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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η εν λόγω έρευνα αποσκοπεί στο να άρει τη σύγχιση που επικρατεί σχετικά με 

τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε άτομα με δυσλεξία. Θα ωφελήσει κυρίως 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι σκόπιμο να γνωρίσουν τη φύση της δυσλεξίας, του 

τρόπου λειτουργίας του εγκεφάλου ενός δυσλεκτικού, καθώς και να έρθουν σε επαφή 

με θεωρητικές και πρακτικές μεθόδους και στρατηγικές διδασκαλίας. Βάσει ποσοστών, 

1 στους 10 μαθητές κάθε τάξης αναμένεται να έχει δυσλεξία, και να χρήζει 

διαφορετικής αντιμετώπισης. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι κατάλληλα 

ενημερωμένοι και καταρτισμένοι πάνω στις ιδιαιτερότητες της δυσλεξίας, ώστε να 

ανταποκρίνονται κατάλληλα στο εκπαιδευτικό τους έργο. 

Αντίστοιχο όφελος μπορούν να έχουν και οι δυσλεκτικοί μαθητές γνωρίζοντας 

τις λεπτομέρειες της μαθησιακής αυτής δυσκολίας. Είναι γνωστό πως η ανάπτυξη 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων είναι το κλειδί για τη μάθηση, πόσο μάλλον στην ιδιάζουσα 

περίπτωση ενός δυσλεκτικού, για την οποία δεν υπάρχουν λύσεις- πανάκεια, αλλά είναι 

κρίσιμο ο κάθε μαθητής να γνωρίζει τα δυνατά και αδύναμα σημεία του. Κυριότερο, 

γνωρίζοντας ότι η δυσλεξία δεν είναι αδυναμία, αλλά διαφορετικότητα, ενισχύεται η 

αυτοπεποίθηση των μαθητών.  

Εν κατακλείδι, ευελπιστώ η παρούσα έρευνα να ωφελήσει οποιονδήποτε άλλο 

συναναστρέφεται μαθητές με δυσλεξία, και επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά. Γονείς 

και φίλοι, οι οποίοι δύνανται να παρέχουν πολύτιμη βοήθεια και συμπαράσταση, θα 

βρουν χρήσιμες πληροφορίες για το σκοπό αυτό. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία 

για τους μαθητές με δυσλεξία, ανεξαρτήτως της μητρικής τους γλώσσας. Αυτό 

οφείλεται στις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, και οι οποίες σχετίζονται με 

τον διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου και επεξεργασίας πληροφοριών. 

Συγκεκριμένα, αποδίδεται στη διαφορετική κατασκευή των οπτικών εγκεφαλικών 

κέντρων, που τους κάνουν να σκέφτονται μέσω εικόνων, δηλαδή με ευρύτερη χρήση 

του δεξιού ημισφαιρίου, σε αντίθεση με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης που σκέφτονται 

με λέξεις. Επιπρόσθετες δυσκολίες με τη μακρόχρονη μνήμη, την αποστήθιση, ειδικά 

των ασύνδετων πληροφοριών, την ακαλλιγραφία και την έλλειψη οργάνωσης, 

καθιστούν ακόμη δυσκολότερη την ενασχόλησή τους με το γραπτό λόγο, πόσο 

μάλλον σε μια γλώσσα της οποίας οι συντακτικοί, φωνολογικοί και μορφολογικοί 

κανόνες τους είναι άγνωστοι. Τέλος, πολύ συχνά οι μαθητές με δυσλεξία 

επιβαρύνονται και από συνοδές δυσκολίες, όπως η διάσπαση προσοχής και η 

υπερκινητικότητα, τα οποία όχι μόνο δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, 

αλλά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας, ώστε να 

διαμορφώνονται κατάλληλα οι δραστηριότητες και οι μέθοδοι διδασκαλίας. 

Η παρούσα μελέτη θα επικεντρωθεί στην εκτενή μελέτη βιβλιογραφίας 

σχετικά με την απόκτηση μιας ξένης γλώσσας από δυσλεξικούς μαθητές με μητρική 

την Ελληνική. Οι προαναφερθείσες δυσκολίες των δυσλεξικών θα αναλυθούν 

συγκριτικά με τη μητρική γλώσσα και την εκάστοτε γλώσσα- στόχο που μαθαίνουν, 

συνυπολογίζοντας τις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των δύο γλωσσών στη δομή, τη 

μορφολογία και τη φωνολογική συνέπεια. 

Περνώντας στους άξονες της μελέτης, οι τελευταίοι θα διαμορφωθούν βάσει 

των δύο κεντρικών δραστηριοτήτων που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με το 

γραπτό λόγο, την ανάγνωση και την ορθογραφία. Θα μελετηθούν οι κατηγορίες των 

αλφαβητικών γλωσσών βάσει του ορθογραφικού βάθους, μιας έννοιας που περιγράφει 

τη σχέση μεταξύ γραμμάτων και ήχων και το αντίστροφο, αλλά και τη συλλαβική 

πολυπλοκότητα. Η Ελληνική γλώσσα, λόγου χάρη, θεωρείται διαφανής γλώσσα, υπό 

την έννοια ότι υπάρχει μια προς μια αντιστοίχιση φωνημάτων και γραφημάτων. Το 

ίδιο ισχύει και με γλώσσες όπως τα Ιταλικά ή Γερμανικά, ενώ αντίθετα, γλώσσες 

όπως τα Αγγλικά παρουσιάζουν αδιαφάνεια ως προς την ανάγνωση, αλλά και το 
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συλλαβισμό. Η συστηματοποίηση των ομοιοτήτων και διαφορών θα βοηθήσει στον 

εντοπισμό των δυσκολιών που κατά πάσα πιθανότητα θα αντιμετωπίσει ο δυσλεξικός 

μαθητής κατά τη διαδικασία εκμάθησης κάθε γλώσσας, με στόχο πάντοτε να τις 

αντιμετωπίσει με επιτυχία.  

 Επομένως, θα μελετηθούν στην πορεία μέθοδοι που στόχο θα έχουν την 

αντιμετώπιση τέτοιων δυσκολιών, τόσο στην ανάγνωση όσο και στην ορθογραφία. 

Θα εξετασθούν διεξοδικά μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί επάνω στις τεχνικές 

ανάγνωσης τις οποίες χρησιμοποιούν άτομα με ποικιλία μητρικών γλωσσών, αλλά 

και οι δίγλωσσοι. Σε αυτές ανήκουν ενδεικτικά η Θεωρία του Ορθογραφικού Βάθους 

των Katz & Frost (1992), η θεωρία Grain Size για την ανάγνωση (Ziegler & Gosuami, 

2005) και άλλες.  

Μεταβαίνοντας στα ερωτήματα προς διερεύνηση: 

1. το βασικότερο θα είναι κατά πόσο η μετάβαση από μια ορθογραφικά 

διάφανη σε μια λιγότερο διάφανη γλώσσα οδηγεί τους αναγνώστες να 

υιοθετούν διαφορετικές στρατηγικές αποκωδικοποίησης και 

επεξεργασίας σε επίπεδο εγκεφαλικής δραστηριότητας.  

2. Κατ’ επέκταση, τι είδους στρατηγικές ανάγνωσης χρησιμοποιούνται 

από τους ομιλητές γλωσσών όπως η Ελληνική, σε αντιπαραβολή προς 

ομιλητές, λόγου χάρη, της Αγγλικής.   

3. Σε τελικό στάδιο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα πώς μπορούν 

να εφαρμοστούν οι συγκεντρωμένες γνώσεις μας για τον τρόπο 

επεξεργασίας του γραπτού λόγου από τους δυσλεξικούς, σε 

συνδυασμό με το δεδομένο ότι η πρώτη γλώσσα τους είναι η 

Ελληνική, ώστε να προχωρήσουμε στην εκμάθηση μιας ξένης 

γλώσσας. Αναλυτικότερα, με ποιους τρόπους μαθαίνουν οι δυσλεξικοί 

την πρώτη γλώσσα, δεδομένων των διαφορετικών ανατομικών διόδων 

επεξεργασίας, και πώς μπορούν στην πράξη να ξεπεραστούν οι 

δυσκολίες ανάγνωσης, ορθογραφίας και συστηματοποίησης των 

εισερχόμενων πληροφοριών για τη δομή ενός νέου κώδικα. 
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  1.1. Ορισμός και Χαρακτηριστικά Δυσλεξίας 

 Η δυσλεξία ορίζεται ως η βιολογική δυσκολία, κληρονομικής φύσεως, η 

οποία γίνεται, μεταξύ άλλων, έκδηλη στη σημαντική διαφορά μεταξύ των επιδόσεων 

ενός ατόμου ανάμεσα στον προφορικό και το γραπτό λόγο, ανεξαρτήτως της 

προσπάθειας που το τελευταίο μπορεί να καταβάλλει (Παυλίδης & Γιαννούλη, 2003). 

Οι νοητικές ικανότητες του ατόμου δε φαίνεται να συνάδουν με τη σχολική του 

επίδοση, ιδιαίτερα αναφορικά προς τα φιλολογικά, τις ξένες γλώσσες και γενικότερα 

τα θεωρητικά μαθήματα, αλλά και τα μαθηματικά, ενώ, πιο συγκεκριμένα, οι 

δυσκολίες εμφανίζονται στα γραπτά (Παυλίδης, όπως αναφέρεται στους Βάμβουκα & 

Πεδιαδίτη, 2000, σελ. 53-81).  

Οι δυσλεξικοί είναι ανορθόγραφοι και διαβάζουν εξαιρετικά αργά, αφού 

«συχνά κομπιάζουν, επαναλαμβάνουν λέξεις ή συλλαβές, παραφράζουν- μέχρι του 

σημείου άλλη λέξη να βλέπουν και άλλη να διαβάζουν» (Παυλίδης, όπως αναφέρεται 

στους Βάμβουκα & Πεδιαδίτη, 2000, σελ. 53-81). Επιπρόσθετα, συχνό φαινόμενο 

είναι ο δυσανάγνωστος γραφικός χαρακτήρας.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις πάσχει και ο οπτικοκινητικός συντονισμός, αλλά 

και οι ικανότητες προσανατολισμού, αφού τα άτομα συχνά δυσκολεύονται στη 

διάκριση μεταξύ του «δεξιά» και «αριστερά». Ως αποτέλεσμα, τα άτομα με δυσλεξία 

παρουσιάζονται ως αδέξια και απρόσεκτα, κάτι που, ιδίως κατά την παιδική ηλικία, 

οδηγεί συχνά σε ακούσιους τραυματισμούς.   

Προβλήματα υπάρχουν αρκετές φορές και στην εκτέλεση πράξεων που 

βρίσκονται σε αλληλουχία, ή στην εξιστόρηση γεγονότων κατά χρονολογική σειρά. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι η δυσκολία τους να απαριθμήσουν ή να 

κατονομάσουν δεδομένα χωρίς λογική σύνδεση μεταξύ τους, όπως είναι τα γράμματα 

του αλφάβητου, οι μήνες, ή η προπαίδεια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πάσχουν η 

βραχύχρονη λεκτική τους μνήμη και η ταχύτητα επεξεργασίας. Μπορεί, επίσης, να 

αδυνατούν να εκτελέσουν οδηγίες, ή να απαντήσουν σε μια ερώτηση, πράγμα που 

φαινομενικά μπορεί να ερμηνευτεί από τον εκπαιδευτικό ως έλλειψη προσοχής (Rose, 

2009, σελ.112). Σε μετέπειτα στάδια της εκπαίδευσης, το κράτημα σημειώσεων, ο 

προγραμματισμός εργασιών και η αυτοοργάνωση, μπορεί να αποδειχτούν ιδιαίτερα 

δύσκολες διαδικασίες για ένα παιδί με αυξημένες δυσκολίες στη λεκτική μνήμη 

(Rose, 2009, σελ. 112). 
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Τέλος, τα άτομα με δυσλεξία μπορεί να παρουσιάζουν ορισμένα από τα 

προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης που εντοπίζονται στη ΔΕΠΥ (Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας), αφού συχνά η δυσλεξία 

συνοδεύεται και από τη ΔΕΠΥ, με επιπρόσθετο αποτέλεσμα οι μαθητές αυτοί να 

παρουσιάζουν υπερκινητικότητα και παρορμητικές τάσεις. 

Στον αντίποδα των παραπάνω δυσκολιών, οι δυσλεξικοί είναι προικισμένοι με 

διάφορα προτερήματα, τα οποία πηγάζουν από τη διαφορετική κατανομή ορισμένων 

λειτουργιών στα εγκεφαλικά κέντρα. Η επικράτηση του δεξιού ημισφαιρίου κατά την 

επεξεργασία πληροφοριών εξηγεί την, ως επί το πλείστον, ανεπτυγμένη φαντασία, 

δημιουργικότητα και καλλιτεχνική τάση, με έμφαση στις πρακτικές δραστηριότητες, 

των ατόμων με δυσλεξία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στους Βάμβουκα & 

Πεδιαδίτη από τον Παυλίδη, στους δυσλεξικούς τα κέντρα του λόγου είναι εξίσου 

ανεπτυγμένα και στα δύο ημισφαίρια, ενώ επίσης, μια διαφοροποίηση στα οπτικά 

κέντρα τους επιτρέπει την «ταχύτατη και παράλληλη επεξεργασία πληροφοριών» 

(2000, σελ.53-81). 
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2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

2.1. Δομή 

Αρχικά, κρίνεται σκόπιμη μια σύντομη ανασκόπηση των βασικών διαφορών 

στη δομή της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, καθώς και των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν την ανάγνωση και 

την ορθογραφία της εκάστοτε μητρικής τους γλώσσας. Η αποκάλυψη αυτή των 

δομικών διαφορών αναμένεται να ρίξει φως στην κατανόηση τόσο των μεθόδων που 

χρησιμοποιούν οι μαθητές, δυσλεκτικοί και μη, κατά την ανάγνωση, όσο και στις 

διάφορες εγκεφαλικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την παραπάνω 

διαδικασία. Σε ένα επόμενο στάδιο, αναμένεται να οδηγήσει σε συμπεράσματα 

σχετικά με τις μεθόδους ανάγνωσης που χρησιμοποιούνται κατά την εκμάθηση της 

Αγγλικής ως ξένης γλώσσας από δυσλεκτικούς ποικίλλων γλωσσικών υποβάθρων.  

Το Αγγλικό αλφάβητο αποτελείται από 26 γράμματα, τα οποία συνδυάζονται 

για να παραχθούν περισσότερα από 40 φωνήματα, ενώ τα ίδια τα γράμματα ή οι 

συνδυασμοί τους είναι συχνά ασαφείς όσον αφορά τους ήχους που αναπαριστούν 

(Ellis et. al., 2004). Tα 5 φωνήεντα που υπάρχουν (a, e, i, o, u), δεν προφέρονται 

πάντοτε με τον ίδιο τρόπο, ενώ δημιουργούν 12 δίψηφα φωνήεντα (ee, ea, ey, ai, ay, 

ow, oo, oi, oe, ie, ue, ui), εκ των οποίων τα 6 διαφοροποιούνται ως προς την προφορά 

τους, ανάλογα με τη θέση τους μέσα στη λέξη (λόγου χάρη το δίψηφο φωνήεν “ai” 

στις λέξεις “pain” και “air”). Τα σύμφωνα είναι περισσότερο σταθερά στην εκφορά 

τους (με εξαίρεση τα c και g, που προφέρονται διαφορετικά, ανάλογα με το φωνήεν 

που ακολουθεί), και, σύμφωνα με τον Venezky (1970), μόνο τα n, r και v 

προφέρονται πάντοτε το ίδιο.  

Στα Αγγλικά ο συνηθέστερος τύπος συλλαβής είναι ο «κλειστός» -κλείνει με 

σύμφωνο-, χαρακτηριστικό το οποίο δυσκολεύει τους νεαρούς μαθητές στην 

προσπάθειά τους να διαχωρίσουν σε φωνήματα τις λέξεις (Ellis et. al. 2004). 

Αναφορικά προς το επίπεδο της μορφολογίας, τα Αγγλικά δεν έχουν κανόνες 

που να υπαγορεύουν τη θέση του υποκειμένου, επομένως πρέπει να ακολουθούν 

αυστηρότερη και πιο άκαμπτη συντακτική δομή (Υποκείμενο -Ρήμα -Αντικείμενο/ 

Κατηγορούμενο) (Παυλίδης & Γιαννούλη, 2003). Στα Ελληνικά υπάρχει περισσότερη 

συντακτική ελευθερία, καθώς οι μορφο- συντακτικοί κανόνες της γλώσσας 

επιτρέπουν την αντιμετάθεση των λέξεων μέσα σε μια πρόταση, χωρίς να αλλάζει η 
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συντακτική τους αξία (για παράδειγμα, το υποκείμενο βρίσκεται πάντοτε σε πτώση 

Ονομαστική). 

Τέλος, φωνολογικά η Αγγλική γλώσσα είναι λιγότερο ομαλή από την 

Ελληνική. Μάλιστα,  γραμμή της φωνολογικής συνέπειας των γλωσσών, από τη 

φωνολογικά ασυνεπέστερη προς τη φωνολογικά διαυγέστερη, διαμορφώνεται από 

τους Wydell & Butterworth (1999) (όπως παρατίθεται στους Παυλίδης & Γιαννούλη, 

2003), ως εξής: Αγγλική, Γαλλική, Δανέζικη, Γερμανική, Ελληνική, Ιταλική. Αυτό, 

πρακτικά, σημαίνει πως στην Ελληνική γλώσσα, «κάθε γράφημα αναπαρίσταται 

σταθερά από ένα μόνο φώνημα» (Παυλίδης & Γιαννούλη, 2003). 

Το Ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα που αναπαριστούν 32 φωνήματα. 

Και εδώ υπάρχουν ορισμένες ασυνέπειες στην αντιστοίχιση των γραφημάτων με 

φωνήματα, όπως τα δίψηφα φωνήεντα (η προφορά τους αλλάζει ανάλογα με τη θέση 

τους στη λέξη), οι δίφθογγοι, αλλά και τα ομόφωνα. Ο Πόρποδας (1991), κάνει λόγο 

και για περιπτώσεις που ορισμένα γράμματα είναι εντελώς άηχα. Μια επιπλέον 

ειδοποιός διαφορά είναι το σημείο τονισμού, το οποίο πολλές φορές διαφοροποιεί τη 

σημασία της λέξης, συνεπώς είναι σημαντικό να αποκωδικοποιείται σωστά. Σε 

ορισμένα παρώνυμα, όπως αποκαλούνται οι λέξεις που μοιάζουν κάπως στην 

προφορά, αλλά διαφοροποιούνται στη σημασία, ο τόνος παίζει καθοριστικό ρόλο. Για 

παράδειγμα: «άλλα» (Αόριστη Αντωνυμία, ουδέτερο, ονομαστική ενικού αριθμού) 

και «αλλά» (Αντιθετικός Σύνδεσμος). 

Αναφορικά προς την ανάγνωση, τα Ελληνικά είναι πιο συνεπή στην 

αντιστοίχιση γραφημάτων –φωνημάτων, ενώ ο «ανοιχτός» τύπος των συλλαβών –

λήγουν σε φωνήεν- καθιστά ευκολότερο τον προφορικό συλλαβισμό. Ωστόσο, πρέπει 

να αναφερθεί, πως στην ορθογραφία, λόγω της μορφοφωνημικής φύσης των Νέων 

Ελληνικών  (η ορθογραφία αναπαριστά την ετυμολογία των λέξεων, όχι την προφορά 

εξολοκλήρου), οι μαθητές αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα. 

Παρατίθενται σχηματικά σε πίνακες οι διαφορές των δύο γλωσσών σε επίπεδο 

φωνολογίας και μορφολογίας.  
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2) 

 

 

(Παυλίδης & Γιαννούλη, 2003) 
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2.2. Ορθογραφία και Ανάγνωση 

 Στην προσπάθεια κατηγοριοποίησης των γραπτών γλωσσών, 

υφίσταται μια πολύ σημαντική διάκριση μεταξύ των λογογραφικών, των συλλαβικών 

και των αλφαβητικών συστημάτων. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν γλώσσες όπως 

τα Κινέζικα, στα οποία γίνεται χρήση καθιερωμένων συμβόλων που αναπαριστούν 

νόημα, στη δεύτερη τα σύμβολα αυτά αναπαριστούν ολόκληρες συλλαβές (για 

παράδειγμα τα Ιαπωνικά Κάνα), ενώ στην τρίτη και συνηθέστερη, τα αλφαβητικά 

συστήματα, ανήκουν οι γραπτές γλώσσες των οποίων τα σύμβολα αντιστοιχούνται με 

ξεχωριστά φωνήματα (Ellis, Natsume, Stavropoulou, Hoxhallari, Van Daal, Polyzoe, 

Tsipa, Petalas, 2004). 

Η Ελληνική και η Αγγλική γλώσσα ανήκουν στα αλφαβητικά συστήματα, 

εκείνα, δηλαδή, στα οποία η κωδικοποίηση του γραπτού λόγου γίνεται σε επίπεδο 

γραφήματος, με το τελευταίο να αντιστοιχεί σε ένα φώνημα, προς αναπαράσταση των 

ήχων. Ωστόσο, μέσα στην κατηγορία των ορθογραφικών γραφών εμφανίζονται 

διαφορές μεταξύ των γλωσσών στις οποίες η αντιστοιχία γραφημάτων- φωνημάτων 

είναι συνεπής (όπως είναι τα Ελληνικά, τα Γερμανικά, τα Ισπανικά και άλλες) και 

στις λιγότερο συνεπείς, όπως είναι τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Οι περισσότερο 

συνεπείς γραφές αποκαλούνται «διαφανείς», ενώ οι ασυνεπείς «αδιαφανείς», αφού 

κάθε γράφημα μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερους από έναν ήχους (Ellis et. al., 

2004).  

Οι αλφαβητικές γλώσσες, επομένως,  διαφέρουν σε επίπεδο ορθογραφικού 

βάθους. Ορθογραφικό βάθος είναι η έννοια που περιγράφει τη σχέση μεταξύ 

γραμμάτων και ήχων και το αντίστροφο, όπως επίσης και τη συλλαβική 

πολυπλοκότητα. Τα Ελληνικά είναι μια διαφανής γλώσσα, με τη έννοια πως υπάρχει 

μία προς μία αντιστοίχιση γραφημάτων-φωνημάτων. Παρόλα αυτά, στο συλλαβισμό 

θεωρείται μια μάλλον βαθιά γλώσσα. Τα Αγγλικά, από την άλλη μεριά, είναι 

αδιαφανή τόσο για την ανάγνωση, όσο και για τον συλλαβισμό. Για παράδειγμα, ο 

ήχος /i/ μπορεί να γραφεί ως <ee, i, ie, ei, ey, ea>. Έτσι, ο συλλαβισμός μιας αγγλικής 

λέξης είναι συχνά διαφορετικός από την προφορά της. Τόσο στα Ελληνικά όσο και 

στα Αγγλικά, η ορθογραφία έχει μείνει η ίδια παρά τις διαφορές στην προφορά ανά 

τα έτη. Έτσι, και στις δυο γλώσσες, η φωνολογική κατάτμηση των λέξεων 

(segmentation) είναι λιγότερο προβλέψιμη από την ανάγνωση. 
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Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η Θεωρία του Ορθογραφικού Βάθους των 

Katz & Frost (1992) ρίχνει περισσότερο φως στο ζήτημα για τις προβλεπόμενες 

μεθόδους επεξεργασίας της γλώσσας των Αγγλικών από μαθητές με μητρική γλώσσα 

την Ελληνική. Οι αναγνώστες με μητρική την Αγγλική γλώσσα, λόγω της 

φωνολογικής της ασυνέπειας, τείνουν να χρησιμοποιούν, κατά την ανάγνωση, 

περισσότερες από μία μεθόδους αποκωδικοποίησης. Τα στάδια της ανάγνωσης 

ξεκινούν από τη «λογογραφική ανάγνωση», στην οποία αναγνωρίζουν οπτικά 

ολόκληρες λέξεις, περνούν στο στάδιο της αντιστοίχισης γραφημάτων- φωνημάτων 

(«αλφαβητική ανάγνωση») καταλήγοντας στο πιο εξειδικευμένο στάδιο της 

«ορθογραφικής ανάγνωσης», κατά την οποία αναγνωρίζουν και προφέρουν απ’ 

ευθείας λέξεις, υψηλής κυρίως συχνότητας, βάσει της ορθογραφίας τους. Οι 

αναγνώστες με μητρική την Ελληνική, ή άλλες φωνολογικά διαφανείς γλώσσες, 

τείνουν να χρησιμοποιούν τη φωνολογική μέθοδο ανάγνωσης, ενώ οι αναγνώστες με 

μητρική κάποια αδιαφανή γλώσσα, όπως η Αγγλική, τείνουν να βασίζονται 

περισσότερο στην οπτική- ορθογραφική αναγνώριση της λέξης που έχουν 

αποθηκευμένη στη μνήμη τους (Katz & Frost, 1992).  

  2.2.1. Θεωρία “Grain Size” για την Ανάγνωση 

 Το 2005 και 2006 οι Ziegler και Gosuami, πρότειναν τη “grain size theory”, 

στην οποία οι διαφορές στην ορθογραφική διαφάνεια οδηγούν σε εξάρτηση σε 

διαφορετικές υποομάδες μέσα στη λέξη για αναγνώριση της. Στις αδιαφανείς 

ορθογραφίες οι αναγνώστες πρέπει να στηρίζονται σε μεγαλύτερα συμπλέγματα 

γραμμάτων για να σχηματίσουν την κατάλληλη φωνολογική μορφή μιας και το 

προηγούμενο ή ακόλουθο περιεχόμενο της λέξης διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο. 

Αντιθέτως, στις διαφανείς ορθογραφίες, οι αναγνώστες στηρίζονται σε πολύ 

μικρότερες ομάδες. Για παράδειγμα, στα Αγγλικά λόγω της φωνολογικής ασυνέπειας, 

τα άτομα τείνουν να αναγνωρίζουν τη λέξη όχι γράμμα-γράμμα, αλλά βασιζόμενοι σε 

μεγαλύτερα κομμάτια, λόγου χάρη: 

word onset  rime 

spoil Sp oil 

pie P ie 
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Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει σε συνεπέστερες ορθογραφίες, όπως τα 

ελληνικά ή τα Γερμανικά. Σε έρευνες που συνέκριναν Άγγλους, Γερμανούς και 

Έλληνες νέους αναγνώστες, βρέθηκε πως το μεγαλύτερο “grain size” σε λέξεις ήταν 

σημαντικό για τους Άγγλους. Αντιθέτως, οι Γερμανοί και οι Έλληνες έδειχναν μια 

ξεκάθαρη προτίμηση για μικρότερα “grain sizes” (Gosuami, Ziegler & Richardson, 

2005; Gosuami, Porpodas & Wheelwright, 1997). 

  

 

 

2.2.2. Τεχνητές Ορθογραφίες για την Ανάγνωση 

  Τα τελευταία χρόνια διερευνάται η χρήση των τεχνητών ορθογραφιών σαν 

ένα εργαλείο μελέτης των παραγόντων που δημιουργούν διαφορές στην αναγνωστική 

ικανότητα. Οι τεχνητές ορθογραφίες δημιουργούν ή δανείζονται γραφήματα από ένα 

άγνωστο αλφάβητο και χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση των διαφορών των 

ορθογραφικών αλφαβήτων σε εργαστηριακές συνθήκες. Οι τεχνητές ορθογραφίες 

βοηθούν τους ερευνητές να ασκούν περισσότερο έλεγχο στην έρευνα ρυθμίζοντας τα 

χαρακτηριστικά της γλώσσας-εργαλείου όπως τους εξυπηρετεί καλύτερα. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η φωνολογική συνέπεια της γλώσσας όπως και 

η πολυπλοκότητα φωνολογικής αντίληψης των λέξεων. Ένας ακόμα σημαντικός 

παράγοντας είναι το γεγονός πως αποκλείει σαν μεταβλητή την προγενέστερη 

εμπειρία που μπορεί να έχει ο αναγνώστης και μπορεί έτσι να αλλοιώσει το 

αποτέλεσμα καθώς αυτή η γλώσσα είναι εντελώς φτιαχτή. 

Μεγάλη είναι η χρησιμότητα των τεχνητών ορθογραφιών στη μελέτη του 

“grain size” που όπως έχει προαναφερθεί είναι το κομμάτι της ομιλούσας γλώσσας 

που μπορεί να αποδοθεί σε ένα οπτικό γράφημα. Με τη βοήθεια των τεχνητών 

ορθογραφιών το μελετάμε στις τρείς διαστάσεις του. Η πρώτη είναι η αρχή της 

αντιστοιχίας όπου η ορθογραφική μονάδα αντιστοιχίζεται στη φωνολογική. Η 

δεύτερη είναι η μονάδα της διδασκαλίας, δηλαδή εκείνα τα κομμάτια της λέξης που 

είναι σημαντικά και δίνεται έμφαση σε αυτά κατά τα πρώτα στάδια εκμάθησης της 

ανάγνωσης. Και τέλος, η Τρίτη διάσταση είναι οι μονάδες που χρησιμοποιούνται 

στον συλλαβισμό.  
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Σε άλλο πεδίο που μπορούν να συμβάλλουν οι τεχνητές ορθογραφίες είναι η 

πιθανότητα αλλαγών σε μια γλώσσα που μπορεί να τη βελτιώσουν, όπως επίσης και ο 

έλεγχος σε αλλαγές που ήδη έχουν γίνει σε μια γλώσσα για να εξεταστεί κατά πόσο 

ήταν ωφέλιμες ή όχι. Είναι γεγονός πως παρά τη φαινομενική παύση της εξέλιξης των 

μοντέρνων γραφικών συστημάτων, στην πραγματικότητα οι ορθογραφίες 

διαφοροποιούνται έστω και άτυπα κι έτσι οι τεχνητές ορθογραφίες μπορούν να 

αποτρέψουν κάποια λάθη που πάνε να υιοθετηθούν πριν συμβεί αυτό και καταστήσει 

τη διόρθωση πιο δύσκολη. 

Στο πεδίο των Μαθησιακών Δυσκολιών, οι τεχνητές ορθογραφίες αποτελούν 

μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για στοχευμένη διάγνωση και παρέμβαση. Είναι 

χαρακτηριστικό το παράδειγμα ενός αλεξικού ασθενή με βλάβη στο αριστερό 

ημισφαίριο που διάβαζε με μεγαλύτερη ευκολία μια συλλαβική τεχνητή ορθογραφία 

από ότι μια φωνημική. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα πως το δεξιό ημισφαίριο 

επηρεάζεται λιγότερο από ελλείμματα στο φωνολογικό επίπεδο της ανάγνωσης. Ο 

ρόλος της τεχνητής ορθογραφίας, λοιπόν, θα μπορούσε να είναι μια προσπάθεια 

οικοδόμησης με βάση τις ικανότητες και όχι τις αδυναμίες που μπορεί να έχει ο 

ασθενής (Moore et al., 2014). 

Τέλος, οι τεχνητές ορθογραφίες είναι χρήσιμες στην κατανόηση των 

δυσκολιών κατά την εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας πέρα από την μητρική. Οι 

Nelson, Liu, Fiez και Perfetti , βρήκαν πως ενώ οι Κινέζοι αναγνώστες είναι ικανοί να 

χρησιμοποιήσουν μια εγκεφαλικά «κινέζικη» στρατηγική για να διαβάσουν τα 

Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα, οι Άγγλοι αναγνώστες ενεργοποίησαν και άλλες 

εγκεφαλικές περιοχές από τις συνήθως χρησιμοποιούμενες όταν διάβαζαν Κινέζικα 

ως τη δεύτερη τους γλώσσα (2009). Μέσω μαγνητικής τομογραφίας (fMRI), βρέθηκε 

ότι οι Κινέζοι γνώστες της Αγγλικής χρησιμοποιούσαν περιοχές και των δύο 

ημισφαιρίων του εγκεφάλου όταν επεξεργάζονταν οπτικά τις δύο γλώσσες. Αντίθετα, 

σε Άγγλους που διδάσκονταν Κινέζικα ενεργοποιούνταν κυρίως περιοχές του 

αριστερού ημισφαιρίου για την ανάγνωση των Αγγλικών, αλλά ενεργοποιούνταν 

επιπρόσθετα περιοχές του δεξιού ημισφαιρίου για την οπτική αναγνώριση των 

Κινέζικων (Nelson et. al., 2009). Αυτό τονίζει την ιδέα πως όχι μόνο οι διαστάσεις 

της γραφής μιας γλώσσας επηρεάζουν το πώς διαβάζει κανείς μια δεύτερη γλώσσα, 

αλλά και οι δομικές αρχές της πρώτης του γλώσσας και κατά πόσο μοιάζουν με αυτές 

της δεύτερης. Έτσι, οι τεχνητές ορθογραφίες θα μπορούσαν να εντοπίσουν ποιοι 
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παράγοντες της δεύτερης γλώσσας δυσκολεύουν τον αναγνώστη και έτσι να δώσουν 

ανάλογες κατευθύνσεις (Hirshorn & Fiez, 2014). 

 

2.2.3. Τεχνικές Ανάγνωσης 

 Έρευνες έχουν δείξει πως οι λιγότερο επιδέξιοι μαθητές χρησιμοποιούν 

περιορισμένη ποικιλία στρατηγικών για να διευκολύνουν την ανάγνωση και να 

ξεπεράσουν περιορισμούς στην αναγνωστική κατανόηση (Griva et al., 2009a). Οι 

κακοί αναγνώστες επιδεικνύουν χαμηλότερου επιπέδου δεξιότητες επεξεργασίας 

κειμένου και χρησιμοποιούν στρατηγικές από το ειδικό στο γενικό (Griva, Alevriadou 

& Geladari, 2009b). Επικεντρώνονται στο να αποκωδικοποιήσουν λέξεις ξεχωριστά 

και σπάνια ασχολούνται με τον έλεγχο της κατανόησης (Salataci & Akyel, 2002). Πιο 

ικανοί αναγνώστες L2 χρησιμοποιούν πιο περίτεχνες στρατηγικές επεξεργασίας από το 

γενικό στο ειδικό (Griva, Alevriadou & Geladari, 2009b), ακολουθούν υψηλότερου 

επιπέδου σημασιολογικές διαδικασίες (Nassaji, 2003) και έχουν υψηλότερη αντίληψη 

και ικανότητα ελέγχου (Carrell, 1989). 

Αναφορικά με την ανάγνωση ψευδολέξεων, φαίνεται πως η ικανότητα αυτή 

αναπτύσσεται πολύ ευκολότερα στις διαφανείς ορθογραφίες σε σύγκριση με τις 

αδιαφανείς (Spencer & Hanley, 2003). 

Οι Stuart, Dixon, Masterson και Gray (2003), βρήκαν πως στο 50% των πιο 

συχνά αναγνωσμένων λέξεων σε παιδιά που τώρα μαθαίνουν να διαβάζουν, δεν τους 

είναι εύκολο να τις συλλαβίσουν. Αυτό υποστηρίζει την υπόθεση πως λόγω της 

Αγγλικής ασυνέπειας γραφήματος-φωνήματος ενθαρρύνεται περισσότερο η ολική 

στρατηγική αναγνώρισης των λέξεων. 

Σύμφωνα με τους Harris και Giannouli (1999), ο συλλαβισμός στα ελληνικά 

βασίζεται περισσότερο στην ετυμολογία της λέξης και όχι στην τρέχουσα προφορά της. 

Και αυτό διότι σε αυτή τη γλώσσα, τα διαφορετικά γραφήματα που αντιστοιχούν σε 

φωνήματα π.χ /ο/ <ο, ω>, /i/ <η, ι, υ, οι, ει, υι>, /e/ <ε,αι> μπορεί να διαφοροποιούνται 

ή ακόμα και να καταργούνται με τις αλλαγές στη γλώσσα ανά τα έτη. 

Ένα παιδί που αρχικά μαθαίνει μια ορθογραφία πιο διαφανή από τα Αγγλικά, 

μπορεί αργότερα να έχει δυσκολίες στην κατανόηση αδιαφανών γλωσσών. Σύμφωνα 

με τη Figueredo (2006), τα παιδιά αυτά έκαναν περισσότερα λάθη αντικατάστασης των 
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λέξεων εξαιρέσεων με κοινές μορφές (π.χ. gooses αντί για geese), πράγμα που δείχνει 

πως βασίζονταν ακόμα σε στρατηγικές δομικών στοιχείων της λέξης, επηρεασμένοι 

από την προηγούμενη τους γλώσσα.  

Βέβαια σε μια άλλη έρευνα των Bar-Kochva και Brezitz (2014), βρέθηκε πως 

η φωνολογική ενημερότητα και το rapid naming, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην αναγνωστική άνεση ανεξαρτήτως ορθογραφικού βάθους. Η διαφορά εδώ είναι 

πως μελετήθηκε η εκμάθηση της ανάγνωσης στα εβραϊκά. Η ιδιομορφία που 

εμφανίζεται  είναι πως τα παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν διαφορετικά επίπεδα βάθους 

μέσα στην ίδια γλώσσα. Στην πρώτη και στη δευτέρα τάξη, η γλώσσα είναι συνεπής με 

εμφανή διακριτικά σημεία που διευκολύνουν τους μαθητές. Στην τρίτη και την 

τέταρτη, τα σημεία αυτά σταδιακά απομακρύνονται, άρα αυτές είναι οι τάξεις που τα 

παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με κυμαινόμενα ορθογραφικά βάθη. Στο ίδιο μήκος 

κύματος, οι Katzir, Schiff και Suk Kim (2012), συνέκριναν Εβραίους νέους 

αναγνώστες με Άγγλους. Βρήκαν και αυτοί με τη σειρά τους πως το επίπεδο 

φωνολογικής ενημερότητας ήταν ένας ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας για την 

αναγνωστική ικανότητα και στις δυο γλώσσες. Το αξιοσημείωτο όμως είναι πως η 

γνώση του λεξιλογίου ήταν ενισχυτικός παράγοντας στην ανάγνωση των Αγγλικών. 

Κάτι τέτοιο, αποτελεί ένδειξη πως οι γλωσσικές ικανότητες έχουν ένα μοναδικό ρόλο 

στις ασυνεπείς ορθογραφίες όπου η ολική αναγνώριση λέξεων είναι αναγκαία. 

Στην έρευνα τους το 2012 οι Niolaki και Masterson διερεύνησαν κατά πόσο τα 

δίγλωσσα παιδιά Ελληνικής-Αγγλικής με υψηλές αναγνωστικές ικανότητες στην 

Ελληνική θα χρησιμοποιούσαν μια φωνολογική στρατηγική συλλαβισμού της 

Αγγλικής, λόγω της διαφανούς ορθογραφικής φύσης των Ελληνικών. Από την άλλη, η 

υπόθεση ήταν πως τα δίγλωσσα παιδιά με χαμηλότερες αναγνωστικές ικανότητες στα 

Ελληνικά, θα βασίζονταν σε μια πιο ολική στρατηγική στον συλλαβισμό της Αγγλικής. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πράγματι η δυνατή και η αδύναμη ικανότητα των 

δίγλωσσων παιδιών στην Ελληνική, τα διαφοροποίησε στις στρατηγικές συλλαβισμού 

των Αγγλικών. Πράγματι, τα παιδιά με ικανότητες στην Ελληνική, βασίστηκαν 

περισσότερο σε φωνολογικές διαδικασίες στον συλλαβισμό των Αγγλικών σε αντίθεση 

με τα αδύναμα παιδιά που στηρίχτηκαν περισσότερο σε οπτικές διαδικασίες ολικής 

αναγνώρισης λέξεων. Για να ενισχυθούν περαιτέρω τα συμπεράσματα, ελέγχθηκε 

ποιος είναι ο προβλεπτικός παράγοντας ακρίβειας συλλαβισμού σε παιδιά που μιλούν 

μόνο Ελληνικά και μόνο Αγγλικά αντίστοιχα. Στα παιδιά που γνώριζαν Αγγλικά, ο 
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ισχυρότερος προβλεπτικός παράγοντας ήταν τα σκορ οπτικής μνήμης, ενώ στην 

περίπτωση των ελληνικών η φωνολογική ενημερότητα. Βέβαια, άλλες έρευνες 

υποστηρίζουν πως η οπτική μνήμη είναι στενά συνδεδεμένη με την αναγνωστική 

ταχύτητα ανεξάρτητα από την ορθογραφική διαφάνεια και πως είναι υπεύθυνη για την 

ανάγνωση καλών και κακών αναγνωστών σε όλες τις γλώσσες (Lallier, Valdois, 

Lassus-Sangosse, Prado & Kandel, 2014). Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας 

έρχονται σε συμφωνία και με άλλους ερευνητές που θεωρούν πως οι γνωστικές 

διαδικασίες επεξεργασίας μεταφέρονται από τη μια γλώσσα στην άλλη. Για 

παράδειγμα, οι Mumtaz και Humphreys (2002), ανέφεραν πως δίγλωσσα παιδιά 

Αγγλικών-Urdu, με αδυναμία λεξιλογικής γνώσης στα Urdu, είχαν ισχυρότερη οπτική 

μνήμη όταν διάβαζαν Αγγλικά σε σχέση με τα παιδιά με ισχυρή λεξιλογική ικανότητα 

στα Urdu (τα Urdu είναι μια γλώσσα με περισσότερο διαφανή ορθογραφία, όπως τα 

Ελληνικά). Ακόμη και αν αυτή η έρευνα διερευνούσε την ανάγνωση ενώ η 

προηγούμενη τον συλλαβισμό, και οι δυο οδηγούν στο συμπέρασμα πως τα επίπεδα 

έκθεσης σε μια διαφανή ορθογραφία μπορούν να επηρεάσουν τη χρήση φωνολογικών-

δομικών ή ολικών στρατηγικών στην ανάγνωση ή το συλλαβισμό των αδιαφανών 

Αγγλικών. 

 

2.2.4. Εγκεφαλικές Διεργασίες κατά την Ανάγνωση 

Κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης ενεργοποιούνται συγκεκριμένες περιοχές 

του εγκεφάλου, ξεκινώντας από τον πρωτοταγή οπτικό φλοιό (primary visual cortex, 

πεδίο 17, όπως φαίνεται στο παράρτημα1) αμέσως μετά τη λήψη των πληροφοριών 

μέσω του αμφιβληστροειδή. Εκεί γίνεται η οπτικο- χωρική αναπαράσταση των λέξεων. 

Αμέσως μετά ενεργοποιείται η αριστερή ή δεξιά μέση ατρακτοειδής έλικα (fusiform 

gyrus) στον μέσο κροταφο-ινιακό φλοιό (πεδίο 18) για την επεξεργασία των λεξικών 

εισερχομένων πληροφοριών και στη συνέχεια η γωνιώδης έλικα (angular gyrus, πεδίο 

39), που μετατρέπει τα γραφήματα σε φωνήματα (εικόνα σε ήχο). Σε επόμενο στάδιο 

ενεργοποιείται η λεγόμενη περιοχή Wernicke (πεδίο 22), όπου γίνεται η 

σημασιολογική επεξεργασία, δηλαδή η απόδοση νοήματος. Μέσω της τοξοειδούς 

δεσμίδας, οι πληροφορίες μεταβιβάζονται στην περιοχή Broca (πεδία 44 και 45), όπου 

γίνεται ο προγραμματισμός και η σύνθεση της ομιλίας, προτού περάσουν στην περιοχή 

του πρωτοταγή κινητικού φλοιού (primary motor cortex, πεδίο 4), όπου γίνεται η 
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εκτέλεση της ομιλίας και περνάει στα φωνητικά μας όργανα. Παρ’ όλα αυτά, κατά την 

ανάγνωση λογογραφικών αλφαβήτων η διαδικασία είναι διαφορετική. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις ακολουθείται, αντί της φωνολογικής οδού, η άμεση οδός, δηλαδή αυτή 

της παράλληλης αναγνώρισης. Συγκεκριμένα, οι λέξεις αναγνωρίζονται απ’ ευθείας 

από το οπτικό λεξιλόγιο του εγκεφάλου, χωρίς να περάσουν από τα κέντρα κατανόησης 

του λόγου. 

 Η πλευρικότητα της ενεργοποίησης των εγκεφαλικών κέντρων κατά την 

ανάγνωση (π.χ. στα Κινέζικα αμφιπλευρικά και στις αλφαβητικές γλώσσες αριστερά) 

έχει αποδοθεί στη φύση του εκάστοτε αλφαβητικού συστήματος (λογογραφικό, 

συλλαβικό ή αλφαβητικό). Οι Mei, Xue, Lu, He, Zhang, Hue, Chena και Dong, το 2013, 

θέλοντας να συνδέσουν την πλευρικότητα αυτή με την ορθογραφική διαφάνεια, 

εκπαίδευσαν άτομα να διαβάζουν το ίδιο φανταστικό κείμενο τόσο ως αλφαβητικό όσο 

και με λογογράμματα (μη διαφανές). Το αποτέλεσμα ήταν πως ενώ η ατρακτοειδής 

έλικα που είναι υπεύθυνη για οπτικά καθήκοντα αναγνώρισης υψηλών απαιτήσεων 

ενεργοποιείται και στις δυο περιπτώσεις, η πλευρικότητα της είναι πιο έντονη κατά την 

αλφαβητική ανάγνωση του κειμένου. Συγκεκριμένα, εκδηλώθηκε εντονότερη 

δραστηριότητα στην οπίσθια ατρακτοειδή (posterior fusiform) περιοχή του αριστερού 

ημισφαιρίου κατά την ορθογραφική ανάγνωση, ενώ κατά τη λογογραφική ανάγνωση η 

δραστηριότητα της ατρακτοειδούς έλικας (fusiform gyrus) ήταν εντονότερη στο δεξί 

ημισφαίριο (Mei et. al., 2013). Αυτά αποτελούν ισχυρές ενδείξεις της σημασίας της 

ορθογραφικής συνέπειας στην πλευρικότητα και του ισχυρού ρόλου της ατρακτοειδούς 

έλικας στην ανάγνωση. 

Το 2006, οι Meschyan και Hernandez διεξήγαγαν έρευνα για το πώς η 

γλωσσική ικανότητα και η ορθογραφική διαφάνεια διαμορφώνουν τη νευρική 

δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης λέξεων από δίγλωσσους. Βρέθηκε 

πως οι δίγλωσσοι συμμετέχοντες ήταν πολύ πιο αργοί στην ανάγνωση λέξεων στην 

γλώσσα στην οποία ήταν λιγότερο εξοικειωμένοι. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του 

γεγονότος πως η ανάγνωση λέξεων σε αυτή τη γλώσσα παράγει μεγαλύτερη 

δραστηριότητα στο αρθρωτικό κινητικό σύστημα. Οι πιο διαφανείς λέξεις της 

παρήγαγαν μεγαλύτερη δραστηριότητα στην ανώτατη κροταφική έλικα, όπου γίνεται 

η φωνολογική επεξεργασία και οι ορθογραφικά αδιαφανείς λέξεις της δεύτερής τους 

γλώσσας παρήγαγαν μεγαλύτερη δραστηριότητα στην οπτική επεξεργασία και στις 

περιοχές κωδικοποίησης της λέξης. 
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Το 2014 ο Kumar πραγματοποίησε επίσης μια έρευνα σχετικά με τις 

εγκεφαλικές διεργασίες κατά την ανάγνωση σε δίγλωσσους. Συγκεκριμένα, στόχος της 

έρευνας ήταν να εξετάσει εάν η ανάγνωση γλωσσών διαφορετικού ορθογραφικού 

βάθους προκαλεί διαφορετική εγκεφαλική δραστηριότητα. Οι κοινές περιοχές του 

εγκεφάλου που παρατηρήθηκαν για τους δίγλωσσους που μιλάνε Urdu και Hindi είναι 

αριστερά κάτω μετωπιαία έλικα , δίπλευρη μέση κροταφική, αριστερή ατρακτοειδής 

έλικα και δίπλευρες μέσες ινιακές περιοχές. Υπήρχαν ξεχωριστές περιοχές για τις 

λέξεις Urdu στις αριστερά ανώτατες μετωπιαίες και αριστερά μεσαίες μετωπιαίες 

περιοχές ενώ για τις λέξεις Hindi δεν υπήρχε ξεχωριστή περιοχή. Αυτές οι περιοχές 

ήταν κρίσιμες για την ορθογραφία και την γραφημική πολυπλοκότητα της Urdu.  

Με άλλα λόγια, και συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, η ανάγνωση 

σε ορθογραφικά διαφανείς γλώσσες περιλαμβάνει μεγαλύτερη φωνολογική 

επεξεργασία με τη μετατροπή γραφήματος σε φώνημα, ενώ σε μια αδιαφανή 

ορθογραφία, η ανάγνωση περιλαμβάνει, ως επί το πλείστον, περισσότερο λεξική και 

σημασιολογική επεξεργασία. 

Οι Cherodath και Singh το 2015 μελέτησαν την επιρροή της ορθογραφικής 

διαφάνειας στις εγκεφαλικές διεργασίες δίγλωσσων παιδιών κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης. Σήμερα, ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών μεγαλώνει σε δίγλωσσο 

περιβάλλον και μπορεί ακόμη να δέχεται οδηγίες ταυτόχρονα σε δυο γλώσσες. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, μαθαίνουν να διαβάζουν γλώσσες που ανήκουν σε 

διαφορετικό φωνολογικό-ορθογραφικό σύστημα (διαφανείς-αδιαφανείς). Αυτή η 

γλωσσική διαφορετικότητα οδηγεί σε διαφορετικές γνωστικές απαιτήσεις. Αυτό το 

σενάριο ανοίγει ένα νέο ερώτημα σχετικά με το πόσο μπορεί να επηρεαστεί ένας 

εύπλαστος αναπτυσσόμενος εγκέφαλος από αυτή τη διαδικασία. Στην παρούσα έρευνα 

λοιπόν, διαφαίνεται μέσω FMRI (Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία) πως, κατά την 

αναγνώριση λέξεων και μη λέξεων στα Αγγλικά, έχουμε μεγαλύτερη δραστηριότητα 

από ότι κατά την ίδια δοκιμασίας στα Hindi. Αυτό οφείλεται μάλλον στο γεγονός πως 

τα Αγγλικά είναι μια ασυνεπής γλώσσα στην οποία οι λέξεις αναγνωρίζονται ολικά και 

έτσι εκπαιδεύεται ο εγκέφαλος σε αντίθεση με τη φωνολογικά συνεπή γλώσσα Hindi. 

Επομένως, επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά το ότι η ορθογραφική συνέπεια 

επηρεάζει τις εγκεφαλικές διεργασίες της ανάγνωσης 
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2.3. Συμπεράσματα για τις διαφορές μεταξύ Ελλήνων και 

Άγγλων δυσλεκτικών 

Σύμφωνα με τους Παυλίδη & Γιαννούλη (2003), οι δυσλεξικοί δυσκολεύονται 

να διατηρήσουν τις εισερχόμενες  λεκτικές πληροφορίες στη βραχύχρονη λεκτική 

μνήμη, αλλά και να τις χωρίσουν σε φωνήματα, ενώ, σύμφωνα με τη νευρο- 

αλληλοδιαδοχική και οφθαλμοκινητική υπόθεση, παρουσιάζουν ανώμαλη 

οφθαλμοκίνηση. 

Για τους παραπάνω λόγους, τα δυσλεξικά παιδιά εμφανίζουν μια δυσκολία 

στην αυτόματη συσχέτιση των γραμμάτων με ήχους, και, ως εκ τούτου, ακολουθούν 

την οδό της «λογογραφικής ανάγνωσης», (Frith, 1992) κατά την οποία αναγνωρίζεται 

οπτικά, βάσει του σχήματος, ολόκληρη η λέξη, και όχι μέσω φωνολογικής 

αποκωδικοποίησης.  

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, μέσω διαγλωσσικών συσχετίσεων, 

αποδεικνύουν ότι οι δυσλεξικοί που μάθαιναν να γράφουν και να διαβάζουν μια 

διαφανή ορθογραφία, όπως η Γερμανική, είχαν λιγότερες δυσκολίες στην απόκτηση 

του συστήματος φωνολογικής κωδικοποίησης, από ότι άλλοι δυσλεξικοί που μάθαιναν 

περισσότερο αδιαφανείς γλώσσες, όπως η Αγγλική (Παυλίδης & Γιαννούλη, 2003). 

Οι μαθητές με δυσλεξία, ανεξαρτήτως της γλώσσας εκμάθησης, τείνουν να 

κάνουν λάθη ορθογραφίας, τόσο σε γλώσσες υψηλής φωνητικής συνέπειας, όσο και σε 

περισσότερο ασυνεπείς. Αυτό που διαφοροποιεί τα λάθη αυτά είναι, σύμφωνα με τους 

Παυλίδη & Γιαννούλη (2003), η μορφολογία.  

Κατά την αντιπαραβολή της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, φαίνεται πως 

οι δυσλεξικοί κάνουν λάθη ορθογραφίας, τα οποία, όμως, διαφοροποιούνται ποιοτικά. 

Στα Ελληνικά οι δυσλεξικοί τείνουν να αναπαριστούν φωνητικά σωστά τις λέξεις, 

υποπίπτοντας σε οπτικά και γραμματικά λάθη, ενώ στα Αγγλικά η προσπάθεια να 

αποδώσουν φωνητικά τις λέξεις δεν αποδίδει, λόγω της δομής της γλώσσας (Παυλίδης 

& Γιαννούλη, 2003).  

 Σε έρευνα των Παυλίδη Γ. Θ. & Γιαννούλη,  Β. (2003), λοιπόν, στην οποία 

συγκρίθηκαν Έλληνες με Αγγλόφωνους δυσλεξικούς στην ορθογραφία, βρέθηκε ότι οι 

δυο ομάδες έκαναν κατά μέσο όρο παρόμοιο αριθμό λαθών στην ορθογραφία (66,5% 

οι Έλληνες, 61,7% οι Αγγλόφωνοι), όμως οι Αγγλόφωνοι δυσλεξικοί έκαναν 

περισσότερα φωνολογικά λάθη (85,4%) και λιγότερα οπτικά (14,0%) και γραμματικά 
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(0,1%) ενώ οι Έλληνες δυσλεξικοί έκαναν περισσότερα οπτικά λάθη (66,8%) και 

λιγότερα γραμματικά (22%) και φωνολογικά (11%). Ακόμη, οι Έλληνες δυσλεξικοί 

έχουν υψηλότερο μέσο όρο λαθών για αντικαταστάσεις (84,5%) απ’ ό,τι οι Άγγλοι  

ομόλογοι τους (39,3%) ενώ οι Αγγλόφωνοι βρέθηκε ότι κάνουν σημαντικά 

περισσότερες παραλείψεις (μέσος όρος=40,9%) και προσθήκες (μέσος όρος=13,7%) 

απ’ ό,τι οι Έλληνες ομόλογοι τους (μέσος όρος παραλείψεων=13,7%, μέσος όρος 

προσθέσεων=1,03%).  
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3. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ 

 Σαφώς, μετά από εκτενή βιβλιογραφική μελέτη και εξέταση μεμονωμένων 

περιπτώσεων μαθητών, έχει καταστεί σαφές πως, όταν πρόκειται για μαθησιακές 

δυσκολίες, δε δύναται κανείς να μιλήσει για λύσεις- πανάκεια, οι οποίες είναι εξίσου 

αποτελεσματικές για κάθε μαθητή. Όπως κάθε μαθητής έχει ιδιαιτερότητες ως προς 

τις προηγούμενες εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό προφίλ, έτσι και κάθε 

μαθητής που ανήκει στο ευρύτατο φάσμα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

μπορεί να παρουσιάζει τα συμπτώματα της δυσλεξίας, συνοδευόμενα από αυτά της 

διάσπασης προσοχής ή και της παρορμητικότητας σε ποικίλους βαθμούς. Δεν είναι 

σπάνιο, ακόμη, να παρατηρείται δυσγραφία ή και δυσαριθμησία, ενώ μεγάλη 

προσοχή πρέπει να δείχνεται και στη συναισθηματική και γενικότερη ψυχολογική 

σταθερότητα ενός μαθητή που πασχίζει να ενταχθεί στην παραδοσιακή τάξη. 

 Ωστόσο, στις Αγγλόφωνες χώρες του εξωτερικού έχει σημειωθεί μεγάλη 

πρόοδος στον τομέα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, με σκοπό τη συμπερίληψη 

μαθητών με διάφορες μαθησιακές δυσκολίες κατά την τελευταία δεκαετία. Δάσκαλοι 

με εξειδικευμένες γνώσεις έχουν μόνιμες θέσεις σε ιδιωτικά, γενικά ή εξειδικευμένα 

σχολεία. Εκεί αξιολογούνται οι δυσκολίες των μαθητών και προσαρμόζεται ανάλογα 

η διδασκαλία με ποικίλους τρόπους, είτε στην ενιαία τάξη, είτε σε ατομικά μαθήματα, 

ενώ διαμορφώνονται κατάλληλα και οι συνθήκες των εξετάσεων.   

  Το βάρος που δίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης καταδεικνύεται 

επιπρόσθετα και από τη σύσταση πληθώρας θεσμών και ενώσεων προάσπισης των 

δικαιωμάτων και ιδιαιτεροτήτων των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, 

όπως λόγου χάρη η Βρετανική Ένωση για τη Δυσλεξία 

(http://www.bdadyslexia.org.uk/), που αριθμεί περισσότερες από 23.000 αιτήσεις για 

υποστήριξη κάθε έτος, ή η Dyslexia Scotland (http://www.dyslexiascotland.org.uk/), 

μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, χρηματοδοτούμενη από δωρεές, για την 

εκπαιδευτική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με δυσλεξία.   
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3.1. Πρωτοβάθμια/ Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

  Λόγω της φύσης της δυσλεξίας, η οποία εκδηλώνεται πρωτίστως και 

με ακρίβεια στην καθυστερημένη αναγνωστική ικανότητα ενός ατόμου συγκριτικά με 

τους τυπικούς συνομήλικούς του, όπως ειπώθηκε προηγουμένως, η διάγνωση 

αναπόφευκτα καθυστερεί να υλοποιηθεί. Ως εκ τούτου, καθυστερεί αναλόγως και η 

παρέμβαση, η οποία τίθεται σε εφαρμογή συνηθέστερα στις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως στις πηγές ουδεμία αναφορά γίνεται σε 

συστηματική μέθοδο αντιμετώπισης της δυσλεξίας, παρά μόνο σε προσεγγίσεις, 

τακτικές, συμβουλές ή γενικές οδηγίες. Αυτό ενισχύει τη γενική παρότρυνση από 

τους ειδικούς προς τους δασκάλους ότι σε κάθε περίπτωση οφείλουν να βασιστούν 

στο σχολικό πρόγραμμα, το οποίο θα αναπροσαρμόσουν κατά τις ανάγκες του 

εκάστοτε μαθητή, αλλά και επιβεβαιώνει το γεγονός ότι δεν υφίσταται η μια και 

μοναδική λύση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της δυσλεξίας. 

 Ο Sir Jim Rose (2009), στην αναφορά του περί της ταυτοποίησης αλλά και 

διδασκαλίας μαθητών με δυσλεξία, αναφέρει ότι η παρέμβαση πρέπει να 

πραγματοποιείται σε τρεις τομείς, τα πρωτεύοντα αναγνωστικά προβλήματα, την 

ψυχολογική υποστήριξη, και, τέλος, τις δευτερεύουσες δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι δυσλεκτικοί μαθητές, ως συνοδά προβλήματα της ειδικής αυτής 

μαθησιακής δυσκολίας. Τονίζει, επιπλέον, ότι, μολονότι η επίσημη διάγνωση της 

δυσλεξίας μπορεί να αργήσει να έρθει, ή και να μην έρθει καθόλου, αυτό δε 

συνεπάγεται ότι οι εκάστοτε δάσκαλοι δεν είναι ανάγκη να προχωρήσουν στην 

εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών, εφόσον έχουν σημάδια προβλημάτων στην 

ανάγνωση από πλευράς μαθητών. 

  

 Αρχές Αντιμετώπισης στην Ανάγνωση και Ορθογραφία 

 Αναφορικά προς την αντιμετώπιση των αναγνωστικών προβλημάτων που 

ανέφερε ο Rose, σύμφωνα με τον Hatcher και άλλους (2006), η Εθνική Επιτροπή 

Ανάγνωσης των Ηνωμένων Πολιτειών (US National Reading Panel) καταδεικνύει 

πέντε βασικά χαρακτηριστικά, ώστε μια πρώιμη παρέμβαση να είναι 

αποτελεσματική, τα οποία επίσης προσυπογράφουν οι σχετικές έρευνες από πλευράς 

Ηνωμένου Βασιλείου:  
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1. Εντατική εκπαίδευση στη φωνολογική ενημερότητα. 

2. Εστίαση στη φωνολογική αποκωδικοποίηση και σε δραστηριότητες στο 

επίπεδο της λέξης. 

3. Υποστηριζόμενη, αλλά και αυτόνομη ανάγνωση προοδευτικά πιο σύνθετων 

κειμένων. 

4. Εφαρμογή και εξάσκηση στρατηγικών κατανόησης κατά την ανάγνωση 

κειμένων. 

5. Εντατική και συστηματική καθοδήγηση. 

Σε αντίστοιχη διατύπωση σχετικά με τα καίρια στοιχεία της πρώτης 

παρέμβασης, οι Vaughn και Roberts (2007), διατύπωσαν έξι: 

1. Εκπαίδευση στη φωνολογική ενημερότητα: Διδασκαλία των μαθητών ώστε να 

χειρίζονται με άνεση τους ήχους της γλώσσας (φωνήματα) με σκοπό τη 

βελτίωση της ανάγνωσης (αποτέλεσμα συνδυασμού φωνημάτων) και του 

συλλαβισμού. 

2. Εκμάθηση φωνημάτων: Διδασκαλία στους μαθητές της προφοράς λέξεων 

μέσα από τη χρήση μεμονωμένων γραφημάτων για την αποκωδικοποίηση 

πολυσύλλαβων λέξεων. Επίσης, περιλαμβάνει την ικανότητα γενίκευσης των 

μαθημένων κανόνων της γλώσσας σε νέες λέξεις. 

3. Καθοδήγηση στην ορθογραφία και τη γραφή: Ενθάρρυνση των μαθητών ώστε 

να γράφουν γράμματα, γραφήματα, λέξεις και στη συνέχεια προτάσεις, ώστε 

να ενισχυθούν οι στρατηγικές συλλαβισμού των λέξεων, και η απόκτηση των 

φωνολογικών κανόνων (προφοράς). 

4. Καθοδήγηση προς την αναγνωστική ευχέρεια: Εξάσκηση στην ανάγνωση, 

ώστε οι μαθητές να κατακτήσουν το επίπεδο όπου η κατανόηση ενός κειμένου 

δε θα επηρεάζεται από την προσήλωση πάνω σε μεμονωμένες λέξεις λόγω 

δυσκολιών αποκωδικοποίησης. 

5. Διδασκαλία λεξιλογίου: Διδασκαλία ώστε οι μαθητές να αναγνωρίζουν το 

νόημα των λέξεων που διαβάζουν και να εμπλουτίσουν σταδιακά το λεξιλόγιό 

τους. 

6. Εκπαίδευση στην κατανόηση: Αυτή έγκειται στο να αποκτήσουν οι ίδιοι οι 

μαθητές την ικανότητα να ελέγχουν την κατανόησή τους στη διάρκεια του 

διαβάσματος, συνδέοντας τις νεοεισερχόμενες πληροφορίες με τις 
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προηγούμενες, και κάνοντας παράλληλα ερωτήσεις σχετικά με απορίες που 

πιθανώς έχουν. 

 

 Τεχνικές Παρέμβασης για τη Βελτίωσης της Αναγνωστικής Ικανότητας 

Σχετικά με τη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας, έχουν συσταθεί πολλές 

τεχνικές παρέμβασης, στοχευμένες τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη βαθμίδα 

της εκπαίδευσης2 για μαθητές που βρίσκονται στα κατώτατα επίπεδα αναγνωστικής 

ευχέρειας αναλογικά προς το αναπτυξιακό τους επίπεδο. Πρόκειται για εντατικά 

προγράμματα, τα οποία εφαρμόζονται κατά βάση στο σχολικό πλαίσιο, έχουν όμως 

στην πλειοψηφία τους ατομικό χαρακτήρα (ένας-προς-έναν διδασκαλία). Ανάλογα με 

το είδος του προγράμματος, μπορεί να διαρκούν από μερικές εβδομάδες ως και μισό 

έτος, ενώ το αξιοσημείωτο είναι ότι παρουσιάζουν ομοιότητες ως προς τη συχνότητα 

των παρεμβάσεων (η συντριπτική πλειοψηφία γίνονται καθημερινά), αλλά και ως 

προς τη διάρκεια (η οποία επίσης δεν ξεπερνά τα 30 λεπτά ανά μάθημα).   

Για λόγους διευκόλυνσης του αναγνώστη, οι πολυάριθμες στρατηγικές 

παρέμβασης θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν γενικά σε αυτές που στοχεύουν 

στην αναγνωστική ευχέρεια και τη βελτίωση της ορθογραφίας (reading and spelling) 

και εκείνες που ασχολούνται πρωτίστως με την εκμαίευση νοήματος από τα κείμενα, 

δηλαδή την κατανόηση (comprehension). Αρκετές στρατηγικές, ωστόσο, συνδυάζουν 

και τους δύο αυτούς στόχους. 

Μετά από μελέτη του Brooks (2016) γίνεται φανερό πως πολλές στρατηγικές, 

όπως η A.R.R.O.W (Aural- Read- Respond- Oral- Write), η Academy of Reading και η 

Easyread, η οποία δημιουργήθηκε από την Oxford Learning Solutions, έχουν ως 

κοινό παρανομαστή την εντατική εκπαίδευση των μαθητών στη φωνολογική 

ενημερότητα (phonemic awareness), το συσχετισμό ήχων με σύμβολα στην Αγγλική 

γλώσσα και την εξάσκηση σε φωνητική αποκωδικοποίηση και κωδικοποίηση (από 

γραπτό λόγο σε προφορικό, και αντίστροφα). Θέτουν, λοιπόν ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην εξάσκηση των κανόνων προφοράς της γλώσσας (phonics training), χωρίς, όμως, 

να υποβαθμίζουν την αξία της κατανόησης του κειμένου (comprehension). Μάλιστα, 

κατά την Easyread, οι μαθητές δε διδάσκονται άμεσα και συστηματικά τους κανόνες 

ανάγνωσης, αλλά, μέσω καθοδηγημένης ανάγνωσης (Guided Phonetic Reading) 
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αποκτούν σταδιακά την ικανότητα φωνητικής αποκωδικοποίησης και κατανόηση των 

πολύπλοκων σχέσεων φωνημάτων και γραφημάτων της Αγγλικής γλώσσας.  

 Άλλες στρατηγικές περιστρέφονται γύρω από τον άξονα της κατανόησης του 

κειμένου, με γνώμονα την απόλαυση που αντλείται από το διάβασμα, όπως γίνεται 

στα Better Reading and Writing Progress και Boosting Reading. Κατά το Inference 

Training, η διαδικασία της κατανόησης κειμένων αποδομείται σε ευκολότερα 

διαχειρίσιμα κομμάτια, ενώ το πρόγραμμα Paired Reading είναι απλούστερο, με 

ταυτόχρονη ανάγνωση από μαθητή και δάσκαλο/ γονέα, η οποία προοδευτικά 

καταλήγει σε αυτόνομη ανάγνωση και ειδικές διαδικασίες για τον έπαινο προς το 

μαθητή, αλλά και την παρέμβαση σε περίπτωση λάθους. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η 

διδασκαλία της οπτικής αναγνώρισης λέξεων που είναι ανώμαλες στην προφορά 

τους, η οποία εφαρμόζεται στο πρόγραμμα Catch up® Literacy, το οποίο μάλιστα 

εφαρμόζει την ολοκληρωμένη προσέγγιση διδασκαλίας στην ανάγνωση (Complete 

Approach), μέσω θεματικών ενοτήτων, εισαγωγικής συζήτησης με το δάσκαλο μέσω 

εικόνων, και, τελικά, ανάγνωση με τη χρήση κανόνων προφοράς (phonics).  

Πολλές από αυτές τις στρατηγικές είναι εξίσου εφαρμόσιμες και χρήσιμες σε όλες 

τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Μπορούν να πραγματοποιηθούν από δασκάλους, 

βοηθούς δασκάλων, και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και από μη εξειδικευμένους 

σχετικά εθελοντές, μετά από εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό κυμαίνεται από 

οπτικοακουστικά μέσα όπως οι καρτέλες (flashcards) και εικόνες, χρήση 

μαγνητοφώνου και ηλεκτρονικού υπολογιστή, έως τις πλέον σύγχρονες εφαρμογές 

(applications) σε υπολογιστές, ταμπλέτες και κινητά τηλέφωνα με το κατάλληλο 

λειτουργικό σύστημα. Σε όλες τις τεχνικές υπάρχει συντονισμένη λειτουργία του 

οπτικού και ακουστικού καναλιού του εγκεφάλου, αφού ο μαθητής δέχεται 

πληροφορίες με ποικίλους τρόπους, ενώ παράλληλα καλείται να διαβάσει, η απλώς 

να προφέρει λέξεις, η επεξεργασία των οποίων θα γίνει μέσω της εργαζόμενης 

μνήμης. Tέλος, παρατηρήθηκε πως το κλειδί στην επιτυχία αυτών των προγραμμάτων 

είναι η συχνή επανάληψη και η επιμονή από πλευράς εκπαιδευτικού και μαθητή, 

ώστε να προσπεραστεί το εμπόδιο της μικρής φωνολογικής εργαζόμενης μνήμης και 

των δυσκολιών αποκωδικοποίησης. 
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 Συνοδά προβλήματα 

Επιστρέφοντας στην αρχική τρισκελή κατηγοριοποίηση του Rose, μετά από τα 

αναγνωστικά προβλήματα, το εκπαιδευτικό προσωπικό οφείλει να στοχεύσει την 

ψυχολογική υποστήριξη του μαθητή, αλλά και της οικογένειάς του. Θεωρείται 

κρίσιμη η παροχή κατάλληλης και εξειδικευμένης υποστήριξης σε αυτό το 

πρωταρχικό στάδιο της σχολικής ζωής του παιδιού, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος, λόγω 

των μη ανταμοιβόμενων κόπων του, ο μαθητής να αποκτήσει αρνητική στάση 

απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία, ή ακόμη και να εγκαταλείψει την 

προσπάθεια.  

Ωστόσο, η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στον τομέα της διδασκαλίας, 

επομένως κρίνεται σκόπιμη η μετάβαση στο τρίτο σκέλος, της αντιμετώπισης των 

πιθανών συνοδών προβλημάτων της δυσλεξίας. Τα τελευταία μπορεί να 

περιλαμβάνουν μια ευρύτατη γκάμα συνοδών δυσκολιών, όπως είναι η ΔΕΠΥ, η 

δυσορθογραφία, αλλά και σε μικρότερο ποσοστό η δυσαριθμησία, η  δυσκολία στην 

κατανόηση κατά την ανάγνωση, η αυτοοργάνωση, η συγκέντρωση και η χαμηλή 

αυτοπεποίθηση λόγω της μεμαθημένης αποτυχίας. Από τα παραπάνω συνοδά 

προβλήματα, συγκεντρώθηκαν και παρατίθενται οι στρατηγικές αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που δυνητικά είναι εμπόδια στη διδασκαλία των Αγγλικών ως πρώτης 

γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

1) Αναγνωστική Κατανόηση 

H ένωση Dyslexia Action (http://www.dyslexiaaction.org.uk/) παρέχει μια 

ευνόητη λίστα στρατηγικών, ακολουθούμενων από πρακτικές προσαρμογές μέσα 

στην τάξη, προκειμένου είτε να υποστηριχτεί άμεσα η κατανόηση, είτε να 

ελαχιστοποιηθούν τα εμπόδια λόγω δυσκολιών αποκωδικοποίησης: 

 Υπογράμμιση και συζήτηση πάνω σε καινούριο λεξιλόγιο (φωσφορούχα 

υπογραμμιστικά) 

 Χρήση διαφοροποιημένου αναγνωστικού υλικού  

 Χρήση οπτικών ερεθισμάτων για υποστήριξη της αναγνωστικής 

διαδικασίας (λόγου χάρη, εικόνες, ή απτικά ερεθίσματα δίπλα από τις 

αντίστοιχες λέξεις) 

 Συχνός έλεγχος της κατανόησης 

 Χρήση τεχνολογικών μέσων  
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 Χρήση μεταγνωστικών δεξιοτήτων (να έχουν οι μαθητές επίγνωση των 

διαδικασιών της μάθησης και σκέψης3)  

2) Γραφή και Ορθογραφία 

 Όπως είναι ήδη γνωστό, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας μαθητής με 

δυσλεξία στην παραγωγή γραπτού λόγου, ως επακόλουθο της αδυναμίας του να 

κωδικοποιήσει τους ήχους (φωνήματα) σε γραπτές αναπαραστάσεις (γραφήματα) 

είναι έντονα και έχουν διάρκεια. Κακός γραφικός χαρακτήρας, ορθογραφικά 

λάθη, αργή γραφή, παραλείψεις λέξεων, αντιστροφές γραμμάτων και 

ανορθογραφία είναι συχνά φαινόμενα. Ως αποτέλεσμα της κοπιαστικής αυτής 

προσπάθειας σύνθεσης ενός γραπτού, δεν είναι παράλογο ο μαθητής να ξεφεύγει 

από το νόημα, ή να καταλήγει με ένα εξαιρετικά μικρό κείμενο (Rose, 2009, σελ. 

111). Ο Rose προτείνει μια ακολουθία στρατηγικών (2009, σελ. 112): 

 Χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας, λόγου χάρη τον Η/Υ ώστε να 

αποφευχθεί η ακατάστατη εμφάνιση του γραπτού, ενώ παράλληλα ο 

μαθητής διευκολύνεται στη διόρθωση του γραπτού 

 Παράλληλα, χρήση ποικίλων συσκευών καταγραφής, όπως 

βιντεοσκόπηση, ή μαγνητοφώνηση. 

 Κατάργηση της αντιγραφής από τον πίνακα. Αντί αυτού, οι εργασίες να 

διανέμονται σε χαρτί. 

 Εφαρμογή πολυαισθητηριακού περιβάλλοντος μάθησης, δηλαδή με 

χρήση οπτικών, ακουστικών και απτικών μέσων για τη διδασκαλία. 

 

3) Προσωπική Οργάνωση και Δεξιότητες Μελέτης 

Έχει ήδη προαναφερθεί η ιδιαίτερη δυσκολία των μαθητών με δυσλεξία στην 

οργάνωση της μελέτης τους. Αν και η εφαρμογή των ακόλουθων  στρατηγικών 

έχει μεγαλύτερη σημασία στο στάδιο της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, όπου οι μαθητές καλούνται να ανταπεξέλθουν σε αυξημένο φόρτο 

εργασίας με συστηματικότητα και οργάνωση, ωστόσο θεωρείται σκόπιμο να 

αρχίσουν να αναπτύσσονται οι δεξιότητες αυτές ήδη από τις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού. 

Ο Rose προτείνει τις ακόλουθες πρακτικές τεχνικές (2009, σελ. 121): 
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 Απλές, ξεκάθαρες οδηγίες με οπτικά ερεθίσματα (λόγου χάρη, ειδικά 

προσαρμοσμένα αναλογικά ρολόγια τοίχου4) 

 Επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων 

 Καθοδήγηση βήμα- βήμα στην οργάνωση της μελέτης, ώστε ο 

μαθητής να προλαβαίνει τις προθεσμίες 

 Ο δάσκαλος πρέπει πάντοτε να δίνει τη γενική εικόνα/θέμα πριν από 

κάθε παράδοση μαθήματος, το οποίο θα συνοψίζει στο τέλος αυτού 

(πρακτικά, παροτρύνεται στη χρήση σχεδιαγραμμάτων ροής, 

χρονολογίων και χαρτών ιδεών5) 

 Μικρά βήματα με ξεκάθαρους διδακτικούς στόχους 

4) Ψυχοκοινωνικές/ Ψυχοσυναισθηματικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές 

Αντιμετώπισης 

 Θεωρείται, επιπρόσθετα, σημαντικό να αντιμετωπιστούν τα αισθήματα της 

απογοήτευσης, της δυσαρέσκειας από το σχολικό περιβάλλον και της χαμηλής 

αυτοεκτίμησης από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης. Οι μαθητές αυτοί 

πρόκειται να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη σχολική τους 

καριέρα, επομένως είναι καίριο ζήτημα η απόκτηση στρατηγικών, ώστε να 

μπορούν να ανταπεξέρχονται συναισθηματικά. 

 Όπως αναφέρει o Rose, η σχολική αποτυχία μπορεί να οδηγήσει ορισμένα 

παιδιά στην αναζήτηση προσοχής με το να γίνονται οι «κλόουν» της τάξης, 

διασκεδάζοντας τους συμμαθητές τους, ή σε διατάραξη της τάξης, ώστε να 

αποφύγουν δύσκολες εργασίες (2009, σελ. 122). Άλλοι, ωστόσο, μπορεί να 

αποτραβηχτούν από την εκπαιδευτική διαδικασία, λόγω της δυσκολίας τους να 

ανταπεξέλθουν. 

Σημαντική, σε αυτό το στάδιο, είναι και η συναισθηματική στήριξη από τους 

γονείς, όσο και από τους δασκάλους, ώστε το παιδί να αναπτύξει τις άμυνες που 

θα του χρειαστούν κατά τη μετάβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Ορισμένα 

σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρουν πως βοηθά τα παιδιά όταν 

διδάσκονται απλές τεχνικές χαλάρωσης και ηρεμίας, με σκοπό να τις εφαρμόζουν 

όταν αισθάνονται αυξημένο άγχος (Rose, 2009, σελ. 123). Αυτές οι τεχνικές, 

όμως, βρίσκουν καλύτερη εφαρμογή στο γυμνάσιο και λύκειο, όπου αυξάνονται 

οι σχολικές ευθύνες των μαθητών.   
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Πρακτικές στρατηγικές που προτείνονται για την ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης των μαθητών είναι (Rose, 2009, σελ. 124): 

 Έπαινος για την προσπάθεια και το περιεχόμενο, όχι μόνο για την 

ακρίβεια της έκφρασης (θετική ενίσχυση πάνω στα προτερήματα του 

εκάστοτε μαθητή) 

 Χρήση εναλλακτικών μεθόδων παρουσίασης της κεκτημένης γνώσης 

από πλευράς μαθητών (λόγου χάρη, υποστηρικτικής τεχνολογίας, 

όπως ο Η/Υ) 

 Προσαρμογή της διάταξης των θρανίων (seating arrangement) και 

προώθηση της συνεργασίας μεταξύ μαθητών (η ομαδοποίηση των 

μαθητών να γίνεται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και το επίπεδο 

κατανόησης, και όχι βάσει των γλωσσικών ικανοτήτων) 

 

5) Χρήση Υποστηρικτικής Τεχνολογίας  

 Ενθαρρύνεται γενικά σε περιπτώσεις δυσλεξίας η χρήση των Η/Υ, ώστε να 

αποφεύγονται τα ορθογραφικά λάθη και ο πιθανώς κακός γραφικός χαρακτήρας, 

ενώ παράλληλα ο επανέλεγχος καθίσταται σημαντικά ευκολότερος. 

Προσαρμογές γίνονται εύκολα στο χρώμα του φόντου, αλλά και στο είδος και 

μέγεθος της γραμματοσειράς, κάτι το οποίο διευκολύνει ακόμη περισσότερο. 

Παρατίθενται παραδείγματα χρήσης του Η/Υ, με εφαρμογή όχι μόνο στην 

πρωτοβάθμια, αλλά και μετέπειτα στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (Rose, 2009, σελ. 126-128): 

 Έλεγχος ορθογραφικών λαθών (spell checkers): Η συμβολή τους είναι 

προφανής, ωστόσο δεν έχουν απόλυτη επιτυχία, καθώς, ανάλογα με την 

έκδοση, αδυνατούν να διακρίνουν μεταξύ ομόηχων (λόγου χάρη “their”, 

“there”, “they’re”). Πιο πρόσφατες εκδόσεις με ευαισθησία στο 

περιεχόμενο του γραπτού έχουν κάνει βήματα προς τη λύση αυτού του 

προβλήματος. 

 Κείμενο σε Λόγο (Text- to- speech): Είναι η λειτουργία κατά την οποία 

το κείμενο διαβάζεται από τον υπολογιστή. Παράλληλα, μπορεί να 

υπογραμμίζονται οι λέξεις με τη σειρά που προφέρονται, ώστε να 

βοηθηθεί ο μαθητής στην ανάγνωση (reading support), ή να 

υπογραμμίζονται πιθανές παραλείψεις ή αντιστροφές που έχει κάνει ο 
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μαθητής, ώστε να διευκολύνεται στον έλεγχο της δουλειάς του (proof 

reading)  

 Αναγνώριση λόγου (Speech recognition): Μολονότι ως θεωρία η 

αυτόματη αναγνώριση και μετατροπή του λόγου σε γραπτό φαίνεται 

ελπιδοφόρα για τους μαθητές που δυσκολεύονται ακόμα και στην 

πληκτρολόγηση λόγω αλληλοδιαδοχής, ωστόσο έχει αρκετές πρακτικές 

δυσκολίες. Αυτές έγκεινται στις διαφορές μεταξύ προφορικού και 

γραπτού λόγου, τόσο στην εκφορά, όσο και στη σύνταξη. 

Τα τελευταία χρόνια, η αυξημένη χρήση, αλλά και δυνατότητες που 

προσφέρουν τα κινητά τηλέφωνα και οι λοιπές φορητές ηλεκτρονικές συσκευές 

(ipads, tablets), έχουν δώσει πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών 

(applications), που αφορούν άτομα με δυσλεξία. Ορισμένες από αυτές έχουν γενική 

εφαρμογή στην καθημερινότητα, ή την οργάνωση των δυσλεκτικών. Άλλες έχουν 

εκπαιδευτική εφαρμογή, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από δασκάλους είτε κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος, είτε μετά το πέρας αυτού, για επανάληψη και θεμελίωση 

της αποκτηθείσας γνώσης.  

Στο παράρτημα6 παρατίθεται ένας ενδεικτικός συγκεντρωτικός πίνακας με 

εφαρμογές ανεπτυγμένες ειδικά για χρήση μέσω του λειτουργικού συστήματος iOS, 

οι οποίες είναι, μάλιστα, κατηγοριοποιημένες βάσει της κυρίαρχης δεξιότητας, της 

οποίας την απόκτηση πραγματεύονται. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι δεν 

αναπτύσσουν παράλληλα και ορισμένες από τις υπόλοιπες δεξιότητες. Έτσι 

χωρίζονται σε σχετικές με την: 

 Ανάγνωση  

1. Πρώιμη Ανάγνωση 

2. Βιβλία που μιλούν 

3. Δημιουργία ιστοριών 

4. Κείμενο σε λόγο 

5. Ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων 

6. Δουλεύοντας με PDF αρχεία 

7. Δουλεύοντας με σκαναρισμένα αρχεία 

8. Σχηματισμός γραμμάτων/γραφικός χαρακτήρας 

 Γραφή 
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1. Δόμηση προτάσεων. 

2. Ειδικά πληκτρολόγια. 

3. Υποστήριξη στη γραφή. 

4. Κράτημα σημειώσεων. 

5. Ηχητικές σημειώσεις. 

6. Επεξεργασία κειμένων. 

 Μαθηματικά 

1. Βοήθεια στα μαθηματικά. 

2. Κομπιουτεράκια που μιλούν. 

 Οργάνωση 

1. Εργαλεία συλλογής πληροφοριών. 

2. Εργαλεία κατασκευής νοητικών χαρτών (mind mapping). 

 Μνήμη 

1. Εργαλεία βελτίωσης μνήμης. 

2. Υπενθυμίσεις. 

(Call Scotland, 2016) 
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3.2. Μεταδευτεροβάθμια/ Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 Στη βαθμίδα αυτή της εκπαίδευσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πλέον 

δε μιλάμε για στρατηγικές εκμάθησης της γλώσσας των Αγγλικών, αλλά για 

στρατηγικές που βοηθούν το δυσλεκτικό μαθητή να ανταπεξέλθει στον αυξημένο 

φόρτο εργασίας, τις μεγάλες σε έκταση εργασίες, τις εξίσου εκτεταμένες λίστες 

ανάγνωσης, αλλά και την οργάνωση του χρόνου του. 

 Σε πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες σε 

σπουδαστές με δυσλεξία, τόσο από το ακαδημαϊκό προσωπικό, όσο και από 

εξειδικευμένο προσωπικό. Αρκεί οι σπουδαστές να αιτηθούν ειδικής βοήθειας και 

προσαρμόσεων, βάσει της φύσης των δυσκολιών τους. Για παράδειγμα, είναι συχνό 

φαινόμενο να παρέχεται βοήθεια στον ορθογραφικό έλεγχο και τη γενικότερη εικόνα 

των εργασιών των σπουδαστών, προτού οι τελευταίες παραδοθούν προς έλεγχο από 

τους καθηγητές. Πέρα από διάφορα σεμινάρια που πραγματοποιούνται στα πλαίσια 

του εκάστοτε πανεπιστημίου, σχετικά με την οργάνωση της μελέτης, της σύστασης 

και της παρουσίασης εργασιών, γίνονται σε πολλές περιπτώσεις και εξατομικευμένες 

προσαρμογές από τους ίδιους τους καθηγητές στα πλαίσια του μαθήματος. Σε 

επόμενη παράγραφο θα παρατεθούν μερικές από τις οδηγίες που δίνονται στους 

πανεπιστημιακούς καθηγητές ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις ανάγκες των 

δυσλεκτικών φοιτητών, λόγου χάρη μείωση της ύλης, παραχώρηση περισσότερου 

χρόνου και ευελιξίας ως προς τον τρόπο αξιολόγησης της προόδου των μαθητών 

αυτών. 

 Στο εγχειρίδιο της DAWN (Disability Advisors Working Network) 

παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες προς το ακαδημαϊκό προσωπικό των 

πανεπιστημίων της Ιρλανδίας, ως προς την καλύτερη συμπερίληψη των σπουδαστών 

με ποικιλία ειδικών (εκπαιδευτικών και μη) αναγκών (Kennedy, Treanor & O’ Grady, 

2008). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο προλογικό σημείωμα από τη 

διευθύντρια της NAIRTL (National Academy for the Integration of Research and 

Teaching and Learning), υπάρχει πολλή ακόμη απόσταση που πρέπει να καλυφθεί 

έτσι ώστε να συμμετέχει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ένα ποσοστό μαθητών με 

ειδικές ικανότητες αντίστοιχο προς τα διεθνή πρότυπα αναγκών (Kennedy, Treanor & 

O’ Grady, 2008).   
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 Αναφορικά προς τους σπουδαστές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, και, 

συγκεκριμένα, δυσλεξία, προτείνεται η συζήτηση με τους μαθητές, ώστε να 

αποφασιστεί από κοινού ποια στρατηγική θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα 

(Kennedy, Treanor & O’ Grady, 2008, σελ. 40). Γίνεται, συνεπώς, χρήση των 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών που οι περισσότεροι μαθητές θα έχουν 

αναπτύξει κατά τα σχολικά τους χρόνια.    
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4. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ 

ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

 4.1. Διδασκαλία σε Μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης 

Αρχικά, κρίνεται σκόπιμο να δοθούν περιληπτικά ορισμένες βασικές 

πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις στη διδασκαλία των γλωσσών στην 

Ευρώπη, ώστε να γίνει περισσότερο αντιληπτή η φιλοσοφία που επικρατεί στον 

τομέα, αλλά και οι μετέπειτα διαφοροποιήσεις που έχουν προταθεί επάνω στα 

αναλυτικά προγράμματα, με στόχο τη μέριμνα για ιδιαίτερες ομάδες πληθυσμών. 

     Σύμφωνα με το «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: 

Εκμάθηση, Διδασκαλία, Αξιολόγηση», το πλαίσιο που θα πρέπει να υιοθετείται για 

τη διδασκαλία των γλωσσών θα πρέπει να είναι εύληπτο, διαφανές και με συνοχή 

(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2014, σελ. 9). Αν και το ίδιο το Πλαίσιο οφείλει να είναι 

ουδέτερο και αδογμάτιστο, αυτό δε συνεπάγεται έλλειψη πολιτικής στην προσέγγιση 

της διδασκαλίας, η οποία προσδιορίζεται σαν «πολλαπλογλωσσική» και 

«πολλαπλοπολιτισμική» (κατά αντιστοιχία προς τον αγγλικό όρο “plurilingual and 

pluricultural approach”) (ΕΣ, 2014, σελ. 18-19).  Εν συντομία, η προσέγγιση αυτή 

διαφέρει από την πολυγλωσσία (multilingualism), αφού δε συνεπάγεται απλή γνώση 

ενός αριθμού γλωσσών, αλλά συνιστά ένα σύνολο επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

(communicative competence), στο οποίο αλληλεπιδρούν όλες οι γλώσσες και οι 

εμπειρίες του μαθητή από τις γλώσσες αυτές και τους πολιτισμούς που οι τελευταίες 

εκπροσωπούν (ΕΣ, 2014, σελ. 4).   

     Το ίδιο το Πλαίσιο Αναφοράς δηλώνει απερίφραστα ότι ο σχεδιασμός 

προγράμματος διδασκαλίας υπονοεί την πραγματοποίηση επιλογών σχετικά με τα 

διαφορετικά είδη και επίπεδα των στόχων (ΕΣ, 2014, σελ. 135).   

     Σε γενικές γραμμές, η προσέγγιση της διδασκαλίας οφείλει να έχει στο επίκεντρό 

της την κοινωνική ενσωμάτωση των μαθητών στα πλαίσια στα οποία γίνεται χρήση 

της γλώσσας. Συνεπώς, η συγκεκριμένη πρακτική που προτείνεται είναι η Δεξιότητα 

Επικοινωνιακής Γλώσσας (Communicative Language Competence), η οποία 

περιλαμβάνει τα επίπεδα της γλωσσικής (linguistic), της κοινωνικογλωσσικής 

(sociolinguistic) και της πραγματολογικής (pragmatic) δεξιότητας (ΕΣ, 2014,  σελ. 

13).  Η πρώτη είναι σαφής, αφορώντας το λεξιλόγιο, τη φωνολογία και τη σύνταξη 
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μιας γλώσσας. Η δεύτερη αναφέρεται στην κοινωνική επέκταση της χρήσης της 

γλώσσας, όπως, για παράδειγμα τους κανόνες ευγενείας, ενώ η πραγματολογική 

δεξιότητα αναφέρεται περισσότερο στην πρακτική χρήση της γλώσσας για την 

επίτευξη κάποιου στόχου, λόγου χάρη την αντίληψη και χρήση της ειρωνείας στο 

λόγο.  

     Σύμφωνα με τους Richards και Rodgers (2001), η Επικοινωνιακή Προσέγγιση 

Διδασκαλίας της Γλώσσας (Communicative Language Teaching), η οποία 

προαναφέρθηκε, θεωρείται μια από τις σύγχρονες προσεγγίσεις, η οποία παύει να 

δίνει έμφαση στην κατάκτηση των δομών μιας ξένης γλώσσας, αλλά επικεντρώνεται 

στην κατάκτηση της δεξιότητας της επικοινωνίας στη γλώσσα- στόχο (σελ. 155). Τα 

βασικά χαρακτηριστικά της, όπως τα είχαν διατυπώσει οι Finocchiaro και Brumfit 

(1983), είναι η επικέντρωση στο νόημα και την επικοινωνιακή αξία της γλώσσας, η 

κατανοητή προφορά και η ανάδυση των εσωτερικών κινήτρων μέσω του 

ενδιαφέροντος που θα δείξουν οι μαθητές για το νοηματικό περιεχόμενο της 

γλώσσας, ενώ ενθαρρύνεται η χρήση συσκευών (ηλεκτρονικών ή και άλλων) για την 

προώθηση της μάθησης (σελ. 91-93). 
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4.2.. Διδασκαλία σε Μαθητές με Δυσλεξία 

 4.2.1. Θεωρητικό Πλαίσιο 

      H Tomlinson, προτού αναφερθεί σε πρακτικούς τρόπους και μεθόδους 

διαφοροποίησης της διδασκαλίας, δίνει πολύ ολοκληρωμένα το βασικό λόγο για τον 

οποίο θεωρεί πως οι δάσκαλοι και οι καθηγητές οφείλουν να ασπαστούν τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία: «Η επιτυχία μας ως δάσκαλοι στο να βοηθήσουμε τους 

μαθητές να αντιμετωπίσουν τους εαυτούς τους ως ικανούς στο μάθημα που 

διδάσκουμε, θα επηρεάσει το υπόλοιπο της ζωής τους»  (2009). Όντως, η αποξένωση 

των μαθητών από το αντικείμενο που διδάσκεται στην εκάστοτε περίπτωση, μπορεί 

να αποτελέσει τροχοπέδη για τη μετέπειτα ακαδημαϊκή εξέλιξη του παιδιού. 

     Τα θεμελιώδη βήματα της διαφοροποίησης περιλαμβάνουν, κατ’ αρχάς, μια 

ακριβή στοχοθεσία, άρτια νοηματικά, παράλληλα με την παροχή συστημάτων 

στήριξης στους μαθητές, ώστε να βελτιστοποιηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας στην 

κατάκτηση των προαναφερθέντων στόχων. Ενδεικτικά παρατίθενται ορισμένοι 

τρόποι διαφοροποίησης του μαθήματος (Tomlinson, 2005): 

1) Αξιολόγηση των μαθητών πριν την έναρξη του σχολικού έτους, ώστε να 

γίνει εκτίμηση των ενδιαφερόντων τους και των προτιμώμενων τρόπων 

μάθησης. Ακόμη, χρήσιμη είναι η αξιολόγηση του κάθε μαθητή πριν την 

εισαγωγή σε καινούρια ενότητα, για να διαπιστωθούν οι γνώσεις τους επάνω 

στα θέματα που πρόκειται να διδαχθούν. 

2) Αλληλεπίδραση του δασκάλου με τους μαθητές σε μικρότερες ομάδες, ώστε 

να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές χαμηλότερων ταχυτήτων να κατανοήσουν 

το μάθημα, μετά από εναλλακτικές εξηγήσεις του δασκάλου, αλλά και στους 

πιο προχωρημένους να επεκτείνουν τις γνώσεις τους. 

3) Πολλαπλοί τρόποι παρουσίασης της ύλης και διδασκαλίας. Ο δάσκαλος 

παροτρύνεται να χρησιμοποιήσει εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας, πέρα 

από εκείνον/ εκείνους που τον εκφράζουν μα βάσει τις προτιμήσεις του. Η ιδέα 

πίσω από αυτή την προσέγγιση είναι να νοιώσουν περισσότεροι μαθητές άνετα 

με τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος. Παραδείγματα εμπλουτισμού των 

τρόπων διδασκαλίας είναι η χρήση διαγραμμάτων, το μοίρασμα σημειώσεων, η 
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δραματοποίηση του μαθήματος, η επανάληψη της ουσίας του μαθήματος, οι 

ερωτήσεις προς την τάξη και άλλα. 

4) H «ενίσχυση» (scaffolding) προς την επιτυχία στην ανάγνωση, ιδιαίτερα για 

τους μαθητές που δυσκολεύονται στη συγκεκριμένη δεξιότητα. Αυτό 

πραγματοποιείται με μια σειρά από βήματα, που πρέπει να ακολουθούνται σε 

τακτική βάση:  

α) Διδασκαλία ορισμένων βασικών λέξεων, πριν την εισαγωγή στο θέμα 

της κάθε ενότητας, ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές με το νόημα του 

κειμένου. Αυτές οι λέξεις καλό είναι να τοποθετηθούν στον τοίχο της 

τάξης, σε εμφανές σημείο, και, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι 

μαθητές να παραπέμπονται σε αυτές. 

β) Χρήση μοντέλων ανάλυσης του κειμένου (Think- Alouds), με την 

ενσωμάτωση πινάκων και σχεδιαγραμμάτων, εικόνων και λέξεων- 

κλειδιών, ώστε οι μαθητές να επωφεληθούν και από την οπτικο-χωρική 

παρουσίαση. 

γ) Χρήση κειμένων με υπογραμμισμένα με μαρκαδόρο αποσπάσματα, 

που θα βοηθήσουν τους μαθητές με μειωμένη προσοχή, ή με δυσκολίες 

στην ανάγνωση, να παρακολουθήσουν. 

δ) Παροχή επιπλέον πληροφοριών μέσω υπερσυνδέσμων για ιστοσελίδες 

με παρόμοιο περιεχόμενο, διαφορετικής πολυπλοκότητας και επιπέδου 

δυσκολίας, είτε στη γλώσσα- στόχο, είτε στη μητρική γλώσσα των 

μαθητών. 

ε) Κατά τη διάρκεια που οι τυπικοί μαθητές θα ασχολούνται με μια 

δραστηριότητα, χρήσιμο κρίνεται ο δάσκαλος να αφιερώσει λίγο χρόνο 

διαβάζοντας φωναχτά, μαζί με ομάδες πιο αδύναμων μαθητών, οι 

οποίοι θα έχουν χωριστεί βάσει των αναγκών τους. 

στ) Τέλος, χρήση της τεχνικής των «ζευγαριών διαβάσματος» (reading 

buddies). Τα ζευγάρια αυτά, που θα αναδιαμορφώνονται ανά διαστήματα, 

θα βοηθήσουν τους μαθητές με δυσκολίες να εκμαιεύσουν το νόημα του 

εκάστοτε κειμένου, αλλά και να συνεργαστούν, με σκοπό να εξασκηθούν 

στην ανάλυσή του. 



 
38 

5) Διαφορετικές ασκήσεις για το σπίτι. Έτσι, οι μαθητές που έχουν ήδη κατακτήσει 

τις απαιτούμενες γνώσεις του μαθήματος, θα μπορέσουν να τις επεκτείνουν, οι 

μαθητές που χρειάζονται εξάσκηση θα μπορούν να την έχουν, ενώ και οι δύο ομάδες 

θα έχουν την ευκαιρία να βρουν εφαρμογές του μαθήματος που να συνδέονται με τα 

προσωπικά τους ενδιαφέροντα. 

6) Ο δάσκαλος θα πρέπει να ενθαρρύνει την παρουσίαση της αποκτηθείσας γνώσης 

από την πλευρά των μαθητών με πολλούς τρόπους, ανάλογα με τις ιδιαίτερες 

προτιμήσεις του καθενός από αυτούς. Για παράδειγμα, ορισμένοι ίσως να μαθαίνουν 

καλύτερα μέσω προφορικών η οπτικών παρουσιάσεων, ενώ άλλοι μέσω ομαδικής 

δουλειάς, και, τέλος, άλλοι δουλεύοντας μόνοι. 

 Διαφοροποίηση στον Άξονα της Ύλης 

     Η διδασκαλία μπορεί να διαφοροποιηθεί βάσει τριών αξόνων στον τομέα της 

ύλης, το περιεχόμενο, τη διαδικασία και το αποτέλεσμα (Tomlinson, 2001).  

     Αρχικά, το περιεχόμενο μπορεί να διαφοροποιηθεί αλλάζοντας το ίδιο το 

αντικείμενο της διδασκαλίας, όταν, για παράδειγμα, κριθεί ότι, κατά τη διδασκαλία 

του πληθυντικού αριθμού των ουσιαστικών, κάποιος μαθητής θα ήταν καλύτερο να 

περιοριστεί σε αυτό το στάδιο σε όσους σχηματίζονται ομαλά. Ακόμη, 

διαφοροποίηση μπορεί να γίνει και στον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται το ίδιο 

αντικείμενο, όταν, λόγου χάρη, επιλέγεται το ίδιο κείμενο προς διδασκαλία, αλλά 

παρέχεται διαφορετικό χρονικό περιθώριο για την κατανόησή του, ή ορισμένοι 

μαθητές τοποθετούνται σε ομάδες συνεργασίας (2001, σελ.72). 

     Η διαδικασία αναφέρεται σε αυτό που κοινώς αποκαλείται «δραστηριότητα», 

ωστόσο η Tomlinson επιμένει πως είναι θεμιτό και σαφέστερο να ονομάζεται 

«δραστηριότητα κατανόησης» (sense-making activity), αφού πρόκειται για τη 

διαδικασία μέσα από την οποία οι μαθητές κάνουν κτήμα τους τη γνώση, τις 

δεξιότητες, ή το περιεχόμενο που τους έχει παρουσιαστεί (2001, σελ. 79).  Η 

κατάλληλη δραστηριότητα είναι εκείνη που θα ποικίλλει σε χρονικό περιθώριο, σε 

επίπεδο πολυπλοκότητας, σε τρόπους παρουσίασης, σε ενίσχυση από συμμαθητές ή 

το δάσκαλο, ενώ παράλληλα (όπως κάθε αξιόλογη δραστηριότητα, διαφοροποιημένη, 

ή μη) θα ζητά τη χρήση μιας δεξιότητας, αναγκαίας για την κατάκτηση της εκάστοτε 

γνώσης (2001, σελ. 80). Πρακτικά, μια δραστηριότητα στο μάθημα των Αγγλικών για 

τους πληθυντικούς των ουσιαστικών σε –s, δε θα είχε νόημα για τους προχωρημένους 
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μαθητές που ήδη κατέχουν τη γνώση των πληθυντικών σε –es, αλλά και μια 

δραστηριότητα για τους πληθυντικούς σε –es δε θα ωφελούσε τους μαθητές που 

ακόμη δυσκολεύονται στην κατάκτηση των απλούστερων πληθυντικών σε –s. 

     Το αποτέλεσμα διαφέρει από τη διαδικασία στο ότι πρόκειται για μια 

μακροπρόθεσμη προσπάθεια. Τέτοιου τύπου εργασίες δίνουν τη δυνατότητα στους 

μαθητές να κάνουν χρήση όσων έχουν κατακτήσει σε βάθος χρόνου, ενώ προσφέρουν 

μια καλή εναλλακτική, ή λειτουργούν συμπληρωματικά στις τυποποιημένες γραπτές 

εξετάσεις στα σχολεία. Συχνά, ο δάσκαλος μπορεί να διαφοροποιήσει τη μορφή της 

εργασίας αυτής, εφορμώμενος από τις ιδιαίτερες προτιμήσεις και το μαθησιακό 

προφίλ τους.  

 Διαφοροποίηση στον Άξονα του Μαθητή 

     Ως προς τον άξονα του μαθητή, η Tomlinson (2001) διακρίνει τρεις τύπους 

προσαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας: ως προς την ετοιμότητα, τα 

ενδιαφέροντα και το μαθησιακό του προφίλ. 

     Η ετοιμότητα αναφέρεται στη χρήση δραστηριοτήτων που αντιστοιχούν στο 

επίπεδο ικανοτήτων του εκάστοτε μαθητή. Θυμίζει τη θεωρία της «Φυσικής 

Προσέγγισης» (Natural Approach), για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, στα 

πλαίσια της οποίας οι Krashen και Terrel ανέφεραν ότι, προκειμένου ο μαθητής να 

αποκτήσει μια νέα γνώση, αυτή πρέπει να απέχει μόνο ένα βήμα προς τα επάνω, από 

το επίπεδο που ο μαθητής ήδη κατέχει (Comprehensible Input Hypothesis) (1983, 

σελ. 32). Κατά αναλογία, ο δάσκαλος θα πρέπει να ωθήσει το μαθητή λίγο παραπέρα 

από όσο μπορεί να φτάσει μόνος του, στηρίζοντάς τον στη γεφύρωση αυτού του 

χάσματος. 

     Τα ενδιαφέροντα είναι, σαφώς, σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την 

εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις 

περιπτώσεις που τους  δίνονται επιλογές, οι οποίες αυτομάτως αυξάνουν τα κίνητρα 

για μάθηση. Παράδειγμα διαφοροποίησης βάσει των ενδιαφερόντων αναφέρει η 

Tomlinson, όταν καθηγητής προσάρμοσε το περιεχόμενο της διδασκαλίας σε 

συνάρτηση με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Οι τελευταίοι, στο μάθημα της 

λογοτεχνίας, είχαν τη σχετική ελευθερία να επιλέξουν από μια λίστα βιβλίων που 

κάλυπταν ορισμένες βασικές δομές προς διδασκαλία, πάνω στα οποία ο καθηγητής 

δόμησε ύστερα τη διδασκαλία του (2001, σελ. 52). 
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     Τέλος, το μαθησιακό προφίλ αφορά τις ιδιαίτερες προτιμήσεις κάθε μαθητή 

σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγιστοποιείται η απόδοσή του. Στόχος 

του δασκάλου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν αυτές τις 

προτιμήσεις, αλλά και να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του βάσει αυτών. Η 

Tomlinson (2001, σελ. 61), αναφέρει προτιμήσεις που αφορούν το περιβάλλον της 

μάθησης (ήσυχο, θορυβώδες, τακτοποιημένο και άλλα), το επίπεδο συνεργασίας με 

άλλους (μόνος, με τη βοήθεια κάποιου ενήλικα ή των συμμαθητών), τα είδη 

νοημοσυνών και τον τρόπο επεξεργασίας (cognitive style), που μπορεί να είναι 

παραγωγικός ή επαγωγικός, κιναισθητικός ή οπτικός, με ή χωρίς συνεκτικότητα, 

συνεργατικός ή ανταγωνιστικός και άλλα.  

 Συνοπτικά, παρατίθενται οι προτάσεις διαφοροποίησης της Tomlinson σε ένα 

πίνακα: 

 

     Οι τρεις άξονες διαφοροποίησης ως προς την ύλη, μπορούν, σαφώς, να 

συνδυαστούν με κάθε έναν από τους άξονες των ιδιαιτεροτήτων του μαθητή. Για 

παράδειγμα, το περιεχόμενο μπορεί να διαφοροποιηθεί βάσει των ενδιαφερόντων του 

κάθε μαθητή, ή την ετοιμότητά του, ενώ η διαδικασία δύναται να διαφοροποιείται 

βάσει, λόγου χάρη, του μαθησιακού προφίλ του. 

Διαφοροποίηση είναι η ανταπόκριση του 

δασκάλου στις ανάγκες του μαθητή 

η οποία καθοδηγείται από γενικές αρχές διαφοροποίησης, όπως 

Δραστηριότητες 

Ευέλικτη ομαδοποίηση μαθητών 

Διαρκή αξιολόγηση 

και προσαρμογές 

Οι δάσκαλοι μπορούν να διαφοροποιήσουν βάσει: 

Περιεχομένου Διαδικασίας Αποτελέσματος 

Βάσει μαθητή, αναφορικά προς: 

την ετοιμότητα τα ενδιαφέροντα το μαθησιακό προφίλ 
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     Μολονότι οι οδηγίες, τόσο του γενικού προγράμματος, όσο και της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας που προτείνει η Tomlinson, είναι εξαιρετικά 

χρήσιμες πηγές, με καθ’ όλα εφαρμόσιμες πρακτικές στη διδασκαλία της ξένης 

γλώσσας στην τάξη, η Baecher (2011) σε ένα πιο πρόσφατο άρθρο, 

συγκεκριμενοποιεί τις τεχνικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας των Αγγλικών ως 

δεύτερης γλώσσας σε εφήβους. Ορισμένες από αυτές τις τεχνικές κάλλιστα μπορούν 

να συμπληρώσουν τις προτάσεις που παρατέθηκαν παραπάνω. 

     Με βάση και πάλι τη θεωρία του Krashen (1983) για τον κανόνα της κατανοητής 

πληροφορίας (comprehensible input), που πρέπει να δοθεί στο μαθητή, η Baecher 

(2011) προτείνει τη στρατηγική της «προσαρμογής της συζήτησης» (discourse 

adaptation) από την πλευρά του καθηγητή των Αγγλικών, δηλαδή την τροποποίηση 

του λόγου, της πολυπλοκότητας και της σύνταξης. Πρακτικά: 

1) Οπτική επαφή με τους μαθητές όσο ο καθηγητής δίνει οδηγίες. 

2) Ανακύκλωση των ίδιων λέξεων και φράσεων στη διάρκεια του μαθήματος, 

αντί ποικιλίας εκφράσεων. 

3) Χρήση χειρονομιών και του επιτονισμού (intonation), για να βοηθηθούν 

στον εντοπισμό των σημαντικών ιδεών ή λέξεων. 

4) Οπτικά βοηθήματα, παράλληλα με την προφορική παρουσίαση. 

5) Επανάληψη ή παράφραση των προτάσεων των μαθητών. 

     Άλλη μια κατηγορία πρακτικών στρατηγικών έχει τις ρίζες της στη θεωρία της 

«ενίσχυσης» (scaffolding), τη οποία αναφέρει πολλάκις και η  Tomlinson (2001, 

2005). Σύμφωνα με αυτή, οι μαθητές ενεργοποιούν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, 

χτίζουν πάνω σε αυτές μέσω της συνεργασίας με τους συμμαθητές, ενώ παράλληλα 

ωθούνται στην ατομική εργασία μέσω άλλων πρακτικών (Baecher, 2011): 

1) Ενεργοποίηση σχηματικής αναπαράστασης, πριν την εισαγωγή σε 

συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

2) Χρήση στρατηγικών διαλόγου με τους συμμαθητές (“think- pair-share”, 

“turn-and-talk”), για την ανάπτυξη της δεξιότητάς τους στον προφορικό λόγο, 

αλλά και την οριοθέτηση του χρόνου επεξεργασίας της εκάστοτε 

δραστηριότητας. 
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3) Ανάθεση σαφών ρόλων στους μαθητές, πριν την έναρξη της δραστηριότητας. 

4) Χρήση λέξεων- κλειδιών, ή εικόνων, για την ενίσχυση της δουλειάς των 

μαθητών. 

5) Σύνοψη των βασικών σημείων της διδασκαλίας μετά το τέλος του 

μαθήματος. 

     Η έννοια της «πολιτισμικής ανταπόκρισης» (cultural responsiveness) κρίνεται 

σημαντική, ιδιαίτερα με έφηβους μαθητές. Η διδασκαλία, τα μέσα και οι 

δραστηριότητες δεν πρέπει να περιθωριοποιούν τις εμπειρίες του κάθε μαθητή, αλλά 

αντίθετα, ενδείκνυται να γίνονται συνδέσεις με την κουλτούρα του, και να τονίζονται 

οι διαφορές, ενώ ο καθηγητής οφείλει να έχει προβλέψει πιθανές δυσκολίες του κάθε 

μαθήματος για τους μαθητές με διαφορετική μητρική γλώσσα (Baecher, 2011): 

1) Κατανόηση της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας του κάθε μαθητή. 

2) Χρήση εκπαιδευτικού υλικού που αποφεύγει τις στερεοτυπικές 

αναπαραστάσεις. 

3) Παροχή ευκαιριών για βελτίωση των αναγνωστικών ικανοτήτων μέσω 

κειμένων που βρίσκονται πλησιέστερα στην κουλτούρα του μαθητή. 

4) Αναγνώριση ότι οι δίγλωσσοι μαθητές χρησιμοποιούν και τις δύο γλώσσες 

για να μάθουν. 

 

     Επιπλέον, προτείνονται σαν στρατηγική η τροποποίηση του έντυπου υλικού (print 

modifications), δεδομένου ότι τα Αγγλικά σαν γλώσσα έχουν χαμηλή αντιστοιχία 

φωνημάτων- γραφημάτων, διαφέροντας κατά πολύ από άλλες γλώσσες που πιθανόν 

οι μαθητές να έχουν σαν μητρικές (Baecher, 2011): 

1) Παροχή μεγεθυμένου κειμένου, το οποίο διαβάζεται φωναχτά από τον καθηγητή, 

ενώ δίνεται και η προφορά των λέξεων. 

2) Γίνονται «ζευγάρια διαβάσματος» (reading buddies), όπως είχε αναφερθεί και από 

την Τomlinson (2005), με έναν πιο αδύναμο και έναν περισσότερο αυτόνομο 

αναγνώστη. 
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3) Παρέχονται σε ακουστικές κασέτες οι αναγνώσεις των κειμένων (Drucker, 2003, 

όπως παρατίθεται στην Baecher, 2011). 

     Επιπρόσθετες στρατηγικές, ώστε να διευκολυνθούν οι πιο αδύναμοι αναγνώστες 

είναι (Baecher, 2011): 

1) Επιλογή περίληψης του κειμένου, προσαρμοσμένης έκδοσής του σε 

χαμηλότερο επίπεδο, ή ακόμα και επαναγραφής του από τον ίδιο τον καθηγητή, 

ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες του μαθητή.  

2) Παροχή «τράπεζας λεξιλογίου» (vocabulary bank) μαζί με το εκάστοτε 

κείμενο. 

3) Παροχή οπτικών ενισχυτών, όπως είναι οι εικόνες. 

4) Χρήση μιας εκδοχής κόμικ ενός βιβλίου. 

     Συγκεκριμένα, σχετικά με την κατάκτηση της ανάγνωσης, αναφέρονται τρεις 

στρατηγικές διαφοροποίησης της διδασκαλίας, μέσω των μεθόδων της «σιωπηλής 

ανάγνωσης» (sustained silent reading), της «εκτεταμένης ανάγνωσης» (extensive 

reading) και της «περιορισμένης ανάγνωσης» (narrow reading). 

1) Η «σιωπηλή ανάγνωση» (sustained silent reading) είναι μια μακροπρόθεσμη 

εκπαιδευτική διαδικασία, που στοχεύει στη δημιουργία αυτόνομων αναγνωστών, ενώ, 

σαφώς, βελτιώνει την αναγνωστική τους δεξιότητα. Ο σχετικός ορισμός του Krashen 

(2006) αναφέρεται σε μια καθημερινή διαδικασία, που εκτείνεται σε βάθος χρόνου, 

κατά τον οποίο οι μαθητές ενθαρρύνονται να επιλέξουν από μια ποικιλία βιβλίων 

προσαρμοσμένων στο επίπεδό τους. Το κίνητρο είναι καθαρά εσωτερικό, ενώ, μετά 

από ανάλυση περισσότερων από δέκα μελετών σχετικά, ο Krashen (2006), κατέληξε 

στο ότι «το ελεύθερο διάβασμα είναι εξίσου καλό με την παραδοσιακή διδασκαλία, 

πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η ελεύθερη ανάγνωση όντως βοηθάει 

στην ανάπτυξη της γλώσσας». 

2) H “εκτεταμένη ανάγνωση» (extensive reading) είναι ένα πρόγραμμα, στην αρχή 

του οποίου οι μαθητές εξοικειώνονται στην ανάγνωση εύκολων διαβαθμισμένων 

αγγλικών βιβλίων (graded readers), ώστε να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους, αλλά 

και να συνηθίσουν στην ανάγνωση χωρίς τη χρήση λεξικού, για ομαλότερη μετάβαση 
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σε δυσκολότερα κείμενα (Takase, 2009, σελ. 461-462, όπως παρατίθεται στην 

Baecher, 2011). 

3) Η «περιορισμένη ανάγνωση» (narrow reading) είναι μια στρατηγική κατά την 

οποία οι μαθητές διαβάζουν βιβλία ενός είδους, από ένα συγκεκριμένο συγγραφέα, τα 

οποία ανήκουν στην ίδια, ή παρόμοια θεματολογία και επίπεδο δυσκολίας, έτσι ώστε 

να εξοικειωθούν με το στυλ γραφής και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ο 

συγκεκριμένος συγγραφέας, ανακυκλώνοντάς το. 

Τέλος, η παραγωγή λόγου (γραπτού και προφορικού) είναι ακόμη ένας τομέας στον 

οποίο μπορούν να γίνουν επιπλέον διαφοροποιήσεις, βάσει όσων προτείνει η Baecher 

(2011), καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, ιδιαίτερα για τους 

μαθητές που δεν έχουν τα Αγγλικά ως μητρική γλώσσα. Οι προτάσεις της Baecher 

(2011) περιλαμβάνουν: 

1) Παροχή ανατροφοδότησης στους μαθητές με απλουστευμένο λεξιλόγιο, 

ανάλογα με το επίπεδο του καθένα, αλλά περισσότερο άμεσης, με διορθώσεις 

στο λεξιλόγιο και τα γραμματικά φαινόμενα. 

2) Προετοιμασία των μαθητών για συμμετοχή σε συζητήσεις στην τάξη με την 

ανάθεση ρόλων που θα μπορούσε να πάρει ο καθένας στη συζήτηση. 

3) Χρήση, στις γραπτές δραστηριότητες, ιδιαίτερα της δημιουργικής γραφής, 

τεχνικών όπως η προσέγγιση της «Γλωσσικής Εμπειρίας» (Language 

Experience), που επιτρέπουν την καταγραφή των ιδεών που εκφράζουν 

προφορικά οι μαθητές. 

4) Διατήρηση από κάθε μαθητή τετραδίων ορθογραφίας, στα οποία θα 

σημειώνουν τις λέξεις που συναντούν συχνότερα στην ύλη. 

 Τέλος, συνοψίζοντας τις προτεινόμενες στρατηγικές της Baecher, προκύπτει 

το παρακάτω σχεδιάγραμμα: 
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Στρατηγικές 
Διαφοροποίησης 

Διδασκαλίας 
Αγγλικών σε 

Εφήβους

Κατανοητή 
Εισερχόμενη 
Πληροφορία 

(Comprehensible Input)

Προσαρμογή Συζήτησης μέσω:

Οπτικής Επαφής

Ανακύκλωσης Λέξεων/ Φράσεων

Χειρονομίες/ Επιτονισμός

Οπτικά Βοηθήματα

Ενίσχυση

(Scaffolding)

Σχηματικές Αναπαραστάσεις

Στρατηγικές Διαλόγου

Ανάθεση Ρόλων

Σύνοψη

Πολιτισμική 
Ανταπόκριση

(Cultural 
Responsiveness)

Κατανόηση Πολιτισμικών 
Ιδιαιτεροτήτων

Αποφυγή Στερεοτυπικών 
Αναπαραστάσεων

Χρήση Υλικού Κοντά στην 
Εκάστοτε Κουλτούρα

Τροποποίηση Έντυπου 
Υλικού 

(Print Modifications)

Μεγενθυμένο Κείμενο

"Ζευγάρια Διαβάσματος"

Ακουστικές Κασέτες

Βελτίωση 
Αναγνωστικής 

Ικανότητας

Σιωπηρή Ανάγνωση

Εκτεταμένη Ανάγνωση

Περιορισμένη Ανάγνωση

Παραγωγή Λόγου

Ανατροφοδότηση με απλό 
λεξιλόγιο

Προετοιμασία για συμμετοχή 
στη συζήτηση

Τετράδια Ορθογραφίας
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4.2.2. Δυσκολίες που Αναμένονται  

Ευθύς εξαρχής, είναι δεδομένο ότι οι αλλόφωνοι μαθητές που θα επιδιώξουν 

να κατακτήσουν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα, θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες που 

ποικίλλουν σε είδος και ένταση. Αυτές εξαρτώνται από σταθμημένους παράγοντες , 

όπως: 

 Η «συγγένεια» της μητρικής γλώσσας του μαθητή με τη γλώσσα- στόχο.  

Τα Αγγλικά ανήκουν στην ευρύτερη ινδοευρωπαϊκή οικογένεια των 

γλωσσών, και πιο συγκεκριμένα στις λεγόμενες «γερμανικές» (Germanic) 

γλώσσες, όπως και η σύγχρονη Γερμανική γλώσσα7. Από την άλλη πλευρά, η 

Γαλλική, η Ιταλική, η Πορτογαλική και η Ισπανική γλώσσα, αν και ανήκουν 

επίσης στις ινδοευρωπαϊκές, ωστόσο προήλθαν από την υποκατηγορία των 

λατινογενών7. Τέλος, η Ελληνική, αν και ινδοευρωπαϊκής προέλευσης, δεν 

ανήκει σε καμία από τις παραπάνω υποκατηγορίες. 

 Το είδος της γραφής. 

Υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη αλφαβήτων ανά τον κόσμο, τα 

αλφαβητικά, όπου η μικρότερη φωνημική μονάδα είναι το γράμμα, τα 

συλλαβικά, που προφέρονται ανά συλλαβές, και τα λογογραφικά, στα οποία 

προφέρονται ολόκληρες λέξεις- σύμβολα χωρίς να υπάρχουν ξεκάθαροι 

κανόνες προφοράς. Καθίσταται, λοιπόν, προφανές, ότι είναι δυσκολότερη η 

διαδικασία εκμάθησης μιας γλώσσας με λογογραφική γραφή από κάποιον 

μαθητή που η μητρική του γλώσσα αναπαρίσταται από αλφαβητική γραφή, 

και το αντίθετο. 

 Η γεωγραφική απόσταση της πατρίδας του μαθητή από τη χώρα στην οποία 

ομιλείται η γλώσσα- στόχος. 

Ο παράγοντας αυτός επηρεάζει μόνο τη δυνατότητα του μαθητή να 

κατανοήσει και να αφομοιώσει πολιτισμικά στοιχεία που έχουν περάσει στη 

γλώσσα- στόχο, όπως είναι οι κανόνες ευγενείας, οι συμβάσεις στη χρήση 

ορισμένου λεξιλογίου και εκφράσεων, ή απλώς η κατανόηση λαϊκών ρήσεων 

και παροιμιών. 
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 Σαφώς, η μετεξέλιξη κάθε γλώσσας και η διαφοροποίησή της, ακόμη και από 

«συγγενικές» της γλώσσες, θα έχει επιφέρει αλλαγές στη γραμματική, το αλφάβητο 

και την ορθογραφία, αλλά και στη σύνταξη. Όλα αυτά είναι αναμενόμενο πως θα 

δυσκολέψουν τον εκάστοτε μαθητή, πόσο μάλλον ένα μαθητή με δυσλεξία. 

 Οι δυσλεκτικοί μαθητές προβλέπεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα που 

έχουν τις ρίζες τους στη μορφολογία της ξένης γλώσσας, με επακόλουθο αυξημένες 

δυσκολίες στην ανάγνωση. Τα Αγγλικά είναι μια γλώσσα με μικρότερη ορθογραφική 

διαφάνεια από πολλές άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι μαθητές που έχουν γνωρίσει 

γλώσσες με μεγαλύτερη ορθογραφική διαφάνεια αναμένεται να χρησιμοποιήσουν την 

τεχνική της λογογραφικής ανάγνωσης (όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2.4), η οποία 

όμως θα τους απογοητεύσει, διότι στα Αγγλικά δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία 

φωνημάτων και γραφημάτων. Αντίθετα, θα χρειαστεί να αναπτύξουν την οπτική τους 

μνήμη, ακόμη ένα χαρακτηριστικό που πάσχει στη δυσλεξία, ώστε να διαβάζουν 

βάσει ολικής αναγνώρισης πολλών ανωμάλων λέξεων. 

 Τέλος, αντίστοιχα αναμένεται να επηρεαστεί και η γραφή των μαθητών. Όσες 

στρατηγικές είχαν αναπτύξει έως τώρα για να γράφουν ορθογραφημένα (όπως λόγου 

χάρη η εκμάθηση κανόνων ορθογραφίας στα Ελληνικά), πλέον δε θα 

ανταποκρίνονται στη νέα γλώσσα, την Αγγλική. Επίσης, στις παραδοσιακές μεθόδους 

διδασκαλίας της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, δε διδάσκονται κανόνες ορθογραφίας 

ούτε προφοράς, αλλά οι μαθητές απλώς αποστηθίζουν λεξιλόγιο, κάτι που μέλλει να 

αποδειχτεί ιδιαίτερα προβληματικό για την αδύναμη μνήμη των δυσλεκτικών, στο 

μυαλό των οποίων πρέπει να γίνονται λογικές συνδέσεις και συστηματοποίηση της 

νέας γνώσης. 

  

4.2.3.  Πρακτικές Μέθοδοι και Προσεγγίσεις στο Εξωτερικό  

Σε αυτό το σημείο, έχει καταστεί σαφές ότι υπάρχουν ορισμένες γενικά 

εφαρμόσιμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία δυσλεκτικών παιδιών. Η ένας-προς-έναν 

διδασκαλία έχει καλύτερα αποτελέσματα στην πλειονότητα των περιπτώσεων, καθώς 

οι μαθητές δε χρειάζεται να ανησυχούν για τα λάθη που κάνουν και την αντίδραση 

των συμμαθητών τους, αλλά αντίθετα μπορούν να συγκεντρωθούν στη διαδικασία. 

Επιπλέον, οι σύντομες συνεδρίες, περίπου στο μισό της διάρκειας της τυπικής 

διδακτικής ώρας, θα έχουν θετικά αποτελέσματα για ένα παιδί με μικρή διάρκεια 
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συγκέντρωσης, ώστε να μην κουράζεται ή αποθαρρύνεται. Έπειτα, η παροχή 

κινήτρων (εσωτερικών και εξωτερικών) είναι επίσης ζωτικής σημασίας για ένα παιδί 

με δυσλεξία, το οποίο μαθαίνει πραγματικά μόνο με βιωματικό τρόπο. Η διδασκαλία, 

επομένως, θα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από θεματικούς άξονες που ενδιαφέρουν 

το μαθητή. Τέλος, το συστηματικό διάβασμα ποικιλίας κειμένων είναι αυτό που θα 

παγιώσει τις γνώσεις του παιδιού. Όλα τα παραπάνω είναι σημαντικό να 

πραγματοποιούνται μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου ο μαθητής θα 

επαινείται συχνά και θα ενθαρρύνεται να προχωρήσει. 

Στη διπλωματική της εργασία, στα πλαίσια μεταπτυχιακού προγράμματος για 

τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, η Siedler (1987), δυσλεκτική η ίδια, προτείνει στους 

καθηγητές να μην περιμένουν την επίσημη διάγνωση για να προχωρήσουν σε 

τεχνικές παρέμβασης μέσα στην τάξη. Αντιθέτως, με τα πρώτα σημάδια μικρής 

συγκέντρωσης, αδυναμίας στη βραχύχρονη μνήμη, ή αδυναμίας αποκωδικοποίησης 

γραπτού ή προφορικού λόγου, ο εκάστοτε δάσκαλος θα πρέπει να αναλαμβάνει 

δράση.  

 Μια πρώτη σύσταση της Siedler, είναι η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης και 

σεβασμού με το μαθητή. Είναι σημαντικό ο μαθητής να αντιμετωπίζει το δάσκαλο ως 

ένα άτομο εκτιμά τη νοημοσύνη του και δεν επιθυμεί να τον μειώσει (1987, σελ. 26). 

Επόμενο στάδιο είναι ο καθηγητής να στρέψει την προσοχή του στο δυσλεκτικό 

μαθητή, και, όταν αυτό δεν είναι εφικτό μέσα στην τάξη, τότε μια λύση είναι να 

πραγματοποιούνται ατομικές συναντήσεις πέραν του τέλους του μαθήματος. Μέσα 

από αυτές, ο καθηγητής θα μπορέσει να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες 

για το μαθησιακό προφίλ του δυσλεκτικού, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τα 

ταλέντα του, ώστε να σχεδιάσει κατάλληλα και εξατομικευμένα το διδακτικό υλικό, ή 

το επιπλέον υλικό που θα δίνει στο μαθητή (Siedler, 1987, σελ. 26-27).  

 Ως πρακτική ιδέα, προτείνεται να έχει ο μαθητής σημειωματάριο, στο οποίο 

να καταγράφει απορίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ώστε να 

τις συζητά με τον καθηγητή στο τέλος αυτού (Siedler, 1987, σελ. 27). Έτσι, 

επιτελείται, επιπλέον, ο σκοπός της παραγωγής γραπτού λόγου στην ξένη γλώσσα 

από το μαθητή.  

 Ως εκπαιδευτικό υλικό, ενθαρρύνεται η ευρύτατη χρήση μαγνητοφώνων, 

καρτών (flashcards), και ακουστικού υλικού, με στόχο την παράλληλη ενεργοποίηση 
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του οπτικού, ακουστικού και απτικού καναλιού στη μάθηση, ενώ είναι σημαντικό να 

καταγράφουν ποιες από τις χρησιμοποιούμενες στρατηγικές είχαν αποτέλεσμα, ώστε 

να τις χρησιμοποιήσουν ως βάση και σε επόμενες διδακτικές ενότητες (Siedler, 1987, 

σελ. 28).    

 Βρετανική Ένωση για τη Δυσλεξία 

 Η Βρετανική Ένωση για τη Δυσλεξία (British Dyslexia Association) στην 

ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο (http://www.bdadyslexia.org.uk) δίνει ορισμένες 

ιδιαίτερα χρήσιμες πρακτικές λύσεις και στρατηγικές για τη διδασκαλία των ξένων 

γλωσσών γενικότερα σε άτομα με δυσλεξία, ενώ τονίζει πως όλοι οι δυσλεκτικοί 

έχουν τη δυνατότητα να διδαχτούν οποιαδήποτε γλώσσα, ανεξαρτήτως δυσκολίας, 

αρκεί να τους δοθεί ο κατάλληλος χρόνος και τα μέσα που ανταποκρίνονται στις 

εξατομικευμένες ανάγκες τους: 

 Μνήμη 

 Για την απομνημόνευση λεξιλογίου, προτείνεται η χρήση καρτών (flachcards), 

μεγέθους 3x5, εμπλουτισμένες, με εικόνες και χρώματα.  Η συσχέτιση λέξεων 

με εικόνες είναι από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους εκμάθησης 

λεξιλογίου. Επίσης, όπως πρότεινε παραπάνω η Siedler, ο πολυαισθητηριακός 

τρόπος μάθησης (ανάγνωση των λέξεων, γραφή, άκουσμα και εκφώνηση) 

είναι ο καλύτερος για το σκοπό αυτό.  

 Για την εξήγηση και απομνημόνευση από το μαθητή γραμματικών 

φαινομένων, μια ιδέα είναι η χρήση διαφορετικών χρωμάτων, ή και 

διαφορετικών αποχρώσεων του ίδιου χρώματος για επιμέρους διαχωρισμούς. 

 Για την απομνημόνευση της σειράς των λέξεων, μπορούν και πάλι να 

χρησιμοποιηθούν κάρτες, τις οποίες ο μαθητής θα εξασκηθεί να βάζει σε 

σειρά. 

 Βοηθάει επίσης η βιωματική προσέγγιση του διδακτικού στόχου, ώστε οι 

μαθητές να μαθαίνουν πρακτικά και άμεσα, εμπλεκόμενοι στη διαδικασία. 

 Προφορά 

 Ο καθηγητής μπορεί να ηχογραφήσει μερικές από τις λέξεις, ώστε ο μαθητής 

να έχει τη δυνατότητα να τις ξανακούει στο σπίτι. 

 Ακουστική 
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 Όπως και με την προφορά, μπορεί να ηχογραφηθεί ένα κείμενο για περαιτέρω 

εξάσκηση στο σπίτι. 

 Οργάνωση 

 Παροχή έγγραφου πλάνου, τόσο για το κάθε μάθημα (περίληψη- στόχοι), όσο 

και για ολόκληρη τη χρονιά, αφού οι δυσλεκτικοί σκέφτονται ολιστικά, βάσει 

της γενικότερης εικόνας, και όχι βήμα- βήμα. 

(British Dyslexia Association, 2017) 

 Dyslexia Pros 

Στην ιστοσελίδα Dyslexia Pros (http://www.dyslexiapros.com), η Laura 

Busby, επίσης δυσλεκτική, κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης στη 

διδασκαλία, προτείνει στρατηγικές βελτίωσης της ορθογραφίας δυσλεκτικών στα 

Αγγλικά ως πρώτη ή δεύτερη ξένη γλώσσα: 

1. Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές έχουν καλές δεξιότητες φωνολογικής 

ενημερότητας. Σε περίπτωση που δε μπορούν να διαχωρίσουν ήχους 

και συλλαβές, θα δυσκολευτούν στην ορθογραφία. 

2. Διδάξτε τους να χτυπούν ρυθμικά εκφωνώντας τις συλλαβές κάθε 

λέξης, προφέροντας κάθε συλλαβή ήχο προς ήχο. 

3. Διδάξτε τους κανόνες ορθογραφίας. Στα Αγγλικά υπάρχουν 96 

κανόνες, που περιλαμβάνονται στα περισσότερα προγράμματα που 

βασίζονται στο σύστημα Orton- Gillingham8. Επίσης, το σύστημα 

Barton9 για ανάγνωση και ορθογραφία παρέχει και κάρτες με εικόνες 

για κάθε κανόνα. 

4. Αξιολογήστε την ορθογραφία με έμμεσο τρόπο, μέσα από τα γραπτά 

του παιδιού, αντί να χρησιμοποιείτε τεστ. 

5. Επιτρέψτε στους μαθητές να διορθώσουν οι ίδιοι τα λάθη, 

συλλαβίζοντας τις λέξεις. 

6. Χρησιμοποιήστε πολυαισθητηριακό τρόπο εκμάθησης λέξεων, αλλά 

όχι κάρτες (flashcards). 

7. Χρησιμοποιήστε υποστηρικτική τεχνολογία, όπως ελεγκτές 

ορθογραφίας (spell checkers), ή επεξεργαστές κειμένων με δυνατότητα 

εντοπισμού ορθογραφικών λαθών. 

(Busby, 2014, 7 Νοεμβρίου)  
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 Sally Farley, Ψυχολόγος (British Council) 

Προχωρώντας σε σχετικό σεμινάριο στην πόλη του Liverpool υπό την αιγίδα 

του Βρετανικού Συμβουλίου (British Council), η Sally Farley αποκαλύπτει σε 

καθηγητές ξένων γλωσσών πώς να διδάσκουν πιο αποτελεσματικά σε δυσλεκτικούς 

την ξένη γλώσσα των Αγγλικών (2012). Κατηγοριοποιεί σε πέντε τους τομείς στους 

οποίους οι δυσλεκτικοί έχουν ιδιαιτερότητες ( σκέψη και μνήμη, ανάγνωση, 

ακουστική επεξεργασία, ορθογραφία και οργάνωση), και προτείνει εξειδικευμένες 

λύσεις βάσει των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν: 

 Σκέψη/ Μνήμη 

 Οι δυσλεκτικοί σκέφτονται ολιστικά (holistic thinking), και όχι βάσει 

ακολουθιών (sequential thinking), το οποίο σημαίνει ότι χρειάζονται να 

γνωρίζουν το θέμα του μαθήματος εκ των προτέρων. Σαν λύση προτείνεται να 

παρέχονται σημειώσεις στην αρχή του μαθήματος, καθώς και μια σύντομη 

παρουσίαση του θέματος στην αρχή, αλλά και μια σύνοψη στο τέλος.  

 Έχουν κακή εργαζόμενη μνήμη, που συνεπάγεται ότι αδυνατούν να 

κρατήσουν τις εισρέουσες πληροφορίες στη μνήμη τους για όσο διάστημα 

χρειάζεται ώστε να κρατήσουν σημειώσεις. Επομένως, μια καλή λύση, εκτός 

από τις έτοιμες σημειώσεις που προαναφέρθηκαν, είναι και η καταγραφή του 

μαθήματος (ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση). 

 Ανάγνωση 

 Πρώτη σημαντική παρατήρηση είναι να μην ζητείται από δυσλεκτικούς να 

διαβάζουν φωναχτά μπροστά στην τάξη. 

 Δυσκολεύονται στην οπτική επεξεργασία πληροφοριών, μπορεί να βλέπουν τα 

γράμματα θολά, αντεστραμμένα, ή ακόμη και να κινούνται, το λεγόμενο Irlen 

Syndrome10. Αν και δεν το έχουν όλοι οι δυσλεκτικοί, ωστόσο πιθανά 

βοηθήματα είναι η χρήση πολύχρωμων φόντων στο χαρτί (ώστε να μην 

υπάρχει πλέον η αντίθεση του λευκού και μαύρου), ή ακόμη και τα 

χρωματιστά γυαλιά οράσεως. 

 Για φοιτητές πανεπιστημίου που έχουν να ανταποκριθούν σε μεγαλύτερη ύλη, 

χρήσιμες στρατηγικές είναι, αρχικά, να τους δίνεται μια γενική εικόνα, λόγου 

χάρη του βιβλίου που έχουν να διαβάσουν (εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και 

περιεχόμενα). Στη συνέχεια, να αναρωτιούνται σχετικά με το τι πρέπει να 

αναζητήσουν στο βιβλίο, δηλαδή τους στόχους τους, τους οποίους καλό είναι 
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να γράψουν σε χαρτάκια σημειώσεων, ώστε να τα συμβουλεύονται όποτε 

χρειάζεται. Τέλος, χωρίζουν το κείμενο/βιβλίο σε τμήματα, αναλόγως του 

πόσο πυκνογραμμένο είναι, και, μετά το τέλος κάθε τέτοιου τμήματος, 

αναλογίζονται τι αποκόμισαν. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να απαντήσουν 

σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να ξαναδιαβάσουν τα βασικά σημεία του ίδιου 

κομματιού. 

 Ακουστική επεξεργασία 

 Δεν προτάθηκαν ξέχωρες λύσεις πάνω σε αυτή τη δυσκολία, απλώς 

αναφέρθηκε ότι, όπως και στις περιπτώσεις γραπτών κειμένων, οι δυσλεκτικοί 

δυσκολεύονται να τα αποκωδικοποιήσουν σε λόγο, έτσι και αντίστροφα 

μερικές φορές, αδυνατούν να «ακούσουν» ορισμένους ήχους μέσα σε 

συγκεκριμένες συλλαβικές δομές, και, κατά συνέπεια, στο γραπτό τους αυτοί 

οι ήχοι παραλείπονται. 

 Ορθογραφία 

 Το εσωτερικό οπτικό λεξιλόγιο του εγκεφάλου (internal sight lexicon), 

δηλαδή η απομνημονευμένη γνώση της ορθογραφίας των λέξεων, φαίνεται να 

πάσχει στους δυσλεκτικούς. Στόχος του δασκάλου είναι να το αυξήσει 

σταδιακά, μαθαίνοντάς τους τις πιο συχνά εμφανιζόμενες λέξεις, ανάλογα με 

το θέμα του μαθήματος. Επίσης, μια συμβουλή είναι να διδάσκονται να 

αναγνωρίζουν το νόημα μιας λέξης από το περιεχόμενο του κειμένου. 

Ξεκινώντας κάθε φορά από έναν κανόνα ορθογραφίας, οι δάσκαλοι θα 

εφαρμόζουν τη μέθοδο «κοίτα  πες κάλυψε γράψε έλεγξε» και να μη 

διδάσκουν πάνω από 3-4 λέξεις τη φορά, ώστε οι μαθητές να έχουν την 

αίσθηση της επιτυχίας. Χρήσιμο, τέλος, είναι να χωρίζουν τις λέξεις σε 

τμήματα (π.χ. said sa-id), ενώ δεν είναι απαγορευτικό να τις προφέρουν 

στην αρχή οπτικά (π.χ. said «σα- ΐντ»).  

 Οργάνωση 

 Οι μαθητές να σημειώνουν τι πρέπει να φέρουν μαζί τους σε κάθε μάθημα. 

 Μπορούν να έχουν ένα ημερολόγιο (χειρόγραφο ή στο κινητό τους) με 

σημαντικές ημερομηνίες. 

 Να σχεδιάζουν (με τη βοήθεια του δασκάλου ή μέσω ηλεκτρονικού 

λογισμικού) σχεδιαγράμματα (mindmaps) για να οργανώσουν τη μελέτη τους, 

τις εργασίες τους, ή ακόμα και τον τρόπο απάντησης σε ένα διαγώνισμα. 

(Farley, 2012) 



 
53 

 DysTEFL Project 

Τέλος, αξίζει να γίνει αναφορά στην πλέον οργανωμένη προσέγγιση για τη 

διδασκαλία των Αγγλικών σε μαθητές με δυσλεξία, που έχει αναπτυχθεί στην 

Ευρώπη, στα πλαίσια του προγράμματος Comenius Project, με συνεργασία 

καθηγητών της ξένης γλώσσας των Αγγλικών από επτά ευρωπαϊκές χώρες, την 

Πολωνία, την Ουγγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τσεχία, τη Γερμανία και την 

Αυστρία. Στόχο έχει να εκπαιδεύσει υποψήφιους καθηγητές των Αγγλικών σχετικά 

με τη διδασκαλία της γλώσσας σε άτομα με δυσλεξία. Αποκαλείται DysTEFL Project 

(Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language). 

 Γενικές τροποποιήσεις στην τάξη 

 Περιβάλλον 

Η θερμοκρασία, ο πολύ έντονος φωτισμός, η υπερβολική φασαρία, 

αλλά και τα υπερβολικά οπτικά ερεθίσματα, μπορεί να κουράσουν έναν 

δυσλεκτικό μαθητή. Προτείνεται να του επιτρέπεται να φοράει ωτοασπίδες η 

ακουστικά, ανάλογα με την εκάστοτε δραστηριότητα, ενώ, επίσης, η περιοχή 

γύρω από τον πίνακα πρέπει να είναι ελεύθερη από εικόνες και αφίσες, ώστε 

να μην αποσπάται η προσοχή του. Τέλος, ίσως χρειαστεί περισσότερο 

προσωπικό χώρο, ώστε να μην αισθάνεται πιεσμένος, και να μην αγχώνεται. 

Ο γραφικός χαρακτήρας, ο οποίος πάσχει σε πολλές περιπτώσεις, 

μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση ενός ντοσιέ, το οποίο θα προσφέρει κλίση 

στην επιφάνεια γραφής. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων μέσα 

από το βιβλίο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά χάρτινα πλαίσια11, ώστε 

να απομονώνουν κάθε φορά τη δραστηριότητα με την οποία ασχολείται η 

τάξη και να μην αποσπάται η προσοχή του δυσλεκτικού. 

 

 Αλληλεπιδράσεις 

Ενθαρρύνεται η ομαδική εργασία, ή σε ζευγάρια, τα οποία όμως θα 

είναι προσεκτικά διαλεγμένα, βάσει ενδιαφερόντων και νοητικών 

δυνατοτήτων. Σε μερικές περιπτώσεις είναι σημαντικό τα ζευγάρια να μην 

αλλάζουν συχνά, αφού αυτό μπορεί να κάνει το δυσλεκτικό να αισθανθεί 

ανασφάλεια με ένα καινούριο ταίρι. 

Σχετικά με την αλληλεπίδραση με το δάσκαλο, είναι σημαντικό να 

υπάρχουν ξεκάθαρες οδηγίες, αλλά και ανατροφοδότηση. Σημαντικό είναι ο 



 
54 

δάσκαλος να αναφερθεί σε κάτι θετικό πρώτα, προτού μιλήσει για 1-2 σημεία 

που χρήζουν βελτίωσης, συνοδευόμενα πάντα από ξεκάθαρες στρατηγικές 

αντιμετώπισης. Τέλος, πάντοτε στην αρχή και στο τέλος της διδακτικής ώρας 

θα πρέπει να δίνεται η γενική ιδέα του μαθήματος. 

 Περιεχόμενο και εργαλεία μαθήματος 

Το περιεχόμενο του μαθήματος μπορεί να χωρίζεται σε μικρότερα 

θεματικά κομμάτια, κατά την κρίση του δασκάλου. Τα κείμενα μπορούν να 

συντέμνονται, χωρίς να χάνεται το νόημα. Οι δραστηριότητες μπορούν να 

περιστρέφονται γύρω από μια κεντρική, και να παρέχονται επιπρόσθετες για 

όσους μαθητές τελειώνουν πιο γρήγορα. Ο ρυθμός πρέπει να δίνει ζωντάνια 

στο μάθημα, παράλληλα όμως να συμβαδίζει και με τις ανάγκες του 

δυσλεκτικού. Τέλος, είναι ανάγκη να γίνονται συχνότατες επαναλήψεις και 

ανακεφαλαιώσεις. 

 Ανεξάρτητες δεξιότητες μελέτης 

Μπορούν να διδαχτούν στο δυσλεκτικό μαθητή πολλές μνημονικές 

στρατηγικές, αλλά και στρατηγικές διαχείρισης χρόνου, με τη χρήση, 

παραδείγματος χάρη, ημερολογίων.   

 Ανάπτυξη φωνολογικής ενημερότητας 

 Χρησιμοποιείται η Πολυαισθητηριακή Προσέγγιση (Multi-sensory Structured 

Learning Approach12), η οποία είναι αυστηρά δομημένη σε μικρά, ανοδικά 

βήματα, προσφέρει πολλή εξάσκηση και συχνή επανάληψη, περιλαμβάνει 

ξεκάθαρη εξήγηση των δομών της γλώσσας και κάνει χρήση διαφόρων 

αισθητηριακών καναλιών.  

Με τη χρήση αυτών των καναλιών (οπτικό, ακουστικό, λεκτικό και 

απτικό) ο μαθητής μπορεί ταυτόχρονα να δει πώς μοιάζει το γράμμα ή η λέξη, 

να τα ακούσει, να δει πώς χρησιμοποιούνται τα όργανα παραγωγής λόγου για 

να το προφέρουν, και ποιες κινήσεις του χεριού χρειάζονται για να 

γραφτεί.Πρακτικά, οι μαθητές απομνημονεύουν τις λέξεις γράφοντάς τις σε 

διάφορες επιφάνειες (π.χ. σε άμμο), ή σχηματίζοντάς τις με πηλό ή με 

αφρώδες ή πλαστικό υλικό, και άλλα.  
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Τέλος, η ανάπτυξη φωνολογικής ενημερότητας μπορεί να γίνει με: 

 φωνημικές τεχνικές, όπως η απομόνωση ήχων σε μια λέξη (π.χ. cat  

/k/-/æ/-/t/), η σύνθεση λέξεων από φωνήματα (ήχους), ή η 

αντικατάσταση, αφαίρεση, πρόσθεση φωνημάτων από λέξεις.  

 Εκμάθηση ήχων της αγγλικής αλφαβήτου (phonics). Τα 26 γράμματα 

των Αγγλικών συνθέτουν 44 διαφορετικούς ήχους. Οι αντιστοιχίες 

αυτές διέπονται από κανόνες και μοτίβα, τα οποία μπορούν κάλλιστα 

να διδαχτούν συστηματικά, με χρήση οπτικοακουστικού, αλλά και 

απτικού υλικού. 

 Μέτρημα συλλαβών με χειροκρότημα, τραγούδια και ποιήματα με 

ρίμα, ή γλωσσοδέτες. 

 Διδασκαλία λεξιλογίου και γραμματικής 

 Προτείνεται κατά βάση η στρατηγική της σύνθεσης νοητικών χαρτών (mind 

mapping), και δίνονται αναλυτικές οδηγίες προς την κατεύθυνση αυτή: μια 

κεντρική ιδέα που θα συνοδεύεται από εικόνα, μια λέξη ανά παρακλάδι, 

χρήση χρωμάτων, χρήση λέξεων- κλειδιά και εικόνων (αφού οι εικόνες είναι η 

παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας, ανεξαρτήτων γλώσσας), και , τέλος, 

ξεκάθαρη δομή. 

 Άλλες στρατηγικές, συγκεκριμένα για διδασκαλία λεξιλογίου, περιλαμβάνουν 

την παντομίμα, τη δημιουργία ιστοριών με τις πιο δύσκολες λέξεις, την 

εκτεταμένη εξάσκηση για παρόμοιες λέξεις, και ορισμένα κλασσικά παιχνίδια, 

όπως το Bingo, το Pictionary, το Taboo, ή τα μαγνητικά γράμματα. 

 Τεχνικές διδασκαλίας ακουστικής (listening) και προφορικού λόγου 

(speaking) 

 Σχετικά με την ακουστική, πρέπει, κατ’ αρχάς, να είναι ξεκάθαρες οι οδηγίες 

της δραστηριότητας (για ποιο σκοπό θα ακούσει ο μαθητής την ηχογράφηση). 

Μπορεί να είναι για να αποκομίσει το νόημα, να εντοπίσει λεπτομέρειες, και 

άλλα. Το περιβάλλον πρέπει να είναι άνετο για το μαθητή, και ο δάσκαλος 

υποστηρικτικός. Δεν πρέπει να ζητείται από το παιδί να συνδυάσει την 

ακουστική με ταυτόχρονη ανάγνωση, ή γραφή, διότι αυτό ενδεχομένως να 

υπερφορτώσει την ήδη περιορισμένη εργαζόμενη μνήμη του. Τέλος, πρέπει να 

δίνεται επιπλέον χρόνος, και να επιτρέπεται στους μαθητές να συζητήσουν τις 

απαντήσεις τους σε ομάδες, προτού τις εκφράσουν ανοιχτά στην τάξη. 
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 Σχετικά με τα προφορικά, στρατηγικές με επιτυχία είναι τα θεατρικά 

παιχνίδια, που επιτρέπουν στους μαθητές να έχουν παρατεταμένη έκθεση στις 

ίδιες λέξεις/ φράσεις (drilling technique), και να εξασκήσουν τη μνήμη τους, 

με τρόπο που θα τους δίνει κίνητρο τη συμμετοχή σε μια βιωματική 

δραστηριότητα. Αν ο δάσκαλος στοχεύει στη διδασκαλία της ευχέρειας λόγου, 

μπορεί να επιλέξει τους ευκολότερους ρόλους για το δυσλεκτικό μαθητή. Μια 

ακόμη χρήσιμη ιδέα για τις απλούστερες προφορικές δραστηριότητες είναι ο 

δάσκαλος να παρουσιάσει εκ των προτέρων το λεξιλόγιο σχετικό με το θέμα. 

 Τεχνικές ανάγνωσης (reading) και παραγωγής γραπτού λόγου (writing) 

 Πριν την αναγνωστική δραστηριότητα, ο ρόλος του δασκάλου είναι να δώσει 

κίνητρο, και να διεγείρει τις προσδοκίες των μαθητών για το αποτέλεσμα της 

ανάγνωσης του κειμένου. Επιπρόσθετα, χρήσιμο είναι να διδάξει σχετικό 

λεξιλόγιο, αλλά και να ενεργοποιήσει τυχόν προϋπάρχουσες γνώσεις των 

μαθητών επάνω στο θέμα. 

 Κατά την ανάγνωση, θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του διαβαθμισμένες υπο-

δραστηριότητες, ανάλογα με τις προσδοκίες που έχει από κάθε μαθητή. 

Ακόμη, είναι υπεύθυνος να καθοδηγήσει με κατάλληλες αναγνωστικές 

στρατηγικές, να χρησιμοποιήσει πολυαισθητηριακές δραστηριότητες, και να 

ενθαρρύνει την ανάγνωση για σκοπούς ευχαρίστησης και μόνο. Σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να ζητά από τους δυσλεκτικούς μαθητές να διαβάσουν 

μπροστά σε όλη την τάξη. 

 Μετά το πέρας της δραστηριότητας, μπορεί να χρησιμοποιήσει το κείμενο για 

γλωσσική εξάσκηση, αλλά και σαν μοντέλο για παραγωγή αντίστοιχου 

γραπτού από τους μαθητές. Τέλος, με συζητήσεις, παιχνίδι ρόλων και 

αφήγηση της ιστορίας από τους μαθητές, μπορεί να γίνει εξάσκηση στον 

προφορικό λόγο. 

 Αναφορικά προς την παραγωγή γραπτού λόγου, τα βήματα έχουν ως εξής: 

 Παρουσίαση άσκησης 

 Συλλογή ιδεών (διδασκαλία σχετικού λεξιλογίου και δημιουργία νοητικών 

χαρτών) 

 Γράψιμο (δυνατότητα χρήσης τεχνολογίας αναγνώρισης φωνής από τους 

δυσλεκτικούς) 

 Έλεγχος του γραπτού από τους ίδιους τους μαθητές (χρήση, για 

παράδειγμα, spell checkers) 
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 Ανατροφοδότηση από το δάσκαλο (δε χρησιμοποιούμε κόκκινο στυλό, 

ελέγχουμε μόνο το περιεχόμενο σε πρώτο στάδιο, και σε περίπτωση που 

υπάρχουν δυσκολίες, δίνουμε ερωτήσεις για να καθοδηγήσουμε το μαθητή 

στη δόμηση της έκθεσης και στο επόμενο σχεδιάγραμμα) 

(Nijakowska κ.α., 2015) 

Σε όλα τα στάδια της ανάλυσης αυτής της μεθόδου διδασκαλίας, τονίζεται ότι 

δεν υπάρχει μια και μοναδική εγγυημένη λύση. Το κλειδί είναι η αλληλεπίδραση με 

τον εκάστοτε μαθητή, ώστε να δοκιμαστούν οι παραπάνω (ή και άλλες) στρατηγικές, 

με τελικό σκοπό τη γνώση. 

Τέλος, ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας των κυριότερων αρχών και 

προτάσεων κάθε μιας από τις προαναφερθείσες προσεγγίσεις. 

 

 

4.2.4. Εξειδικευμένες Μέθοδοι και Προσεγγίσεις στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι δυσλεκτικοί μαθητές 

μπορούν να λάβουν παράλληλη υποστηρικτική βοήθεια μετά το πέρας των σχολικών 

μαθημάτων. Υπάρχουν 700 τάξεις παράλληλης στήριξης (τάξεις συμπερίληψης) που 

εξυπηρετούν κυρίως αστικές και ημιαστικές περιοχές, και αφορούν ποικιλία ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών, παρέχοντας στήριξη σε 1,6% του συνόλου των παιδιών 

δημοτικού της χώρας (Dyslexia in Education in Greece, χωρίς ημερομηνία, παρ. 8). 

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, «σχεδόν ένα στα πέντε από αυτά τα παιδιά φαινόταν να 
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έχει δυσκολίες σχετιζόμενες με τη δυσλεξία (3,3% με διαγνωσμένη δυσλεξία και 

15,6% με πιθανή δυσλεξία)» ((Dyslexia in Education in Greece, χωρίς ημερομηνία, 

παρ. 8). Τέλος, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πέρα από την επιλογή προφορικών 

εξετάσεων, αντί γραπτών, δεν παρέχεται καμία άλλη βοήθεια προς τους 

δυσλεκτικούς. 

Είναι κατανοητό ότι οι προαναφερθείσες στρατηγικές για τη διδασκαλία της 

ξένης γλώσσας των Αγγλικών σε μαθητές με δυσλεξία, μπορούν να εφαρμοστούν 

κάλλιστα και στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Σαφώς, (όπως αναφέρθηκε στην 

παράγραφο με τις αναμενόμενες δυσκολίες των Ελλήνων δυσλεκτικών στην 

απόκτηση των Αγγλικών) αναμένονται επιπρόσθετες δυσκολίες στον τομέα της 

ορθογραφίας και της ανάγνωσης, λόγω της φωνολογικής ασυνέπειας και της 

αυξημένης ορθογραφικής αδιαφάνειας των Αγγλικών. Οι Έλληνες μαθητές (αν 

υποθέσουμε ότι βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της ορθογραφίας 

και ανάγνωσης της μητρικής τους γλώσσας), θα πρέπει να είναι συνηθισμένοι να 

βασίζονται στη φωνολογική ανάγνωση, δηλαδή αποκωδικοποίηση των γραφημάτων, 

και αντιστοίχιση με φωνήματα. Οι δάσκαλοι των Αγγλικών, επομένως, θα πρέπει να 

δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση ειδικών στρατηγικών ανάγνωσης, και 

εκμάθησης ορθογραφίας. 

Περνώντας στις στρατηγικές καθαυτές, σημειώνεται ότι δεν υπάρχει μια 

επικρατούσα και αναγνωρισμένη μέθοδος για τη διδασκαλία των Αγγλικών σε 

περιπτώσεις δυσλεξίας. Πολλοί ξενόγλωσσοι φορείς και εκδοτικοί οίκοι 

ξενόγλωσσων  βιβλίων διοργανώνουν κατά καιρούς σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, 

χωρίς όμως να προσφέρουν συγκροτημένες προσεγγίσεις, παρά μόνο συγκεκριμένες 

τεχνικές και συμβουλές.  

 Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων Παιδιών με Δυσλεξία και 

Μαθησιακές Δυσκολίες 

Σε σχετικό σεμινάριο που διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Συλλόγων Γονέων Παιδιών με Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες 

(http://www.dyslexia-goneis.gr/) αναφέρονται βασικές αρχές διδασκαλίας, αλλά και 

συγκεκριμένες στρατηγικές για βελτίωση φωνολογικής ενημερότητας σε συνδυασμό 

με την ορθογραφία, την απόκτηση λεξιλογίου και τη βελτίωση της αναγνωστικής 

ευχέρειας: 
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 Βασικές αρχές στη διδασκαλία 

 Απλές και σαφείς εξηγήσεις. 

 Ανάπτυξη τεχνικών για το πέρασμα πληροφοριών και γνώσης στη 

μακρόχρονη μνήμη. 

 Διδασκαλία γραμματικής και χρόνων με αναλυτική εξήγηση, χωρίς όμως να 

γίνονται αντιπαραβολές με την Ελληνική γραμματική, διότι αυτό απλώς θα 

μπερδέψει τους μαθητές.  

 Χρήση νοητικών χαρτών (mindmaps) 

 Κατηγοριοποίηση των ανωμάλων ρημάτων βάσει μοτίβων σχηματισμού, 

π.χ. α) cut- cut- cut, hurt-hurt- hurt, cost- cost- cost (μοτίβο α-α-α) 

β) build- built-built, feel- felt- felt (μοτίβο α-β-β) κ.τ.λ. 

 Διαχωρισμός του χρόνου Present Continuous (σχηματισμός: ρήμα to be + 

ρήμα με κατάληξη -ing) από το Gerund (σχηματισμός: ρήμα με κατάληξη 

–ing). 

 Ενθάρρυνση χρήσης μεταγνωστικών τεχνικών από το μαθητή: Μετα-μνήμη 

(metamemory), μετα-κατανόηση (metacomprehension) και έλεγχος (self-

check). 

 Φωνολογική καλλιέργεια 

 Ξεκινούμε από τα μικρά γράμματα στην εκμάθηση της αλφαβήτου και τα 

συνοδεύουμε από εικόνες. 

 Αντιπαραθέτουμε το όνομα του γράμματος με τη φωνή που «βγάζει» όταν το 

προφέρουμε. 

 Αντιστοιχούμε τα μικρά με τα κεφαλαία γράμματα. 

 Διδάσκουμε τη διαφορά προφοράς στις κλειστές και ανοιχτές συλλαβές (π.χ. 

bet /bɛt/, αλλά be /biː/). 

 Μιλούμε για το «μαγικό –e” στο τέλος των λέξεων, το οποίο δεν προφέρεται, 

αλλά αλλάζει την προφορά του προπορευόμενου φωνήεντος (χαρακτηριστική 

πρόταση προς χρήση: I ride the bike with a smile). 

 Διδάσκουμε το “–r” το οποίο αλλοιώνει τον ήχο των φωνηέντων που 

συνοδεύει, και δεν προφέρεται έντονα και φωναχτά. 

 Διδάσκουμε τα “w” και “y”, που αποκαλούνται semi- vowels, και πώς 

προφέρονται. 
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 Διδάσκουμε τα δίψηφα σύμφωνα (digraphs): ch, sh, ph, th, wh, tw, μέσα από 

ιστορίες. 

 Διδάσκουμε αντίστοιχα τα δίψηφα φωνήεντα, ορισμένα από τα οποία μπορεί 

να διαφέρουν οπτικά, αλλά να προφέρονται το ίδιο.  

Π.χ. ow, ou: cow /kaʊ/, shout /ʃaʊt/ 

        au, aw: audition /ɔːˈdɪʃən/, awful /ˈɔːfʊl/ 

 Διδάσκουμε το  –ght μέσω ιστορίας 

 Διδάσκουμε τους δύο διαφορετικούς τρόπους προφοράς των –c και –g.  

Όταν ακολουθεί –a, -u, ή –ο, προφέρονται «κ» και «γκ» αντίστοιχα.  

Όταν ακολουθεί –i, -e, ή –y, προφέρονται «σ» και «τζ». 

 Τέλος, επιμένουμε σε γράμματα που συγχέονται εύκολα. 

 Π.χ. α) ch, c, k, ch, q 

         β) f, ph, gh 

         γ) r, wr, rh 

 Διδασκαλία λεξιλογίου 

 Κωδικοποίηση λέξεων με χρώμα (διαφορετικό χρώμα στην ορθογραφία για 

ρήματα, επιρρήματα, ουσιαστικά, επίθετα)  

 Βιωματική μάθηση 

Χρήση εικονογραφημένου ηλεκτρονικού λεξικού (https://blachan.com/shahi),  

 Τραγουδιών, ριμών, παιχνιδιών. 

 Διδασκαλία σχηματισμού λέξεων (χωρισμός σε πρόθεμα, ρίζα και κατάληξη) 

 Στην ορθογραφία αναζητούμε τη λογική πίσω από την κάθε λέξη. Στις 

δύσκολες λέξεις δε βλάπτει να διαβάζουμε μια λέξη όπως τη βλέπουμε (π.χ. 

Wednesday  «γουέντ-νεζ-ντέι»), αρκεί να γνωρίζει το παιδί πώς προφέρεται 

κανονικά. Χρήσιμες είναι και οι συνειρμικές τεχνικές εκμάθησης, με 

νοητικούς χάρτες και πάλι. 

 Χρήση από το παιδί ρουτίνας ενεργειών με ερωτήσεις: Έλεγξα, άφησα 

αποστάσεις μεταξύ των λέξεων, έγραψα πάνω στη γραμμή; 

 Τεχνική: Γράψε, κάλυψε, σύγκρινε. 

 Χρονική καθυστέρηση από το δάσκαλο στη διόρθωση, ώστε το παιδί να την 

κάνει σταδιακά μόνο του (αυτοδιόρθωση). 

 Τεχνικές για αναγνωστική ευχέρεια 

Προτείνεται η τεχνική Paired Reading, που εφαρμόζεται ως εξής: 
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 Διαβάζουμε συγχρόνως με το παιδί. 

 Ακολουθούμε το ρυθμό του παιδιού. 

 Σε περίπτωση λάθους, περιμένουμε τέσσερα δευτερόλεπτα, να αυτοδιορθωθεί 

το παιδί. 

 Αν όχι, αποκωδικοποιούμε εμείς σωστά τη λέξη. 

 Ο μαθητής επαναλαμβάνει σωστά τη λέξη. 

 Επιβραβεύουμε. 

 Κάνουμε ερωτήσεις και συζητούμε το περιεχόμενο της ιστορίας. 

 Καλλιεργούμε μεταγνωστικές δεξιότητες. 

 Όταν ο μαθητής αισθανθεί έτοιμος, διαβάζει μόνος. 

 Κάνουμε ερωτήσεις και συζητούμε το περιεχόμενο της ιστορίας. 

 Ξαναδιαβάζουμε μαζί μέχρι το επόμενο σινιάλο του μαθητή ότι μπορεί να 

διαβάσει μόνος. 

(Κοκκώνη & Περικλέους, 2014) 

 Ομιλία: Διδάσκοντας Αγγλικά σε Μαθητές με Δυσλεξία: από τη θεωρία στην 

πράξη (Konstantinopoulou, 2016) 

Αντίστοιχη ομιλία που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 9ης Έκθεσης Ξένων 

Γλωσσών (9th Foreign Languages Exhibition) στις 4 Σεπτεμβρίου, 2016, στη 

Θεσσαλονίκη, έφερε τον τίτλο «Διδάσκοντας Αγγλικά σε μαθητές με δυσλεξία: Από 

τη θεωρία στην πράξη». Η κυρίαρχη προσέγγιση που αναφέρθηκε ήταν και πάλι η 

Πολυαισθητηριακή (MSL Approach), με χρήση όλων των καναλιών των αισθήσεων 

για την επίτευξη του σκοπού της μάθησης. Οι ενότητες που καλύφθηκαν ήταν έξι: 

 Χρήσιμες  δραστηριότητες ρουτίνας στην τάξη 

 Να δίνεται μια γενική εικόνα του μαθήματος πριν την έναρξη, αλλά και 

ανακεφαλαίωση στο τέλος. 

 Να χωρίζεται το μάθημα σε μικρότερα θεματικά τμήματα, με διαλείμματα 

ανάμεσα. Οι δυσλεκτικοί, λόγω της περιορισμένης χρονικά προσοχής, 

ωφελούνται από διαλείμματα, ώστε να είναι περισσότερο συγκεντρωμένοι 

κατά τη διάρκεια της ουσιαστικής διδασκαλίας. 

 Μνήμη  

 Ανάπτυξη των δεξιοτήτων οπτικοποίησης στους μαθητές, ώστε να ενισχύεται 

η μνήμη τους. 
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 Χρήση παιχνιδιών που εξασκούν την οπτική μνήμη, όπως και παιχνιδιών με 

κάρτες (π.χ. UNO). 

 Η δεξιότητα της ανάγνωσης να γίνεται πολυαισθητηριακά. 

 Βοήθεια από το δάσκαλο ώστε το παιδί να πραγματοποιεί λογικές συνδέσεις 

στο μυαλό του, όπως με τους νοητικούς χάρτες (mind maps). 

 Λεξιλόγιο 

 Κάθε φορά να διδάσκονται 6-8 λέξεις, και να γίνεται εντατική εξάσκηση. 

 Συχνή επανάληψη, ώστε το παιδί να μπορέσει να μεταφέρει το νέο λεξιλόγιο 

στη μακρόχρονη μνήμη. Να γίνεται χρήση των καινούριων λέξεων 

τουλάχιστον σε 3-4 περιπτώσεις, μετά την παρουσίασή τους, και ξανά μετά 

από ένα δεκαπενθήμερο. 

 Λέξεις με παρόμοιο άκουσμα ή σημασία δεν πρέπει να διδάσκονται μαζί, για 

να μην υπάρχει σύγχιση. 

  Πρώτα να δίνεται η φωνολογική μορφή της λέξης, συνοδευόμενη από την πιο 

συχνή της σημασία. Στη συνέχεια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

παραδείγματα σχηματισμού προτάσεων, αλλά και να δοθούν και οι υπόλοιπες 

πιθανές σημασίες της. 

 Να δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να κάνει επανάληψη του νέου 

λεξιλογίου και εκτός τάξης, π.χ. με κάρτες σε μέγεθος τσέπης. 

 Οι πιο δύσκολες λέξεις μπορούν να παρουσιάζονται μέσω ιστοριών και 

εικόνων13. 

 Γραμματική 

 Χρήση χρώματος για να ξεχωρίζει ο μαθητής τη συντακτική δομή μιας 

πρότασης (Υποκείμενο- Ρήμα- Αντικείμενο/ Κατηγορούμενο). 

 Η ελεγχόμενη εξάσκηση ενός νέου γραμματικού φαινομένου να γίνεται πρώτα 

προφορικά, και όχι γραπτά η μέσω ανάγνωσης. Ο σκοπός αυτής της 

στρατηγικής είναι η προσοχή του μαθητή να μείνει εκείνη τη στιγμή 

στραμμένη στο φαινόμενο, και όχι στη δυσκολία του να γράψει ή να διαβάσει. 

Σε επόμενο στάδιο μπορεί να γίνει και γραπτή εξάσκηση, αλλά με μικρές 

προτάσεις. Σημαντικό είναι, ωστόσο, να αποφεύγονται δραστηριότητες όπου 

ο μαθητής πρέπει να επιλέξει τη σωστή λέξη από μια λίστα, διότι υπάρχει το 

ρίσκο να μπερδευτεί ο μαθητής και να απομνημονεύσει τη λάθος λέξη. 
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 Ορθογραφία 

Αναφέρεται χαρακτηριστικά πως, στο σύνολο των αγγλικών λέξεων, 

το 50% είναι προβλέψιμες ως προς την ορθογραφία, το 37% είναι σχεδόν 

προβλέψιμες, με την εξαίρεση ενός μόνο ήχου (π.χ. knit, ή boat), ενώ άλλες 

μπορούν να αιτιολογηθούν βάσει ετυμολογίας, ή γλωσσικής προέλευσης 

(Konstantinopoulou, 2016). Αυτό συνεπάγεται ότι απομένει μόνο ένα 4% 

πραγματικά ανώμαλων λέξεων, για την εκμάθηση των οποίων είναι χρήσιμες 

οι μέθοδοι ολικής αναγνώρισης λέξης (whole- word method), ο σχηματισμός 

σε άμμο ή με πηλό και άλλες. Τα βήματα που προτείνονται είναι: 

 Διδασκαλία προγραμμάτων ορθογραφίας. 

 Κατανόηση αντιστοιχίας μεταξύ ήχων και γραμμάτων, προτού ο μαθητής μπει 

στη διαδικασία απομνημόνευσης μιας λέξης. Σε αυτό το σημείο βοηθά η 

φωνολογική ενημερότητα. 

 Φωνολογική ενημερότητα 

 Αρχικά οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν γνώση των διαφορετικών ποιοτικά 

ήχων που ακούν μέσα σε λέξεις. Σε αυτό βοηθούν τα τραγούδια και τα 

ποιήματα με ομοιοκαταληξία, ο συλλαβισμός, λόγου χάρη, των ονομάτων 

τους με παλαμάκια, και άλλες δραστηριότητες, όπως ακριβώς αναφέρθηκε και 

στη μέθοδο DysTEFL. Πρακτικά, συστήνεται ο χωρισμός των λέξεων σε 

αρχικό ήχο και κατάληξη (onset –rime), τα οποία πρέπει να σημειώνονται με 

διαφορετικό χρώμα για να βοηθήσουν την εργαζόμενη μνήμη του μαθητή. 

 Στη συνέχεια, δραστηριότητες όπως το να χωρίζουν λέξεις σε ήχους, να 

αφαιρούν ή να προσθέτουν έναν ήχο, ή και να αντικαθιστούν, χτίζουν την 

αποκαλούμενη φωνημική ενημερότητα (phonemic awareness).   

 Σε επόμενο στάδιο, να διδαχτούν τα 6 βασικά είδη συλλαβών στο αγγλικό 

αλφάβητο14. 

 Έπειτα, βασικοί κανόνες ορθογραφίας, όπως, για παράδειγμα, πότε 

διατηρείται και πότε όχι το άηχο “–e”15. 

 Τέλος, προτείνεται καθημερινή εξάσκηση ορισμένων ανώμαλων λέξεων. 

(Konstantinopoulou, 2016) 
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 TESOL Macedonia- Thrace 

Ένας τρίτος φορέας, γνωστός στον κλάδο των καθηγητών Αγγλικών, είναι ο 

TESOL (Teaching English to Speakers of other Languages). Στο ιστολόγιο του 

παραρτήματος Μακεδονίας- Θράκης, εντοπίζεται ένα ενδιαφέρον σεμινάριο για τη 

διδασκαλία Αγγλικών σε δυσλεκτικούς μαθητές. Το σεμινάριο αυτό διαφοροποιείται 

κάπως βάσει περιεχομένου από τα παραπάνω, αφού προτείνει τρεις διαφορετικές 

μεθόδους διδασκαλίας λεξιλογίου και ορθογραφίας για καλύτερα αποτελέσματα σε 

περιπτώσεις δυσλεξίας, κάθε μια από τις οποίες έχει πολυαισθητηριακό χαρακτήρα: 

 Η μέθοδος Κοίτα- Πες- Κάλυψε- Γράψε- Έλεγξε (Look- Say- Cover- Write- 

Check) του Horn. 

 Κοιτάξτε τη λέξη και βγάλτε μια νοητική «φωτογραφία» της. 

 Προφέρετε τη λέξη καθώς την κοιτάτε και ακούστε τους ήχους που κάνει. 

 Πείτε ένα προς ένα τα γράμματα, ενώ τα κοιτάτε και τα προφέρετε. 

 Καλύψτε τη λέξη και δείτε την εικόνα που έχετε στο νου σας με κλειστά 

μάτια. 

 Γράψτε τη λέξη χρησιμοποιώντας ενωμένα μεταξύ τους γράμματα (cursive 

writing). 

 Ελέγξτε την ορθογραφία από την αρχική λέξη. 

 Οπτική- Ακουστική- Κιναισθητική και Απτική μέθοδος (VAKT Method). 

Αναφέρεται ότι η μέθοδος αυτή λειτουργεί καλύτερα αφού ο μαθητής έχει 

κατακτήσει φωνημικές δεξιότητες. 

 Καλύπτει την ελλιπή εργαζόμενη μνήμη. 

 Βοηθά στην απομνημόνευση και αυξάνει τα κίνητρα. 

 Διδάσκει στους μαθητές πώς να σκέφτονται τη διαδικασία γραφής μιας λέξης. 

 Μέθοδος Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (Neuro- Linguistic 

Programming Method). 

Είναι μια μέθοδος κατά βάση οπτική, επομένως βοηθά όσους έχουν καλή 

οπτική αντίληψη και μνήμη. Ορισμένοι δυσλεκτικοί έχουν φτωχή οπτική μνήμη, 

ενώ άλλοι εξαιρετικές δεξιότητες οπτικής επεξεργασίας. 

(Tzalamoura, 2016) 

 Υπάρχουν και ορισμένες ακόμα προσεγγίσεις στη διδασκαλία των 

Αγγλικών σε Έλληνες μαθητές με δυσλεξία. Πρόκειται για μεμονωμένες 
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πρωτοβουλίες ειδικών εκπαιδευτικών, εμπορικής φύσεως, με ειδικά βγαλμένο 

ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μπορεί ένας δάσκαλος να 

προμηθευτεί και να εφαρμόσει απευθείας στους μαθητές του, παρακολουθώντας 

το αντίστοιχο σεμινάριο.  

Μια τέτοια πρωτοβουλία είναι ο οργανισμός “I Love Dyslexia” της Αγγελικής 

Παππά (http://www.ilovedyslexia.gr), ένα ολιστικό, βιωματικό πρόγραμμα για τη 

διδασκαλία Αγγλικών ως ξένης γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Βασίζεται στο σύστημα των Orton- Gillingham7, και 

χαρακτηρίζεται από την έμφαση που δίνεται στη γραφοφωνημική αντιστοίχιση, 

σε πολυαισθητηριακές μεθόδους και ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. 

Μια δεύτερη γνωστή κίνηση είναι το “English Sounds Fun”, των Smith και 

Metallinou (http://www.englishsoundsfun.com/). Περιλαμβάνει σειρά βιβλίων και 

διδακτικού υλικού για τη συστηματική διδασκαλία των Αγγλικών σε 

δυσλεκτικούς από 8 έως 15 ετών. Ακολουθεί τις ίδιες βασικές αρχές των 

προγραμμάτων που εφαρμόζονται στο εξωτερικό για τη διδασκαλία Αγγλικών σε 

δυσλεκτικούς, αφού είναι ολιστικό και πολύ καλά δομημένο. Πέρα από τα 

σεμινάρια, παρέχεται και ολοκληρωμένο το διδακτικό υλικό, ώστε, όπως 

διατείνονται οι δημιουργοί της μεθόδου, να μπορεί να εφαρμοστεί και από μη 

κατάλληλα εκπαιδευμένους καθηγητές. 

Συμπερασματικά, όλες οι προαναφερθείσες στρατηγικές περιστρέφονται γύρω 

από τους άξονες των δυσκολιών των δυσλεκτικών στη μνήμη εργασίας, την 

κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση γραπτού λόγου, την οργάνωση, αλλά και τη 

συναισθηματική σταθερότητα. Σε κάθε καινούρια αναφορά σε στρατηγικές, ο 

συγγραφέας ή ομιλητής τόνιζε ότι δεν αποτελούν εγγυημένες λύσεις, αφού ο κάθε 

δυσλεκτικός είναι διαφορετικός, και μπορεί να αντιμετωπίζει πρόσθετες 

δυσκολίες από συνοδά προβλήματα, όπως είναι η ΔΕΠΥ. Σημαντικό είναι να 

υπάρχει επικοινωνία, ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, μεταξύ δασκάλου 

και μαθητή, ως προς τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει ο τελευταίος. Αξιοσημείωτο, είναι, επίσης, το γεγονός ότι ο 

εκπαιδευτικός καλείται, πέρα από τη διάγνωση των ειδικών ψυχολόγων ή ιατρών, 

να δοκιμάζει να εντοπίσει ο ίδιος τους τομείς στους οποίους υστερεί το κάθε 

παιδί, παρατηρώντας προσεκτικά τις επιδόσεις του, κατηγοριοποιώντας τα λάθη 
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και κρατώντας σημειώσεις. Τέλος, να δοκιμάσει διάφορες από τις στρατηγικές 

που αναφέρθηκαν παραπάνω, να καταγράφει ποιες έχουν αποτέλεσμα, και να 

παρέχει άφθονες ευκαιρίες για εξάσκηση, μέσα σε ένα υποστηρικτικό 

περιβάλλον.     
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5.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Πρωτίστως στο εξωτερικό, η βάση των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων είναι 

αυτή των Orton-Gillingham, η οποία αναπτύχθηκε κυρίως για χρήση σε άτομα με 

δυσκολίες στην ανάγνωση, την ορθογραφία και τη γραφή, παρεμφερείς με εκείνες 

των δυσλεκτικών (Academy of Orton- Gillingham Practitioners and Educators, 2012). 

Τόσο το περιεχόμενο της προσέγγισης, όσο και οι τεχνικές εφαρμογής της, έχουν εδώ 

και χρόνια αναγνωρισμένη επιτυχία, ενώ βασίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένα 

στοιχεία, σχετικά με το πώς τα άτομα μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν.  

 Η προσέγγιση Orton- Gillingham, αλλά και η αντίστοιχη ακαδημία που 

συστάθηκε το 1995, στηρίζουν τις μεθόδους τους στο έργο του Samuel Torrey Orton 

(1879-1948), διακεκριμένου νευροψυχιάτρου και παθολόγου, με ερευνητικό 

επίκεντρο την αναγνωστική αποτυχία και τις δυσκολίες γλωσσικής επεξεργασίας. 

Συνεργάτης του, ψυχολόγος και εκπαιδευτικός, ήταν η Anna Gillingham (1878-

1963), η οποία ανέλαβε το κομμάτι της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού. 

 Η αποτελεσματικότητα της παρούσας προσέγγισης έγκειται στην 

πολυαισθητηριακή και διαδραστική της φύση. Σύμφωνα με την Angie Stevens, όταν 

ένας μαθητής δυσκολεύεται στην κατάκτηση μιας νέας έννοιας, αυτό οφείλεται στην 

αδυναμία του να πραγματοποιήσει επαρκώς τη συσχέτιση πληροφοριών στα διάφορα 

κέντρα του εγκεφάλου, λόγω του τρόπου διδασκαλίας (ακουστικός, οπτικός, 

κιναισθητικός)(Stevens, 2010). Ο συνδυασμός διδακτικών μεθόδων είναι που 

καθιστά αυτή την προσέγγιση επιτυχημένη. 

 Επιπλέον, συστηματικές έρευνες έχουν κατά καιρούς επαληθεύσει την 

αποτελεσματικότητα της προσέγγισης Orton- Gillingham. Στην ανασκόπηση του N. 

John, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Αναγνωστικής Προσέγγισης Orton- 

Gillingham για φτωχούς αναγνώστες στις τάξεις του Δημοτικού, παρατηρήθηκε 

βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας, της λεξικής αποκωδικοποίησης, της 

ορθογραφίας και της κατανόησης (John, χωρίς ημερομηνία). Θετικά αποτελέσματα 

προέκυψαν, ακόμη, σε διπλωματική μελέτη της Sally Ann Giess για τη χρήση της εν 

λόγω προσέγγισης προς βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας σε μαθητές 

Γυμνασίου με αναγνωστική δυσκολία. Συνοπτικά, παρατηρήθηκε εν γένει βελτίωση 

της αναγνωστικής ικανότητας, και ειδικά στους τομείς της αναγνώρισης γραμμάτων 

και λέξεων, της ορθογραφίας (spelling), της επίγνωσης των ήχων (sound awareness) 
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σε μια λέξη, και της αυτόματης οπτικής αναγνώρισης λέξεων (sight word efficiency) 

(Giess, 2005). 

 Η δεύτερη, και πιο σύγχρονη, προσέγγιση στη διδασκαλία, την οποία 

ενστερνίζονται κατά κόρον οι δημιουργοί εξειδικευμένων προσεγγίσεων διδασκαλίας 

Αγγλικών σε δυσλεκτικούς μαθητές είναι η Πολυαισθητηριακή Μέθοδος (Visual- 

Auditory- Kinesthetic- Tactile Method). Έχει τις ρίζες της στην προσέγγιση Orton- 

Gillingham, και αφορά στη χρήση της θεωρίας των Τρόπων Μάθησης (Learning 

Styles theory). Βάσει αυτής, ο δάσκαλος προσδιορίζει τα δυνατά σημεία του 

εκάστοτε μαθητή, αναφορικά προς τον τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών, και 

προσαρμόζει αναλόγως τις εκπαιδευτικές μεθόδους, τις στρατηγικές, αλλά και το 

υλικό (Moustafa, 1999). Πολυάριθμα προγράμματα είχαν επιτυχία χρησιμοποιώντας 

τη θεωρία των Τρόπων Μάθησης, ενώ η γενική πρόοδος των μαθητών με τους 

οποίους εφαρμόστηκαν, αυξήθηκε (Moustafa, 1999). 

 Η Πολυαισθητηριακή Μέθοδος (VAKT Method), κάνει, επομένως, 

παράλληλη χρήση και των τεσσάρων τρόπων μάθησης, του οπτικού, του ακουστικού, 

του κιναισθητικού και του απτικού, σε κάθε μάθημα, ώστε να ωφελούνται όλοι οι 

διαφορετικοί τύποι μαθητών. Σχετική μελέτη του J. M. Jeyasekaran για την 

αποτελεσματικότητά της στο αναγνωστικό επίπεδο δυσλεξικών παιδιών, απέδειξε ότι 

το τελευταίο βελτιώθηκε σημαντικά, μετά την εφαρμογή της (2015).  

Τέλος, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Δυσλεξία (International Dyslexia 

Association), μολονότι δεν έχει απομονωθεί ακόμη σε ελεγχόμενες συγκριτικές 

μελέτες για τη διδασκαλία της ανάγνωσης, ωστόσο η Πολυαισθητηριακή Μέθοδος 

δέχεται την αμείωτη υποστήριξη έμπειρων κλινικών ιατρών, ενώ τα περισσότερα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, που όντως έχουν αποτέλεσμα, κάνουν χρήση 

πολυαισθητηριακών πρακτικών για την εκμάθηση συμβόλων (International Dyslexia 

Association, 2017). 

Σύγχρονες έρευνες, πολλές από τις οποίες υποστηρίζονται από το NICHD 

(Εθνικό Ινστιτούτο για την Υγεία του Παιδιού και την Ανθρώπινη Εξέλιξη) στις 

ΗΠΑ, υπογραμμίζουν την αξία της άμεσης δομημένης διδασκαλίας της γλώσσας για 

όλους τους μαθητές, πόσο μάλλον για τους δυσλεκτικούς (International Dyslexia 

Association, 2017). Προτείνεται, συνεπώς, σύμφωνα και με τη συντριπτική 

πλειοψηφία των προσεγγίσεων που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 3.1., η ατομική, ένας- 
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προς- έναν διδασκαλία, εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό, ώστε να επιτευχθεί 

εξατομίκευση του μαθήματος και προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε 

μαθητή. 

Αναφορικά προς τη γενικότερη προσέγγιση, θεωρείται πως η 

Πολυαισθητηριακή Μέθοδος δύναται να προσφέρει τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα, λόγω των ποικίλλων προαναφερθέντων ερευνών που το 

επιβεβαιώνουν. Επιπρόσθετα, η προσέγγιση αυτή αναφέρεται ως ο θεμέλιος λίθος 

κάθε προσέγγισης στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε αγγλόφωνους, αλλά και 

ελληνόφωνους δυσλεκτικούς, ώστε να ενισχύεται η αδύναμη βραχύχρονη λεκτική 

τους μνήμη. Προτείνεται, λοιπόν, λόγω της παραπάνω συμφωνίας μεταξύ των 

δημιουργών των προσεγγίσεων, να υιοθετείται από τους εκπαιδευτικούς η 

Πολυαισθητηριακή Μέθοδος ως το γενικότερο πλαίσιο στη διδασκαλία των 

Αγγλικών. Όπως αναφέρθηκε λεπτομερώς στα κεφάλαια 4.2.3 και 4.2.4, η μέθοδος 

αυτή έχει εφαρμογές σε κάθε επιμέρους τομέα που οι δυσλεκτικοί παρουσιάζουν 

δυσκολίες, αφού, μέσω της χρήσης δραστηριοτήτων που ενεργοποιούν όλα τα 

κανάλια εισροής πληροφοριών (οπτικό, ακουστικό, απτικό και κιναισθητικό) καθιστά 

ευκολότερη την απομνημόνευση λεξιλογίου και κανόνων ορθογραφίας, σύνταξης και 

γραμματικής.   

Συγκεκριμένα στους τομείς της ανάγνωσης και της γραφής, υποστηρίζεται 

πως η ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας είναι ιδιάζουσας σημασίας. Κοινές 

στρατηγικές των προσεγγίσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό αναφέρονται στην 

εξάσκηση των μαθητών στο διαχωρισμό των ήχων μέσα στις λέξεις, όσο και στην 

αναλυτική διδασκαλία των κανόνων ορθογραφίας της Αγγλικής γλώσσας, ώστε να 

εκλογικευτεί και να συστηματοποιηθεί η σχετικά αυθαίρετη αντιστοιχία φωνημάτων 

και γραφημάτων. Σχετικές έρευνες, όπως αυτή των Musa και Balami, αποδεικνύουν 

ότι η εκπαίδευση στη φωνολογική ενημερότητα αύξησε σημαντικά την αναγνωστική 

ευχέρεια των δυσλεκτικών (2016). Ενώ δεν είναι αδύνατο για έναν καθηγητή να 

συγκεντρώσει τους κανόνες προφοράς και ορθογραφίας των Αγγλικών, ωστόσο 

κυκλοφορούν παράλληλα στο εμπόριο αξιόλογες σειρές από εκπαιδευτικά βιβλία που 

διδάσκουν απλά, αλλά μεθοδικά, τους κανόνες προφοράς και ορθογραφίας των 

Αγγλικών υπό τίτλους όπως “phonics training”, “English phonics” και άλλους.  
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Αναφορικά προς την εκμάθηση λεξιλογίου, κατά γενική ομολογία των 

δημιουργών πολλών προσεγγίσεων που περιλήφθηκαν στην παρούσα εργασία, η 

περιορισμένη λεκτική εργαζόμενη μνήμη λειτουργεί ως εμπόδιο στην απόκτησή του, 

και, ως εκ τούτου, κρίνεται ορθότερη η εκμάθηση μικρού αριθμού λέξεων ανά 

μάθημα, ο οποίος στρογγυλοποιείται στις περίπου 5 λέξεις. Πέρα από το μικρό 

αριθμό λέξεων, συστήνονται, επίσης, οι συχνές επαναλήψεις, αλλά και η όσο το 

δυνατόν βιωματική διδασκαλία των λέξεων, με τη χρήση εικονογραφημένων 

ιστοριών που αποτυπώνονται ευκολότερα στη μνήμη των μαθητών, ή μέσα σε 

προτάσεις με νόημα για τους ίδιους. Η Πολυαιαθητηριακή Μέθοδος αποδεικνύεται 

και πάλι πολύτιμη σύμμαχος στη διαδικασία αυτή, αφού δεν αποκλείεται, λόγου 

χάρη, οι μαθητές να επιλέξουν να δημιουργήσουν ένα σύντομο θεατρικό έργο με 

ορισμένες καινούριες λέξεις, ή ακόμη ένα ποίημα, ή να παίξουν τη γνωστή 

παντομίμα. 

Σχετικά, τώρα, με την οργάνωση των μαθητών, αυτή αποτελεί αποδεδειγμένα 

πρόβλημα για τους δυσλεκτικούς. Δεν υπάρχει καμία ασυμφωνία μεταξύ των 

προσεγγίσεων, και, ως εκ τούτου, προτείνεται η χρήση ποικίλλων τεχνικών και μέσων 

οργάνωσης, τα οποία θα έχουν ως κοινό στοιχείο την καταγραφή, τόσο των 

υποχρεώσεων του μαθητή, όσο και ενός πλάνου για τη βήμα- βήμα ολοκλήρωσή 

τους. Όπως συχνά αναφέρθηκε σε πολλές προσεγγίσεις, σημαντική είναι η 

επικοινωνία με το μαθητή, η συνειδητοποίηση από τον ίδιο των ιδιαίτερων 

δυσκολιών ή αναγκών του, ώστε να υιοθετηθούν οι περισσότερο εξυπηρετικές 

τεχνικές οργάνωσης. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως, αναφορικά προς τις προσεγγίσεις που έχουν 

αναπτυχθεί συγκεκριμένα στην Ελλάδα, λόγω του πρόσφατου της σύστασής τους, δεν 

υπάρχουν ακόμη ερευνητικά πιστοποιημένα δεδομένα για την αποτελεσματικότητά 

τους. Η αξία τους υπολογίζεται, προς το παρόν, εμπειρικά, βάσει των δεδομένων για 

την αποτελεσματικότητα πανομοιότυπων προγραμμάτων του εξωτερικού, σε 

συνδυασμό με τις γνώσεις μας για τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής γλώσσας. 

Συνεπώς, οι προτάσεις που διατυπώθηκαν παραπάνω για τη διδασκαλία σε Έλληνες 

δυσλεκτικούς μαθητές πηγάζουν μόνο από συνυπολογισμό των μεθόδων, 

προσεγγίσεων και επιμέρους τεχνικών που αποδεδειγμένα είχαν αποτέλεσμα, καθώς 

διατηρείται μια επιφύλαξη προς την αποτελεσματικότητα των υπόλοιπων τακτικών 

που παρεκκλίνουν από αυτές.  
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Οι περιοχές του εγκεφάλου, κατά την αρίθμηση Brodmann. 

 

(Thompson, Thompson & Wenqing, 2009-2010). 
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2. Συνοπτικοί πίνακες στρατηγικών παρέμβασης για βελτίωση της ανάγνωσης και 

ορθογραφίας (α) στο δημοτικό και (β) στο γυμνάσιο/λύκειο (Brooks, 2016, σελ. 18, 

157):  

(α) 
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(β) 

 

 

3. Μεταγνωστικές δεξιότητες (Rose, 2009, σελ. 125): 

Οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

Σκοπός 
Γιατί το κάνω αυτό; 

«Γνωρίζω τους στόχους αυτού του μαθήματος»; 

Αποτέλεσμα 

Ποιο είναι το απαιτούμενο αποτέλεσμα; 

«Γνωρίζω τι μορφή θα είχε ένα καλό παράδειγμα του 

αποτελέσματος»; 

Στρατηγική 

Ποια στρατηγική πρέπει να χρησιμοποιηθεί; 

«Γνωρίζω ποιες στρατηγικές μπορώ να χρησιμοποιήσω για 

να το επιτύχω»; 

Παρακολούθηση 
Ήταν επιτυχές; 

«Πέτυχα τους στόχους του μαθήματος»; 

Εξέλιξη 
Πώς μπορεί να βελτιωθεί; 

«Θα μπορούσα να το είχα κάνει καλύτερα»; 

Μεταφορά 

Μπορεί το αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε άλλη δεξιότητα; 

«Τι έχω μάθει από αυτό το μάθημα; Μπορώ να το 

χρησιμοποιήσω σε άλλο μάθημα, ή κατάσταση»; 
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4. Οπτικά βοηθήματα για την αυτοοργάνωση των μαθητών: 

 

 

(Summertime Plans, 2012) 

 

5.  (α) Χρονολόγιο (timeline) κατά τη διδασκαλία των χρόνων των ρημάτων στην 

Αγγλική γλώσσα: 

 

(Williams, 2013) 
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(β) Χάρτης ιδεών (concept map) για τη διδασκαλία λεξιλογίου σχετικού με τις 

αισθήσεις: 

(Inspiration Software, Inc., 2017) 

 

(γ) Σχεδιάγραμμα ροής (flow chart) για τη διαδικασία ανάλυσης πρότασης: 

(Thompson, χωρίς ημ/νία) 
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6. Γράφημα από τον οργανισμό Call Scotland (2016) με 74 από τις διαθέσιμες 

εφαρμογές για λειτουργικό iOS, που ενισχύουν άτομα με δυσλεξία: 
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7. Σχεδιάγραμμα εξέλιξης των Ινδοευρωπαϊκών και Ουραλικών γλωσσών. 

(Sundberg, 2014) 
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8. Περισσότερες πληροφορίες για την προσέγγιση Orton- Gillingham, η οποία μοιάζει 

σε πολλά χαρακτηριστικά της με την πιο σύγχρονη Πολυαισθητηριακή Προσέγγιση 

(Mutli-sensory Approach), βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Orton- 

Gillingham (Academy of Orton-Gillingham Practitioners and Educators) 

(http://www.ortonacademy.org/approach.php).    

9. Δημιουργήθηκε το 1998 με στόχο τη βελτίωση της ανάγνωσης, γραφής και 

ορθογραφίας δυσλεκτικών κάθε ηλικίας. Είναι βασισμένο σε έρευνες, , ακολουθεί το 

θέσπισμα No Child Left Behind Act και όλες τις αρχές του IMSLEC (International 

Multisensory Structured Language Education Council), και είναι βασισμένο στην 

προσέγγιση Orton- Gillingham. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 

(https://bartonreading.com). 

10.  Irlen Syndrome: Μια διαταραχή επεξεργασίας των οπτικών πληροφοριών που 

λαμβάνει ο εγκέφαλος. Ένας στους τρεις δυσλεκτικούς πάσχει από αυτή, όπως και 

12-14% του γενικότερου πληθυσμού (http://irlen.com/the-difference-between-irlen-

syndrome-and-visual-dyslexia/#).   

11. Η ειδική προσαρμογή για δυσλεκτικούς (με χρήση δύο χαρτονιών, κομμένων σε 

σχήμα «Γ») κατά την ανάγνωση, ώστε να παρεμποδίζονται περιττές πληροφορίες, ή η 

διάσπαση προσοχής από τις συνήθως πυκνογραμμένες σελίδες των βιβλίων εργασιών. 
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(Smith, 2014) 

12. Δομημένη Πολυαισθητηριακή Προσέγγιση στη Γλώσσα (Multi-sensory 

Structured Language Approach). Βασικές αρχές: 

 Ταυτόχρονη χρήση και των τεσσάρων καναλιών (οπτικό, ακουστικό, 

κιναισθητικό και απτικό). 

 Συστηματικότητα και κλιμακούμενη, αρχίζοντας από τις απλούστερες και 

προχωρώντας σε πιο περίπλοκες έννοιες. 

 Απευθείας διδασκαλία και συνεχής αλληλεπίδραση μαθητή- δασκάλου. 

 Διαρκής αξιολόγηση των αναγκών του μαθητή και ανάλογη προσαρμογή 

της διδασκαλίας. 

 Συνθετική και Αναλυτική διδασκαλία. Η Συνθετική αφορά τη χρήση 

τμηματικών πληροφοριών για τη σύνθεση του συνόλου, και η Αναλυτική 

την παρουσίαση της ολοκληρωμένης έννοιας, η οποία στη συνέχεια 

τεμαχίζεται στα επιμέρους τμήματά της. 

 Περιεκτική και Συμπεριληπτική διδασκαλία (Comprehensive and 

Inclusive Instruction). Απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα της γλώσσας 

(φωνήματα, γραφήματα, μορφήματα, σύνταξη, πραγματολογία). 

(International Dyslexia Association, 2017) 
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13. Δύσκολες στην ορθογραφία τους λέξεις παρουσιάζονται μέσω εικόνων: 

(Konstantinopoulou, 2016) 
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14. Τα έξι είδη συλλαβών στα Αγγλικά: 

(Pearson, 2012, όπως αναφέρεται στην Konstantinopoulou, 2016) 
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15. Διατήρηση, ή απώλεια του άηχου “–e”: 

(Konstantinopoulou, 2016) 
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7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Κοκκώνη, Α. & Περικλέους, Κ. (2014, 13 Δεκεμβρίου). Προσεγγίζοντας στην Πράξη 

τη Διδασκαλία Αγγλικών σε Μαθητές με Δυσλεξία. [Ομιλία στα πλαίσια 

ημερίδας] Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων Παιδιών με Δυσλεξία 

και Μαθησιακές Δυσκολίες, Θεσσαλονίκη.   

Παυλίδης, Γ. Θ. (2000). Δυσλεξία- Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια- Διάγνωση- 

Αντιμετώπιση. Στους Βάμβουκας, Μ.Ι. & Πεδιαδίτης, Α.Δ. (2000). Δύσκολες 
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