεο ππεξθηλεηηθφηεηαο – 

παξνξκεηηθφηεηαο παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο ζηελ 

αλάγλσζε γηα φιεο ηηο νκάδεο (p<0.05). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LINDAMOOD-BELL 

 

Μηα γισζζνιφγνο θαη ινγνζεξαπεχηξηα, ε Charlesand Patricia Lindamood, θαη ε 

ζπλάδειθφο ηεο Nanci Bell, ζρεδίαζαλ ηε κέζνδν παξέκβαζεο ζηελ αλάγλσζε 

Lindamood-Bell ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960.  Ζ πξνζέγγηζε ζρεδηάζηεθε γηα λα 

***p<0.001, **p<0.01 Αιιαγέο ζηελ ελεξγνπνίεζε εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ πνπ δξνπλ «απνδεκησηηθά» γηα ηηο 

νκάδεο ησλ δπζιεμηθψλ. R.MOG = Γεμηά κέζε ηληαθή έιηθα,R.MPFC =Γεμηφο κέζνο πξνκεησπηθφο θινηφο. 

Σα παηδηά κε πιήξε ή κεξηθή απνθαηάζηαζε επέδεημαλ κεγαιχηεξε ελεξγνπνίεζε ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ζε ζρέζε κε 

ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη κε ηα παηδηά ζηα νπνία δελ ππήξμε απνθαηάζηαζε.  

          Koyama et al. (2013) 



αληηκεησπίζεη ην γεγνλφο φηη κεξηθνί καζεηέο κε πξνβιήκαηα ζηελ αλάγλσζε (reading 

disabilities) είραλ ειιεηκκαηηθή αθνπζηηθή πξφζιεςε. Ζ κέζνδνο ηνπο βνεζά λα δηδαρζνχλ 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο λα πξνζιακβάλνπλ ηνπο πνηθίινπο ήρνπο (θσλήκαηα) πνπ 

δεκηνπξγνχλ φιεο ηηο ιέμεηο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

Δθηφο απφ ην απζεληηθφ πξφγξακκα, Auditory Discrimination in Depth (ADD), έρνπλ γίλεη 

δηάθνξεο πξνζαξκνγέο γηα παηδηά ηεο γεληθήο ή ηεο εηδηθήο αγσγήο. Σν Lindamood 

Phonemic Sequencing Program (LiPS) είλαη έλα πνιχ δνκεκέλν πξφγξακκα γηα ηελ 

αλάγλσζε θαη ηελ νξζνγξαθία γηα καζεηέο απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη θαη ηελ ελειηθίσζε, 

ελψ ην Human Learning Model (HLM) κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζα κηα πξνζέγγηζε πνπ 

αθνξά ην ζρνιείν ζε φιν ην εχξνο ηνπ  (schoolwide approach). Άιια πξνγξάκκαηα ζε 

επίπεδν ηάμεο είλαη: Visualizing and Verbalizing Program, Seeing Stars Program,  Drawing 

with Language Program, On Cloud Nine Math Program.  

Σα πξνγξάκκαηα Lindamood-Bell είλαη βαζηζκέλα ζηε γλσζηηθή ζεσξία θαη δίλνπλ 

έκθαζε ζηε δηαδηθαζία θαη φρη ζην αληηθείκελν πνπ πξέπεη λα κάζεη ν καζεηήο. Γηαθέξνπλ 

θαηά πνιχ απφ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο 

θαη ηεο θαηαλφεζεο θεηκέλσλ. Γηα λα επηηεπρζεί κάζεζε, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ 

θαηαθηεζεί θάπνηεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο Γιψζζαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνγξάκκαηα Lindamood-Bell εμαζθνχλ ηε θσλνινγηθή επίγλσζε 

θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ζπκβφισλ θαη ελλνηψλ. Αθνχ βειηησζνχλ ηα παξαπάλσ, 

βειηηψλνληαη ε αλάγλσζε, ε νξζνγξαθία, ηα καζεκαηηθά, ε θαηαλφεζε θαη ε θξηηηθή 

ζθέςε. Σα πξνγξάκκαηα απηά αθνινπζνχλ κηα πνξεία πνπ νδεγεί ζηελ ηειηθή 

αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ, δηακέζνπ ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη ηεο απηνδηφξζσζεο. 

Ζ ακεξηθάληθε νκνζπνλδία εθπαηδεπηηθψλ εμεηάδεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο 

ηεο Lindamood Bell. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε κέζνδν (ηξνπνπνηεκέλνο πίλαθαο απφ 

http://www.readingrockets.org/article/22889 ) 

Βαζκίδεο 
K-12 θαη πεξηζζφηεξν (γηα 

ελήιηθεο). 

Τιηθά ζην πξόγξακκα 

ζπνπδώλ 

Τπάξρνπλ  δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα κε 

http://www.readingrockets.org/article/22889


πνηθηιφκνξθν πιηθφ. Σα 

πεξηζζφηεξα παξέρνπλ έλα 

ζπλδπαζκφ απφ εγρεηξίδηα 

δαζθάισλ, CD 

ROMs,videos, kits (παθέηα) 

θαη ζπκπιεξσκαηηθά πιηθά 

πνπ βνεζνχλ ηα ζρνιεία λα 

ζρεδηάζνπλ εμαηνκηθεπκέλα 

πξνγξάκκαηα. 

Καζνδήγεζε/Δπαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε 

Πξνζθέξνληαη εηζαγσγηθά 

καζήκαηα γηα ην κνληέιν 

αλάπηπμεο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ. Πεξηθέξεηεο 

ή μερσξηζηά ζρνιεία 

κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ 

ζρεηηθά κε ην πψο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην 

πξφγξακκα. Ζ αξρηθή 

εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη 

κηα δηάιεμε-επηζθφπεζε 

πνπ αθνινπζείηαη απφ 

εληαηηθή εθπαίδεπζε 

εθπαηδεπηηθψλ. Σα επίπεδα 

ηεο εθπαίδεπζεο είλαη απφ 

ηε βαζηθή εηζαγσγηθή 

εθπαίδεπζε κέρξη ηελ 

πηζηνπνίεζε ζπκβνχινπ. Οη 

δάζθαινη αλακέλεηαη λα 

εθαξκφζνπλ ην πξφγξακκα 

κεηά ηελ αξρηθή 

εθπαίδεπζε. Σα 

εκπιεθφκελα ζρνιεία 



κπνξνχλ λα είλαη κέξνο ελφο 

δηθηχνπ πνπ λα ηνπο 

επηηξέπεη λα απνθηήζνπλ 

βεβαίσζε ρξήζεο ηεο 

κεζφδνπ Lindamood-Bell. 

Αλαζρεκαηηζκόο ζρνιείνπ/ 

Βνήζεηα αλαθαηαζθεπήο 

Με εθαξκφζηκν φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο 

πξφγξακκα ζεξαπείαο. Μηα 

βαζηζκέλε ζην ζρνιείν 

εθδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

Human Learning Model 

(HLM), κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί σο έλα κνληέιν 

αλαζρεκαηηζκνχ ζε επίπεδν 

ζρνιείνπ πνπ πεξηιακβάλεη 

κηα πεξηνξηζκέλε βνήζεηα 

αλαδηάξζξσζεο  

Κόζηνο εθαξκνγήο 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ 

δαζθάισλ έρεη ην 

κεγαιχηεξν θφζηνο θαη 

ππνινγίδεηαη ζηα $115 ηελ 

εκέξα, κε ην θφζηνο ησλ 

πιηθψλ λα αλέξρεηαη ζηα 

$350 γηα ηνλ θάζε δάζθαιν. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Human 

Learning Model (HLM) ην 

θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ησλ πιηθψλ ζηα $35,000 κε 

$50,000 ηνλ ρξφλν γηα ηα 

δχν πξψηα έηε. 



Πξνθαηαξθηηθά 

απνηειέζκαηα 

Ζ εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα δείρλεη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

ζεξαπεία αλαγλσζηηθψλ 

δπζθνιηψλ. Σα δεδνκέλα 

απφ ηελ εθαξκνγή ζηελ 

ηάμε, αλ θαη 

πξνθαηαξθηηθά, είλαη πνιχ 

ελζαξξπληηθά 

 

 

Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά 

Δμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία. Αξρηθά ηα παηδηά πεξλνχλ απφ ηεζη 

δηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη αλάγθεο ηνπο, νη δπλαηφηεηεο 

θαη νη αδπλακίεο ηνπο. Λακβάλνληαη ππφςε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ δηαγλψζεσλ 

ηνπ παηδηνχ. Μεηά ηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο ε νκάδα παξέκβαζεο ζρεδηάδεη έλα 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα βαζηζκέλν ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θάζε καζεηή. Απφ ηελ 

αξρηθή αμηνιφγεζε ζα εμαξηεζεί ν ρξφλνο ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή ζην πξφγξακκα, ηα 

καζήκαηα πνπ ζα δηδαρζεί θαη ηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο εζηηάδεη θάζε κάζεκα. 

Παξφιν πνπ ηα καζήκαηα είλαη εμαηνκηθεπκέλα, δηαθαίλνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ππάξρνπλ ζε άιιεο πνιπαηζζεηεξηαθέο πξνζεγγίζεηο θαη παξεκβάζεηο δνκεκέλεο 

αλάγλσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε κάζεκα είλαη δνκεκέλν, πξννδεπηηθφ θαη δηαδνρηθφ. 

 Αθνπζηηθή δηάθξηζε ζε βάζνο - ADD (auditory discriminatory in depth)   

Απηή ε πιεπξά ηεο πξνζέγγηζεο παξέρεηαη κφλν ζηνπο καζεηέο πνπ ηε ρξεηάδνληαη. Ζ 

ADD (auditory discriminatory in depth)  δηδάζθεη ζηα παηδηά λα πξνζιακβάλνπλ ήρνπο 

κεκνλσκέλα ή ζε ζπγθείκελν θαη πψο λα ηνπο παξάγνπλ. Οη δάζθαινη πνπ εθαξκφδνπλ 

ADD/LiSP είλαη ζε ζέζε λα δηαπηζηψζνπλ πφηε έλαο καζεηήο είλαη αλίθαλνο λα δηαθξίλεη 

ήρνπο ιφγσ ειιηπνχο εμάζθεζεο θαη πφηε ιφγσ θάπνηαο γλσζηηθήο ή θπζηθήο δπζθνιίαο. 

Σα παηδηά δε δηδάζθνληαη κφλν λα αθνχλ θαη λα παξάγνπλ ήρνπο, αιιά θαη λα δίλνπλ 

πξνζνρή ζηελ θίλεζε ηνπ ζηφκαηνο φηαλ πξνζπαζνχλ λα παξάγνπλ ηνπο ήρνπο. Όηαλ νη 



καζεηέο καζαίλνπλ λα γξάθνπλ ηνπο ήρνπο (νξζνγξαθία) είλαη ήδε ηθαλνί λα δηαθξίλνπλ 

ηνπο ήρνπο κεκνλσκέλα ή ζε πιαίζην. Ζ πξνζέγγηζε δηδάζθεη ζηα παηδηά ηνλ ηξφπν λα 

απηνδηνξζψλνληαη, αλαπηχζζνληαο ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο ηειηθά αμηνπνηνχλ γηα λα 

νλνκάζνπλ ήρνπο (θσλήκαηα) πνπ αθνχλε κεκνλσκέλα, ζε πιαίζην (κέζα ζε ιέμεηο) θαη 

ηππσκέλεο. 

Γξαθνθσλεκηθή αληηζηνηρία  

Οη καζεηέο δηδάζθνληαη φηη ππάξρνπλ 44 δηαθξηηνί ήρνη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, αιιά θαη 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ ήρσλ (θσλεκάησλ), γξακκάησλ (γξαθεκάησλ) θαη 

ζπλδπαζκψλ γξακκάησλ κε δνκεκέλα καζήκαηα θαη ειεγρφκελεο ιίζηεο ιέμεσλ. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ζα έρνπλ θαηαθηήζεη ηα δνκηθά ζρήκαηα ζηαδηαθά παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

καζεηέο ελψζεηο κεηαμχ γξακκάησλ θαη ιέμεσλ κε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ήρν θαη ην 

θείκελν λα θαηαθηηέηαη πξννδεπηηθά. Γηδάζθνληαη ηα ζπλεπή θαη αζπλεπή ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο γξαθήο, ηεο αλάγλσζεο, ηεο νξζνγξαθίαο, φπσο ηνπο δηθζφγγνπο, κε έλαλ 

πξννδεπηηθφ, ειεγρφκελν θαη δνκεκέλν ηξφπν. 

Ήρνη θαη ιέμεηο ρσξίο λόεκα 

Καζψο ν καζεηήο αξρίδεη λα αληηιακβάλεηαη ηε ζρέζε κεηαμχ γξαθεκάησλ θαη 

θσλεκάησλ, δηδάζθεηαη λα ηε ζπζρεηίδεη κε ηελ ππαγφξεπζε: ηελ ηθαλφηεηα λα 

αλαπαξηζηά απηφ πνπ πξνζιακβάλεη ερεηηθά θαη λα ην κεηαθξάδεη γξαπηψο κε γξάκκαηα, 

ιέμεηο θαη πξνηάζεηο. Ζ πξνζέγγηζε δίλεη έκθαζε ζηελ πνιπαηζζεηεξηαθή αληηζηνηρία 

κεηαμχ πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο γιψζζαο θαη ηε κεηαθνξά ηνπ λνήκαηνο. Οη καζεηέο 

δηδάζθνληαη απηή ηελ πξνζέγγηζε κε έλαλ ζπζηεκηθφ ηξφπν. 

Καηαλόεζε 

Ζ πξνζνρή ζηελ θαηαλφεζε είλαη άιιν έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ πνιιψλ πξνγξακκάησλ 

Lindamood-Bell. Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε εληζρχεηαη απφ δηαδνρηθή, ζσξεπηηθή 

αλάπηπμε ελλνηψλ. 

ε έξεπλα ηνπ Krafnick θαη ζπλεξγαηψλ (2011), νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 11 δπζιεμηθά 

παηδηά (8 αγφξηα θαη 3 θνξίηζηα) πνπ θνηηνχζαλ ζε ηδησηηθφ ζρνιείν εμεηδηθεπκέλν ζε 

καζεηέο κε δπζιεμία. Σα αξρεία ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνπο καζεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ 



ηνπο εξεπλεηέο γηα λα δηεμάγνπλ ην ηεζη Woodcock – Johnson III γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ιέμεσλ θαη γξακκάησλ.  Απφ απηφ ην ηεζη εληνπίζηεθαλ νη καζεηέο πνπ ζθφξαξαλ θάησ 

απφ 92, δειαδή θάησ απφ ηνλ κέζν φξν. Ζ κέζε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 9.1 

ρξφληα (7:5-11:11). Υνξεγήζεθε ε ζπληνκεπκέλε  έθδνζε ηνπ Wechsler γηα ην ηεζη 

επθπΐαο (WASI). Γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ έξεπλα, ην ζθνξ ησλ παηδηψλ έπξεπε λα 

βξίζθεηαη πάλσ απφ 80. Όια ηα παηδηά δελ είραλ θάπνηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, εγγελή ή 

επίθηεηε λεπξνινγηθή βιάβε ή θάπνην ηξαπκαηηζκφ πνπ λα επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

εγθεθάινπ. 

Δπίζεο, κηα ζεηξά απφ ηεζη ζπκπεξηθνξάο ρνξεγήζεθαλ ζηα παηδηά πξηλ ηελ παξέκβαζε 

(T1), κεηά ηελ παξέκβαζε (T2) θαη ζηελ πεξίνδν κεηά απφ θαζφινπ παξέκβαζε (T3). 

Ζ παξέκβαζε γηα ηελ αλάγλσζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην πξφγξακκα ―Seeing Stars‖, ην 

νπνίν εζηηάδεη ζηελ νπηηθνπνίεζε/απεηθφληζε  μεθηλψληαο απφ ηα γξάκκαηα θαη 

θαηαιήγνληαο ζε ζπιιαβέο θαη δηζχιιαβεο, ηξηζχιιαβεο ιέμεηο. Δπηπιένλ, ηα παηδηά 

κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ κε ηελ αθή ηα γξάκκαηα, κεηαθηλψληαο ην δάρηπιφ ηνπο πάλσ 

ζην γξάκκα θαη εθθέξνληαο ην γξάκκα, δίλνληαο απηηθή θαη θηλεηηθή δηάζηαζε ζην 

πξφγξακκα παξέκβαζεο. Ζ παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζρνιείν ησλ παηδηψλ  απφ 

εξγαδφκελνπο ησλ θέληξσλ Lindamood – Bell, νη νπνίνη ήηαλ εηδηθά εθπαηδεπκέλνη γηα λα 

δηεμάγνπλ απηή ηελ παξέκβαζε. Σα παηδηά έιαβαλ ηελ αληηκεηψπηζε απηή γηα 8 εβδνκάδεο 

θαη γηα ηηο κεηέπεηηα 8 εβδνκάδεο δελ ππήξμε θακία παξέκβαζε, γηα λα ρξεζηκεχζεη σο 

πεξίνδνο ειέγρνπ γηα ηνπο εξεπλεηέο. 

Οη απεηθνλίζεηο ησλ εγθεθάισλ (MRI) ησλ παηδηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ 

παξέκβαζε, κεηά ηελ παξέκβαζε θαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ ρξεζίκεπζε σο πεξίνδνο 

ειέγρνπ γηα ηνπο εξεπλεηέο. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ηξεηο θάζεηο 

κεηξήζεσλ γηα φ,ηη κεηξήζεθε εθηφο απφ ηελ εξγαδφκελε κλήκε. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ππήξμε βειηίσζε ζηελ αλάγλσζε πξαγκαηηθψλ κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ (single real word 

reading, p= 0.001), αλάγλσζε ςεπδνιέμεσλ (p=0.007), θαηαλφεζε (p=0.013), θσλνινγηθή 

επίγλσζε (p=0.016), ηαρεία νλνκαηνδνζία (RAN, p=0.003), αλαπαξάζηαζε ζπκβφισλ 

(p<0.001). Ζ εξγαδφκελε κλήκε δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθέο αιιαγέο (p=0.0648).  

Έπεηηα απφ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πεξηφδσλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε,  ε αλάγλσζε 

κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, ε θσλνινγηθή επίγλσζε θαη αλαπαξάζηαζε ζπκβφισλ 



παξνπζίαζαλ ε θάζε κηα ζεκαληηθή βειηίσζε (p<0.001). Ζ ηαρεία νλνκαηνδνζία 

βειηηψζεθε (p<0.01). Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε θαη ε αλάγλσζε ςεπδνιέμεσλ ήηαλ 

ζεκαληηθή (p<0.05).  

Όιεο απηέο νη κεηξήζεηο έδεημαλ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα αθφκε θαη φηαλ ζπγθξηλφηαλ 

ζηαηηζηηθά ε πεξίνδνο κεηά απφ κεδεληθή παξέκβαζε κε ηε πεξίνδν πξηλ ηελ παξέκβαζε, 

εθηφο απφ ηε θσλνινγηθή επίγλσζε. Γε βξέζεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο αιιαγέο γηα ηηο 

κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ακέζσο κεηά ηε παξέκβαζε, κε ηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζην ηέινο 

ηεο πεξηφδνπ ρσξίο παξέκβαζε. 

 

Δπηπιένλ, εληνπίζηεθαλ 7 πεξηνρέο κε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε θαηά νπζία (gray matter) 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην, ε πξφζζηα αηξαθηνεηδήο έιηθα 

(anterior fusiform gyrus) εθηείλεηαη κέρξη ηνλ ηππφθακπν, ε αλψηεξε κεησπηαία έιηθα 

(superior frontal gyrus) θαη ην πξνζθελνεηδέο ιφβην (precuneus). ην δεμί εκηζθαίξην, ν 

ηππφθακπνο, ε πξφζζηα παξεγθεθαιίδα (anterior cerebellum), ην πξνζθελνεηδέο ιφβην 

(precuneus) θαη ην caudate. 

Σα ζπκπιέγκαηα ηα νπνία απμήζεθαλ ζεκαληηθά αλάκεζα ζηελ Σ1 θαη Σ2  (θαηά ηελ 

παξέκβαζε) ήηαλ ε αξηζηεξή πξφζζηα αηξαθηνεηδήο έιηθα (anterior fusiform gyrus), ην 

αξηζηεξφ πξνζθελνεηδέο ιφβην (precuneus), ν δεμηφο ηππφθακπνο θαη ε δεμηά πξφζζηα 

παξεγθεθαιίδα (anterior cerebellum). Καηά ηηο κεηξήζεηο Σ1 θαη Σ3, παξαηεξήζεθε 



ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ αξηζηεξή πξφζζηα αηξαθηνεηδή έιηθα (anterior fusiform gyrus), 

ζην δεμί ηππφθακπν, ζην αξηζηεξφ πξνζθελνεηδέο ιφβην (precuneus), ζην δεμί caudate θαη 

ζηε δεμηά πξφζζηα παξεγθεθαιίδα (anterior cerebellum).  

Οη κνλαδηθέο πεξηνρέο πνπ παξνπζίαζαλ αχμεζε αλάκεζα ζηηο Σ2 θαη Σ3 (πεξίνδνο 

ειέγρνπ) ήηαλ ε αξηζηεξή αλψηεξε κεησπηαία έιηθα (superior frontal gyrus) θαη ην δεμί 

πξνζθελνεηδέο ιφβην (precuneus).  

Γηα ηα παξαθάησ ζπκπιέγκαηα παξαηεξήζεθε αχμεζε  ζηνλ φγθν ηεο θαηάο νπζίαο: 

3.40% γηα ηελ αξηζηεξή πξφζζηα αηξαθηνεηδή έιηθα (anterior fusiform gyrus), 3.15% γηα 

ην δεμί ηππφθακπν, 3.51% γηα ην αξηζηεξφ πξνζθελνεηδέο ιφβην (precuneus) θαη 2.55% γηα 

ηε δεμηά παξεγθεθαιίδα (cerebellum).  

Σν κέγεζνο ηεο βειηίσζεο, φζνλ αθνξά ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αχμεζε ηεο θαηάο νπζίαο ζην αξηζηεξφ πξνζθελνεηδέο ιφβην (precuneus) (p<0.01), αιιά 

κεηά ηελ πεξίνδν ειέγρνπ δελ πθίζηαηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε. 

 



 

Ο Torgesen θαη νη ζπλεξγάηεο (1999) αμηνιφγεζαλ παηδηά απφ 13 ζρνιεία ζηελ αξρή ηνπ 

λεπηαγσγείνπ φζνλ αθνξά ηελ γλψζε ησλ γξακκάησλ θαη ηε θσλνινγηθή επίγλσζε. Σα 

παηδηά πνπ είραλ ρακειά ζθνξ ζεσξήζεθαλ πςειήο επηθηλδπλφηεηαο λα παξνπζηάζνπλ 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε αξγφηεξα θαη επηιέγεθαλ γηα παξέκβαζε. Σα παηδηά 

πνπ ζθφξαξαλ θάησ απφ 75 ζηελ θιίκαθα Stanford - Binet γηα ην ιεμηιφγην δε 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ παξέκβαζε. 180 παηδηά πνπ ζεσξήζεθαλ σο πςειήο 

επηθηλδπλφηεηαο ηπραία ηνπνζεηήζεθαλ ζε έλα απφ ηα παξαθάησ κνληέια αληηκεηψπηζεο: 

1) Τπνζηήξημε κέζα ζηελ θαλνληθή ηάμε 

2) Φσλνινγηθή επίγλσζε θαη ζχλζεζε θσλεκάησλ (κε άκεζε δηδαζθαιία βαζηζκέλε 

ζην πξφγξακκα Lindamood γηα ηελ αθνπζηηθή δηάθξηζε) 

3) Δλζσκαησκέλα θσλήκαηα (Ζ εθπαίδεπζε πάλσ ζηα θσλήκαηα γηλφηαλ κέζα ζην 

πιαίζην αλάγλσζεο ηζηνξηψλ θαη ζπγγξαθήο θεηκέλνπ) 

4) Ζ θιαζηθή δηδαζθαιία κέζα ζηελ θαλνληθή ηάμε (ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

νκάδα ειέγρνπ). 

 



Όιεο νη παξεκβάζεηο απνηεινχληαλ απφ 4 ζπλεδξίεο ησλ 20 ιεπηψλ, έλαο πξνο έλαλ, γηα 

δπφκηζε ρξφληα. Κάζε εβδνκάδα, εθπαηδεπκέλνη δάζθαινη δηεμήγαγαλ δχν ζπλεδξίεο θαη νη 

άιιεο δχν πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ εθπαηδεπκέλνπο βνεζνχο νη νπνίνη επηθεληξψλνληαλ 

ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνεγνχκελεο κάζεζεο. 

ην ηέινο ηεο Β‘ δεκνηηθνχ ε δεχηεξε νκάδα ζθφξαξε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά ζε ζρέζε 

κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο ζηνλ θαηαηγηζκφ ιέμεσλ θαη ζηελ αλάγλσζε ςεπδνιέμεσλ ζην 

Woodcock Reading Mastery Test–Revised (WRMT-R) θαη ήηαλ ζεκαληηθά θαιχηεξε απφ 

ηελ πξψηε θαη ηελ ηέηαξηε ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ.  

Μεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, ηα παηδηά ηεο δεχηεξεο νκάδαο ζθφξαξαλ  κέζα ζηα 

θπζηνινγηθά φξηα ή θνληά ζηα θπζηνινγηθά φξηα ζηελ αλάγλσζε ιέμεσλ θαη ζηελ 

θαηαλφεζε. Σν  κέγεζνο ηεο επίδξαζεο (effect size) ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ ήηαλ: 

θαηαηγηζκφο ιέμεσλ 1.04, sight word efficiency (TOWRE) 1.21, ιίζηα ιέμεσλ 0.71, ιίζηα 

ςεπδνιέμεσλ (non word) 0.93. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ηξίηεο νκάδαο δελ ήηαλ ηφζν αμηφινγα. Σα κεγέζε επίδξαζεο (effect 

sizes) ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ ήηαλ 0.33 (θαηαηγηζκφο ιέμεσλ - word attack), 

0.26 (ιίζηα ιέμεσλ γηα αλάγλσζε - real word list), and 0.14 (nonword list), αλ θαη ην 

κέγεζνο επίδξαζεο γηα ηελ sight word efficiency ήηαλ πςειφηεξν (0.91). Ζ δεχηεξε νκάδα 

είρε ζεκαληηθά θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηελ ηξίηε νκάδα ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε 

(0.75), ζηνλ θαηαηγηζκφ ιέμεσλ(0.84) ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απνθσδηθνπνίεζεο ησλ 

θσλεκάησλ (0.74) θαη ζηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ (0.37). Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλφεζε, ηα 

απνηειέζκαηα ήηαλ αλάκηθηα, ην Gray Oral Reading Test – GORT έδεημε κεγάιν κέγεζνο 

επίδξαζεο ππέξ ηεο δεχηεξεο νκάδαο (3.45), ελψ γηα ην Woodcock Reading Mastery Test–

Revised (WRMT-R)  ην κέγεζνο επίδξαζεο ήηαλ ρακειφηεξν θαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ 

(0.28). Χζηφζν, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην Gray Oral Reading Test – GORT είλαη ζεκαληηθά 

βαζηζκέλν ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, ε παξέκβαζε ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε δελ απνηειεί 

απφδεημε φηη απηή κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ θαηαλφεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο.  

Σα απνηειέζκαηα απηή ηεο έξεπλαο ππνδεηθλχνπλ φηη ε πην απνηειεζκαηηθή έλαο πξνο 

έλαλ παξέκβαζε είλαη απηή πνπ πεξηιακβάλεη άκεζε δηδαζθαιία εζηηαζκέλε ζηε 

θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε. 

 

 

 



ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΤΛΗΓΖ 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο δπζιεμίαο κε ηελ κέζνδν Παπιίδε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξεηο ηξφπνπο: 

1) κε ηελ νθζαικνθηλεηηθή βηναλάδξαζε (Biofeedback) 2)κε ηελ ςπρνεθπαηδεπηηθή 

αληηκεηψπηζε 3) κε ηελ κέζνδν αληηκεηψπηζεο κε πνιπκέζα. 

 

Ζ  ρξήζε ηνπ νθζαικνθηλεηηθνχ Biofeedback ελδείθλπηαη γηα ζπλλνζεξέο θαηαζηάζεηο 

πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηε δπζιεμία, φπσο π.ρ. ΓΔΠΤ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βηναλάδξαζεο ν 

εγθέθαινο «ελεκεξψλεηαη» γηα ηα αζπλείδεηα ζθάικαηά ηνπ, θαζηζηψληαο ηα ζπλεηδεηά. 

πλεπψο, ππάξρεη άκεζε απηνδηφξζσζε θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ειάηησζε ηεο 

παξνξκεηηθφηεηαο, ηελ αχμεζε ηεο απηνζπγθέληξσζεο θαη θαη‘ επαθφινπζν ηελ βειηίσζε 

ηεο κάζεζεο. Ζ κέζνδνο είλαη ηειείσο αλψδπλε, ρσξίο παξελέξγεηεο θαη πνιχ 

απνηειεζκαηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε θνξά πνπ ε πξνζνρή ηνπ παηδηνχ αθαηξείηαη, 

εληφο 3 ρηιηνζηψλ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ν 

εγθέθαινο ελεκεξψλεηαη θαη επαλέξρεηαη ζην αξρηθφ ηνπ έξγν. 

 

Ζ ςπρνεθπαηδεπηηθή αληηκεηψπηζε έρεη σο βαζηθή αξρή φηη ηα παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηα αξλεηηθά ζρφιηα θαη ζηελ θξηηηθή. Οπφηε, ε 

κέζνδνο Παπιίδε ιακβάλεη ππφςε ηεο ην παξαπάλσ θαη ελζαξξχλεη δηαξθψο ηα παηδηά θαη 

φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην ηα ζρφιηα θαη ε θξηηηθή γίλνληαη κε ζεηηθφ θαη επνηθνδνκεηηθφ 

ηξφπν, ρσξίο λα έξρεηαη ζε δχζθνιε ζέζε ν καζεηήο. ηφρνο ηεο κεζφδνπ είλαη ε ελίζρπζε 

ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ ψζηε λα ηνπο παξαζρεζνχλ θίλεηξα 

γηα ηελ κάζεζε. Απνθεχγεηαη ε ζχγθξηζε κε άιινπο καζεηέο, γηαηί ελέρεη ην ζηνηρείν ηεο 

ππνηίκεζεο θαη επηβξαβεχεηαη ε πξνζπάζεηα ψζηε λα εληζρπζεί θαη λα γεληθεπζεί ζχκθσλα 

κε ηελ γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηθή πξνζέγγηζε. 

 

Ζ κέζνδνο Παπιίδε κε Πνιπκέζα δίλεη έκθαζε ζηελ αλάγλσζε, ζηελ νξζνγξαθία, ζηνλ 

ηνληζκφ θαη ζηελ θαιιηγξαθία. Έρεη φια ηα ζηνηρεία ηεο ςπρνεθπαηδεπηηθήο 

αληηκεηψπηζεο (ελζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ηνπ καζεηή) θαη θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

βηναλάδξαζεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Σα παηδηά 

κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξνηηκνχλ λα δνπιεχνπλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 



γηαηί είλαη έλα εξγαιείν πνπ δελ ηνπο ππνηηκά, δελ ηνπο κεηψλεη, δελ ηνπο ζπγθξίλεη, ηνπο 

ελζαξξχλεη θαη είλαη πην επράξηζην απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. Δπίζεο, ε 

αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ ιακβάλεη ππφςε ηνπο 

αηνκηθνχο ξπζκνχο πξνφδνπ, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο, είλαη εμαηνκηθεπκέλε θαη 

ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ απνδεηθλχεηαη σο ε πιένλ 

απνηειεζκαηηθή. 

 

ε έξεπλα ηεο Hatzifilippidou (2005) εμεηάζηεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Μεζφδνπ 

Παπιίδε κε Πνιπκέζα ζε δπζιεμηθνχο καζεηέο φζνλ αθνξά ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ 

νξζνγξαθία. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 28 παηδηά ειηθίαο 7,4-11,6 κε δηάγλσζε δπζιεμίαο. Ζ 

αληηκεηψπηζε πξαγκαηνπνηήζεθε εμαηνκηθεπκέλα, αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν Παπιίδε ηφζν ζηελ αλάγλσζε, φζν θαη ζηελ 

νξζνγξαθία γηα δηάζηεκα 5,6 κελψλ θαηά κέζν φξν. Πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθή 

αμηνιφγεζε πξηλ ηελ παξέκβαζε θαη ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο. Γφζεθαλ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δχν θείκελα θαη δχν ιίζηεο ιέμεσλ. Ζ αλάιπζε έδεημε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ ηαρχηεηα ηεο αλάγλσζεο (p<0.05) θαη ζηα δχν θείκελα. Αθφκε, 

παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε θαη ζηελ αθξίβεηα ηεο αλάγλσζεο (20% - 31%), αιιά 

ε ζεκαληηθφηεξε βειηίσζε ζεκεηψζεθε ζηελ κείσζε ηεο επαλάιεςεο ιέμεσλ (54%) 

θαζψο θαη ζηηο παξαιείςεηο ιέμεσλ (97%) (Hatzifilippidou & Pavlidis, 2004, 2005). 

ε έξεπλα ησλ Καηαλά θαη Παπιίδεο (2004) αμηνινγήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

κεζφδνπ Παπιίδε κε Πνιπκέζα φζνλ αθνξά ζηελ βειηίσζε ηεο νξζνγξαθίαο παηδηψλ κε 

δπζιεμία. Σν δείγκα απνηεινχηαλ απφ 20 παηδηά (4 θνξίηζηα θαη 16 αγφξηα) ειηθίαο 6,8-

12,7 εηψλ (Μ.Ο.=9,5), κε θπζηνινγηθή ή πςειή λνεκνζχλε ζχκθσλα κε ην WISC-R, 

επαξθείο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο, κεηξηθή γιψζζα ηελ ειιεληθή, ρσξίο ειιείκκαηα ζηε 

γιψζζα θαη ζηελ αθνή, κέζν ή πςειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν, ρσξίο ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιείνπ θαη βξίζθνληαλ ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα 

πίζσ ζηελ αλάγλσζε ζε ζρέζε κε ηε ρξνλνινγηθή ηνπο ειηθία. 

Πξηλ ηελ παξέκβαζε, ηα παηδηά αμηνινγήζεθαλ ζε θείκελν θαζ‘ ππαγφξεπζε αληίζηνηρν 

ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ζηελ έθζεζε (απηνζρέδηα νξζνγξαθία). Οη ζπλεδξίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ 30 ιεπηά γηα 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη γηα δηάζηεκα 4-6 κελψλ. 

Γχν δηαθνξεηηθνί εθπαηδεπηέο, εθπαηδεπκέλνη ζηελ κέζνδν Παπιίδε δηεμήγαγαλ ηηο 



ζπλεδξίεο απηέο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα απνηειέζκαηα δελ επεξεάδνληαη απφ ηνλ 

δηδάζθνληα αιιά απφ ηελ Μέζνδν. 

Έπεηηα απφ ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

βειηίσζε ζηελ νξζνγξαθία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ ηνληζκφ (p<0.000), ζηελ ζηίμε 

(p<0.002), ζηηο αληηθαηαζηάζεηο γξακκάησλ (p<0.000), ζηα νπηηθά ιάζε (p<0.000) θαη ζηα 

γξακκαηηθά ιάζε (p<0.000). Ζ κέζε πξφνδνο κεηά απφ 5 κήλεο αληηκεηψπηζεο κε ηελ 

Μέζνδν Παπιίδε ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαιχζεθαλ πνηνηηθά ήηαλ 70% ιηγφηεξα ιάζε ζηελ 

νξζνγξαθία (εχξνο: 55 - 85%), ελψ ζηελ έθζεζε βξέζεθαλ 77% ιηγφηεξα ιάζε (εχξνο: 69 

- 89%). 

 

Δπίζεο, ζπγθξίζεθαλ ζηαηηζηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν εθπαηδεπηψλ ηα νπνία δε 

δηέθεξαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά. Καηά ζπλέπεηα, δελ παίδεη ξφιν ν εθπαηδεπηήο αιιά ε 

κέζνδνο είλαη απηή πνπ θέξλεη ηα απνηειέζκαηα.  

 

 

 

 

 

 



 



 

πλεπψο, γηα θάζε ρξφλν πνπ ηα παηδηά έθαλαλ αληηκεηψπηζε κε ηελ Μέζνδν Παπιίδε (2 

θνξέο ηελ εβδνκάδα)ζην ζρνιείν ζα πεξλνχζαλ 8 ρξφληα γηα λα βειηησζνχλ ην ίδην. 

 

ε έξεπλα ηεο Lynch θαη ζπλεξγαηψλ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο κεζφδνπ Παπιίδε κε Πνιπκέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

Γπζιεμίαο. Σν πξφγξακκα ηεο αληηκεηψπηζεο απνηειείηαη απφ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ησλ ινγαξηαζκψλ (κπνξείο λα πξνζζέζεηο λένπο καζεηέο, λα δεηο ηελ πξφνδφ ηνπο θιπ) θαη 

ην θαζαπηφ πξφγξακκα αληηκεηψπηζεο. Σν δεχηεξν βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο Διιάδαο θαη απνηειείηαη απφ πέληε επίπεδα 

δπζθνιίαο γηα θάζε κηα απφ ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. Ζ θάζε δξαζηεξηφηεηα απνηειείηαη 

απφ ηηο επηινγέο Μάζεζε - Δμάζθεζε – Σεζη. 20 εθπαηδεπκέλνη δάζθαινη θαη έλαο 

ςπρίαηξνο πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, νη νπνίνη είραλ εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή γηα 170 ψξεο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα ζπιιερζνχλ δεδνκέλα, 

κέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα θαη παξαηήξεζε, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε. Σα 

δεδνκέλα αλαιχζεθαλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηα είδε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ζπλάληεζαλ νη δάζθαινη, θαζψο θαη ηηο βειηηψζεηο πνπ ζα ήζειαλ λα 



γίλνπλ. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ινγαξηαζκψλ 

θαη απφ ηελ αληηκεηψπηζε ν «Σνληζκφο». Σν 95% ησλ απαληήζεσλ θαηέιεμαλ φηη ήηαλ 

εχθνιν ζηε ρξήζε, 100% φηη ηα κελνχ ζηνλ ηνληζκφ ήηαλ θαηαλνεηά θαη ζην 92.86% 

άξεζε ε κνξθή ησλ επηβξαβεχζεσλ ηνπ καζεηή ζην πξφγξακκα. Ζ ζπκπεξίιεςε ησλ 

δαζθάισλ ζε απηφ ην ζηάδην ηεο έξεπλαο πξνζδνθάηαη φηη ζα απμήζεη ηελ πξφζιεςε ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ ηα ζρνιεία. 

 

ΜΔΘΟΓΟΗ  ΜΔΑ  ΑΠΟ ΠΟΗΑ 

ΘΔΧΡΗΑ 

ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ  

ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ  ΚΟΣΟ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

Orton - 

Gillingham 

Γηδαζθαιία 

θσλεκάησλ 

Φσλνινγηθή 

ζεσξία 

ακθηζβεηείηαη Πξνζηηφ Ακθηζβεηείηαη απφ 

έξεπλεο 

Wilson 

Language 

Training 

Καηαλφεζε 

δνκήο ηεο 

γιψζζαο – 

έκθαζε ζε 

θσλνι. ζηνηρεία 

Φσλνινγηθή 

ζεσξία 

ακθηζβεηείηαη Πξνζηηφ Ακθηζβεηείηαη απφ 

έξεπλεο 

Lindamood 

– Bell 

Φσλνι. 

επίγλσζε 

Φσλνινγηθή 

ζεσξία 

ακθηζβεηείηαη Δμαηξ. 

Τςειφ 

Αξθεηά απνηειεζκαηηθή 

Μέζνδνο 

Παπιίδε 

Πνιπκέζα, 

Biofeeback, 

ςπρνεθπαηδεπηη

θή αληηκεηψπηζε 

Πνιπζπιιεθηηθή 

(ρξεζηκνπνηεί ηα 

ζεηηθά ζηνηρεία 

πνιιψλ 

ζεσξηψλ) 

Ναη Πξνζηηφ Δμαηξεηηθά 

απνηειεζκαηηθή 

 



ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΓΤΛΔΞΗΑ 

 

Αλ θαη δε ζα έπξεπε λα κεηψζνπκε ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ έξεπλα ε ζε βάζνο 

αληίιεςε ηεο θχζεο ηεο δπζιεμίαο, ε έξεπλα γχξσ απφ ηηο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο έρεη 

δερζεί δξηκχηαηε θξηηηθή δηφηη εζηηάδεη δπζαλάινγα ζηελ αηηηνινγία παξά ζηε πξφιεςε 

θαη αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Bryant et al. 1979, Lipson and Wixson 1986). 

ε έξεπλα ηεο Joly-Pottuz θαη ζπλεξγαηψλ (2008) δείρζεθε φηη ν ζπλδπαζκφο αθνπζηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη εμάζθεζεο ζηελ άξζξσζε βειηηψλεη ην θσλνινγηθφ έιιεηκκα ζηα παηδηά 

κε δπζιεμία. Ζ εμάζθεζε ζηελ άξζξσζε βαζίζηεθε ζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ησλ 

Griffiths & Frith (2002) πνπ έδεημαλ φηη νη δπζιεμηθνί παξνπζηάδνπλ ρακειφ επίπεδν 

επίγλσζεο ηεο άξζξσζεο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 19 παηδηά ειηθίαο 7:2 κε 10:9 εηψλ, ηα νπνία είραλ θιηληθή 

δηάγλσζε γηα δπζιεμία θαη έθαλαλ ζπλεδξίεο ινγνζεξαπείαο ηνπιάρηζηνλ 1 κε 2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα. Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο αθνινπζψληαο ην πεηξακαηηθφ 

πξσηφθνιιν Α-Β Β-Α πξνθεηκέλνπ λα κελ επεξεάζεη ε ζεξαπεία ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ην 

απνηέιεζκα ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ. Γέθα παηδηά ηπραία ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ Οκάδα 1, 

ιακβάλνληαο αθνπζηηθή – θσλνινγηθή εθπαίδεπζε θαη εθπαίδεπζε γηα ηελ άξζξσζε γηα 

ηξεηο εβδνκάδεο (Πεξίνδνο Α) θαη έπεηηα αθνπζηηθή εθπαίδεπζε γηα ηηο επφκελεο ηξεηο 

εβδνκάδεο (Πεξίνδνο Β). Σα ππφινηπα ελλέα παηδηά (Οκάδα 2) έθαλαλ αθξηβψο ηελ ίδηα 

εθπαίδεπζε, αιιά κε ηελ αληίζηξνθε ζεηξά. 

Όζνλ αθνξά ηελ αθνπζηηθή – θσλνινγηθή εθπαίδεπζε, ηα δπζιεμηθά παηδηά άθνπγαλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε κηα ζεηξά αζθήζεσλ απφ ερνγξαθεκέλα CD κε ηξηάδεο ιέμεσλ ηηο 

νπνίεο έπξεπε λα ζπγθξίλνπλ σο πξνο ηα θσλνινγηθά ηνπο ζηνηρεία. Σα παηδηά άξρηδαλ κε 

εχθνιεο αζθήζεηο θαη θαηέιεγαλ ζηηο πην δχζθνιεο ζην ηέινο ηεο ηξίηεο εβδνκάδαο. 



Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ηεο άξζξσζεο, νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ δχν 

πξνζεγγίζεηο γηα ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. Ζ πξψηε ζηφρεπε ζηελ ελίζρπζε ηεο 

επίγλσζεο ηεο άξζξσζεο θαη ε δεχηεξε ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα, παξαγσγή θσλεκάησλ κε νπηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ ππνινγηζηή. 

 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε 

θσλνινγηθή επίγλσζε θαη 

απνθσδηθνπνίεζε βειηηψζεθαλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά γηα ηελ 

πξψηε νκάδα ηελ  πξψηε πεξίνδν 

(p= .0097 θαη p= .035 αληίζηνηρα) 

θαη γηα ηε δεχηεξε νκάδα ηε 

δεχηεξε πεξίνδν (p= .0038 θαη p= 

.0021 αληίζηνηρα). Ζ κεηαβιεηή 

πνπ αιιάδεη θάζε θνξά είλαη νη 

αζθήζεηο άξζξσζεο, νη νπνίεο  

βειηηψλνπλ ζεκαληηθά ηε 

θσλνινγηθή επίγλσζε θαη 

απνθσδηθνπνίεζε. 

Όια ηα παηδηά ζην ηέινο ηεο 

έξεπλαο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή 

βειηίσζε ζηελ αλάγλσζε, ζηελ 

νξζνγξαθία, ζηε θσλνινγηθή 

επίγλσζε, αιιά θαη ζηελ 

παξαγσγή ιφγνπ ε νπνία αμηνινγήζεθε ζχκθσλα κε ηελ αθξίβεηα θαη ηελ επειημία. 

 

ε πξνγελέζηεξε έξεπλα ηνπ Tijms (2007) δηεμήρζεζαλ δχν πεηξάκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζνχλ ε αθξίβεηα θαη ε ηαρχηεηα αλάγλσζεο θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

Γπζιεμίαο. ην πξψην πείξακα ζπκκεηείραλ 140 παηδηά κε δπζιεμία ηα νπνία 

αθνινχζεζαλ κέζνδν αληηκεηψπηζεο κέζα απφ έλα πξφγξακκα εθκάζεζεο ησλ βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, πνπ 



ιέγεηαη LEXY. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα βνεζά ζηελ αλαγλψξηζε θαη ρξήζε ηεο 

θσλνινγηθήο θαη κνξθνινγηθήο δνκήο ησλ νιιαλδηθψλ ιέμεσλ. Ζ παξέκβαζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ινγνζεξαπεπηψλ θαη ςπρνιφγσλ νη νπνίνη είραλ 

εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε αηνκηθέο ζπλεδξίεο κηα θνξά ηελ εβδνκάδα 

γηα 45 ιεπηά. Αλεμάξηεηα απφ απηέο ηηο ζπλεδξίεο ηα παηδηά έπξεπε λα εμαζθνχληαη ζην 

ζπίηη 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα 15 ιεπηά. Ζ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο είρε σο εμήο: αξρηθά, 

δηλφηαλ έκθαζε ζηε θσλνινγηθή δνκή ησλ νιιαλδηθψλ ιέμεσλ. Έπεηηα, επηρεηξνχηαλ ε 

ζσζηή θσλνινγηθά ιέμε λα γίλεη θαη νξζνγξαθηθά ζσζηή. Καηά ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, εζηίαζαλ ζηηο «ιέμεηο - δάλεηα». Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ε θαηεχζπλζε πνπ δφζεθε ήηαλ απφ ηηο κνλνζχιιαβεο ιέμεηο κε απιά θσλεηηθά πξφηππα 

(αληηζηνηρία θσλήκαηνο – γξαθήκαηνο), ζηηο πνιπζχιιαβεο ιέμεηο κε πην πνιχπινθα 

θσλεηηθά πξφηππα. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο έδεημαλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξψηνπ κηζνχ ηεο αληηκεηψπηζεο (6 κήλεο) ε κεγαιχηεξε πξφνδνο παξνπζηάζηεθε ζηελ 

αθξίβεηα αλάγλσζεο, ελψ πξννδεπηηθά ζην δεχηεξν κηζφ απμήζεθε θαη ε ηαρχηεηα 

αλάγλσζεο. 

 

πλνιηθά, γηα ην πξψην πείξακα, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε ηφζν γηα ηελ αθξίβεηα, φζν 

θαη γηα ηελ ηαρχηεηα αλάγλσζεο, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή βειηίσζε (p< .001). 



ην δεχηεξν πείξακα ζπκκεηείραλ 46 παηδηά κε δπζιεμία 1-4 ρξφληα κεηά ην ηέινο ηεο 

αληηκεηψπηζεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί αλ ε ηαρχηεηα αλάγλσζεο ζπλερίδεη λα 

απμάλεηαη. Γφζεθαλ ζην δείγκα πέληε αζθήζεηο θσλνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα λα 

εμεηαζηεί ε χπαξμε πξνβιεκάησλ ζηε θσλνινγηθή επεμεξγαζία. Ζ εμέηαζε θαηέδεημε ηελ 

χπαξμε  πξνβιεκάησλ ζηε θσλνινγηθή επεμεξγαζία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηκεηψπηζεο 

βειηηψζεθαλ ηφζν ε ηαρχηεηα φζν θαη ε αθξίβεηα αλάγλσζεο. 

Σν δεχηεξν πείξακα έδεημε πσο ε ηαρχηεηα αλάγλσζεο, ζε αληίζεζε κε ηελ αθξίβεηα, 

ζπλερίδεη λα βειηηψλεηαη κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο (p< .05). 

 

Καηαιήγνληαο, ε παξαπάλσ έξεπλα απνδεηθλχεη φηη ε αληηκεηψπηζε πνπ βαζίδεηαη ζε 

ςπρνγισζζηθέο ή θσλνινγηθά βαζηζκέλεο παξεκβάζεηο, ελδείθλπηαη γηα ηελ απφθηεζε 

αλαγλσζηηθήο επρέξεηαο ζε δπζιεθηηθά άηνκα. 

ε κεηαγελέζηεξε έξεπλα ηεο Ise θαη ζπλεξγαηψλ (2010) αμηνινγήζεθε ε παξέκβαζε ζηελ 

νξζνγξαθία ζε Γεξκαλνχο δπζιεμηθνχο κηαο θσλνινγηθά ζπλεπνχο γιψζζαο, φπσο ε 

γεξκαληθή. Φσλνινγηθά ζπλεπήο γιψζζα είλαη ε γιψζζα πνπ παξνπζηάδεη πςειφ βαζκφ 



ζηελ αληηζηνίρεζε γξαθήκαηνο – θσλήκαηνο. Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ζηηο θσλνινγηθά 

ζπλεπείο γιψζζεο, ε νξζνγξαθία θαηαθηηέηαη γξεγνξφηεξα (Landerl et al. 1997).   

ηελ πξψηε έξεπλα, ζπκκεηείραλ 14 παηδηά κε δηάγλσζε γηα δπζιεμία ή δπζνξζνγξαθία, 

10 ζηελ νκάδα πνπ έγηλε ε παξέκβαζε θαη 4 παηδηά σο νκάδα ειέγρνπ. Όια ηα παηδηά 

πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ηνπ ICD-10 γηα δπζνξζνγξαθία, δελ είρα δηάγλσζε γηα ΓΔΠΤ, 

νχηε βξίζθνληαλ ζε πξφγξακκα αληηκεηψπηζεο γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηελ νξζνγξαθία. Ζ 

έξεπλα απηή αθνινχζεζε ηε κνξθή αξρηθή αμηνιφγεζε – παξέκβαζε – ηειηθή αμηνιφγεζε. 

Ζ αξρηθή αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Φεβξνπαξίνπ θαη 

ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2008 θαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε δηεμήρζε ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2008. 

Πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε αμηνινγήζεθαλ ε ηθαλφηεηα αλάγλσζεο θαη ε νξζνγξαθεκέλε 

γξαθή. Ζ νκάδα πνπ έιαβε ηελ παξέκβαζε παξαθνινπζνχζε 15 ζπλεδξίεο ησλ 60 ιεπηψλ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, φρη κφλν απνδίδεη ηνπο 

νξζνγξαθηθνχο θαλφλεο ιεθηηθά, αιιά δηδάζθεη ζηξαηεγηθέο γηα ηε ρξήζε απηψλ ησλ 

θαλφλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γξαθήο. Αλαπαξηζηά αιγνξηζκηθά ηνπο νξζνγξαθηθνχο 

θαλφλεο κε ηε κνξθή δηαγξάκκαηνο «λαη – φρη», ζα ράξηεο κεηξφ, βνεζψληαο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα ιεθηηθνπνηνχλ ηνπο νξζνγξαθηθνχο θαλφλεο θαη λα ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθά φηαλ γξάθνπλ. 

Αμηνζεκείσην είλαη, πσο πξηλ δνζεί ν αιγφξηζκνο, ηα παηδηά ελζαξξχλζεθαλ λα 

αλαθαιχςνπλ κφλα ηνπο ηνλ αιγφξηζκν, ζχκθσλα κε ηελ επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε. Σν 

πξφγξακκα ηεο παξέκβαζεο ήηαλ εμαηξεηηθά δνκεκέλν, φζνλ αθνξά ηηο δηδαθηηθέο 

ελφηεηεο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζεξαπεπηψλ. 

ηε δεχηεξε έξεπλα, ζπκκεηείραλ 13 παηδηά ζηελ νκάδα πνπ έγηλε ε παξέκβαζε θαη 14 

παηδηά ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Σα θξηηήξηα ζπκπεξίιεςεο ήηαλ ηα ίδηα κε απηά ηεο πξψηεο 

έξεπλαο. Αμηνινγήζεθαλ ε νξζνγξαθία θαη ε γλψζε ησλ νξζνγξαθηθψλ θαλφλσλ. Ζ 

έξεπλα απηή αθνινχζεζε ηε κνξθή αξρηθή αμηνιφγεζε – παξέκβαζε – ηειηθή αμηνιφγεζε. 

Ζ αξρηθή αμηνιφγεζε δηεμήρζε ην επηέκβξην ηνπ 2008. Απφ ην επηέκβξην έσο ην 

Γεθέκβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο ηα 13  παηδηά παξαθνινχζεζαλ 12 εβδνκαδηαίεο ζπλεδξίεο 

δηάξθεηαο 60 ιεπηψλ. Γε δφζεθε ζηα παηδηά εξγαζία γηα ην ζπίηη. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ηέιε Γεθέκβξε ηεο ίδηαο ρξνληάο. Γηα ηα 13 παηδηά (νκάδα 

παξέκβαζεο) ε παξέκβαζε ζηακάηεζε ηνλ Γεθέκβξην, ελψ μεθίλεζε ε παξέκβαζε γηα ηα 

14 παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ηα νπνία δελ κπήθαλ δε θάπνην πξφγξακκα αληηκεηψπηζεο 



απφ ην επηέκβξην έσο ηνλ Γεθέκβξην. Γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ ε ηειηθή αμηνιφγεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 θαη ε αμηνιφγεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2009. ην 

κεζνδηάζηεκα ε νκάδα ειέγρνπ έιαβε αθξηβψο ηελ ίδηα παξέκβαζε κε ηελ νκάδα ηεο 

αληηκεηψπηζεο. Σνλ Απξίιην ηνπ 2009 ε νκάδα πνπ έγηλε ε πξψηε αληηκεηψπηζε δελ 

ζπκκεηείρε ζηελ αμηνιφγεζε, δηφηη είρε ζπζηεζεί ζηα παηδηά λα ζπλερίζνπλ ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη κεηά ην Γεθέκβξην. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ δχν εξεπλψλ έδεημαλ φηη γηα ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο παξέκβαζεο, ε 

νξζνγξαθία ησλ παηδηψλ βειηηψζεθε ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (p=0.03). 

ηε δεχηεξε έξεπλα, ζηελ νκάδα ειέγρνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξέκβαζε θαζπζηεξεκέλα 

ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε φηη ππήξμε βειηίσζε ζηελ 

νξζνγξαθία γηα ηελ νκάδα απηή (p=0.02). Δπίζεο, γηα ηε πξψηε έξεπλα, ππήξμε ζεκαληηθή 

βειηίσζε ζηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ζηελ νκάδα παξέκβαζεο (p=.006), ε νπνία 

αμηνινγήζεθε κε ην ζηαζκηζκέλν ηεζη ELFE 1-6, Leseverständnistest für Erst- bis 

Sechsklässler (αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε γηα ηηο ηάμεηο 1–6). Σέινο, ε γλψζε νξζνγξαθηθψλ 

θαλφλσλ βειηηψζεθε  ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (p=0.048). Γηα ηε δεχηεξε πεξίνδν 

παξέκβαζεο παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ (p<0.001). 

Αμηνζεκείσην  είλαη ην φηη δε βξέζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε 

βειηίσζε ηεο νξζνγξαθίαο θαη ηε γλψζε ησλ νξζνγξαθηθψλ θαλφλσλ (r=0.12, p=.56). 

 

Χζηφζν, παξά ηε βειηίσζε ζηελ νξζνγξαθία, ην επίπεδν είλαη αθφκα θάησ ηνπ κέζνπ 

φξνπ. Γηα ηελ πξψηε έξεπλα, 2 απφ ηα 10 παηδηά ηεο νκάδαο παξέκβαζεο βξίζθνληαη κεηά 

ην ηέινο ηεο ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα θαη ζηε δεχηεξε έξεπλα, κφλν 5 απφ ηα 13 ηεο 

νκάδαο παξέκβαζεο θαη 3απφ ηα 14 ηεο νκάδαο ειέγρνπ βξέζεθαλ ζε θπζηνινγηθά επίπεδα 

κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο. Πξνθαλψο, ε πεξίνδνο ησλ 3 κελψλ πνπ έγηλε ε 

αληηκεηψπηζε δελ είλαη επαξθήο γηα λα θηάζνπλ ηα δπζιεμηθά παηδηά ζε θπζηνινγηθά 

επίπεδα θαη απαηηείηαη κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ παξέκβαζε. 

 

ε έξεπλα ηνπ Tijms (2011) δηεξεπλήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο ζηε 

δπζιεμία κε ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Θεσξψληαο σο αηηηνινγηθφ 

παξάγνληα ηεο δπζιεμίαο ην θσλνινγηθφ έιιεηκκα, ε παξέκβαζε ηνπ Tijms εζηηάζηεθε 

ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε, ζηε γλψζε ηεο αληηζηνηρίαο γξαθήκαηνο  - θσλήκαηνο, ζην 

ζπιιαβηζκφ, ζηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηεο γιψζζαο θαη ζηηο ιέμεηο – δάλεηα. 



Ζ πιεηνςεθία ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο έρνπλ γίλεη γηα ηελ αγγιηθή γιψζζα. 

Χζηφζν, ε έξεπλα ηνπ Tijms αθνξά ηελ νιιαλδηθή γιψζζα, ε νπνία ζε αληίζεζε κε ηελ 

αγγιηθή, παξνπζηάδεη θσλνινγηθή ζπλέπεηα. Δπηπιένλ, ν Tijms κειέηεζε ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ιεηηνπξγνχλ σο κεηξηαζηέο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

παξέκβαζεο. Καηέιεμε πσο είλαη απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θσλνινγηθφ έιιεηκκα (φπσο 

ε θησρή θσλνινγηθή επίγλσζε, ε θησρή ιεθηηθή βξαρχρξνλε κλήκε θαη πξνβιήκαηα ζηελ 

ηαρεία νλνκαηνδνζία – RAN), ε επεμεξγαζία ηεο γιψζζαο φζνλ αθνξά ηε ζεκαζηνινγία, 

ηε γξακκαηηθή θαη ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία θαη ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν. Γε 

βξέζεθε θακία ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην δείθηε επθπΐαο, ζηελ ειηθία θαη ζην θχιν κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο.  

99 παηδηά ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα, 77 σο νκάδα πνπ ηνπο ρνξεγήζεθε ε 

αληηκεηψπηζε γηα ηε δπζιεμία θαη 22 σο νκάδα ειέγρνπ. Σν θξηηήξην ζπκπεξίιεςεο ζηελ 

έξεπλα ήηαλ λα παξνπζηάδνπλ ζνβαξή δπζιεμία, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα εμήο: 1) γηα 

ηελ αλαγλσζηηθή ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ 1,5 ηππηθή απφθιηζε θάησ απφ ην κέζν φξν ή ε 

αλαγλσζηηθή ηαρχηεηα λα είλαη 1 κε 1,5 ηππηθή απφθιηζε θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ θαη ε 

ηθαλφηεηα νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο  1,5 ηππηθή απφθιηζε θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ 2) 

ππνεπίδνζε ζε 2 απφ ηα 4 θσλνινγηθά ηεζη πνπ ρνξεγήζεθαλ θαη 3) παξαθνινχζεζαλ 

εηδηθή δηδαζθαιία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δπζιεμίαο ζην ζρνιείν πξηλ κπνπλ ζην 

πξφγξακκα.  

Ζ νκάδα πνπ έγηλε ε παξέκβαζε έιαβε ζεξαπεία φπσο εμεγείηαη πην πάλσ, ρσξίο λα 

ιακβάλεη παξάιιεια θάπνηα άιιε ζεξαπεία ζην ζρνιείν ή αιινχ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο. 

Γηα ηελ παξέκβαζε ρξεζηκνπνηήζεθε έλα νιιαλδηθφ πξφγξακκα ζηνλ ππνινγηζηή γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δπζιεμίαο, ην LEXY. Σν πξφγξακκα απηφ εζηηάδεη ζηελ εθκάζεζε ηεο 

αληηζηνηρίαο γξακκάησλ – θσλεκάησλ. Οη ζπλεδξίεο αληηκεηψπηζεο (δηάξθεηαο 45 ιεπηψλ) 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ςπρνιφγνπο θαη ινγνζεξαπεπηέο θαη παξάιιεια 

πξαγκαηνπνηνχηαλ εμάζθεζε ζην ζπίηη 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα 15 ιεπηά. Ζ παξέκβαζε 

απνηεινχηαλ ηφζν απφ αζθήζεηο νξζνγξαθίαο, φζν θαη αλάγλσζεο. Πξνθεηκέλνπ ην παηδί 

λα πεξάζεη ζην επφκελν επίπεδν ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηνχηαλ λα έρεη απαληήζεη ζσζηά 

ζην 80% ησλ δνθηκαζηψλ. πλεπψο, δελ πεξλνχζαλ φια ηα παηδηά κε ηνλ ίδην ξπζκφ ην 

θάζε επίπεδν. 



Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ νκάδα πνπ έγηλε ε παξέκβαζε ζε 

ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ: ζηελ ηαρχηεηα αλάγλσζεο κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ (p<0.001), 

ζηελ νξζνγξαθία (p<0.001), ζηελ αλαγλσζηηθή αθξίβεηα (p<0.001) θαη ζηελ ηαρχηεηα 

αλάγλσζεο θεηκέλνπ (p=0.026). Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ ηεο νκάδαο πνπ έγηλε ε 

παξέκβαζε βειηηψζεθαλ θαη ζε ζρέζε κε ηα κε δπζιεμηθά παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο. 

Αληίζεηα, ε νκάδα ειέγρνπ παξέκεηλε ζεκαληηθά θάησ απφ ην κέζν φξν γηα ηελ 

νξζνγξαθία θαη ηελ ηαρχηεηα αλάγλσζεο θαη επίζεο ρεηξνηέξεπζε αθφκε πεξηζζφηεξν 

ζηελ νξζνγξαθία θαη ζηελ αλάγλσζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. 

ηε έξεπλα ηνπ Sarkari θαη ησλ ζπλεξγαηψλ (2002) 30 παηδηά «ζε θίλδπλν» πνπ θνηηνχζαλ 

ζην λεπηαγσγείν θαη δε είραλ θαηαθηήζεη ηε γλψζε ησλ ήρσλ ησλ γξακκάησλ, 



ζπγθξίζεθαλ κε 15 παηδηά πνπ δε βξίζθνληαλ ζε θίλδπλν φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε 

αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ. Σα παηδηά εμεηάζηεθαλ ζε έλα πείξακα εθθψλεζεο/πξνθνξάο 

γξάκκαηνο-ήρνπ ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζην λεπηαγσγείν. Σα παηδηά πνπ 

βξίζθνληαλ ζε θίλδπλν  παξνπζίαζαλ έλα ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφ πξνθίι ελεξγνπνίεζεο 

ησλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ δε βξίζθνληαλ ζε θίλδπλν. Απηφ 

ην αλψκαιν πξνθίι ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ έιιεηςε ζπκπινθήο ηεο αξηζηεξήο αλψηεξεο 

θξνηαθηθήο πεξηνρήο (superior temporal region), θαη αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

νκφινγε πεξηνρή ηνπ δεμηνχ εκηζθαηξίνπ. Σα δεδνκέλα ηνπ ρξφλνπ δείρλνπλ φηη ηα παηδηά 

ζηελ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ ελεξγνπνηνχλ ηελ πεξηνρή ηνπ δεμηνχ αλψηεξνπ θξνηαθηθνχ 

ινβνχ ζχληνκα κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ γξάκκαηνο-εξεζίζκαηνο, αιιά ε ελεξγνπνίεζε 

ζε απηή ηε πεξηνρή κπνξεί λα κε δηαηεξεζεί αξθεηά ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ πξφζβαζε 

ζηελ αλαπαξάζηαζε γξάκκαηνο-ήρνπ. 

 

 

 

 

 

Απουςία εμπλοκήσ τησ άνω αριςτερήσ κροταφικήσ περιοχήσ και αφξηςη τησ δραςτηριότητασ ςτισ 

ομόλογεσ περιοχζσ του δεξιοφ ημιςφαιρίου για τα «παιδιά ςε κίνδυνο». (Sarkari et al. 2002) 

 



Οη ππνζέζεηο γηα ηελ ηξίηε έξεπλα ηνπ Sarkari θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ήηαλ φηη εάλ ε 

απνηπρία λα εκπιαθεί ε αξηζηεξή αλψηεξε θξνηαθηθή πεξηνρή ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

αληθαλφηεηα λα κεηαηξαπνχλ νη γξαπηέο αλαπαξαζηάζεηο ζε ήρν, ηφηε ε έληνλε εμάζθεζε 

πνπ λα εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ ζα έπξεπε λα νδεγεί ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε απηή ηελ πεξηνρή θαη ζε ζεκαληηθή πξφνδν ζηελ 

ηθαλφηεηα αλάγλσζεο. Οθηψ παηδηά (ειηθίαο 8 έσο 16 εηψλ) εμεηάζηεθαλ θαζψο 

εθηεινχζαλ έλα πείξακα αλάγλσζεο ςεπδνιέμεσλ πξηλ θαη κεηά απφ παξέκβαζε ζηελ 

αλάγλσζε. Ζ παξέκβαζε δηεμήρζε ρξεζηκνπνηψληαο εληαηηθά πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο 

ηεο αλάγλσζεο ηα νπνία εζηίαδαλ ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θσλνινγηθήο 

απνθσδηθνπνίεζεο θαη απνηεινχληαλ απφ 80 ψξεο έλαο πξνο έλαλ δηδαζθαιίαο 

(Lindamood Phonemic Sequencing and Phono-graphix programs). Πξηλ απφ ηελ εγγξαθή 

ζην πξφγξακκα παξέκβαζεο θαη ηα νθηψ παηδηά παξνπζίαζαλ ην ηππηθφ πξνθίι ηεο 

δπζιεμίαο, δειαδή ηα ραξαθηήξηδε κηθξή ή θαζφινπ δξαζηεξηφηεηα ζηηο αξηζηεξέο άλσ 

θξνηαθηθέο πεξηνρέο θαη έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζηηο νκφινγεο πεξηνρέο ηνπ δεμηνχ 

εκηζθαηξίνπ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε παξέκβαζε είρε σο απνηέιεζκα αμηνζεκείσηε 

βειηίσζε ζηηο ηθαλφηεηεο θσλνινγηθήο απνθσδηθνπνίεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε δξακαηηθή 

αχμεζε ελεξγνπνίεζεο ζηνλ αξηζηεξφ άλσ θξνηαθηθφ ινβφ θαη κέηξηα κείσζε ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ νκνιφγσλ πεξηνρψλ ηνπ δεμηνχ εκηζθαηξίνπ. 



 

 

 

 

Ο Richards θαη νη ζπλεξγάηεο  (2005),  πξαγκαηνπνίεζαλ 4 ζεη δξαζηεξηνηήησλ 

ζε δπζιεμηθά θαη παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο (νκάδα ειέγρνπ), ελψ θαηαγξάθνληαλ απφ 

fMRI. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 18 δπζιεμηθά παηδηά (5 θνξίηζηα, 13 αγφξηα) θαη 21 (8 

θνξίηζηα θαη 13 αγφξηα) παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο σο νκάδα ειέγρνπ. Απφ ηα 18 παηδηά 

ηεο πξψηεο νκάδαο 10 έιαβαλ ηελ αληηκεηψπηζε πνπ ζηεξηδφηαλ ζηελ κνξθνινγία θαη 8 

ηελ παξέκβαζε πνπ αληηζηνηρνχζε ζηελ νξζνγξαθία. Σα θξηηήξηα έληαμεο ζηελ έξεπλα 

γηα ηελ πξψηε νκάδα ήηαλ λα έρνπλ ιεθηηθφ δείθηε λνεκνζχλεο κεγαιχηεξν ηνπ 90 θαη 

απξνζδφθεηε απνηπρία (θάησ απφ ηνλ κέζν φξν) ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ νξζνγξαθία. 

Αληίζηνηρα, ε νκάδα ειέγρνπ είρε επίδνζε άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ 

νξζνγξαθία. Γηα ηηο δχν νκάδεο ππήξμε αληηζηνίρηζε θαη σο πξνο ην θχιν θαη σο πξνο 

ηελ ειηθία. 

 

Ένα εννιάχρονο παιδί πριν και μετά τη παρζμβαςη (Sarkari et al. 2002) 

 



Ζ ραξηνγξάθεζε επηθεληξψζεθε ζε 18 πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ζηηο νπνίεο 

παξαηεξήζεθε ελεξγνπνίεζε ηφζν ζηνπο δπζιεμηθνχο, φζν θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ πξηλ 

ηελ παξέκβαζε. Έηζη ζηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ λα αλαθαιχςνπλ πνηεο πεξηνρέο 

δηαθνξνπνηνχληαη πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, πνηα πεξηνρή έρεη κεγαιχηεξε 

ελεξγνπνίεζε ζηνπο δπζιεμηθνχο κεηά ηελ παξέκβαζε, πνηα ελεξγνπνηείηαη θπζηνινγηθά 

κεηά ηελ παξέκβαζε θαη πνηα άιιαμε ηειείσο σο πξνο ηελ ελεξγνπνίεζε κεηά ηελ 

παξέκβαζε. 

Σα ηεζη ζηα νπνία παξνπζίαζαλ δηαθνξέο σο πξνο ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ νη δχν νκάδεο ήηαλ ηα εμήο: WRMT- R Word Identification and 

Word Attack (Woodcock,  1987), WAIT II Spelling  (Wechsler, 2001),  TOWRE Rate of 

Phonological Decoding of Written Words (Torgesen, Wagner, & Rashotte, 1999), 

CTOPP Elision (Wagner & Torgesen, 1999), PAL Expressive Orthographic Coding 

(Berninger, 2001), UW Morphological Signals (Nagy et al., 2003), Wolf RAN (Letters)  

(Wolf, 1986 and Wolf et al., 1986), and Wolf RAS (Numbers and Letters) ( Wolf, 1986 

and Wolf et al., 1986). 

Οη ηέζζεξηο  δηαδηθαζίεο  πξνο  κειέηε  (Orthographic  mapping,  morpheme 

mapping  without  phonological   shift,  morpheme mapping  with phonological   shift,  

phoneme mapping), ε θαζεκηά απνηεινχληαη απφ έλα δεπγάξη on θαη off δηαδηθαζηψλ. Ζ 

θαηαγξαθή κε fMRI δηαξθνχζε 5 ιεπηά θαη 42 δεπηεξφιεπηα. Εεπγάξηα ιέμεσλ 

παξνπζηάδνληαλ ζηελ νζφλε γηα 6 δεπηεξφιεπηα, ρσξίο άιια εξεζίζκαηα αλάκεζα ζηε 

παξνπζίαζε ησλ ιέμεσλ. Ζ ζεηξά πνπ πξνβάιινληαλ ήηαλ αληίζηνηρε κε ηηο δηαδηθαζίεο 

πξνο κειέηε, δειαδή Orthographic  mapping,  morpheme mapping  without  phonological   

shift,  morpheme mapping  with phonological   shift,  phoneme mapping .Σα  παηδηά  

δήισλαλ  ηελ  θαηαθαηηθή απάληεζε ηνπο µε ηε πίεζε ελφο θνπκπηνχ πνπ είραλ ζην 

θπξίαξρν ρέξη. Αλ ην θνπκπί παηηφηαλ κεηά ηα 6 δεπηεξφιεπηα ε απάληεζε ζεσξνχηαλ 

ιάζνο.  
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Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ fMRI, πξηλ ηελ παξέκβαζε, θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ 4 γισζζηθψλ δηαδηθαζηψλ.  (∆= δεμί εκηζθαίξην, Α= αξηζηεξφ 

εκηζθαίξην,  2= θαη ζηα δχν εκηζθαίξηα, Μ= αλάκεζα ζηα δχν εκηζθαίξηα) . 

(Richards et al. 2006 – Σξνπνπνηεκέλν) 

 

 

ηελ θαηαγξαθή πξηλ ηελ παξέκβαζε,  βξέζεθε φηη ζεκεηψζεθε ελεξγνπνίεζε ζε 

18 εγθεθαιηθέο πεξηνρέο ζην θάζε εγθεθαιηθφ εκηζθαίξην, θαη γηα ηα  δπζιεμηθά παηδηά 

θαη γηα ηελ νκάδα  ειέγρνπ. Οη πεξηνρέο απηέο είλαη: άλσ κεησπηαία  έιηθα (SFG), µέζε 

κεησπηαία  έιηθα (MFG), θάησ κεησπηαία  έιηθα (IFG), θνγρηθνκεησπηαία πεξηνρή (Orb), 

ζπκπιεξσκαηηθή θηλεηηθή (Supplmotor), πξφζζηα έιηθα ηνπ πξνζαγσγείνπ (Ant Cing), 

άλσ θξνηαθηθή έιηθα (STG), κέζε θξνηαθηθή έιηθα (MTG), θάησ θξνηαθηθή έιηθα  

SFG  Μ ∆ Μ Μ  Α Μ Μ 

MFG  2 2 Α Α Α Α Α 

IFG 2 2 2 Α 2 Α 2 Α 

Orb ∆ ∆ Α ∆ 2  Α 2 

Supl Motor Μ Μ ∆  Μ  Μ Μ 

Ant Cing Μ 2     Μ 2 

STG  Α   Α  Α  

MTG  2 ∆    Α Α 

ITG  Α 2 Α Α Α 2 2 

FG 2 2 2 2 2 2 2 2 

LING 2 2 2 2 2 2 2 2 

Post   
parietal 

 
incl ANG 

 ∆ 2 2  2 2 2 

Ant 
 parieta
l 

 
incl SMG 

  Α      

Ant insula 2 2   Α    

PreC 2  2 2 Α 2 Α 2 

Occ Gyrus 2  2 2 2 2 2 2 

Thalamus   2  2  Α 2 

Cerebellum 2  2 Α 2 Α 2 2 



(ITG), fusiform έιηθα (FG), γισζζηθή έιηθα (Ling), νπίζζηνο βξεγκαηηθφο ινβφο, 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο γσληψδνπο έιηθαο (Post-Parietal incl ANG), πξφζζηνο 

βξεγκαηηθφο ινβφ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ππεξεπηρείιηαο έιηθαο (Ant Parietal  incl 

SMG), πξφζζηα λήζνο ηνπ εγθεθάινπ (ηνπ  Reil), (Ant Insula),  πξνθεληξηθή έιηθα (PreC), 

ηληαθή έιηθα (Occ Gyrus), ζάιαµνο θαη παξεγθεθαιίδα. 

 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ γηα ηνπο δπζιεμηθνχο πνπ έιαβαλ αληηκεηψπηζε βαζηζκέλε 

ζηελ νξζνγξαθία ελεξγνπνίεζε ζηηο εμήο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ: ζηελ θάησ δεμηά 

κεησπηαία έιηθα (right inferior frontal gyrus) θαη  ζηε δεμηά νπίζζηα βξεγκαηηθή έιηθα 

(right posterior parietal gyrus). 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ παξέκβαζε ζηελ νξζνγξαθία, νη δπζιεμηθνί ελεξγνπνίεζαλ 11 απφ ηηο 

20 πεξηνρέο πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ, ελψ ελεξγνπνίεζαλ θαη 6 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δελ ππήξμε θαζφινπ ελεξγνπνίεζε γηα ηε νκάδα ειέγρνπ. ηε 

Morpheme Mapping  without Phonological  Shifts, νη δπζιεμηθνί παξνπζίαζαλ 

δηαθνξεηηθή ελεξγνπνίεζε εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ ζπγθξηηηθά µε ηελ νκάδα ειέγρνπ ζε 

11 πεξηνρέο. ηε Morpheme Mapping  with Phonological  Shifts, νη δπζιεμηθνί 

παξνπζίαζαλ δηαθνξεηηθή ελεξγνπνίεζε, ζπγθξηηηθά µε ηελ νκάδα ειέγρνπ ζε 13 

πεξηνρέο. ηε Phoneme Mapping θαη νη δπζιεμηθνί θαη ε νκάδα ειέγρνπ παξνπζίαζαλ 

ελεξγνπνίεζε ζε 21 εγθεθαιηθέο πεξηνρέο, µε ηε δηαθνξά φηη νη δπζιεμηθνί ζηε δεμηά θαη 

αξηζηεξή θάησ κεησπηαία έιηθα, ελψ ε νκάδα ειέγρνπ µφλν ζηελ αξηζηεξή θάησ 

κεησπηαία έιηθα.  Οη   δπζιεμηθνί  παξνπζίαζαλ  δξαζηεξηφηεηα  ζηνλ  αξηζηεξφ  ζάιακν   

θαη  αξηζηεξή πξνθεληξηθή έιηθα, ελψ ε  νκάδα  ειέγρνπ ζηηο ίδηεο πεξηνρέο αιιά θαη ζηα 

δχν εκηζθαίξηα. Σέινο ζηε Phoneme Mapping, νη δπζιεμηθνί παξνπζίαζαλ 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ αξηζηεξή άλσ θξνηαθηθή έιηθα, ελψ ε νµάδα ειέγρνπ φρη. 

 
 
 
 



  
fMRI ηεο νκάδαο ειέγρνπ πξηλ ηελ παξέκβαζε  ζηηο ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο 

δηαδηθαζίεο. Κάζε ζηήιε δείρλεη δηαθνξεηηθφ αλαηνκηθφ θνκκάηη ηνπ εγθεθάινπ:  

ηήιε 1: fusiform θαη γισζζηθή έιηθα,  

ηήιε 2: θάησ κεησπηαία έιηθα, κέζε κεησπηαία  έιηθα, ηληαθή έιηθα,  

ηήιε 3: θάησ κεησπηαία  έιηθα, κέζε κεησπηαία έιηθα, βξεγκαηηθφο ινβφο, γσληψδεο 

έιηθα, πξνθεληξηθή έιηθα,  

ηήιε 4: κέζε  κεησπηαία  έιηθα, βξεγκαηηθφο ινβφο, γσληψδεο έιηθα, πξνθεληξηθή 

έιηθα, πξφζζηα έιηθα ηνπ πξνζαγσγείνπ. 

 

Καηαιήγνληαο, νη δπζιεμηθνί δελ θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ εληειψο  

δηαθνξεηηθέο  λεπξηθέο  πεξηνρέο  γηα  ηελ  επίηεπμε  ησλ γισζζηθψλ  δηαδηθαζηψλ,  αθνχ   

πνιιέο  θνηλέο  πεξηνρέο  δξαζηεξηνπνηήζεθαλ  γηα  θαζεκηά γισζζηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θάπνηεο θνξέο, ηα δπζιεμηθά παηδηά δελ εκθαλίδνπλ  

ελεξγνπνίεζε εθεί πνπ εκθαλίδνπλ  ηα παηδηά  ηεο νκάδαο  ειέγρνπ, φπσο θαη ην 

αληίζεην. Απηφ κπνξεί λα δείρλεη αληθαλφηεηα ελεξγνπνίεζεο ησλ θαηάιιεισλ λεπξηθψλ 

πεξηνρψλ. Ζ επηπιένλ ελεξγνπνίεζε λεπξηθψλ πεξηνρψλ κπνξεί  λα απνηειεί ή 



ελαιιαθηηθή ιχζε ή απνηέιεζκα αλεπάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο . 

 

 

 

Σν 1996 ν Vellutino θαη νη ζπλεξγάηεο δηεμήγαγαλ έξεπλα θαηά ηελ νπνία έθαλαλ 

αληηκεηψπηζε έλαο πξνο έλα ζε 118 παηδηά (70 αγφξηα θαη 48 θνξίηζηα) πνπ ζεσξήζεθαλ 

σο «πςειήο επηθηλδπλφηεηαο» γηα 15 ζπλεδξίεο κηζήο ψξαο θαζεκεξηλά. Οη ζπκκεηέρνληεο 

ήηαλ παηδηά πξψηεο δεκνηηθνχ θαη επηιέρζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ 

δαζθάισλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδφ ηνπο ζηελ αλάγλσζε. Παηδηά κε αηζζεηεξηαθά, 

ηαηξηθά, ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ή κε δείθηε λνεκνζχλεο θάησ απφ 80 

απνθιείζηεθαλ απφ ηελ έξεπλα. 65 παηδηά (36 αγφξηα θαη 29 θνξίηζηα) ησλ νπνίσλ ε 

θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο εμειηζζφηαλ θπζηνινγηθά απνηέιεζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

 

Σφζν ζην λεπηαγσγείν, φζν θαη ζηε πξψηε δεκνηηθνχ, ηα παηδηά «ζε θίλδπλν» ήηαλ 

ζεκαληηθά πίζσ ζηελ αλάγλσζε ζε ζρέζε κε ηνπο αλαγλψζηεο ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο, ζηε 

θσλνινγηθή επίγλσζε, ζηελ ηαρεία νλνκαηνδνζία, ζηελ επθξάδεηα, ζηε ιεθηηθή κλήκε θαη 

εθκάζεζε, αιιά φρη ζε άιινπο παξάγνληεο φπσο επθπΐα, ζεκαζηνινγηθέο ηθαλφηεηεο ή 

νπηηθή επεμεξγαζία.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ην 67% ησλ παηδηψλ «πςειήο επηθηλδπλφηεηαο» ζθφξαξαλ 

κέζα ζηα θπζηνινγηθά φξηα ή πάλσ απφ ηα θπζηνινγηθά φξηα ζε ζηαζκηζκέλα ηεζη γηα ηελ 

αλάγλσζε κφλν κεηά απφ έλα εμάκελν αληηκεηψπηζεο ζε θαζεκεξηλή βάζε, έλαο πξνο έλαλ 

δηδαζθαιία. Χζηφζν, ην 33% ησλ παηδηψλ ζθφξαξε θάησ απφ ηα ηππηθά φξηα. 

Σα παηδηά πνπ επέδεημαλ ηνλ κεγαιχηεξν ξπζκφ βειηίσζεο ζηελ αλάγλσζε σο απνηέιεζκα 

ηεο παξέκβαζεο πιεζίαζαλ ην επίπεδν ησλ ηππηθψλ γηα ηελ ειηθία αλαγλσζηψλ, ελψ ηα 

παηδηά κε κηθξφ ξπζκφ βειηίσζεο ζπλέρηζαλ λα βξίζθνληαη πίζσ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

νκάδεο κεηαγελέζηεξα ηεο παξέκβαζεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ν Vellutino θαη νη ζπλεξγάηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ην θσλνινγηθφ έιιεηκκα 

θαη ην έιιεηκκα ζηε ιεθηηθή κλήκε ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απνηπρία ζηελ αλάγλσζε θαη ηα 

παηδηά πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ έλαο πξνο έλαλ παξέκβαζε είλαη ζνβαξά 

πξνζβεβιεκέλα ζηνπο γλσζηηθνχο ηνκείο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ αληαπνθξίλνληαη. 

χκθσλα κε ηνλ Vellutino είλαη πνιχ πηζαλφ έλα κεγάιν πνζνζηφ απηψλ ησλ παηδηψλ λα 

απνδεηθλχνληαη αξγφηεξα δπζιεμηθά. 

 



Ζ Vadasy θαη νη ζπλεξγάηεο (2002) κειέηεζαλ παηδηά απφ 12 δεκνηηθά ζρνιεία ηα νπνία 

θνηηνχζαλ ζηελ πξψηε δεκνηηθνχ θαη αμηνινγήζεθαλ απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο φηη 

βξίζθνληαη «ζε θίλδπλν» λα αλαπηχμνπλ αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Σα παηδηά πνπ 

ζθφξαξαλ θάησ απφ 90 ζην Wide Range Achievement Test-Revised (WRAT-R) ππνηέζη 

πνπ αθνξνχζε ζηελ αλάγλσζε, επηιέρζεθαλ γηα ηελ παξέκβαζε. 

Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο αλάινγα κε ηελ παξέκβαζε πνπ έιαβαλ: 

1) Έλα πξφγξακκα θσλνινγηθήο επίγλσζεο γηα ηελ πξψηε δεκνηηθνχ πνπ έδηλε 

έκθαζε ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, ζηε γισζζηθή επθξάδεηα θαη ζηελ ηκεκαηνπνίεζε 

(segmenting). 

2) Έλα πξφγξακκα γηα ηε δεπηέξα δεκνηηθνχ πνπ απνζθνπνχζε ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ηθαλφηεηαο θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ θαη ζηελ αλάγλσζε βηβιίσλ. 

3) Ζ ηξίηε νκάδα έθαλε ηα δχν παξαπάλσ. 

4) Ζ ηέηαξηε νκάδα δέρζεθε ηελ θαλνληθή δηδαζθαιία κέζα ζηε ηάμε, ρξεζηκεχνληαο 

σο νκάδα ειέγρνπ. 

 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο αμηνινγήζεθαλ θάπνηεο παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αλάγλσζε, ηφζν γηα ηα παηδηά ηεο πξψηεο δεκνηηθνχ, φζν θαη ηεο δεπηέξαο. Σα παηδηά ηεο 

πξψηεο δεκνηηθνχ έθαλαλ ηα εμήο ηεζη: ην Peabody Picture Vocabulary Test-R (PPVT-R) 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ιεμηινγίνπ, ηα ππνηεζη γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηελ νξζνγξαθία ηνπ 

WRAT-R θαη απφ ην Woodcock Reading Mastery Test-Revised (WRMT-R) ππνηεζη γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ θαη αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ (Word Attack). Ζ 

αμηνιφγεζε κεηά ηελ παξέκβαζε πεξηιάκβαλε ηα ίδηα ηεζη, εθηφο ηνπ PPVT-R. 

 

Γηα ηα παηδηά ηεο δεπηέξαο δεκνηηθνχ, ε αξρηθή αμηνιφγεζε πεξηιάκβαλε: ηα ππνηεζη γηα 

ηελ αλάγλσζε θαη ηελ νξζνγξαθία ηνπ WRAT-R, απφ ην Woodcock Reading Mastery 

Test-Revised (WRMT-R) ππνηεζη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ θαη ηελ αλάγλσζε 

κεκνλσλκέλσλ ιέμεσλ - Word Attack θαη κέηξεζε ηεο επθξάδεηαο (ζσζηέο ιέμεηο πνπ 

δηαβάδνληαη ζην ιεπηφ) απφ ην Reading Inventory. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε γηα ηα παηδηά ηεο 

δεπηέξαο δεκνηηθνχ πεξηιάκβαλε: ηα ππνηεζη γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηελ νξζνγξαθία ηνπ 

WRAT-R, απφ ην Woodcock Reading Mastery Test-Revised (WRMT-R) ππνηεζη γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ θαη αλάγλσζε κεκνλσλκέλσλ ιέμεσλ (Word Attack), ηε κέηξεζε 

ηεο επθξάδεηαο πνπ πεξηγξάθεθε ήδε θαη απφ ην Test of Word Reading Efficiency 

(TOWRE) ηα ππνηεζη ησλ Sight Word θαη ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θσλεκάησλ. 



Ζ παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο απφ ηνπο γνλείο, 60% ησλ νπνίσλ είρε εκπεηξία 

ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ζε αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο ησλ εξεπλεηψλ θαη νη νπνίνη 

εθπαηδεχηεθαλ θαηάιιεια θαη έιαβαλ ρψξα ζπλεδξίεο ησλ 30 ιεπηψλ, ηέζζεξηο κέξεο ηελ 

εβδνκάδα γηα πάλσ απφ 35 εβδνκάδεο. ην ηέινο ηεο πξψηεο δεκνηηθνχ ηα παηδηά πνπ 

ιάκβαλαλ ην πξψην θαη ηξίην πξφγξακκα (θσλνινγηθή επίγλσζε) βειηηψζεθαλ πνιχ ζηελ 

αλαγλψξηζε ιέμεσλ, ζηελ επρεξή αλάγλσζε θαη ζηελ αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ 

(word attack). Ζ επίδνζή ηνπο ήηαλ πνιχ θνληά ζην επίπεδν ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο ηνπο. 

Σν κέγεζνο επίδνζεο (effect size) ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ ήηαλ 1,18. ην ηέινο ηεο 

δεπηέξαο δεκνηηθνχ, νη νκάδεο 1 θαη 3 πνπ έιαβαλ ηελ παξέκβαζε θσλνινγηθήο 

επίγλσζεο είραλ ζεκαληηθά θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ ζε φιεο 

ηηο κεηξήζεηο (κέγεζνο επίδνζεο=0,4). Γε βξέζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηε δεχηεξε νκάδα (θαηαλφεζε θεηκέλσλ) θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ (κέγεζνο 

επίδνζεο=0,21). 

 

 

 

 

 



 

 

ε έξεπλα ησλ Cohen θαη ζπλεξγαηψλ (1987) 20 παηδηά κε δπζιεμία, ειηθίαο επηά έσο 

δεθαπέληε εηψλ, είραλ αξρηθά παξαπεκθζεί, αμηνινγεζεί θαη εληαρζεί ζε εηδηθή ηάμε γηα 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ θχξηα δπζθνιία ηνπ θάζε παηδηνχ ήηαλ ε δπζθνιία ζηελ 

εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο. Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ απφ ηνπο εξεπλεηέο ζε δχν νκάδεο ησλ 

δέθα αηφκσλ ε θαζεκηά. Σα παηδηά ηεο νκάδαο 1 παξνπζίαζαλ κηθξή πξφνδν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζην πξφγξακκα πνπ εληάρζεθαλ. Σα παηδηά ηεο νκάδαο 

2 ζεκείσζαλ ζεκαληηθή πξφνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζην 

πξφγξακκα.  Απηέο νη δχν νκάδεο δελ δηέθεξαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά (p < .05 ) θαη ήηαλ 

αληηζηνηρηζκέλεο σο πξνο ηελ ειηθία, ην θχιν, ηε θπιή, ηε γιψζζα, ηελ επίδνζε θαη ηε 

λνεκνζχλε (WISC -R), ή ζηε ΓΔΠΤ ζχκθσλα κε ην ηεζη Conner‘s Teacher Rating Scale. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο (πξνζεξαπεία) απηήο ηεο έξεπλαο, ζε θάζε παηδί 

πξαγκαηνπνηήζεθε λεπξνινγηθή θαη λεπξνςπρνινγηθή εμέηαζε πνπ ζπκεπξηιάκβαλε ηεζη 

γεληθήο λνεκνζχλεο, εθθξαζηηθνχ θαη πξνζιεπηηθνχ ιεμηινγίνπ, θαηαζθεπαζηηθήο 

πξάμεο, νπηηθήο δηάθξηζεο, θαζψο θαη νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο κλήκεο. Οη 

πξναλαθεξζείζεο εμεηάζεηο επηβεβαίσζαλ φηη ηα παηδηά είραλ πξάγκαηη θάπνηνλ απφ ηνπο 

ηξεηο ππνηχπνπο δπζιεμίαο. 



Μεηαβιεηέο Τπνηχπνη 

  

Γισζζηθή δηαηαξαρή 

(14) 

 

Οπηηθή ρσξηθή 

(3) 

 

Μηθηή (3) 

Γισζζηθφ  IQ 82 96 86 

Δπίδνζε IQ 94 73 76 

Πιήξεο θιίκαθα 

IQ 

87 83 81 

PPVT-R 79 91 81 

Ολνκαηνδνζία 

εηθφλαο 

73 92 65 

Καηαζθεπαζηηθή 

πξάμε 

92 68 55 

Οπηηθή δηάθξηζε 116 108 63 

Απνκλεκφλεπζε 

ιέμεο 

64 85 53 

Αλάθιεζε 

παξαγξάθνπ 

64 80 48 

Oπηηθή κλήκε 114 66 87 

Πίλαθαο 1  

Πξνθίι κε βάζε  ηε κέζε επίδνζε ζηα ζηαζκηζκέλα ηεζη γηα ηελ θιηληθή δηάθξηζε 

δπζιεμηθψλ ππνηχπσλ  

 

Ο πίλαθαο 1 δείρλεη φηη ηα παηδηά κε ππνηχπν 1 (Γισζζηθή δηαηαξαρή/δπζθσλία, Ν=14) 

παξνπζίαζαλ (κε βάζε ηνλ έιεγρν λνεκνζχλεο) κηα δηαθνξά ηεο ηάμεο ησλ 12 βαζκψλ 

αλάκεζα ζηε ιεθηηθή επίδνζε  ζην ηεζη επθπΐαο ππέξ ηεο κε ιεθηηθήο νπηηθνρσξηθήο 

ιεηηνπξγία ηνπο. Αθφκε, παξνπζίαζαλ ειιείκκαηα ζηελ νλνκαηνδνζία εηθφλαο, ζηελ 

απνκλεκφλεπζε ιέμεο  θαη ζηελ αλάθιεζε  παξαγξάθνπ. Σα παηδηά απηνχ ηνπ ππνηχπνπ 

ππεξείραλ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή πξάμε, ζηελ νπηηθή δηάθξηζε  θαη ζηελ νπηηθή κλήκε. Ζ 

αλάιπζε ησλ αλαγλσζηηθψλ θαη νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ ηνπο απνθάιπςε ζεκαληηθή 

δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ θαη επίζεο φηαλ ηνπο δεηήζεθε λα 

δηαβάζνπλ θαη λα γξάςνπλ ιέμεηο πνπ δελ ήηαλ ζην νπηηθφ ηνπο ιεμηιφγην. 

Σα παηδηά ηνπ ππνηχπνπ 2 (νπηηθνρσξηθφο) παξνπζίαζαλ δηαθνξά 23 βαζκψλ ζην ηεζη 

επθπΐαο αλάκεζα  ζηε ιεθηηθή θαη πξαθηηθή  ηνπο επίδνζε ππέξ ηεο ιεθηηθήο. 

Παξνπζίαζαλ ειιείκκαηα ζηελ θαηαζθεπαζηηθή πξάμε θαη ζηελ νπηηθή κλήκε  Σα παηδηά 

ηνπ ππνηχπνπ 2  ζεκείσζαλ θαιή επίδνζε ζηελ  νπηηθή δηάθξηζε, ζηελ κλήκε γηα ηηο  

ιέμεηο, ζηελ αλάθιεζε παξαγξάθνπ θαη ζηελ νλνκαηνδνζία εηθφλαο. Ζ αλάιπζε ηεο 



αλάγλσζεο θαη ηεο νξζνγξαθίαο ηνπο  έδεημε φηη απηφο ν ππνηχπνο ήηαλ ηθαλφο  λα 

παξάγεη ζηελέο θσλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε ιέμεηο ζην κε νξαηφ ιεμηιφγην. Χζηφζν, ηα 

παηδηά απηνχ ηνπ ηχπνπ ζπρλά κπεξδεχνπλ νπηηθά παξφκνηα γξάκκαηα θαη ιέμεηο. 

Αλαζηξνθέο γξακκάησλ παξνπζηάζηεθαλ επίζεο ζηηο γξαπηέο ηνπο εξγαζίεο. 

Σα κέιε ηνπ ππνηχπνπ 3 (κηθηή) ζθφξαξαλ πεξίπνπ ην ίδην ζηε αλάκεζα ζην ιεθηηθφ θαη 

πξαθηηθφ ηκήκα ηνπ ηεζη λνεκνζχλεο. Παξαηεξήζεθαλ ειιείκκαηα ζηελ νπηηθνρσξηθή 

αληίιεςε θαη ζηελ κλήκε. Ζ αλάιπζε ησλ αλαγλσζηηθψλ θαη νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ ηνπο 

έδεημε θησρή  αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, κε ζπρλή ζχγρπζε νπηηθά παξφκνησλ 

γξακκάησλ θαη ιέμεσλ. 

Μεηά ην δηαγλσζηηθφ ζηάδην πνπ θαηέηαμε ηα παηδηά ζε ππννκάδεο, δεκηνπξγήζεθε έλα 

εηδηθφ πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο ηεο αλάγλσζεο γηα θάζε παηδί, ρσξίο λα έρνπλ νη 

εξεπλεηέο πξνεγνχκελε γλψζε ζρεηηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο ζηξαηεγηθέο απνθαηάζηαζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  θαη αλ ην παηδί ήηαλ εληαγκέλν ζηελ πξψηε  (ακειεηέα πξφνδνο) ή 

ζηε δεχηεξε (ζεκαληηθή πξφνδνο) νκάδα.  

Ζ παξέκβαζε γηα ηα παηδηά ηνπ  ππνηχπνπ 1 (δηαηαξαρή ηεο γιψζζαο/δπζθσλία) 

απνηεινχηαλ απφ πςεινχ ελδηαθέξνληνο γηα ηα παηδηά δηδαζθαιία, βαζηζκέλε ζε 

δηδαζθαιία νιφθιεξεο ηεο ιέμεο. Tα παηδηά κε νπηηθφ ιεμηιφγην επηπέδνπ ηξίηεο ηάμεο ή 

αλψηεξεο δηδάρζεθαλ κηα πξνζέγγηζε δνκηθήο αλάιπζεο ζηελ αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ 

ιέμεσλ, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζην «ζπάζηκν» ησλ ιέμεσλ ζε νπηηθά θνκκάηηα δειαδή ζε 

πξφζεκα, επίζεκα θαη ξίδα. Σέινο, αλ ην παηδί θαηείρε θαλνληθή απηηθή αηζζεηεξηαθή 

αληίιεςε, φπσο αμηνινγήζεθε απφ ην ηεζη γξαθήο αξηζκνχ κε ηελ άθξε ηνπ δαρηχινπ, 

επίζεο παξέρεηαη απηηθή-θηλαηζζεηηθή ελίζρπζε. 

Ζ παξέκβαζε γηα ηα παηδηά ηνπ ππνηχπνπ 2 (νπηηθνρσξηθή/dyseidetic) απνηεινχηαλ απφ 

έλα πξφγξακκα ζπλζεηηθψλ θσλεκάησλ (synthetic phonics program) φπσο ε βαζηθή ζεηξά 

αλάγλσζεο  SRA. Όηαλ επηηεχρζεθε έλα επίπεδν αλάγλσζεο ηξίηεο ηάμεο, ν εκπινπηηζκφο 

κε αλαγλσζηηθφ πιηθφ πςεινχ ελδηαθέξνληνο πξαγκαηνπνηήζεθε έηζη ψζηε λα 

κεγηζηνπνηεζεί ε παξψζεζε θαη λα απμεζνχλ ηα θίλεηξα ησλ παηδηψλ. 

Σέινο, ε παξέκβαζε γηα ηα παηδηά πνπ θαηαηάρζεθαλ ζηνλ ππνηχπν 3 (κηθηφο) 

απνηεινχηαλ απφ κηα πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε. Αθφκε, ρξεζηκνπνηήζεθε 

ελδηαθέξνλ αλαγλσζηηθφ πιηθφ φηαλ ην παηδί έθηαλε ζε έλα επίπεδν αλάγλσζεο ηξίηεο 

ηάμεο. 



‘ απηφ ην ζεκείν ηεο έξεπλαο θάζε δάζθαινο έδσζε ζπλέληεπμε ζηνλ επηθεθαιήο 

εξεπλεηή θαη ηνπ δεηήζεθε λα δψζεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πιηθψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζε γηα λα δηδάμεη θάζε παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ρξνληάο 

(πξνζεξαπείαο) απηήο ηεο έξεπλαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο ρξνληάο (ζεξαπεία), 

θάζε παηδί ηεο νκάδαο «κε πξνφδνπ» δηδάρζεθε κε ηελ πξνβιεπφκελε κέζνδν (prescribed 

method) κέζα ζηελ εηδηθή ηάμε. Σα έμη παηδηά απφ ηελ «νκάδα πξνφδνπ» πνπ δηδάζθνληαλ 

κε ηε κέζνδν πνπ ήηαλ ζχκθσλε κε ηε λεπξνςπρνινγηθή πξνζέγγηζε, ζπλέρηζαλ λα 

δηδάζθνληαη κε απηή ηε κέζνδν. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ηέζζεξα παηδηά 

απφ ηελ νκάδα πξνφδνπ πνπ δελ δηδάζθνληαλ ζχκθσλα κε ηελ θαζνξηζκέλε κέζνδν 

(prescribed method) αθέζεθαλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηδαζθαιία κε βάζε ην αξρηθφ πιαίζην, 

θπξίσο γηα εζηθνχο ιφγνπο. 

Ζ ζχγθξηζε ησλ δηνξζσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξψηνπ έηνπο (πξνζεξαπεία) ηεο παξνχζαο κειέηεο κε εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη κε ηελ 

αμηνιφγεζε, έδεημαλ φηη, φπσο πξνβιέθηεθε(α) ηα παηδηά ηεο νκάδαο κε πξνφδνπ 

δηδάρηεθαλ αλάγλσζε (θαηά ηχρε) ζχκθσλα κε ην δηνξζσηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν 

ζρεδηάζηεθε γηα λα δηδάμεη ζχκθσλα κε ηηο γλσζηηθέο αδπλακίεο, θαη β) ε πιεηνςεθία ησλ 

παηδηψλ ζηελ νκάδα πξνφδνπ δηδάρζεθαλ (θαηά ηχρε) κε ηξφπν πνπ βξηζθφηαλ ζε 

ζπκθσλία κε απηφ πνπ θαζνξίζηεθε κεηά ηελ αμηνιφγεζε (6 απφ 10 ππνθείκελα) δειαδή 

βαζίζηεθε ζηα δπλαηά ζεκεία ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηελ έκθαζε 

ζηηο ειιεηκκαηηθέο πεξηνρέο. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε αλάγλσζε θαη ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ζην Peabody 

Individual Achievement Test, απφ ηελ έλαξμε έσο ην ηέινο ηνπ πξψηνπ έηνπο 

(πξνζεξαπεία) θαη απφ ηελ πεξίνδν έλα έσο θαη ην έηνο δχν (ζεξαπεία), δελ ήηαλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά γηα ηελ «νκάδα πξνφδνπ» (p = 0,705). Χζηφζν, γηα ηελ νκάδα πνπ 

ζεκείσζε ακειεηέα πξφνδν ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή βειηίσζε 

γηα ηελ αλάγλσζε (p =.005) αιιά φρη  γηα ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε (p = 0,265). 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 1, ε κέζε επίδνζε ηεο νκάδαο κε πξνφδνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κεηψζεθε θαηά ην πξψην έηνο θαηά ηε ρξήζε ηεο αξρηθήο πξνζέγγηζεο θαη 

επαλήιζε πίζσ ζηα αξρηθά ηνπ επίπεδα κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζπληζηψκελεο 

πξνζέγγηζεο. Απηφ ζα ζήκαηλε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο (πξνζεξαπεία) ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, ε «νκάδα θακίαο πξνφδνπ» ζπλέρηζε λα επηδεηθλχεη ιηγφηεξν απφ ην 

κηζφ ρξφλν πξφνδν  αλά έηνο (ζηελ πεξίνδν ελφο έηνπο). ε νμεία αληίζεζε, απηά ηα ίδηα 



παηδηά ήηαλ ηθαλά λα επηδεηθλχνπλ θέξδε πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ηε λεπξνςπρνινγηθή πξνζέγγηζε. Μηα αληίζηνηρε ηάζε 

παξαηεξήζεθε φζνλ αθνξά ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ζηα κέζα ζθνξ ηεο νκάδαο κε 

πξνφδνπ, παξφιν πνπ νη δηαθνξέο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Αληίζεηα, ε νκάδα 

πξνφδνπ ζπλέρηζε λα επηδεηθλχεη έλαλ ζηαζεξφ ξπζκφ βειηίσζεο (θαηά πξνζέγγηζε έλα 

έηνο πξφνδνο αλά έηνο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ  

 

πκπεξαζκαηηθά, απφ φζα αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, θάπνηεο απφ ηηο έξεπλεο πνπ 

παξαηίζεληαη ρξεζηκνπνηνχλ ςπρνεθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο ηεο δπζιεμίαο 

(κε ή ρσξίο πνιπκέζα) θαη αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο κε βάζε ηα δηεζλή 

ηεζη αμηνιφγεζεο ηεο αλάγλσζεο, νξζνγξαθίαο, θαηαλφεζεο θιπ, ελψ άιιεο απφ απηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο κεζφδνπο θαη αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε βάζε ηηο 

πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ελεξγνπνηνχληαη. 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη επηθξαηέζηεξεο κέζνδνη αληηκεηψπηζεο ηεο Γπζιεμίαο νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο. Αλαιχνληαη ε πξνζέγγηζε Orton – Gillingham, ηα 

πξνγξάκκαηα Lindamood – Bell, ε πξνζέγγηζε Wilson γηα ηε γιψζζα θαη ε Μέζνδνο 

Παπιίδε. Έπεηηα, απφ κειέηε ησλ εξεπλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο, 

γίλεηαη θξηηηθή επεμεξγαζία απηψλ σο πξνο ηνλ κεζνδνινγηθφ ζρεδηαζκφ. Παξαηεξνχληαη 

αξθεηά κεζνδνινγηθά θελά, θάηη πνπ καο θάλεη λα ακθηζβεηνχκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θάπνησλ απφ απηέο ηηο κεζφδνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πξνζεγγίζεηο Orton – Gillingham θαη Wilson ακθηζβεηνχληαη σο 

πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο απφ αξθεηέο έξεπλεο. Άιιεο ηηο βξίζθνπλ 

απνηειεζκαηηθέο σο πξνο φιεο ηηο παξακέηξνπο/κεηξήζεηο, άιιεο σο θάπνηεο θαη άιιεο 

θαζφινπ. Δίλαη θαη νη δχν πξνζηηέο νηθνλνκηθά, αιιά δελ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ζε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σα πξνγξάκκαηα Lindamood – Bell εζηηάδνπλ ζηε 

θσλνινγηθή επίγλσζε, νη έξεπλεο πνπ ηα ππνζηεξίδνπλ δελ παξνπζηάδνπλ κεζνδνινγηθά 

θελά, είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθά, αιιά ην θφζηνο ηνπο είλαη εμαηξεηηθά πςειφ.  

Αθφκε, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο δε ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πξφνδν πνπ ζα είρε ην παηδί εάλ  

θνηηνχζε ζην ζρνιείν φζνλ αθνξά ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ νξζνγξαθία. Γηφηη, ε 

βειηίσζε πνπ παξαηεξείηαη κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο κπνξεί λα νθείιεηαη θαζαξά ζε 

σξίκαλζε θαη φρη ζην πξφγξακκα αληηκεηψπηζεο, ηδηαίηεξα αλ ην πξφγξακκα 

θαηαιακβάλεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπίζεο, θάπνηεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη βειηηψλνπλ 

ην θσλνινγηθφ έιιεηκκα ζηα παηδηά κε δπζιεμία θαη ζπλεπψο ηελ αλάγλσζε. Χζηφζν, νη 

κεηξήζεηο πνπ γίλνληαη πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε αθνξνχλ κφλν ηεζη θσλνινγηθήο 

επίγλσζεο θαη φρη ηελ αλάγλσζε. Καηά ζπλέπεηα, δελ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη 

βειηηψλεηαη ε αλάγλσζε, αθνχ ε αμηνιφγεζε δε γίλεηαη ζηελ αλάγλσζε. Αθφκε, ηα 



θξηηήξηα κε ηα νπνία ηα παηδηά εληάζζνληαη ζηελ νκάδα ησλ δπζιεμηθψλ δελ είλαη ζε φιεο 

ηηο έξεπλεο μεθάζαξα, αθνχ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αλαθέξεηαη φηη νη ίδηνη νη εξεπλεηέο 

δίλνπλ ηε δηάγλσζε γηα δπζιεμία θαη φρη θάπνηνο άιινο θνξέαο.  

Δπηπξφζζεηα, φπσο είδακε θαη παξαπάλσ, ππάξρνπλ πνιιά πξνγξάκκαηα θαη έξεπλεο γηα 

δηάθνξεο γιψζζεο. Όκσο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ ηεο δηαθνξάο ηεο δνκήο ησλ 

γισζζψλ δελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ε κέζνδνο αληηκεηψπηζεο ηεο κηαο ρψξαο ζηελ άιιε, 

φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα δηαγλσζηηθά ηεζη. Σίζεληαη δεηήκαηα θσλνινγηθήο ζπλέπεηαο 

ησλ γισζζψλ, γξακκαηηθήο, ζπληαθηηθνχ θ.ά. 

Καηαιήγνληαο, αληηιακβαλφκαζηε φηη ε πιένλ απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο Γπζιεμίαο είλαη ε Μέζνδνο Παπιίδε. Λακβάλεη ππφςε ηεο ηα πξφζθαηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα (βηναλάδξαζε) θαη ηηο αιιαγέο ηεο εγθεθαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξηλ 

θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, είλαη εμαηνκηθεπκέλε θαη βαζίδεηαη ζηε ρξήζε πνιπκέζσλ. ε 

ζχγθξηζε κε άιιεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο, δελ παξαηεξνχληαη 

κεζνδνινγηθά θελά σο πξνο ην ζρεδηαζκφ ησλ εξεπλψλ πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ. Γειαδή, 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε θπζηνινγηθή σξίκαλζε ηνπ παηδηνχ, ηε πξφνδν πνπ ζα είρε αλ 

πήγαηλε κφλν ζην ζρνιείν θαη αμηνινγεί πξηλ ηελ παξέκβαζε θαη κεηά ηελ παξέκβαζε 

απηφ πνπ ηζρπξίδεηαη φηη βειηηψλεη, πρ. ηελ αλάγλσζε, ηελ νξζνγξαθία θιπ. Δπηπιένλ, 

είλαη πξνζηηή νηθνλνκηθά θαη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή. 
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