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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία εξετάζει την αποτελεσµατικότητα της 

συστηµατικής εφαρµογής διδακτικών µεθόδων και υποστηρικτικών  

εκπαιδευτικών προγραµµάτων, που  σκοπό έχουν την πλήρη ανάπτυξη των 

ικανοτήτων και γενικά την πρόοδο και ευηµερία των παιδιών µε δυσλεξία. 

Χρησιµοποιώντας την µέθοδο της παρατήρησης, µέσω της δικής µου 

εµπειρίας από τις περιπτώσεις σε παιδιά µε δυσλεξία που έχω 

παρακολουθήσει (στο 4ο ∆ηµοτικού Σχολείου Πάφου στην Κύπρο), 

αναλύονται σε βάθος οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει κάποιος. 

Παρουσιάζεται το ιστορικό του κάθε παιδιού, οι προαναγνωστικές / 

αναγνωστικές του δεξιότητες, η εξοικείωση µε τις µαθηµατικές έννοιες και 

πράξεις, η ικανότητα επικοινωνίας, η γραπτή έκφραση και γενικότερες 

κοινωνικές συµπεριφορές. 

Καταγράφεται η διδασκαλία µε το παραδοσιακό τρόπο και οι διάφορες  

διδακτικοί µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

παρακολούθησης µου στην ειδική τάξη, έχοντας σαν κύριο άξονα τους 

γενικούς στόχους από το ατοµικό πρόγραµµα εκπαίδευσης. Κατά τη 

διεξαγωγή της έρευνας µου, δίνεται έµφαση στους ειδικούς στόχους του 

δεκαπενθήµερου προγραµµατισµού 11/4/2007-26/4/2007, στο οποίο 

παρευρισκόµουν.  

Μελετάται η  έννοια και οι ορισµοί της δυσλεξίας, τα χαρακτηριστικά, τα αίτια 

και οι βασικές θεωρίες για την αιτιολόγηση της και επιχειρείται µια 

ανασκόπηση ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, προκειµένου να εξεταστούν 

οι µελέτες που έχουν εκπονηθεί στο συγκεκριµένο πεδίο ανάλυσης. 

Τα ευρήµατα που προέκυψαν οδηγούν στο ότι η διδασκαλία µε ειδικές 

µεθόδους, διευκολύνει την επεξεργασία του γλωσσικού υλικού για να 

µπορέσει το παιδί να αναπτύξει, σε επαρκές επίπεδο, τις δεξιότητες 

ανάγνωσης και ορθογραφίας. 

 Η µη έγκαιρη αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών, ή η έλλειψη 

κατάλληλων χειρισµών για την αντιµετώπισή τους, έχει σαν αποτέλεσµα τη 

διαιώνιση του προβλήµατος στην εφηβεία και στην υπόλοιπη ζωή τους. Η 

δυσλεξία - ειδικές µαθησιακές δυσκολίες συνυπάρχουν µε συναισθηµατικά και 

κοινωνικά προβλήµατα. 
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Τέλος, κρίνεται αναγκαία η ενσωµάτωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών όχι 

µόνο ως παρουσία στο χώρο, αλλά και ως καθηµερινό εργαλείο δουλειάς και 

µάθησης. Η προσέγγιση της πρώτης ανάγνωσης και γραφής µε ένα εντελώς 

νέο τρόπο για τα παιδιά, όπως µπορεί να γίνει µε τον η/υ, δηµιουργεί µια 

καινούργια µαθησιακή κατάσταση και αποτελεί το κίνητρο για µια νέα 

προσπάθεια. 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο της πολυαισθητηριακής προσέγγισης, όσο 

περισσότεροι κώδικες χρησιµοποιούνται στην προσπάθεια για 

αποµνηµόνευση του γλωσσικού υλικού, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για 

επιτυχία, αφού µε την εξάσκηση δραστηριοτήτων που απαιτούν την 

ενεργητική συµµετοχή όλων των αισθήσεων διευκολύνεται η προσπάθεια του 

δυσλεξικού µαθητή για την εκµάθηση των συµβόλων. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών και απασχολούν σηµαντικό αριθµό µαθητών, γονέων, 

εκπαιδευτικών και ερευνητών από πολλούς επιστηµονικούς χώρους. 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

είναι αυξηµένα και αφορούν τόσο τον γνωστικό όσο και τον συναισθηµατικό- 

κοινωνικό τοµέα. 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί σε µια  πολυδιάστατη παρουσίαση βασικών 

πληροφοριών σχετικά µε τις Μαθησιακές ∆υσκολίες- ∆υσλεξία, ώστε ο 

αναγνώστης να πληροφορηθεί, να εντοπίσει και να κατανοήσει τα αίτια και τα 

χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ένα άτοµο µε δυσλεξία-ειδική µαθησιακή 

δυσκολία. Καθώς επίσης, παρουσιάζεται η αποτελεσµατικότητα της 

συστηµατικής εφαρµογής διδακτικών µεθόδων και υποστηρικτικών  

εκπαιδευτικών προγραµµάτων που  σκοπό έχουν την πλήρη ανάπτυξη των 

ικανοτήτων και γενικά την πρόοδο και ευηµερία των παιδιών αυτών. 

Η επιλογή του θέµατος αυτού έγινε λόγω της κοινωνικής ευαισθησίας µου σε 

τέτοια θέµατα καθώς και από τη προσωπική µου εµπειρία έχοντας έναν 

αδερφό ο οποίος αντιµετωπίζει παρόµοιες µαθησιακές δυσκολίες και 

επιπρόσθετα της αναζήτησης διεξόδων και τρόπων που θα βοηθούσαν τα 

άτοµα που αντιµετωπίζουν τις δυσκολίες αυτές. 

Στην έρευνα αυτή βοήθησαν αρκετοί άνθρωποι, που πρέπει να αναφερθούν, 

καθώς η συµβολή τους, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ήταν καθοριστική. 

Γι’ αυτό θέλω να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες στην κυρία ∆έσποινα 

Μακρίδου – Μπούσιου, επιβλέπουσα της διπλωµατικής µου εργασίας, για την 

βοήθεια και κατανόηση της. 

Ευχαριστώ επίσης την κυρία Σοφία Λάµπρου, ειδική παιδαγωγό του ∆’ 

∆ηµοτικού Σχολείου Πάφου, στο οποίο διεξάχθηκε η έρευνα µου, για την 

προθυµία, την καθοδήγηση και την πολύτιµη συνεργασία µας, καθώς και τους 

µαθητές που συγκρότησαν το δείγµα της έρευνας µου. 

Τέλος οφείλω να αναφερθώ στο πατέρα µου τον οποίο ευχαριστώ για τη 

συµπαράσταση του, την αποφασιστική επιµονή του και την ενθάρρυνση του 



 iv 

στην επιλογή του θέµατος καθ’ όλη την διάρκεια της έρευνας µου ,που ήταν 

ιδιαίτερα χρήσιµη. 
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Εισαγωγή  

Στόχοι και δοµή της εργασίας 

 

1.1 Γενική διατύπωση του ερευνητικού προβλήµατος. 

 

Σαν σύµπτωµα η δυσλεξία είναι γνωστή πάνω από 100 χρόνια και συνιστά 

ένα «ακανθώδες και προκλητικό πρόβληµα» (Στασινός σ.265). Τα διεθνή 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα δέχτηκαν την ύπαρξη της, χάρη στην ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και στα µέσα πληροφόρησης. Με αυτή την εξέλιξη έφεραν στο 

φως όχι µόνο την ύπαρξη µιας τέτοιας γλωσσικής δυσλειτουργίας αλλά και το 

σηµαντικά µεγάλο ποσοστό ατόµων που παρουσιάζουν αυτό το σύµπτωµα. Η 

φύση της δυσλεξίας είναι ακόµη σε ερευνητικό στάδιο και γι’αυτό δεν υπάρχει 

µια µόνο εξήγηση. Είναι µε απλά λόγια µια απροσδόκητη αποτυχία, ή πολύ 

χαµηλή επίδοση στην ανάγνωση και τη γραφή, που δεν δικαιολογεί η ηλικία 

ούτε οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες και το νοητικό επίπεδο του παιδιού. 

Χαρακτηρίζεται επίσης από ανεπαρκή επεξεργασία πληροφοριών, 

συµπεριλαµβανοµένων και των δυσκολιών στη φωνολογική επεξεργασία, στη 

γρήγορη ονοµασία και στην αυτοµατοποίηση των βασικών ικανοτήτων. 

Μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες στην οργάνωση, τη σειροθέτηση , τις 

κινητικές δεξιότητες (ψυχολογικές επιδράσεις) και µπορεί να συνδέεται και µε 

δυσκολίες στην οµιλία κατά την πρώιµη ηλικία. 

Είναι µια µαθησιακή δυσκολία που εξακολουθεί να προκαλεί αµφιβολίες και 

σύγχυση, λόγω κυρίως της ελλιπούς γνώσης καθώς και τις αιτίες που την 

προκαλούν. Μια δυσκολία που συνεπάγεται προβλήµατα εκπαιδευτικά, 

ψυχολογικά και κοινωνικά τα οποία επηρεάζουν κάθε πλευρά της 

προσωπικότητας και της εξέλιξης του παιδιού. Είναι ένα πρόβληµα που 

δυσκολεύονται σε µεγάλο βαθµό να κατανοήσουν και συνεπώς να δεχτούν και 

να αντιµετωπίσουν µε τον κατάλληλο τρόπο οι γονείς, οι δάσκαλοι και 

ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί. 

Οι µαθησιακές δυσκολίες γενικά, αφορούν κοινούς και απλούς µαθητές που 

αποτελούν το 15-20% του σχολικού πληθυσµού (Dobbins, 1986). 
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Στο ποσοστό αυτό συµπεριλαµβάνονται και τα παιδιά µε γενικές µαθησιακές 

δυσκολίες που µπορεί να οφείλονται σε ψυχολογικά αίτια, ή σε 

περιβαλλοντικούς, κοινωνικό – οικονοµικούς, ενδοσχολικούς και 

εξωσχολικούς παράγοντες, ενώ οι ειδικές µαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται 

µόνο στις περιπτώσεις δυσλεξίας και δυσαριθµησίας. (Λιβανίου, 1994) 

Αν γίνει αποδεκτό και αναγνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί ότι ένα µεγάλο ποσοστό 

παιδιών µε τα οποία ασχολούνται καθηµερινά, έχουν ειδικές µαθησιακές 

δυσκολίες, παρουσιάζουν µαθησιακή καθυστέρηση και συγκινησιακή 

ανασφάλεια, τότε το εκπαιδευτικό σύστηµα θα πρέπει να είναι 

προετοιµασµένο να αντιµετωπίσει αυτές τις αναπόφευκτες καθηµερινότητες 

µέσα στο σχολικό χώρο.  

Ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα της χρήσης των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών σε παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες είναι η δύναµή τους να 

δίνουν κίνητρο για µάθηση (Brooks, 1997). Επιπλέον ενισχύοντας τη 

συγκέντρωση της προσοχής, βοηθούν τους µαθητές να δείξουν πόσο 

πραγµατικά έχουν κατανοήσει κάτι (Detheridge, 1996). Εξίσου σηµαντικό είναι 

και το γεγονός ότι η δουλειά στον υπολογιστή είναι µια προσωπική 

ενασχόληση η οποία µειώνει την έκθεση του µαθητή σε αρνητική κριτική 

ενώπιον των συµµαθητών του (Brooks, 1997). 

Ο Singleton (1994) περιγράφει µια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση στις 

απόψεις που αφορούν στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη 

διδασκαλία µαθητών µε δυσλεξία: ‘’θεραπεία και µάθηση’’ από τη µία πλευρά 

και ‘’πρόσβαση και υποστήριξη’’ από την άλλη. ∆ηλαδή, θεωρεί ότι οι 

ερευνητές και οι εκπαιδευτικοί που έχουν ασχοληθεί µε το θέµα χωρίζονται σε 

δύο οµάδες: α) αυτούς που αντιµετωπίζουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

ως µέθοδο διδασκαλίας βασικών δεξιοτήτων και β) εκείνους που τους 

αντιµετωπίζουν απλά ως ένα µέσο που δίνει πρόσβαση στα καθηµερινά 

µαθήµατα. Ο ίδιος ο Singleton υιοθετεί µια πιο εκπαιδευτική προσέγγιση. 

Υποστηρίζει ότι τόσο η θεραπεία και η µάθηση όσο και η υποστήριξη και 

πρόσβαση των µαθητών είναι εξίσου σηµαντικές. 

Γι’ αυτό λοιπόν σηµαντική θεωρείται η έγκαιρη και αναλυτική διάγνωση των 

επί µέρους δυσκολιών που συνθέτουν το όλο πρόβληµα του δυσλεκτικού 

µαθητή, έτσι ώστε να επιλεγούν οι κατάλληλες διδακτικές µέθοδοι οι οποίες θα 

βασίζονται στη συλλογική εργασία και στην ειδική µόρφωση καθώς και η 
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ανάπτυξη νέας διδακτικής προσέγγισης η οποία θα βοηθήσει τα άτοµα µε 

δυσλεξία – ειδικές µαθησιακές δυσκολίες. 

Παράλληλα πιστεύεται ότι  είναι αναγκαία η ενσωµάτωση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών όχι µόνο ως παρουσία στο χώρο αλλά και ως καθηµερινό 

εργαλείο δουλειάς και µάθησης 

 

1.2  Σκοπός και στόχοι της µελέτης 

 

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της αποτελεσµατικότητα 

συστηµατικής εφαρµογής διδακτικών µεθόδων και υποστηρικτικών  

εκπαιδευτικών προγραµµάτων στα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία, 

καθώς και η ενσωµάτωση µιας εναλλακτικής διδακτικής µεθόδου η οποία θα 

περιλαµβάνει ένα µείγµα παραµέτρών των ήδη υπαρχόντων διδακτικών 

µεθόδων. 

Σ’ αυτήν παρουσιάζονται τέσσερις περιπτώσεις παιδιών µε δυσλεξία από τις 

οποίες ο αναγνώστης µπορεί να πληροφορηθεί, να εντοπίσει και να 

κατανοήσει τα αίτια και τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ένα άτοµο µε 

δυσλεξία-ειδική µαθησιακή δυσκολία. Οι περιπτώσεις αυτές εστιάζουν κυρίως 

στην κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου, που µπορεί 

όµως να έχει σχέση µε τη δυνατότητα συγκέντρωσης της προσοχής και της 

αντιληπτικής ικανότητας. Ο τρόπος διδασκαλίας των παιδιών αυτών είχε 

στόχο να περιλάβει δοκιµασίες εξέτασης αισθητηριακών και αντιληπτικών 

ικανοτήτων προσανατολισµού, χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου και 

διαφόρων µαθηµατικών εννοιών και συµβόλων  καθώς και ασκήσεις 

κοινωνικής προσαρµογής. 

Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας, τίθενται οι επιµέρους στόχοι. 

Αρχικά, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο διαιώνισης του προβλήµατος της 

δυσλεξίας στην υπόλοιπη ζωή του ατόµου. Αποτέλεσµα που µπορεί να 

οφείλεται τόσο στην έλλειψη κατάλληλων χειρισµών όσον αφορά την 

κοινωνική προσαρµογή, τη γνωστική ανάπτυξη και τη συµπεριφορά, όσο και 

στην αδυναµία των υπαρχόντων διδακτικών µεθόδων που έχουν ως σκοπό 

την εκπαιδευτική τους κατάρτιση. Επιπροσθέτως, είναι αναγκαία η διερεύνηση 

της συνύπαρξης δυσλεξίας µε κοινωνικά προβλήµατα και τέλος κατά πόσο η 
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εφαρµογή υποστηρικτικών προγραµµάτων µε τη χρήση της νέας τεχνολογίας 

µπορούν να δηµιουργήσουν ένα κατάλληλο περιβάλλον για 

αποτελεσµατικότερη µάθηση. 

 

 

1.3 Ερωτήµατα της µελέτης 

 

Η µελέτη των µαθησιακών δυσκολιών, έχει αναδείξει µια σειρά από 

χαρακτηριστικά, που είναι κοινά σε ένα µεγάλο αριθµό µαθητών. Τα 

ερωτήµατα που προκύπτουν και θα ερευνηθούν είναι: 

 Η µη έγκαιρη αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών που 

συνοδεύεται µε την έλλειψη κατάλληλων χειρισµών για την 

αντιµετώπισή τους, έχει σαν αποτέλεσµα τη διαιώνιση του 

προβλήµατος στην εφηβεία και στην υπόλοιπη ζωή τους; 

 Αυτά τα χαρακτηριστικά σχετίζονται µε τη γνωστική ανάπτυξη και τις 

γνωστικές λειτουργίες, τα κίνητρα και τη συµπεριφορά; 

 Συνυπάρχουν η δυσλεξία - ειδικές µαθησιακές δυσκολίες µε 

συναισθηµατικά και κοινωνικά προβλήµατα; 

 Στην εκπαιδευτική βαθµίδα χτίζεται ένα µέρος της γνωστικής 

ανάπτυξης του ατόµου όπως και της κατάκτησης του χειρισµού του 

γραπτού λόγου , έτσι ώστε όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση κάθε 

µαθητής να έχει δηµιουργήσει το δικό του οικοδόµηµα. Ποιες είναι οι 

κατάλληλες διδακτικές µέθοδοι που πρέπει να χρησιµοποιούνται και 

ποια η αποτελεσµατικότητα τους; 

  Η προσέγγιση της πρώτης ανάγνωσης και γραφής µε έναν εντελώς 

νέο τρόπο για τα παιδιά, όπως µπορεί να γίνει µε τον Η/Υ, δηµιουργεί 

µια καινούρια µαθησιακή κατάκτηση και γίνεται κίνητρο για µια νέα 

προσπάθεια; Πώς λοιπόν µπορούν οι Η/Υ και η χρήση της νέας 

τεχνολογίας να βοηθήσουν τα άτοµα µε δυσλεξία – ειδικές µαθησιακές 

δυσκολίες; 
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1.4   Όρια και Περιορισµοί 

 

Τα όρια της έρευνας περιορίζονται στην αναγνώριση των αιτιών και 

χαρακτηριστικών των ατόµων µε δυσλεξία-ειδικής µαθησιακής δυσκολίας και 

στην εκπαιδευτική τους αντιµετώπιση καθώς και την αναγκαιότητα 

σχεδιασµού νέων διδακτικών προγραµµάτων. Χρησιµοποιώντας την µέθοδο 

της παρατήρησης, µέσω της δικής µου εµπειρίας από τις περιπτώσεις 

παιδιών µε δυσλεξία όπου έχω παρακολουθήσει (στο 4ο ∆ηµοτικού Σχολείου 

Πάφου στην Κύπρο), αναλύονται σε βάθος οι πληροφορίες που πρέπει να 

γνωρίζει κάποιος. 

Παρουσιάζεται το ιστορικό του κάθε παιδιού, οι προαναγνωστικές / 

αναγνωστικές του δεξιότητες, η εξοικείωση µε τις µαθηµατικές έννοιες και 

πράξεις, η ικανότητα επικοινωνίας, η γραπτή έκφραση και γενικότερες 

κοινωνικές συµπεριφορές. 

Καταγράφεται η διδασκαλία µε το παραδοσιακό τρόπο και οι διάφορες  

διδακτικοί µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

παρακολούθησης µου στην ειδική τάξη. 

Το σχολείο το οποίο επισκέφθηκα την περίοδο 11/4/2007-26/4/2007 ανήκει 

στην οµάδα λειτουργίας εργασίας για την προαγωγή του αλφαβητισµού και 

της σχολικής επιτυχίας. 

Η Μόνιµη Μονάδα Εργασίας για την Προαγωγή του Αλφαβητισµού και της 

Σχολικής Επιτυχίας (Μ.Ο.Ε.Π.Α.Σ.Ε.) δηµιουργήθηκε τον Ιούλιο του 1999 από 

το Γενικό ∆ιευθυντή του Υ.Π.Π µετά από εισήγηση της «∆ιατµηµατικής 

Οµάδας Εργασίας για τη Πρόληψη και την Αντιµετώπιση της Σχολικής 

Αποτυχίας και του Λειτουργικού Αναλφαβητισµού». 

Η δηµιουργία της  Μ.Ο.Ε.Π.Α.Σ.Ε αποτελεί µια σηµαντική καινοτοµία στην 

κυπριακή εκπαίδευση, καθώς η αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας, των 

ανισοτήτων και του σχολικού και κοινωνικού αποκλεισµού αποτελεί τον κύριο 

άξονα των σύγχρονων εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων στην Ευρώπη.   
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1.5 Πρωτοτυπία της έρευνας και παραγόµενα οφέλη 

 

Η αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών αποτελούσε και αποτελεί ένα 

σηµαντικότατο κοµµάτι τη εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι ένα θέµα που 

απασχολεί εκπαιδευτικούς, γονείς και ερευνητές µε πολλές και σηµαντικές 

προτάσεις σήµερα. Μια από τις σηµαντικότερες είναι αυτή που υποστηρίζει 

ότι η αιτιολογία των µαθησιακών δυσκολιών πρέπει να ερµηνεύεται και να 

αξιοποιείται µε εκπαιδευτικούς όρους και να καταβάλλονται προσπάθειες όχι 

µόνο για τη µείωση αλλά και για την πρόληψη των Μ.∆., προφυλάσσοντας 

τους µαθητές από τη σχολική αποτυχία. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στις 

µελέτες περιπτώσεων µια οµάδας δυσλεκτικών και παρουσιάζεται ο 

σχεδιασµός, η εφαρµογή και η αξιολόγηση ενός προγράµµατος διδασκαλίας 

για την καλλιέργεια και ανάπτυξη όλων των νοητικών λειτουργιών, κατανόηση 

και απόκτηση βασικών µαθηµατικών εννοιών και δεξιοτήτων,τη σωστή 

χρησιµοποίηση του γραπτού λόγου και η έκφραση των σκέψεων µέσα από 

αυτόν. 

Η έρευνα φιλοδοξεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να βελτιώσει τη 

µεθοδολογία και τη προσέγγιση του στη διαδικασία της εκµάθησης της 

πρώτης ανάγνωσης και της επεξεργασίας του γραπτού λόγου. Με τα 

συµπεράσµατα αυτής της εργασία, ο εκπαιδευτικός θα µπορεί να µεθοδεύσει 

την αγωγή του και να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην έγκαιρη διάγνωση των 

συµπτωµάτων ή των τάσεων που µπορεί να έχει ο µαθητής/τρια προς τη 

δυσλεξία. 

Επιπροσθέτως, η µελέτη των περιπτώσεων και τα συµπεράσµατα της 

έρευνας θα χρησιµοποιηθούν αφενός, ως κατευθυντήριες γραµµές στο 

προγραµµατισµό των στόχων του εκπαιδευτικού στην εργασία του, σε θέµατα 

που αφορούν την ανάγνωση, το γραπτό λόγο και τα µαθηµατικά και αφετέρου 

να καθοριστεί το τι θα διδαχθεί, πώς θα διδαχθεί και ποια µέσα και υλικά θα 

χρησιµοποιηθούν. 

Στην προσπάθεια µου αυτή να ερευνήσω την αποτελεσµατικότητα των 

διδακτικών µεθόδων οι οποίοι ακολουθούνται από το κυπριακό εκπαιδευτικό 

σύστηµα, φιλοδοξώ  να παρουσιάσω µια δική µου διδακτική µέθοδο µέσο της 
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πολυαισθητηριακής προσέγγισης, η οποία εστιάζει στην ευρύτερη 

αποκατάσταση της µαθησιακής ικανότητας. 

Ο ρόλος της µεθόδου είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, καθώς περιλαµβάνει το 

κατάλληλο µείγµα των παραπάνω παραµέτρων της διδασκαλίας, από το 

οποίο εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό η αποτελεσµατικότητα της παιδαγωγικής 

αλληλεπίδρασης.    

        

 

1.6 Αποσαφήνιση των όρων   

 

Ξεκινώντας, θεωρείται σκόπιµο να αναλυθεί ο όρος ∆υσλεξία, πάνω στον 

οποία βασίζεται ολόκληρη η µελέτη. 

Η ∆υσλεξία είναι µια µορφή µαθησιακής δυσκολίας, όπου το άτοµο, µικρής ή 

µεγάλης ηλικίας, παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάλυση των λέξεων σε 

ακουστικές µονάδες συλλαβικής βάσης και στη σύνθεση συλλαβικών 

ακουστικών µονάδων σε λεξικά σύνολα µε εννοιακό περιεχόµενο. 

Τα δυσλεκτικά άτοµα πολλές φορές αντιµετωπίζουν πρόβληµα δυσκολίας ή 

ανικανότητας στο να αντιληφθούν τις οµοιότητες των αρχικών ήχων των 

λέξεων. Ενδέχεται π.χ. ένας δυσλεκτικός να µην αντιλαµβάνεται το διπλό ήχο 

στο συµφωνικό σύµπλεγµα των λέξεων π.χ. ‘κλαίει’, ‘βάλτος’ και για αυτό να 

διαβάζει ή να γράφει ‘καίει’, ‘βάτος’. 

Η πρώτη φορά που ο όρος ''µαθησιακή δυσκολία'' εµφανίζεται στη 

βιβλιογραφία της ειδικής αγωγής είναι το 1962, από τον Samuel Kirk 

(Hammill, 1990). O Kirk χρησιµοποίησε αυτό τον όρο για να αναφερθεί στην 

περίπτωση ενός παιδιού και την αντιστοιχία ανάµεσα στις εµφανείς ικανότητες 

του να µάθει και την τελική του απόδοση. Από τότε έχει παραχθεί ένα µεγάλο 

σύνολο ορισµών ανάλογα µε την κυρίαρχη αντίληψη κάθε εποχής σχετικά µε 

τη φύση των µαθησιακών δυσκολιών. Πρόκειται για µια διαδικασία που δεν 

έχει περατωθεί ακόµη: Η επιστηµονική κοινότητα βρίσκεται σε µια διαρκή 

προσπάθεια για βελτίωση του ορισµού. 

Σύµφωνα πάντως µε έναν ευρέως αποδεκτό από την επιστηµονική κοινότητα 

ορισµό, οι µαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε 

µια ανοµοιογενή οµάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται µε σηµαντικές 
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δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, οµιλίας, 

ανάγνωσης, γραφής, συλλογισµού ή µαθηµατικών ικανοτήτων. 

Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτοµο και αποδίδονται σε 

δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήµατος και µπορεί να υπάρχουν 

σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήµατα σε συµπεριφορές αυτοελέγχου, 

κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης µπορεί να 

συνυπάρχουν µε τις µαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από µόνα 

τους µαθησιακές δυσκολίες. 

Αν και οι µαθησιακές δυσκολίες µπορεί να εµφανίζονται µαζί µε άλλες 

καταστάσεις µειονεξίας (πχ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, 

σοβαρή συναισθηµατική διαταραχή) ή µε εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι 

πολιτισµικές διαφορές, η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το 

άµεσο αποτέλεσµα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων (Hammill, 1990). 

Σύµφωνα µε την Ελληνική Εταιρεία ∆υσλεξίας η µαθησιακή αυτή δυσκολία 

δεν είναι αυστηρά µόνο µια διαταραχή ανάγνωσης που χαρακτηρίζεται από τις 

αντιστροφές. Είναι ένα σύνδροµο των πολλών και ποικίλων συµπτωµάτων 

που έχει επιπτώσεις σε εκατοµµύρια των παιδιών και ενηλίκων. 

Από πολλούς αναγνωρίζεται η δυσλεξία ως "διαφορετικός τρόπος σκέψης": 

παραλληλίζοντας τη δυσλεξία µε τη δυνατότητα που έχει κάποιος να “δει” 

πολυδιάστατα, την συνολική εικόνα, ή από οποιαδήποτε θέση κάθε φορά. Η 

δυνατότητα να σκέφτεται µε εικόνες και να καταχωρούνται αυτές οι εικόνες ως 

πραγµατικές. Κατά συνέπεια, αναµιγνύεται η δηµιουργική σκέψη µε την 

πραγµατικότητα αλλάζοντας πολλές φορές αυτό που το δυσλεκτικό άτοµο 

βλέπει ή ακούει. (www.dyslexia.gr) 

 

 

1.7 ∆ιάρθρωση της µελέτης 

 

Στο κεφάλαιο 1 πέρα από το σκοπό και τους στόχους της µελέτης 

περιλαµβάνει τα ερωτήµατα, τους όρους και περιορισµούς της έρευνας, την 

πρωτοτυπία της και τα παραγόµενα οφέλη. 

Στο κεφάλαιο 2 τίθενται οι θεωρητικές βάσεις της έρευνας. Αναπτύσσονται η 

έννοια και οι ορισµοί της δυσλεξίας, τα χαρακτηριστικά, τα αίτια και οι βασικές 
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θεωρίες για την αιτιολόγηση της. Στο ίδιο κεφάλαιο επιχειρείται µια 

ανασκόπηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, προκειµένου να 

εξεταστούν οι µελέτες που έχουν εκπονηθεί στο συγκεκριµένο πεδίο 

ανάλυσης. Παρουσιάζονται ακόµη ξένες επιστηµονικές έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί, µε θέµατα που αφορούν τη δυσλεξία και τις µαθησιακές δυσκολίες. 

Στο κεφάλαιο 3 θα παρουσιαστούν διάφορες διδακτικές µέθοδοι καθώς και τη 

σηµασία τους στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των παιδιών µε δυσλεξία- ειδικές 

µαθησιακές δυσκολίες. 

Στο κεφάλαιο 4 θα αναφερθούν µερικές λύσεις λογισµικού και πως αυτές 

µπορούν να βοηθήσουν τα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες.    

Στο κεφάλαιο 5  θα παρουσιαστούν η µεθοδολογία, τα αποτελέσµατα της 

παρατήρησης αναλυτικά ,οι εκπαιδευτικές αξιολογήσεις των 4ων παιδιών, ο 

προγραµµατισµός της διδασκαλίας τους καθώς και  προτάσεις από τις 4  

περίπτωσεις παιδιών µε δυσλεξία, του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πάφου στην 

Κύπρο.  

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα. 
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Α’ ΜΕΡΟΣ 
 
Στο α’ µέρος της µελέτης τίθενται οι θεωρητικές βάσεις της έρευνας. 

Αναπτύσσονται η έννοια και οι ορισµοί της δυσλεξίας, τα χαρακτηριστικά, τα 

αίτια και οι βασικές θεωρίες για την αιτιολόγηση της.  

Επιχειρείται µια ανασκόπηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, 

προκειµένου να εξεταστούν οι µελέτες που έχουν εκπονηθεί στο συγκεκριµένο 

πεδίο ανάλυσης. Παρουσιάζονται ακόµη ξένες επιστηµονικές έρευνες που 

έχουν διεξαχθεί, µε θέµατα που αφορούν τη δυσλεξία και τις µαθησιακές 

δυσκολίες. 

Επιπροσθέτως µελετούνται οι  διάφορες διδακτικές µέθοδοι καθώς και η 

σηµασία τους στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των παιδιών µε δυσλεξία- ειδικές 

µαθησιακές δυσκολίες, καθώς επίσης αναφέρονται µερικές λύσεις λογισµικού 

και πως αυτές µπορούν να βοηθήσουν τα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες 

 

 
2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
2.1 Η διαδικασία της µάθησης και οι γνωστικές λειτουργίες  
 
Για το τι είναι µάθηση έχουν εκφραστεί ποικίλες απόψεις. Αναγκαία θεωρείται 

η παρέµβαση που όσον αφορά τη συµπεριφορά του ατόµου στη διαδικασία 

της µάθησης και τις γνωστικές λειτουργίες. 

Θεωρείται κοινή διαπίστωση ότι κάποιος µαθαίνει όταν έχει ενεργοποιήσει 

συνειδητά τις δυνάµεις του, και µέσα από τις ποικίλες εµπειρίες του επέρχεται 

η µάθηση. Οι τρεις κυριότερες σχολές είναι: 

1. Η συµπεριφορική σχολή.(Behaviorist), 

2. Η µορφολογική σχολή, 

3. Η σχολή της αλληλεπίδρασης (Interaction). 

Παραθέτω τις απόψεις του καθηγητή ∆ήµου στο βιβλίο του (1994) 

«Κοινωνικές Γνωστικές Θεωρίες της µάθησης και της συµπεριφοράς» και 

αναφέρεται στις πιο ενδιαφέροντες διαπιστώσεις: 

«Το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισµα της θεωρίας της Συµπεριφοράς είναι ότι 

αυτή ενδιαφέρεται για την συµπεριφορά του ανθρώπου και τον επιστηµονικό 

της έλεγχο. Με την έννοια «συµπεριφορά» χαρακτηρίζονται όλες οι 
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δραστηριότητες του οργανισµού είτε άµεσα µε τα αισθητήρια όργανα είτε 

έµµεσα (µε άλλα όργανα) που µπορούν να παρατηρηθούν ή να καθοριστούν. 

Τέτοιες δραστηριότητες όπως η οµιλία, το διάβασµα, η γραφή, η λύση 

προβλήµατος, η προσοχή, η δηµιουργική φαντασία κ.α. αποτελούν είδη 

συµπεριφοράς. Ακόµα και στην περίπτωση που ένα άτοµο παραµένει 

αδιάφορο κάτω από ορισµένες συνθήκες, θεωρείται πάλι σαν ένα είδος 

συµπεριφοράς. Έτσι το αντικείµενο της συµπεριφοράς είναι η ίδια η 

συµπεριφορά σαν τελικό αποτέλεσµα µιας συγκεκριµένης κυρίως 

διαδικασίας»(∆ήµου, 1994 , σελ.98). 

Όταν η συµπεριφορά ενός ατόµου αντιδρά σ’ ένα συγκεκριµένο ερέθισµα σαν 

θεληµατική δράση στο περιβάλλον και συνάδει µε τους κοινωνικούς κανόνες 

που ισχύουν, τότε αυτή η συµπεριφορά χαρακτηρίζεται σαν κανονική. Ενώ 

όταν η συµπεριφορά του ατόµου προσβάλει τις σχετικές κοινωνικές 

προσδοκίες και την κοινωνική αντανάκλαση χαρακτηρίζεται σαν αποκλίνουσα 

(προβληµατική). Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες συνθήκες και το κριτήριο µε το 

οποίο αξιολογείται η συµπεριφορά χαρακτηρίζεται: 

 Γνωστική συµπεριφορά που αναφέρεται στις ενέργειες και δεξιότητες 

του νευρικού συστήµατος όπως είναι η οπτικο-ακουστική αντίληψη, η 

διάκριση, η µνήµη, η βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη διατήρηση 

των πληροφοριών και η λύση προβληµάτων κ.α 

 Συναισθηµατική συµπεριφορά που αναφέρεται στις συναισθηµατικές 

καταστάσεις και εκδηλώσεις ενός ατόµου όπως η αγάπη, η συµπάθεια, 

το µίσος, η παρόρµηση, ο φόβος κ.α  

 Ψυχοκινητική συµπεριφορά που αφορά τις κινητικές (motor 

developmental skills) ικανότητες και δεξιότητες του ατόµου όπως η 

οµιλία, το περπάτηµα, το γράψιµο κ.α (Σπυροπούλου, 2000,σελ.26) 

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η έννοια «συµπεριφορά» καλύπτει 

όλες τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του ανθρώπου από τις πιο 

πολύπλοκες γνωστικές λειτουργίες του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος. 

Η συµπεριφορά και η µάθηση θεωρούνται δύο στοιχεία αλληλένδετα µεταξύ 

τους. Η συµπεριφορά του ανθρώπου είναι στο µεγαλύτερο µέρος της 

αποτέλεσµα των λειτουργιών µάθησης. Είναι αναµφισβήτητο ότι η µάθηση και 

κατ’ επέκταση η εκπαίδευση επηρεάζει το µεγαλύτερο µέρος των εκδηλώσεων 

του ανθρώπου αφού ο τρόπος που η συµπεριφορά του εκδηλώνεται 
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προϋποθέτει ΜΑΘΗΣΗ. Όπώς για παράδειγµα ο µαθητής της πρώτης τάξης 

που έµαθε να γράφει και να διαβάζει, είναι σίγουρο πως στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς έχει κατακτήσει αυτές τις δεξιότητες µε τη διαδικασία της 

µάθησης. 

Η διαδικασία της µάθησης και η επεξεργασία των πληροφοριών, αναφέρει ο 

Mahoney (1974), καθορίζει τα γνωστικά στοιχεία και τον τρόπο που αυτά 

µεσολαβούν όταν εισέρχονται στον οργανισµό του εγκεφάλου (stimulus input) 

και όταν εξέρχονται (behavior output).Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δηλαδή 

µοιάζει µε έναν υπολογιστή µέσα στον οποίο υπάρχει µια δυναµική 

αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον και τη συµπεριφορά, όπου η µάθηση και οι 

γνωστικές λειτουργίες συµµετέχουν δυναµικά στη διαδικασία της µάθησης. 

Έτσι το άτοµο µε τη συµπεριφορά του επενεργεί σαν ενεργό στοιχείο στην 

επεξεργασία των πληροφοριών. 

Με βάση τη Γνωστική ψυχολογία υπάρχουν τέσσερις βασικές λειτουργίες κατά 

την επεξεργασία των πληροφοριών όπως τις είχε διατυπώσει ο Mahoney: 

1. Την προσοχή που εκλέγει και προσανατολίζεται σε συγκεκριµένους 

ερεθισµούς και τους συσχετίζει στο άτοµο µε τις ήδη υπάρχουσες 

πληροφορίες. 

2. Την κωδικοποίηση που περιλαµβάνει τη συµβολική αντικατάσταση των 

πληροφοριών. 

3. Τη διατήρηση των ήδη κωδικοποιηµένων πληροφοριών. 

4. Την αναπαραγωγή που περιέχει τη χρησιµοποίηση των πληροφοριών 

προς την κατεύθυνση και την εκδήλωση της συµπεριφοράς. 

Παράλληλα µε τις τέσσερις πιο πάνω γνωστικές λειτουργίες παίρνουν µέρος 

τα εξής τρία δοµηµένα στοιχεία: 

 Αισθητηριακή διατήρηση 

 Βραχυπρόθεσµη µνήµη (short-term memory) 

 Μακροπρόθεσµη µνήµη (long-term memory)  

    ( Geschwind and Galaburda, 1985, σελ. 410) 

Στη συνέχεια αναπτύσσονται, συνοπτικά, οι πιο αξιοσηµείωτοι παράγοντες 

που συµβάλουν στη διαδικασία της µάθησης, µε σκοπό ένας εκπαιδευτικός να 

αντιληφθεί την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου οργανισµού και να 

κατανοήσει τους λόγους που ένας µαθητής όπως ο δυσλεκτικός δυσκολεύεται 

να µάθει για παράδειγµα την πρώτη ανάγνωση.  
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Η προσοχή είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας στη µάθηση γιατί είναι η µόνη 

λειτουργία που έχει άµεση επαφή µε το περιβάλλον.  

Η κωδικοποίηση γίνεται όταν οι πληροφορίες µέσα από την προσοχή, 

επεξεργάζονται και καταχωρούνται από τον οργανισµό και µεταφράζονται στη 

συνέχεια  µεταφράζονται σε εσωτερικούς κώδικες για να διευκολύνεται η 

διατήρηση και η αναπαραγωγή τους. Το άτοµο µε βάση κάποιων στοιχείων-

κλειδί κωδικοποιεί τις πληροφορίες και τις αποκωδικοποιεί διαµορφώνοντας 

τις σε ∆ΟΜΕΣ. Σύµφωνα µε τον (Plomin, 1990, σελ.183-188) το κάθε άτοµο 

έχει τα δικά του συστήµατα κωδικοποίησης που λέγονται γνωστικές (cognitive 

schemata) και κινητικές (sub mental schemata) δοµές. Οι γνωστικές δοµές 

κωδικοποίησης ή σχήµατα αποτελούν (Piaget, 1984) το σύνολο της 

καταχώρησης των εµπειριών που αντιπροσωπεύει την υποκείµενη 

πραγµατικότητα. Η κωδικοποίηση γίνεται µε τα συγκεκριµένα αισθητηριακά 

συστήµατα (concrete-sensory-coding) καθώς και µε τα συµβολικά συστήµατα 

(symbolic coding) κωδικοποίησης όπως για παράδειγµα κάποιες  

πληροφορίες που έγιναν ορατές, κωδικοποιούνται σαν εικόνες, ενώ άλλες 

που ακούστηκαν σαν ακρόαµα-ήχος. 

Ένα σύστηµα συµβόλων και συµβολισµών είναι και τα 24 γράµµατα της 

αλφαβήτου, τα γεωµετρικά ή άλλα σχήµατα κ.τ.λ . Η πιο σηµαντική οµάδα 

συµβολικών συστηµάτων είναι αυτή που γίνεται µε τη βοήθεια της γλώσσας. 

Το άτοµο ενεργοποιεί τέτοιους γλωσσικούς κώδικές, ώστε να ανταποκριθεί 

ανάλογα στις διάφορες συνθήκες επικοινωνίας. 

Άλλες γνωστικές δοµές που κατέχουν σηµαντική θέση είναι: 

 Η ∆ιάκριση (οπτική-ακουστική) (discrimination) 

 H Γενίκευση (generalization) 

 Η Αφοµοίωση (assimilation) 

 Η Προσαρµογή (accommodation) 

 Η Βραχύ-µακροπρόθεσµη µνήµη (short-long term - memory). 

     ( Geschwind and Galaburda, 1985, σελ. 420) 

Η µακροπρόθεσµη µνήµη (long term - memory) θεωρείται ο θεµατοφύλακας 

όλων των εµπειριών του ατόµου γιατί διατηρεί για µεγάλα χρονικά διαστήµατα 

τις εµπειρίες του και κάνει δυνατή την αναπαραγωγή τους σε µορφή 

αναµνήσεων. 
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Η αναπαραγωγή (reproduction) των πληροφοριών δραστηριοποιείται µε την 

αποκωδικοποίηση στην υποθετική (image) οργάνωση και την εκτέλεση της 

συµπεριφοράς ( Geschwind and Galaburda, 1985, σελ. 428-459) 

 Στο παρακάτω σχήµα ο Mahoney (1974) δίνει παραστατικά το σχέδιο 

επεξεργασίας των πληροφοριών. 

 

Σχεδιάγραµµα 1 

 

Το σχέδιο της επεξεργασίας των πληροφοριών 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Πηγή: ∆ήµου, σελ 114 

 

Συµπερασµατικά ο ∆ήµου καταλήγοντας υποστηρίζει ότι: «ο άνθρωπος 

θεωρείται σαν ένας πολύπλοκος οργανισµός µε εξαιρετική ικανότητα 

προσαρµογής». Τονίζει ότι η προσαρµοστική ικανότητα του ανθρώπου 

επηρεάζεται από τα τρία Νευρικά του συστήµατα που είναι: Το Κεντρικό 

Νευρικό Σύστηµα, το Περιφερειακό και το Αυτόνοµο Νευρικό σύστηµα. 

Αναφορικά µε το θέµα που εξετάζουµε, τη δυσλεξία αυτή σύµφωνα µε τους 

ειδικούς επιστήµονες του ιατρικού µοντέλου όπως νευρογλωσσολόγους, 

οφείλεται σε ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία στα συστήµατα που 

αλληλεξαρτώνται και αλληλεπιδρούν για τη σωστή επεξεργασία και διαδικασία 

της γλώσσας. 

Όλες οι έρευνες µέχρι σήµερα έδειξαν- µε βάση το ιατρικό µοντέλο- ότι 

υπάρχου  ανατοµικές διαφορές, διαφορές στους βιολογικούς µηχανισµούς 

όπως επίσης και λειτουργικές διαφορές στους εγκεφάλους των ανθρώπων µε 

το σύνδροµο της δυσλεξίας (Geschwind and Levitsky ,1968, σελ.161) 

  Προσοχή Κωδικοποίηση ∆ιατήρηση  Αναπαραγωγή 

SD Αισθητηριακή 

διατήρηση 

Βραχυπρόθεσµη 

ανάµνηση 

Μακροπρόθεσµη 

ανάµνηση 

 
     R 
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Άρα η δυσλεξία δεν είναι ασθένεια αλλά υπάρχει σαν ένα σύνολο από 

δυσλειτουργίες που η φύση µεταλλάζει και διαφοροποιεί ανάλογα σε βαθµό 

ήπιο, µέτριο ή σοβαρό από άτοµο σε άτοµο.     

 

2.2 Ορισµός της δυσλεξίας /  Ειδική µαθησιακή δυσκολία 

 
Η δυσλεξία επηρεάζει τη ζωή εκατοµµυρίων παιδιών και ενηλίκων σε όλο το 

κόσµο, µε σοβαρές εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες. 

Εκδηλώνεται τα πρώτα χρόνια φοίτησης στο ∆ηµοτικό σχολείο ως µια 

απροσδόκητη και ανεξήγητη µαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση και γραφή, 

σε φυσιολογικά παιδιά µε κανονική ή και ανώτερη ευφυΐα που µέχρι τότε 

τίποτε δεν έδειχνε ότι είχαν κάποιο πρόβληµα. 

Η δυσλεξία, λοιπόν ήταν λογικό να αρχίσει να απασχολεί εκτός από την 

ιατρική και τις επιστήµες της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής. Η συνεργασία 

των τριών αυτών κλάδων για την καλύτερη µελέτη του συνδρόµου και την 

παραγωγή ακριβέστερων αποτελεσµάτων, δεν πραγµατοποιήθηκε, αντίθετα 

άρχισαν οι διαφωνίες µεταξύ των επιστηµόνων, οι οποίες συνεχίζονται ακόµα 

και σήµερα (Πόρποδας,1997). Η  αλήθεια είναι ότι µέχρι αυτή τη στιγµή, 

κανένας δεν ξέρει τι πραγµατικά είναι δυσλεξία ή τι την προκαλεί. Ξέρουµε 

όµως πολλά για το δυσλεκτικό όρο και κατά συνέπεια η δυσλεξία τείνει να 

περιγραφεί από την άποψη των συµπτωµάτων της ή εναλλακτικά από αυτά 

που δεν είναι. 

«Η δυσλεξία ή ειδική δυσκολία µάθησης είναι µια εκ φύσεως οργανωτική 

ανικανότητα που χειροτερεύει τη γραφική επιδεξιότητα, το µικρό όριο µνήµης 

και αντίληψης και έτσι αναχαιτίζει την ανάπτυξη και µάθηση ανάγνωσης 

ορθογραφηµένης γραφής και κάποτε και αριθµητικής. Συνέπεια της δυσλεξίας 

µπορεί να είναι απλή δυσκολία στα προαναφερθέντα, µέχρι και πλήρη 

αναλφαβητισµό » ( British Dyslexia Institute) 

Οι µαθησιακές δυσκολίες στα φυσιολογικά πλαίσια, αφορούν κοινούς και 

απλούς µαθητές που αποτελούν ένα 15-20% του σχολικού πληθυσµού. 

(Dobbins, 1986, σελ. 70-79)  

Το πρόβληµα της δυσλεξίας δεν είναι καινούριο, πρωτοανακαλύφθηκε στα 

τέλη του περασµένου αιώνα και συγκεκριµένα το 1878  όπου ο Dr Kussmaul 
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όπου το ονόµασε αναγνωστική τύφλωση. Το 1887 ο νευρολόγος Dr Berlin 

έπλασε τον όρο δυσλεξία (dyslexia) χρησιµοποιώντας ελληνική ετυµολογία 

(dys-δυς- που σηµαίνει δυσκολία και lexis- γραπτή λέξη ) για να δηλώσει τη 

δυσκολία µε τις λέξεις (Λιβανίου,1994).  

Ακολούθως το 1895 ο οφθαλµίατρος Dr James Hinshelwood ονόµασε τη 

δυσκολία στο διάβασµα λεξική τύφλωση (word blindness) και το 1925 ο 

αµερικανός νευρολόγος Dr Samuel Orton πρότεινε την πρώτη θεωρία για 

αιτιολόγηση της δυσλεξίας και τον όρο στρεφοσυµβολία.  

Το 1968 ο Παγκόσµιος σύνδεσµος Νευρολόγων έδωσε την εξής εξήγηση για 

το σύµπτωµα της δυσλεξίας: «Η δυσλεξία είναι είδος διαταραχής σε παιδιά 

που αν και παρακολουθούν την συµβατική διδασκαλία στα πλαίσια της 

σχολικής δραστηριότητας, παρουσιάζουν όµως εµφανή ανικανότητα στις 

γλωσσικές διεργασίες της ανάγνωσης, γραφής και ορθογραφίας, ανικανότητα 

που δεν αντιστοιχεί στις νοητικές τους ικανότητες» (Young & Type, 1985, 

σελ.65). 

Πέντε χρόνια αργότερα, το 1973 ο βρετανικός σύνδεσµος δυσλεξίας ορίζει την 

δυσλεξία ως εξής: «∆υσλεκτικό άτοµο είναι αυτό που έχει µια χαρακτηριστική 

ανικανότητα στην εκµάθηση ορθογραφίας, ανάγνωσης και άλλων γλωσσικών 

επιδεξιοτήτων και του οποίου οι νοητικές ικανότητες δεν συµβαδίζουν µε τις 

µορφωτικές του επιδόσεις, παρ’όλη τη συµβατική µέθοδο διδασκαλίας και 

παρ’ότι δεν υπάρχουν πρωτογενή συγκινησιακά (ψυχολογικά ) προβλήµατα ή 

αρνητικές περιβαλλοντικές συνθήκες» (Λιβανίου ,1994,σελ.19). 

Οι ερευνητές συνηθίζεται να στηρίζονται στα ευρήµατα µελετών σε µεγάλα 

αντιπροσωπευτικά δείγµατα παιδιών, γνωστές και ως επιδηµιολογικές 

έρευνες, που είναι πολύ σηµαντικές, γιατί είναι ανεξάρτητες από τις 

αποκλίσεις που ενυπάρχουν σε µελέτες σε κλινικές οµάδες. Οι έρευνες αυτές 

εστιάζονταν  στην παραβίαση της εξελικτικής πορείας του αναγνωστικού 

προτύπου του ατόµου. Κατά τη διάρκεια του ‘70, στη Μεγάλη Βρετανία 

πραγµατοποιήθηκαν µελέτες του είδους αυτού από τον Rutter και τους 

συνεργάτες του, οι οποίοι εξέτασαν τη συχνότητα της ειδικής αναγνωστικής 

καθυστέρησης σε πέντε διαφορετικούς πληθυσµούς παιδιών. 

Ίσως η πιο σηµαντική επιδηµιολογική έρευνα είναι αυτή που 

πραγµατοποιήθηκε στο νησί Wight ( Isle of Wight ), από τους (Rutter και Yule 

1975, σελ.16, 181-197), µε σκοπό να διευκρινιστεί η διαφορά µεταξύ των 
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παιδιών µε ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες και των παιδιών µε ειδικές 

αναγνωστικές δυσκολίες, που έχουν παράλληλα και γενικότερα µαθησιακά 

προβλήµατα και να ανακαλυφθεί κατά πόσο τα παιδιά µε ειδικές 

αναγνωστικές δυσκολίες µπορούν να περιγράφονται ως δυσλεκτικά (Snowling 

& Thomson,1991). 

Σε αυτό το σηµείο, αναφέρουµε κάποιους ορισµούς που έχουν διατυπωθεί 

πιο πρόσφατα, δηλαδή στα πλαίσια περίπου της τελευταίας δεκαετίας από 

εγκεκριµένους οργανισµούς και ερευνητές του φαινόµενου. Το 1989 η 

Βρετανική Εταιρεία ∆υσλεξίας ( British Dyslexia Association ), η πιο ισχυρή 

οργάνωση για τη βοήθεια των δυσλεκτικών προσώπων δίνει τον παρακάτω 

ορισµό (Pumfrey & Reason ,1998; Αναστασίου, 1998,σελ. 30): 

«∆υσλεξία είναι µια ειδική µαθησιακή δυσκολία, ιδιοσυστασιακής  

προέλευσης, που επηρεάζει έναν ή περισσότερους από τους τοµείς της 

ανάγνωσης, της ορθογραφίας και της γραπτής γλώσσας, και που µπορεί να 

συνοδεύεται επίσης και µε δυσκολία στο χειρισµό αριθµών. Ιδιαίτερα 

σχετίζεται µε τον έλεγχο του γραπτού λόγου (αλφάβητος, αριθµητική και 

µουσικά σηµεία), παρόλο που σε ορισµένες περιπτώσεις επηρεάζει, σε 

κάποιο βαθµό, τον προφορικό λόγο.» 

Η ίδια εταιρεία έδωσε το 1997 έναν πιο αναλυτικό ορισµό της δυσλεξίας, που 

είναι ο εξής (Αναστασίου,1998; Αυλίδου, 2002): 

 «∆υσλεξία είναι µια σύνθετη νευρολογική κατάσταση που έχει ιδιοσυστασιακή 

προέλευση. Τα συµπτώµατα µπορεί να επηρεάζουν πολλούς τοµείς της 

µάθησης και της δραστηριότητας, και µπορεί να περιγραφεί ως ειδική 

δυσκολία στην ανάγνωση, την ορθογραφία και τη γραπτή γλώσσα. Ένας ή 

περισσότεροι από τους τοµείς αυτούς µπορεί να επηρεάζονται. Ο χειρισµός 

των αριθµών και των µουσικών σηµείων, οι κινητικές λειτουργίες και οι 

οργανωτικές δεξιότητες µπορεί ακόµα να εµπλέκονται. Ωστόσο, σχετίζεται 

ιδιαίτερα µε τον έλεγχο του γραπτού λόγου, αν και ο προφορικός λόγος 

επηρεάζεται σε κάποιο βαθµό.» 

Στον πιο πάνω ορισµό, επισηµαίνεται η πιθανότητα ύπαρξης ελλειµµάτων 

στην αριθµητική ικανότητα, στις δεξιότητες που σχετίζονται µε τη µουσική, 

στην κινητική λειτουργία και στις δεξιότητες οργάνωσης του ατόµου. 

Επιπρόσθετα τονίζεται ότι υπάρχει ιδιαίτερη σχέση ανάµεσα στη δυσλεξία και 
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τη µάθηση γραπτού λόγου αν και ο προφορικός λόγος µπορεί να επηρεαστεί 

σε κάποιο βαθµό (Αυλίδου ,2002). 

Συνεπώς, αφού αναφέρονται δυσκολίες που αφορούν τις οργανωτικό-

κινητικές δεξιότητες, ο ορισµός αυτός µπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα 

ευρύς αλλά και «τολµηρός» (Αναστασίου, 1998). 

Η αµερικανική Εταιρεία ∆υσλεξίας Orton Society (που σήµερα είναι γνωστή 

ως International Dyslexia Association), δίνοντας βαρύτητα στη ανεπάρκεια 

φωνολογικών δεξιοτήτων των δυσλεκτικών έδωσε τον παρακάτω ορισµό: 

(Snowling & Thomson,1991; Στασινός, 1999;Αναστασίου,1998). 

«Η δυσλεξία είναι µια νευρολογικής φύσεως, συχνά οικογενειακή διαταραχή, 

που έχει σχέση µε την κατάκτηση και την επεξεργασία του λόγου. Ποικίλλει ως 

προς τον βαθµό σοβαρότητας, εκδηλώνεται µε δυσκολίες στην πρόσληψη της 

γλώσσας και την γλωσσική έκφραση, συµπεριλαµβανοµένης της φωνολογικής 

επεξεργασίας, µε δυσκολία στην ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία και 

µερικές φορές την αριθµητική. Η δυσλεξία δεν οφείλεται σε έλλειψη κινήτρων, 

σε αισθητηριακές βλάβες, σε ακατάλληλη διδασκαλία ή σε απρόσφορες 

συνθήκες περιβάλλοντος, ωστόσο µπορεί να συνυπάρχει µε αυτές τις 

καταστάσεις. Αν και η δυσλεξία είναι ένα πρόβληµα που το αντιµετωπίζουν τα 

άτοµα σε όλη τους τη ζωή, κάποια δυσλεκτικά άτοµα συχνά ανταποκρίνονται 

επιτυχώς στην έγκαιρη και κατάλληλη παρέµβαση.»  

 Οι µορφές της δυσλεξίας είναι δυο: η επίκτητη, όταν έχουµε απώλεια της 

ικανότητας του ατόµου να γράφει και να διαβάζει που  είχε αποκτηθεί και η 

εξελικτική δυσλεξία για άτοµα σχολικής ηλικίας που έρχονται για πρώτη φορά 

σε επαφή µε την πρόσκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων. Στην εξελικτική δυσλεξία 

διαµορφώνονται 3 τύποι(Αυλίδου ,2002,σελ 48):  

α) η οπτική δυσλεξία.  Tα παιδιά µε αυτής της µορφής ∆υσλεξία, εξαιτίας του 

γεγονότος ότι δεν µπορούν να διακρίνουν και εποµένως και να ταξινοµήσουν 

σωστά, δεν µπορούν και να συγκρατήσουν στη µνήµη τους τις λεπτές 

διαφορές µεταξύ µερικών γραµµάτων, αριθµών, µορφών ή σχηµάτων. 

β) η ακουστική δυσλεξία. Τα παιδιά στην προκειµένη περίπτωση δεν µπορούν 

να συλλάβουν και να διακρίνουν ακουστικά τις λεπτές εκείνες αποχρώσεις 

που υπάρχουν στους φθόγγους. Με άλλα λόγια υπάρχει έλλειψη ακουστικής 

διαφοροποίησης (auditory dyslexia).Αυτό έχει ως συνέπεια να δυσκολεύονται 

να ξεχωρίσουν τους φθόγγους που µοιάζουν ηχητικά µεταξύ τους. 
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γ) µεικτή δυσλεξία. Από την περιγραφή των δύο περιπτώσεων που 

προαναφέρθηκαν, προκύπτει ο λόγος για τον οποίο παρατηρείται στο 

δυσλεκτικό παιδί αδυναµία ανάγνωσης και κατανόησης κειµένου. 

Ενώ πράγµατι καταβάλλει µεγάλη προσπάθεια να διακρίνει ακουστικά ή 

οπτικά τις συλλαβές ή τα γράµµατα και τις λέξεις στο κείµενο, όχι µόνο 

διαβάζει αργά αλλά χάνει και το νόηµα όσων διαβάζει, ακριβώς διότι η 

προσπάθεια του εστιάζεται στην αναγνώριση των λέξεων. 

Η σηµασία του διαχωρισµού είναι µεγάλη, διότι βρίσκει εφαρµογές στην 

αξιολόγηση και την αιτιολογία του φαινοµένου καθώς και στην κατάρτιση 

αντίστοιχων διδακτικών προγραµµάτων και ανάπτυξη στρατηγικών για την 

υπέρβαση του στο σχολείο.  

 

 

2.3 Έρευνες που έχουν γίνει για τη δυσλεξία 

 

Το πρόβληµα της δυσλεξίας µπορεί να έχει εµφανιστεί στο προσκήνιο κυρίως 

τα τελευταία χρόνια, αλλά σίγουρα δεν αποτελεί φαινόµενο της εποχής. Είναι 

ένα πρόβληµα, που έχει τις ρίζες του πολύ πιο παλιά και που σήµερα έχει 

προσδιοριστεί καλύτερα καθώς η διερεύνηση της είναι αντικείµενο 

διεπιστηµονικής µελέτης. Στη συγκεκριµένη ενότητα, θα εκτεθεί η πορεία µέσα 

από την οποία προέκυψε και καθιερώθηκε ο όρος της δυσλεξίας. Τα 

περισσότερα από τα καταγεγραµµένα στοιχεία έχουν παρθεί από τις σχετικές 

µε το θέµα βιβλιογραφίες των Πόρποδα και Στασινού καθώς και έρευνες  

ξένων  ερευνητών. 

Η έννοια της δυσλεξία αναδύθηκε, µέσα από τη σχέση που ενυπάρχει µεταξύ 

της αναγνωστικής ικανότητας και των εγκεφαλικών τραυµατισµών. 

Συγκεκριµένα, είχε παρατηρηθεί πως η αναγνωστική ικανότητα του 

ανθρώπου ή η απόκτηση της ικανότητας αυτής επηρεάζονταν αρνητικά από 

εγκεφαλικές αρρώστιες ή τραύµατα. 

Οι πρώτες µαρτυρίες που αφορούν την αναγνώριση της δυσλεξίας, δεν είναι 

εύκολο να επισηµανθούν. 

Αναφέρεται ότι ο ιατρός Johannes Schmidt (1624-1690) υπήρξε ένας από 

τους πρώιµους µελετητές, που περίγραψε µε σαφήνεια την απώλεια της 



 20 

αναγνωστικής ικανότητας του ατόµου. Αργότερα, κατά τα µέσα του 19ου 

αιώνα, οι εντοπιστικές θεωρίες άρχισαν να αποκτούν περισσότερους 

οπαδούς, µετά από την ανακάλυψη του Γάλλου ιατρού ανατόµου Pierre Paul 

Broca. 

Ο Broadbent, για παράδειγµα, το 1872 αναφέρει ένα περιστατικό µε 

πρωταγωνιστή έναν ενήλικα, ο οποίος µετά από ένα ατύχηµα που είχε, 

διεκοµίσθη στο νοσοκοµείο. Εκεί διαπιστώθηκε, ότι ο άντρας αυτός δεν 

µπορούσε να εκφραστεί καλά και όταν του πρόβαλαν στον τοίχο ορισµένες 

λέξεις, ενώ τις έβλεπε δεν 10 µπορούσε να τις κατανοήσει. Έτσι, ενώ ήταν σε 

θέση να συζητά πολύ καλά, δεν µπορούσε ποτέ να θυµηθεί τα ονόµατα 

αντικείµενων, που βρίσκονταν µπροστά του 

(www.accessmylibrary.com) 

Κάποια χρόνια αργότερα, το 1887, χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά ο 

ελληνογενής όρος «δυσλεξία», από τον Γερµανό καθηγητή Berlin της 

Στουτγάρδης, για την περιγραφή της κατάστασης της «λεξικής τύφλωσης». Η 

χρονιά αυτή υπήρξε αφετηρία για την καταγραφή περιστατικών, όπου τα 

παιδιά παρουσίαζαν παρόµοια κλινικά χαρακτηριστικά µε εκείνα των 

αφασικών ασθενών, αλλά δεν είχαν υποστεί κανένα εγκεφαλικό τραυµατισµό 

ή αρρώστια. (www.audiblox2000.com) 

Έτσι, το 1896, στο επιστηµονικό περιοδικό «British Medical Journal» 

περιγράφεται, από τον P.Morgan, η υπόθεση ενός δεκατετράχρονου αγοριού, 

του Percy, ο οποίος παρόλο που ήταν παιδί 

κανονικής νοηµοσύνης, δεν µπορούσε να µάθει να διαβάζει (Snowling, 

Thomson, 1991). 

Το 1991 τέθηκε από Scarborough το το εξής ερώτηµα: 

 Υπάρχουν τρόποι ή πρώιµα συµπτώµατα διάγνωσης της δυσλεξίας 

προτού το παιδί πάει σχολείο; 

Οι ειδικοί στην έρευνα αυτή είχαν θέσει µακροπρόθεσµους στόχους. 

Μελετούσαν και παρακολουθούσαν τα ίδια παιδιά από δύο χρονών µέχρι που 

πήγαν νηπιαγωγείο, µετά στην προδηµοτική και στη συνέχεια στην Α’ τάξη 

του δηµοτικού σχολείου. 

Τα παιδιά που είχαν προβλήµατα στα πρώτα στάδια της γλωσσικής τους 

εξέλιξης, διαπιστώθηκες πως είχαν δυσκολίες και στην απόκτηση των προ-

αναγνωστικών εννοιών, εξακολουθώντας και στην Α’ τάξη να έχουν Ειδικές 
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Μαθησιακές ∆υσκολίες όπως π.χ. στην κατάκτηση του µηχανισµού της 

πρώτης ανάγνωσης (reading disabilities) µέσα στα πλαίσια αιτιολόγησης της 

δυσλεξίας. Η γλωσσική ανεπάρκεια στα πρωταρχικά εξελικτικά στάδια ήταν 

άµεσα υπεύθυνη – σύµφωνα µε τους ερευνητές- για τη µετέπειτα αποτυχία 

τους να µάθουν ανάγνωση. 

Στην ηλικία των 2-5 χρόνων είχαν τα πιο κάτω εµφανή συµπτώµατα: 

 Ανεπάρκεια στη γλωσσική εκφραστική τους ανάπτυξη (poor expressive 

language), 

 Είχαν πολλά και σύνθετα γλωσσικά λάθη στη σύνταξη και τη δοµή του 

προφορικού λόγου (οµιλία), 

 ∆εν είχαν ακρίβεια στην άρθρωση των γραµµάτων και 

χρησιµοποιούσαν πολύ φτωχό λεξιλόγιο, 

 Στο νηπιαγωγείο είχαν δυσκολίες και αδυναµίες στις γλώσσο-

αντιληπτικές τους δεξιότητες καθώς και στην απόκτηση των προ-

αναγνωστικών εννοιών, 

 Είχαν πρόβληµα στην εκφραστική απόδοση που είχε σχέση µε τη 

συντακτική δοµή των προτάσεων στην οµιλία, 

Με τη φοίτηση τους στην Α’ τάξη παρατηρήθηκαν αρκετές µαθησιακές 

δυσκολίες στην κατάκτηση του µηχανισµού της πρώτης ανάγνωσης. 

Στην ηλικία των 5-6 χρόνων δυσκολεύονταν στην αναγνώριση των 

γραµµάτων καθώς και στη συσχέτιση των γραµµάτων µε τους ήχους 

(φθόγγων) τους. Η ανάγνωση προϋποθέτει ικανότητα αποκωδικοποίησης των 

γραφηµικών σειρών µέσα σε αναγνωρίσιµες φωνηµικές διαδοχικές σειρές 

(sequential series). 

Η µεγαλύτερη τους δυσκολία ήταν ότι δεν µπορούσαν να διακρίνουν οπτικά 

και ακουστικά τις λεπτές διαφορές (visual-auditory discrimination) που είχαν 

(οι φθόγγοι) τα γράµµατα και να αντιληφθούν τη σχέση τους µε τα αντίστοιχα 

γράµµατα-ήχους. Υπήρχε δυσκολία στη φωνολογική εξέλιξη της 

αποκωδικοποίησης της γραπτής γλώσσας. Είχαν ακόµη, δυσκολία να 

αντιληφθούν τις σχάσεις που έχουν τα γράµµατα µε τις λέξεις και εκείνη των 

λέξεων και των προτάσεων. Η αποτυχία στην απόκτηση της ανάγνωσης είναι 

το πιο ενδεικτικό σχεδόν σύµπτωµα µε αιτιολογία τη δυσλεξία, ενώ στα 

µαθηµατικά δεν παρατηρήθηκε κανένα πρόβληµα.  
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Συµπέρασµα της έρευνας αυτής ήταν ότι υπήρχαν ενδείξεις ή συµπτώµατα 

της δυσλεξίας προτού πάει ο µαθητής/τρια στο σχολείο. Οι ερευνητές τους 

ονόµασαν “precursors to dyslexia”. 

Ο ίδιος ερευνητής προχώρησαν ακόµη πιο βαθιά και βρήκαν τα εξής 

στατιστικά στοιχεία που έχουν σχάση µε τους “precursors to dyslexia”. 

 

 Από τις 78 περιπτώσεις των παιδιών που εξετάστηκαν τα 34 από 

αυτά προέρχονταν από δυσλεκτικές οικογένειες αν και είχαν κανονικό 

δείκτη νοηµοσύνης. Τα υπόλοιπα 44 παιδιά δεν είχαν στην οικογένεια 

τους άλλα µελή µε αναγνωστικές ή άλλου είδους δυσκολίες. 

Κατέληξαν λοιπόν στο συµπέρασµα πως η δυσλεξία τείνει 

περισσότερο να παρουσιάζεται: 

(α) Ανάµεσα σε οικογένειες που στο γενεαλογικό της δέντρο υπάρχει                        

ιστορικό που έχει σχέση µε τη δυσλεξία. 

(β) Ανάµεσα σε δυσλεκτικούς συγγενείς που είχαν προβλήµατα και 

δυσκολίες στην ανάγνωση ( Scarboround, 1991). 

Για την προσχολική ηλικία  

Για την προσχολική ηλικία (pre-schoolers)  οι επιστήµονες Beve Hornsby και  

Maria Farrer (1987) επεσήµαναν τα πιο κάτω: 

 Αργοπορηµένη ανάπτυξη προσοχής. 

 Αργοπορηµένη ανάπτυξη του προφορικού λόγου και γενικά της 

γλωσσικής εξέλιξης. 

 Αργοπορηµένη διάγνωση σε οπτικά προβλήµατα (στραβισµό, 

µειωµένη όραση κ.τ.λ.). 

 Συχνή ευπάθεια στα κρυολογήµατα και πόνο στα αυτιά, καθώς και 

περιοδική απώλεια ακοής. 

 Οπτικοκινητική αδεξιότητα (eye-hand co-ordination) π.χ. στη 

συναρµολόγηση, στο ανεβοκατέβασµα σκαλοπατιών, στο ντύσιµο 

κ.α. 

 Έλλειψη ενδιαφέροντος για τα βιβλία και γενικά για κάθε έντυπο. 

Συµπτώµατα δυσλεξίας σε παιδιά ηλικίας 5 χρονών και άνω: 

 Απροσδόκητη δυσκολία στην κατάκτηση και την ανάπτυξη 

αναγνωστικών δεξιοτήτων σε σχάση µε την εξυπνάδα του. 
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 ∆υσκολίες στην εκµάθηση της διαδοχικής σειράς π.χ. µέρες της 

εβδοµάδας, µήνες του χρόνου, το αλφάβητο, πίνακες 

πολλαπλασιασµού. 

 Έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης. 

 Αδεξιότητα και έλλειψη συντονισµού 

(α) λεπτοκινητικές δεξιότητες π.χ χρήση µολυβιού, πινέλου, ψαλιδιού, 

(β) κινητική αστάθεια. 

 Γενική τάση αποδιοργάνωσης. Συγχύζει τις έννοιες «πριν» και 

«µετά», παρουσιάζει ακαταστασία στα σχολικά του αντικείµενα. 

 ∆υσκολίες στις οπτικές δεξιότητες. Σκύβει το κεφάλι όταν διαβάζει, 

εστιάζει το διάβασµα στο ένα µάτι, δεν µπορεί να γράψει σταθερά 

πάνω στις γραµµές. 

 ∆υσκολίες στον αριστερό-δεξιό προσανατολισµό. ∆εν ξεχωρίζει 

αριστερό ή δεξί χέρι, δεν µπορεί να διαβάσει το γεωγραφικό χάρτη, 

κάνει «καθρεφτική» ανάγνωση και γραφή. 

 ∆υσκολίες στη γλωσσική ανάπτυξη –προβλήµατα στην άρθρωση 

    (α) στην άρθρωση συµφώνων ή συµπλεγµάτων συµφώνων 

    (β) τις πολυσύλλαβες λέξεις, 

    (γ) έχει φτωχό λεξιλόγιο, δεν βρίσκει τις κατάλληλες λέξεις όταν µιλάει       

 ή γράφει. 

 Χρησιµοποιεί απλή δοµή στην εκφραστική γλώσσα και στη διαδοχική 

σειρά των ιδεών. 

 Έλλειψη µνήµης. 

 Προβλήµατα στη συµπεριφορά (ενδοστρέφεια, απάθεια, κατάθλιψη ή 

επιθετικότητα) 

 ∆υσκολίες να γράψει συνθέσεις, για παράδειγµα «Σκέφτοµαι και 

Γράφω». 

 ∆υσκολίες στην αντιγραφή από τον πίνακα ή το βιβλίο (Horsby,1993,p. 

38) 

Οι Pennington, Bookman, Smith (1999) ήθελαν να εξακριβώσουν αν υπήρχε 

σχέση µεταξύ των λαθών στην ορθογραφηµένη γραφή των ενηλίκων 

δυσλεκτικών µε εκείνη των µη δυσλεκτικών ενηλίκων, οι οποίοι ήταν συγγενείς 

τους. 
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Οι ενήλικες επιλέγηκαν από τέσσερις οικογένειες στο Μαϊάµι.  Σ’ αυτές τις 

οικογένειες εντοπίστηκε η δυσλεξία από τις έρευνες. Κάθε µια από αυτές τις 

οικογένειες είχαν (στις 3 συνεχόµενες γενεές) στο γενεαλογικό τους δέντρο το 

κληρονοµικό του «φαινοτύπου» δηλαδή του χρωµατοσώµατος 15. Οι 

δυσλεκτικοί των οικογενειών του Μαϊάµι παρουσίασαν (φαινοτυπική) 

οµοιότητα στην ορθογραφηµένη γραφή µε συγγενική σχέση στη σύνθετη 

φωνολογική ακρίβεια και συνθετική ορθογραφηµένη ακρίβεια (phonological 

and orthographical accuracy).  

Οι ενήλικες στις πιο πάνω έρευνες δεν διέφεραν ως προς την ηλικία, το δείκτη 

νοηµοσύνης ή την εκπαίδευση µεταξύ τους. Τα αποτελέσµατα των ερευνών 

απέδειξαν ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στα λάθη της ορθογραφηµένης γραφής 

των δυσλεκτικών, µε εκείνα που κάνουν οι ενήλικες µη δυσλεκτικοί συγγενείς 

τους. Υπήρχε δηλαδή και στους µη δυσλεκτικούς συγγενείς τους µια µορφή 

δυσλεξίας στην ορθογραφηµένη γραφή µε αιτιολογία την ένδειξη της 

κυριαρχίας του γενετικού χρωµατοσώµατος 15 (φαινότυπο). 

Οι ίδιοι επιστήµονες περιέγραψαν τις γνωστικές και νευροψυχολογικές 

ελλείψεις που παρουσιάζονταν στην ανάγνωση και την ορθογραφία στον ίδιο 

πληθυσµό, επιβεβαιώνοντας ότι όλοι είχαν ως γενετική αιτιολογία το 

φαινότυπο χρωµατοσώµατος 15 στην «οικογενειακή δυσλεξία» για τις ειδικές 

µαθησιακές τους δυσκολίες. Οι µη δυσλεκτικοί ενήλικες είχαν τα ίδια 

συµπτώµατα στα πρώτα στάδια της επεξεργασίας ορθογραφηµένης γραφής 

(earlier stage of spelling development) (Pennington, 1999,p 625) 

To 1992 οι Fawcett και Nicholson εστιάζουν στην έλλειψη αυτοµατοποίησης 

από την οποία εξυπακούονται ελλείψεις στην ικανότητα των δυσλεκτικών που 

έχουν σχέση µε τις γνωστικές και κινητικές δεξιότητες. Στην έρευνα αυτή τα µη 

δυσλεκτικά άτοµα είχαν πλήρη και απρόσκοπτη ισορροπία σε σύγκριση µε τα 

δυσλεκτικά τα οποία παρουσίασαν ενδεικτική (απώλεια)- ανικανότητα στην 

αυτόµατη ισορρόπηση. Σε πληθυσµό 5% παρουσιάστηκε η ειδική ή εξελικτική 

δυσλεξία σε παιδιά που είχαν δείκτη νοηµοσύνης πάνω από το µέσο όρο. Τα 

παιδιά αυτά χαρακτηρίζονταν σαν άτοµα µε Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες 

(δυσλεξία) κυρίως στην ανάγνωση και την ορθογραφηµένη γραφή. 

Τα παιδιά εξετάστηκαν σε ασκήσεις στις οποίες χρειαζόταν δεξιότητα του 

συνειδητού αυτοµατοποιηµένου ελέγχου. 
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Αποδείχθηκε ότι τα δυσλεκτικά παιδιά δεν είχαν συνειδητό αυτόµατο έλεγχο 

όπως για παράδειγµα να ισορροπήσουν ή να περπατήσουν στο ένα πόδι ή 

και στα δύο. Υπάρχει µια αδεξιότητα όχι µόνο στις γενικές κινητικές δεξιότητες 

αλλά και στην αυτοµατοποίηση τους καθώς επίσης και στις γνωστικές 

λειτουργίες αλλά και στη διαδικασία της γλωσσικής ανάπτυξης. 

Για τη διορθωτική τους αγωγή, οι ίδιοι επιστήµονες συστήνουν την 

πολυαισθητηριακή προσέγγιση (multisensory approach) και τις τεχνικές 

στρατηγικές στις οποίες εµπεριέχονται ασκήσεις για την εκµάθηση της 

αναγνωστικής διαδικασίας, καθώς επίσης και την έγκαιρη εκπαίδευση στις 

φωνολογικές γλωσσικές δεξιότητες (Fawcett & Nicholson, 1992,p. 507-529). 

Το 1980 o Καθηγητής Porpodas έκανε µια πειραµατική προσέγγιση στην 

εξελικτική δυσλεξία. 

Οι σκοποί της έρευνας του Καθηγητή Porpodas ήταν οι πιο κάτω: 

(α) Μελέτη των γνωστικών διαδικασιών της ανάγνωσης στους κανονικούς 

αναγνώστες και στα δυσλεκτικά άτοµα, 

(β) ο προσδιορισµός της φύσης των αναγνωστικών λειτουργικών ατελειών 

των δυσλεκτικών στα δύο συστήµατα επεξεργασίας του γραπτού λόγου σε 

σχέση µε τους κανονικούς αναγνώστες. 

Τα υποκείµενα της έρευνας που εξετάστηκαν ήταν όλα αγόρια και άνηκαν σε 

3 οµάδες. Οι δύο οµάδες ήταν κανονικοί αναγνώστες ενώ η τρίτη ήταν µε 

περιπτώσεις δυσλεκτικών παιδιών. Τα άτοµα όλων των οµάδων του 

πειράµατος ήταν µεταξύ τους εξισωµένα ως προς τον παράγοντα του δείκτη 

νοηµοσύνης (I.Q).  

Τα 6 δυσλεκτικά άτοµα µελετήθηκαν τόσο ατοµικά όσο και οµαδικά µε τη 

βοήθεια λεπτοµερών πειραµάτων που συστηµατικά ανέλυαν όλες τις φάσεις 

της βασικής αναγνωστικής λειτουργίας. Από τα άτοµα αυτά, τα 4 ήταν παιδιά 

σχολικής ηλικίας ενώ τα άλλα δύο ήταν σπουδαστές µεταγυµνασιακής 

εκπαίδευσης. Αυτά τα 6 άτοµα ήταν άτοµα µε νοητικές ικανότητες ανώτερες 

του µέσου όρου, είχαν όµως µεγάλες δυσκολίες στην ανάγνωση και στη 

γραφή. Η διάγνωση τους σαν δυσλεκτικά είχε γίνει νωρίτερα από ψυχολόγους 

ή γιατρούς. Έκτοτε παρακολουθούσαν εξατοµικευµένα προγράµµατα ειδικής 

αναγνωστικής αγωγής. 

Παρ’ όλες τις δικές τους ικανότητες και την οικογενειακή και σχολική φροντίδα, 

η αναγνωστική και ορθογραφική δυσκολία τους δεν ξεπεράστηκε.  
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Η χρησιµοποίηση δύο οµάδων (αντί µιας) κανονικών αναγνωστών κρίθηκε 

αναγκαία για τη καλύτερη και πιο σωστή ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Οι 

δύο οµάδες κανονικών αναγνωστών ήταν ισοδύναµες µε τα δυσλεκτικά παιδιά 

ως προς τις νοητικές ικανότητες (∆.Ν-I.Q). Η µια οµάδα ήταν εξισωµένη µε τα 

δυσλεκτικά παιδιά ως προς την ηλικία και η άλλη ως προς την αναγνωστική 

και ορθογραφική ικανότητα. 

Στόχος: Ένα πείραµα φανερώνει µια λειτουργική ανωµαλία, η οποία ενδέχεται 

να έχει αιτιώδη σχάση µε τη δυσλεκτική κατάσταση ενώ θα έπρεπε η 

απόδοση των δυσλεκτικών παιδιών να διαφέρει ποσοτικά ή ποιοτικά από την 

αντίστοιχη απόδοση των δύο οµάδων ελέγχου, δηλαδή των κανονικών 

αναγνωστών. 

Οι εξαρτηµένες µεταβλητές ήταν ο χρόνος αντίδρασης (Χ.Α) και το ποσοστό 

των λαθεµένων απαντήσεων. Ο χρόνος αντίδρασης για το σχηµατισµό ενός 

οπτικού ερεθίσµατος ήταν π.χ το γράµµα, η εικόνα ή η λέξη στον προφορικό 

λόγο. Η έρευνα ήταν βασισµένη στη µελέτη των µεταβλητών του χρόνου 

αντίδρασης και της ακρίβειας των απαντήσεων. 

Απόδειξη αυτής ήταν ότι τα δυσλεκτικά άτοµα παρουσιάζουν λειτουργικές 

ανωµαλίες στην εισαγωγή και τη διατήρηση στη µνήµη τους των οπτικό-

χωρικών στοιχείων του γραφικού κώδικα της λέξης. 

Συµπερασµατικά αυτή η έρευνα συµφωνεί µε µια άλλη έρευνα που έγινε από 

τους Seymour & Porpodas (1978) που υποστήριξε πως τα δυσλεκτικά άτοµα 

παρουσιάζουν αδυναµίες στη χρήση και άλλων γνωστικών πληροφοριών που 

συνδέονται µε την έννοια της διαδοχής όπως των µηνών, µερών, εποχών. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής είχαν υποστηρίξει την άποψη ότι τα 

δυσλεκτικά άτοµα υποφέρουν από µια λειτουργική αδυναµία στην 

κωδικοποίηση και συγκράτηση πληροφοριών που καθορίζονται από τη 

συγκεκριµένη θέση και διεύθυνση. Υποστηρίχθηκε ακόµα ότι υπάρχει 

παράξενη ασυµφωνία µεταξύ του ∆είκτη Νοηµοσύνης και της αναγνωστικής 

επίδοσης των δυσλεκτικών παιδιών, µε αναπόφευκτες επιπτώσεις στην 

εκµάθηση της ανάγνωσης και ορθογραφίας (Frith, 1985, σελ.301-307). 

O Aaron το 1989 µέσα από έρευνα του διαπίστωσε  η Ειδική αναγνωστική 

δυσκολία ή η Ειδική ή Εξελικτική δυσλεξία είναι η περίπτωση στην οποία το 

άτοµο δεν κατακτά την αναγνωστική δεξιότητα παρόλο που αυτό έχει µέσο ή 

και άλλοτε πάνα από αυτό, ∆είκτη Νοηµοσύνης. 



 27 

Η συγκεκριµένη µελέτη έγινε σε δυσλεκτικά άτοµα και έδειξε πως πράγµατι 

είχαν δυσκολίες στη γραφηµική-κινηµατική επεξεργασία και στη δεξιότητα 

κωδικοποίησης του γραπτού λόγου. Αυτές λοιπόν οι δεξιότητες ήταν 

αυτόνοµες και δεν είχαν σχέση µε τον “g” παράγοντα όπως εκφράστηκε στο 

δείκτη νοηµοσύνης. 

Αυτό για πολλά χρόνια κίνησε το ενδιαφέρον και οι επιστήµονες διερώτονταν 

γιατί το άτοµο να έχει τέτοιες αναγνωστικές δυσκολίες εφόσον έχει κανονικό 

∆είκτη Νοηµοσύνης; 

Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας σε δύο µελέτες του Πανεπιστηµίου της 

Ινδιάνας έδειξαν ότι η αναλογία των αναγνωστικών δυσκολιών καθώς και οι 

δυσκολίες προσανατολισµού στο χώρο δεν είχαν καµία σχέση µε την 

εξυπνάδα και τη νοηµοσύνη για την οµάδα εκείνη των δυσλεκτικών (Aaron, 

1989). 

Το 1989 και το 1990 οι επιστήµονες Grosser και  Spafford διαπίστωσαν 

ανωµαλίες στην περιφερειακή όραση των δυσλεκτικών ατόµων που έχουν 

σχέση µε τις «ράβδους» και τους «κώνους». Σύµφωνα µε τις αντιδράσεις οι 

«κώνοι» κυριαρχούν στην κεντρική και περιφερειακή όραση. Οι επιστήµονες 

υποστηρίζουν ότι υπάρχει “prostreceptoral deficit” στη µεταβίβαση των 

οπτικών καναλιών. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται ανάλογα µε τις ανατοµικές, τις 

φυσιολογικές και τις ψυχοφυσικές ενδείξεις. 

Σύµφωνα µε τους Grosser και  Spafford η περιφερειακή όραση των 

δυσλεκτικών διαφέρει από εκείνη των µη δυσλεκτικών ατόµων. Οι ίδιοι µε νέες 

έρευνες τους το 1992, διαπίστωσαν πως τα δυσλεκτικά άτοµα έχουν οπτικές 

δυσλειτουργίες (visual dysfunction). Με τα ευρήµατα αυτά εξηγείται η σχέση 

µε τους “prostreceptoral” µηχανισµούς εξ’ αιτίας των οποίων υπάρχουν 

ενδείξεις για ψυχοφυσιολογικές, φυσιολογικές και ανατοµικές ανωµαλίες σε 

πολλά δυσλεκτικά άτοµα.  Παρουσιάστηκαν επίσης ενδείξεις ότι τα δυσλεκτικά 

άτοµα έχουν υψηλού επιπέδου δυσκολίες σε εργασίες που χρειάζονται 

οπτικές ικανότητες (visual tasks). Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν 

οπτικά δοκίµια για τη µέτρηση των αποτελεσµάτων (visual testing procedures) 

(Grosser, 1992, σελ.115-120). 
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2.4 Κριτήρια ∆υσλεξίας του Dumont 

 

Αρκετοί επιστήµονες- ερευνητές έχουν διαπιστώσει τη διαφοροποιηµένη 

ιδιαιτερότητα του κάθε δυσλεκτικού όµως κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω 

εµβάθυνση, η  διάκριση και τα συµπεράσµατα της επιστηµονικής έρευνας, 

που καθορίζουν πότε ένα παιδί θεωρείται δυσλεκτικό. Η δυσλεξία έχει πολλά 

και πολυσύνθετα χαρακτηριστικά και ένα µεγάλο εύρος της ξεκινά από την πιο 

ελαφρά µέχρι την πιο βαριά µορφή της. Ο Ολλανδός ελληνιστής Dumont 

καθορίζει µε αρκετή σαφήνεια εφτά επιστηµονικά κριτήρια για τη διάκριση των 

δυσλεκτικών ατόµων. Τα κριτήρια, όπως αυτά καθορίστηκαν στη Γερµανία το 

1990, θεωρούνται πολύ σηµαντικά και καθοριστικά, γιατί σε αυτά 

εµπεριέχονται αρκετά αναλυτικά στοιχεία από τους τοµείς των «γνωστικών 

δυσλειτουργιών», στις οποίες οφείλονται οι µαθησιακές δυσκολίες των 

ατόµων µε δυσλεξία. 

Το 1990 έγινε στη Γερµανία το 9ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο ∆υσλεξίας. Σ’αυτό 

συνεργάστηκαν η «Ευρωπαϊκή Ένωση ∆υσλεξίας» (European Dyslexia 

Association), η «Federal Dyslexia Association» της Γερµανίας και όλες οι 

χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. Στο συνέδριο αυτό καθορίστηκαν τα κριτήρια 

που αφορούν την οριοθέτηση της δυσλεξίας από τις άλλες µαθησιακές 

δυσκολίες. Με γνώµονα αυτά τα 7 κριτήρια , ο εκπαιδευτικός µπορεί να 

διαπιστώσει και να διαγνώσει αν τα χαρακτηριστικά συµπτώµατα 

δικαιολογούν την ύπαρξη της δυσλεξίας. Από τα κριτήρια αυτά επισηµαίνονται 

ξεκάθαρα οι συγκεκριµένες γνωστικές λειτουργίες, που συµβάλουν σε 

σηµαντικό βαθµό, στη διαδικασία της Ανάγνωσης και της Ορθογραφηµένης 

Γραφής. 

Υπάρχει η άποψη πως τα κριτήρια έχουν προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα 

της Παιδαγωγικής και στις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Φωνητικής γλώσσας. 

Τα κριτήρια αυτά αναλύονται πιο κάτω όπως αυτά παρουσιάζονται στο βιβλίο 

του Μάρκου«∆υσλεξία» (1998). 
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2.4.1 Το κριτήριο της ιδιαιτερότητας           

 

Η ειδική ιδιαιτερότητα στην περίπτωση της δυσλεξίας είναι η καθυστέρηση η 

όποια εντοπίζεται µόνο στην ανάγνωση και την ορθογραφηµένη γραφή. 

Παρατηρείται αρχικά η ανικανότητα του µαθητή /τριας να συνδέει το φθόγγο 

µε το αντίστοιχο γράµµα. Μια δυσκολία που παρατηρείται στην 

αποκωδικοποίηση των φθόγγων και των γραµµάτων ώστε να µετατρέπει 

το γραπτό κείµενο σε προφορικό κατανοητό λόγο  που είναι η απόκτηση του 

µηχανισµού της ανάγνωσης. Ακολούθως παρατηρείται η αδυναµία στη 

διατήρηση και στη συνέχεια στη πρόσβαση από την µακροπρόθεσµη µνήµη, 

ώστε να γίνει η αναπαραγωγή της εικόνας των λέξεων και του ορθού 

τρόπου γραφής .Η  δυσλεξία εµποδίζει το παιδί να αποκτήσει την ικανότητα 

να διαβάζει και να κατανοεί το νόηµα ενός κειµένου  και παράλληλα να 

αποδίδει γραπτώς τις σκέψεις του σε προτάσεις αλληλουχίας. Επιπλέον οι 

προτάσεις του δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες µορφολογίας, 

συντακτικού και φωνολογίας της γλώσσας. Όσον αφορά την επεξεργασία 

των πληροφοριών έχει επιβραδύνουσα αυτοµατοποίηση και έλλειψη 

ακρίβειας στις κινήσεις και στο λόγο (Μάρκου,1998, σελ.30-33). 

 

2.4.2  Το κριτήριο της κανονικής νοηµοσύνης  

 

Είναι γνωστό πως µια καθυστέρηση στην ανάγνωση και την ορθογραφία 

παρατηρείται σε κάθε επίπεδο νοηµοσύνης, τόσο σε άτοµα µε ∆είκτη 

Νοηµοσύνης (I.Q.) κάτω του 90-100, άλλα και σε άτοµα µε πάνω από το 

κανονικό δηλαδή ,και σε ευφυή άτοµα. Αν ένα παιδί  µε νοητική υστέρηση 

κάτω του 90 (∆.Ν) έχει σίγουρα σοβαρά προβλήµατα στην εκµάθηση της 

ανάγνωσης και γραφής, τότε αυτό δεν οφείλεται στη δυσλεξία αλλά στη 

νοητική του ανεπάρκεια. Άρα η δυσλεξία µπορεί να υπάρχει σε άτοµα µε 

κανονική αλλά και σε άτοµα µε υπερβολικά ψηλή νοηµοσύνη (Μάρκου,1998, 

σελ.35-37). 
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2.4.3 Το κριτήριο της απόκλισης 

 

Ο δυσλεκτικός µαθητής παρουσιάζει µια απόκλιση σε σχέση µε τις 

πραγµατικές επιδόσεις που παρουσιάζει ο µαθητής και τις αναµενόµενες 

επιδόσεις που επιδιώκει ο εκπαιδευτικός από τον συγκεκριµένο µαθητή στην 

ανάγνωση και τη γραφή. Ανεξήγητο είναι το γεγονός πως ενώ έχει κανονική 

νοηµοσύνη εντούτοις παρουσιάζει απόκλιση στις επιδόσεις του στο 

σχολείο, που είναι χαµηλές, κυρίως στην ανάγνωση και την 

ορθογραφηµένη γραφή (Μάρκου,1998, σ.38).  

 

 

2.4.4 Το κριτήριο του αποκλεισµού  

Η δυσλεξία δεν έχει καµία σχάση µε τις αισθητηριακές βλάβες όπως για 

παράδειγµα απώλεια ακοής, µειωµένη όραση, αλληθώρισµα κ.α. Στην 

περίπτωση της απώλειας ακοής είναι σίγουρο πως δηµιουργούνται 

προβλήµατα στη γλωσσική ανάπτυξη λόγω της µη επακριβούς µεταφοράς 

των ακουστικών πληροφοριών. Σαν επακόλουθο παρουσιάζονται αρνητικές 

επιδράσεις στην ικανότητα της ανάγνωσης και της γραφής, καθώς και για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα ίσως προβλήµατα στη γλωσσική ανάπτυξη. Όµως 

το γεγονός αυτό δεν οφείλεται στη δυσλεξία, αλλά στη συγκεκριµένη 

αισθητηριακή ανεπάρκεια. 

Έχει παρατηρηθεί πως οι ελαφριές εγκεφαλικές δυσλειτουργίες (M.C.D 

Minimale Celebrale Dysfunction) η υπερκινητικότητα, η αδυναµία 

συγκέντρωσης και προσοχής δηµιουργούν προβλήµατα συµπεριφοράς και 

παρουσιάζονται µαθησιακές δυσκολίες σε όλα τα µαθήµατα όπως 

µαθηµατικά, ανάγνωση, γραφή κ.α . Στην περίπτωση αυτή υπάρχει ιατρικό 

πρόβληµα λόγω εγκεφαλικής προέλευσης και έχει  αποδειχθεί πως κάποια 

βλάβη στον εγκέφαλο, τα κύτταρα του οποίου όταν καταστραφούν δεν 

αποκαθίστανται. Παρόλο που αναφέρεται ότι τα αίτια της δυσλεξίας είναι 

οργανικά εντούτοις αποκλείονται άλλες µαθησιακές δυσκολίες που έχουν 

διαφορετική εξέλιξη και άλλες αιτίες. (Μάρκου,1998, σελ.40-42).  
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2.4.5 Το κριτήριο της γλωσσικής εξέλιξης 

 

Το κριτήριο αυτό, ίσως να είναι ένα από τα σπουδαιότερα για την οριοθέτηση 

και το καθορισµό της δυσλεξίας γιατί αναφέρεται σε όλα τα επίπεδα 

λειτουργίας της γλώσσας. Το δυσλεκτικό παιδί έχει διαταραγµένη γλωσσική 

εξέλιξη, περιορισµένη διαθεσιµότητα µακροχρόνιας µνήµη, τόσο στην 

ακρίβεια όσο και της αυτοµατοποίησης. Παρουσιάζει δηλαδή µια συνολική 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας ως προς τους 4 

τοµείς της γλώσσας: 

 Φωνολογία 

 Μορφολογία 

 Σύνταξη 

 Σηµασιολογία(Μάρκου,1998, σελ.44-70). 

 

 

2.4.5.1 Φωνολογία –φωνολογικές ικανότητες 

 

Το κάθε άτοµο έχει την φωνολογική συνειδητοποίηση για την οποία 

συµβάλουν οι λειτουργίες που αναφέρονται στη κατανόηση και την ακριβή 

αλλά και αυτοµατοποιηµένη εφαρµογή του ελληνικού φωνητικού µας 

συστήµατος δηλ. της γλώσσας µας. Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται για να 

φτάσει κανείς στην αυτοµατοποιηµένη εφαρµογή συνοψίζονται παρακάτω: 

(α) την ακουστική αντίληψη που σηµαίνει πως το παιδί έχει την ικανότητα 

να αντιληφθεί και να διακρίνει όταν ακούσει ένα συγκεκριµένο φώνηµα σε  µια 

συγκεκριµένη λέξη π.χ. το «ρ»στη λέξη «Μαρία», 

(β) την ακουστική διάκριση που σηµαίνει ότι το άτοµο έχει την ικανότητα να 

καθορίζει αν δύο φωνήµατα (φθόγγοι) είναι ίδια ή ακούγονται διαφορετικά π.χ. 

στη λέξη «δάσος» αν το «δ» είναι ίδιο ή διαφορετικό από το «θ» όπου µπορεί 

να λεει «Θάσος», 

(γ)την ακουστική ανάλυση, την ικανότητα του ατόµου δηλ. να 

αντιλαµβάνεται ακουστικά τους φθόγγους από τους οποίους αποτελείται µια 

λέξη π.χ. µ-ο-λ-ύ-β-ι, 

(δ) την ακουστική σύνθεση που σηµαίνει, να µπορεί να οµαδοποιεί τους 

διαφορετικούς και χωριστά προφερόµενους φθόγγους π.χ. καρέκλα, 
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(ε) τον ακουστικό συνδυασµό, την σύνδεση ανάλυσης και σύνθεση έτσι 

ώστε να µπορεί να βρει ποία νέα λέξη θα προκύψει αν παραλειφθούν 1-2 

σύµφωνα από µια λέξη που λέγεται προφορικά π.χ. σήµερα- ηµέρα, τρέχω, 

βρέχω-έχω, ή αν παραλειφθούν 1-2 συλλαβές από µια λέξη π.χ. ανα-στολή 

κ.τ.λ, 

(στ) την ακουστική µνήµη, που είναι η ικανότητα του ατόµου να συγκρατεί 

για σύντοµο χρονικό διάστηµα και να ξαναδίνει ένα συγκεκριµένο αριθµό 

φθόγγων, λέξεων ή αριθµών που του δίνονται προφορικά, 

(ζ) την ακουστική ταξινόµηση (σειροθέτηση) που σηµαίνει την ικανότητα του 

ατόµου να ξαναδίνει ένα ορισµένο αριθµό λέξεων όπως δόθηκαν προφορικά, 

µε τη σωστή τους ακολουθία, 

(η)την ακουστική αναγνώριση των λέξεων (µορφή), η ικανότητα 

αναγνώρισης και συµπλήρωσης µιας λέξης, της οποίας δίνεται προφορικά ένα 

µέρος της π.χ. Κύπ....., αεροπ....., 

(θ)το σχηµατισµό οµοιοκαταληξίας που σηµαίνει την ικανότητα του ατόµου 

να αποφασίζει, αν σε καθορισµένες λέξεις τα τελευταία φωνήεντα της 

τονισµένης συλλαβής και οι επόµενες συλλαβές των λέξεων αυτών είναι 

ταυτόσηµες ή όχι.  Επίσης έχει την ικανότητα να βρίσκει λέξεις που 

οµοιοκαταληκτούν µε αυτές που του δίνονται προφορικά, 

(ι)την παρήχηση, την ικανότητα του ατόµου να ανασύρει από την 

µακροπρόθεσµη µνήµη του λέξεις µε το ίδιο αρχικό σύµφωνο π.χ. ζυµάρι, 

ζώνη, ζάχαρη, ζαχαρωτό, κ.τ.λ , 

(ια)την ένταση και τον τόνο, που σηµαίνει την ικανότητα του ατόµου να 

αποφασίζει πού βρίσκεται ο τονισµός µιας πρότασης ανάλογα µε την 

περίσταση και να χρωµατίζει τη φωνή του ανάλογα, 

π.χ. Το φθινόπωρο (δίνεται έµφαση) πέφτουν τα φύλλα (όχι την άνοιξη), 

       Το φθινόπωρο πέφτουν (δίνεται έµφαση) τα φύλλα, 

       Το φθινόπωρο πέφτουν τα φύλα των δέντρων (όχι τα κλαδιά). 

Στην περίπτωση ενός δυσλεκτικού παιδιού υπάρχει πρόβληµα στη µη ακριβή 

και µη αυτοµατοποιηµένη κτίση όλων αυτών των φωνολογικών ικανοτήτων. 

Υπάρχει η δυσκολία να ερµηνεύσει τις όψεις αυτές της γλώσσας, να τις 

συνειδητοποιήσει και να τις αναπαραγάγει. Κάνει επίσης λάθη όταν 

χρησιµοποιεί άλλες λέξεις που έχουν σηµασιολογική σχέση π.χ. λεει κρεβάτι 

αντί στρώµα ή καναπές αντί καρέκλα. (Μάρκου,1998, σελ.45-50).    
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2.4.5.2 Μορφολογική ετοιµότητα και µορφολογική συνείδηση  

 

Στην περίπτωση αυτή υπάρχει το πρόβληµα ανεπάρκειας της κατάκτησης 

της γραµµατικής αναφορικά µε τη µορφή των λέξεων. Υπάρχει σοβαρή 

δυσκολία: 

(α) στη κλίση των ονοµάτων (ενικός-πληθυντικός), 

(β) στη κλίση των ρηµάτων – τον διαχωρισµό σε οµαλά και ανώµαλα, στον 

ενεργητικό και παθητικό αόριστο, 

Παρουσιάζει επίσης αρκετές δυσκολίες στις διαφορετικές καταλήξεις των 

ουσιαστικών, των επιθέτων και των ρηµάτων(Μάρκου,1998, σελ.52-55).   

 

 

 

2.4.5.3 Στο συντακτικό της γλώσσας  

Τα δυσλεκτικά παιδιά κοπιάζουν πολύ να σχηµατίσουν σωστά 

ολοκληρωµένες προτάσεις και παρουσιάζουν καθυστέρηση στη σύνταξη 

ορθών συντακτικά προτάσεων µε αποτέλεσµα: 

(α) να σχηµατίζουν σύντοµες, µικρές και φτωχές προτάσεις,  

(β) να αποφεύγουν τις πολυσύνθετες προτάσεις µε νοήµατα, 

(γ)να δυσκολεύονται στην κατανόηση και σηµασία του τονισµού 

(Μάρκου,1998, σελ.55-60).   

 

 

2.4.5.4 Η σηµασιολογία 

 

Η διαφορά που υπάρχει µεταξύ ενός κανονικού αναγνώστη και ενός 

δυσλεκτικού είναι η αδυναµία ανάσυρσης της µακροπρόθεσµης µνήµης των 

σχέσεων, µεταξύ των λέξεων και της σηµασίας που αυτές έχουν. Το λεξιλόγιο 

του δυσλεκτικού παιδιού είναι φτωχότερο (λεξιπενία), γι’ αυτό η διδασκαλία µε 

τη χρήση εικόνων βοηθά το παιδί να ασκείται στο προφορικό λόγο. 

(Μάρκου,1998, σελ.52-55).   
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2.4.6 Το κριτήριο της δυσαρµονίας στο προφίλ της νοηµοσύνης 

 

Στο δυσλεκτικό παιδί υπάρχει µια διαφορά που υπάρχει αφ’ ενός µεταξύ της 

οπτικής ικανότητας και ακουστικής – λεκτικής µνήµης και αφετέρου µεταξύ της 

οπτικοχωρικής ικανότητας και των λεκτικών στρατηγικών. Μερικοί δυσλεκτικοί 

είναι άριστοι στη γεωµετρία, στην άλγεβρα ακόµη και στη λύση µαθηµατικών 

προβληµάτων και φυσικής, έχουν όµως αδυναµίες στη συνειδητή εγχάραξη 

στη µνήµη των φθόγγων, των λέξεων και των προτάσεων. 

Έχουν αδύνατη βραχυ-µακροπρόθεσµη µνήµη, στις σειροθετήσεις, στη 

διαδοχή και την αλληλουχία γεγονότων π.χ. ποίο προηγείται, το έπος του 

1940, ή οι αγώνες του 1821 ή οι Βαλκανικοί πόλεµοι του 1912; 

 

 

2.4.7 Το κριτήριο της κληρονοµικότητας   

 

Το δυσλεκτικό παιδί έχει σαν αιτία της δυσλεξίας τη νευρολογική εξέλιξη δηλ. 

ο τρόπος που εκδηλώνεται η κληρονοµικότητα σ’ αυτό έχει σχέση µε το 

φαινότυπο και σε σχέση µε τη γενετική (γενότυπο). Έχει αποδειχθεί τα 

τελευταία 100 χρόνια ότι η δυσλεξία είναι κληρονοµική και συναντάται σε 

γενεαλογικά δέντρα πολλών γενεών π.χ. σε περίπτωση διδύµων και τα δύο 

παιδία είναι δυσλεκτικά, υπερτερώντας το αρσενικό. 

Συµπερασµατικά καταλήγουµε πως, αν τα 7 κριτήρια που αναλύθηκαν 

παρουσιάζονται σε ένα άτοµο, τότε µπορεί λίγο-πολύ να διαπιστωθεί µε 

αρκετή σιγουριά η διάγνωση ότι το άτοµο αυτό είναι δυσλεκτικό 

(Μάρκου,1998, σελ.65).   

 

2.5 Αίτια ∆υσλεξίας 

 

Οι διαφορετικοί τύποι του ορισµού µας κάνουν να αντιληφθούµε ότι αυτή τη 

στιγµή η µελέτη της δυσλεξίας δεν είναι ακριβής επιστήµη. Η εµπλοκή της 

ιατρικής, της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας και σε αυτή την περίπτωση,  

είχε ως αποτέλεσµα την διατύπωση διαφόρων θεωριών για την αιτιολογία της 

δυσλεξίας, πολλές από τις οποίες είναι αντικρουόµενες (Μάρκου, 1998). 
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Συνεπώς, λόγω της επιστηµονικής διένεξης η έρευνα σχετικά µε τα αίτια της 

δυσλεξίας βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Πολλοί αποδέχονται ότι καµιά θεωρία από τις µέχρι σήµερα υπάρχουσες δεν 

είναι αρκετά επαρκή, ώστε να εξηγεί τα συµπτώµατα όλων των µαθητών που 

παρουσιάζονται ως δυσλεκτικοί. 

Χρόνια πριν επικρατούσες θεωρίες υποστήριζαν, ότι οι διαταραχές στις 

οπτικό-αισθητηριακές διεργασίες ήταν βασικές στη δυσλεξία. Άλλες θεωρίες 

πρότειναν, ότι οι διαταραχές στη βραχεία µνήµη ή στη διαδικασία της 

λειτουργίας των οπτικό-ακουστικών ερεθισµάτων ήταν υπεύθυνες για τις 

διαταραχές της ανάγνωσης. Τα τελευταία χρόνια γίνεται παραδεκτό ότι τα 

ελλείµµατα στις βασικές γλωσσικές ικανότητες παίζουν τον κύριο ρόλο κι όχι 

τα ελλείµµατα στις µη γλωσσικές-αντιληπτικές διαδικασίες. Παρόλα αυτά, η 

επίδραση των συναισθηµατικών και πολιτιστικών παραγόντων δεν µπορεί να 

αγνοηθεί στην ανάπτυξη και την κλινική έκφραση των µαθησιακών 

διαταραχών. (Αναγνωστόπουλος, 2000). 

Έτσι δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός 

θεωριών οι οποίες εξηγούν την ύπαρξη της δυσλεξίας. Σύµφωνα µε τον 

(Rutter & Yule, 1975, σελ.183-185)., δύο είναι οι κύριες υποθέσεις που 

σχηµατίζουν τη θεµελίωση της έννοιας της δυσλεξίας. Η πρώτη θεωρεί ότι η 

δυσλεξία οφείλεται σε συνδυασµό αιτιών και περιέχει ποικιλία συνδρόµων, 

ενώ η δεύτερη υποστηρίζει ότι οφείλεται σε έµφυτες βιολογικές «ανωµαλίες» , 

η οποία αποτελεί την ιατρική προσέγγιση, και επικεντρώνεται στη λειτουργία 

του ανθρώπινου εγκεφάλου (Στασινός ,2003). 

Ο Πόρποδας (1997), χωρίζει αυτές τις δύο προοπτικές σε τέσσερις 

κατηγορίες, που είναι οι παρακάτω: 

α) Νευρολογικές υπολειτουργίες. 

β) Ελλιπής ηµισφαιρική κυριαρχία. 

γ) Παράγοντες γενετικών ανωµαλιών. 

δ) Λειτουργικές ανωµαλίες στην αντιληπτική και γνωστική επεξεργασία. 

Οι τρεις πρώτες αποτελούν την ιατρική προσέγγιση και η τέταρτη την 

ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση. Κάθε µια από αυτές τις κατηγορίες θα 

περιγράφει συνοπτικά. 
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α) Νευρολογικές υπολειτουργίες 

Πολλοί ερευνητές και κλινικοί ιατροί ισχυρίζονται, ότι η ειδική δυσλεξία 

προκαλείται κυρίως από δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος 

(Myers,Hammil,1969). Φαίνεται ότι έχουµε να κάνουµε µε δυσλειτουργία 

συγκεκριµένων περιοχών του εγκεφάλου ο οποίος είναι φυσιολογικός κατά τα 

άλλα, πολλές φορές µάλιστα µπορεί να είναι και µεγαλοφυής. Η δυσκολία 

στην αντίληψη και οργάνωση του χώρου, η διάκριση των αντικειµένων από 

τον περιβάλλοντα χώρο και η άρθρωση του προφορικού λόγου, 

παρατηρούνται ως τα κύρια συµπτώµατα των ελαφρών λειτουργικών 

ανωµαλιών νευρολογικής φύσεως (Πόρποδας, 1997). ∆ιαµορφώνονται έτσι 

δύο θεωρίες . Η πρώτη υποστηρίζει ότι η δυσλεξία οφείλεται σε µια 

αµφίδροµη ελαττωµατική ανάπτυξη στις πίσω περιοχές του εγκεφάλου και 

έχει να κάνει µε κληρονοµικούς παράγοντες ή κάποια ασθένεια. Η δεύτερη 

υποστηρίζει ότι η δυσλεξία οφείλεται σε µια γενική ελαττωµατική οργάνωση 

του εγκεφάλου η οποία προτάθηκε από τον Orton ( Πόρποδας, 1997). 

Μολονότι είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένο, από πολλές νευρολογικές µελέτες 

πως η αιτία της δυσλεξίας οφείλεται σε νευρολογική διαταραχή, η ακριβής 

θέση των δυσλειτουργούντων κυκλωµάτων του εγκεφάλου δεν έχει ακόµα 

εντοπιστεί µε ακρίβεια. Από πρόσφατες νευροβιολογικές και παθολο-

ανατοµικές µελέτες εγκεφάλων δυσλεκτικών ανθρώπων καθώς και από 

πειραµατικά δεδοµένα, ενισχύεται η πεποίθηση ότι η δυσλεξία οφείλεται σε 

φλοιώδη εγκεφαλική δυσγενεσία συγκεκριµένων περιοχών του εγκεφάλου. Η 

φλοιώδης αυτή δυσγενεσία είναι αποτέλεσµα διαταραχών στη µετανάστευση 

νευρικών κυττάρων που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια των τελευταίων µηνών 

της εµβρυϊκής ζωής. 

Έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν από τους Shaywitz και άλλοι απέδειξαν ότι 

παρουσιάζεται µια διάσπαση του νευρικού συστήµατος καθώς και των 

πλευρό-κροταφικών και ινο-κροταφικών περιοχών όσον αφορά την ανάγνωση 

των δυσλεκτικών ατόµων. Υπάρχει µε βάση τα πορίσµατα θετική σύνδεση 

ανάµεσα στην αναγνωστική ικανότητα και του µεγέθους ενεργοποίησης της 

αριστερής ινο-κροταφικής περιοχής. (Shaywitz, Shaywitz, Pugh,Skudlarski, 

Constable, Marchione, Fletcher, Lyon, Gore, 2002,σελ.101-110.)    

 

β) Ελλιπής ηµισφαιρική κυριαρχία 
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Με βάση αυτή τη θεωρία ο εγκέφαλος, ο οποίος χωρίζεται σε δύο ηµισφαίρια, 

το ένα από τα δύο δεν λειτουργεί κανονικά. Οι λειτουργίες του λόγου 

στηρίζονται και στα δύο εγκεφαλικά ηµισφαίρια και έτσι εύκολα µπορεί να γίνει 

κατανοητό ότι αν ένα από τα δύο ηµισφαίρια δεν λειτουργεί κανονικά οι 

λειτουργίες του λόγου µπορεί να κριθούν δύσκολες να πραγµατοποιηθούν. 

Ωστόσο, το αριστερό ηµισφαίριο είναι το κυρίαρχο για τις γλωσσικές 

λειτουργίες, κυρίως αυτές που έχουν σχέση µε την κατανόηση και παραγωγή 

του γραπτού λόγου, ενώ ο ρόλος του δεξιού ηµισφαιρίου είναι πιο ασαφής. Το 

δεξί ηµισφαίριο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε λειτουργίες που αφορούν τη δοµή 

του χώρου και σε λεπτοµερείς διακρίσεις σχηµάτων ( Miles,  Miles,1999). 

Έτσι οι δυσκολίες στο γραπτό λόγο αποδίδονται σε διαφοροποιήσεις, από το 

κανονικό, των δύο ηµισφαιρίων ή σε προβλήµατα διασύνδεσής και 

συνεργασίας τους. 

Όταν το αριστερό ηµισφαίριο, που θεωρείται το υπεύθυνο για τις διεργασίες 

παραγωγής λόγου, δεν είναι το κυρίαρχο, τότε έχουµε συµµετοχή και του 

δεξιού και συνεπώς πιθανή εµφάνιση φαινοµένων δυσλεξίας 

(στρεφοσυµβολία). Τα παραπάνω σχετίζονται και µε το είδος πλευρίωσης. 

Έτσι στην αριστεροχειρία φαίνεται να έχουµε περισσότερα δυσλεκτικά 

φαινόµενα, από ότι στη δεξιοχειρία, ενώ στη µεικτή πλευρίωση τα ποσοστά 

µεγαλώνουν. (www.daskalos.edu.gr/d/ergasies/math_dys) 

 

γ) Παράγοντες γενετικών ανωµαλιών 

Πολλοί ερευνητές ανακάλυψαν ότι ίσως η δυσλεξία – ειδική µαθησιακή 

δυσκολία να είναι κληρονοµική. Συγκεκριµένα ένας ερευνητής σε µια έρευνα 

του στη Στοκχόλµη σε παιδιά µε αναπνευστικά προβλήµατα έδειξε ότι στο 

88% των οικογενειών των παιδιών αυτών υπήρχαν και άλλα µέλη στην 

οικογένεια, εκτός από το παιδί, που παρουσίαζαν αναγνωστικά προβλήµατα. 

Ακόµα, σε δυσλεκτικά παιδιά παρατηρήθηκε ότι η αναγνωστική δυσκολία των 

µελών της οικογένειας ήταν εµφανής σε 2-3 προηγούµενες γενιές. Αυτό 

αποτελεί µια εξήγηση της «ειδικής εξελικτικής δυσλεξίας», η οποία δεν µπορεί 

να απορριφθεί αλλά και ούτε να θεωρηθεί βέβαια. 

Μετά την περιγραφή του φαινόµενου της δυσλεξίας από τον Kerr (1847) και 

τον Pringle-Morgan (1896), ο Hallgren (1950) ήταν που ανέλαβε την 

διεξαγωγή µιας επιδηµιολογικής έρευνας, γενετικού χαρακτήρα, όπου 
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παρατηρήθηκαν διάφορα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας, τα οποία 

επιβεβαιώθηκαν ξανά από πιο πρόσφατες έρευνες. Τα σηµαντικότερα 

συµπεράσµατα της έρευνας ήταν τα έξης (Pennington, 1999, σελ. 629-654): 

• Η δυσλεξία επηρεάζει ή εκδηλώνεται συχνότερα στα αγόρια παρά στα 

κορίτσια σε αναλογία 5 προς 1 και 

• ∆εν υπάρχει συγκεκριµένη σχέση µεταξύ δυσλεξίας και 

αριστεροχειρίας 

Επίσης, υπάρχουν στοιχεία ότι η δυσλεξία είναι γενετικά ετερογενής. Έρευνα 

σε δείγµα οικογενειών, που αναφέρεται στο άρθρο του Pennington B.F 

(Pennington,1999,σελ.629-654) ‘Toward an integrated understanding of 

dyslexia: Genetic, neurological, and cognitive mechanisms’, που 

πραγµατοποιήθηκε το 1997 από τους Grigorenko et al., και αφορούσε την 

µελέτη του χρωµοσώµατος 6 και 15, έδειξε ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχει 

ένα γονίδιο που επηρεάζει τη δυσλεξία. 

Η πιθανότητα εµφάνισης δυσλεξίας, µε τη σειρά που έχει ένα παιδί ανάµεσα 

στα αδέρφια του δεν έχει διευκρινιστεί ακόµα πλήρως αφού µερικοί ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι τα υστερότοκα παιδιά έχουν διπλάσια πιθανότητα 

εµφάνισης δυσλεκτικού φαινόµενου, ενώ αντίθετα κάποιοι άλλοι ερευνητές 

δεν κατέληξαν σε αυτό το συµπέρασµα, καθώς δε βρήκαν αξιόλογη διαφορά 

πάνω σε αυτό το θέµα (Πόρποδας, 1997). 

 

δ) Λειτουργικές ανωµαλίες στην αντιληπτική και γνωστική επεξεργασία. 

Μια τέταρτη θεωρία υποστηρίζει πως οι δυσκολίες των ατόµων µε δυσλεξία 

στο χειρισµό της γλώσσας οφείλονται στον αργό ρυθµό επεξεργασίας 

οπτικών µηνυµάτων και αποµνηµόνευσης της οπτικής εικόνας των λέξεων. 

Ανεξάρτητα από τα αίτια που την προκαλούν, η δυσλεξία δηµιουργεί διαφορές  

στον τρόπο αντίληψης του κόσµου, επεξεργασίας των ερεθισµάτων και 

µάθησης, οι οποίες συχνά οδηγούν σε ξεχωριστές µορφές έκφρασης και 

δηµιουργίας. 

 

∆υσλεξία-όραση 

Στο τέλος του 19ου αιώνα και στην αρχή του 20ου οι Οφθαλµίατροι και κατόπιν 

οι νευρολόγοι ήταν οι πρώτοι που «ανακάλυψαν» επιστηµονικά τη δυσλεξία. 
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Εποµένως, ήταν φυσιολογικό γι’αυτούς να δώσουν αιτιολογική έµφαση στην 

όραση και τις δυσλειτουργίες της. Μία έγκυρη θεωρία, π.χ. της νεύρο-

αλληλοδιαδοχής και οφθαλµοκίνησης (Pavlidis,1981, σελ.19, 57-64) πρέπει 

τουλάχιστον να µπορεί να περιγράφει ή ακόµη καλύτερα να προβλέπει την 

πραγµατικότητα, π.χ. τα υπάρχοντα ποικίλα ερευνητικά ευρήµατα και τη 

συµπτωµατολογία τους. 

Ορισµένες θεωρίες πρεσβεύουν ότι το πρόβληµα της δυσλεξίας οφείλεται στη 

δυσκολία των δυσλεκτικών να αντιστοιχίσουν την οπτική εικόνα του 

γράµµατος (µόρφηµα) µε την ακουστική του έκφραση (φώνηµα). (Shaywitz 

Shaywitz, 2003, σελ. 147-153) 

Ο Rutter υποστηρίζει, ότι υπάρχει σχέση µεταξύ συγκεκριµένου τύπου 

κίνησης των οφθαλµών και αναγνωστικής ικανότητας, η οποία όµως δεν είναι 

ακριβώς σχέση αιτίου-αποτελέσµατος, όπως προκύπτει από στοιχεία που 

έχουν έρθει στο φως ύστερα από µελέτες.( Rutter, 1978). 

 
Λειτουργίες επεξεργασίας πληροφοριών 

Σε αυτό το σηµείο, υποστηρίζεται από τη µια ότι οι αναγνωστικές και 

ορθογραφικές δυσκολίες απορρέουν από µια ελαττωµατική λειτουργία του 

συστήµατος της οπτικής αντίληψης, η οποία µπορεί να επηρεάζει την 

επεξεργασία πληροφοριών, και από την άλλη ότι η ικανότητα του παιδιού να 

αντιληφθεί τις λέξεις ως µορφολογικά σύνολα, επηρεάζεται από την 

αντιληπτική αδυναµία. 

 

Ελάττωµα στην ολοκληρωµένη επεξεργασία πληροφοριών 

Σύµφωνα µε την υπόθεση αυτή τα δυσλεκτικά άτοµα δυσκολεύονται να 

διαβάσουν λόγω µιας ανωµαλίας στη λειτουργία της οπτικό - χωρικής 

κωδικοποίησης όπως αναφέραµε και πιο πάνω, η οποία έχει αποφασιστικό 

ρόλο στην διαδικασία ολοκληρωµένης επεξεργασίας πληροφοριών. Η 

δυσκολία αυτή κρίνεται στο προσανατολισµό, στη διαδοχή και στη σειρά των 

γραµµάτων µιας λέξης. Έτσι, εύκολα αντιλαµβανόµαστε τη δυσκολία ενός 

παιδιού να διαβάσει και να γράψει, να µπορεί να επεξεργαστεί ένα κείµενο, 

όταν αδυνατεί να θυµηθεί τον προσανατολισµό, τη διαδοχή και τη σειρά των 

γραµµάτων µιας λέξης. 
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Κατά την Frith κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει το γεγονός, ότι η δυσλεξία 

είναι µια εφ’ όρου ζωής εξελικτική δυσλειτουργία, που έχει τις ρίζες της σε 

βιολογικούς παράγοντες. Σύµφωνα µε τη ίδια, υπάρχουν τόσο στοιχεία που 

αποδεικνύουν τη γενετική βάση της δυσλεξίας όσο και στοιχεία που 

αποδεικνύουν  εγκεφαλική της βάση, παρόλο που οι µελέτες και στα δυο αυτά 

πεδία είναι πρώιµες( Frith, 1997, σελ.1-19). 

 

 

 

2.6 Τύποι της δυσλεξίας 

 

Η δυσλεξία είχε αναγνωριστεί ως ένα µαθησιακό πρόβληµα του γραπτού 

λόγου από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Λόγω των πολλών 

επιστηµόνων που ασχολήθηκαν σε βάθος µε το θέµα αυτό ένας ορισµός του 

θέµατος κρίθηκε δύσκολος να πραγµατοποιηθεί. Εν τέλει οι όροι που 

επικράτησαν και αποτελούν τις δύο µεγάλες κατηγορίες της δυσλεξίας είναι η 

ειδική ή εξελικτική δυσλεξία και η επίκτητη. Και οι δύο αυτές κατηγορίες 

χαρακτηρίζονται από δυσκολία του παιδιού για επεξεργασία του γραπτού 

λόγου, αλλά η βασική διαφορά τους κρίνεται στο γεγονός ότι η επίκτητη 

δυσλεξία είναι επακόλουθο εγκεφαλικού τραυµατισµού. Σε αντίθεση η ειδική 

εξελικτική δυσλεξία είναι εκ γενετής    

 

Ειδική ή εξελικτική δυσλεξία ( specific or developmental dyslexia ): είναι 

η διαταραχή των παιδιών κατά την οποία δυσκολεύονται να αποκτήσουν τη 

δεξιότητα του διαβάσµατος, παρά τις νοητικές τους ικανότητες, την κατάλληλη 

σχολική εκπαίδευση και τη καλή κοινωνικό – πολιτιστική κατάσταση. Η 

ανωµαλία αυτή οφείλεται σε εκ γενετής θεµελιακή υπολειτουργία µαθησιακών 

µηχανισµών και η αιτιολογία της ως ένα βαθµό δεν έχει προσδιοριστεί.  

Η ειδική δυσλεξία µπορεί να διακριθεί σε δύο τύπους µε βάση τις δυσκολίες 

που παρουσιάζει το δυσλεκτικό άτοµο : την «οπτική δυσλεξία» και την 

«ακουστική δυσλεξία».( Πόρποδας, 1997). 

• οπτική δυσλεξία: Το πρόβληµα των ατόµων µε οπτική δυσλεξία 
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εκδηλώνεται ως δυσκολία στη µάθηση κυρίως µέσω της οπτικής λειτουργίας. 

Βέβαια, η διαταραχή αυτή έχει να κάνει ελάχιστα µε την όραση και µόνο του 

ατόµου, και αυτό έχει διαπιστωθεί από τεστ που έγιναν σε παιδιά µε οπτική 

δυσλεξία και έδειξαν ότι η οπτική τους ικανότητα λειτουργεί σε φυσιολογικά 

επίπεδα (.Στασινός,1999). Σε γενικές γραµµές, τα χαρακτηριστικά των ατόµων 

µε οπτική δυσλεξία είναι (Στασινός,1999; Πόρποδας,1997). 

1.∆υσκολία στη διάκριση σύνθετων σχεδίων. 

2.∆υσκολία στην αντίληψη και αναπαραγωγή οπτικών ακολουθιών. 

3.Αδεξιότητα στη γενική κινητικότητα. . 

4.Συγκεχυµένη κατανόηση των γραπτών συµβόλων. 

5.∆υσκολία στη διάκριση λέξεων ή γραµµάτων που έχουν οπτική οµοιότητα ή 

καθρεφτική αντιστοιχία. 

6.Συνήθως αντιµετωπίζουν τις λέξεις σαν να τις βλέπουν για πρώτη φορά. 

7.∆υσκολία στην ανάγνωση των λέξεων ‘ολικά’. Τις λέξεις τις επεξεργάζονται 

αναλυτικά χρησιµοποιώντας την ανάλυση και τη σύνθεση, η οποία τους 

βοηθάει να διαβάσουν ακόµα και ψευδολέξεις. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι αν 

για την ανάγνωση µιας πρότασης τριών σειρών ο κανονικός αναγνώστης 

χρειάζεται περίπου τρία λεπτά της ώρας, ο µαθητής µε οπτική δυσλεξία θα 

χρειαστεί τουλάχιστο δεκαπέντε λεπτά. 

• Ακουστική δυσλεξία: Η αδυναµία ακουστικής σύλληψης και διάκρισης 

των φθόγγων έχει χαρακτηριστεί και µε τον όρο "κωφότητα φθόγγων". Τα 

παιδιά στην προκειµένη περίπτωση δεν µπορούν να συλλάβουν και να 

διακρίνουν ακουστικά τις λεπτές εκείνες αποχρώσεις που υπάρχουν στους 

φθόγγους. Παρατηρούνται ελλείψεις στην αναπαράσταση ξεχωριστών ήχων, 

της οµιλούµενης γλώσσας, στη µείξη – σύνθεση ήχων, στη τήρηση 

ακουστικής ακολουθίας και στην αποµνηµόνευση πληροφοριών διατηρώντας 

τη σωστή διάταξη και σειρά.( Στασινός, 1999). Αυτό έχει ως συνέπεια να 

δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν τους φθόγγους που µοιάζουν ηχητικά µεταξύ 

τους και συχνά συγχέουν τα: 

 

 

 

 

Το ίδιο συµβαίνει µε την οξύτητα άλλων φθόγγων, όπως: 

α-ο  

ο-ου 

ε-ι 
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Επίσης δεν ακούν τη διαφορά στον τονισµό των λέξεων, κυρίως στα 

παρώνυµα, και σε συνηθισµένες λέξεις: 

 

 
 
 
 
  

Η µειωµένη ακουστική αντίληψη προκαλεί προβλήµατα στην ανάλυση και 

σύνθεση των λέξεων και έχει αρνητική επίπτωση στην αναγνωστική ικανότητα 

του µαθητή. Πέραν των καταλήξεων, οι δυσλεκτικοί µαθητές αντιµετωπίζουν 

επιπλέον δυσκολίες στην ικανότητα τους να συλλάβουν και να συγκρατούν 

στη µακρόχρονη µνήµη τους τις οµοιότητες των αρχικών φθόγγων στις λέξεις: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

(www.focusonchild.gr/content/view/28/9/) 

Επειδή το παιδί µε ακουστική δυσλεξία δεν µπορεί να αναγνωρίζει µικρές 

διαφορές µεταξύ ήχων, που αντιστοιχούν σε φωνήεντα ή σύµφωνα, δεν είναι 

κατ’ακολουθία, σε θέση να συνδέει ειδικούς ήχους µε τα αντίστοιχα γραπτά 

τους σύµβολα 

 

2.7 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δυσλεκτικών ατόµων 

 

‘Μπορεί να φαίνεται απίθανο σε σας να αντιληφθείτε ότι ο χρόνος δεν 

προχωράει πάντα σταθερά προς µια µόνο κατεύθυνση, φέρνοντας µαζί του µια 

β-φ ( φάρος-βάρος)  

δ-θ ( δεσµός-θεσµός)  

σ-ζ-ξ (σώζω-συζήτηση-σύζευξη) 

γνωρίζω γυρίζω χωρίζω  

Φάνης-Φανή 

πόδια-ποδιά 

γ-κγ-γγ και γ-γκ 
 

κ-γκ 
 

γ-χ 
 

κ-χ 

τ-δ  

τ-ντ  

π-µπ  

θ-φ  

ζ-τζ  

τζ-τσ  

σ-τσ  

θ-σ  
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τέλεια διατεταγµένη ακολουθία αιτιών και αποτελεσµάτων, αλλά για µένα δεν 

είναι δύσκολο να το φανταστώ γιατί είµαι δυσλεκτικός. Όταν ακούσω έναν 

αριθµό τηλεφώνου να απαγγέλλεται γρήγορα, τότε ακούω όλους τους 

αριθµούς αλλά δεν έχω ιδέα για την σειρά µε την οποία απαγγέλθηκαν. Είναι 

σαν να ειπώθηκαν όλοι οι αριθµοί µονοµιάς (Hari & Renvall, 2001). 

 

Η δυσλεξία είναι µια εφόρου ζωής πρόκληση, για το άτοµο µε την ειδική αυτή 

διαταραχή, η οποία δεν εξαφανίζεται, αλλά οι δυσκολίες που προκαλεί 

µπορούν να υπερνικηθούν µέσο διαφόρων στρατηγικών αντιµετώπισης (Peer 

& Reid,2003). Σύµφωνα µε ερευνητικές µαρτυρίες, τα δυσλεκτικά άτοµα 

αντιπροσωπεύουν το 4-10% του πληθυσµού (Hari & Renvall ,2001, σελ. 525-

532). Τα συµπτώµατα που παρουσιάζει ένα δυσλεκτικό παιδί, γενικά, 

αφορούν την ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία της γλώσσας, τη 

βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη µνήµη, το συντονισµό, τις δυσκολίες 

στην οργάνωση, τις δυσκολίες στη διαδικασία πρόσληψης πληροφοριών, τις 

φωνολογικές δυσκολίες (Peer & Reid, 2003). Αξίζει να επισηµανθεί ιδιαίτερα, 

ότι στη δυσλεξία δεν υπάρχει πρόβληµα προφορικού λόγου. Έτσι, η δυσλεξία 

είναι ιδιαίτερα παραπλανητική, καθώς δεν φαίνεται στην καθηµερινή 

προφορική επικοινωνία, αφού οι δυσλεκτικοί δεν παρουσιάζουν προβλήµατα 

λόγου και συχνά έχουν εξαιρετική λογική και ευφυΐα. Μερικές φορές απλώς 

καθυστερεί η έναρξη της οµιλίας τους, η οποία όµως είναι κανονική ως προς 

την προφορά. Τα δυσλεκτικά παιδιά είναι φυσιολογικά παιδιά και λειτουργικά 

σε ένα µεγάλο µέρος της καθηµερινής τους ζωής (Αναστασίου, 1998). 

Αναλυτικότερα,  ο Πόρποδας (1997,σ.ελ 56-63)διακρίνει σε τρεις κατηγορίες 

τα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι 

παρακάτω: 

 

α) Ευδιάκριτα χαρακτηριστικά γενικής συµπεριφοράς. 

β) Χαρακτηριστικά της ανάγνωσης 

γ) Χαρακτηριστικά της γραφής - ορθογραφίας. 

 

α. Τα ευδιάκριτα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς του δυσλεκτικού 

παιδιού είναι τα εξής: 

1. ∆υσκολία στη διάκριση αριστερού - δεξιού. 
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2. Σύγχυση ως προς το κυρίαρχο χέρι - µάτι - πόδι. 

3.∆υσκολίες στην αντίληψη των εννοιών της διαδοχής, σειράς και διεύθυνσης. 

4. Ενδεχόµενη κινητική αδεξιότητα ή υπερκινητικότητα. 

5.Αντίθεση µεταξύ της ικανότητας για την αντίληψη του χώρου και της 

   δυσκολίας στην αντίληψη και επεξεργασία του γραπτού λόγου. 

6. Σύγχυση στην αντίληψη της έννοιας του χρόνου. 

7. ∆υσκολία στην επανάληψη πολυσύλλαβων λέξεων και αριθµών µε 

    αντίστροφη σειρά. 

8. Ενδεχόµενη οπτικό-αντιληπτική λειτουργική ανωµαλία που µπορεί να 

   εκδηλωθεί ως δυσκολία στη διάκριση µορφών και στην οπτική µνήµη. 

9. ∆υσκολία στην αντιστοιχία οπτικών και ακουστικών ερεθισµάτων. 

 

β. Τα κυριότερα αναγνωστικά λάθη είναι: 

1.∆υσκολία στη διάκριση διαφορετικών λέξεων, οι οποίες όµως 

   περιλαµβάνουν τα ίδια γράµµατα ( π.χ. ΤΗΣ-ΣΤΗ). 

2. ∆υσκολία στην ανάγνωση και προφορά ασυνήθιστων λέξεων. 

3. Λαθεµένη προφορά φωνηέντων. 

4. Καθρεφτική ανάγνωση (π.χ. η λέξη «ΑΧ» διαβάζεται «ΧΑ»). 

5. Παρεµβολή άσχετων φωνηµάτων κατά την ανάγνωση των λέξεων. 

6. Ενδεχόµενη αντικατάσταση µιας λέξης από άλλη µε παρόµοια σηµασία. 

7. Αντικατάσταση µιας λέξης από άλλη µε παρόµοια σηµασία (π.χ. σκοτεινός-

µαύρος) 

 

γ. ∆υσκολίες στη γραφή και ορθογραφία 

Συνήθως η γραφή των δυσλεκτικών χαρακτηρίζεται από: 

1. Ακαταστασία, µε αποτέλεσµα οι λέξεις να είναι δυσανάγνωστες. 

2. Ατελή ευθυγράµµιση των λέξεων πάνω στο χαρτί. 

3. Γράµµατα ή λέξεις γραµµένα καθρεφτικά. 

4. Χρήση κεφαλαίων γραµµάτων ανάµεσα στα µικρά. 

5. Παραλήψεις, επαναλήψεις και αντιµεταθέσεις γραµµάτων που αποτελούν 

   τη λέξη. 

 



 45 

Επίσης, άλλες δυσκολίες που παρουσιάζουν τα δυσλεκτικά παιδιά σε ένα 

άλλο συµβολικό σύστηµα, αυτό της αριθµητικής είναι οι παρακάτω 

(Αναστασίου ,1998): 

1. ∆υσκολίες στην εκµάθηση των πινάκων του πολλαπλασιασµού (ιδιαίτερα 

    του 6χ, 7χ, 8χ ). 

2.Προβλήµατα σε νοερούς αριθµητικούς υπολογισµούς, γι’αυτό 

   χρησιµοποιούν ως αντισταθµιστική στρατηγική το µέτρηµα µε τα δάχτυλα ή 

   σηµειώσεις σε ένα χαρτί. 

3. Σύγχυση των οπτικά όµοιων µαθηµατικών συµβόλων π.χ.+ και χ, - και =, < 

    και >. 

4. Σύγχυση των οπτικά όµοιων αριθµών π.χ. 6 και 9, 16 µε 61 ή 19 ή 91 

 

Τέλος, στα χαρακτηριστικά συµπεριφοράς που συνήθως πλαισιώνουν 

παιδιά µε δυσλεξία συναντάει κανείς συχνά ορισµένα από τα παρακάτω 

(Κουράκης, 1997, σ. 28-31): 

1. Προκαταβολικό άγχος για τη µάθηση που ελέγχεται µε γραφή και 

    ανάγνωση. 

2. Τάση αποφυγής του γραψίµατος. 

3. Συχνή διάσπαση της προσοχής. 

4. Συγκεχυµένη εικόνα αυτοαντίληψης. 

5. Τάση χαµηλής αυτοεκτίµησης, ιδιαίτερα στο σχολικό χώρο. 

6. Συχνά διαστήµατα ονειροπόλησης. 

7. Περίοδος συναισθηµατικής µόνωσης. 

8. ∆υσκολία οπτικής και ακουστικής κωδικοποίησης ( εγγραφής ) στη µνήµη. 

9. Τάση συναναστροφής µε µικρότερους. 

10. ∆υσκολία στην αντίληψη διαδοχής ( ταξινόµηση, σειροθέτηση) 

11. Έντονη ενασχόληση µε χειρωνακτικές /προσωπικές κατασκευές. 

12.Έκφραση µέσο χειρονοµιών (δραστηριοποίηση µη λεκτικού), 

     υπερκινητικότητα. 

13. Ενδείξεις ικανοποιητικού έως υψηλού βαθµού νοηµοσύνης. 

14. Αυξηµένη κρίση κατά τις περιγραφές και τις αφηγήσεις (Πόρποδας 

1997,σελ .56-63). 
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2.8 ∆υσλεξία και Μαθηµατικά 

 

Στις προηγούµενες δεκαετίες, η σχέση δυσλεξίας και µαθηµατικών ήταν 

ουσιαστικά ανεξερεύνητη. Ελάχιστα προγράµµατα αποκατάστασης λάµβαναν 

πρόνοια να αντιµετωπίσουν κάποιες δυσκολίες των δυσλεκτικών, όπως αυτές 

που παρατηρούνται στους αριθµητικούς υπολογισµούς. Στη δεκαετία του 90’, 

στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει µια συσσώρευση υλικού που αφορά τη 

σύνθετη σχέση δυσλεξίας και µαθηµατικών. 

Πρέπει να ξεκαθαριστεί εξαρχής ότι οι δυσκολίες των δυσλεκτικών στα 

µαθηµατικά, αφενός δεν είναι της ίδιας έντασης µε τις αναγνωστικές και 

ορθογραφικές δυσκολίες, αφετέρου υπάρχει µια µικρή µερίδα δυσλεκτικών 

που δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήµατα, όπως υπάρχει και µια µερίδα 

δυσλεκτικών που αναπτύσσουν έξοχες µαθηµατικές δεξιότητες. Σύµφωνα και 

µε τα λόγια του Tim Miles (1992, σελ.17) « Όλοι ή οι περισσότεροι δυσλεκτικοί 

φαίνεται να αντιµετωπίζουν ένα είδος δυσκολιών µε τα µαθηµατικά, άλλα 

αυτές µπορούν να ξεπεραστούν σε διαφορετικό βαθµό και σε ορισµένες 

περιπτώσεις δυσλεκτικοί να γίνουν έξοχοι µαθηµατικοί» 

H Elaine Miles (1992, σελ.58) παρατηρεί τα εξής: «Το να λέµε ότι τα 

δυσλεκτικά παιδιά έχουν “µαθηµατικές” δυσκολίες πιθανόν να συσκοτίζει το 

γεγονός πως πολλές από αυτές τις δυσκολίες είναι γλωσσικής φύσης και γι’ 

αυτό αναµενόµενες, από την άποψη των ιδιαιτέρων αδυναµιών τους στο 

γραπτό γλωσσικό πεδίο ». Αυτή η θεώρηση είναι κρίσιµη και πρωταρχικής 

αξιολογικής σηµασίας για µια κριτική τοποθέτηση στα ευρήµατα των 

διαφόρων ερευνών. 

Για τις αδυναµίες και τις δυνατότητες των δυσλεκτικών στα µαθηµατικά,  

έρευνα είναι σχετικά φτωχή. Σε µια από τις πρώτες έρευνες η Joffe (1981) 

σύγκρινε 51 δυσλεκτικούς ηλικίας 8 έως 17 ετών και ισάριθµους συνοµήλικους 

τους σε ένα τεστ αριθµητικών υπολογισµών. Όλα τα παιδιά είχαν µέση ή 

ανώτερη νοηµοσύνη. Όταν συνδυάστηκαν τα αποτελέσµατα για τις διάφορες 

ηλικίες, βρήκε ότι ένα 10% των δυσλεκτικών παιδιών σηµείωσε ιδιαίτερα 

υψηλή επίδοση, ένα 30% µέτριες επιδόσεις και ένα 60% ιδιαίτερα χαµηλές 

επιδόσεις. Η Joffe (1983) θα ασκήσει κριτική στη πρακτική του καιρού της που 
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περιόριζε τις δυσκολίες των δυσλεκτικών σε ανάγνωση, ορθογραφία και 

παρέβλεπε τις δυσκολίες στην αριθµητική. 

O Miles (1992), αν και συµφωνεί µε τη τελευταία διαπίστωση της Joffe, θα 

ασκήσει κριτική στο προσανατολισµό της έρευνας, γιατί περιορίστηκε απλά σε 

κάποιες γενικές ποσοστιαίες συχνότητες. Ωστόσο, µερικοί δυσλεκτικοί µε 

«χαµηλές επιδόσεις» µπορεί να είχαν κάποια δυνατά σηµεία στα µαθηµατικά, 

όπως και κάποιοι από το υπόλοιπο 40% µε τις υψηλές και µέτριες επιδόσεις 

να είχαν αδύνατα σηµεία. 

Οι Pritchard και άλλοι (1989) σύγκριναν τις επιδόσεις των δυσλεκτικών 

αγοριών ηλικίας 12 έως 14 ετών και συνοµήλικων τους σε διάφορες 

αριθµητικές πράξεις του πολλαπλασιασµού (γινόµενα), οι οποίες αφορούσαν 

τους πίνακες του πολλαπλασιασµού ως το 16χ. Όταν η απάντηση δινόταν 

κατευθείαν, χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία, δινόταν ένας βαθµός για κάθε 

σωστή πράξη. Οι ερευνητές βρήκαν ότι, µε εξαίρεση τις πράξεις που 

σχετίζονταν µε την προπαίδεια του 2χ, 5χ, του 10χ και του 11χ, τα δυσλεκτικά 

αγόρια σηµείωσαν χειρότερες επιδόσεις. Για τους «εύκολους» πίνακες του 5χ, 

του 10χ και του 11χ, η κανονικότητα του αριθµητικού συστήµατος 

αντιστάθµιζε τις δυσκολίες τους στους αριθµητικούς χειρισµούς. 

Ο Miles (1983), σε ένα δείγµα 132 δυσλεκτικών παιδιών ηλικίας 7 έως 18 

ετών, βρήκε ότι το 90% αυτών που είχαν ηλικία 7 και 8 ετών, το 96% αυτών 

που είχαν ηλικία 8 έως 12 ετών και το 85% αυτών που είχαν ηλικία 13 έως 18 

ετών αντιµετώπιζαν δυσκολίες σε κάποιο από τους πίνακες των 6χ, 7χ, 8χ. Τα 

αντίστοιχα ποσοστά δυσκολιών για τα µη δυσλεκτικά παιδιά- που είχαν 

εξισωθεί σε χρονολογική και νοητική ηλικία µε τα δυσλεκτικά- ήταν 71% για 

την ηλικιακή οµάδα των 7-8 ετών, 51% για την ηλικιακή οµάδα των 9-12 ετών 

και 53% για τη ηλικιακή οµάδα των 13-18 ετών.  

Οι δυσλεκτικοί µαθητές, σύµφωνα µε τους ∆ρ S.Chinn και J.Ashcroft , 

δυσκολεύονται στην απόκτηση µαθηµατικών γνώσεων εξαιτίας των 

παρακάτω παραγόντων. 

Οπτική αντίληψη: Οι δυσλεκτικοί µαθητές συγχέουν διάφορα σύµβολα των 

µαθηµατικών, όπως το σύµβολο της πρόσθεσής ‘+’ µε το σύµβολο του 

πολλαπλασιασµού ‘χ’ ή αυτό της πρόσθεσης ‘+’ µε το σύµβολο της διαίρεσης ‘ 

÷’. Ακόµα µπερδεύουν και αριθµούς µεταξύ τους, όπως για παράδειγµα το 3 

µε το 5 και το 6 µε το 9 (Malmer, 2000). Επιπλέον, τα δυσλεκτικά παιδιά 
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αισθάνονται αµήχανα και στην περίπτωση εκείνη, όπου τα παραδείγµατα είναι 

γραµµένα στην ίδια σελίδα και πολύ κοντά το ένα µε το άλλο. 

Προσανατολισµός: Τα µαθηµατικά έχουν µια ιδιαιτερότητα: δεν έχουν 

σταθερούς κανόνες που να ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις,. Το µαθηµατικό 

υλικό περιέχει πολλές «εξαιρέσεις του κανόνα», γενικά, αλλά και ειδικά σε ότι 

αφορά τον προσανατολισµό. Είναι, όµως, γνωστές οι εγγενείς δυσκολίες των 

δυσλεκτικών παιδιών µε τη διάκριση ‘δεξιού’ και ‘αριστερού’. Συνεπώς, είναι 

φυσικό να προβληµατίζονται, για παράδειγµα, που η πρόσθεση και αφαίρεση 

αριθµών σε στήλες γίνεται από τα δεξιά στα αριστερά, αλλά η διαίρεση από τα 

αριστερά στα δεξιά. 

Βραχυπρόθεσµη Μνήµη: Οι περισσότεροι δυσλεκτικοί έχουν πιο αδύναµη 

µνήµη από τους συνοµηλίκους τους. Ως εκ τούτου, δυσκολεύονται στις 

πράξεις που απαιτούν περισσότερα του ενός βήµατα. Για παράδειγµα, 

ξεχνούν τα «κρατούµενα». 

Μακροπρόθεσµη Μνήµη: Η µνήµη των δυσλεκτικών ατόµων έχει κενά και 

αυτό δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο την απόδοση τους στα µαθηµατικά. 

Ένας από τους περιορισµούς στα µαθηµατικά είναι η αδυναµία του παιδιού 

για άµεση ανάκληση αριθµών από τη µνήµη, ενώ δεν µπορούν, για 

παράδειγµα, να θυµηθούν απέξω σηµαντικές αριθµητικές πράξεις, όπως την 

προπαίδεια. Αυτός είναι, πιθανόν, ο λόγος που οι δυσλεκτικοί µαθητές 

χρησιµοποιούν αντισταθµιστικές στρατηγικές για να κάνουν σωστά πράξεις, 

για να λύσουν ένα πρόβληµα, για να µάθουν την προπαίδεια. Σύµφωνα µε 

τον Στασινό (1999) µια επαρκής και άµεση µνήµη είναι αναγκαία προϋπόθεση 

για να έχει επιτυχία το παιδί στα µαθηµατικά. Εποµένως, στο βαθµό που οι 

δυσλεκτικοί παρουσιάζουν έλλειµµα στην ικανότητα αυτή, η αδυναµία τους 

στα µαθηµατικά δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη. 

Ταχύτητα: Τα µαθηµατικά απαιτούν ταχύτητα στις κινήσεις, την οποία όµως δε 

διαθέτουν οι δυσλεκτικοί µαθητές. Η απαίτηση αυτή των µαθηµατικών τείνει 

να αυξάνει το άγχος των µαθητών και συνεπώς να µειώνει την ακρίβεια των 

υπολογισµών τους. Οι δυσλεκτικοί, συνήθως, είναι πιο αργοί και πιθανότερη 

αιτία είναι η αδυναµία ανάκλησης από την µνήµη τους θεµελιωδών στοιχείων 

Γίνεται κατανοητό εποµένως, γιατί τα άτοµα αυτά παρουσιάζουν δυσκολίες 

στην εκµάθηση ακόµα και βασικών µαθηµατικών πράξεων. 
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Γλώσσα των Μαθηµατικών: Τα µαθηµατικά έχουν το δικό τους λεξιλόγιο και 

αυτό µπορεί να είναι η πηγή πολλών προβληµάτων. Λέξεις όπως 

‘περίµετρος’, ‘υπολογισµός’, ‘ισούται’, αποτελούν µέρος της θεµελιώδους 

ορολογίας των µαθηµατικών, αλλά είναι άγνωστες στα παιδιά. Η ορολογία 

των µαθηµατικών πρέπει να γίνει πλήρως κατανοητή από τους µαθητές, πριν 

προχωρήσουν στο πρακτικό κοµµάτι των µαθηµατικών. Επίσης, υπάρχουν 

πολλές λέξεις που περιγράφουν την ίδια διαδικασία. Για παράδειγµα, 

‘πολλαπλασιασµός του 3 µε το 4’, ‘3 φορές το 4’, ‘το γινόµενο των αριθµών 3, 

4’,’3 επί 4’ είναι εκφράσεις ισοδύναµες. Οµοίως και οι ακόλουθες εκφράσεις : 

‘πρόσθεση του 3 µε το 4’, ‘αυξάνεται το 3 κατά 4’, ‘3 συν 4’, ‘το άθροισµα των 

αριθµών 3, 4’(Pollack & Waller,1994). Επιπρόσθετα, στα µαθηµατικά υπάρχει 

πληθώρα όρων που χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή ζωή, µε διαφορετική 

όµως έννοια από ότι στα µαθηµατικά, και αυτό δηµιουργεί περισσότερη 

αναστάτωση στα παιδιά µε δυσλεξία, και όχι µόνο, που προσπαθούν να 

µάθουν µαθηµατικά. Έτσι, ο µαθηµατικός όρος ‘περιττός’ δηλώνει τους 

αριθµούς 1,3,5,7,9…τους αριθµούς δηλαδή της µορφής 2κ+1, ενώ στην 

καθηµερινότητα χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει κάτι που δεν είναι 

απαραίτητο. 

Ακολουθία: Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκτήσει κανείς µαθηµατικές 

γνώσεις, είναι να κατανοεί την έννοια της ‘σειράς’. Για παράδειγµα, µεταξύ 

άλλων, τα παιδιά θα πρέπει να µπορούν να µετρούν µπρος και πίσω, και ανά 

εξάδες, οκτάδες κ.ο.κ. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σε θέση να ακολουθούν 

τα περίπλοκα βήµατα της διαίρεσης. Όµως, οι δυσλεκτικοί συνηθίζουν να 

κάνουν λάθη ακολουθίας (π.χ. λάθη σύγχυσης στη σειρά των γραµµάτων µιας 

λέξης ), µε συνέπεια να δυσχεραίνεται ακόµα περισσότερο η µαθηµατική τους 

εκπαίδευση. Τα λάθη σειροθέτησης µπορούν να συνδεθούν επίσης και µε τα 

γλωσσικά προβλήµατα. Έτσι, σε ερωτήσεις του τύπου ‘ Βγάλε 17 από το 36’, 

παρουσιάζονται οι αριθµοί σε αντίστροφη σειρά, από αυτή που πρέπει να 

είναι για να γίνει ο υπολογισµός της πράξης, ενώ στην έκφραση ‘26 µείον 16’ 

οι αριθµοί παρουσιάζονται µε τη σειρά µε την οποία όντως γίνεται ο 

υπολογισµός της διαφοράς. Τέλος, δυσκολίες προκαλεί στους δυσλεκτικούς 

µαθητές και η ακολουθία των αρνητικών αριθµών, όπως και οι αρνητικές 

συντεταγµένες. 

Άγχος: Γενικά, τα µαθηµατικά προκαλούν άγχος σε όλους τους µαθητές, αλλά 
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ακόµα περισσότερο στους δυσλεκτικούς. Χαρακτηριστικό των δυσλεκτικών 

µαθητών είναι η άρνησή τους να λύσουν µια άσκηση ή να απαντήσουν σε µια 

ερώτηση, όταν την έχουν προδικάσει ως ‘πολύ δύσκολη’. Στα µαθηµατικά, 

ωστόσο, χρειάζεται προσπάθεια και ρίσκο για την επίλυση µιας άσκησης. Η 

απροθυµία λοιπόν των δυσλεκτικών µαθητών, που πηγάζει από το φόβος 

πιθανής αποτυχίας, τους στερεί τη συµµέτοχη τους στις διαδικασίες µάθησης 

των µαθηµατικών. 

O Miles (1992) µε τη σειρά του, αναφερόµενος στις δυσκολίες των 

δυσλεκτικών µαθητών στα µαθηµατικά, επικεντρώνεται στα εξής σηµεία: 

i. Όλα ή περισσότερα δυσλεκτικά παιδιά παρουσιάζουν δυσκολίες στα 

µαθηµατικά, οι οποίες σε κάποιο βαθµό µπορούν να αντιµετωπιστούν. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις ωστόσο µπορούν να υπερνικηθούν, και αυτά τα 

δυσλεκτικά άτοµα να έχουν πολύ καλές επιδόσεις στα µαθηµατικά.  

ii. Το πιθανότερο είναι, οι δυσλεκτικοί να έχουν προβλήµατα µε την άµεση 

µνήµη τους, όταν ασχολούνται µε αριθµητικές πράξεις. Για την αντιµετώπιση 

του παραπάνω προβλήµατος, καταφεύγουν σε αντισταθµιστικές στρατηγικές. 

Για παράδειγµα κάνουν υπολογισµούς µε τα δάκτυλά τους ή κρατούν 

σηµειώσεις. 

iii. Οι δυσλεκτικοί µαθητές δυσκολεύονται να µάθουν την προπαίδεια, και 

απαγγέλλοντας την µπορεί να χάσουν τη σειρά των αριθµών και να 

σαστίζουν. 

iv. Ακόµα µπορεί οι δυσλεκτικοί µαθητές να χάνουν τη θέση ή τη σειρά 

αριθµών, όταν τους προσθέτουν κατά στήλες. 

v.Οι δυσκολίες διάκρισης αριστερού-δεξιού που αντιµετωπίζουν τα δυσλεκτικά 

άτοµα, µπορεί να επηρεάζουν την ακρίβεια των υπολογισµών τους. 

vi. Τα δυσλεκτικά παιδιά κατανοούν καλύτερα τις βασικές αριθµητικές έννοιες, 

όταν αυτές διδάσκονται µε τη βοήθεια συγκεκριµένων παραδειγµάτων. Σε 

διαφορετική περίπτωση, δεν µπορούν εύκολα να κατανοήσουν τη 

σηµειογραφική τους παρουσίαση. Είναι πιθανό –παρόλο που δεν υπάρχουν 

αδιαµφισβήτητες αποδείξεις- πολλά δυσλεκτικά παιδιά να χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο για να µάθουν κάποια βασικά σύµβολα και ακόµα και 

όταν έχουν αποκτήσει την απαιτούµενη γνώση, να συνεχίζουν να είναι 

διστακτικά και να διακατέχονται από µια αβεβαιότητα για το αν η εργασία που 

πρέπει να εκπονήσουν είναι πολύπλοκη . 
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3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ  

    ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ∆ΥΣΛΕΞΙΑ  

 

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται αύξηση του αριθµού των παιδιών µε 

µαθησιακές δυσκολίες . Ο εκπαιδευτικός, ως συντονιστής, παίζει καθοριστικό 

ρόλο στην άµεση αντιµετώπιση αυτών των δυσκολιών και στη βελτίωση της 

επίδοσης των µαθητών. 

Πρώτα από όλα, ο δάσκαλος πρέπει να εντοπίζει τους λόγους που ένας 

µαθητής παρουσιάζει αδυναµίες, να αναζητεί τα αίτια συγκεκριµένων λαθών 

και κατόπιν να εφαρµόζει διορθωτικές στρατηγικές, για την απαλοιφή αυτών 

των λαθών. Σε περίπτωση που ο διδάσκοντας δεν είναι καταρτισµένος στο 

επίµαχο θέµα των µαθησιακών δυσκολιών, ωφέλιµο είναι να απευθυνθεί σε 

έναν ειδικό, που θα του παράσχει κατάλληλες συµβουλές. 

Τα λάθη ρουτίνας που γίνονται από τους µαθητές είναι αναµενόµενα, τα 

επαναλαµβανόµενα λάθη όµως, σε ένα βασικό στάδιο, είναι ανησυχητικά 

σηµάδια. Ο δάσκαλος θα πρέπει να προχωρήσει πέρα του εντοπισµού του 

λάθους, στην ανάλυση του λάθους. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε 

θέση να διαχωρίζει τα λάθη που γίνονται λόγω απροσεξίας των µαθητών, 

λόγω φτωχών µαθησιακών δεξιοτήτων ή λόγω περιορισµένων  γνώσεων και 

αυτών που προκαλούνται από µαθησιακές δυσκολίες και στην προκειµένη 

περίπτωση από δυσλεξία, αφού σε κάθε µια από αυτές τις περιπτώσεις 

απαιτείται εφαρµογή διαφορετικών στρατηγικών. (Johnson, 1999, σελ. 151-

153) 

Άρα το πρώτο στάδιο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, είναι η 

έγκαιρη διάγνωσή του. 

Ένα πρόγραµµα αντιµετώπισης δυσλεξίας στοχεύει αρχικά και κατά κύριο 

λόγο στην ανάπτυξη της γλωσσολογικής ικανότητας και στην καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων του γραπτού λόγου. Χρειάζεται όµως επίσης να διευκολύνει το 

παιδί στην οργάνωση της µελέτης του, και να υποστηρίξει τη µάθηση 

γενικότερα, φροντίζοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού για να 

αποκτήσει εφόδια για το µέλλον του. 

Έτσι, ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα αντιµετώπισης δυσλεξίας χρειάζεται να 

περιλαµβάνει τα παρακάτω. 
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• Ανάπτυξη και καλλιέργεια της δεξιότητας για Ανάγνωση. 

• Ανάπτυξη και καλλιέργεια της δεξιότητας για γραφή. 

• Συστηµατική διδασκαλία της Ορθογραφίας. 

• Ανάπτυξη και εµπλουτισµό λεξιλογίου και του προφορικού λόγου 

γενικότερα. 

• Εξοικείωση µε τα γραµµατικά µορφήµατα, την έννοια και την 

ορθογραφία τους. 

• Εξοικείωση µε τα παραγωγικά µορφήµατα την ορθογραφία και τη 

σηµασία που δίνουν στη λέξη που περιέχονται. 

• Εξάσκηση στην ανάλυση των λέξεων σε µορφήµατα. 

• ∆ιδασκαλία της ετυµολογίας. 

• ∆ιδασκαλία της παραγωγής και σύνθεσης των λέξεων. 

• Εξοικείωση µε τη µεταφορική σηµασία λέξεων και εκφράσεων. 

• Πραγµατολογικά στοιχεία της γλώσσας µας. 

• Μεθοδολογία Έκθεσης και ασκήσεις Παραγωγής Λόγου. 

• ∆ιδασκαλία Περίληψης κειµένου. 

• ∆ιδασκαλία τεχνικών για την κατανόηση και την αποµνηµόνευση του 

           περιεχοµένου των κειµένων, ορισµών, οδηγιών και εκφωνήσεων. 

• Καλλιέργεια των ικανοτήτων που δεν είναι ικανοποιητικά 

καλλιεργηµένες µε βάση τη διαγνωστική έκθεση (γνωσιακό προφίλ του 

παιδιού. 

• Οργάνωση µελέτης µε σχεδιαγράµµατα, πίνακες, σηµειώσεις. 

• Ψυχολογική στήριξη του παιδιού για την ενίσχυση της αυτοεκτίµησης. 

• Επιµόρφωση των γονέων και των δασκάλων του σχετικά µε τη φύση 

της δυσκολίας του. 

• Ενηµέρωση των γονέων και των δασκάλων του σχετικά τις µεθόδους 

µε τις οποίες διδάσκεται. 

• Συµβουλευτική των γονέων σχετικά µε τους τρόπους συµπεριφοράς 

τους στο παιδί (Μαυροµάτη 1995, σελ. 33-54) 

Τα δυσλεκτικά παιδιά µπορούν να βελτιωθούν πολύ και να τελειοποιηθούν 

κατά το δυνατόν αν παρακολουθήσουν ειδικό πρόγραµµα διδασκαλίας της 

γλώσσας σε οποιαδήποτε ηλικία. 
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Μερικές φορές υποστηρίζεται ότι ο δυσλεκτικός µαθητής αν δεν διδαχθεί σε 

µικρή ηλικία δεν θα µπορέσει ποτέ να φτάσει σε καλό επίπεδο στο γλωσσικό 

µάθηµα. Έχει ακουστεί κάποιες φορές δυστυχώς για δυσλεκτικούς µαθητές 

των µεγάλων τάξεων του ∆ηµοτικού ή Γυµνασίου ή και µεγαλύτερους, η τόσο 

άστοχη και ταυτόχρονα προσβλητική έκφραση «τελειωµένη περίπτωση»! 

Αυτή η άποψη είναι εντελώς λάθος! 

Αντίθετα, η πραγµατικότητα είναι ότι όσο µεγαλύτερης ηλικίας είναι ένας 

δυσλεκτικός µαθητής τόσο περισσότερο αναπτυγµένες θα είναι και οι 

ικανότητές του και εποµένως τόσο καλύτερα, εντατικότερα και 

αποτελεσµατικότερα θα µπορεί να διδαχθεί. 

Μαθητές Γυµνασίου ή Λυκείου αλλά και ενήλικες οποιασδήποτε ηλικίας 

µπορούν να διδαχθούν το γλωσσικό µάθηµα, να έχουν επιτυχία, και να γίνουν 

πολύ καλοί αναγνώστες και πολύ καλοί ορθογράφοι. Αρκεί να διδαχθούν µε 

ειδικές µεθόδους κατάλληλες για το είδος της δυσλειτουργίας που 

χαρακτηρίζει τη δυσλεξία για να διευκολύνεται η επεξεργασία του γραπτού 

λόγου και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της ορθογραφίας. 

Βέβαια αν ένας δυσλεκτικός µαθητής έχει την ευκαιρία να διδαχθεί µε ειδικό 

πρόγραµµα σε µικρή ηλικία βελτιώνεται µαθησιακά και απαλλάσσεται από τα 

δυσάρεστα συναισθήµατα της ντροπής και της απογοήτευσης. Κατ΄ αυτήν την 

έννοια η παρακολούθηση ενός ειδικού προγράµµατος  από τις µικρές τάξεις 

του ∆ηµοτικού Σχολείου προτείνεται και είναι πολύ σηµαντική, και για την 

κάλυψη των µαθησιακών κενών του παιδιού, αλλά και για την ενίσχυση της 

αυτοεκτίµησής του. 

Ένας δυσλεκτικός µαθητής για να ξεπεράσει τις δυσκολίες του στο γλωσσικό 

µάθηµα πρέπει να διδαχθεί συστηµατικά µε: 

o εξατοµικευµένο πρόγραµµα, 

o ειδικές µεθόδους, 

o εξειδικευµένο εκπαιδευτικό 

Η διδασκαλία µε ειδικές µεθόδους έχει στόχο να διευκολύνει την επεξεργασία 

του γλωσσικού υλικού για να µπορέσει το παιδί να αναπτύξει σε επαρκές 

επίπεδο τις δεξιότητες ανάγνωσης και ορθογραφίας. 

Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται να διδαχθεί συστηµατικά τη γλώσσα σε όλα 

της τα επίπεδα, δηλαδή: 

α) Το Φωνολογικό 
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β) Το Μορφολογικό 

γ) Το Σηµασιολογικό 

δ) Το Πραγµατολογικό 

∆υσκολίες των δυσλεκτικών στο Φωνολογικό επίπεδο του λόγου 

Το δυσλεκτικό παιδί δυσκολεύεται να επεξεργαστεί το φωνολογικό επίπεδο 

του λόγου και γι’ αυτό δεν µπορεί να συνειδητοποιήσει από ποια ακριβώς 

φωνήµατα (ήχους, φθόγγους - γράµµατα) αποτελείται ο προφορικός µας 

λόγος. Χρειάζεται να διδαχθεί µε ειδικό και εξατοµικευµένο πρόγραµµα 

καλλιέργειας Φωνολογικής Συνειδητότητας για να µην κάνει φωνολογικά λάθη 

όταν διαβάζει και όταν γράφει (π.χ. παραλείψεις, προσθέσεις, αντικαταστάσεις 

γραµµάτων ή συλλαβών κ.λ.π.) (Μαυροµµάτη ,1995, σελ. 45). 

∆υσκολίες των δυσλεκτικών στο Μορφολογικό επίπεδο του λόγου 

Τα δυσλεκτικά παιδιά δυσκολεύονται να επεξεργαστούν το µορφολογικό 

επίπεδο του λόγου, δηλαδή τη µορφή του γραπτού λόγου (π.χ. την 

ορθογραφία) και γι αυτό το λόγο κάνουν πολλά ορθογραφικά λάθη. 

Χρειάζεται να διδαχθούν µε ειδικές µεθόδους που να διευκολύνουν την 

αποµνηµόνευση του γλωσσικού υλικού, να φέρουν σε συνειδητό επίπεδο τις 

ιδιαιτερότητες του γραπτού λόγου, και να βοηθήσουν τα παιδιά να γίνουν 

καλοί ορθογράφοι και καλοί αναγνώστες. (Μαυροµµάτη ,1995, σελ. 47) 

∆υσκολίες των δυσλεκτικών στο σηµασιολογικό επίπεδο του λόγου 

Τα δυσλεκτικά παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις ετυµολογικές 

σχέσεις ανάµεσα στις λέξεις µιας οικογένειας όταν αυτές δεν είναι εµφανείς 

(π.χ. εγκυµοσύνη, κύµα), ή γενικότερα τη σηµασία που προσδίδει στις λέξεις 

της οικογένειας το κοινό µόρφηµα (ένα µικρό µέρος της λέξης) όπως για 

παράδειγµα το θεµατικό µόρφηµα «κυµ» στις λέξεις κύµ-α, κυµ-ατ-ίζ-ει, εγ-

κυµ-οσ-ύν-η, και δια-κύµ-ανσ-η. 

Η αδυναµία στην κατανόηση των λέξεων σε βάθος συνεπάγεται αδυναµία 

στην κατανόηση του νοήµατος των προτάσεων, και εποµένως και του 

περιεχοµένου των κειµένων που διαβάζουν στα βιβλία της Ιστορίας, 

Γεωγραφίας, Βιολογίας, Φυσικής και όλων των µαθηµάτων. Για να 

ξεπεράσουν αυτή την δυσκολία τα δυσλεκτικά παιδιά χρειάζεται να διδαχθούν 

µε ειδικούς τρόπους και µεθόδους. (Μαυροµµάτη ,1995, σελ. 50) 
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∆υσκολίες των δυσλεκτικών στο πραγµατολογικό επίπεδο του λόγου 

Οι δυσλεκτικοί µαθητές παρουσιάζουν µεγάλη αδυναµία να κατανοήσουν ότι 

τα µορφήµατα (µικρά µέρη των λέξεων) διατηρούν την ίδια ακριβώς 

ορθογραφία όχι µόνο στην κυριολεκτική σηµασία της λέξης αλλά και στην 

µεταφορική ή συµβολική σηµασία µε την οποία τη χρησιµοποιούµε στο λόγο 

µας. 

Για παράδειγµα κάποιος δυσλεκτικός µαθητής υπάρχει περίπτωση να ξέρει 

µεν την ορθογραφία της λέξης «κλείνω» και να τη γράφει µε «ει» σε εκφράσεις 

µε την κυριολεκτική σηµασία της λέξης όπως π.χ. «κλείνω το παράθυρο», 

«κλειστή πόρτα», «κλείσε τα µάτια», αλλά στις εκφράσεις που περιλαµβάνουν 

την λέξη µε τη συµβολική της σηµασία όπως π.χ. «κλειστός χαρακτήρας», 

«όπου ζήτησα βοήθεια συνάντησα κλειστές πόρτες», «κλείστηκε στον εαυτό 

του», να έχει την εντύπωση ότι πρόκειται για εντελώς νέα και «άλλη» λέξη η 

οποία πιθανόν να γράφεται διαφορετικά. 

Έτσι στα γραπτά των δυσλεκτικών µαθητών παρατηρούµε πολλές φορές 

λέξεις που είναι ορθογραφηµένες, και λέξεις παράγωγες αυτών ή ακόµα και 

τις ίδιες λέξεις µε διαφορετική, συµβολική σηµασία, ανορθόγραφες. Για να 

ξεπεράσει ο δυσλεκτικός µαθητής αυτές τις αδυναµίες πρέπει να διδαχθεί 

συστηµατικά και µε ειδικές µεθόδους για να κατανοήσει τη σχέση 

ορθογραφίας και σηµασίας στα θεµατικά και στα παραγωγικά µορφήµατα. 

(Μαυροµµάτη ,1995, σ. 57-93) 

Ο διδάσκοντας θα πρέπει να παρουσιάσει το παιδαγωγικό /διδακτικό του 

έργο, τις έννοιες και δεξιότητες µέσω πολυαισθητηριακής διδασκαλίας και 

προσέγγισης του µαθήµατος. Η χρησιµοποίηση του λόγου και µόνο, κατά τη 

διδακτική διαδικασία, ‘κουράζει’ όλους τους µαθητές µα ιδιαίτερα τους 

δυσλεκτικούς, που αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε το συµβολικό σύστηµα της 

γλώσσας. Κατά την πολυαισθητηριακή προσέγγιση όµως, συµµετέχουν όλες 

οι αισθήσεις του µαθητή. Για την προβολή παιδαγωγικού υλικού 

χρησιµοποιείται χειροπιαστό υλικό, που βοηθά τους µαθητές να 

ανταποκριθούν καλύτερα στη µαθησιακή διαδικασία και να αποκτήσουν 

ευκολότερα τις ανάλογες δεξιότητες (Αναγνωστόπουλος, 2000). 

Ένας δυσλεκτικός µαθητής που θα διδαχθεί µε ειδικό πρόγραµµα το 

γλωσσικό µάθηµα µπορεί να αναπτύξει τις σχετικές δεξιότητες σε πολύ 
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ικανοποιητικό επίπεδο και έτσι να βελτιωθεί πάρα πολύ γενικά η επίδοσή του 

στο σχολείο σε όλα τα µαθήµατα. Θα αναγνωρίσουµε πρόοδο και βελτίωση: 

o στην ανάγνωση, 

o στη γραφή, 

o στην ορθογραφία, 

o στην παραγωγή του γραπτού λόγου (έκθεση ιδεών κ.λπ.), 

o στην διήγηση και περιγραφή του περιεχοµένου των µαθηµάτων, 

o στην κατανόηση των κειµένων σε όλα τα βιβλία και σε όλα τα µαθήµατα 

o στην κατανόηση των ορισµών, των οδηγιών, των εκφωνήσεων στις 

εργασίες και στα προβλήµατα, 

o στην κατανόηση της ορολογίας στα Μαθηµατικά, τη Φυσική και τη 

Χηµεία, 

o στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου και της έκφρασης στον προφορικό 

και στο γραπτό λόγο, 

o στην ανάπτυξη του επιπέδου της δοµής και της σύνταξης του λόγου, 

o στην οργάνωση των ιδεών και του λόγου. (Αναγνωστόπουλος, 

2000,σελ. 30-35). 

 

3.1 Οι παράγοντες που συµβάλουν στην αντιµετώπιση της  

       δυσλεξίας σαν ειδικό µαθησιακό πρόβληµα 

 

Οι πιο σηµαντικοί παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη στην αντιµετώπιση 

της ανάγνωσης των δυσλεκτικών ατόµων είναι οι πιο κάτω: 

1. Είναι αναγκαία η αναλυτική και συστηµατική διερεύνηση του 

προβλήµατος ώστε να καθοριστεί η φύση της λειτουργικής ανωµαλίας 

που σχετίζεται µε τη ειδική µαθησιακή δυσκολία. 

2. Απαραίτητη και αναγκαία κρίνεται η επιστηµονική τεκµηρίωση και 

αντιµετώπιση των διδακτικών και παιδαγωγικών έργων. Στην 

προκειµένη περίπτωση καθορίζεται η διορθωτική «αναγνωστική 

αγωγή» του δυσλεκτικού παιδιού. Η τεκµηριωµένη αναλυτική 

επιστηµονική γνώση του συγκεκριµένου προβλήµατος. 

3. Η υπεύθυνη ενηµέρωση προς τους γονείς για το πλαίσιο της ειδικής 

αναγνωστικής αγωγής που θα ακολουθηθεί. 
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4. Οι στόχοι να καθορίζονται ανάλογα µε την κάθε περίπτωση στην 

εξατοµικευµένη διδασκαλία της διορθωτικής αγωγής αφού γίνει µια 

λεπτοµερής εξέταση του κάθε δυσλεκτικού µαθητή. 

5. Σε κάθε πρόγραµµα ειδικής αναγνωστικής αγωγής το δυσλεκτικό άτοµο 

είναι ένα «ειδικό» άτοµο ανάµεσα στα άλλα άτοµα µε µαθησιακά 

προβλήµατα στο κανονικό σχολείο και όχι απλώς ένα άτοµο µε 

αναγνωστική δυσκολία. 

6. Η δηµιουργία κατάλληλης ψυχικής διάθεσης του παιδιού προς το 

διορθωτικό έργο. Να υπάρχει συνειδητή πνευµατική προσπάθεια από 

µέρους του.  

7. Η βασική αρχή του ατοµικού προγράµµατος της ειδικής αναγνωστικής 

αγωγής θα πρέπει να σχεδιάζεται στις ιδιαίτερες δυσκολίες του κάθε 

παιδιού οι οποίες θα έχουν επισηµανθεί εκ των προτέρων µετά από 

συστηµατική διάγνωση. 

8. Στην περίπτωση της εκµάθηση της «πρώτης ανάγνωσης» δεν πρέπει 

να αποκλειστεί η µέθοδος στην οποία χρησιµοποιείται η λέξη ή τα 

γράµµατα σαν µονάδες ανάγνωσης. Από τις έρευνες (Πόρποδας 1991) 

η ασφαλέστερη µέθοδος που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες των 

δυσλεκτικών παιδιών είναι φωνηµική ή η συλλαβική µέθοδος. Από 

έρευνες αποδείχθηκε πως η φωνηµική ή συλλαβική µέθοδος στο 

σύστηµα της γραφηµικής – φωνηµατικής µετάφρασης παρουσίασε 

ελαφρότερο λειτουργικό ελάττωµα από ότι το λεξικό – σηµαντικό 

σύστηµα. (Αναγνωστόπουλος, 2000, σελ. 37-39).       

    

3.2 Μεθοδολογία  

 

Η γλωσσική ανάπτυξη είναι µια πολύπλοκη δεξιότητα, καθώς επίσης και η 

διαδικασία της εκµάθησης της πρώτης ανάγνωσης. Σύµφωνα µε τους 

επιστήµονες της παιδαγωγικής, η εκµάθηση της ανάγνωσης απαιτεί νοητική 

λειτουργία, αλλά και οπτική αντίληψη η οποία παίζει πρωταρχικό ρόλο. Το 

παιδικό µυαλό προχωράει από το απλό στο σύνθετο και η πρόταση µε 2-3 

λέξεις γίνεται αντιληπτή µε το οπτικό σύνολο των γραµµάτων.  Υποστηρίζεται 

ότι αναγνωρίζουµε και καταλαβαίνουµε τα διάφορα αντικείµενα συνολικά και η 
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κάθε λέξη έχει το σχήµα της. Ο Decroly κατόρθωσε να µάθει την πρώτη 

ανάγνωση στα παιδιά µε την «ολική µέθοδο» διδάσκοντας πρώτα φράσεις-

λέξεις και µετά τις συλλαβές και τα γράµµατα. 

Ο Velluntino (1987, σελ.20-27) εισηγείται µια ισορροπηµένη προσέγγιση της 

µικτής µεθόδου διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης, δηλαδή της «ολικής» 

και «αναλυτικό-συνθετικής» µεθόδου µε εξατοµικευµένες οδηγίες και 

στρατηγικές προς τους µαθητές/ τριες που παρουσιάζουν Ειδικές Μαθησιακές 

∆υσκολίες στην κατάκτηση της ανάγνωσης. 

Στις συνθετικές µεθόδους χρησιµοποιούνται οι φθόγγοι και τα γράµµατα που 

είναι αφηρηµένα και εντελώς συµβατικά σύµβολα. Για παράδειγµα στην 

Αναλυτικοσυνθετική µέθοδο χρησιµοποιούνται συλλαβές και λέξεις χωρίς 

νόηµα: τα τα τα τα, λα λα λα λα, ταπ και τοπ κ.ά. 

Η Αναλυτικοσυνθετική µέθοδος, ενώ παραδέχεται το λογικό σχήµα ολότητα – 

ανάλυση – σύνθεση, ακολουθεί συνθετικές µεθόδους και ασχολείται µε τη 

σύνθεση των λέξεων, πριν την κατάκτηση από το µαθητή της ολικής 

εντύπωσης (οπτικής – ακουστικής – νοηµατικής) της φράσης και τον οδηγεί 

στο συλλαβισµό. 

Αρκετά παιδιά κατορθώνουν να µάθουν ανάγνωση, ενώ µερικά άλλα έχουν 

µεγάλες δυσκολίες να καταλάβουν την Αναλυτικοσυνθετική µέθοδος γιατί 

συγχύζουν την αποκωδικοποίηση του κειµένου µε τους ήχους. Ανάµεσα στα 

παιδιά αυτά είναι και εκείνα που έχουν αποκλίσεις προς τη δυσλεξία. Έχοντας 

υπόψη τα 7 κριτήρια του Dumont (βλ: κεφ 2.3) ο δάσκαλος της πρώτης τάξης 

µπορεί να κάνει έγκαιρη διάγνωση των µαθητών του, οι οποίοι παρουσιάζουν 

Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες στη ανάγνωση και στην ορθογραφηµένη 

γραφή.   

Στην Κύπρο, στα δηµοτικά σχολεία διδάσκεται η πρώτη ανάγνωση µε την 

«ολική µέθοδο», στην οποία από την αρχή ο µαθητής διδάσκεται την 

ανάγνωση λέξης ή πρότασης µε πλήρες νόηµα 

Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της Μορφολογικής Ψυχολογίας, η ανάγνωση 

ακολουθεί την πορεία: οπτική εικόνα – γλωσσολογική ενέργεια – ακουστική 

εντύπωση – κατανόηση σηµασιολογικού φαινοµένου. Κατά συνέπεια µια 

πρόταση ή ένα κείµενο µε πλήρες νόηµα διαβάζεται και γίνεται αντιληπτό σε 

µικρότερο χρόνο και µε περισσότερη ευκολία από κάποιο αντίστοιχο που δε 

δίνει ολοκληρωµένο νόηµα ή είναι δυσνόητο. 
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Η πρώτη ανάγνωση πρέπει να αρχίζει µε λέξεις και φράσεις µε ολοκληρωµένο 

νόηµα. Η εκµάθηση µεµονωµένων γραµµάτων ή φθόγγων και ο συλλαβισµός 

δηµιουργούν ασάφεια στο µυαλό του µικρού µαθητή και πολλές φορές πανικό 

και τρόµο για το µάθηµα της ανάγνωσης. 

Όταν το κείµενο της πρώτης ανάγνωσης είναι γνωστό και προσιτό στο παιδί, 

η πρώτη ανάγνωση του δηµιουργεί χαρά κι ευχαρίστηση, διότι συνδέεται µε το 

συναίσθηµα της ανακάλυψης ότι τα αντικείµενα υπάρχουν, λέγονται και 

γράφονται µε το όνοµά τους, σε αντίθεση µε τη µέθοδο ανάγνωσης φθόγγων 

και λέξεων χωρίς νόηµα. 

Η Αναλυτική Μέθοδος αρχίζει από το όλο και καταλήγει στα µέρη. Η µορφή 

των παραστάσεων είναι αποτέλεσµα των αισθήσεων (εξωτερικοί ερεθισµοί) 

και του πνεύµατος (αντιλήψεις). Οι εξωτερικοί ερεθισµοί τυχαίνει να 

µεταβάλλονται, αλλά οι αντιλήψεις των παραστάσεων παραµένουν οι ίδιες. 

Όπως, για παράδειγµα, δεν έχουµε πάντα την ίδια αντίληψη για µια πόλη, 

που τη βλέπουµε από διαφορετικά σηµεία . Όταν βλέπουµε από ένα σηµείο 

το κέντρο της πόλης, από άλλο τις ανατολικές ή δυτικές της συνοικίες και από 

κάποιο τρίτο τη βιοµηχανική της περιοχή, την αναγνωρίζουµε επειδή έχουµε 

την ολική της παράσταση, που ανακαλείται από µόνη της στη συνείδησή µας. 

Ουδέποτε ανακαλούµε µεµονωµένα τις επιµέρους παραστάσεις για να 

συνθέσουµε αθροιστικά τη συνολική εικόνα της πόλης. 

Η Ολική ή Αναλυτική Μέθοδος πρώτης ανάγνωσης χαρακτηρίζεται από τα 

παρακάτω θεµελιώδη: 

 Στηρίζεται στην αρχή ότι ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται πάντοτε 

ολοκληρωµένες µορφές. Οι ψυχολόγοι είναι σύµφωνοι µε αυτή την 

αρχή, οποιαδήποτε ψυχολογική κατεύθυνση κι αν ακολουθούν.  

 Ανταποκρίνεται στη φύση της οµιλίας, η οποία είναι λόγος µε πλήρες 

νόηµα, µορφή και περιεχόµενο µαζί.  

 Υποστηρίζει και αναπτύσσει την αυτενέργεια του µαθητή, ο οποίος 

ανακαλύπτει τις λέξεις και τις φράσεις και αργότερα τους φθόγγους και 

τα γράµµατα.  

 Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη περίπτωση µαθητή µεµονωµένα, αφήνοντας 

περιθώριο να αφοµοιώσει ο µαθητής ανάλογα µε τις δυνατότητές του.  

 Μπορεί να ενταχθεί στη διαθεµατική διδασκαλία (www.komvos.edu.gr) 
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Όπως κάθε µεθοδολογία, έτσι και η Ολική ή Αναλυτική Μέθοδος κρύβει 

κάποιους κινδύνους, τους οποίους ο δάσκαλος πρέπει να γνωρίζει για να τους 

αποφύγει. 

� Η υπερφόρτωση του µαθητή µε λέξεις, προτάσεις ή κείµενα πρέπει να      

αποφεύγεται µε επανάληψη γνωστών λέξεων µέσα στις προτάσεις ή 

µε τη δηµιουργία νέων προτάσεων από γνωστές λέξεις.  

� Το «µάντεµα» των λέξεων εµποδίζει τη σταθερή και ασφαλή 

ανάγνωση. Ο ρυθµός της ανάγνωσης πρέπει να γίνεται µε µέτρο. Οι 

διάφοροι συνδυασµοί των λέξεων στις προτάσεις, οι συνεχείς 

επαναλήψεις και η ανάλυση σε εύλογο χρονικό διάστηµα βοηθούν την 

κατάκτηση της σωστής ανάγνωσης.  

� Ο ενθουσιασµός των δασκάλων, που λειτουργούν µε αυτή τη µέθοδο, 

τους οδηγεί πολλές φορές σε παρερµηνείες. Τυχαίνει οι µαθητές να 

κατανοούν την ανάλυση των προτάσεων ή λέξεων, πριν ακόµη τις 

διδαχθούν. Αυτό δε σηµαίνει ότι δεν πρέπει να διδάσκεται η ανάλυση. 

Η ανάλυση είναι το ίδιο απαραίτητη όσο και η σύνθεση που 

ακολουθεί. Ανάλυση και σύνθεση πρέπει να διδάσκονται, όταν οι 

µαθητές είναι έτοιµοι να τις δεχθούν. Επίσης, οι µαθητές πρέπει να 

διδαχθούν όλους τους φθόγγους και τα γράµµατα που συνθέτουν τις 

λέξεις, για να γίνει εύκολη η ανάγνωση και η σωστή γραφή. 

(www.komvos.edu.gr) 

 

3.2.1 Γενικές αρχές διδασκαλίας 

 

Υποθέτουµε ότι ο δάσκαλος της τάξης ή ο ειδικός παιδαγωγός έχει επισηµάνει 

την ύπαρξη Ειδικών Μαθησιακών ∆υσκολιών που συγγενεύουν µε τη 

δυσλεξία στην τάξη του. Το επόµενο βήµα θα είναι η ερώτηση: Ποια είναι η  

πιο αποδοτική διορθωτική µέθοδος  ώστε ο δυσλεκτικός να µάθει να διαβάζει; 

∆εν υπάρχει µια και µοναδική µέθοδος, αλλά υπάρχουν πολλές και 

διαφορετικές µέθοδοι (Naidoo,1970, p. 29-30) προσέγγισης, οι οποίες 

στηρίζονται στην πολυαισθητηριακή (multisensory approach) προσέγγιση 

µάθησης. Σαν γενικός κανόνας σε οποιαδήποτε µέθοδο ο σηµαντικότερος 

παράγοντας πρέπει να είναι η µοναδικότητα (uniqueness) και η διαφορετική 

ιδιαιτερότητα του κάθε δυσλεκτικού µαθητή. 
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Η ελληνίδα Dr Νάτα Γουλανδρή η οποία εργάζεται σε ένα κλινικό κέντρο 

δυσλεξίας στη Μ. Βρετανία σε ένα άρθρο της (Diagnosis and treatment of 

reading disabilities based on the component model of reading: an alternative 

to the discrepancy model of LD.(learning disabilities) τον Ιούνιο του 2006 

δήλωσε ότι τα δυσλεκτικά παιδιά χρειάζονται διαφορετικές µεθόδους 

διδασκαλίας από εκείνες των κανονικών παιδιών. Η ίδια εξειδικευµένη 

επιστήµονας προτείνει τις πιο κάτω βασικές αρχές διδασκαλίας της γλωσσικής 

αγωγής και ιδιαίτερα της πρώτης ανάγνωσης για τα παιδιά µε Ειδικές 

Μαθησιακές ∆υσκολίες: 

� Η πορεία της µεθόδου να είναι όσο γίνεται προγραµµατισµένη και 

καλά οργανωµένη έτσι ώστε το κάθε µάθηµα και το νέο υλικό να 

κτίζεται µε βάση το προηγούµενο και να συνδέεται µε ότι έχει ήδη 

διδαχθεί- STRUCTURE. 

� Να υιοθετείται µια λογική σειρά στη µεθοδολογία της µάθησης. Να 

υπάρχει ιεραρχηµένη διαδικασία η οποία θα ακολουθεί την αρχή 

από το εύκολο και µετά στο δύσκολο υλικό διδασκαλίας- 

SEQUENTIAL. 

� Να εµπεδώνεται καλά ένα στάδιο και µετά να προχωρεί στο 

επόµενο. Μέσα στο γνωστό υλικό θα πρέπει να ενσωµατώνεται το 

νέο υλικό και ο δάσκαλος να ενθαρρύνει το παιδί να αφοµοιώνει 

τη νέα γνώση µε βάση την ήδη υπάρχουσα, η οποία έχει ήδη 

κατακτηθεί και εµπεδωθεί. ∆εν συστήνεται να διδάσκεται στο παιδί 

άγνωστο υλικό χωρίς τη δοµηµένη σειρά γιατί ο µαθητής δεν 

µπορεί να αφοµοιώνει πολλά καινούργια στοιχεία την ίδια στιγµή- 

CUMULATIVE. 

� Ο δάσκαλος ενθαρρύνει τον µαθητή να χρησιµοποιεί όλες τις 

αισθήσεις του όταν µαθαίνει νέες πληροφορίες και παίρνει νέο 

υλικό. Όταν χρησιµοποιεί την όραση, την ακοή, την αφή και τα 

κιναισθητικά κανάλια (visual, auditory, tactile and kinesthetic 

channels) είναι κοινώς αποδεκτό ότι θα µπορέσει να έχει 

µεγαλύτερη επιτυχία στη διαδικασία της µάθησης του. Ο δάσκαλος 

ζητά από το µαθητή να ακούσει τη νέα λέξη, να την προσέξει και 

να αισθανθεί (να νιώσει) πώς γίνεται η λέξη µε τα χείλη του και 

τέλος να τη γράψει, ενώ την νιώθει µε τις κινήσεις του χεριού του 
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γράφοντας την, τότε σίγουρα θα τη µάθει καλύτερα. 

Χρησιµοποιώντας τα κανάλια των πέντε αισθήσεων του και 

ενισχύοντας το ένα κανάλι το άλλο, σε περίπτωση που κάποιο 

υστερεί, τότε είναι βέβαιο πως ο µαθητής θα τα θυµάται καλύτερα- 

MULTI SENSORY.(Goulandri,2006,σελ 10) 

Σύµφωνα τώρα µε την Ολική µέθοδο, η διδασκαλία αρχίζει µε τη χρήση 

ολοκληρωµένων λέξεων και φράσεων δανεισµένων από τις άµεσες 

καθηµερινές ενέργειες και πράξεις του παιδιού, µέσα σε φανταστικούς 

διάλογους µε τα αγαπηµένα του ζώα. (Chal, 1996) 

Η φράση, όταν παρουσιάζει µια πλήρη και συγκεκριµένη ιδέα και συνδέεται µε 

τα συναισθήµατα και τα ενδιαφέροντα του παιδιού, σταθεροποιείται και µένει 

πιο εύκολα στη µνήµη, σε αντίθεση από µια ξεκοµµένη λέξη, η οποία είναι 

κοµµατιασµένη σε συλλαβές και γράµµατα. 

Το παιδί αντιλαµβάνεται την οµιλία πριν αρχίσει να εκφράζεται µε λέξεις. Έτσι, 

είναι απαραίτητο ο µαθητής να διαβάζει και να επαναλαµβάνει τη φράση 

πολλές φορές µε δυνατή φωνή. 

Οι φράσεις, που ανακοινώνονται στις ασκήσεις παρατήρησης, γράφονται στον 

πίνακα, ο δάσκαλος τις διαβάζει και οι µαθητές τις διαβάζουν πολλές φορές. 

Στη συνέχεια οι ίδιες φράσεις γράφονται σε µεγάλες καρτέλες και 

τοποθετούνται στον πίνακα. Από εκεί τις διαβάζουν και πάλι οι µαθητές, οι 

οποίοι ήδη έχουν πάρει µικρές ταινίες όπου είναι γραµµένες οι ίδιες ακριβώς 

φράσεις. 

Κάθε καινούρια φράση προστίθεται σε αυτό το καθηµερινό «παιχνίδι» της 

τάξης, µέχρι τη στιγµή που τα παιδιά θα αναγνωρίζουν και θα αποµονώνουν 

τις λέξεις εκείνες που συναντούν πολλές φορές. 

Καλό είναι ο δάσκαλος να κάνει την παραγωγή των καρτελών µε τη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και να φροντίζει οι αναρτηµένες καρτέλες να 

διακοσµούν την αίθουσα διδασκαλίας για την καλύτερη αισθητική της. Αυτό 

παράλληλα θα ενισχύει συνειρµικά τις γνώσεις των µαθητών, µε την οπτική 

επανάληψη.   

Αυτή η πρώτη φάση διαρκεί περίπου δύο µήνες, και πιθανόν κάποιες φορές 

λίγο λιγότερο, και ολοκληρώνεται όταν όλοι οι µαθητές είναι ικανοί να 

αναγνωρίζουν τις επαναλαµβανόµενες λέξεις. 
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Στη συνέχεια αρχίζει η δεύτερη φάση αυτής της ανάλυσης. Ο δάσκαλος 

αναλύει τις φράσεις σε λέξεις, αρχίζοντας από τις πρώτες, οι οποίες είναι 

πολύ γνωστές. 

Οι φράσεις στις µικρές ταινίες που έχουν δοθεί στους µαθητές κόβονται σε 

λέξεις. 

Η ανάλυση αυτή στη συνέχεια θα οδηγήσει αβίαστα τους µαθητές στη 

διάκριση των συλλαβών και των γραµµάτων. 

Για να γίνει ευκολότερη η αφοµοίωση, ο δάσκαλος λειτουργεί όπως στην 

προηγούµενη φάση, µε καθηµερινό «παιχνίδι». Και η δεύτερη φάση διαρκεί 

άλλους δύο µήνες, περίοδος που διασφαλίζει την πραγµατική εµπέδωση της 

ύλης απ’ όλους τους µαθητές, χωρίς να τους κουράζει η επανάληψη. 

Στην τρίτη και τελευταία φάση, η οποία διαρκεί ως το τέλος, ο δάσκαλος 

ασχολείται µε τη σύνθεση φράσεων. Καθοδηγεί τους µαθητές να συνθέσουν 

προτάσεις µε τη βοήθεια των γνωστών λέξεων στην αρχή και στη συνέχεια µε 

τη χρήση συλλαβών και γραµµάτων.(www.eduportal.gr) 

Ξεκινώντας από το αξίωµα του συνολικού, η Ολική Μέθοδος επιδιώκει την 

εκµάθηση της γραφής και της ορθογραφίας λίγες µέρες αµέσως τη µύηση του 

µαθητή στην ανάγνωση. 

Ο µαθητής έχοντας τη συνολική εικόνα της γνωστής φράσης, την ιχνογραφεί 

µε την επιτήρηση του δασκάλου, ο οποίος δείχνει τη σωστή φορά των 

γραµµάτων. 

Σ’ αυτό το στάδιο µπορούµε να εντάξουµε στο µάθηµα και ασκήσεις 

γραµµατικής. 

Με την Ολική Μέθοδο ο µαθητής επιτυγχάνει καλύτερα, ευκολότερα και πιο 

ευχάριστα το στόχο της πρώτης ανάγνωσης και της ορθογραφηµένης γραφής. 

Το σχολείο γίνεται ένας τόπος ευχάριστος για το παιδί – µαθητή, που 

αισθάνεται το µάθηµα σαν παιχνίδι και δεν βλέπει την ώρα διδασκαλίας σαν 

καταναγκαστικό έργο που θα πρέπει να υποστεί καθηµερινά για αρκετές 

ώρες. 

Με την Ολική Μέθοδο το παιδί είναι ο πρωταγωνιστής. Αυτενεργεί και 

οδηγείται µόνο του στο επιθυµητό αποτέλεσµα. Καθετί που κατακτείται από 

τον ίδιο το µαθητή γίνεται κτήµα του αβίαστα και του δίνει την ικανοποίηση ότι 

µπορεί να τα καταφέρει µόνο του. Αισθάνεται ότι συµβάλλει το ίδιο στη 
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µόρφωσή του και δεν είναι το παιδί που δεν ξέρει τίποτα και ήρθε στο σχολείο 

να µάθει από το δάσκαλο – «αυθεντία».  

Οι πιο γνωστές διαδεδοµένες µέθοδοι διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης 

θεωρούνται οι παρακάτω: 

(α) The Initial Teaching Alphabet (I. T. A Alpha to Omega Approach) 

    ( www.spellingsociety.org/journals/j17/fonicsfobia) 

(β) The Fernald Tracing Method,( www.eric.ed.gov) 

(γ) The Simultaneous Oral Spelling (S.O.S) method or Gillman Stillman’s 

method, 

(δ) Look, Cover, Say, Write, Check (www.bbc.co.uk) 

Στην Κύπρο οι δάσκαλοι δεν έχουν εκπαιδευτεί σε µια µόνο µεθοδολογική 

προσέγγιση στη δυσλεξία. Όµως ξέρουµε  ότι στην Κυπριακή Εκπαίδευση 

χρησιµοποιούσαµε και χρησιµοποιούµε τις εµπειρίες και τα αποτελέσµατα 

ξένων διακεκριµένων Επιστηµόνων, τα οποία ασφαλώς καλούνται οι 

δάσκαλοι κατά καιρούς να προσαρµόζουν στα Κυπριακά ∆εδοµένα.  

Ακολουθεί η περιγραφική ανάλυση των σταδίων µιας τουλάχιστον µεθόδου 

διδασκαλίας, η οποία έγκειται στους εκπαιδευτικούς να τη προσαρµόσουν στις 

ιδιαιτερότητες των δυσλεκτικών µαθητών.      

 

 

3.2.2 Περιγραφικά στάδια της µεθόδου από το Α ως το Ω (Alpha t ο      

Omega) 

 

Η πιο πετυχηµένη και αποτελεσµατική µέθοδος που χρησιµοποιείται για την 

αντιµετώπισης της δυσλεξίας είναι η γλωσσο-φωνητική (phonetic and 

linguistic) µέθοδος από το Α ως το Ω (Alpha to Omega). Θεωρείται η 

καλύτερη µέθοδος γιατί συγκεντρώνει την προσοχή του µαθητή όχι µόνο στην 

κατάκτηση της αναγνωστικής  και ορθογραφική αλλά και της γραφικής 

δεξιότητας µε την ανάπτυξη των ικανοτήτων να δηµιουργεί συλλαβές, λέξεις, 

προτάσεις, και ιδέες που έχουν νόηµα. Η ίδια µέθοδος δοκιµάστηκε στο 

Ηνωµένο Βασίλειο σαν πειραµατική µέθοδος σε κάποια δηµοτικά σχολεία. Για 

το σκοπό αυτό είχαν εκδώσει σε µια πολύ καλά οργανωµένη βάση όλα τα 

κατάλληλα µέσα διδασκαλίας, τόσο για το δάσκαλο, όσο και για το µαθητή. Η 
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µέθοδος αυτή υπάρχει µε λεπτοµερειακή ανάλυση στο βιβλίο των Hornsby και 

Shear (1993, σελ:42). 

Τα στάδια της µεθόδου αυτής είναι: 

1.  Ο / Η δάσκαλος παρουσιάζει σε µια καρτέλα (Flashcard) για 

παράδειγµα το Οχταπόδι και τη λέξη- κλειδί στη µια πλευρά και το 

αρχικό Ο από την άλλη πλευρά. Η δασκάλα διαβάζει τη λέξη κλειδί 

ονοµάζοντας το γράµµα Ο και ο µαθητής επαναλαµβάνει. 

2. Η δασκάλα λεει τη λέξη- κλειδί της εικόνας και µετά γυρίζει την 

καρτέλα και διαβάζει το «Ο». 

3. Ο µαθητής επαναλαµβάνει τη λέξη-κλειδί και το φθόγγο-γράµµα (ήχο) 

«Ο». 

4. Η δασκάλα επαναλαµβάνει τον ήχο-φθόγγο του γράµµατος «Ο» 

δίνοντας και το όνοµα του γράµµατος και ο µαθητής το 

επαναλαµβάνει. 

5. Ο µαθητής διαβάζει αυτό τον ήχο και ονοµάζει τον το γράµµα και το 

γράφει δίνοντας τον η ήχο-φθόγγο µεταφράζοντας το γραµµένο 

γράµµα στον ήχο του «Ο» όπως το είχε ακούσει. 

6. Ο µαθητής διαβάζει αυτό που έγραψε, δίνοντας τον ήχο 

µεταφράζοντας το γράµµα που άκουσε. 

7. Ο µαθητής προχωρεί και γράφει το «Ο» µε τη µέθοδο της 

πολυαισθητηριακής προσέγγισης, δηλαδή στον αέρα, στο θρανίο µε 

το δάκτυλο του, µε κλειστά µάτια, ιχνηλατώντας το σε ξύλινα 

γράµµατα, µε πλαστελίνη, στο τετράδιο του, Με τον τρόπο αυτό 

παίρνουν µέρος όλες τις αισθήσεις, αφοµοιώνοντας τελικά καλύτερα 

το γράµµα- φώνηµα και τέλος το αποκωδικοποιεί σε γραπτό 

σύµβολο. 

8. Αφού µάθει τα φωνήεντα µέσα από τις λέξεις- κλειδιά τότε τα ενώνει 

µε ένα νέο σύµφωνο-φθόγγο και κάνει συλλαβές. 

9. Όταν ο µαθητής εξοικειωθεί µε τα ονόµατα των φωνηµάτων (ή 

φθόγγων) και των γραµµάτων τους τότε προχωράει στο στάδιο όπου 

διαβάζει τις λέξεις µεγαλόφωνα. Έτσι αρχίζει η διαδικασία της πρώτης 

ανάγνωσης (reading process). 

10. Ο µαθητής προχωράει σταδιακά από τις µονοσύλλαβες λέξεις στις 

πιο σύνθετες και πολυσύλλαβες. 
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11. Αφού ο µαθητής εµπεδώσει καλά το προηγούµενο στάδιο προχωρεί 

παράλληλα µε την ανάγνωση και τη γραφή και στην ορθογραφία 

αυτών που µαθαίνει, χρησιµοποιώντας πάντοτε την 

πολυαισθητηριακή προσέγγιση. 

12. Έτσι σταδιακά ο µαθητής κτίζει βήµα βήµα τα στάδια της 

αναγνωστικής, ορθογραφική αλλά και της γραφικής δεξιότητας, από 

τα γράµµατα στις συλλαβές, τις λέξεις και τέλος στις προτάσεις και το 

κείµενο. 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται και ως η πιο επιτυχηµένη για την 

αντιµετώπιση-αποκατάσταση της δυσλεξίας από το 1974 µέχρι σήµερα. 

Θεωρείται σαν ένα πολύ καλά οργανωµένο πρόγραµµα στο οποίο το ένα 

στάδιο ακολουθείται από το επόµενο, µε ιεραρχική και λογική σειρά, που 

βοηθάει έτσι στην κατάκτηση της φωνολογικής γλώσσας. 

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ένα παράδειγµα στρατηγικής της 

πολυαισθητηριακή προσέγγισης (multi sensory approach method) στη 

διδασκαλία των συµφώνων δ, θ, φ.  

 

 

 

1. Να προσέξει τη θέση του στόµατος όταν προφέρεται π.χ. : 

 β χειλικό 

 δ οδοντικό 

2. Να δοκιµάσει µε το στόµα χωρίς να βγάλει ήχο το γράµµα-φώνηµα που 

πρόκειται να προφέρει 

3. Να νιώσει το γράµµα αν βγάζει αέρα ή όχι όπως το (β- φ- δ)   

4. Να το σχηµατίσει µε πλαστελίνη 

5. Να το γράψει µε το δάκτυλο του µε τα µάτια κλειστά στον αέρα/ θρανίο/ 

χαρτί 

6. Να το γράψει από τη µνήµη του ακούγοντας το. 

7. Να ξεχωρίσει το «β» ανάµεσα στις λέξεις ενός καταλόγου. 

8. Να χρωµατίσει όπου βρει στο κείµενο, π.χ το β µε κόκκινο 

                                                                    το φ µε γαλάζιο 

                                                                    το δ µε πράσινο 
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9. Να ακούσει και να γράψει συλλαβές από τη µνήµη του µε το β, φ, δ 

10 Να ακούσει και να γράψει λέξεις µε β, φ, δ στην αρχή, στη µέση ή στο 

τέλος της λέξης 

11. Να γράψει πρόταση µε γνωστές λέξεις που περιέχουν το β, φ, δ.  

(∆ακτυλά,2007,σελ 29) 

 

 

 

3.2.2.1 Τεχνικές και στρατηγικές για την ανάγνωση 

 

Οι Hornsby και Shear πιστεύουν πως η µέθοδος Alpha to Omega σαν τεχνική 

ανάγνωσης βοηθά το δυσλεκτικό µαθητή να διαβάζει µε ακρίβεια, ευχέρεια και 

τον βοηθά να φτάνει σε µια κανονική αναγνωστική ικανότητα σύµφωνα µε την 

ηλικία, τόσο στην ανάγνωση όσο και στην ορθογραφία. Οι ίδιοι εισηγούνται 

κάποιες χρήσιµες τεχνικές και στρατηγικές για να βοηθήσουν το δυσλεκτικό 

µαθητή να αναπτύξει τις δυνατότητες του, σε αυτό το τοµέα, στον ανώτερο 

δυνατό βαθµό. Τέτοιες στρατηγικές µπορούν να είναι: 

Ανάγνωση µε ακρίβεια (reading for accuracy) 

Μια συνεχής αγωγή για αποκατάσταση µπορεί να έχει πρακτική εξάσκηση, µε 

τη χρήση ηχογραφηµένης κασέτας, η όποια θα κατευθύνεται µε τη 

συνεργασία του ειδικού παιδαγωγού και του µαθητή. Στη συνεχή εξάσκηση 

για την αναγνωστική ακρίβεια θα διατυπώνονται προδιαγεγραµµένες 

δεξιότητες στις οποίες χρειάζεται η ενεργός συµµετοχή του µαθητή και 

επεκτείνεται µέχρι και την κατανόηση της έννοιας του περιεχοµένου των 

κειµένων. 

Ανάγνωση για αύξηση της αναγνωστικής ταχύτητας (increasing reading 

speed)  

O ειδικός παιδαγωγός επιλέγει αρχικά το κατάλληλο αναγνωστικό υλικό για το 

επίπεδο του συγκεκριµένου µαθητή. Η αύξηση της αναγνωστικής ταχύτητας 

συνάδει  µε τη γρήγορη αντίληψη του περιεχοµένου, η οποία επιτυγχάνεται 

όταν το κείµενο είναι εύκολο και εµπίπτει στα ενδιαφέροντα του µαθητή 

διατηρώντας του έτσι την προσοχή. Ενθαρρύνεται µε το τρόπο αυτό η 

γρήγορη εµπέδωση των πληροφοριών. Όσον αφορά τη ψηλότερη ταχύτητα 



 68 

αποµνηµόνευσης των πληροφοριών – από εµπειρίες δυσλεκτικών – 

επιτυγχάνεται στα κείµενα µε ελαφρότερη αποφόρτιση και ευκολότερη 

διαδικασία. Ο λόγος που συστήνεται το εύκολο υλικό κατά την εξάσκηση 

απόκτησης αναγνωστικής ταχύτητας είναι επειδή έχει άµεση σχέση µε τις 

ασυνήθιστες αιτίες της χαµηλής αναλογίας στην ανάγνωση. (Hornsb & Shear 

1993, σελ:52). 

Εδώ να αναφέρουµε ότι η αύξηση της αναγνωστικής ταχύτητας έχει σχέση µε 

τις κινήσεις των µατιών την ώρα της ανάγνωσης. Ένας ενήλικας µπορεί να 

αρπάζει 3-5 λέξεις µε µια µατιά από την κάθε γραµµή, ενώ ένα δυσλεκτικό 

παιδί χρειάζεται να δείχνει µε το µολύβι ή το δάκτυλο του την κάθε λέξη που 

αυτό λανθασµένα µπορεί να χαρακτηριστεί από τον δάσκαλο σαν 

ανωριµότητα. Εντούτοις για το δυσλεκτικό µαθητή θεωρείται απαραίτητο, για 

να µην µεταπηδά και χάνει τις γραµµές. Γι΄αυτό στην περίπτωση αυτή, 

ενθαρρύνεται ο µαθητής να δείχνει την ώρα που διαβάζει γιατί αυτό συµβάλει 

στην αρµονία µε τις κινήσεις των µατιών του (eye fixation). 

Ο ανασταλτικός παράγοντας στην έλλειψη απόκτησης αναγνωστικής 

ταχύτητας είναι η περίπτωση που ο µαθητής επαναλαµβάνει λέξεις και 

επιστρέφει πίσω κάθε φορά, οπισθοδροµώντας, για να ξαναδιαβάσει λέξεις ή 

οµάδες λέξεων που έχει ήδη διαβάσει. Οι εφηµερίδες αποτελούν χρήσιµο 

υλικό για εξάσκηση της αναγνωστικής ταχύτητας και της αρµονικής κίνησης 

των µατιών επειδή τα άρθρα τους είναι γραµµένα σε στενές στήλες. 

Ανάπτυξη µνήµης και κατανόησης του περιεχοµένου     

Η ανάγνωση δεν έχει καµία χρησιµότητα χωρίς τη δεξιότητα της κατανόησης 

του περιεχοµένου. Η κατανόηση του περιεχοµένου προϋποθέτει επαρκή και 

καλή δεξιότητα σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική χρήση της 

βραχυπρόθεσµης µνήµης. Η κατανόηση του κειµένου αποκαλύπτεται µε την 

ικανότητα του µαθητή να εξαγάγει το νόηµα του περιεχοµένου. 

Η πραγµατική αναγνωστική ταχύτητα προϋποθέτει και επαρκή κατανόηση του 

περιεχοµένου ώστε ο µαθητής να µπορεί να απαντήσει ορθά στις 4-5 

προφορικές ή γραπτές απαντήσεις. Ασφαλώς η κατανόηση της έννοιας του 

περιεχοµένου δεν θυσιάζεται χάριν της αναγνωστικής ταχύτητας, γιατί αυτό 

δεν σηµαίνει επάρκεια ανάγνωσης. 

Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι χρειάζεται ο κάθε µαθητής να προσαρµόζεται 

σε κάποιου είδους τεχνικές και στρατηγικές που προτείνονται από τον ειδικό 
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παιδαγωγό. Η αποτυχία του µαθητή να προσαρµοστεί σε ποικίλες 

αναγνωστικές ταχύτητες θα έχει σαν αποτέλεσµα την φτωχή αναγνωστική 

τεχνική καθώς και τη χαµηλή επάρκεια στην αποτελεσµατικότητα. 

Τεχνικές για την ανάπτυξη νοητικών εικόνων          

Οι τεχνικές του ειδικού παιδαγωγού που βοηθούν τον µαθητή να 

χρησιµοποιήσει όλες τις αισθήσεις του, µέσα από µια πολυαισθητηριακή 

προσέγγιση, θεωρούνται χρήσιµες για ταχύρυθµα συστήµατα µάθησης. Ο 

µαθητής µε τη βοήθεια του ειδικού παιδαγωγού δηµιουργεί µια φανταστική ή 

πραγµατική σκηνή από τις εµπειρίες του και έπειτα προχωράει στη περιγραφή 

τους. Η µέθοδος αυτή έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως σε διάφορους τοµείς της 

µάθησης καθώς και σε επαναληπτικές εργασίες και κρίθηκε ότι έχει µια 

ξεχωριστή επαρκή αποτελεσµατικότητα στο «Σκέφτοµαι και γράφω» 

Μπορεί, όπως πιστεύεται, να υπάρξει µια διαδικασία πληροφοριών του 

εσωτερικού κόσµου διαµέσου των 5 γνωστών αισθητηριακών καναλιών 

δηλαδή της όρασης, της ακοής, της αφής, της όσφρησης και της γεύσης. 

Σ’αυτή τη φιλοσοφία είναι που στηρίζεται η µάθηση και η αποκατάσταση όχι 

µόνο στο δυσλεκτικό άτοµο αλλά και σε οποιονδήποτε κανονικό αναγνώστη η 

χρήση της πολυαισθητηριακής προσέγγισης (multi sensory approach) 

(Hornsby & Shear 1993, σελ:63). 

.Μερικές τεχνικές και στρατηγικές για την ανάπτυξη νοητικών εικόνων µε τη 

χρήση των 5 αισθήσεων: 

 

ΟΠΤΙΚΕΣ: Ο µαθητής να κλείσει τα µάτια του και να φανταστεί ότι 

βλέπει στη σκέψη του (εσωτερικός κόσµος): 

• Αριθµούς, γράµµατα γραµµένα σε πίνακα 

• Ένα χρωµατιστό κύκλο, τρίγωνο ή τετράγωνο 

• Ένα αστέρι, ένα ήλιο κ.ο.κ  

ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ: Ο µαθητής να προσπαθήσει να ακούσει µέσα του: 

• Μια φωνή να του φωνάζει από µακριά 

• Παιδιά που πηγαίνουν µε τρένο, µια καµπάνα 

εκκλησίας κ.ο.κ 

ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Ο µαθητής να δει στον εσωτερικό του κόσµο και να νιώσει: 

• Τρέξιµο, κολύµπι, χορό κ.ο.κ 
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ΑΦΗ: Ο µαθητής να φανταστεί και να νιώσει ότι: 

• Τα χέρια του κουνιούνται 

• Τρέχει νερό στα δάκτυλα του, κ.ο.κ 

ΓΕΥΣΗ: Ο µαθητής να φανταστεί ότι δοκιµάζει: 

• Ένα ζεστό ρόφηµα 

• Ένα φρούτο 

• Ένα αναψυκτικό, κ.ο.κ 

ΟΣΦΡΗΣΗ: Ο µαθητής να σκεφτεί και να φανταστεί ότι: 

• Μυρίζεται ένα άρωµα 

• Μυρίζεται ένα λουλούδι, κ.ο.κ 

(Hornsby & Shear 1993, σελ:69) 

∆ηµιουργήθηκαν έτσι κάποιες καινοτοµίες για να βοηθήσουν το µαθητή να 

ανακαλέσει πληροφορίες. Τα περισσότερα ευρήµατα των επιστηµόνων 

κρίθηκαν ενδεικτικά για τη βελτίωση και την αποκατάσταση των δυσλεκτικών 

ατόµων. Μέχρι σήµερα έχει διευρυνθεί η χρήση εξειδικευµένων τεχνικών και 

στρατηγικών όπως οι οπτικές προσβάσεις που βοηθούν το µαθητή στη 

ταχύρυθµη επιτυχηµένη µάθησης, ιδιαίτερα στο µάθηµα της ορθογραφίας. Οι 

µαθητές έτσι µαθαίνουν να ενεργοποιούν το µέρος του εγκεφάλου τους που 

οπτικοποιεί την αποµνηµόνευση «ειδώλων λέξεων» παρά να προσπαθούν να 

δηµιουργούν νέα είδωλα κάθε φορά στην περίπτωση που θέλουν να 

ορθογραφήσουν τις λέξεις. 

 

3.2.2.2  Περιγραφικά στάδια διαδικασίας στην ορθογραφία   

 

Σύµφωνα µε την Dr Hornsby (1976) ακολουθείται παράλληλα µε την 

ανάγνωση και η διδασκαλία της ορθογραφίας. 

Αυτή η διαδικασία, όπως και της ανάγνωσης, στηρίζεται στην 

πολυαισθητηριακή τεχνική όπου ο µαθητής πρώτα πρέπει να ακούσει την 

πρόταση, να τη πει και να τη διαβάσει. 

Η διαδικασία στην ορθογραφία ακολουθεί την εξής σειρά (Hornsby 1976): 

1. Η/Ο δασκάλα, υπαγορεύει ολόκληρη την πρόταση την οποία ο µαθητής 

έµαθε να διαβάζει προηγουµένως και γνωρίζει ένα-ένα τα γράµµατα. 

2. Ο µαθητής καλείται να επαναλάβει προφορικά την πρόταση µεγαλόφωνα. 
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3. Ο δάσκαλος επαναλαµβάνει ολόκληρη την πρόταση για ακόµα µια φορά, 

αφού αποµονώσει την κάθε λέξη όπως ακριβώς θα γραφτεί από το 

µαθητή. 

4. Ο µαθητής γράφει την πρόταση, ψιθυρίζοντας την κάθε λέξη καθώς την 

γράφει, µεταφράζοντας µε τον τρόπο αυτό στον εαυτό του την προφορική 

πρόταση σε γραπτή (κωδικοποίηση σε γραπτά σύµβολα) 

5. Ζητείται ακολούθως από το µαθητή να διαβάσει δυνατά ότι ακριβώς έχει 

γράψει. 

6. Ο δάσκαλος προτείνει στο µαθητή να κάνει τυχόν διορθώσεις γιατί ποτέ 

δεν υποδεικνύεται σε αυτόν τι θα έπρεπε να είχε γράψει. Ενθαρρύνεται 

λοιπόν ο µαθητής να ελέγξει ξανά και ξανά την πρόταση αν είναι σωστή. 

Έτσι µε την µέθοδο της αυτοδιόρθωσης ο µαθητής καλείται να ανακαλύψει 

από µόνος του να βρει τα λάθη του. 

Η ορθογραφία αρχίζει µε την υπαγόρευση σύντοµων προτάσεων και σταδιακά 

οι προτάσεις αυξάνονται σε σύνθετες και πιο πολύπλοκες. 

Εισάγονται στη συνέχεια τα σηµεία στίξης όπως το «κόµµα» (,) ανάµεσα σε 

δύο προτάσεις, το κεφαλαίο στην αρχή και η τελεία στο τέλος της κάθε 

πρότασης (Hornsby ,1976) 

 

3.2.2.3 Τεχνικές-στρατηγικές στη διαδικασία του γραπτού λόγου- 

            σκέφτοµαι και γράφω 

       

Οι δυσλεκτικοί µαθητές έχουν δυσκολίες στους γραµµατικούς κανόνες και στη 

συντακτική δοµή στο γραπτό λόγο όπως για παράδειγµα «Σκέφτοµαι και 

γράφω» . Έχουν περισσότερες δυσκολίες στη γραπτή τους έκφραση, ενώ 

προσπαθούν να χρησιµοποιήσουν ή να αποφύγουν λέξεις τις οποίες δεν 

ξέρουν να γράφουν ορθογραφηµένα. Είναι πολύ συνηθισµένο φαινόµενο στο 

γραπτό λόγο να σπάζουν τη δοµή της γλώσσας, επειδή απαιτεί περισσότερη 

προσπάθεια τόσο στη τεχνική και στη δοµή όσο και στην ορθογραφηµένη 

γραφή και την τοποθέτηση του θέµατος. Αυτό, γιατί απαιτείται περισσότερη 

διευκρίνηση της σκέψης και της ικανότητας ώστε να εκφράζεται ο µαθητής 

σωστά και να τοποθετεί τα γεγονότα µε λογική και κατάλληλη διαδοχική σειρά. 
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Μια καλή αρχή είναι να δοθούν από τον δάσκαλο κάποιες σκέψεις σε σειρά 

µέσα από συζήτηση έτσι ο µαθητής να κατευθυνθεί και να τα βάλει σε µια 

γραπτή σωστή σειρά. 

Ως εναλλακτική µέθοδο θεωρείται η χρήση εικόνων ή η διήγηση µιας ιστορίας 

όπου ταυτόχρονα θα δίνονται διάφορες λέξεις κλειδιά όπως ξύπνησα, 

ντύθηκα, έπλυνα τα δόντια µου, πήρα το πρόγευµα µου, κ.τ.λ. Προχωρώντας 

ο δάσκαλος στις πιο σύνθετες πληροφορίες δίνει στο µαθητή διάφορες 

κατευθύνσεις, γενικούς κανόνες για ένα παιχνίδι ή του περιγράφει ένα 

σηµαντικό γεγονός µε τη µέθοδο της οπτικοποίηση του υλικού γιατί θεωρείται 

πολύ βοηθητική για να ένα δυσλεκτικό παιδί.          

Η γλωσσική αγωγή η οποία γίνεται µέσα από τα µαθήµατα του Αναλυτικού 

Προγράµµατος ενθαρρύνει τους µαθητές να εξασκούνται στη προσεκτική 

ακρόαση και στην ανάπτυξη της σωστής γλωσσικής αγωγής. ∆εν υπάρχει 

καµία αµφιβολία ότι ο προφορικός λόγος επιδρά άµεσα και αποτελεσµατικά 

στην κατανόηση του κειµένου και στην παραγωγή σωστού γραπτού 

γλωσσικού λόγου.  

 

3.2.3 Οι Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας Γραπτού Λόγου «∆. Μαυροµµάτη» για   

παιδιά µε ∆υσλεξία 

 

Οι ∆ιδακτικές µέθοδοι για να είναι κατάλληλες για την αποτελεσµατική 

διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος σε παιδιά µε δυσλεξία πρέπει να είναι: 

(Μαυροµµάτη, 1998, σελ. 50-69) 

� Εικονογραφική Μέθοδος για τη διδασκαλία των γραµµάτων του 

ελληνικού αλφαβήτου (συνήθως για µαθητές 5-7χρ). 

� Συλλαβική Μέθοδος για την διδασκαλία της Πρώτης Ανάγνωσης και 

            Γραφής(συνήθως για µαθητές 6-8χρ). 

� Εικονογραφική Μέθοδος και Γλωσσολογική προσέγγιση παράλληλα, 

και ταυτόχρονα, σε συνδυασµό, για τη διδασκαλία της ορθογραφίας 

(συνήθως για µαθητές µεγαλύτερους της Γ΄ τάξης δηµοτικού ως και 

ενήλικες κάθε ηλικίας). 
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Η Εικονογραφική Μέθοδος για τη διδασκαλία των γραµµάτων 

Τα δυσλεκτικά παιδιά δυσκολεύονται να θυµηθούν τα γράµµατα σε 

συνδυασµό µε τον ήχο – φθόγγο του το καθένα και αργούν περισσότερο από 

τα άλλα παιδιά να τα µάθουν. 

Με την Εικονογραφική Μέθοδο «∆. Μαυροµµάτη» κάθε γράµµα µετατρέπεται 

σε ένα γραµµικό σχέδιο που θυµίζει ακριβώς το σχήµα του συγκεκριµένου 

γράµµατος και τον ήχο του. 

Το σχέδιο συνοδεύεται από µια «ιστορία» που ταιριάζει στην εικονογραφική 

αναπαράσταση του γράµµατος, που επινοήθηκε για να ενισχύσει την 

συνειρµική σχέση σχήµατος του γράµµατος και φθόγγου. 

Η Μέθοδος εφαρµόζεται στα παιδιά της Α΄ τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου, στα 

παιδιά του Νηπιαγωγείου αλλά και σε κάθε άλλο άτοµο ανεξαρτήτως ηλικίας, 

που δεν ξέρει τα γράµµατα της ελληνικής αλφαβήτου. Προσφέρει έναν εύκολο 

και γρήγορο τρόπο αποµνηµόνευσης των γραµµάτων που είναι η βάση για 

την διδασκαλία της ανάγνωσης. (Μαυροµµάτη, 1998, σελ. 51) 

 

Η ∆ιδακτική της Εικονογραφικής Μεθόδου για τα γράµµατα 

Το γράµµα µε την Εικονογραφική Μέθοδο διδάσκεται από τον εκπαιδευτικό 

ως εξής: 

1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει το εικονογράφηµα του γράµµατος στο παιδί από τις 

    κάρτες που υπάρχουν στο πακέτο του «Προγράµµατος Πρώτης 

    Ανάγνωσης». 

2. Επισηµαίνει στο παιδί το σχήµα του γράµµατος και λεει καθαρά τον ήχο 

    του. 

3. Καλεί το παιδί να «γράψει» µε το δάχτυλό του το γράµµα στην κάρτα 

    πατώντας ακριβώς πάνω στο τυπωµένο γράµµα και ακολουθώντας τη 

    σωστή φορά γραφής του γράµµατος. 

4. Περιγράφει στο παιδί το εικονογράφηµα µε πολύ παραστατικό τρόπο. 

5. Τονίζει την κάθε λεπτοµέρεια της γραµµής του γράµµατος και εξηγεί τον 

    τρόπο που το κάθε σηµείο της απεικονίζεται στο εικονογράφηµα. 

6. Εξηγεί το λόγο για τον οποίο το συγκεκριµένο εικονογράφηµα µπορεί να 

    του θυµίζει τον ήχο – φθόγγο του γράµµατος αυτού. 

7. Καλεί το παιδί να γράψει πολλές φορές το γράµµα για να συνηθίσει τη 

    σωστή φορά γραφής του και για να καταφέρει να το γράφει εύκολα, 
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 γρήγορα και ωραία. 

Ο εκπαιδευτικός διδάσκει ένα-ένα όλα τα γράµµατα µε τον παραπάνω τρόπο, 

αρχίζοντας πρώτα από τα γράµµατα που έχουν διάρκεια και ηχηρότητα, και 

αφήνοντας τελευταία εκείνα που είναι άηχα και στιγµιαία (τ, κ, π) 

(Μαυροµµάτη, 1998, σελ. 53) 

 

Η Συλλαβική Μέθοδος για την διδασκαλία Πρώτης Ανάγνωσης & 

Γραφής 

Οι δυσλεκτικοί µαθητές Α΄ τάξης ∆ηµοτικού ακόµα και όταν έχουν µάθει τα 

γράµµατα δυσκολεύονται πολύ στην επόµενη φάση, που απαιτείται να 

αναγνώσουν τις συλλαβές και τις λέξεις αυτόµατα σαν ολότητες. 

Τα περισσότερα παιδιά προσπαθούν να διαβάσουν λέγοντας ένα-ένα τα 

γράµµατα (π.χ. κ+α) και προσπαθώντας κατόπιν να τα συνθέσουν µε το νου 

τους για να διαβάσουν τη συλλαβή ή τη λέξη. 

Η διαδικασία όµως αυτή έχει αποδειχθεί ότι δεν βοηθάει τα παιδιά στην 

απόκτηση ευχέρειας στην ανάγνωση. Όταν προσπαθούν να διαβάσουν µε τον 

τρόπο αυτόν τις λέξεις (π.χ. κ+α+ρ+α+β+ι), συνήθως ξεχνάνε ακόµα και το τι 

έχουν ήδη πει, και δυσκολεύονται πολύ να πουν στο τέλος ολόκληρη τη λέξη. 

Εκτός αυτού, ο παραπάνω τρόπος θυµίζει «αναγνώριση» γραµµάτων στη 

σειρά και όχι ανάγνωση λέξεων. Επίσης φαίνεται ότι δηµιουργεί επιπτώσεις 

σύγχυσης στο παιδί και δεν συµβάλλει στην κατάκτηση του µηχανισµού της 

ανάγνωσης. 

Η µέθοδος που διεθνώς έχει αποδειχτεί σαν η πλέον διευκολυντική για τα 

παιδιά που δυσκολεύονται, και µάλιστα όχι µόνο για την ελληνική γλώσσα 

αλλά και για κάθε άλλη αλφαβητική γλώσσα (π.χ. Αγγλική, Ιταλική), είναι η 

Συλλαβική Μέθοδος. 

Σύµφωνα µε τις αρχές της Συλλαβικής Μεθόδου διδάσκονται όλες οι 

γλωσσικές ιδιαιτερότητες ξεχωριστά και σε όλους τους πιθανούς συλλαβικούς 

τύπους (οι συλλαβές είναι φωνητικές και όχι σύµφωνα µε τους κανόνες 

γραµµατικής). 

Το γλωσσικό υλικό δίνεται στο παιδί για ανάγνωση µε σειρά αυστηρά 

διαβαθµισµένης δυσκολίας και οι λέξεις παρουσιάζονται για ανάγνωση και 

γραφή κατηγοριοποιηµένες και ταξινοµηµένες µε ειδική και συγκεκριµένη 

σειρά ανάλογα µε τη δοµή τους. 
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Το Πρόγραµµα Πρώτης Ανάγνωσης «Μαυροµµάτη» βασίζεται στην εφαρµογή 

της Συλλαβικής Μεθόδου και περιλαµβάνει όλα τα γλωσσικά φαινόµενα µε τα 

οποία πρέπει να εξοικειωθεί ο µαθητής σε συλλαβές και σε λέξεις. Προτείνεται 

για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου σε παιδιά που δυσκολεύονται, είτε από 

δυσλεξία είτε και από κάποιο άλλο µαθησιακό πρόβληµα. 

Συνήθως εφαρµόζεται σε µαθητές Α΄ ή Β΄ τάξης ∆ηµοτικού αλλά και σε κάθε 

άλλο µαθητή που δεν έχει ακόµα κατακτήσει τον µηχανισµό της ανάγνωσης 

και της γραφής (Μαυροµµάτη, 1998, σελ. 55). 

 

 

Εικονογραφική Μέθοδος για τη διδασκαλία της ορθογραφίας 

Τα δυσλεκτικά παιδιά παρουσιάζουν έντονη και ανυπέρβλητη αδυναµία στην 

ορθογραφία. 

∆υσκολεύονται να θυµηθούν την ορθογραφία των λέξεων ακόµα και αν τις 

έχουν συστηµατικά διδαχθεί και αν τις έχουν επαναλάβει πολλές φορές. 

Κάνουν λάθη ακόµα και σε λέξεις που γνωρίζουν ή σε καταλήξεις πολύ απλές 

και πολύ γνωστές τους από τη γραµµατική (π.χ. ρήµατα σε –ώνω). 

Επαναλαµβάνουν τα ίδια και τα ίδια λάθη όταν δεν συγκρατούν την προσοχή 

τους. Αν εξετάσουν το γραπτό τους µε προσοχή µπορούν ακόµα και να 

διορθώσουν αρκετά από τα λάθη τους αλλά όταν γράφουν ελεύθερα και 

αυθόρµητα συνήθως τα επαναλαµβάνουν. 

Τα δυσλεκτικά παιδιά αν και διορθώνονται αργά-αργά µε το χρόνο και 

παρουσιάζουν βελτιωµένη εικόνα στις µεγάλες τάξεις του ∆ηµοτικού, στο 

Γυµνάσιο και στο Λύκειο, πάντα έχουν µεγάλη διαφορά από τους 

συνοµηλίκους τους. Η έντονη ανορθογραφία τους συνεχίζει ακόµα και στην 

ενήλικη ζωή. 

Η Εικονογραφική Μέθοδος «∆. Μαυροµµάτη» προσφέρει στους δυσλεκτικούς 

µαθητές τη δυνατότητα να αποµνηµονεύσουν εύκολα, γρήγορα, χωρίς πολλές 

επαναλήψεις και εργασίες την ορθογραφία των λέξεων. Σύµφωνα µε τις αρχές 

της τα δύσκολα γράµµατα κάθε λέξης έχουν µετατραπεί σε γραµµικά σχέδια 

µιας σύνθεσης που αποτελεί την εικονογραφική αναπαράσταση της 

µορφολογίας και της σηµασίας της. 

Τα δυσλεκτικά άτοµα που δεν δυσκολεύονται να θυµούνται εικόνες 

συγκρατούν εύκολα στη µνήµη τους την παρουσία των εικονογραφηµάτων, κι 
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αυτά µε τη σειρά τους θυµίζουν τα συγκεκριµένα γράµµατα και συνεπώς και 

την ορθογραφία της λέξης. 

Η Εικονογραφική Μέθοδος προτείνεται για διδασκαλία σε δυσλεκτικά άτοµα 

κάθε ηλικίας, ακόµα και σε ενήλικες, και οδηγεί µε επιτυχία σε πολύ καλό 

επίπεδο ορθογραφίας και ανάγνωσης. Εφαρµόζεται οπωσδήποτε ταυτόχρονα 

και παράλληλα µε τη Γλωσσολογική Μέθοδο. 

 

Η Γλωσσολογική Μέθοδος για τη διδασκαλία της ορθογραφίας 

Η Γλωσσολογική Μέθοδος «∆. Μαυροµµάτη» στηρίζεται κατά βάση στις 

αρχές της σύγχρονης γλωσσολογίας µεν, εµπλουτίζεται όµως επίσης και µε 

κάποιες συγκεκριµένες µνηµονικές τεχνικές που επινοήθηκαν ειδικά για τη 

διευκόλυνση δυσλεκτικών µαθητών στην αποµνηµόνευση της ορθογραφίας 

των παραγωγικών κυρίως µορφηµάτων. 

Στα πλαίσια της εφαρµογής της διδάσκονται αναλυτικά τα µορφήµατα, κυρίως 

τα παραγωγικά, και η σηµασία την οποία φέρουν ή προσδίδουν στη λέξη στην 

οποία περιέχονται. Το παιδί µαθαίνει να αναλύει τις λέξεις στα µορφήµατα 

από τα οποία αποτελούνται, και συνειδητοποιεί τη σηµασία τους. 

Ένα σύστηµα µνηµονικών τεχνικών επινοήθηκε µε το οποίο επιδιώκεται η 

δηµιουργία ενός νοητού πλέγµατος που περιλαµβάνει τα µορφήµατα που 

έχουν παρόµοια ορθογραφία. Λόγω του ότι το πλέγµα αυτό προσδιορίζεται 

και ανακαλείται µε βάση ελάχιστα στοιχεία και ισχυρές συνειρµικές σχέσεις, 

διευκολύνει την αποµνηµόνευση και ανάκληση της ορθογραφίας ολόκληρου 

του µέρους της λέξης που βρίσκεται µετά το Θέµα. 

Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι η Εικονογραφική Μέθοδος οδηγεί στην 

αποµνηµόνευση της θεµατικής κυρίως ορθογραφίας και στον εµπλουτισµό 

του Οπτικού Λεξικού στη µνήµη, και η Γλωσσολογική Μέθοδος στοχεύει και 

συµβάλλει στην βαθύτερη κατανόηση της δοµής της γλώσσας, στη 

διδασκαλία της ετυµολογίας, της Παραγωγής και της Σύνθεσης, στην 

κατανόηση της κυριολεκτικής και µεταφορικής σηµασίας των λέξεων, και στην 

συνειδητοποίηση της χρήσης των λέξεων στο λόγο µας. 

Εποµένως, θα µπορούσαµε να πούµε ότι µε την Εικονογραφική Μέθοδο 

επεξεργαζόµαστε το Μορφολογικό επίπεδο του λόγου, ενώ µε τη 

Γλωσσολογική Μέθοδο επεξεργαζόµαστε το Σηµασιολογικό και το 

Πραγµατολογικό επίπεδο. 
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Οι δύο µέθοδοι εφαρµόζονται πάντοτε απαραίτητα παράλληλα και 

ταυτόχρονα για τη διδασκαλία της ορθογραφίας και προτείνονται ως 

κατάλληλες για δυσλεκτικούς µαθητές συνήθως µεγαλύτερους της Γ΄ τάξης 

του ∆ηµοτικού σχολείου (ή µεγαλύτερους των 8-9 χρόνων) καθώς και σε 

ενήλικες κάθε ηλικίας χωρίς περιορισµό. (Μαυροµµάτη, 1998, σελ. 62) 
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4.  ΠΩΣ ΟΙ Η/Υ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ  

     ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 

Είναι γεγονός ότι στη σηµερινή εποχή η πληροφορική έχει εισχωρήσει σε 

όλους τους τοµείς κάθε σύγχρονης κοινωνίας. Ο τοµέας της εκπαίδευσης δε 

θα µπορούσε να µείνει µακριά από την εξέλιξη αυτή και να µείνει 

ανεπηρέαστος. Στο χώρο της ειδικής αγωγής, σχετικά µε τη χρήση η/υ, η 

Κυπριακή  πραγµατικότητα είναι ακόµα αρκετά µακριά από εκεί που όλοι 

επιθυµούσαµε, λόγω της έλλειψης υλικοτεχνικής υποδοµής, αλλά λόγω 

έλλειψης κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισµικού και κατάλληλα εκπαιδευµένων 

δασκάλων.     

 Ο Η/Υ µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας αµερόληπτος δάσκαλος, 

παρέχοντας ένα ακίνδυνο κι ενεργό περιβάλλον για δηµιουργική και 

ανεξάρτητη µάθηση. Τα άτοµα µπορούν να ρυθµίσουν και να προσαρµόσουν 

τον η/υ στις δικές τους ανάγκες, ελέγχοντας τη µέθοδο εισόδου (π.χ άγγιγµα ή 

φωνή) και τον τύπο εξόδου (π.χ γραφικά, κείµενο ή ήχο). Τα διαφορετικά είδη 

µάθησης µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού µπορούν να λειτουργήσουν ως 

κίνητρο για τη συµµετοχή ατόµων στη διαδικασία της µάθησης ενισχύοντας τις 

δυνατότητες τους και αντισταθµίζοντας τις αδυναµίες τους. 

Οι υπολογιστές έχουν επίσης απλοποιήσει τη διαδικασία της γραφής. 

Επεξεργαστές κειµένου που µπορούν να µιλάνε το περιεχόµενο τους 

αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσµατικοί. Χαρακτηριστικά όπως είναι η 

πρόβλεψη λέξεων και συντµήσεις µπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιµα. 

Οι Η/Υ µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως  ψηφιακή επέκταση την 

ανθρώπινης µνήµης. Επιτρέπουν την γρηγορότερη καταγραφή των σκέψεων 

χωρίς να απαιτείται από το χρήστη να διαθέτει ικανοποιητική µνήµη. 

Επιπλέον, η ψηφιακή αποθήκευση της πληροφορίας καθιστά εφικτή την 

επεξεργασία και αλλαγή της στο µέλλον καθώς οι σκέψεις και οι ιδέες 

µπορούν να αλλάζουν. Η αναζήτηση και εύρεση των δεδοµένων είναι 

γρηγορότερη και ευκολότερη. 

Όπως ο κύριος Παρασκευόπουλος Μαρίνος αναφέρει στην οµιλία του στο 3ο   

πανελλήνιο επιστηµονικό συνέδριο ειδικής αγωγής του Π.Ε.Σ.Ε.Α: 
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«Οι κυριότεροι τοµείς στους οποίους  µπορεί να συνεισφέρει η χρήση του η/υ 

στην ειδική τάξη είναι τόσο ο τοµέας της ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της όσο και ο τοµέας 

της εφαρµογής και υλοποίησης ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.  

Πεποίθηση µου είναι η αποτελεσµατικότητα και η επιτυχία ειδικότερα σε µια 

ειδική τάξη, χώρο τόσο ευαίσθητο, µε απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες, εξαρτάται 

εξίσου σηµαντικά τόσο από το πόσο οργανωµένη είναι αυτή όσο και από τη 

σωστή εφαρµογή των κατάλληλων αναλυτικών προγραµµάτων»  

Η προσέγγιση της πρώτης ανάγνωσης και γραφής µε ένα εντελώς νέο τρόπο 

για τα παιδιά, όπως µπορεί να γίνει µε τον η/υ, δηµιουργεί µια καινούργια 

µαθησιακή κατάσταση και γίνεται το κίνητρο για µια νέα προσπάθεια.  

Ειδικά για τα άτοµα µε δυσλεξία, παρότι υποστηρίζεται από πολλούς ειδικούς 

ότι καµιά µέθοδος δεν είναι η κατάλληλη για όλα τα δυσλεκτικά παιδιά, η 

σύγχρονη έρευνα αποδεικνύει ότι η διδασκαλία τους µε φωνητικές- γλωσσικές 

µεθόδους και πολυαισθητηριακές τεχνικές αποκτά όλο και µεγαλύτερη 

αποδοχή µεταξύ των ειδικών (Πολυχρονοπούλου ,1995, σελ: 218).  

Σύµφωνα µε τη µέθοδο της πολυαισθητηριακής προσέγγισης, όσο 

περισσότεροι κώδικες χρησιµοποιούνται στην προσπάθεια για 

αποµνηµόνευσης του γλωσσικού υλικού, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για 

επιτυχία, αφού µε την εξάσκηση δραστηριοτήτων που απαιτούν την 

ενεργητική συµµετοχή όλων των αισθήσεων διευκολύνεται η προσπάθεια του 

δυσλεκτικού µαθητή για την εκµάθηση των συµβόλων (Μαυροµάτη, 1995, 

σελ; 108).                   

Επιλογή λογισµικού(Software Selection) 

Από τη στιγµή που θα πραγµατοποιηθεί η πρόσβαση στον Η/Υ το επόµενο 

βήµα είναι η επιλογή του κατάλληλου λογισµικού. Υπάρχουν διαθέσιµα 

προγράµµατα για ένα µεγάλο πλήθος µαθησιακών αναγκών από απλές 

εφαρµογές µε σκοπό την πρόκληση ερεθισµάτων, την ενίσχυση γνωστικών 

λειτουργιών, την ανάπτυξη της σχέσης ¨Αίτιου και Αποτελέσµατος¨ µέχρι 

πολυπλοκότερα προγράµµατα που αναπτύσσουν την αναγνώριση 

αντικειµένων, την ταξινόµηση, το ταίριασµα, καθώς και τις ικανότητες 

οµαδοποίησης. Είναι λοιπόν σηµαντικό η επιλογή του λογισµικού να γίνεται µε 

γνώµονα το σκοπό, την ηλικία, και τις ανάγκες του χρήστη.(www.dys.gr) 
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Ηχητικές και Οπτικές ∆ιευκολύνσεις (Sound and Visual Facilities) 

Οι  ηχητικές δυνατότητες ενός υπολογιστή πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως 

αφού ήχος, οµιλίας και µουσική, είναι χαρακτηριστικά που οι περισσότερες 

εφαρµογές διαθέτουν σήµερα. Για την ενίσχυση της σχέσης ¨Αίτιου και 

Αποτελέσµατος ¨ πρέπει οι διάφοροι ήχοι να αποτελούν απάντηση στις 

ενέργειες του χρήστη. Τα ηχεία τοποθετούνται κοντά στην οθόνη, καθώς αυτό 

βοηθάει το χρήστη να επικεντρώσει την προσοχή του και να µην αποσπάται 

από ήχους και θορύβους. Ο υπολογιστής µπορεί να παρέχει οπτικά εφέ µε τη 

χρήση γραφικών και κίνησης, στοιχεία σηµαντικά για την ενίσχυση της 

µάθησης (www.specialeducation.gr). 

 

Μεγέθυνση της οθόνης και Χρωµατισµένο Κείµενο (Speech 

Recognition as Dictation Tool)    

Η µεγέθυνση της οθόνης µπορεί να βοηθήσει το άτοµο µε γνωστικά 

προβλήµατα να εστιάσει την προσοχή του και να διαβάσει την κάθε λέξη 

ξεχωριστά. Ο χρωµατισµός του κειµένου επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για να τονίσει ή να υπενθυµίσει κάτι στο χρήστη. Χρωµατίζοντας κατάλληλα 

συγκεκριµένες φράσεις µέσα σε ένα άρθρο γίνεται ευκολότερη η εύρεση τους, 

ιδιαίτερα σε µεγάλο όγκο πληροφορίας. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τα 

χρώµατα που επιθυµεί καθώς µερικά δυσλεκτικά άτοµα βρίσκουν κάποιους 

χρωµατικούς συνδυασµούς περισσότερο εύχρηστους και κατανοητούς από 

κάποιους άλλους (www.specialeducation.gr). 

 

4.1Λύσεις Λογισµικού (Software Solutions) 

 

4.1.1 Αναγνώριση της Φωνής ως εργαλείο Υπαγόρευσης(Speech  

         Recognition as Dictating Tool) 

 

Η αναγνώριση της φωνής χρησιµοποιείται συχνά ως ένα βοηθητικό εργαλείο 

γραφής για τα άτοµα που υποφέρουν από δυσλεξία ή δυσγραφία ή έχουν τις 

γλωσσικές τους λειτουργίες περισσότερο αναπτυγµένες από τις γραφικές τους 

ικανότητες. Επιτρέπει στο χρήστη να υπαγορεύει κείµενο στον υπολογιστή 

χρησιµοποιώντας τη φωνή του . Ο χρήστης µιλάει σ’ ένα µικρόφωνο 
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προσαρµοσµένο κατάλληλα στο στόµα του και το σύστηµα µετατρέπει τις 

λέξεις σε ισοδύναµη ηλεκτρονική µορφή. 

Για να µπορέσει να χρησιµοποιήσει κανείς ένα σύστηµα αναγνώρισης φωνής 

θα πρέπει να είναι σε θέση να τροποποιήσει τον τρόπο οµιλίας του. ∆εν 

µπορεί να χρησιµοποιήσει τον η/υ µε τον ίδιο τρόπο που πραγµατοποιεί µια 

συνοµιλία, γιατί απλά οι υπολογιστές δεν είναι τόσο έξυπνοι. Μπορεί να 

πετύχει καλύτερα αποτελέσµατα όταν απαγγέλλει ξεχωριστά την κάθε λέξη, µε 

σταθερή ένταση και ρυθµό οµιλίας. Ένας τέτοιος τρόπος υπαγόρευσης 

απαιτεί σίγουρα κάποιο χρόνο εξάσκησης. 

 

 

4.1.2 Χαρακτηριστικά των συστηµάτων οµιλίας (Characteristics of 

         speech systems)      

 

Εκπαίδευση (Enrolment of training) 

Όλα τα συστήµατα περιέχουν µια διαδικασία εκπαίδευσης πριν µπορέσουν να 

ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 

παρουσιάζεται στο χρήστη µια σειρά από προτάσεις, τις οποίες αυτός πρέπει 

να διαβάσει στο σύστηµα. Στη συνέχεια αυτά τα δείγµατα φωνής 

χρησιµοποιούνται για τη βελτίωση του φωνητικού µοντέλου. 

∆ηµιουργία Λεξικού  (Vocabulary building) 

Στο βήµα αυτό γίνεται η εισαγωγή του εξειδικευµένου λεξιλογίου στο σύστηµα. 

Ο χρήστης προµηθεύει το σύστηµα αναγνώρισης φωνής µε κάποιο αριθµό 

εγγράφων τα οποία είναι χαρακτηριστικά της ορολογίας που αυτό 

χρησιµοποιεί. Το πρόγραµµα αναγνωρίζει τις καινούργιες λέξεις και προτρέπει 

το χρήστη να καταγράψει την προφορά τους για να µπορεί να τις αναγνωρίζει 

στο µέλλον. 

Φωνητικές εντολές για τη λειτουργία του η/υ (Voice commands to operate the 

computer) 

Κάθε σύστηµα έχει το δικό του σετ εντολών που χρησιµοποιούνται για τον 

έλεγχο του υπολογιστή. Σήµερα προωθείται η ιδέα της ανάπτυξης ενός 

ευρύτερου και πιο ευέλικτου σετ εντολών που θα πραγµατοποιεί παντού τις 

ίδιες λειτουργίες. Για παράδειγµα ο χρήστης θα µπορεί να πει «άνοιξε το 

Microsoft word », «ξεκίνα Microsoft word », «τρέξε το Microsoft word». Ένα 
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από τα πλεονεκτήµατα του φυσικού αυτού τρόπου οµιλίας, είναι ότι απαιτεί 

λιγότερη αποµνηµόνευση πληροφορίας. 

Μακροεντολές για υπαγόρευση και έλεγχο (Macros for dictation and 

commands)  

Μια µακροεντολή είναι η καταγραφή µιας σειράς από ενέργειες που µπορεί 

στη συνέχεια να αναπαραχθεί. Όλα σχεδόν τα συστήµατα, επιτρέπουν την 

αντιστοίχηση ενός µεγάλου σε µήκος κειµένου σε µια λέξη ή µικρότερη φράση. 

Είναι πολύ πιο εύκολο για παράδειγµα να πει κανείς «η διεύθυνση µου» και η 

φράση αυτή να αναπτυχθεί στις 4 γραµµές της πλήρους διεύθυνσης που 

διαφορετικά θα έπρεπε να υπαγορεύσει ο χρήστης. Οι µακροεντολές για τον 

έλεγχο λειτουργίας του η/υ στηρίζονται στην ίδια ιδέα, µε τη διαφορά ότι εδώ ο 

χρήστης αντιστοιχεί µια σειρά από εντολές σε µια φωνητική εντολή. Για 

παράδειγµα µπορεί να δηµιουργήσει µια µακροεντολή η οποία θα παίρνει το 

επιλεγµένο κείµενο και θα το ταχυδροµεί ηλεκτρονικά σε µια προκαθορισµένη 

λίστα αποδεκτών, καταγράφοντας όλα τα απαραίτητα βήµατα (αντιγραφή του 

επιλεγµένου κειµένου, εκκίνηση του προγράµµατος αλληλογραφίας, 

δηµιουργία νέου µηνύµατος, εισαγωγή της λίστας αποδεκτών, επικόλληση του 

κειµένου, αποστολή του µηνύµατος) και στη συνέχεια αντιστοιχίζοντας την 

παραπάνω διαδικασία σε µια φωνητική εντολή όπως «ταχυδρόµησε αυτό το 

κείµενο στους συναδέλφους µου» 

(http://homeworktips.about.com/od/lerningstyles/a/speechtools.htm). 

∆ιόρθωση σε συγκεκριµένες εφαρµογές (Correction into specific applications) 

Τα συστήµατα αναγνώρισης φωνής µπορούν να λειτουργήσουν µε µεγάλο 

πλήθος εφαρµογών και µε διαφορές στο τρόπο διόρθωσης. Όλα τα 

συστήµατα υποστηρίζουν µε κάποιο τρόπο τη µέθοδο «επέλεξε και πες», 

κυρίως σε σηµαντικές εφαρµογές όπως είναι το Word. Μπορεί να µετακινηθεί 

και να διορθώσει κανείς τη λανθασµένη λέξη λέγοντας απλά «διόρθωσε» και 

στη συνέχεια τη λέξη ή να µετακινηθεί µε µια φωνητική εντολή όπως 

«µετακινήσου 2 γραµµές επάνω, 3 λέξεις δεξιά» κλπ. 

((www.ability.com/speech/speech-description.htm). 

Αναπαραγωγή ηχογραφηµένης οµιλίας (Playback of recorded speech)  

Μετά την υπαγόρευση ενός µπλοκ κειµένου είναι πολύ δύσκολο να θυµηθεί 

κανείς αυτά που έχει πει κάνοντας τις διορθώσεις. Για το λόγο αυτό πολλά 

συστήµατα καταγράφουν αυτά που λεει ο χρήστης κατά την υπαγόρευση. Στη 
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συνέχεια µπορεί να ακούσει όσα έχει πει και να τα συγκρίνει µε το 

αναγνωρισµένο κείµενο.  

Κείµενο σε Φωνή (Text-to-Speech)  

Είναι ένα χαρακτηριστικό πολύτιµο για τη διόρθωση και επαλήθευση. Μέσο 

κάποιας συνθετικής φωνής ο χρήστης µπορεί να ακούσει το αναγνωρισµένο 

κείµενο επισηµαίνοντας τα λάθη αναγνώρισης και ελέγχοντας τις διάφορες 

έννοιες και σηµεία στίξης. 

http://homeworktips.about.com/od/lerningstyles/a/speechtools.htm) 

Οµώνυµα (Homonyms)  

Λέξεις οι οποίες ακούγονται το ίδιο αλλά γράφονται διαφορετικά (οµώνυµες 

λέξεις) πολλές φορές δηµιουργούν προβλήµατα. Τα συστήµατα αναγνώρισης 

φωνής δεν επιλύουν πλήρως το πρόβληµα αυτό. Μπορεί για παράδειγµα ο 

χρήστης να πει τη λέξη «αυτή» και το πρόγραµµα να αναγνωρίσει «αυτί». Η 

περίπτωση αυτή έχει την ιδιοµορφία ότι η αναγνωρισµένη λέξη είναι 

ορθογραφικά σωστή και εποµένως το σύστηµα δεν θα ζητήσει από το χρήστη 

να τη διορθώσει. Τα συστήµατα τα οποία διορθώνουν κατά τη διάρκεια της 

υπαγόρευσης είναι περισσότερο επιρρεπή σ’ αυτή τη κατηγορία λαθών. 

Ελέγχουν µόνο την τελευταία κάθε φορά λέξη για να αποφασίσουν. Λέγοντας 

κανείς «to» και µετά «big», είναι πιθανότερο να πάρει ως αναγνώριση τη 

φράση «to big» ( µε τη λογική ότι η λέξη «to» χρησιµοποιείται πιο συχνά από 

τις λέξεις «too» ,«two». Περισσότερο έξυπνα συστήµατα κοιτάνε ένα σύνολο 

λέξεων πριν αποφασίσουν προτείνοντας έτσι τη λέξη «too», που είναι και η 

σωστή στη φράση «too big». 

Ακρίβεια   

Κάθε φορά που τα συστήµατα αναγνώρισης φωνής επεξεργάζονται αυτό που 

ο χρήστης λεει, χρησιµοποιούν ένα µεγάλο λεξικό και στατιστικά στοιχεία για 

το πώς αυτές οι λέξεις συνήθως χρησιµοποιούνται. Ταυτόχρονα διατηρούν 

ένα προφίλ της φωνής κάθε ατόµου που χειρίζεται το σύστηµα, όπου 

αποθηκεύονται πληροφορίες  για το πώς υπαγορεύει τις λέξεις και για το 

εξειδικευµένο λεξιλόγιο που ενδεχοµένως χρησιµοποιεί. Όλες αυτές οι 

µέθοδοι επιτρέπουν στα συστήµατα αναγνώρισης φωνής να έχουν ακρίβεια 

αναγνώρισης µεγαλύτερη από 95%. Τα περισσότερα λάθη που γίνονται είναι 

η αντικατάσταση των λέξεων που ο χρήστης λεει µε άλλες λέξεις οι οποίες 

όµως έχουν σωστή ορθογραφία (οµώνυµες λέξεις). 
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Για να µπορέσει κανείς να αξιοποιήσει το σύστηµα αναγνώρισης φωνής όσο 

γίνεται καλύτερα, χρειάζεται να εντοπίσει και να διορθώσει τις λέξεις που δεν 

έχουν σωστά αναγνωριστεί. Κάθε φορά που δίνεται µια διόρθωση το σύστηµα 

µπορεί και µαθαίνει ρυθµίζοντας παράλληλα και το αντίστοιχο φωνητικό 

προφίλ που χρησιµοποιεί (www.ability.com/speech/speech-description.htm). 

 

4.1.3 Προγράµµατα Υποβοήθησης της Μνήµης (Memory Aid Software)  

 

Τα δυσλεκτικά άτοµα παρουσιάζουν συχνά προβλήµατα µνήµης, ιδιαίτερα µε 

την µνήµη µικρής διάρκειας ή εργασίας. Πολλά παιδιά µε µαθησιακές 

δυσκολίες έχουν επίσης αδύναµη ακουστική και/ή οπτική µνήµη. Αυτό δεν 

αποτελεί απαραίτητα τη µοναδική αιτία των προβληµάτων τους, αλλά σίγουρα 

µια φτωχή µνήµα εργασίας δηµιουργεί δυσκολίες σε δραστηριότητες που 

αφορούν την καθηµερινή οργάνωση και την εκτέλεση των µαθητικών 

υποχρεώσεων. Η βελτίωση της µνήµης αντιθέτως, βοηθάει τα δυσλεκτικά 

άτοµα να επανακτήσουν πολλές ικανότητες και ιδιαίτερα αυτές που 

σχετίζονται µε τη γραφή και ανάγνωση. Υπάρχουν επίσης χρήσιµα 

προγράµµατα για τα άτοµα που δυσκολεύονται να θυµηθούν εντολές, 

γεγονότα και λέξεις. Μερικά από αυτά παρουσιάζουν µια σειρά από εικόνες 

την οποία πρέπει ο χρήστης να θυµηθεί. Η διάταξη εξαφανίζεται από την 

οθόνη και ο χρήστης προσπαθεί να δηµιουργήσει την ίδια διευθέτηση µέσα 

από τις διαθέσιµες επιλογές. Τα αντικείµενα παρουσιάζονται οπτικά και/ ή 

ακουστικά για να ελέγξουν ή να βελτιώσουν την οπτική και/ ή ακουστική 

µνήµη αντίστοιχα. Έχουν διάφορα επίπεδα δυσκολίας και µια µεγάλη ποικιλία 

από εικόνες ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη. Ο αριθµός των 

αντικειµένων, η ταχύτητα παρουσίασης και η πολυπλοκότητα της διάταξης 

µπορούν να προσαρµόζονται στις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόµου. Το µέγεθος 

της λεπτοµέρειας που πρέπει να θυµάται ο χρήστης αυξάνει σε κάθε επίπεδο, 

ενισχύοντας έτσι τη µνήµη και την ικανότητα συγκέντρωσης 

(www.gerasimosfampiatos-speechtherapy.gr) 

Για τα άτοµα που δυσκολεύονται να εστιάσουν την προσοχή τους υπάρχουν 

προγράµµατα τα οποία παρουσιάζουν ένα πλέγµα από εικόνες, στην 

συνέχεια εξαφανίζουν από την οθόνη κάποιες από αυτές, επανεµφανίζουν 

όλες τις εικόνες και ζητάνε από το χρήστη να αναγνωρίσει εκείνες, τις εικόνες 
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που είχαν παραµείνει. Είναι δυνατός ο καθορισµός του αριθµού των εικόνων 

και η χρονική διάρκεια που αυτές εµφανίζονται. 

Άλλες εφαρµογές οξύνουν τις ικανότητες της µνήµης και της γλώσσας 

ταιριάζοντας λέξεις µε αντικείµενα που ενσωµατώνουν χρώµατα, ήχο και 

κίνηση. Ο χρήστης καλείται να ταιριάξει εικόνα µε εικόνα, εικόνα µε λέξη ή 

λέξη µε λέξη. Γενικά τα προγράµµατα υποβοήθησης της µνήµης έχουν 

σχεδιαστεί σαν εργαλεία που µπορούν να βελτιώσουν τη µνήµη (ονοµασία, 

άσκηση, οπτικοποίηση, σύνδεση, οµαδοποίηση και ταξινόµηση) και να 

αυξήσουν την προσοχή και τη συγκέντρωση. 

(www.mindtools.com/pages/articles/newISS_01.htm) 

  

4.1.4 Προγράµµατα ∆ιαχείρισης Χρόνου και Καθηµερινού Σχεδιασµού 

(Daily Planning and Time Management Software) 

 

Τα άτοµα µε δυσλεξία δυσκολεύονται συχνά να οργανώσουν τις 

δραστηριότητες της καθηµερινής τους ζωής. Συνήθως προτιµούν να 

σκέπτονται µε εικόνες παρά µε λέξεις και να δηµιουργούν νοητούς πίνακες 

από ιδέες και εικόνες µε χρώµατα και σχήµατα, καθώς επίσης πολλές φορές 

κρατάνε σηµειώσεις για να µπορέσουν να θυµηθούν πράγµατα και 

καταστάσεις. Η κατάλληλη διαχείριση του χρόνου απαιτεί συγκράτηση της 

πληροφορίας και ικανότητες οργανωτικές, συσχέτισης και βασικών 

υπολογισµών. 

Υπάρχουν προγράµµατα τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την 

οργάνωση της καθηµερινής ζωής των ατόµων µε µαθησιακές δυσκολίες ώστε 

να µπορέσουν να ζήσουν υπεύθυνα και ανεξάρτητα. Υποστηρίζουν το χρήστη 

στη δηµιουργία πλάνων και χρονοδιαγραµµάτων, κρατώντας στοιχεία και 

λεπτοµέρειες που τον δυσκολεύου. Περιέχουν ατζέντα η οποία καταγράφει τις 

δραστηριότητες σε ηµερήσια, εβδοµαδιαία και µηνιαία βάση. Η πληροφορία 

µπορεί να παρουσιάζεται µε κείµενο και/ή εικόνες και ήχο ανάλογα µε τις 

ιδιαιτερότητες του χρήστη. Πληροφορίες που κρατούνται σχετικά µε τις 

διάφορες δραστηριότητες είναι: 

 Πότε θα πραγµατοποιηθεί, 

 Ο απαιτούµενος χρόνος, 

 Προτεραιότητα, 
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 Συχνότητα 

Επιπλέον είναι δυνατή η εισαγωγή πληροφορίας, η οποία θα βοηθήσει το 

χρήστη να πραγµατοποιεί τα διάφορα βήµατα µιας δραστηριότητας. Μπορεί 

επίσης να δει την ατζέντα και τις προγραµµατισµένες ενέργειες, να προσθέσει 

ή να αλλάξει το χρονοδιάγραµµα και να θέσει υπενθυµίσεις για τις πιο 

σηµαντικές ενέργειες (www.mindtools.com/pages/articles/newHTE_03.htm, 

www.mindtools.com/pages/articles/newHTE_96.htm, www.devplanner.com). 

 

4.2 Μαθηµατικό Λογισµικό (Mathematics Software) 

 

Οι αριθµοί, οι υπολογισµοί και γενικά µαθηµατικές πράξεις αποτελούν συχνά 

πρόβληµα για τα δυσλεκτικά άτοµα τα οποία αναζητούν λύσεις για να 

µπορέσουν να διδαχθούν και να ενισχύσουν την ικανότητα τους στους 

µαθηµατικούς υπολογισµούς. Υπάρχουν πολλά προγράµµατα για τη 

εκµάθηση της λύσεις προβληµάτων, βασικών πράξεων, υπολογισµών, 

κλασµάτων, αναγνώρισης σχηµάτων και τη δηµιουργία λογικών σχηµάτων. 

Μερικά παραδείγµατα περιλαµβάνουν: 

- Προγραµµατιστικά εργαλεία τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να 

επιλύουν βασικά µαθηµατικά προβλήµατα απευθείας στον υπολογιστή, 

όπως ακριβώς και αν χρησιµοποιούσαν το παραδοσιακό τρόπο, 

δηλαδή χαρτί και µολύβι. Τα προγράµµατα αυτά έχουν επιπλέον 

χαρακτηριστικά ‘πως είναι η ηχητική ανάδραση, ρυθµίσεις για έντονο 

κοντράστ και µεγάλη ποικιλία σε χρώµατα και µεγέθη γραµµατοσειρών.  

- Παιχνίδια τα οποία επιβραβεύουν το µαθητή κάθε φορά που απαντάει 

σωστά σε µια ερώτηση. ∆ιαθέτουν διάφορα επίπεδα µε διαφορετικό 

δείκτη δυσκολίας, σχετικά µε τις µαθηµατικές πράξεις. 

- Puzzle µε κρυµµένες εικόνες όπου ο χρήστης επανατοποθετεί τα 

κοµµάτια του puzzle για να ανακτήσει την κρυµµένη εικόνα. Ενισχύουν 

τις γνώσεις της γεωµετρίας, την αίσθηση του χώρου και βελτιώνουν την 

ικανότητα; Επίλυσης προβληµάτων. 

Τα προγράµµατα αυτής της κατηγορίας αποτελούν ένα πολύτιµο εργαλείο 

γιατί στηρίζονται στη συνεχή άσκηση και την εκµάθηση  µαθηµατικών από 
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παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες, χωρίς αυτά να χάνουν την υποµονή τους. 

Παρέχουν αρκετά ερεθίσµατα για να διατηρούν το παιδικό ενδιαφέρον 

(www.dyslexia.ie/maths.htm, www.filedland.com/software/dyslexia.htm). 

 

4.3 Εργαλεία Εκπαίδευσης στην Πληκτρολόγηση (Typing Training 

Tools)   

 

Η πρόσβαση στους υπολογιστές στη σηµερινή εποχή γίνεται από πολύ µικρή 

ηλικία, πριν ακόµα τα παιδιά µάθουν να διαβάζουν. Η πληκτρολόγηση είναι 

µια ικανότητα που πρέπει όλα τα παιδιά να αποκτήσουν και κυρίως τα 

δυσλεκτικά άτοµα που δυσκολεύονται να µεταφέρουν τις ιδέες τους στο χαρτί. 

Κατάλληλα προγράµµατα διδάσκουν τα παιδιά πως να πληκτρολογούν 

αποτελεσµατικά και τα βοηθούν να αναπτύξουν πρόωρες ικανότητες γραφής 

και ανάγνωσης. ∆ιδάσκουν τη θέση και τη χρήση των πλήκτρων 

συσχετίζοντας τα γράµµατα µε εικόνες και οµιλία και ενσωµατώνουν 

χαρακτηριστικά όπως: 

 Πλήθος λέξεων για κάθε κατηγορία, 

 Εµφάνιση εικόνας, γραµµάτων ή λέξεων, 

 Είσοδο δεδοµένων µε πληκτρολόγιο, ποντίκι ή πληκτρολόγιο οθόνης, 

 Ηχητικά εφφέ, παραµέτρους οµιλίας,  επιλογή γραµµατοσειράς και 

µεγέθους, 

 Εκτύπωση αναφοράς επίδοσης στο τέλος κάθε άσκησης, 

 ∆υνατότητα δηµιουργίας λίστας, από το χρήστη, µε λέξεις και εικόνες, 

προσθέτοντας φωνή στις λέξεις και επισυνάπτοντας ακόµα τον 

φωνητικό συλλαβισµό της κάθε µιας (www.rehabtool.com). 

 

 

4.4 Λογισµικό Περιγράµµατος και Σύνθεσης Ιδεών (Brainstorming 

and Outlining Software ) 

 

Η παραγωγή γραπτής δουλείας για πολλά δυσλεκτικά άτοµα αποτελεί συχνά 

πρόβληµα. Τις περισσότερες φορές αυτό δεν είναι αποτέλεσµα έλλειψης 

γνώσεων ή ιδεών για το σχετικό θέµα, αλλά δυσκολία µεταφοράς των 
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γνώσεων στο χαρτί µε το κατάλληλο στυλ και την απαραίτητη µορφοποίηση. 

Τα προγράµµατα σύνθεσης ιδεών παρέχουν µια άλλη προσέγγιση για τη 

διεκπεραίωση των γραπτών καθηκόντων, αποθηκεύοντας αρχικά την 

πληροφορία µε ένα τρόπο αδόµητο και οργανώνοντας την κατάλληλα στη 

συνέχεια. Προγράµµατα που λειτουργούν ως πρόχειρο και εφαρµογές 

αποτύπωσης ιδεών, επιτρέπουν στο χρήστη να σχεδιάσει και να καταγράψει 

τις ιδέες του και στη συνέχεια να τις συσχετίσει µεταξύ τους. Η απεικόνιση 

αυτή των ιδεών µετατρέπεται σε κάποιο περίγραµµα, το περίγραµµα σε 

πρόχειρη παρουσίαση και η πρόχειρη παρουσίαση σε τελικό έγγραφο. Οι 

προσεγγίσεις αυτές είναι ιδιαίτερα βοηθητικές στα άτοµα που δυσκολεύονται 

να ξεκινήσουν, να οργανώσουν, να συσχετίσουν και να τελειοποιήσουν τις 

γραπτές τους εργασίες, αποτελώντας ένα πολύτιµο εργαλείο αφού είναι 

εφικτή η δηµιουργία ιστογραµµάτων, διαγραµµάτων ροής κλπ. 

Τα προγράµµατα σύνθεσης ιδεών καθοδηγούν το χρήστη στα διάφορα στάδια 

της δηµιουργίας ενός καλού γραπτού δοκιµίου όπως τη καταγραφή των 

πρόχειρων σηµειώσεων, την δόµηση τους σε µια λογική σειρά, την αυτόµατη 

δηµιουργία µιας πρόχειρης παρουσίασης και τη δηµιουργία τελικής 

παρουσίασης. Μπορούν  και υποστηρίζουν διάφορα είδη προτύπων : 

 Φανταστικό (imaginative)- για τη γραφή µυθιστορηµατικών έργων, 

 Προσωπικό (Personal) – για τη γραφή προσωπικής ιστορίας ή 

ηµερολογίου 

 Λειτουργικό (Functional)- για τη δηµιουργία αναφορών, οδηγιών, 

άρθρων, εκθέσεων. 

Στο χρήστη παρέχεται ένα πλήθος από εργαλεία ανάλογα µε το στυλ γραφής 

του και τον απαιτούµενο βαθµό βοήθειας. 

 Κατασκευή λέξεων (Word Builder). Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο 

πρόγραµµα που επιτρέπει την αποθήκευση ουσιαστικών µαζί µε 

κάποια σχετικά επίθετα και µια πρόταση ως παράδειγµα, 

 Θησαυρός (Thesaurus).Επιλογή ανάµεσα σε συνώνυµες λέξεις και η 

δυνατότητα αντικατάστασης της αρχικής λέξης µε κάποια άλλη.  

 Σηµειωµατάριο (Note Maker). Καταγράφει τις βασικές σκέψεις και ιδέες 

και χρησιµοποιεί τις ερωτήσεις Ποίος, Που και Πότε για να 

δηµιουργήσει λεπτοµέρειες σχετικά µε χαρακτήρες, τοποθεσίες και 

χρόνους. 
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 Εργαλείο ∆όµησης (Structure Maker).  Αλλάζει συνεχώς τον τρόπο 

παρουσίασης πρόχειρων σηµειώσεων µέχρι ο χρήστης να βρει την 

κατάλληλη γι’ αυτόν διάταξη. 

 Πρόχειρη ∆ιάταξη (Draft Maker). Όλα τα τµήµατα του γραπτού 

τοποθετούνται στην οθόνη και ο χρήστης πρέπει να µετατρέψει τις 

σηµειώσεις σε ολοκληρωµένες προτάσεις. 

 ∆ιόρθωση (Proof Maker). Ελέγχει την ορθογραφία και κάνει τις 

απαραίτητες διορθώσεις και βελτιώσεις στις προτάσεις. Μετρητής που 

προειδοποιεί τον χρήστη σε περίπτωση που δεν έχει χρησιµοποιήσει 

τον απαιτούµενο αριθµό προτάσεων. 

 Επεξεργαστής Κειµένου (Word Processor). Ρωτάει το χρήστη αν είναι 

έτοιµος να προχωρήσει στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και 

µορφοποίησης. Γίνεται έτσι ο τελικός έλεγχος, εισάγονται τυχόν 

εικόνες και δηµιουργείται ένας κατάλληλος τίτλος για την εργασία. 

(www.abdn-ac.uk/atech/eguip.shtml) 

 

4.5 Λογισµικό Αναφοράς, Λεξικά και Εγκυκλοπαίδειες (Reference 

Software, Dictionaries & Encyclopedias) 

 

Είναι γνωστό ότι µπορεί κανείς να παράγει πλήθος άρθρων µε την αναφορά 

σε κατάλληλο υλικό όπως είναι τα λεξικά και οι εγκυκλοπαίδειες. Η µετατροπή 

του υλικού από έντυπη σε ηλεκτρονική µορφή αλλάζει τον τρόπο χρήσης του 

όπως ακριβώς το πληκτρολόγιο αντικαθιστά το στυλό. Οι  εγκυκλοπαίδειες, τα 

λεξικά και τα άλλα εργαλεία αναζήτησης, επιτρέπουν στους µαθητές µε 

µαθησιακές δυσκολίες να ολοκληρώσουν εκθέσεις και γραπτές εργασίες µε 

τρόπο αξιόπιστο και ανεξάρτητο. 

Χρήση των λεξικών 

Υπάρχουν τρεις κύριοι λόγοι για να χρησιµοποιήσει κανείς λεξικό: 

1) για τον έλεγχο ορθογραφίας, 

2) για επεξήγηση µιας λέξης, 

3)  για έλεγχο αν χρησιµοποιείται η σωστή λέξη 
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Λόγω του ότι τα δυσλεκτικά άτοµα δεν γνωρίζουν την ορθογραφία 

αντιµετωπίζουν πρόβληµα στην εύρεση της επιθυµητής λέξης, άρα τους είναι 

δύσκολο να χρησιµοποιούν λεξικά. 

Για τον παραπάνω λόγο, τα περισσότερα λεξικά που απευθύνονται σε 

δυσλεκτικά άτοµα διαθέτουν ένα επιπλέον χαρακτηριστικό «Σύγχυσης» 

(«common Confusable»). Ο χρήστης εισάγει τη δυσλεκτική του σκέψη όπως η 

λέξη ηχεί στα αυτιά του και το λεξικό του προτείνει µια λίστα από πιθανές 

λέξεις µαζί µε την επεξήγηση της κάθε µιας για να µπορέσει ο χρήστης να 

επιβεβαιώσει τη σωστή. Συχνά υπάρχει παραποµπή σ’ ένα θησαυρό (µια 

λίστα από συνώνυµες λέξεις που έχουν παρόµοια σηµασία) για τη παροχή 

επιπλέον βοήθειας. Κάποια λεξικά επίσης µπορούν όταν τους ζητηθεί να 

«µιλήσουν» το περιεχόµενο τους (www.dys.gr) 

 

4.6 Ηλεκτρονικά Βιβλία (Electronic Books)  

 

Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι πολύ χρήσιµα σε µαθητές µε µαθησιακές 

δυσκολίες, αφού ανοίγουν νέους δρόµους στην εκπαίδευση, αποτελώντας το 

µαθησιακό περιβάλλον των παραπάνω ατόµων. 

Η συµβατική και ηλεκτρονική παρουσίαση της πληροφορίας έχουν πολλά 

κοινά χαρακτηριστικά όπως είναι η µορφοποίηση του κειµένου, σύµβολα, 

γραφικά και ένα πλάνο για την οργάνωση του περιεχοµένου ώστε αυτό να 

παρουσιάζει µια ροή και λογική συνέχεια. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι 

σίγουρα περισσότερο ευπαρουσίαστα στην ηλεκτρονική τους µορφή. Οι 

γραµµατοσειρές και οι εικόνες για παράδειγµα µπορούν εύκολα να αλλάξουν 

σε µέγεθος ανάλογα µε τις ανάγκες του χρήστη. Επιπλέον η ηλεκτρονική 

παρουσίαση ενσωµατώνει χαρακτηριστικά όπως: 

 Υπερσυνδέσεις (hyperlinks) που συνδέουν ένα τµήµα του κειµένου 

µε άλλα τµήµατα στο ίδιο ή σε άλλα έγγραφα, τοπικά ή στο 

διαδίκτυο, 

 Λειτουργίες αναζήτησης για την άµεση εύρεση της επιθυµητής 

πληροφορίας, 

 Πρόσθετες επιλογές παρουσίασης και µορφοποίησης όπως είναι η 

κίνηση, ο ήχος και η οµιλία, 
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 Αµεσότητα και αλληλεπίδραση που επιτρέπει στον αναγνώστη να 

ελέγξει, τροποποιήσει και διαχειριστεί όλους τους διαθέσιµους 

πόρους. 

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά προσφέρουν σηµαντικά                                                   

πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τις παραδοσιακές µεθόδους, αφού 

κυκλοφορούν όλο και περισσότερα ηλεκτρονικά βιβλία. 

 

4.7 Ενισχυτικό Λογισµικό (Enabling or Access Software) 

 

Τα προγράµµατα αυτής της κατηγορίας παρέχουν στα δυσλεκτικά άτοµα την 

πρόσθετη εκείνη βοήθεια ώστε να µπορέσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες 

γραφής και ανάγνωσης σε µεγάλο βαθµό. 

 

4.7.1 Προγράµµατα Κειµένου σε Οµιλία (Text To Speech Programs and 

        Echo options)  

 

Όπως ήδη αναφέραµε, η γραφή είναι µια διαδικασία δύσκολη και επίπονη για 

τα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες. Προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου και 

ιδιαίτερα αυτά µε οµιλία, αποτελούν χρήσιµα εργαλεία από το αρχικό στάδιο 

της καταγραφής και του πρόχειρου σχεδιασµού της πληροφορίας, έως το 

στάδιο της τελικής επεξεργασίας και έκδοσης. Η άµεση ανάδραση που ο 

υπολογιστής παρέχει βοηθάει το χρήστη να εκτιµήσει την πρόοδο που έχει 

επιτευχθεί και τον ενθαρρύνει στην συνέχεια της προσπάθειας του. Πολλά 

άτοµα που δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τα συντακτικά και ορθογραφικά 

λάθη τους όταν τα βλέπουν, µπορούν να τα διακρίνουν αµέσως µόλις τα 

ακούσουν. 

Οι επεξεργαστές κειµένου µε δυνατότητες οµιλίας µπορούν και διαβάζουν 

αυτό που πληκτρολογείται χρησιµοποιώντας µια κατάλληλη συνθετική φωνή, 

ενώ ταυτόχρονα τονίζεται και το τρέχων κείµενο. Υπάρχει έτσι µια απευθείας 

σχέση σ’ αυτό που ακούγεται και σ’ αυτό που γράφεται. Μπορούν να 

αντηχήσουν γράµµατα, λέξεις, προτάσεις και παραγράφους και να διαβάσουν 

επιλεγµένα τµήµατα κειµένου. Ο χρήστης µπορεί να ακούσει το κείµενο όποτε 
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επιθυµεί και να ρυθµίσει παραµέτρους όπως την ένταση, το ρυθµό, τη 

προφορά της φωνής και το χρώµα (www.dyslexic.com/textcomp). 

 

 

4.7.2 Ορθογράφοι µε Οµιλία (Talking Spell Checkers) 

 

Ο ορθογράφος είναι συνήθως µια λειτουργία που οι περισσότεροι 

επεξεργαστές κειµένου έχουν ενσωµατωµένη. Συγκρίνουν κάθε λέξη που 

εισάγεται µε µια υπάρχουσα λίστα από σωστές λέξεις και προτείνουν σε 

περίπτωση λάθους τη σωστή. 

Ειδικοί οµιλούντες ορθογράφοι µπορούν και κάνουν πολύ περισσότερα από 

το να επισηµαίνουν απλά τα ορθογραφικά λάθη. Το άτοµο µε µαθησιακές 

δυσκολίες θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει τη σωστή λέξη ανάµεσα α’ 

αυτές που του προτείνονται. Οι ορθογράφοι αυτής της κατηγορίας µπορούν 

και «λένε» τόσο τη λανθασµένη λέξη όσο και τις διαθέσιµες επιλογές, είτε σαν 

ολοκληρωµένες λέξεις είτε το κάθε γράµµα ξεχωριστά. Μερικοί από αυτούς 

µπορούν και διαβάζουν την επεξήγηση των λέξεων και ενηµερώνουν το 

χρήστη για τις πιθανές οµώνυµες λέξεις (www.aurura-

systems.com/awin3/files/Aurora3BrochureLD.pdf). 

 

4.7.3 Αυτόµατη ∆ιόρθωση Αναγραµµατισµών (Spelling Auto Correction) 

 

Πρόκειται για την αυτόµατη διόρθωση λαθών αναγραµµατισµού που γίνονται 

συχνά κατά την πληκτρολόγηση .Εάν για παράδειγµα πληκτρολογήσει 

κάποιος «teh» το πρόγραµµα θα αλλάξει τη λέξη µε «the», αµέσως µόλις ο 

χρήστης πιέσει το πλήκτρο διαστήµατος. Τη λειτουργία αυτή τη διαθέτουν οι 

περισσότεροι επεξεργαστές κειµένου, η διαφορά όµως βρίσκεται στο ότι τα 

εργαλεία που προορίζονται για άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες, διαθέτουν µια 

ευρεία λίστα λέξεων που αποτελείται κυρίως από τις συχνότερα 

ανορθόγραφες λέξεις.  

Μπορούν επίσης να καταγράφουν σε κάποιο αρχείο τις λέξεις που ο χρήστης 

έχει πληκτρολογήσει λάθος ώστε να µπορεί να το ελέγξει αργότερα.  
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Ο χρήστης µπορεί να ενηµερώσει µε αυτόµατες διαδικασίες το σύστηµα µε το 

αρχείο λαθών και τις αντίστοιχες ορθογραφηµένες λέξεις, για να λαµβάνονται 

υπόψιν και να διορθώνονται 

(www.aurura-systems.com/awin3/files/Aurora3BrochureLD.pdf). 

 

4.7.4 Πρόβλεψη Λέξεων και επέκταση Συντµήσεων (Word Prediction and 

Abbreviation Expansion)  

 

Τα εργαλεία πρόβλεψης λέξεων έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν όσους 

λόγω µαθησιακών δυσκολιών αντιµετωπίζουν προβλήµατα γραφής. 

Βελτιώνουν την ορθογραφία διατηρώντας ένα πολύ µεγάλο λεξικό µε σωστά 

ορθογραφηµένες λέξεις. Έτσι αντί ο χρήστης να απογοητεύεται 

προσπαθώντας να θυµηθεί πως γράφεται µιας λέξη, µπορεί να ανατρέξει σε 

µια λίστα προτάσεων, να επιλέξει τη λέξη που επιθυµεί και να συνεχίσει την 

έκφραση των σκέψεων και ιδεών του. Τα προγράµµατα µειώνουν σηµαντικά 

που απαιτείται για τη πληκτρολόγηση και συνεργάζονται χωρίς πρόβληµα µε 

τις περισσότερες εφαρµογές επεξεργασίας κειµένου. Η πρόβλεψη στηρίζεται 

στα πρώτα γράµµατα, στις προσωπικές προτιµήσεις και στη συχνότητα 

χρησιµοποίησης των λέξεων. 

Υπάρχουν επίσης εργαλεία που επιτρέπουν στο χρήστη να εισάγει κάποιες 

συντµήσεις οι οποίες αυτόµατα αναπτύσσονται σε ολοκληρωµένες φράσεις 

και προτάσεις 

(www.aurura-systems.com/awin3/files/Aurora3BrochureLD.pdf). 

 

4.7.5 Οµόφωνα (Homophones) 

 

Πολλά προγράµµατα βοηθούν το χρήστη να επιλέξει ανάµεσα σε οµόφωνα 

(λέξεις που ακούγονται το ίδιο αλλά γράφονται και σηµαίνουν κάτι 

διαφορετικό), όπως για παράδειγµα οι λέξεις «the», «their» και «they’re». 

Παρέχουν επεξηγήσεις και χρήσιµα παραδείγµατα για να βοηθήσουν στη 

σωστή επιλογή και ειδοποιούν ηχητικά κάθε φορά που πληκτρολογείται µια 

οµόφωνη λέξη 

(www.aurura-systems.com/awin3/files/Aurora3BrochureLD.pdf). 
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4.8 Φορητές Συσκευές (Portable Devices)  

 

4.8.1 Προσωπικοί Ψηφιακοί Βοηθοί (PDAs-Personal Digital Assistants) 

 

Τα δυσλεκτικά άτοµα όπως ήδη αναφέραµε αντιµετωπίζουν συχνά 

προβλήµατα σε θέµατα οργάνωσης. Η καταγραφή της πληροφορίας στο χαρτί 

είναι βοήθεια για τα παραπάνω άτοµα, αλλά εάν χάσουν τις σηµειώσεις τους 

το αποτέλεσµα είναι χάος. 

Οι συσκευές PDA είναι φορητοί υπολογιστές που λειτουργού ως organizer, 

σηµειωµατάρια, και συχνά ως σύστηµα επικοινωνίας. περιέχουν ατζέντα, 

Βιβλίο διευθύνσεων, δυνατότητα αναζήτησης κειµένου, προγράµµατα για 

διαχειρίζονται ηλεκτρονικά βιβλία, µέχρι ασκήσεις και παιχνίδια. Λόγω του 

πολύ µικρού τους µεγέθους ενσωµατώνουν συνήθως την τελευταία λέξη της 

τεχνολογίας. Όπως οθόνες επαφής, χειρόγραφη αναγνώριση και 

πληκτρολόγια µινιατούρες. Είναι εύκολοι στη χρήση τους αφού είναι 

στηριζόµενοι σε εικόνες και αναδιπλωµένα µενού. ∆ιαθέτουν ενσωµατωµένο 

µεγάφωνο και µικρόφωνο και µπορούν να συνδεθούν µε η/υ για τη µεταφορά 

και ανταλλαγή αρχείων (www.engsc.ac.uk/downloads/miniproject/pda.pdf). 

 

4.8.2 Φορητές Συσκευές Σάρωσης (Mobile Scanning Devices) 

 

Πρόκειται για φορητές συσκευές που επιτρέπουν στο χρήστη να σαρώσει µια 

λέξη από ένα έντυπο κειµένου, να δει τη λέξη µε µεγάλα γράµµατα στην 

οθόνη, να ακούσει τη λέξη από ένα ενσωµατωµένο ηχείο και να την 

ερµηνεύσει µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Χαρακτηριστικά που διαθέτουν: 

 Πάνω από 200.000 ορισµούς, 

 Εµφάνιση συλλαβών, 

 ∆υνατότητα προφοράς της λέξης, 

 Ιστορικό µε τις λέξεις που έχουν σαρωθεί, 

 Αναγνώριση πάνω από 400.000 λέξεων, 

 Υποστηρίζουν διάφορα µεγέθη και γραµµατοσειρές 

(www.easytranslator.com/scanners/index.htm) 
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4.8.3 Φορητοί Ορθογράφοι (Handheld Spell Checkers)  

 

Ιδιαίτερα χρήσιµες συσκευές για άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες όπως η 

δυσλεξία. 

Απαγγέλλουν λέξεις και ορισµούς. Ο χρήστης πληκτρολογώντας τη λέξη 

όπως αυτή ακούγεται προκαλεί την εµφάνιση µιας λίστας από επιλογές. Για 

παράδειγµα δίνοντας «nolij» θα πάρει ως απάντηση «Knowledge».∆ίνοντας 

«kaufee» θα πάρει «coffee». Φέρουν ακουστικά καθώς και οδηγίες σε έντυπη 

µορφή και σε κασέτα (www.abilityhub.com/read/handspell-tts.htm). 
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Β’ ΜΕΡΟΣ 

Στο β’ µέρος της εργασίας αναλύεται αρχικά  η εξέλιξη δύο εκπαιδευτικών 

θεσµών :του θεσµού της ειδικής εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού 

ψυχολόγου για τα κυπριακά δεδοµένα και πως αντιµετωπίζονται. 

Παρουσιάζονται επίσης η µεθοδολογία, τα αποτελέσµατα της παρατήρησης 

µου από τα 4 παιδιά αναλυτικά ,οι εκπαιδευτικές αξιολογήσεις των 4ων 

παιδιών, ο προγραµµατισµός της διδασκαλίας τους καθώς και  προτάσεις από 

τις 4  περιπτώσεις παιδιών µε δυσλεξία, του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πάφου 

στην Κύπρο. 

Στο τέλος παρατίθενται τα συµπεράσµατα της µελέτης καθώς και µερικές 

προτάσεις εφαρµογής νέων διδακτικών προσεγγίσεων.  

 

5. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ  

    ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ  

 

Στη προσπάθεια προσέγγισης του αντικειµένου, που αφορά τις µαθησιακές 

δυσκολίες του παιδιού στα σχολεία της Κύπρου, δροµολογείται από την 

εικονογράφηση της εξέλιξης δύο συναφών εκπαιδευτικών θεσµών: του 

θεσµού της ειδικής εκπαίδευσης και του θεσµού του εκπαιδευτικού 

ψυχολόγου. 

Α. Ο θεσµός της ειδικής εκπαίδευσης     

1. Οι σωµατικές και νοητικές αναπηρίες 

Η παροχή οργανωµένης φροντίδας και ειδικής εκπαίδευσης σε παιδιά που 

παρουσιάζουν ειδικά προβλήµατα, έγιναν πριν την ανακήρυξη της Κύπρου σε 

ανεξάρτητο κράτος ,παιδιά µε αισθητηριακές αναπηρίες: τυφλά και κωφά. Την 

έναρξη έκαναν µε λειτουργία της η ειδική «Σχολή τυφλών παιδιών» και 

«Σχολή κωφών » το 1929 και 1953 αντίστοιχα. Ακολούθησε, το 1959, η 

δηµιουργία από τον Κυπριακό ερυθρό σταυρό ιδρύµατος για παιδιά µε 

σωµατικές αναπηρίες (εγκεφαλική παράλυση, µυοπάθειες, σοβαρές 

αισθητήριο-κινητικές δυσκολίες κλπ). Η ανάπτυξη της ειδικής εκπαίδευσης 

έγινε στα πρώτα χρόνια µετά τη ανεξαρτησία της Κύπρου µε τη δηµιουργία 

ειδικών σχολών για παιδιά µε µέτρια νοητική υστέρηση στη Λευκωσία και 

Λεµεσό. Έως το 1974 ακολούθησε η λειτουργία παρόµοιων σχολών σε όλες 
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τις πόλεις τις Κύπρου, µέχρι τον Ιούλιο του 1974, όπου έγινε η τούρκικη 

εισβολή και έγινε κατορθωτό όπως όλα τα παιδιά που φοιτούσαν στις 

κατεχόµενες σχολές να συνεχίσουν τη φοίτηση τους στις ανάλογες σχολές 

των ελεύθερων πόλεων (www.moec.cy) 

Οι προσπάθειες  ίδρυσης δοµής για νοητικά καθυστερηµένους ενήλικες 

υλοποιήθηκαν το 1983 µε τη δηµιουργία στη Λευκωσία του ιδρύµατος 

«Χρίστου Στέλιου Ιωάννου», το οποίο προσφέρει θεραπευτικά προγράµµατα 

σε άτοµα άνω των 18 ετών µε πνευµατική καθυστέρηση, µε σκοπό την ένταξη 

τους στην κοινωνία, καθώς και την επαγγελµατική τους αποκατάσταση 

2. Ο Νόµος «περί ειδικής εκπαιδεύσεως του 1979»  

Η θέσπιση ειδικής εκπαιδευτικής νοµοθεσίας το 1979 αποτέλεσε σηµαντικό 

σταθµό στην εξέλιξη της ειδικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Μερικά από τα 

βασικά σηµεία του νόµου είναι τα ακόλουθα: 

α) Η ίδρυση και λειτουργία «ψυχοπαιδαγωγικών επιτροπών» σε κάθε 

επαρχία. Το άρθρο 8 του νόµου αναφέρεται στη λειτουργία 

ψυχοπαιδαγωγικής επιτροπής, η οποία είναι πενταµελής και αποτελείται από 

ένα εκπαιδευτικό λειτουργό, ένα εκπαιδευτικό ψυχολόγο, ένα ψυχίατρο και 

ένα κλινικό ψυχολόγο οι οποίοι ορίζονται από το υπουργείο παιδείας και ένα 

κοινωνικό λειτουργό ο οποίος ορίζεται από το υπουργείο εργασίας και 

κοινωνικών ασφαλίσεων. Έργο της επιτροπής είναι η παρέµβαση της στη 

διαδικασία ένταξης, κατάταξης και ανακατάταξης παιδιών από και σε ειδικά 

σχολεία, καθώς και η γνωµοδότηση για τυχόν άλλες µορφές ειδικής αγωγής, 

ανάλογα µε την εξεταζόµενη περίπτωση. 

β) Ο καθορισµός των παιδιών που χρειάζονται ειδική εκπαίδευση. Με  το 

νόµο αυτόν ορίζονται τα παιδιά που χρειάζονται ειδική εκπαίδευση και που 

είναι: 

- τα δυσπροσάρµοστα, 

- τα ασκήσιµα, 

- τα σωµατικώς ανάπηρα, 

- τα εκπαιδευτικώς καθυστερηµένα. 

3) Οι µαθησιακές δυσκολίες χωρίς την ύπαρξη αναπηρίας και η αρχή της 

ενσωµάτωσης (ένταξης)  

Το 1982, τρία χρόνια µετά το διορισµό Επιθεωρητή Ειδικής Εκπαίδευση στη 

∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, στο  πληροφοριακό ∆ελτίο του 
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Υπουργείου Παιδείας (αριθµό 8,Οκτώβριο 1982) και σε ειδικό αφιέρωµα για τη 

ειδική εκπαίδευση αναφέρεται πως: 

«Πολιτική του υπουργείου παιδείας είναι ο περιορισµός, στο µεγαλύτερο 

δυνατό βαθµό, του αριθµού των περιπτώσεων που αποµακρύνονται από το 

κανονικό δηµοτικό σχολείο. Στόχος του είναι η παροχή όλων των ευκαιριών 

για αγωγή µέσα στο σύνολο, χωρίς να χρειάζεται η αποµάκρυνση παιδιών σε 

ειδικά σχολεία ή ιδρύµατα». 

Επιπρόσθετα η αρχή της ενσωµάτωσης υλοποιείται µε το θεσµό του 

«δασκάλου ειδικής εκπαίδευσης» στα δηµοτικά. Για την υλοποίηση του 

στόχου αυτού διορίζονται ειδικοί δάσκαλοι µέσα στα δηµοτικά κανονικά οι 

οποίοι βοηθούν τα παιδιά που χρειάζονται ειδική προσέγγιση, για όσο χρόνο 

απαιτεί το πρόβληµα του καθενός ξεχωριστά. Τα παιδιά αυτά εξακολουθούν 

να αποτελούν µέλη της τάξης τους, η ειδική δε βοήθεια παρέχεται σ’ αυτά σε 

περίοδο που στη τάξη τους γίνεται µάθηµα το οποίο αδυνατούν να 

παρακολουθήσουν 

(Πληροφοριακό ∆ελτίο Υπουργείου Παιδείας, Οκτώβριος 1982) 

Παράλληλα µε το θεσµό του δασκάλου ειδικής εκπαίδευσης, λειτουργεί και ο 

θεσµός του «µερικώς απασχολούµενου δασκάλου ειδικής εκπαίδευσης». 

∆ασκάλους οι οποίοι διδάσκουν το περισσότερο χρόνο τους σε «κανονική» 

τάξη και ένα µικρό µέρος του διδακτικού τους χρόνου ασχολούνται µε την 

παροχή εξατοµικευµένων προγραµµάτων σε παιδία που παρουσιάζουν 

µαθησιακές ή άλλες δυσκολίες. 

Για την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ο υπουργός µεριµνά για τη 

δηµιουργία ειδικών µονάδων ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν από 

τις εκθέσεις αξιολόγησης που εκδίδει η Επαρχιακή Επιτροπή, εκθέσεις για τον 

εντοπισµό  και την γνωστοποίηση των ειδικών αναγκών του παιδιού. Μεριµνά 

για τη διασφάλιση της ενηµέρωσης, πριν από την έναρξη της σχολικής 

χρονιάς αλλά και οποτεδήποτε αυτό κριθεί σκόπιµο, µε σεµινάρια, διαλέξεις ή 

µε κάθε άλλο τρόπο των εκπαιδευτικών που εµπλέκονται, αµέσως ή εµµέσως, 

στην εκπαίδευση παιδιών για τα οποία προσδιορίστηκε ειδική αγωγή και 

εκπαίδευση, καθώς και για τη διασφάλιση της ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των άλλων µαθητών µέσο του διευθυντή 

Β. Ο θεσµός του εκπαιδευτικού ψυχολόγου 
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Η Κύπρος είναι µια από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης που εισήγαγε το 

θεσµό του εκπαιδευτικού ψυχολόγου. Ο ορισµός των αρµοδιοτήτων του ήταν 

αρκετά ολοκληρωµένος, στο βαθµό που εικονογραφούσε τις βασικές 

λειτουργίες που πρέπει να έχει ο ψυχολόγος στην εκπαίδευση. Η Υπηρεσία 

Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας είναι ανεξάρτητη υπηρεσία του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισµού και υπάγεται απευθείας στο Γενικό ∆ιευθυντή. Είναι 

διατµηµατική και οι υπηρεσίες των Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων απευθύνονται 

σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, δηλαδή την Προδηµοτική, ∆ηµοτική 

Μέση και Τεχνική. Οι πρώτες θέσεις Ψυχολόγων στο εκπαιδευτικό σύστηµα 

της Κύπρου άρχισαν να δηµιουργούνται από το 1954. Το 1995 η οµάδα των 

Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων, αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητη Υπηρεσία 

Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, µε 9 οργανικές θέσεις. Το 2000 το Υπουργικό 

Συµβούλιο αποφάσισε την αναβάθµιση και ενίσχυση της Υπηρεσίας 

Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Η διοικητική δόµηση της έχει ολοκληρωθεί και 

συνεχίζεται η ενίσχυση της σε προσωπικό. Στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής 

Ψυχολογίας εργάζονται σήµερα 34 Ψυχολόγοι οι οποίοι στελεχώνουν τα τρία 

επαρχιακά γραφεία της Υπηρεσίας, στη Λευκωσία, Λεµεσό και Λάρνακα. Σε 

οργανικές θέσεις υπηρετούν 19 Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι. 

Ο ρόλος της υπηρεσίας εκπαιδευτικής ψυχολογίας αποτελεί την κατ΄ εξοχήν 

Υπηρεσία του Κράτους που µεταφέρει τις αρχές της ψυχολογίας στο χώρο της 

εκπαίδευσης, συµβάλλοντας έτσι σηµαντικά στον ποιοτικό εκδηµοκρατισµό 

του θεσµού του σχολείου, στην αποδοχή και το σεβασµό της 

διαφορετικότητας και στη σχολική επιτυχία όλων των παιδιών. 

Παρά το ότι παραδοσιακά η Υπηρεσία ασχολείται µε την ατοµική παρέµβαση 

και την ατοµική αντιµετώπιση των παιδιών µε προβλήµατα µάθησης και 

προσαρµογής στο χώρο του σχολείου, σήµερα η πολιτική της ΥΕΨ στοχεύει 

περισσότερο στην πρόληψη γιατί είναι πιο αποτελεσµατική, πιο ανώδυνη και 

πιο οικονοµική από τη θεραπεία. Έτσι τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα 

και περισσότερο σε δράσεις, παρεµβάσεις και προγράµµατα που στοχεύουν 

στην πρόληψη των ψυχικών προβληµάτων και προάγουν τη ψυχική υγεία. Οι 

δράσεις αυτές απευθύνονται στο σύνολο του µαθητικού πληθυσµού και 

καλύπτουν µεγάλο αριθµό παιδιών.(www.moec.gov.cy) 

Υπάρχουν δύο κύριοι τοµείς δραστηριοτήτων στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής 

Ψυχολογίας. Ο τοµέας των ατοµικών περιπτώσεων και ο τοµέας 



 100 

προγραµµάτων, ερευνών και µελετών. Ο τοµέας των ατοµικών περιπτώσεων 

παρά την επένδυση της Υπηρεσίας σε προληπτικές δράσεις και προγράµµατα 

εξακολουθεί να απορροφά το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου των 

Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων. Για διεκπεραίωση του έργου τους οι λειτουργοί 

της Υπηρεσίας, συνεργάζονται στενά µε τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και 

άλλους ειδικούς στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Στους ΕΨ µπορούν να 

αποταθούν εκπαιδευτικοί και γονείς/ κηδεµόνες για εξειδικευµένη βοήθεια 

στην αντιµετώπιση ευρέως φάσµατος δυσκολιών που µπορεί να 

παρουσιάζουν µαθητές στο σχολείο, όπως µαθησιακές, συναισθηµατικά 

προβλήµατα, δυσκολίες συµπεριφοράς και προσαρµογής, σωµατικές και 

άλλες αναπηρίες. Για παροχή της βοήθειας αυτής οι ΕΨ εργάζονται στο 

επίπεδο ολόκληρου του σχολείου, σε οµαδικό και ατοµικό επίπεδο, µε το ίδιο 

το παιδί, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και, όπου θεωρείται αναγκαίο, µε 

άλλους ειδικούς επαγγελµατίες ή φορείς. 

Σε ότι αφορά τον τοµέα των προγραµµάτων ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις 

παρεµβάσεις πρόληψης της σχολικής αποτυχίας και του λειτουργικού 

αναλφαβητισµού, στην αγωγή της υγείας και στην ένταξη των παιδιών µε 

αναπηρίες στα συνηθισµένα σχολεία. 

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι αναπτύσσουν πολύπλευρη δράση σε 

θέµατα επιµόρφωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης. ∆ιαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα ψυχολογίας, 

στην ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και επιµόρφωση του ευρύτερου κοινού 

γενικά, αλλά των γονέων ειδικά. Γενικά προσπαθούν να µεταφέρουν τις αρχές 

της ψυχολογίας στο σχολείο και την κοινότητα (Στασινός 1999). 

 

5.1 Η ειδική εκπαίδευση στο ∆’ ∆ηµοτικό Σχολείο Πάφου  

 

Το σχολείο το οποίο επισκέφθηκα την περίοδο 11/4/2007-26/4/2007 ανήκει 

στην οµάδα λειτουργίας εργασίας για την προαγωγή του αλφαβητισµού και 

της σχολικής επιτυχίας. 

Η Μόνιµη Μονάδα Εργασίας για την Προαγωγή του Αλφαβητισµού και της 

Σχολικής Επιτυχίας (Μ.Ο.Ε.Π.Α.Σ.Ε.) δηµιουργήθηκε τον Ιούλιο του 1999 από 

το Γενικό ∆ιευθυντή του Υ.Π.Π µετά από εισήγηση της «∆ιατµηµατικής 
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Οµάδας Εργασίας για τη Πρόληψη και την Αντιµετώπιση της Σχολικής 

Αποτυχίας και του Λειτουργικού Αναλφαβητισµού» 

Στο ∆’ ∆ηµοτικό Σχολείο Πάφου φοιτούν τέσσερις µαθητές, οι οποίοι είναι 

εγκεκριµένοι για παροχή ειδικής εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου λειτουργεί τµήµα 

ειδικής εκπαίδευσης το οποίο επισκέπτονται οι µαθητές δύο φορές τη 

βδοµάδα. Οι περιπτώσεις των µαθητών που παρακολουθούν ειδική 

εκπαίδευση εµφανίζουν τα συµπτώµατα της δυσλεξίας, των σοβαρών 

µαθησιακών δυσκολιών και της ελαφριάς νοητικής υστέρησης. 

Στην αρχή του διδακτικού έτους πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε τους 

γονείς των µαθητών µε σκοπό την άντληση εµπιστευτικών πληροφοριών 

όσον αφορά το ιστορικό της οικογένειας και υγείας του κάθε µαθητή και την 

ενηµέρωση από την ειδική παιδαγωγό για τα ατοµικά προγράµµατα που θα 

καταρτίζονταν για τον κάθε µαθητή. Κατόπιν ακολούθησε παρατήρηση της 

συµπεριφοράς των µαθητών στα πλαίσια του προαυλίου, της γενικής τάξης 

και των οµαδικών δραστηριοτήτων, µε σκοπό την αξιολόγηση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων και του µαθησιακού δυναµικού. Ακολούθως ενηµερώθηκε η 

διεύθυνση του δηµοτικού σχολείου για τα παραπάνω µε σκοπό την κατάρτιση 

των αναλυτικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τον κάθε µαθητή 

ξεχωριστά. Έπειτα, οργανώθηκε το εκπαιδευτικό υλικό, τα εποπτικά µέσα και 

προετοιµάστηκε κατάλληλα ο χώρος της ειδικής εκπαίδευσης για την οµαλή 

έναρξη της συνεργασίας µε τις περιπτώσεις των µαθητών. 

Το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα του κάθε µαθητή που είναι 

εγκεκριµένος για την παροχή ειδικής εκπαίδευσης έχει ως κύριο γνώµονα την 

εξάσκηση εκείνων των πτυχών στις οποίες φαίνεται να υστερεί τόσο στον 

µαθησιακό, όσο και στον κοινωνικό τοµέα. Η συνεργασία µε τους µαθητές 

πραγµατοποιείται σε ατοµικές αλλά και σε οµαδικές δραστηριότητες, εφόσον η 

οµαδοποίηση ως έννοια και ως πρακτική ενισχύει την λειτουργικότητα και το 

βαθµό ετοιµότητας του κάθε µαθητή. Με το τόπο αυτό µειώνεται το αίσθηµα 

της αποξένωσης ή αποµόνωσης που τυχόν ο µαθητής έχει αποχωρώντας 

από τη γενική τάξη, ώστε να µεταβεί στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης. 

Επίσης κύριο µέληµα της ειδικής παιδαγωγού είναι η ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα ενηµέρωση του δασκάλου του κάθε µαθητή της ειδικής 

εκπαίδευσης για τις µεθόδους και τακτικές εκµάθησης δραστηριοτήτων που 

εφαρµόζονται, ώστε να ακολουθείται παράλληλη δράση µε κοινούς στόχους 
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και επιδιώξεις. Επιπλέον κατά τη διάρκεια κάθε εξαµήνου πραγµατοποιούνται 

επισκέψεις από την επιθεωρήτρια, τη συνδετική λειτουργό και τη σύµβουλο 

της ειδικής εκπαίδευσης µε σκοπό την αξιολόγηση του προγράµµατος του 

κάθε µαθητή, τη συµβουλευτική προσέγγιση για τυχόν προβλήµατα που 

προκύπτουν και την συνάντηση και ενηµέρωση των γονιών του κάθε µαθητή. 

Το ατοµικό πρόγραµµα εκπαίδευσης περιλαµβάνει τους τοµείς της κοινωνικής 

αγωγή-προσαρµογής, της διορθωτικής ανάγνωσης-γραφής, εξάσκηση της  

δεξιότητας της µαθησιακής ετοιµότητας µέσω κινήτρων επίδοσης, της 

αυτοδιόρθωσης και της σταδιακής µαθησιακής ανεξαρτητοποίησης του 

µαθητή.  

Στο τοµέα των µαθηµατικών, περιλαµβάνει, ανάλογα µε τις δεξιότητες του 

κάθε µαθητή, τακτικές εξάσκησης των µαθηµατικών εννοιών και πράξεων, 

καθώς και επίλυση µαθηµατικών προβληµάτων. 

Εν κατακλείδι µπορούµε να πούµε πόσο σηµαντική είναι η συµβολή  παροχής 

της ειδικής εκπαίδευσης, εφόσον σηµειώνεται σηµαντική βελτίωση στην εν 

γένει µαθησιακή και συµπεριφορική στάση των συγκεκριµένων µαθητών.  

 

5.2  Το δείγµα 

 

 Χρησιµοποιώντας την µέθοδο της παρατήρησης των παιδιών µε δυσλεξία τα 

οποία έχω παρακολουθήσει (στο 4ο ∆ηµοτικού Σχολείου Πάφου στην Κύπρο), 

συνελέγησαν πληροφορίες οι οποίες αναλύονται σε βάθος  

Παρουσιάζεται το ιστορικό του κάθε παιδιού, οι προαναγνωστικές / 

αναγνωστικές του δεξιότητες, η εξοικείωση µε τις µαθηµατικές έννοιες και 

πράξεις, η ικανότητα επικοινωνίας, η γραπτή έκφραση και γενικότερες 

κοινωνικές συµπεριφορές. 

Καταγράφεται η διδασκαλία µε τον παραδοσιακό τρόπο και οι διάφορες  

διδακτικές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

παρακολούθησης µου στην ειδική τάξη, έχοντας σαν κύριο άξονα τους 

γενικούς στόχους από το ατοµικό πρόγραµµα εκπαίδευσης, επικεντρώνοντας 

όµως στους ειδικούς στόχους του δεκαπενθηµέρου προγραµµατισµού 

11/4/2007-26/4/2007, οπότε και παρευρισκόµουν για τη διεξαγωγή της 

έρευνας µου. 
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Η ανωνυµία ή και µεταποίηση των ονοµάτων έγινε σκόπιµα για ευνόητους 

λόγους.  
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5.2.1 Case study 1  

 

 

Α. Ιστορικό παιδιού: 

Η Α είναι το πρώτο παιδί µιας τετραµελούς οικογένειας. Σύµφωνα µε τη 

µητέρα, κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης κυοφορούσε δίδυµα, ωστόσο 

έζησε µόνο το ένα.  

Τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού εξελίχθηκαν φυσιολογικά, ωστόσο άργησε 

να µιλήσει πράγµα το οποίο ανησύχησε τη µητέρα.  

Η µαθήτρια παραπέµφθηκε στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας για 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της αναγκών κατά το έτος 2004 και σύµφωνα 

µε το τεστ WISC-III το νοητικό επίπεδο του παιδιού  εµπίπτει στα πλαίσια της 

ελαφριάς νοητικής υστέρησης, Τα αποτελέσµατα έφεραν ακόµα ενδεικτικά 

στοιχεία για την ύπαρξη βαριάς µορφής δυσλεξία.  

Η Α παρουσιάζει σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες κυρίως στη γραφή, τη 

γραπτή έκφραση και τα µαθηµατικά και αδυναµία στη βραχύχρονη και 

µακρόχρονη µνήµη. Επίσης ο χρόνος συγκέντρωσης της είναι πού σύντοµος. 

Την οικογένεια της Α επισκέπτεται στο σπίτι λειτουργός του γραφείου 

ευηµερίας. 

Η Α φοιτά στη Στ’ τάξη. Είναι παιδί πολύ φιλικό και συνεργάσιµο. Παρουσιάζει 

δυσκολίες κυρίως στη γραφή και στα µαθηµατικά, καθώς και στη γραπτή 

έκφραση. 

Β. Κινητικός - Αισθητηριακός τοµέας: 

Η µαθήτρια δεν παρουσιάζει οποιεσδήποτε κινητικές και αισθητηριακές 

αδυναµίες. Ανταποκρίνεται χωρίς δυσκολίες σε δραστηριότητες λεπτής 

κινητικότητας. Μπορεί να κρατά µε το σωστό τρόπο το µολύβι και το ψαλίδι 

και να συντονίζει µε ευκολία τις κινήσεις των δύο χεριών. Επίσης µπορεί να 

εκτελεί µε ευκολία δραστηριότητες οπτικοκινητικού συντονισµού. 

Γ. Συναισθηµατικός τοµέας: 

Η Α είναι ένα παιδί µε πολλές ευαισθησίες που πληγώνεται εύκολα. Η 

ψυχολογική της κατάσταση δεν είναι σταθερή και παρουσιάζει αυξοµειώσεις. 

Πολλές φορές είναι λυπηµένη και σκεφτική γιατί της θύµωσαν στο σπίτι, ή 

γιατί την κορόιδεψαν τα άλλα παιδιά γεγονός το οποίο την πληγώνει πολύ. 
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Ωστόσο σε µικρό χρονικό διάστηµα µπορεί να το ξεχάσει και να συνεχίσει τη 

µέρα της ευτυχισµένη. 

Είναι ήρεµο παιδί και πολλές φορές κλείνεται στον εαυτό της, περπατάει µόνη 

της στην αυλή και παραµιλά.  

Συχνά πλάθει ιστορίες µε το µυαλό της συνήθως για πράγµατα τα οποία θα 

ήθελε να της συµβούν και της αρέσει να µιλά για τις εµπειρίες της. 

∆εν συµπεριφέρεται ανάλογα µε την ηλικία της και µπορεί να χαρακτηριστεί 

σαν ένα συναισθηµατικά ανώριµο παιδί.  

Μερικές φορές νιώθει την ανάγκη να συζητήσει µε κάποιον, να εκφράσει τις 

απορίες της ή να µιλήσει για πράγµατα που την απασχολούν, ωστόσο δεν το 

κάνει µε ευκολία και µόνο µε άτοµα τα οποία έχουν κερδίσει την εµπιστοσύνη 

της. 

Παρουσιάζει χαµηλή αυτοεκτίµηση και αυτοεικόνα και δεν την ενδιαφέρει 

καθόλου ο εαυτό της. Νιώθει αποµονωµένη από τα άλλα παιδιά και φοβάται 

να τα πλησιάσει µήπως την κοροϊδέψουν. 

∆. Κοινωνικός τοµέας (Συµπεριφορά, Κοινωνικές Σχέσεις, Ατοµική 

φροντίδα): 

Είναι ένα παιδί πρόθυµο και υπάκουο. Είναι παρορµητική και µπορεί να 

εµπιστευθεί πολύ εύκολα τον οποιοδήποτε της µιλήσει.  

∆εν συµµετέχει καθόλου στη τάξη, ασχολείται συνεχώς µε διαφορετικά 

πράγµατα και γενικότερα στο χώρο του σχολείου δεν αναλαµβάνει καµία 

πρωτοβουλία. Έχει µόνο δύο φίλους και όταν δεν βρίσκεται µαζί τους 

περιφέρεται µόνη της στο προαύλιο παραµιλώντας ή έχοντας σκυµµένο το 

κεφάλι, χωρίς να δίνει καµία σηµασία στα άλλα παιδιά τριγύρω της. ∆εν 

επιδιώκει τη κοινωνικοποίηση µε τα άλλα παιδιά και δεν συµµετέχει ενεργά σε 

οµαδικές δραστηριότητες. Αυτό πιθανότατα συµβαίνει γιατί νιώθει ότι θα την 

απορρίψουν και ότι το σχολικό πλαίσιο δεν τη δέχεται. Στη τάξη της ειδικής 

εκπαίδευσης είναι χαρούµενη και εκφράζεται ελεύθερα. 

Αγαπά και νοιάζεται τους δύο φίλους που έχει και πολύ συχνά αναφέρεται για 

αυτούς µε θαυµασµό. 

Η Α δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ατοµική της φροντίδα και φαίνεται να 

µην γνωρίζει τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να το κάνει. Έρχεται στο 

σχολείο αχτένιστη µε λερωµένα ρούχα και δεν µπορεί να διατηρήσει τον εαυτό 

της καθαρό. ∆εν γνωρίζει για θέµατα ατοµικής φροντίδας που αφορούν την 
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ηλικία της και πολλές φορές δεν µπορεί να χειριστεί τέτοιου είδους 

καταστάσεις. Επίσης αγνοεί βασικούς κανόνες συµπεριφοράς µε αποτέλεσµα 

να συµπεριφέρεται πολλές φορές µε τρόπο µη αποδεχτό προς το σχολικό 

περιβάλλον αλλά και έξω από αυτό. 

 

 

 

Α. Κατάσταση παιδιού κατά την έναρξη του προγράµµατος:   

Η Α παρουσιάζει δυσκολίες κυρίως στη γραφή και στα µαθηµατικά, καθώς και 

στη γραπτή έκφραση. Η ανάγνωση της είναι καλή και όταν είναι 

συγκεντρωµένη µπορεί να απαντά µε σαφήνεια σε ερωτήσεις κατανόησης. 

Ωστόσο η διάσπαση προσοχής που παρουσιάζει είναι έντονη και δεν της 

επιτρέπει να αφοσιώνεται σε µια δραστηριότητα. 

Η γραφή της αν και είναι καλή, παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο να 

κατανοήσει και εφαρµόσει τα γραµµατικά φαινόµενα. Στη γραπτή έκφραση 

δεν µπορεί να αποτυπώσει τις σκέψεις της στο χαρτί και συχνά οι προτάσεις 

της είναι χωρίς νόηµα. 

Στα µαθηµατικά δυσκολεύεται πολύ στην επίλυση απλών προβληµάτων 

καθώς και στις πράξεις των ακέραιων αριθµών. 

Η ψυχολογική της κατάσταση δέχεται αυξοµειώσεις και καθότι είναι πολύ 

ευαίσθητο παιδί χρειάζεται στήριξη στο συναισθηµατικό τοµέα. Αναγνωρίζει το 

πρόβληµα της και προσπαθεί να βελτιωθεί. 

Στο σχολείο δεν έχει φίλες, είναι αποµονωµένη και πολλές φορές γυρνάει 

άσκοπα στους χώρους του σχολείου και µιλά µόνη της. 

∆εν νοιάζεται καθόλου για την ατοµική της φροντίδα γεγονός που συντελεί στο 

να την κοροϊδεύουν τα άλλα παιδιά.    

Β. Ανάλυση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος:  

ΘΕΜΑ: Ελληνικά, Γραφή-Γραπτή Έκφραση  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:  

1. Να περιορίσει τα ορθογραφικά λάθη. 

2. Να βελτιώσει τη προφορική και γραπτή έκφραση. 

3. Να εφαρµόσει απλούς γραµµατικούς κανόνες στο 

    γραπτό λόγο. 

4. Να αναπτύξει την ικανότητα κατανόησης κειµένου. 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1α. Να αρχίζει µε κεφαλαίο. 

1β. Να χρησιµοποιεί τα σηµεία στίξης. 

1γ. Να µειωθούν τα ορθογραφικά λάθη. 

1δ. Να µην παραλείπει γράµµατα µέσα στις λέξεις. 

2α. Να εµπλουτίζει το λεξιλόγιο της µε νέες λέξεις µέσα από αντικείµενα. 

2β. Να περιγράφει γραπτώς το περιεχόµενο ενός κειµένου χωρίς να ξεφεύγει 

       από το θέµα. 

2γ. Να περιγράφει πρόσωπα, πράγµατα, καταστάσεις. 

2δ. Να γράφει µικρές εκθέσεις χρησιµοποιώντας ορθή δοµή (πρόλογο, 

      κυρίως θέµα, επίλογο). 

3α. Να αναγνωρίζει το ρήµα, το ουσιαστικό και το επίθετο σε µια πρόταση. 

3β. Να εφαρµόζει σωστά το γένος του άρθρου και τις καταλήξεις τους. 

3γ. Να αναγνωρίζει τις µετοχές και τις καταλήξεις τους -όντας, -ώντας. 

3δ. Να µεταφέρει προτάσεις από τον ενικό στο πληθυντικό και αντίστροφα. 

3ε. Να αποδίδει ορθά τα ρήµατα σε -ώνω,- ω, -αινω, -ιζω, -ησα. 

 

ΘΕΜΑ: Ελληνικά, Ανάγνωση- Κατανόηση κειµένου 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1. Να βελτιώσει την αναγνωστική ικανότητα. 

2. Να βελτιώσει τη κατανόηση κειµένου. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1α. Να διαβάζει µε άνεση απλά κείµενα (10 γραµµών). 

1β. Να διαβάσει µε άνεση µέχρι 2 παραγράφους από τα κανονικά κείµενα της 

      τάξης  

2α. Να επισηµαίνει τα κύρια στοιχεία του κειµένου. 

2β. Να απαντά µε σαφήνεια σε ερωτήσεις κατανόησης. 

2γ. Να κάνει περίληψη χωρίς να δίνει άσχετες µε το κείµενο πληροφορίες. 

2δ. Να συνεχίζει ηµιτελές κείµενο. 

2ε. Να συµπληρώνει στο κείµενο τις λέξεις που λείπουν. 

 

ΘΕΜΑ: Μαθηµατικά 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1. Να κατανοήσει την έννοια της δεκάδας και της µονάδας. 
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2. Να εκτελεί πράξεις προσθέσεων και αφαιρέσεων 0-50. 

3. Να κατανοήσει την έννοια του πολλαπλασιασµού και να µάθει τους πίνακες 

    µέχρι το 10. 

4. Να κατανοήσει τη διαδικασία επίλυσης απλών προβληµάτων. 

5. Να κατανοήσει τις έννοιες «περισσότερο-λιγότερο», «µισά-διπλάσια» και να 

    τα χρησιµοποιεί στη λύση απλών προβληµάτων. 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1α. Να γράφει την αξία του κάθε αριθµού, π.χ 35, 3 δεκάδες + 5 µονάδες 

2α. Να εκτελεί πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης 0-20 , µετέπειτα 0-40 και 

      αργότερα 0-50 χωρίς βοηθήµατα. 

2β. Να εκτελεί κάθετες προσθέσεις και αφαιρέσεις χωρίς και µε δανεισµό 

      ∆εκάδας 

3α. Να λύνει απλές πράξεις πολλαπλασιασµού αρχικά µε βοήθεια 

      αντικειµένων και στη συνέχει χωρίς αυτά. 

3γ. Να µάθει τους πίνακες του πολλαπλασιασµού. 
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∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ 

ΟΝΟΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΑΣKAΛΟΥ:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:       
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ 

  

 

ΣΤΟΧΟΣ: Κατανόηση κειµένου 

Να αναπτύξει την ικανότητα κατανόησης κειµένων  

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. να συγκεντρώνει τη προσοχή της κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης, 

Β. να επισηµαίνει τη κύρια ιδέα του κειµένου και 

να κάνει περίληψη χωρίς να εισαγάγει δικά της 

στοιχεία, 

- να απαντά σε ερωτήσεις κατανόησης µε 

σαφήνεια, 

- να κατανοεί τη σηµασία των λέξεων, φράσεων 

και προτάσεων από το κείµενο που διαβάζει.   
 

- Εργασία σε περιβάλλον µε µειωµένα ερεθίσµατα, 

- Ερωτήσεις κατανόησης από το κείµενο, 

- Προφορική περίληψη, 

- Συζήτηση πάνω στο κείµενο, 

- Ερωτήσεις κατανόησης, 

- Κείµενα µε επίκαιρα θέµατα, 

- Αποµόνωση λέξεων, φράσεων και προτάσεων 

από τα κείµενα για ανάγνωση και επεξεργασία.  

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ: Γραπτή έκφραση- Γραφή 

1. Να βελτιώσει τη γραπτή έκφραση, 

2. Να περιορίσει τα ορθογραφικά λάθη  

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Να κατανοήσει και να εφαρµόσει τα στάδια για 

τη συγγραφή εκθέσεων, 

- Να καταγράφει τις ιδέες της, 

- Να καταγράφει τι θα γράψει σε κάθε παράγραφο, 

-Να γράφει µικρές εκθέσεις χρησιµοποιώντας 

παραγράφους, 

-Να γράφει εκθέσεις µε ορθή δοµή(πρόλογο, 

κυρίως θέµα), 

1. ∆ιάφορα επίκαιρα θέµατα για τη συγγραφή 

εκθέσεων , 

- Η µαθήτρια περιγράφει προφορικά τις σκέψεις 

της και ο δάσκαλος τις καταγράφει σε σηµεία, 

- Η µαθήτρια να καταγράφει µόνη της σε σηµεία 

τις σκέψεις της, 

- Ακολουθία σχεδιαγράµµατος για τη δόµηση µιας 

έκθεσης, 
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2. Να γράφει ορθογραφικά σωστές 10  λέξεις 

(νύχτα, τυρί, γυάλα, πτηνό, φωτιά, φωλιά, 

δάκτυλο, τύµπανο, φυτό, ζυγαριά) 

2. ∆ιδασκαλία των λέξεων µε βάση την 

εικονογραφηµένη µέθοδο, 

- Πολύ σύντοµη συζήτηση γύρω από τη σηµασία 

της λέξης, 

- Απόφαση σχετικά µε το τι θα ήταν πιο ταιριαστό 

να ζωγραφιστεί στο γράµµα το οποίο δύσκολα 

αποµνηµονεύεται, 

- Ζωγραφίζεται στο πίνακα το σκίτσο έτσι ώστε το 

παιδί να παρακολουθήσει τη µετατροπή του 

σχήµατος του γράµµατος, 

- Ζωγραφίζει το παιδί στη συνέχεια το σκίτσο που 

είχε προταθεί, πάνω στα γράµµατα της λέξης (η 

λέξη ήταν ήδη γραµµένη στα τετράδια µε πολύ 

µεγάλα γράµµατα, µε παχύ µαρκαδόρο)      

                               
 

ΣΤΟΧΟΣ: Μαθηµατικά- Να επιλύει πράξεις ακεραίων µε αριθµούς µέχρι το 50 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Να κατανοήσει την έννοια του κρατουµένου και 

δανεισµού στις πράξεις των αφαιρέσεων. 

- Να λύνει κάθετες αφαιρέσεις µέχρι το 50 µε 

κρατούµενο. 

- Να λύνει οριζόντιες αφαιρέσεις µέχρι το 50 µε 

κρατούµενο 

 
 

-Βήµατα για την κατανόηση της έννοιας του 

κρατούµενου και δανεισµού:  

α) Επανάληψη των όρων Εκατοντάδα ∆εκάδα 

Μονάδα,  

β) επανάληψη της αξίας της θέσης του κάθε 

ψηφίου, 

γ) ∆ίνεται η πράξη υπό µορφή προβλήµατος, 

δ) Εκτελείται η πράξη µε εικονιστικό υλικό και µε 

συµβολική αναπαράσταση.   

-Φυλλάδια µε µαθηµατικές ασκήσεις αφαιρέσεων 
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ΣΤΟΧΟΣ: : Κοινωνική προσαρµογή. Να κατανοήσει την έννοια της ατοµικής φροντίδας και να 

την εφαρµόζει στην καθηµερινότητα της 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

-Να διατηρεί τον εαυτό της καθαρό και  

περιποιηµένο, 

- Να έρχεται στο σχολείο χτενισµένη, µε καθαρά 

ρούχα και καθαρά νύχια, 

- Να γνωρίσει προϊόντα περιποίησης του 

σώµατος, 

- Να γνωρίζει σε ποιους χώρους µπορούµε να τα 

προµηθευτούµε, 
 

- Εικόνες σχετικές µε την ατοµική φροντίδα, 

- Θετική ενίσχυση κάθε φορά που έρχεται το παιδί 

καθαρό στο σχολείο, 

-Εύρεση τρόπων από το παιδί µέσα από 

συζήτηση για το πώς µπορούµε να διατηρούµε 

τον εαυτό µας καθαρό, 

- ∆ηµιουργία καταλόγου µε τα βήµατα τα οποία 

µπορούµε να κάνουµε καθηµερινά για να 

διατηρούµε τον εαυτό µας καθαρό, 

-Εικόνες µε προϊόντα καθαρισµού του σώµατος, 

-Εύρεση από το παιδί εικόνων (από περιοδικά) 

περιποίησης του σώµατος. 
  

 
 

 

 

 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Α. Γνωσιοαντιληπτικός τοµέας: 

1. Προαναγνωστικές / Αναγνωστικές δεξιότητες (αποκωδικοποίηση, ευχέρεια, 

κατανόηση) 

Η Α κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης µου παρουσίαζε µεγάλη 

διάσπαση προσοχής, ο χρόνος συγκέντρωσης της ήταν πολύ µικρός και 

έµοιαζε συνεχώς σαν να την απασχολούσε κάτι. Πολλές φορές αδυνατούσε 

να ακολουθήσει οδηγίες και να ολοκληρώσει µια δραστηριότητα.   

Στο τοµέα της αναγνωστικής ικανότητας η Α µπορούσε να αναγνώσει µε 

ταχύτητα και ρυθµό χωρίς να κάνει λάθη αποκωδικοποίησης, τηρώντας τα 

σηµεία στίξης. Στη κατανόηση κειµένου όταν ήταν συγκεντρωµένη µπορούσε 

να αποδώσει το νόηµα του κειµένου που διάβαζε, να κάνει περίληψη και να 

απαντήσει  σε ερωτήσεις κατανόησης, να αποµονώσει πρόσωπα και 

γεγονότα παρεµβάλλοντας όµως πολλές φορές δικά της στοιχεία τα οποία δεν 
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ανταποκρίνονταν στο περιεχόµενο του κειµένου, µε αποτέλεσµα να χάνει την 

ουσία. 

Λόγω της αδυναµίας που παρουσιάζει στη βραχύχρονη και µακρόχρονη 

µνήµη, παρατηρώντας κάποιες εικόνες µπορούσε να συγκρατήσει και να 

ανακαλέσει µερικές µόνο από αυτές που είχε δει και µόνο όταν ήταν 

συγκεντρωµένη. Σε κείµενο µε σειροθέτηση εικόνων µπορούσε να βάλει τις 

εικόνες στη σειρά, ωστόσο στη διαδικασία περιγραφής τους συµπεριλάµβανε  

άσχετα στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στο περιεχόµενο των εικόνων.  

Επίσης ήταν  σε θέση να κατανοήσει και να εκτελέσει απλές οδηγίες, αλλά για 

την ολοκλήρωση µιας δραστηριότητας χρειαζόταν αρκετό χρόνο λόγω 

συχνών παύσεων  κατά την διάρκεια των οποίων έλεγε ή έκανε  κάτι το οποίο 

δεν ήταν  σχετικό µε τη δραστηριότητα µε αποτέλεσµα να χρειάζεται ο 

εκπαιδευτικός να την επαναφέρει. 

2. Μαθηµατικά (έννοιες, αριθµητικές πράξεις, λύση προβλήµατος) 

Στα µαθηµατικά ήταν σε θέση να γνωρίζει έννοιες όπως περισσότερα- 

λιγότερα, µεγαλύτερο-µικρότερο, µισά-διπλάσια. Μπορούσε να γράψει και 

συγκρίνει τους αριθµούς µέχρι το 1000, να λύσει απλές πράξεις πρόσθεσης 

και αφαίρεσης, οριζόντιες και κάθετες µε αριθµούς µέχρι το 100 µε 

κρατούµενο και δανεισµό, ωστόσο δεν µπορούσε να ανακαλέσει αυτόµατα 

αποτελέσµατα και χρησιµοποιούσε τα δάχτυλα της για να δώσει το 

αποτέλεσµα. 

 Χρειαζόταν βοήθεια στην επίλυση απλών προβληµάτων πολλαπλασιασµού 

λόγω του ότι δεν είχε κατακτήσει πλήρως το µηχανισµό και την έννοια του 

πολλαπλασιασµού. Παρόλα αυτά ήταν σε θέση να επιλύει πολύ απλές 

οριζόντιες πράξεις πολλαπλασιασµού και διαιρέσεων αλλά οι γνώσεις της δεν 

ήταν οργανωµένες.  

 Στην επίλυση απλών προβληµάτων πρόσθεσης, αφαίρεσης χρειαζόταν 

βοήθεια στη κατανόηση του προβλήµατος, γιατί δεν µπορούσε να κατανοήσει 

τι ζητά το πρόβληµα και να επιλέξει την πράξη την οποία θα χρησιµοποιούσε. 

3. Προφορικός λόγος / Επικοινωνία: 

Η Α είναι ένα εκφραστικό παιδί όπου µπορεί να περιγράφει γεγονότα, να 

εκθέτει τις εµπειρίες της µε σαφήνεια και να διηγείται  ιστορίες µε λογική 

χρονική συνέχεια. Συνήθως χρησιµοποιούσε  ωραίες λέξεις όπου θα 

µπορούσε να διεξαχθεί το συµπέρασµα ότι ανταποκρίνεται στο επίπεδο της 
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ηλικίας της σε θέµα έκφρασης. Πολύ συχνά παρέµβαλλε στις περιγραφές της 

φανταστικά γεγονότα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα 

περιγράφοντας τα µε αρκετή λεπτοµέρεια. 

4. Γραφή / Γραπτή Έκφραση: 

Η γραφή της ήταν ευανάγνωστη και τα γράµµατα της καλοσχηµατισµένα. 

Συχνά δεν χρησιµοποιούσε τόνους και τελείες όταν έγράφε, ωστόσο µετά από 

παρότρυνση µπορεί και να το έκανε. ∆εν µπορούσε να κατανοήσει την χρήση 

του κόµµατος. Αν και γνωρίζει τους βασικούς κανόνες ορθογραφίας δεν τους 

χρησιµοποιούσε κατά τη διάρκεια της γραφής µε αποτέλεσµα τα γραπτά της 

να είναι ανορθόγραφα. 

Στη γραπτή έκφραση  έχει φαντασία και εκφράζει αρκετά καλά τις σκέψεις της 

στο χαρτί. Αν και το λεξιλόγιο της είναι καλό, πολλές φορές οι προτάσεις της 

δεν ήταν ορθά δοµηµένες. Η έκφραση της και οι ιδέες της έµοιάζαν παιδικές 

και δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο της ηλικίας της.  

Μπορούσε να αποδώσει γραπτώς το περιεχόµενο ενός κειµένου που είχε 

διαβάσει καθώς  και να ολοκληρώσει ένα ηµιτελές κείµενο. 

 

5.2.2 Case study 2  

 

Α. Ιστορικό παιδιού: 

Ο Π είναι µέλος µιας τετραµελούς οικογένειας. Είναι το δεύτερο παιδί από τα 

δύο παιδιά της οικογένειας. Σύµφωνα µε τη µητέρα και το ιστορικό του 

παιδιού  κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε 

επιπλοκές και η γέννα έγινε µε καισαρική τοµή. Υπέφερε από ίκτερο και 

παρέµεινε στη κλινική για µια µέρα. Το παιδί δεν παρουσίασε ιδιαίτερα ιατρικά 

προβλήµατα. Τα στάδια ανάπτυξης του σηµειώθηκαν εντός φυσιολογικών 

πλαισίων, χωρίς σηµαντικές καθυστερήσεις. Περπάτησε όταν ήταν 12 µηνών 

και ήταν υπερκινητικός και ζωηρός. Απέκτησε έλεγχο των σφικτήρων σε 

ηλικία 2 χρόνων.  Μέχρι την ηλικία των τριών χρόνων η οµιλία του δεν ήταν 

καθαρή και αδυνατούσε να σχηµατίσει δοµηµένες προτάσεις. Στην Α΄ τάξη 

του ∆ηµοτικού παρατηρήθηκε να παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάγνωση και 

τη γραφή. Στη Γ΄  τάξη του ∆ηµοτικού αξιολογήθηκε από το Υπουργείο 

Παιδείας όπου εντοπίσθηκαν µαθησιακές δυσκολίες. Ο Π τώρα φοιτά στη Στ’ 

τάξη του δηµοτικού. 
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Μετά από αξιολόγηση που έγινε µε τα τεστ WISC-III και Αθηνά φάνηκε ότι η 

νοηµοσύνη του παιδιού είναι στα όρια του φυσιολογικού, οι νοητικές του 

ικανότητες κυµαίνονται εντός φυσιολογικών πλαισίων σε σχέση µε τα άλλα 

παιδιά της ηλικίας του. Επίσης τα αποτελέσµατα έφεραν ενδεικτικά στοιχεία 

για την ύπαρξη ενδεικτικής Μαθησιακής ∆ιαταραχής στην Ανάγνωση και 

Γραπτή έκφραση. Επιπλέον παρουσιάζει χαρακτηριστικά της ∆ιαταραχής της 

ελλειµµατικής προσοχής. 

Β. Κινητικός - Αισθητηριακός τοµέας: 

Ο Π δεν παρουσιάζει οποιεσδήποτε κινητικές και αισθητηριακές αδυναµίες. 

Ανταποκρίνεται χωρίς δυσκολίες σε δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας. 

Μπορεί να κρατά µε το σωστό τρόπο το µολύβι και το ψαλίδι και να συντονίζει 

µε ευκολία τις κινήσεις των δύο χεριών. Επίσης µπορεί να εκτελεί µε ευκολία 

δραστηριότητες οπτικοκινητικού συντονισµού. 

Γ. Συναισθηµατικός τοµέας: 

Είναι ένα παιδί µε χαµηλά κίνητρα επίδοσης και χαµηλή αυτοπεποίθηση στο 

µαθησιακό τοµέα. Παρατηρείται αδιαφορία για τη µάθηση και αντιπάθεια προς 

σχολικού τύπου δοκιµασίες. Όταν η δραστηριότητα που καλείται να κάνει δεν 

του αρέσει γίνεται αντιδραστικός και αρνείται πεισµατικά να τη διεκπεραιώσει.  

Φαίνεται να νιώθει µειονεκτικά ως προς τους συµµαθητές του στα πλαίσια της 

τάξης. Τον ενδιαφέρουν και τον ευχαριστούν ιδιαίτερα τα πρακτικά µαθήµατα 

στα οποία συµµετέχει µε ευχαρίστηση. Ωστόσο στα υπόλοιπα µαθήµατα της 

τάξης δεν συµµετέχει και είναι εντελώς αδιάφορος. Στη τάξη της ειδικής 

αγωγής εργάζεται µε περισσότερη προθυµία αν και αντιδρά και πάλι αρνητικά 

σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν µε ανάγνωση και γραφή. 

 Στο σχολείο συνήθως είναι καλοδιάθετος ωστόσο η διάθεση του δεν είναι 

σταθερή και συχνά φαίνεται να τον απασχολεί κάτι. Παραπονιέται για διάφορα 

πράγµατα και συνήθως για τη συµπεριφορά των συµµαθητών του απέναντί 

του. Είναι ένα παιδί που εκνευρίζεται εύκολα και πολλές φορές γίνεται 

αντιδραστικός µε το παραµικρό.  

∆. Κοινωνικός τοµέας (Συµπεριφορά, Κοινωνικές Σχέσεις, Ατοµική 

φροντίδα): 

Ο Π είναι ένα παιδί που φαίνεται να  παρουσιάζει προβλήµατα συµπεριφοράς. 

Στο σχολείο είναι ανυπάκουος, αντιµιλά και εκνευρίζεται εύκολα. Επίσης 

κάποιες φορές λεει ψέµατα και συχνά εµπλέκεται σε καυγάδες.  
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Είναι κοινωνικός και οµιλητικός. Στο σχολείο έχει φίλους και συµµετέχει µε 

προθυµία σε οµαδικές δραστηριότητες. Ωστόσο πολύ συχνά παραπονιέται για 

τη συµπεριφορά των άλλων απέναντι του και θεωρεί ότι πάντοτε φταινε οι 

άλλοι. 

Το τελευταίο καιρό παρατηρείται στο παιδί ένας έντονος αρνητισµός και 

αδιαφορία  προς σχολικού τύπου δραστηριότητες και προσπαθεί µε χειριστικά 

µέσα και ψέµατα να τις αποφύγει. Ο Π ίσως δεν έχει αποδεχτεί το σχολικό 

πλαίσιο και η αντιδραστικότητα του πιθανότατα να οφείλεται τις µαθησιακές 

δυσκολίες που παρουσιάζει. 

Φαίνεται να νοιάζεται ιδιαίτερα για τα προσωπικά του αντικείµενα και όταν του 

ενοχλήσουν κάτι από αυτά αντιδρά πολύ άσχηµα. 

 

 

 

 

Α. Κατάσταση παιδιού κατά την έναρξη του προγράµµατος: 

Ο Π παρουσιάζει έντονα προβλήµατα στην ανάγνωση, τη γραφή και τη 

γραπτή έκφραση, ενώ στα µαθηµατικά είναι σε θέση να ακολουθήσει το 

επίπεδο της τάξης του. 

∆εν υπάρχει ροή στην ανάγνωση του, στις πολυσύλλαβες λέξεις σταµατά και 

συλλαβίζει, παρατονίζει µερικές λέξεις και αντιστρέφει µερικά γράµµατα. 

Η κατανόηση άγνωστου κειµένου είναι σε χαµηλό επίπεδο και αυτό οφείλεται 

περισσότερο στη δυσκολία του στην ανάγνωση. Αντιθέτως όταν το κείµενο 

είναι γνωστό ή όταν διαβάζεται από τρίτο πρόσωπο είναι σε θέση να 

απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης και να κάνει περίληψη. Το λεξιλόγιο του 

είναι φτωχό, τόσο στο προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο. 

Η γραφή του είναι ακατάστατη, µερικές φορές αντικαθιστά ή παραλείπει 

γράµµατα, παραλείπει τους τόνους και κάνει ορθογραφικά λάθη.  

Η ανάγνωση και η γραφή του προκαλούν µεγάλο άγχος και δεν θέλει να 

γράφει ή να διαβάζει. Αποφεύγει σε µεγάλο βαθµό να γράψει έκθεση. Η 

διατύπωση και η έκφραση του βρίσκονται σε χαµηλό επίπεδο και παρουσιάζει 

ιδιαίτερη δυσκολία να οργανώσει τη σκέψη του και να διατυπώσει τις απόψεις 

του. Τόσο στο προφορικό αλλά ιδιαίτερα στο γραπτό λόγο δεν µπορεί να 

περιγράψει κάτι µε σαφήνεια. 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
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Γενικότερα ο Π έχει χαµηλά κίνητρα στο σχολείο, ντρέπεται για το πρόβληµα 

του και πολλές φορές παρουσιάζεται ιδιαίτερα αρνητικός και επιθετικός. 

Β. Ανάλυση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος: 

ΘΕΜΑ: Ελληνικά, Γραφή-Γραπτή Έκφραση  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:  

1.Να βελτιώσει το τρόπο γραφής. 

2. Να βελτιώσει τη γραπτή έκφραση. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1α. Να γράφει καθαρά και ευανάγνωστα. 

1β. Να γράφει χωρίς να παραλείπει γράµµατα . 

1γ. Να γράφει χωρίς να αντικαθιστά γράµµατα στις λέξεις. 

1δ. Να γράφει χωρίς να παραλείπει τους τόνους και τα σηµεία στίξης. 

1ε. Να γράφει σωστά ορθογραφηµένες τις λέξεις.  

2α. Να εµπλουτίζει το λεξιλόγιο του µέσα από την επεξεργασία κειµένων. 

2β. Να περιγράφει γραπτώς το περιεχόµενο ενός κειµένου χωρίς να ξεφεύγει 

       από το θέµα. 

2γ. Να εκφράζει τις απόψεις, τις ιδέες και τα συναισθήµατα του µέσα από το 

      γραπτό λόγο. 

2δ. Να γράφει µικρές εκθέσεις χρησιµοποιώντας ορθή δοµή (πρόλογο, 

      κυρίως θέµα, επίλογο). 

2ε. Να εκφράζεται µε σαφήνεια. 

 

ΘΕΜΑ: Ελληνικά, Ανάγνωση- Κατανόηση κειµένου 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1. Να βελτιώσει την αναγνωστική ικανότητα. 

2. Να αναπτύξει την ικανότητα κατανόησης κειµένου. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1α. Να βελτιώσει το ρυθµό στην ανάγνωση. 

1β. Να διαβάζει µε ευχέρεια πολυσύλλαβες λέξεις. 

1γ. Να µην παραποιεί τις λέξεις. 

1δ. Να µην αντιστρέφει γράµµατα µέσα στις λέξεις. 

1ε. Να µην παραλείπει γράµµατα µέσα στις λέξεις. 

1στ. Να µπορεί να διαβάζει µε ευχέρεια κείµενα του επιπέδου της τάξης του.  

2α. Να συγκεντρώνει τη προσοχή του κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ενός 
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      κειµένου. 

2β. Να κατανοεί τη σηµασία λέξεων και φράσεων από το κείµενο που 

      διαβάζει. 

2γ. Να αποµονώνει πρόσωπα και γεγονότα από το κείµενο. 

2δ. Να κατανοεί κείµενο µε σειροθέτηση εικόνων. 

2ε. Να κάνει περίληψη του κειµένου που διάβασε. 

2στ. Να κατανοεί και να αποδίδει τη κύρια ιδέα του κειµένου. 

2ζ. Να απαντά µε σαφήνεια σε ερωτήσεις κατανόησης. 

 

ΘΕΜΑ: Ελληνικά, Γραµµατικά Φαινόµενα 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1. Να γνωρίζει τα βασικά γραµµατικά φαινόµενα και να τα εφαρµόζει. 

2. Να γνωρίζει όλους τους χρόνους του ρήµατος. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1α. Να µάθει τα πρόσωπα του ρήµατος και να αποδίδει σωστά την 

      καταληκτική τους ορθογραφία. 

1β. Να µάθει τα γένη του άρθρου. 

1γ. Να εντοπίζει τα ουσιαστικά στις προτάσεις. 

1δ. Να µάθει τα γένη του ουσιαστικού και να αποδίδει σωστά την καταληκτική 

     τους ορθογραφία. 

1ε. Να εντοπίζει τα επίθετα µέσα στις προτάσεις. 

1στ. Να εµπλουτίζει κείµενα βάζοντας επίθετο. 

1ζ. Να µάθει τα γένη των µετοχών και να αποδίδει ορθά την καταληκτική τους 

     ορθογραφία. 

1η. Να εντοπίζει τα µέρη του λόγου σε προτάσεις. 

1ι. Να συντάσσει προτάσεις µε ρήµα- ουσιαστικό- επίθετο-µετοχή. 

2α. Να µάθει τους χρόνους του ρήµατος. 

2β. να κλίνει τα ρήµατα σε όλους τους χρόνους. 

2γ. Να συµπληρώνει τα κενά των προτάσεων µε το κατάλληλο ρήµα στο 

      κατάλληλο χρόνο. 

  

ΘΕΜΑ: Μαθηµατικά 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1. Να εκτελεί πράξεις ακεραίων (πολλαπλασιασµού -διαίρεσης) στο επίπεδο 
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   της τάξης του. 

2. Να λύνει προβλήµατα του επιπέδου της τάξης του . 

3. Να λύνει ασκήσεις κλασµάτων του επιπέδου της τάξης του. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1α. Να κάνει πολλαπλασιασµούς από το 0 -100000 

1β. Να λύνει διαιρέσεις µε διψήφιο διαιρέτη. 

1γ. Να λύνει διαιρέσεις µε τριψήφιο διαιρέτη. 

1δ. Να κατανοήσει την έννοια της τέλειας και ατελούς διαίρεσης και να λύνει 

      ασκήσεις. 

2α. Να κατανοεί τις οδηγίες προβληµάτων. 

2β. Να συλλέγει τα αναγκαία δεδοµένα του προβλήµατος. 

2γ. Να επιλέγει τη σωστή αριθµητική πράξη σε κάθε πρόβληµα. 

2δ. Να λύνει προβλήµατα όλων των πράξεων στο επίπεδο της τάξης του. 

3α. Να µπορεί να υπολογίσει το 1/2,1/3,1/4,2/4,3/4 κ.τ.λ µας επιφάνειας ή 

      ενός πλήθους αντικειµένων. 

3β. Να µετατρέπει το κλάσµα σε δεκαδικό ,ποσοστό και αντίστροφα. 

3γ. Να χρησιµοποιεί τα σύµβολα < > και να συγκρίνει τα κλάσµατα. 

3δ. Να κατανοήσει τις έννοιες «καταχρηστικό κλάσµα» και «µεικτός αριθµός» 

      και να λύνει ασκήσεις. 

 

ΘΕΜΑ: Κοινωνική προσαρµογή 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1. Να κατανοήσει και να εφαρµόσει τους κανόνες συµπεριφοράς τόσο στο 

    Σχολείο όσο και έξω από αυτό. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1α. Να αναπτύξει αυτοπεποίθηση και θάρρος. 

1β. Να µάθει να σέβεται τα συναισθήµατα και τα δικαιώµατα των άλλων. 

1γ. Να αντιληφθεί τους κανόνες που διέπουν τη τάξη και το µάθηµα. 

1δ. Να  αντιληφθεί τους κανόνες που διέπουν το µάθηµα της ειδικής αγωγής. 

1ε. Να διαχωρίσει ποια είναι τα δικαιώµατα και ποιες οι υποχρεώσεις του. 
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∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ 

ΟΝΟΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΑΣKAΛΟΥ:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:       
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ 

Ε. Π ΣΤ’ 
 

ΣΤΟΧΟΣ: : Ανάγνωση-κατανόηση κειµένου 

1.Να βελτιώσει την αναγνωστική του ικανότητα 

2.Να αναπτύξει την ικανότητα κατανόησης κειµένων 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1-Να βελτιώσει το ρυθµό της ανάγνωσης του 

-Να διαβάζει µε ευχέρεια πολυσύλλαβες λέξεις 

-Να µην σταµατά σε επίπεδο λέξεις κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης 

-Να µπορεί να αποδίδει κείµενο του επιπέδου της 

Ε΄ τάξης µιας περίπου σελίδας 

2--Να συγκεντρώνει τη προσοχή του κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης. 

-Να κατανοεί το νόηµα κειµένου του επιπέδου της 

τάξης του το οποίο διαβάζει ο ίδιος 

-Να περιγράφει µε σαφήνεια το περιεχόµενο του 

κειµένου 

1-Να αποµονώνεται η λέξη στην οποία κάνει 

λάθος το παιδί 

-Να εντοπίζει το ίδιο το παιδί το λάθος 

-Να γίνετε συλλαβική κατάτµηση της λέξης από το 

µαθητή 

-Ο µαθητής να διαβάζει ολόκληρη τη λέξη 

-Ο µαθητής να επαναλάβει ολόκληρη τη πρόταση 

-Θετική ενίσχυση κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

έτσι ώστε το παιδί να αποκτήσει θετική 

αυτοεικόνα. 

2.-Κείµενα για ανάγνωση του επιπέδου της Ε΄ 

τάξης. Κείµενα µε επίκαιρα θέµατα 

-Συζήτηση πάνω στο κείµενο 

-Επεξεργασία κάθε παραγράφου ξεχωριστά 

-Ερωτήσεις κατανόησης για ολόκληρο το κείµενο 
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ΣΤΟΧΟΣ : Γραπτή έκφραση-Γραφή. 

1.Να βελτιώσει τον τρόπο γραφής του 

2.Να βελτιώσει τη γραπτή έκφραση 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1 -Να γράφει παράγραφο τηρώντας τα σηµεία 

στίξης 

-Να γράφει καθαρά και ευανάγνωστα 

-Να γράφει καλοσχηµατισµένα γράµµατα      

 2.-Να περιγράφει γραπτώς το περιεχόµενο ενός 

κειµένου που έχει διαβαστεί από τον ίδιο χωρίς να 

ξεφεύγει από το θέµα 

-Περιγραφή του περιεχοµένου της κάθε 

παραγράφου ξεχωριστά 

-Περιγραφή ολόκληρου του κειµένου 

-Να εµπλουτίσει το λεξιλόγιο του µέσα από την 

επεξεργασία κειµένων 

-Αποµόνωση των καινούριων λέξεων και 

φράσεων 

-∆ηµιουργία καινούριων προτάσεων µε αυτές 

 1-Συνεχής παρότρυνση και υπενθύµιση στο 

µαθητή να χρησιµοποιεί τόνους και σηµεία στίξης 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της γραφής. 

-Συνεχής παρότρυνση για καλοσχηµατισµένα 

γράµµατα 

2.-Κείµενα για ανάγνωση 

-Γραπτή περίληψη των κειµένων για ανάγνωση 

-Καταγραφή των καινούριων λέξεων 

                               
 

ΣΤΟΧΟΣ: Μαθηµατικά 

1. .Να λύνει προβλήµατα του επιπέδου της τάξης του 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1.-Να λύνει προβλήµατα όλων των πράξεων µε 

αριθµούς µέχρι  το 1000 

-Να κατανοεί τις οδηγίες των προβληµάτων 

-Να κατανοεί τα ζητούµενα των προβληµάτων 

-Να επιλέγει και να καταγράφει τα δεδοµένα 

-Να επιλέγει τη σωστή αριθµητική πράξη που θα 

χρησιµοποιήσει σε κάθε πρόβληµα 

-Ασκήσεις µαθηµατικών προβληµάτων 

-Λεκτική καθοδήγηση των βηµάτων που πρέπει 

να ακολουθήσει 

- Το παιδί να κυκλώνει η να υπογραµµίζει τις 

λέξεις κλειδιά που θα το βοηθήσουν στην επίλυση 

του προβλήµατος 

 -Το παιδί να διαγράφει τις περιττές πληροφορίες 
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ΣΤΟΧΟΣ: : Κοινωνική προσαρµογή.  

1.Να κατανοήσει και να εφαρµόζει τους κανόνες συµπεριφοράς τόσο στο σχολείο όσο και έξω 

από αυτό 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

-Να εφαρµόζει τους κανόνες συµπεριφοράς  που 

επιβάλλονται στη γενική τάξη 

-Να αποσαφηνίσει τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις του 

-Να έχει τη σωστή συµπεριφορά απέναντι στο 

δάσκαλο και στους συµµαθητές του 

-Να ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραµµα της τάξης 

-Να µειωθεί το αίσθηµα αδιαφορίας που δείχνει 

για τις δραστηριότητες της γενικής τάξης. 
 

∆ηµιουργία καταλόγου µε τους κανόνες 

συµπεριφοράς στη γενική τάξη 

-Εφαρµογή των κανόνων σε πρακτικό επίπεδο 

-Παιγνίδι ρόλων 

-Φυλλάδια µε ερωτήσεις σωστό λάθος που 

αφορούν τη συµπεριφορά στη τάξη 

 
  

 

 

 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Α. Γνωσιοαντιληπτικός τοµέας: 

1. Προαναγνωστικές / Αναγνωστικές δεξιότητες (αποκωδικοποίηση, ευχέρεια, 

κατανόηση) 

Ο Π κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης µου παρουσίαζε ιδιαίτερα 

προβλήµατα στην αναγνωστική ικανότητα. Ο αναγνωστικός ρυθµός ήταν 

βραδύς και η ανάγνωση του συλλαβική. Παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες στην 

απόδοση πολυσύλλαβων λέξεων, διέκοπτε την αναγνωστική ροή 

συλλαβίζοντας και κάνοντας στάσεις µέσα στις λέξεις. Ωστόσο µπορούσε να 

αναγνωρίζει τα δίψηφα σύµφωνα και φωνήεντα και ήταν σε θέση να τα 

αποδώσει µε ευχέρεια. Γενικότερα διέκρινε µε ποιο αργό ρυθµό τα γραφήµατα 

και τους φθόγγους από ότι τα παιδιά της ηλικίας του. Κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης του παρατηρούνται παρατονισµοί και µερικές φορές 

αντικατάσταση ή παράλειψη γραµµάτων. Συνήθως αγνοούσε και δεν τηρούσε 

τα σηµεία στίξης. Λόγω των αναγνωστικών του δυσκολιών το παιδί 

κουραζόταν κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ενός κειµένου, διαδικασία την 

οποία προσπαθούσε να αποφύγει. 
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Ο Π φαίνεται να παρουσιάζει µνηµονικές δυσκολίες. Στη παρατήρηση εικόνων 

µπορούσε να συγκρατήσει και να ανακαλέσει µερικές µόνο από αυτές που 

είχε δει. 

Επίσης παρουσιάζει πρόβληµα συγκέντρωσης, δυσκολία στο να ακολουθεί 

οδηγίες και να ολοκληρώσει µια δραστηριότητα που αρχίζει. 

Στην κατανόηση κειµένου δυσκολεύεται να αποδώσει το νόηµα του κειµένου, 

να αποµονώσει πρόσωπα και γεγονότα και να απαντήσει σε ερωτήσεις 

κατανόησης όταν η ανάγνωση γίνεται από τον ίδιο. Ωστόσο όταν το κείµενο το 

αναγνώσει τρίτο πρόσωπο µπορούσε να αποδώσει το νόηµα και να 

απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης µε σαφήνεια. Όταν πρόκειται για 

ερωτήσεις κρίσεως που αφορούν το κείµενο δυσκολευόταν να αναπτύξει τη 

κρίση του και να δώσει απαντήσεις. 

2. Μαθηµατικά (έννοιες, αριθµητικές πράξεις, λύση προβλήµατος) 

Στα µαθηµατικά δεν παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες και είναι σε θέση να 

ακολουθεί το επίπεδο της τάξης του, ωστόσο µε κάποιες δυσκολίες. Είναι σε 

θέση να γνωρίζει έννοιες όπως περισσότερα- λιγότερα, µεγαλύτερο-

µικρότερο, µισά-διπλάσια και τα σύµβολα < και > και να τα χρησιµοποιεί. 

Λύνει µε ευχέρεια κάθετες και οριζόντιες πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης. 

Γνωρίζει τους πίνακες πολλαπλασιασµού( µε λίγη δυσκολία στους πίνακες 7-

10) και µπορεί να λύνει πράξεις πολλαπλασιασµών. Στην επίλυση πράξεων 

διαίρεσης παρουσιάζει λίγη δυσκολία στις διαιρέσεις µε διψήφιο διαιρέτη. Στην 

επίλυση προβληµάτων λόγω των δυσκολιών που αντιµετωπίζει στην 

ανάγνωση πολλές φορές δυσκολευόταν  στη κατανόηση του προβλήµατος και 

χρειαζόταν κάποιον να του το διαβάσει. Επίσης πολλές φορές δυσκολευόταν 

να επιλέξει τη πράξη που θα πρέπει να χρησιµοποιήσει για την επίλυση του 

προβλήµατος. 

3. Προφορικός λόγος / Επικοινωνία: 

Στο προφορικό λόγο ο Π εκφράζεται µε σαφήνεια. Είναι σε θέση να δώσει 

πληροφορίες, να περιγράψει γεγονότα µε χρονική αλληλουχία και να εκφράσει 

τις ιδέες, τα συναισθήµατα και τις εµπειρίες του. Υστερεί λίγο στη διατύπωση 

των απόψεων του και το λεξιλόγιο του είναι φτωχό. 

4. Γραφή / Γραπτή Έκφραση: 

Η γραφή του Π είναι ακατάστατη και τα γράµµατα του δεν είναι καθαρά και 

ευανάγνωστα. Γράφει πολύ µικρά και µη καλοσχηµατισµένα γράµµατα. ∆εν 
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έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση στο γράψιµο και η διαδικασία της γραφής του 

προκαλούσε δυσαρέσκεια. 

Κατά τη διάρκεια της γραφής πολύ συχνά παρέλειπε τους τόνους και άφηνε 

µεγάλη απόσταση µεταξύ των λέξεων. 

Αν και γνωρίζει τους κανόνες ορθογραφίας, χρειαζόταν συνεχής επαναλήψεις 

για να τους επαναφέρει στη µνήµη του και δεν τους εφάρµοζε µε αποτέλεσµα 

τα γραπτά του να είναι πάντοτε ανορθόγραφα.  

Στη γραπτή έκφραση η διατύπωση και η έκφραση του είναι χαµηλού 

επιπέδου. Οι προτάσεις του συχνά ήταν σύντοµες και λανθασµένα δοµηµένες. 

Χρειαζόταν βοήθεια στην οργάνωση των ιδεών του και στο πώς θα τις 

αποδώσει γιατί πολλές φορές λόγω της διάσπασης προσοχής που 

παρουσιάζει ξεχνούσε τι ήθελε να γράψει. 

∆υσκολευόταν να αναπτύξει θέµατα τα οποία απαιτούσαν κρίση και ανάπτυξη 

ιδεών. 

Οι εκθέσεις του δεν ακολουθούσαν ορθή δοµή µε πρόλογο κυρίως θέµα και 

επίλογο. Μπορούσε όµως να αποδώσει το νόηµα ενός κειµένου µε σαφήνεια 

στο γραπτό λόγο και να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες. 

 

5.2.3 Case study 3  

 

Α. Ιστορικό παιδιού: 

Η Γ είναι το πρώτο παιδί της οικογένειας, ακολουθούν άλλα δύο µικρότερα 

αδέρφια από τα οποία το µικρότερο απεβίωσε µετά από πνιγµό στην ιδιωτική 

πισίνα της οικογένειας σε ηλικία µόλις τριών χρόνων. Η Γ γεννήθηκε στη 

Αγγλία µετά από µια φυσιολογική εγκυµοσύνη και φυσιολογικό τοκετό. Έξι 

µήνες αργότερα λόγω προβλήµατος κυκλοφορίας αίµατος µπήκε σε 

αναπνευστήρα για 4 µήνες. Ακολούθως υπέστη δύο χειρουργικές επεµβάσεις 

καρδιάς και παρέµεινε στο νοσοκοµείο της Σκοτίας για δύο χρόνια. Λόγω του 

προβλήµατος αυτού οι γιατροί ανέφεραν ότι η Γ θα έχει καθυστέρηση 2 

χρόνων στην ανάπτυξη της. 

Μίλησε σε ηλικία τριών χρόνων και σε ηλικία τριάµισι ετών φοίτησε σε Ειδικό 

Σχολείο στην Αγγλία. Στη Κύπρο επανέλαβε τη Α΄ τάξη ∆ηµοτικού. H Γ τώρα 

είναι µαθήτρια της Στ’ τάξη του δηµοτικού. 
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Παρουσιάζει έντονες µαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής και 

συναισθηµατικά προβλήµατα. 

Το περιστατικό µε το µικρότερο αδερφό της ο οποίος πέθανε µπροστά στα 

µάτια της την επηρέασε πολύ τη ψυχολογική της κατάσταση. 

Β. Κινητικός - Αισθητηριακός τοµέας: 

Η Γ δεν παρουσιάζει οποιεσδήποτε κινητικές και αισθητηριακές αδυναµίες. 

Ανταποκρίνεται χωρίς δυσκολίες σε δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας. 

Μπορεί να κρατά µε το σωστό τρόπο το µολύβι και το ψαλίδι και να συντονίζει 

µε ευκολία τις κινήσεις των δύο χεριών. Επίσης µπορεί να εκτελεί µε ευκολία 

δραστηριότητες οπτικοκινητικού συντονισµού. 

Γ. Συναισθηµατικός τοµέας: 

Η Γ είναι ένα πολύ ευαίσθητο και καλοσυνάτο παιδί. Την πληγώνει σε µεγάλο 

βαθµό το γεγονός ότι τα άλλα παιδιά την κοροϊδεύουν και το αναφέρει 

συνεχώς. Επίσης το περιστατικό που έγινε µε το µικρό της αδερφό έχει 

επηρεάσει πολύ το ψυχισµό της αφού νιώθει η ίδια υπεύθυνη για το χαµό του 

αδερφού της. Πολλές φορές έρχεται στο σχολείο πολύ λυπηµένη γιατί όπως 

λεει της λείπει ο µικρός της αδερφός και ρωτάει συνεχώς που βρίσκεται τώρα 

και θέλει να µάθει πώς περνάει. Επίσης τη ψυχολογική της κατάσταση 

επηρέασε ο πρόσφατος χωρισµός των γονιών της και η φυγή του πατέρα στο 

εξωτερικό για τον οποίο αναφέρεται συχνά ότι της λείπει. 

Η Γ είναι ένα ανώριµο παιδί µε συναισθηµατικά προβλήµατα. Η διάθεση της 

δεν σταθερή και µπορεί πολύ εύκολα να ξεχάσει ότι ήταν λυπηµένη και να 

συνεχίσει τη µέρα της ευτυχισµένη. Σε γενικές γραµµές φαίνεται να είναι ένα 

ευτυχισµένο παιδί γεµάτο ενέργεια.  

∆εν έχει αναπτύξει καθόλου θετική αυτοεικόνα και αυτοεκτίµηση. Αναφέρεται 

συχνά στον εαυτό της λέγοντας ότι όταν θα µεγαλώσει δεν θα είναι πουθενά 

χρήσιµη γιατί δεν µπορεί να κάνει τίποτα . Έχει πολύ χαµηλά κίνητρα 

επίδοσης λέγοντας και πάλι ότι ποτέ δεν θα καταφέρει να µάθει να διαβάζει 

και να γράφει 

∆. Κοινωνικός τοµέας (Συµπεριφορά, Κοινωνικές Σχέσεις, Ατοµική 

φροντίδα): 

Είναι παιδί υπάκουο, ευγενικό και πάντοτε πρόθυµο. Στο πλαίσιο του 

σχολικού περιβάλλοντος είναι πολύ φρόνιµη και συσταλµένη. 



 125 

Τη χαρακτηρίζει µια πρωτοφανής παρορµιτικότητα και είναι πολύ διαχυτική 

ακόµα και µε άτοµα τα οποία δεν γνωρίζει καθόλου. Είναι έτοιµη να τους 

αγκαλιάσει όλους και φυσικά εµπιστεύεται πολύ εύκολα ανθρώπους ακόµα 

και αγνώστους. Είναι πολύ κοινωνική και µπορεί να γνωριστεί εύκολα µε 

ανθρώπους και να αρχίσει αµέσως να  µιλά ακόµα και για προσωπικά της 

θέµατα. 

Παρόλα αυτά στο σχολείο έχει µόνο δύο φίλους και δεν πλησιάζει τα άλλα τα 

παιδιά γιατί όπως λεει την κοροϊδεύουν και δεν θέλουν να την κάνουν παρέα 

πράγµα που την πληγώνει πολύ. Πολλές φορές δεν εκφράζεται ελεύθερα 

όταν βρίσκεται µπροστά στους συµµαθητές της για να µην την κοροϊδέψουν. 

Στη τάξη είναι πολύ φρόνιµη, δεν συµµετέχει καθόλου στο µάθηµα και δε 

γενικότερο επίπεδο δεν αναλαµβάνει καµία πρωτοβουλία. 

Στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης δείχνει να είναι ευτυχισµένη γιατί µπορεί να 

εκφραστεί ελεύθερα 

∆εν συµπεριφέρεται ανάλογα µε την ηλικία της και µερικές φορές οι 

αντιδράσεις της µοιάζουν πολύ παιδικές.  

Η Γ δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ατοµική της φροντίδα ενώ µπορεί να 

αυτοεξυπηρετηθεί πλήρως. Έρχεται στο σχολείο µε λερωµένα ρούχα, 

λερωµένα µαλλιά και αχτένιστη. ∆εν γνωρίζει βασικούς θέµατα ατοµικής 

φροντίδας που αφορούν την ηλικία της µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να 

χειριστεί τέτοιου είδους καταστάσεις. 

Επίσης δεν εφαρµόζει βασικούς κανόνες συµπεριφοράς µε αποτέλεσµα 

πολλές φορές να συµπεριφέρεται και να ενεργεί µε µη αποδεκτό κοινωνικά 

τρόπο µε αποτέλεσµα και πάλι να τυγχάνει χλευασµού από τα άλλα παιδιά.  

 

 

 

  

Α. Κατάσταση παιδιού κατά την έναρξη του προγράµµατος: 

Η Γ αντιµετωπίζει σοβαρά µαθησιακά προβλήµατα. Η ανάγνωση της είναι 

πολύ αργή και συλλαβιστή και δυσκολεύεται να αποδώσει ακόµα και απλές 

λέξεις. ∆υσκολία επίσης παρουσιάζει στη κατανόηση κειµένου. Η γραφή της 

είναι ακατάστατη και για να αποδώσει σωστά τις λέξεις χρειάζεται συνεχή 

καθοδήγηση. Ο προφορικός της λόγος είναι αρκετά , σε αντίθεση µε τη 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
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γραπτή έκφραση όπου δυσκολεύεται να εκφράσει τις σκέψεις της και να 

γράψει έστω και µια έκθεση λίγων γραµµών. 

Στα µαθηµατικά γνωρίζει τους αριθµούς µέχρι το 200 αλλά δεν µπορεί να τους 

χειριστεί µέσα σε πράξεις. Μπορεί να εκτελέσει µόνο απλές πράξεις 

πρόσθεσης και αφαίρεσης. 

Η Γ αν και είναι πολύ πρόθυµο και φιλικό παιδί στο σχολείο δεν έχει φίλες και 

νιώθει µειονεκτικά απέναντι στα άλλα παιδιά. Στο σχολείο έρχεται ατηµέλητη, 

δεν φροντίζει καθόλου για την ατοµική της καθαριότητα, γεγονός το οποίο 

προκαλεί την απόρριψη των άλλων συµµαθητών της. Επιθυµεί να έρχεται 

συνεχώς στο χώρο της ειδικής αγωγής και δεν θέλει να πηγαίνει στη τάξη της 

γιατί δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει και να κατανοήσει την ύλη σε 

αυτήν. 

Β. Ανάλυση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος:  

ΘΕΜΑ: Ελληνικά, Ανάγνωση – Κατανόηση κειµένου 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:  

1. Να βελτιώσει την αναγνωστική της ικανότητα. 

2. Να κατανοεί το περιεχόµενο µικρών και απλών κειµένων. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1α. Να τονίζει σωστά τις λέξεις. 

1β. Να αποδίδει ορθά τα δίψηφα σύµφωνα. 

1γ. Να αποδίδει ορθά τα δίψηφα φωνήεντα. 

1δ. Να αποδίδει σωστά τα συµπλέγµατα. 

1ε. Να διαβάζει µε ευχέρεια δισύλλαβες λέξεις. 

1ζ. Να διαβάζει µε ευχέρεια τρισύλλαβες λέξεις. 

1η. Να διαβάζει µε ευχέρεια πολυσύλλαβες λέξεις. 

1θ. Να διαβάζει µικρά κείµενα (4-5 γραµµών) µε τη σωστή ταχύτητα. 

2α. Να κατανοεί λέξεις και απλές φράσεις. 

2β. Να αποµονώνει τα κύρια σηµεία της παραγράφου που διαβάζει. 

2γ. Να απαντά σε ερωτήσεις κατανόησης. 

2δ. Να αποδίδει το νόηµα µικρού κειµένου. 

 

ΘΕΜΑ: Ελληνικά, Γραφή-Γραπτή Έκφραση  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:  

1.Να βελτιώσει το τρόπο γραφής. 
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2. Να βελτιώσει τη γραπτή έκφραση. 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1α. Να αποδίδει ορθά την ένδειξη του τόνου και της τελείας. 

1β. Να γράφει λέξεις µε τα δίψηφα σύµφωνα. 

1γ. Να γράφει λέξεις µε τα δίψηφα φωνήεντα. 

1δ. Να γράφει λέξεις µε συµπλέγµατα. 

1ε. Να γράφει λέξεις χωρίς να παραλείπει γράµµατα. 

1ζ. Να γράφει προτάσεις χωρίς να ενώνει τις λέξεις. 

2α. Να γράφει µικρές ολοκληρωµένες προτάσεις (συντακτικά ορθές). 

2β. Να γράφει προτάσεις µε νόηµα που να αποτελούν ένα µικρό κείµενο. 

2γ. Να απαντά µε σαφήνεια και ορθή δοµή σε ερωτήσεις. 

2δ. Να αποδίδει τις σκέψεις και τα συναισθήµατα της σε προτάσεις που να 

     αποτελούν µικρό κείµενο. 

 

ΘΕΜΑ: Μαθηµατικά 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1. Να γράφει και να µετρά τους αριθµούς από 0-200. 

2. Να εκτελεί πράξεις προσθέσεων και αφαιρέσεων 0-50. 

3. Να κατανοήσει τις έννοιες «µισά-διπλάσια», «περισσότερα-λιγότερα». 

4. Να κατανοήσει την έννοια του πολλαπλασιασµού και να µάθει τους πίνακες 

    1-5. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1α. Να γράφει και να µετρά τους αριθµούς από 0-100. 

1β. Να γράφει και να µετρά τους αριθµούς από 0-150. 

1γ. Να γράφει και να µετρά τους αριθµούς από 0-200. 

2α. Να εκτελεί πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης από 0-50 σταδιακά (0-10, 0- 

      20, 0-30, 0-40, 0-50). 

2β. Να εκτελεί κάθετες προσθέσεις διψήφιων αριθµών χωρίς δανεισµό 

      δεκάδας. 

2γ. Να εκτελεί κάθετες αφαιρέσεις διψήφιων αριθµών χωρίς δανεισµό 

      δεκάδας. 

3α. Να κατανοήσει τις έννοιες «περισσότερα-λιγότερα» και να λύνει απλά 

      προβλήµατα. 
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3β. Να κατανοήσει τις έννοιες «µισά-διπλάσια» µε τη βοήθεια αντικειµένων και 

     να λύνει απλά προβλήµατα. 

4α. Να εκτελεί απλές πράξεις πολλαπλασιασµού µε τη βοήθεια αντικειµένων. 

4β. Να εκτελεί απλές πράξεις πολλαπλασιασµού χωρίς βοηθήµατα. 

4γ. Να γνωρίζει τους πίνακες 1-5 σταδιακά (1-3, 1-5) και να µπορεί να εκτελεί 

     πράξεις. 

 

ΘΕΜΑ: Κοινωνική προσαρµογή 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1. Να εφαρµόζει στη καθηµερινότητα τους κανόνες συµπεριφοράς. 

2. Να κατανοήσει την έννοια της ατοµικής φροντίδας και να την εφαρµόσει στη 

    καθηµερινότητα της. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1α. Να χτυπά την πόρτα και να περιµένει απάντηση πριν εισέλθει στο χώρο. 

1β. Να συµπεριφέρεται µε την πρέπουσα συµπεριφορά ανάλογα µε το χώρο 

      που βρίσκεται. 

1γ. Να περιορίσει την παρορµητικότητα της. 

2α. Να έρχεται στο σχολείο λουσµένη και µε καθαρά ρούχα. 

2β. Να διατηρεί τον εαυτό της καθαρό κατά την διάρκεια της µέρας. 

2γ. Να αποκτήσει θετική αυτοεικόνα.  
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∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ 

ΟΝΟΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΑΣKAΛΟΥ:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:       
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ 

Σ.Γ ΣΤ’ 
 

ΣΤΟΧΟΣ: : Ανάγνωση-κατανόηση κειµένου 

1.Να βελτιώσει την αναγνωστική της ικανότητα 

2.Να κατανοεί το περιεχόµενο µικρών και απλών κειµένων 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1- Να αποδίδει ορθά την ένδειξη του τόνου. 

  -Να αποδίδει ορθά τα συµπλέγµατα τρ, βρ, γρ. 

    α) Να ονοµάζει τα συµπλέγµατα. 

    β) Να εντοπίζει τα συµπλέγµατα µέσα σε λέξεις. 

    γ) Να διαβάζει λέξεις που περιέχουν τα 

        συµπλέγµατα. 

   δ) Πρόγραµµα αποκατάστασης. Συγκερασµός 

        γλωσσικών φθόγγων µε εικόνες. 

2 - Να αποδίδει το νόηµα του κειµένου που 

     διαβάζει. 

    α)Να κατανοεί λέξεις και φράσεις από το 

       κείµενο που διαβάζει 

1- Συλλαβική κατάτµηση της λέξης που το παιδί 

    δυσκολεύεται να τονίσει σωστά. 

    α) Χτύπηµα του χεριού στη συλλαβή που 

        πρέπει να τονιστεί     

2.- Φυλλάδια µε άτονες λέξεις για τονισµό. 

   - Λέξεις για ανάγνωση. 

   - Συσχέτιση όλων των συµπλεγµάτων µε λέξεις 

     κλειδιά. 

   - Να ενώνει κοµµένα γράµµατα που συνθέτουν 

     τα συµπλέγµατα 

   - Να σχηµατίζει λέξεις µε αυτά. 

   - Να χωµατίζει τα συµπλέγµατα που εντοπίζει 

     µέσα στις λέξεις. 

   - Άσκηση: Άκουσε προσεχτικά και δείξε τη 

     σωστή εικόνα. 

   - Αναγνώριση λέξης ανάµεσα σε άλλες που 

     περιλαµβάνουν πολλά κοινά γράµµατα και 

     είναι γραµµένες µε διάφορους τύπους και 

    µεγέθη γραµµάτων (π.χ τρένο, φρένο) 

    α) ένωσε τα συµπλέγµατα µε την εικόνα που 

        περιέχει το σύµπλεγµα βρ, τρ, γρ. 
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    - Άσκηση µε λανθασµένες λέξεις. Το παιδί να 

      εντοπίσει το λάθος και να το διορθώσει 

     ( Άντρας, Ατνρας). 

    - Απλά κείµενα για ανάγνωση 4-5 γραµµών. 

      α) Ερωτήσεις κατανόησης από απλοποιηµένα 

          κείµενα. 

      β) Επεξήγηση λέξεων και φράσεων από το 

          δάσκαλο. 

      γ) Επεξήγηση λέξεων και φράσεων από το 

          µαθητή . 

      

 

 

ΣΤΟΧΟΣ : Γραπτή  

1.Να βελτιώσει τον τρόπο γραφής της 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 - Να αποδίδει ορθά την ένδειξη του τόνου  

 - Να αποδίδει σωστά στη γραφή τα 

     συµπλέγµατα βρ, γρ, τρ. 

  - Να γράφει δισύλλαβες λέξεις χωρίς να 

    παραλείπει γράµµατα. 

- Συλλαβική κατάτµηση των λέξεων ώστε να 

   κατανοήσει που µπαίνει ο τόνος. 

- Ασκήσεις: συµπληρώνω τις λέξεις µε βρ, τρ, γρ 

     και τις διαβάζω. 

- Λέξεις ακούω και γράφω. 

- Να συνδυάσει τα συµπλέγµατα µε όλα τα 

  φωνήεντα. 

- Γράφω και µαθαίνω λέξεις µε τα συµπλέγµατα. 

- Να βρίσκει λέξεις που αρχίζουν ή περιέχουν 

  συµπλέγµατα και να τις γράφει. 

- Συµπλήρωσε τα γράµµατα που λείπουν για να 

  σχηµατιστεί η λέξη 

- Κατά τη διάρκεια της γραφής το παιδί κάνει 

  συλλαβική κατάτµηση για να αποδοθεί σωστά 

  η λέξη.  
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ΣΤΟΧΟΣ: Μαθηµατικά 

1. .Να επιλύει πράξεις ακεραίων µε αριθµούς µέχρι το 50 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Να κατανοήσει την έννοια του κρατούµενου και 

δανεισµού  στις πράξεις των αφαιρέσεων. 

-Να λύνει κάθετες αφαιρέσεις µέχρι το 50 µε 

κρατούµενο. 

-Να λύνει οριζόντιες αφαιρέσεις µέχρι το 50 µε 

κρατούµενο 
 

- Βήµατα για την κατανόηση της έννοιας του 

κρατούµενου και δανεισµού: -Επανάληψη των 

όρων Εκατοντάδα ∆εκάδα Μονάδα, - επανάληψη 

της αξίας της θέσης του κάθε ψηφίου.  

- ∆ίνεται η πράξη υπό µορφή προβλήµατος. 

Εκτελείται η πράξη µε εικονιστικό υλικό και µε 

συµβολική αναπαράσταση. 

- Φυλλάδια µε µαθηµατικές ασκήσεις αφαιρέσεων. 

  
 
 
 

ΣΤΟΧΟΣ: : Κοινωνική προσαρµογή.  

1.Να κατανοήσει την έννοια της ατοµικής φροντίδας και την εφαρµόζει στην καθηµερινότητα 

της 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

-Να διατηρεί τον εαυτό της καθαρό και 

περιποιηµένο. 

-Να έρχεται στο σχολείο χτενισµένη, µε καθαρά 

ρούχα και καθαρά νύχια. 

-Να γνωρίσει προϊόντα περιποίησης του σώµατος. 

    
 

- Εικόνες σχετικές µε την ατοµική φροντίδα. 

- θετική ενίσχυση κάθε φορά που το παιδί έρχεται 

καθαρό στο σχολείο. 

-∆ηµιουργία καταλόγου µε τα βήµατα τα οποία 

µπορούµε να κάνουµε καθηµερινά για να 

διατηρούµε τον εαυτό µας καθαρό, 

-Εικόνες µε προϊόντα καθαρισµού του σώµατος, 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Α. Γνωσιοαντιληπτικός τοµέας: 

1. Προαναγνωστικές / Αναγνωστικές δεξιότητες (αποκωδικοποίηση, ευχέρεια, 

κατανόηση) 

Η Γ παρουσίαζε σοβαρές δυσκολίες στην ανάγνωση και χρειαζόταν βοήθεια 

σε επίπεδο διορθωτικής ανάγνωσης. Αν και ήταν σε θέση να γνωρίζει τα 

γράµµατα της αλφαβήτας πολλές φορές µπέρδευε µερικά σύµφωνα µεταξύ 

τους. Συχνά αντικαθιστούσε και παρέλειπε γράµµατα µέσα στις λέξεις µε 

έντονη δυσκολία σε συνδυασµούς µερικών συµφώνων. Επίσης δυσκολευόταν 

να διαβάσει πολυσύλλαβες λέξεις ειδικά όταν αυτές περιείχαν δίψηφα 

σύµφωνα. ∆ιάβαζε  απλά κείµενα µικρά σε έκταση αλλά συλλαβιστά. ∆ιέκοπτε 

την αναγνωστική ροή σε επίπεδο λέξης µε αποτέλεσµα ο ρυθµός της 

ανάγνωσης να ήταν βραδύς. ∆εν τόνιζε σωστά τις λέξεις και δεν ακολουθούσε 

τα σηµεία στίξης. 

Στη κατανόηση κειµένου µπορούσε να αποδώσει το νόηµα ενός κειµένου 

ακόµα και αν το διάβαζε η ίδια και µπορούσε να αποµονώσει πρόσωπα και 

γεγονότα και να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης. Στη προφορική 

περίληψη όµως η ιστορία που διηγιότανε δεν παρουσίαζε χρονική αλληλουχία 

και πολλές φορές παρέµβαλλε δικά της στοιχεία. 

2. Μαθηµατικά (έννοιες, αριθµητικές πράξεις, λύση προβλήµατος) 

Στα µαθηµατικά είναι σε θέση να γνωρίζει έννοιες όπως περισσότερα- 

λιγότερα, µεγαλύτερο-µικρότερο, µισά-διπλάσια. Μπορεί να λύσει απλές 

πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης οριζόντιες και κάθετες πράξεις µε 

αριθµούς µέχρι το 100 µε κρατούµενο και δανεισµό ωστόσο δεν µπορεί να 

ανακαλέσει αυτόµατα αποτελέσµατα και χρησιµοποιεί τα δάχτυλα της για να 

δώσει το αποτέλεσµα. 

 Έχει κατανοήσει την έννοια του πολλαπλασιασµού και γνωρίζει τους πίνακες 

µέχρι το 5. Ωστόσο δυσκολεύεται στην επίλυση πράξεων πολλαπλασιασµού 

και διαιρέσεων 

Στην επίλυση προβληµάτων χρειάζεται βοήθεια στη κατανόηση του 

προβλήµατος, συνήθως δεν µπορεί να κατανοήσει τι ζητά το πρόβληµα και να 

επιλέξει τη πράξη την οποία θα χρησιµοποιήσει. 
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3. Προφορικός λόγος / Επικοινωνία: 

Ο προφορικός λόγος της Γ δεν ήταν συντακτικά σωστός. Εκφράζεται 

κάνοντας χρήση και της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας ταυτοχρόνως  

όπου αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στο σπίτι δεν µιλούν ελληνικά. Το 

λεξιλόγιο της είναι φτωχό και οι προτάσεις της πολλές φορές δεν έχουν 

νόηµα. 

Η διατύπωση της και η έκφραση είναι χαµηλού επιπέδου. ∆εν µπορεί να 

εκφράσει τις απόψεις και τις ιδέες της µε σαφήνεια. 

4. Γραφή / Γραπτή Έκφραση: 

Η Γ παρουσίαζε ιδιαίτερες αδυναµίες στη γραφή και τη γραπτή έκφραση. Η 

γραφή της ήταν ακατάστατη και τα γράµµατα της δεν ήταν καλοσχηµατισµένα. 

Παρουσίαζε δυσκολίες φωνολογικής ενηµερότητας και όταν έγράφε παρέλειπε 

και αντικαθιστούσε γράµµατα µέσα στις λέξεις ειδικά όταν περιείχαν δίψηφα 

σύµφωνα. Ένωνε τις λέξεις µεταξύ τους και χρειαζόταν βοήθεια στη σύνταξη 

προτάσεις. Μπορούσε να εφαρµόσει τους πολύ βασικούς κανόνες 

ορθογραφίας και µετά από προτροπή και λεκτική καθοδήγηση. 

Η διαδικασία της γραφής είναι κάτι που την κούραζε ιδιαιτέρα και ο χρόνος 

συγκέντρωσης της ήταν πολύ λίγος. 

 

5.2.4 Case study 4  

 

Α. Ιστορικό παιδιού: 

Ο Α φοιτά στη ∆’ τάξη ∆ηµοτικού. Είναι το τρίτο παιδί της οικογένειας, 

γεννήθηκε µετά από µια φυσιολογική εγκυµοσύνη, ωστόσο σε µικρή ηλικία 

παρουσίασε προβλήµατα, καθυστέρησε να µιλήσει και παρουσιάζει γενική 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, καθώς και προβλήµατα όρασης. 

Παρουσιάζει υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής, προβλήµατα µνήµη και 

σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες και σοβαρής µορφής δυσλεξίας. Πρόκειται για 

ένα συνεργάσιµο και πρόθυµο παιδί που δέχεται να διεκπεραιώσει 

οποιαδήποτε δραστηριότητα µε προθυµία και ευχαρίστηση.  

 Β. Κινητικός - Αισθητηριακός τοµέας: 

Ο Α είναι υπερκινητικό άτοµο και όταν δεν συγκεντρώνεται συµπεριφέρεται 

ανήσυχα, γελάει χωρίς λόγο ή χτυπά τα χέρια τους στο θρανίο. 
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Αν και παλαιότερα αντιµετώπιζε προβλήµατα λεπτής κινητικότητας, τώρα δεν 

παρουσιάζει οποιεσδήποτε κινητικές και αισθητηριακές αδυναµίες. 

Ανταποκρίνεται χωρίς δυσκολίες σε δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας. 

Μπορεί να κρατά µε το σωστό τρόπο το µολύβι και να συντονίζει µε ευκολία 

τις κινήσεις των δύο χεριών. Αντίθετα δεν µπορεί να εκτελεί µε ευκολία 

δραστηριότητες οπτικοκινητικού συντονισµού λόγω του προβλήµατος όρασης 

του.  

Γ. Συναισθηµατικός τοµέας: 

Ο Α είναι παιδί ντροπαλό αλλά πολύ πρόθυµο. Ακολουθεί κανονικά το 

πρόγραµµα της τάξης της και δέχεται να ακολουθήσει το πρόγραµµα της 

ειδικής αγωγής µε προθυµία. Είναι παιδί µε χαµηλή αυτοεκτίµηση και χαµηλά 

κίνητρα επίδοσης. Ωστόσο στη γενική τάξη συµµετέχει στο µάθηµα και 

γενικότερο στο πλαίσιο του σχολείου είναι σε θέση να αναλαµβάνει 

πρωτοβουλίες και να συµµετέχει σε οµαδικές δραστηριότητες.    

∆. Κοινωνικός τοµέας (Συµπεριφορά, Κοινωνικές Σχέσεις, Ατοµική 

φροντίδα): 

Ο Α συµµορφώνεται µε τους κανόνες του σχολικού περιβάλλοντος και 

συνήθως προσπαθεί να κερδίσει τη σηµασία των άλλων παιδιών µε 

διάφορους τρόπους. Όταν δεν θέλει να ακολουθήσει µια δραστηριότητα 

παρουσιάζει έντονο αρνητισµό και πείσµα προκειµένου να την αποφύγει. 

Έχει πολλούς φίλους στο σχολείο, ωστόσο πολλές φορές στη σχολική αυλή 

είναι µόνος του και σιγοψιθυρίζει παραµιλώντας. 

Του αρέσει να συµµετέχει σε οµαδικές δραστηριότητες και το κάνει µε 

προθυµία έστω και αν η δραστηριότητα είναι δύσκολο να διεκπεραιωθεί από 

αυτόν. Του αρέσει πολύ να µιλά για τις εµπειρίες της ωστόσο το κάνει µόνο µε 

άτοµα τα οποία έχουν κερδίσει την εµπιστοσύνη του. 

Στο σχολείο συνήθως είναι χαρούµενος και καλοδιάθετος. Του αρέσει να 

φροντίζει τον εαυτό του αλλά και το χώρο που ζει.  
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Α. Κατάσταση παιδιού κατά την έναρξη του προγράµµατος: 

Ο Α κατά την έναρξη του προγράµµατος παρουσίαζε υπερκινητικότητα, 

διάσπαση προσοχής, προβλήµατα µνήµης και σοβαρές µαθησιακές 

δυσκολίες και δυσλεξία. Λόγω της υπερκινητικότητας και της διάσπασης 

προσοχής που παρουσίαζε αδυνατούσε να ολοκληρώσει µια δραστηριότητα 

που ξεκινούσε.  

Ο ρυθµός της ανάγνωσης της ήταν βραδύς και δυσκολευόταν έντονα να 

αποδώσει πολυσύλλαβες λέξεις. Αν και γνωρίζει τα γράµµατα της αλφαβήτας 

πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης παρατηρήθηκε κατ 

επανάληψη αντικατάσταση και παράλειψη γραµµάτων.  

Στη κατανόηση κειµένου ήταν σε θέση να κατανοήσει και να αποδώσει το 

νόηµα του κειµένου και να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης µόνο όταν το 

κείµενο διάβαζε τρίτο πρόσωπο. 

Η γραφή του ήταν ακατάστατη και τα γράµµατα του δεν ήταν 

καλοσχηµατισµένα   

Β. Ανάλυση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος: 

ΘΕΜΑ: Ελληνικά, Ανάγνωση – Κατανόηση κειµένου 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:  

1. Να βελτιώσει την αναγνωστική του ικανότητα. 

2. Να κατανοεί το περιεχόµενο µικρών και απλών κειµένων. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1α. Να τονίζει σωστά τις λέξεις. 

1β. Να αποδίδει ορθά τα δίψηφα σύµφωνα. 

1γ. Να αποδίδει ορθά τα δίψηφα φωνήεντα. 

1δ. Να αποδίδει σωστά τα συµπλέγµατα. 

1ε. Να διαβάζει µε ευχέρεια δισύλλαβες λέξεις. 

1ζ. Να διαβάζει µε ευχέρεια τρισύλλαβες λέξεις. 

1η. Να διαβάζει µε ευχέρεια πολυσύλλαβες λέξεις. 

1θ. Να διαβάζει µικρά κείµενα (4-5 γραµµών) µε τη σωστή ταχύτητα. 

2α. Να εντοπίζει δίψηφα σύµφωνα µέσα σε λέξεις. 

2β. Να διαβάζει λέξεις που περιέχουν τα δίψηφα σύµφωνα. 

2γ. Να διαβάζει προτάσεις που περιέχουν δίψηφα σύµφωνα. 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
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2δ. Να αποδίδει ορθά το συνδυασµό δύο συµφώνων µε ένα φωνήεν. 

2ε. Να κατανοεί το νόηµα του κειµένου που διάβασε. 

   

ΘΕΜΑ: Ελληνικά, Γραφή-Γραπτή Έκφραση  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:  

1.Να βελτιώσει το τρόπο γραφής. 

2. Να βελτιώσει τη γραπτή έκφραση. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1α. Να αποδίδει ορθά την ένδειξη του τόνου και της τελείας. 

1β. Να γράφει λέξεις µε τα δίψηφα σύµφωνα. 

1γ. Να γράφει λέξεις µε τα δίψηφα φωνήεντα. 

1δ. Να γράφει λέξεις µε συµπλέγµατα. 

1ε. Να γράφει λέξεις χωρίς να παραλείπει γράµµατα. 

1ζ. Να γράφει προτάσεις χωρίς να ενώνει τις λέξεις. 

2α. Να γράφει µικρές ολοκληρωµένες προτάσεις (συντακτικά ορθές). 

2β. Να γράφει προτάσεις µε νόηµα που να αποτελούν ένα µικρό κείµενο. 

2γ. Να γράφει λέξεις και προτάσεις χωρίς να παραλείπει ή να συγχέει 

     γράµµατα.  

2δ. Να περιγράφει εικόνες σε µια παράγραφο 4-6 γραµµών. 

 

 

ΘΕΜΑ: Μαθηµατικά 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1. Να λύνει απλά προβλήµατα όλων των πράξεων. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1α. Να λύνει µαθηµατικά προβλήµατα όλων των πράξεων µε αριθµούς µέχρι 

το 50. 

1β. Να λύνει προβλήµατα που περιέχουν τις έννοιες «µισά- διπλάσια», 

«περισσότερα- λιγότερα». 

1γ. Να συλλέγει τα δεδοµένα του προβλήµατος. 

1δ.Να επιλέγει την πράξη που θα χρησιµοποιήσει και να δικαιολογεί την 

επιλογή του.   
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ΘΕΜΑ: Κοινωνική προσαρµογή 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1. Να εφαρµόσει στην καθηµερινότητα του τους κανόνες καλής 

συµπεριφοράς. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1α. Να χρησιµοποιεί τις λέξεις «ευχαριστώ», «παρακαλώ», «συγνώµη» και να 

τις εκφράζει µε το δικό του τρόπο 

 

 

 

∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ 

ΟΝΟΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΑΣKAΛΟΥ:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:       
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ 

Σ.Α ΣΤ’ 
 

ΣΤΟΧΟΣ: : Ανάγνωση-κατανόηση κειµένου 

1.Να βελτιώσει την αναγνωστική της ικανότητα 

2.Να κατανοεί το περιεχόµενο µικρών και απλών κειµένων και να κάνει περίληψη 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1- Να αποδίδει ορθά την ένδειξη του τόνου. 

  -Να αποδίδει ορθά τα δίψηφα – συµπλέγµατα γγ, 

     γκ 

    α) Να ονοµάζει τα δίψηφα σύµφωνα. 

    β) Να εντοπίζει δίψηφα σύµφωνα µέσα σε 

        λέξεις. 

    γ) Να διαβάζει λέξεις που περιέχουν τα 

       δίψηφα σύµφωνα. 

   δ) Να διαβάζει προτάσεις που περιέχουν 

       δίψηφα σύµφωνα. 

   ε) Να αποδίδει ορθά το συνδυασµό δύο 

      συµφώνων µε ένα φωνήεν 

 - Να διαβάζει µε ευχέρεια τρισύλλαβες λέξεις. 

1 - Φυλλάδια µε άτονες λέξεις για τονισµό. 

  - Συλλαβική κατάτµηση της λέξης που το παιδί 

    δυσκολεύεται να τονίσει σωστά. 

    α) Χτύπηµα του χεριού στη συλλαβή που 

        πρέπει να τονιστεί     

   - Καρτέλες µε τα δίψηφα σύµφωνα.  

   - Συνδυασµός των δίψηφων συµφώνων µε 

     λέξεις κλειδιά. 

   - Συνδυασµός των δίψηφων συµφώνων µε όλα 

    τα φωνήεντα. 

   - Να ενώνει κοµµένα γράµµατα που συνθέτουν 

     τους φθόγγους. 

   - Να χωµατίζει τα δίψηφα που εντοπίζει 
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 2 -Να διαβάζει κείµενο 4-5 γραµµών του 

     επιπέδου Α’ τάξης. 

    α) Να κατανοεί το νόηµα του κειµένου που 

       διάβασε. 

   β) Να αποδίδει το περιεχόµενο του.  

     µέσα στις λέξεις. 

   - Να σχηµατίζει λέξεις µε αυτά. 

 

   - Άσκηση όπου καλείται το παιδί να εντοπίσει το 

     λάθος στη λέξη και να το διορθώσει προφορικά 

   - Φωνηµική και συλλαβική κατάτµηση της κάθε 

     λέξης. 

  - Άσκηση: Άκουσε προσεκτικά και δείξε τη σωστή 

    Εικόνα. 

    α) Ένωσε τις συλλαβές για να σχηµατιστεί η 

        λέξη. 

    β) Ένωσε τα συµπλέγµατα µε την εικόνα που 

         περιέχει το σύµπλεγµα. 

2 – Μικρά και απλά κείµενα για ανάγνωση. 

    α) Ερωτήσεις κατανόησης από τα κείµενα για 

        ανάγνωση 

    β) Ανάλυση του νοήµατος κατά παράγραφο 

       (συντακτική διόρθωση). 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ : Γραπτή- Γραπτή Έκφραση 

1.Να βελτιώσει τον µηχανισµό γραφής του. 

2. Να αναπτύξει τη γραπτή του έκφραση 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1- Να γράφει καλοσχηµατισµένα γράµµατα. 

- Να τονίζει σωστά τις λέξεις. 

- Να αποδίδει σωστά στη γραφή τα δίψηφα 

σύµφωνα γγ και γκ. 

- Να αποδίδει σωστά στη γραφή το συνδυασµό 

δύο συµφώνων, ενός φωνηέντου (γγα). 

- Να αποδίδει σωστά στη γραφή το συνδυασµό 

δύο φωνηέντων, ενός συµφώνου. 

- Να γράφει λέξεις και προτάσεις χωρίς να 

-Τετράδιο πρώτης γραφής. 

- Να κρατά το µολύβι µε το σωστό τρόπο. 

- Σχηµατισµός των γραµµάτων µε τελείες ή 

διακεκοµµένες γραµµές ώστε το παιδί να 

σχηµατίζει το γράµµα. 

- Κατά τη διάρκεια της γραφής ο µαθητής να 

τονίζει κάθε λέξη που γράφει και να βάζει σηµεία 

στίξης σε κάθε πρόταση. 

- Ασκήσεις: συµπληρώνω τις λέξεις µε γγ και γκ 
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παραλείπει ή να συγχέει γράµµατα.  

2- Να περιγράφει εικόνες σε µια παράγραφο 4-6 

γραµµών. 

 

και τις διαβάζω. 

    α) Ασκήσεις µε λέξεις όπου απουσιάζει το ένα 

       σύµφωνο από τα δύο και το παιδί καλείται να 

    το συµπληρώσει. 

    β)Ασκήσεις όπου το παιδί καλείται να εντοπίσει 

       το λάθος στη λέξη και να το διορθώσει 

        γραπτώς. 

    γ) ο µαθητής να συνδυάσει τα δίψηφα σύµφωνα 

        µε όλα τα φωνήεντα. 

    δ) γράφω και µαθαίνω λέξεις µε δίψηφα 

       σύµφωνα. 

- Ο µαθητής να αποδώσει προφορικά τη λέξη που 

έχει γράψει. 

      α) να υπογραµµίσει το λάθος του. 

      β) να κάνει συλλαβική κατάτµηση της λέξης. 

      γ) να αποδώσει τη λέξη µε το σωστό τρόπο 

         πρώτα προφορικά και µετά γραπτώς. 

2- Εικόνες για περιγραφή 

                               
 
 

ΣΤΟΧΟΣ: Μαθηµατικά 

1. Να λύνει απλά προβλήµατα όλων των πράξεων. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

- Να λύνει µαθηµατικά προβλήµατα όλων των 

πράξεων µε αριθµούς µέχρι το 50. 

- Να λύνει προβλήµατα που περιέχουν τις έννοιες 

«µισά- διπλάσια», «περισσότερα- λιγότερα». 

- Να συλλέγει τα δεδοµένα του προβλήµατος. 

- Να επιλέγει την πράξη που θα χρησιµοποιήσει 

και να δικαιολογεί την επιλογή του.   

- Ασκήσεις απλών προβληµάτων. 

- ∆ιάφορα αντικείµενα που θα χρησιµοποιηθούν 

ως οπτικά βοηθήµατα. 

- Λεκτική καθοδήγηση. 

- Σταδιακή µείωση ερεθίσµατος. 

-Μέθοδος αυτοδιόρθωσης από το µαθητή  
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ΣΤΟΧΟΣ: : Κοινωνική προσαρµογή.  

1.Να εφαρµόσει στην καθηµερινότητα του τους κανόνες καλής συµπεριφοράς. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

- Να χρησιµοποιεί τις λέξεις «ευχαριστώ», 

«παρακαλώ», «συγνώµη» και να τις εκφράζει µε 

το δικό του τρόπο 
 

-∆ηµιουργία καταλόγου: πότε χρησιµοποιούµε 

αυτές τις λέξεις. 

- Παιχνίδι ρόλων για εφαρµογή στη πράξη των 

κανόνων του καταλόγου. 

- Υπενθύµιση από το δάσκαλο σε περίπτωση που 

το παιδί ξεχάσει να εφαρµόσει τον κανόνα. 

- Χρησιµοποίηση του βιβλίου: το µικρό βιβλίο των 

καλών τρόπων.   

 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Α. Γνωσιοαντιληπτικός τοµέας: 

1. Προαναγνωστικές / Αναγνωστικές δεξιότητες (αποκωδικοποίηση, ευχέρεια, 

κατανόηση) 

Ο Α κατά τη δεκαπενθήµερη διάρκεια της παρακολούθησης µου παρουσίαζε 

δυσκολίες στην ανάγνωση και χρειαζόταν βοήθεια σε επίπεδο διορθωτικής 

ανάγνωσης. Αν και ήταν σε θέση να γνωρίζει τα γράµµατα της αλφαβήτας 

πολλές φορές µπέρδευε πολλά σύµφωνα µεταξύ τους. Αντικαθιστούσε και 

παρέλειπε γράµµατα µέσα στις λέξεις και δυσκολευόταν να αποδώσει 

µερικούς συνδυασµούς συµφώνων. Επίσης παρατηρήθηκε δυσκολία στην 

ανάγνωση πολυσύλλαβων λέξεων, ειδικά όταν αυτές περιείχαν δίψηφα 

σύµφωνα. ∆ιάβαζε συλλαβιστά απλά κείµενα µικρά σε έκταση, διακόπτοντας 

την αναγνωστική ροή σε επίπεδο λέξης µε αποτέλεσµα ο ρυθµός ανάγνωσης 

να είναι βραδύς. ∆εν µπορούσε να τονίσει σωστά τις λέξεις και δεν 

ακολουθούσε τα σηµεία στίξης. 

Λόγω της φοβίας που παρουσίαζε για τη διαδικασία της ανάγνωσης, 

χρειαζόταν συνεχώς ενίσχυση και ενθάρρυνση για να διαβάσει. 

Στην κατανόηση κειµένου όταν ήταν συγκεντρωµένος µπορούσε να 

απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης. Στην προφορική περίληψη όµως, η 
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ιστορία που διηγιόταν δεν παρουσίαζε χρονική αλληλουχία και πολλές φορές 

ξεχνούσε να αναφέρει στοιχεία του κειµένου. 

2. Μαθηµατικά (έννοιες, αριθµητικές πράξεις, λύση προβλήµατος)     

Στα µαθηµατικά ο Α ήταν σε θέση να γνωρίζει έννοιες όπως περισσότερα- 

λιγότερα, µεγαλύτερο- µικρότερο, τα σύµβολα < και >, ωστόσο δυσκολευόταν 

σε απλές έννοιες όπως µισά- διπλάσια.  Γνώριζε, έγραφε και σύγκρινε τους 

αριθµούς µέχρι το 50 και µπορούσε να λύσει απλές πράξεις πρόσθεσης και 

αφαίρεσης, κάθετες και οριζόντιες µε δανεισµό δεκάδας και κρατούµενο. 

Στην επίλυση απλών προβληµάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης χρειαζόταν 

βοήθεια στη κατανόηση του προβλήµατος, λόγω του ότι δεν µπορούσε να 

κατανοήσει τι ζητούσε το πρόβληµα και ποία πράξη έπρεπε να 

χρησιµοποιήσει. 

3. Προφορικός λόγος/ Επικοινωνία.  

Στον προφορικό λόγο ο Α περιέγραφε µε σαφήνεια γεγονότα και µπορούσε να 

εκθέσει τις ιδέες και τις απόψεις του, ωστόσο το λεξιλόγιο του ήταν φτωχό, η 

διατύπωση και η έκφραση του ήταν χαµηλού επιπέδου και ο λόγος του ήταν 

ανώριµος σε σχάση µε τα παιδιά της ηλικίας του. 

Αντικαθιστούσε ή παρέλειπε γράµµατα µέσα στις λέξεις και πολλές φορές οι 

προτάσεις του να είναι ατελείωτες, µε αποτέλεσµα ο προφορικός του λόγος να 

µην είναι συντακτικά ορθός. 

 

4. Γραφή/ Γραπτή Έκφραση.    

Ο Α παρουσίαζε ιδιαίτερες αδυναµίες στη γραφή και τη γραπτή έκφραση. Η 

γραφή του ήταν ακατάστατη, τα γράµµατα του δεν ήταν καλοσχηµατισµένα και 

δεν είχαν ένα µέγεθος µε αποτέλεσµα να ήταν δυσανάγνωστα.   
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
 
Έχοντας υπ’ όψη την πολυπλοκότητα της δυσλεξίας, καταλήγουµε στη 

διαπίστωση πως τόσο η διάγνωσή της όσο και η αποκατάσταση δεν 

αποτελούν εύκολη υπόθεση, µέσα σε ένα ευρύτερο πλήθος ατόµων µε 

µαθησιακές δυσκολίες, ιδιαίτερα στην προσχολική ηλικία. 

Παρ΄ όλο που η αντιµετώπιση της δυσλεξίας είναι αρκετά δύσκολη, υπάρχουν 

όµως τρόποι που µπορούν να βοηθηθούν αυτά τα άτοµα . Μέσα από τη 

µελέτη έχει αναπτυχθεί πώς τους έχει δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσουν 

ειδικές τάξεις στις οποίες οι προσπάθειες εστιάζονται στην εκµάθηση 

φωνητικών, ειδικού τρόπου εκπαίδευσης ή σε ιδιαίτερα µαθήµατα µε 

προσωπικό εκπαιδευτή. Σε αυτές τις τάξεις παρέχεται περισσότερος χρόνος 

για την ολοκλήρωση ενός τεστ (η λιγότερη πίεση βοηθά) ή δίνεται η άδεια στο 

µαθητή να µαγνητοφωνήσει το µάθηµα, έτσι ώστε να µπορέσει να το 

επεξεργαστεί µε την ησυχία του στο σπίτι. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα 

ιδιαίτερων µαθηµάτων, µέσω των οποίων τα παιδιά µαθαίνουν να 

αναπτύσσουν ιδιαίτερες ικανότητες για να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες που 

ανακύπτουν λόγω της δυσλεξίας.  

Η συναισθηµατική υποστήριξη των δυσλεκτικών έχει επίσης πολύ µεγάλη 

σηµασία. Συνήθως, οι µαθησιακές δυσκολίες συνυπάρχουν µε 

συναισθηµατικά και κοινωνικά προβλήµατα. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν 

τα παιδιά στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, στην κατάκτηση της 

αναγνωστικής δεξιότητας για ορθογραφηµένη γραφή, στην κατανόηση 

µαθηµατικών εννοιών, δηµιουργούν γνωστικές ελλείψεις, που συνεπάγονται 

τις περισσότερες φορές αυξηµένο άγχος, µειωµένη αυτοεκτίµηση, έλλειψη 

κινήτρων και προβλήµατα στις κοινωνικές τους σχέσεις.  

Συχνά, τα άτοµα αυτά αναστατώνονται και νιώθουν ιδιαίτερα µειονεκτικά 

επειδή, όσο και να προσπαθούν, δεν µπορούν να συµβαδίσουν µε τους 

υπόλοιπους συµµαθητές τους. Συχνά νιώθουν άχρηστοι ή χαζοί, ενδέχεται να 

προσπαθήσουν να καλύψουν την ανεπάρκειά τους κάνοντας το γελωτοποιό 

της τάξης ή πολλές σκανταλιές. Ακόµη, µπορεί να επιδεικνύουν µε αδιαφορία 

τις κακές σχολικές τους επιδόσεις ή να βάζουν συµµαθητές τους να τους 

κάνουν τα µαθήµατα.  

Η οικογένεια και οι φίλοι του δυσλεκτικού παιδιού οφείλουν να το βοηθήσουν 
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να καταλάβει ότι είναι ικανό, ότι δεν το θεωρούν τεµπέλη και ότι 

καταλαβαίνουν πως προσπαθεί όσο γίνεται περισσότερο. Θα πρέπει να 

αναγνωρίζουν και να επιβραβεύουν τις ικανότητές του σε οποιονδήποτε 

τοµέα, όπως τα αθλήµατα, ο χορός, το θέατρο, και να προσπαθούν µε κάθε 

τρόπο να ενισχύσουν την αυτοεκτίµησή του. 

Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι η αναγνωστική δυσκολία των παιδιών 

µε δυσλεξία µπορεί να βελτιωθεί άµεσα µε την  µέθοδο πολυαισθητητριακής 

προσέγγισης, η οποία εστιάζει στην ευρύτερη αποκατάσταση της µαθησιακής 

ικανότητας του παιδιού. Η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για την έννοια και τη 

φύση των µαθησιακών δυσκολιών, την έγκαιρη εντόπιση και αναγνώρισή τους 

και την εκπαιδευτική αξιολόγηση, θα βοηθήσει τους παιδαγωγούς στην 

κατάρτιση εξατοµικευµένων προγραµµάτων παρέµβασης.  

Το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο προτείνω µετά τη διεξαγωγή της έρευνας 

µου, περιλαµβάνει ένα µείγµα παραµέτρών των ήδη υπαρχόντων διδακτικών 

µεθόδων, εστιάζοντας στη µέθοδο της πολυαισθητηριακής προσέγγισης. 

Αποτελείται από γράµµατα από γυαλόχαρτο (µικρά), κολληµένα σε λευκά 

χαρτόνια. Αυτά τα γράµµατα θα δίνονται στα παιδιά, ώστε να µπορούν να τα 

αγγίξουν και να τα «αισθανθούν», χρησιµοποιώντας συνήθως δύο δάχτυλα 

(το δείχτη και το µέσο), ενώ θα κρατούν τα µάτια τους κλειστά. Παράλληλα θα 

προσπαθήσουν να ακολουθήσουν το σχήµα των γραµµάτων, κινώντας τα 

δάχτυλά τους στο σχήµα του γράµµατος. Η όλη διαδικασία µπορεί να 

παρουσιαστεί στα παιδιά ως ένα παιχνίδι που µπορούν να το παίξουν 

ατοµικά. Μ’ αυτόν τον τρόπο, το σχήµα και η κίνηση αποµνηµονεύονται, 

διευκολύνοντας πολύ τη διαδικασία της γραφής. 

Επίσης ένα άλλο είδος άσκησης πολυαισθητηριακής προσέγγισης είναι 

χρησιµοποιώντας τρία καλάθια, από τα οποία το πρώτο περιέχει µικρά 

αντικείµενα από πλαστικό ή ξύλο, το δεύτερο κάρτες µε τις εικόνες αυτών των 

αντικειµένων και τη λέξη του αντικειµένου γραµµένη στο κάτω µέρος της 

κάρτας, και το τρίτο περιέχει µόνο τις λέξεις των αντικειµένων γραµµένες σε 

κάρτες. Ο τρόπος µε τον οποίο δουλεύονται αυτά τα υλικά είναι ο ακόλουθος: 

Παίρνουµε ένα αντικείµενο από το πρώτο καλάθι και µια κάρτα µε την εικόνα 

αυτού του αντικειµένου από το δεύτερο. Τοποθετούµε το αντικείµενο πάνω 

στην εικόνα, και καθώς το παιδί εξοικειώνεται µε τη δραστηριότητα, 

διαλέγουµε την αντίστοιχη κάρτα µε τη γραµµένη λέξη. Αυτό που κατορθώνει 
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το παιδί είναι να φέρει µαζί τρία διαφορετικά αντικείµενα µε βάση τις 

οµοιότητες που παρατηρεί. Αλλά, καθώς ο εγκέφαλός του κάνει τους 

συσχετισµούς µεταξύ των τριών αυτών αντικειµένων, την ίδια στιγµή 

ενεργοποιεί µια διαδικασία κατανόησης των σχέσεων του συγκεκριµένου (το 

αντικείµενο καθ΄εαυτό) µε τη συµβολική του απεικόνιση (την εικόνα) και µε την 

αφηρηµένη του µορφή (τη γραµµένη λέξη). 

Οι λέξεις που δίδονται στα παιδιά ανήκουν σε τρεις κατηγορίες διαφορετικής 

δυσκολίας. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει λέξεις δύο συλλαβών (τέσσερα 

γράµµατα) µε συνδυασµό συµφώνων και φωνηέντων. Η δεύτερη κατηγορία 

περιλαµβάνει τους παρακάτω συνδυασµούς: δύο σύµφωνα και ένα φωνήεν, 

δύο όµοια σύµφωνα και ένα φωνήεν, και τρία σύµφωνα µε ένα φωνήεν. Η 

τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει λέξεις µε τρία σύµφωνα και ένα διπλό φωνήεν 

και δύσκολες, πολυσύλλαβες λέξεις 

Ακολούθως θα πρέπει να αναπτυχθούν οι δεξιότητες ανάγνωσης και 

φωνολογικά σωστής γραφής. Θα πρέπει να εφαρµοστούν διευκολυντικές 

µέθοδοι διδασκαλίας ανάγνωσης και εξατοµικευµένο πρόγραµµα µε 

φωνολογικές ασκήσεις για την καλλιέργεια της Φωνολογικής συνειδητότητας 

και ακολούθως να διδάσκεται η ορθογραφία.  

Για την διδασκαλία της ορθογραφίας προτείνεται: 

α) Εφαρµογή της Εικονογραφικής Μεθόδου  

β) Καλλιέργεια της γλωσσολογικής ικανότητας µε γλωσσολογική µέθοδο. 

Με συγκεκριµένες στρατηγικές ταυτόχρονης, παράλληλης εφαρµογής των δύο 

παραπάνω µεθόδων επιδιώκεται η καλλιέργεια της ικανότητας τoυ µαθητή και 

στα άλλα επίπεδα τoυ λόγου:  

• τo Μορφολογικό, µε τηv διευκόλυνση απoµνηµόνευσης της ορθογραφίας 

των λέξεων µέσω των εικονογραφηµάτων 

• τo Σηµασιολογικό, µε την επεξεργασία της σηµασίας των λέξεων και της 

ετυµολογικής καταγωγής τους 

• τo Πραγµατολογικό, µε τηv επεξεργασία της κυριολεκτικής ή µεταφορικής 

σηµασίας τωv λέξεων και της χρήσης τους στo λόγο.  

Η Εικονογραφική Μέθοδος µε το τρόπο αυτό µετατρέπει τη µορφολογία της 

ελληνικής γλώσσας, σε εικονογραφική αναπαράσταση τoυ σηµασιολογικού 

της περιεχοµένου. Τα γράµµατα που αναπαριστούν ίδιους ήχους (π.χ. «ι», 

«η», «υ», «ει», «οι», ή τα «µµ», «λλ» αντί για «µ», «λ» κ.λπ) µετατρέπονται σε 
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εικονογραφήµατα µε περιεχόµενο τη σηµασία της λέξης και βασική γραµµή 

σχεδίασης αυτό το ίδιο το σχήµα του γράµµατος.   

Ταυτόχρονα εφαρµόζεται γλωσσολογική µέθοδος για την ορθογραφία των 

παραγωγικών µορφηµάτων, την κατανόηση σηµασιολογικών, 

πραγµατολογικών, ορθογραφικών και ετυµολογικών σχέσεων, και τη 

συνειδητοποίηση της παρουσίας κoινών µoρφηµάτων στις λέξεις (π.χ. «κύµ-

α», «εγ-κυµ-οσ-ύν-η», «δια-κύµ-ανσ-η» κ.λπ.). Ειδικότερα, για την 

ορθογραφία παραγωγικών µορφηµάτων αναπτύχθηκε σύστηµα µνηµονικών 

τεχνικών (βλ. «∆υσλεξία: Φύση του προβλήµατος και Αντιµετώπιση», ∆. 

Μαυροµµάτη, Αθήνα 2004). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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