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Abstract 

The learning difficulties are a phenomenon that occurs very often in today's educational system. 

Specifically, one of the most common forms of learning difficulty is dyslexia which exists and in the 

adult learners. That‟s why the language, the computer and the mathematical literacy and the literacy of 

science have collaborated with the psychologist to Second Chance School to locate, assess and ultimately 

to help the adult learners with dyslexia. The aim of our work, therefore, is the identification, recognition, 

evaluation and psychological and pedagogical assistance which is necessary to allow learners to gain 

confidence and self-awareness. The basic theoretical position is that the child develops in adult with 

major problems both in writing and reading but also the psychological condition. The methodology in 

which we worked was based on the observation sheets weighted assessment, visual and acoustic. The 

conclusions reached are that the adult with dyslexia  was also a child with dyslexia and not on actual 

situations encountered, leading to low self-esteem, and considers himself unable to attend and complete 

an educational program. Based on these two elements we have tried to specific methods to boost the self-

esteem and to integrate back into the educational environment of Second Chance Schools, so he wants to 

continue and complete his studies. 

 

1. Ππόλογορ 

Οη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη ραξαθηεξίδνληαη εθηφο ησλ άιισλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαη απφ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, φπσο ηελ δπζιεμία. Γηα πνιινχο απφ 

απηνχο ε δπζιεμία απνηέιεζε ην εκπφδην λα θνηηήζνπλ θαλνληθά ζην ζρνιείν ζηελ 



παηδηθή ηνπο ειηθία θαη εηδηθά φπσο νη ίδηνη θαηαζέηνπλ αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί ηνπο 

απνζάξξπλαλ ή ρξεζηκνπνηήζνπλ ραξαθηεξηζκνχο απέλαληη ηνπο πνπ ηνπο κείσλαλ θαη 

ηνπο πξνζέβαιαλ. Γνπιεχνληαο ήδε ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ δηαπηζηψζακε 

φηη θαη ζηα ζρνιεία απηά ππήξραλ εθπαηδεπφκελνη κε θαλεξά θαη θάπνηεο θνξέο φρη θαη 

ηφζν έθδεια ραξαθηεξηζηηθά δπζιεμίαο αξρίζακε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ςπρνιφγν ηνπ 

ζρνιείνπ ηε δηαδηθαζία εχξεζεο ησλ δπζιεθηηθψλ εθπαηδεπνκέλσλ καο ψζηε λα κελ 

δεκηνπξγεζεί μαλά γηα απηνχο έλα αξλεηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη ηνπο 

απνγνεηεχζεη ε εθπαίδεπζε. 

 

2. Τι είναι δςζλεξία; 

Ζ παγθφζκηα νκνζπνλδία λεπξνινγίαο ηελ θαζνξίδεη σο “αλαηαξαρή πνπ θαλεξώλεηαη 

από ηηο δπζθνιίεο ζηελ εθκάζεζε ηνπ δηαβάζκαηνο παξά ηελ επαξθή λνεκνζύλε θαη ηηο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο επθαηξίεο ηνπ αηόκνπ”. Δίλαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη θάπνηνο 

λα αληηιεθζεί πνιππξηζκαηηθά ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ζέκαηνο πνπ κειεηάκε. Δπεηδή 

είλαη πην εχθνιν λα γίλεη απηφ αληηιεπηφ κε παξάδεηγκα ν δπζιεθηηθφο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ζθέθηεηαη κε εηθφλεο θαη λα ηηο θαηαρσξεί ζαλ αιεζηλέο. Μεηαηξέπεη κε 

ην φηη βιέπεη ή αθνχεη ζε εηθφλα κε δηθφ ηνπ εηξκφ θαη αλακηγλχεη ηε δεκηνπξγηθή 

ζθέςε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα αιιάδνληαο απηφ πνπ θάζε θνξά βιέπεη ή αθνχεη.  

Πνιχ ρξήζηκνο είλαη θαη ν πεξηγξαθηθφο νξηζκφο ηεο Βξεηαληθήο Έλσζεο 

Γπζιεμίαο (British Dyslexia Association): «Γπζιεμία είλαη έλαο ζπλδπαζκόο ηθαλνηήησλ 

θαη δπζθνιηώλ πνπ επεξεάδνπλ ηνπιάρηζην κία από ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο: ηεο 

αλάγλσζεο, ηνπ ζπιιαβηζκνύ θαη ηεο γξαθήο. Σπκπιεξσκαηηθή αδπλακία κπνξεί λα 

εληνπηζηεί ζηελ ηαρύηεηα ηεο επεμεξγαζίαο, ζηε βξαρεία κλήκε, ζηηο (αξηζκεηηθέο) 

αθνινπζίεο, ζηελ αθνπζηηθή θαη/ή ζηελ νπηηθή αληίιεςε, ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν θαη ζηηο 

θηλεηηθέο δεμηόηεηεο. Δίλαη ηδηαίηεξα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ έιεγρν θαη ηε ρξήζε ηνπ 

γξαπηνύ ιόγνπ, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ αιθαβεηηθή, αξηζκεηηθή θαη κνπζηθή 

ζεκεηνγξαθία.»  (Peer, 2001) 

Δκθαλίδεηαη σο πξφβιεκα ζηελ γξαπηή ή πξνθνξηθή γιψζζα φπσο ε 

αλάγλσζε, ε γξαθή , ν ζπιιαβηζκφο, ε νκηιία ή ε αθνή. Τηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

πεξηγξάθεη έλαλ ελήιηθν ηαιαληνχρν, ηδηαίηεξα παξαγσγηθφ πνπ φκσο καζαίλεη κε έλα 

δηθφ ηνπ ηξφπν. Σχκθσλα κε ηνλ Πφξπνδα (1990), ππνινγίδεηαη φηη 3-5 καζεηέο ζε 

θάζε ηάμε αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο δπζιεμίαο. Οη ζηαηηζηηθέο δείρλνπλ φηη ε 



δπζιεμία επεξεάδεη ζρεδφλ 4% ηνπ ειιεληθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζην Γεκνηηθφ 

αιιά απνηειεί θιεξνλνκηθή αζζέλεηα θπξίσο απν ηνλ παηέξα ζε πνζνζηφ 85% πεξίπνπ 

απφ ηνλ παηέξα θαη 15% απν ηελ κεηέξα. Δπηπιένλ, νη κειέηεο ππνζηεξίδνπλ ηελ 

άπνςε φηη ηα αγφξηα αληηκεησπίδνπλ δπζιεμία ηέζζεξηο θνξέο πην ζπρλά απφ ηα 

θνξίηζηα. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηνλ παγθφζκην θαηάινγν ησλ δπζιεμηθψλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη πξνηθηζκέλνη θαη δηάζεκνη άλδξεο κε κεγάιεο πλεπκαηηθέο 

ηθαλφηεηεο φπσο ν Άικπεξη Ατλζηάηλ, ν Θσκάο Έληηζνλ, ν Χαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ  Οη 

Λενλάξλην ληα Βίληζη, Χέλξη Φνξλη, Οπόιλη Νηίζλετ  ν Κέλλεληπ, ν Οπάζηγθηνλ, ν 

Τζψξηζηι, , ν Τνκ Κξνπδ, ν Σ. Σηαιφλε, ν Τδνλ Λέλνλ, ν Γ. Νηίζλετ θαη ν Πηθάζν.θ.α. 

Ο θ.Γεψξγηνο Παπιίδεο κάιηζηα γξάθεη φηη ν δπζιεμηθφο εγθέθαινο είλαη δηαθνξεηηθά 

–πιενλεθηηθά θαηαζθεπαζκέλνο ζηα ιεθηηθά θαη ζηα νπηηθά ηνπ θέληξα. Σθέθηεηαη 

θαιχηεξα κε εηθφλεο παξά κε ιέμεηο. Άξα, ιεηηνπξγεί ζπληξηπηηθά ηαρχηεξα απφ ηνλ 

θνηλφ εγθέθαιν. Απνηέιεζκα απηήο ηεο βηνινγηθήο ηνπο ππεξνρήο είλαη νη δπζιεμηθνί 

εθεπξέηεο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηα καζεζηαθά ηνπο πξνβιήκαηα. 

 

3. Τα αίηια ηηρ δςζλεξίαρ 

Σήκεξα, κνινλφηη είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν, απφ πνιιέο λεπξνινγηθέο κειέηεο 

πσο ε αηηία ηεο δπζιεμίαο νθείιεηαη ζε λεπξνινγηθή δηαηαξαρή, ε αθξηβήο ζέζε ησλ 

δπζιεηηνπξγνχλησλ θπθισκάησλ ηνπ εγθεθάινπ δελ έρεη αθφκα εληνπηζζεί κε 

αθξίβεηα. Απφ πξφζθαηεο λεπξνθπζηνινγηθέο θαη παζνιν-αλαηνκηθέο κειέηεο 

εγθεθάισλ δπζιεμηθψλ αλζξψπσλ θαζψο θαη απφ πεηξακαηηθά δεδνκέλα, εληζρχεηαη ε 

πεπνίζεζε φηη ε δπζιεμία νθείιεηαη ζε θινηψδε εγθεθαιηθή κηθξνδπζγελεζία 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ. Ζ θινηψδεο απηή κηθξνδπζγελεζία είλαη 

απνηέιεζκα δηαηαξαρψλ ζηε κεηαλάζηεπζε λεπξηθψλ θπηηάξσλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ ηεο εκβξπτθήο δσήο. 

Ο Καλαδφο θαζεγεηήο Κνλζηαληάηλ Μαγθίλα, πξφεδξνο ηεο Παγθφζκηαο 

Δηαηξείαο Χπρνθπζηνινγίαο, δήισζε φηη ε αηηία ηεο δπζιεμίαο είλαη ε ειάρηζηε 

εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία, ηελ νπνία θέξεη ην παηδί από ηε γέλλεζή ηνπ. Μπνξεί, βέβαηα, 

λα δεκηνπξγεζεί θαη αξγόηεξα ύζηεξα από θάπνηα εγθεθαιηθή πάζεζε σο ζπλέπεηα κηαο 

εκπύξεηεο ή κνιπζκαηηθήο αζζέλεηαο. Οη δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο δελ 

πξνθαινύλ δπζιεμία, αιιά ζίγνπξα κπνξνύλ λα ηελ επηδεηλώζνπλ, όηαλ ήδε ππάξρεη.  



3.1 Μέθοδορ  

Πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζζεί εάλ ε αηηία ησλ αλαγλσζηηθψλ πξνβιεκάησλ είλαη ε 

δπζιεμία, πξέπεη λα αμηνινγεζεί κία δεζκίδα εγθεθαιηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Πξέπεη λα 

ειέγμνπκε θάζε κία απφ ηηο αηζζεηεξηαθέο πεξηνρέο γηα λα αλαθαιχςνπκε ηπρφλ 

καζεζηαθά ειαηηψκαηα. Οη πεξηνρέο πξνο δηεξεχλεζε είλαη νη νπηηθέο, νη αθνπζηηθέο, 

νη θηλεηηθέο, νη κλεκνληθέο ηθαλφηεηεο θαζψο θαη νη ηθαλφηεηεο δηαδνρήο. 

 Τα νπηηθά ηεζη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: απνθσδηθνπνίεζε, αλάγλσζε θαη 

ηεζη νπηηθήο αλίρλεπζεο. 

 Τα αθνπζηηθά ηεζη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: επαλάιεςε ιέμεσλ θαη 

πξνηάζεσλ, ηεζη ζπιιαβηζκνχ θαη αθνπζηηθήο αληίιεςεο. 

 Τα θηλεηηθά ηεζη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: αληηγξαθή ζρεδίσλ, γξαθή, απηηθή 

αλίρλεπζε θαη γξήγνξε νλνκαζία ησλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. γισζζηθή έθθξαζε). 

 Τα ηεζη δηαδνρήο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: πίλαθεο πνιιαπιαζηαζκνχ, κήλεο 

ηνπο ρξφλνπ, αιθάβεην, επαλάιεςε πνιπζχιιαβσλ ιέμεσλ θαη πξνζδηνξηζκφ 

ξπζκηθήο δηαδνρήο. 

 Διεργνο πιεπξίσζεο: δηάθξηζε δεμηνχ- αξηζηεξνχ πνδηνχ, ρεξηνχ ή καηηνχ. 

Τν επηζπκεηφ απνηέιεζκα κίαο ζπζηνηρίαο ηεζη είλαη λα θαηαθέξνπκε λα 

αμηνινγήζνπκε πνηεο εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο εκπιέθνληαη ζηελ απφξηεζε ηεο 

αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο θαη ηεο κάζεζεο γεληθφηεξα. Έλα εξγαιείν αμηνιφγεζεο πξέπεη 

απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλεη πνιιά ηεζη, θαη θαηά πξνηίκεζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

κεηξήζεηο θάζε αηζζεηεξηαθήο πεξηνρήο ε νπνία πξέπεη λα εμεηαζζεί. 

Ζ δπζιεμία αθνχ είλαη ρξφληα λεπξνινγηθή δηαηαξαρή δελ ζεξαπεχεηαη. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ην πξαγκαηηθά δπζιεμηθφ παηδί ζα εμειηρζεί ζε δπζιεμηθφ ελήιηθα. Οη ηθαλφηεηεο 

φκσο δπζιεμηθψλ παηδηψλ βειηηψλνληαη αξθεηά κε ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Γη απηφ θαη ε έγθαηξε αληηκεηψπηζε ηεο έρεη 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ εμέιημε ησλ δπζιεμηθψλ αηφκσλ. 

Σπλεζηζκέλα ζπκπηώκαηα θαηά ηελ εθεβεία θαη ηελ ώξηκε ειηθία  

 δπζθνιία ζηελ επεμεξγαζία αθνπζηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

 απψιεηα πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ, πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο νξγάλσζεο  

 αξγφ δηάβαζκα 

 ρακειή θαηαλφεζε θαηά ηελ αλάγλσζε 

 δπζθνιία απνκλεκφλεπζεο νλνκάησλ αλζξψπσλ ή ηνπνζεζηψλ  



 δηζηαθηηθφο ιφγνο 

 δπζθνιία εχξεζεο ησλ θαηάιιεισλ ιέμεσλ  

 δπζθνιία νξγάλσζεο ησλ ηδεψλ, γηα λα γξάςεη έλα γξάκκα ή έλα έγγξαθν  

 πξνβιήκαηα νξζνγξαθίαο 

 αδπλακία λα ζπκεζεί αξηζκνχο κε ηε ζσζηή ζεηξά (φπσο ζε αξηζκνχο 

ηειεθψλσλ)  

 πεξηνξηζκέλε απηνεθηίκεζε πνπ νθείιεηαη ζε απνγνεηεχζεηο θαη απνηπρίεο ηνπ 

παξειζφληνο 

 πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα λα βξίζθεη ηνπο γχξσ δξφκνπο θαη δπζθνιία λα βξεη ην 

απηνθίλεην ζην ρψξν ζηάζκεπζεο 

Τα θπξηφηεξα αλαγλσζηηθά ιάζε είλαη: 

1. Γπζθνιία ζηε δηάθξηζε δηαθνξεηηθψλ ιέμεσλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηα ίδηα 

γξάκκαηα ( π.ρ. ΤΖΣ-ΣΤΖ). 

2. Γπζθνιία ζηελ αλάγλσζε θαη πξνθνξά αζπλήζηζησλ ιέμεσλ( κε πνιιά 

ζχκθσλα) 

3. Λαζεκέλε πξνθνξά θσλεέλησλ.  

4. Καζξεθηηθή αλάγλσζε (π.ρ. ε ιέμε ΑΦ δηαβάδεηαη ΦΑ).  

5. Παξεκβνιή άζρεησλ θσλεκάησλ θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ ιέμεσλ.  

6. Παξαιήςεηο γξακκάησλ ή ζπιιαβψλ ή θαη ιέμεσλ απφ κία πξφηαζε, θακηά 

θνξά θαη νιφθιεξσλ πξνηάζεσλ. 

7. Αληηθαηάζηαζε κηαο ιέμεο απφ άιιε κε παξφκνηα ζεκαζία (π.ρ. ζθνηεηλφο - 

καχξνο).  

Σρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο θαη ηα ζπκπηψκαηα ζηε γξαθή ησλ δπζιεθηηθψλ  ε Θ. 

Φαξίζε γξάθεη: 

Σπλήζσο ε γξαθή ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

1. Αθαηαζηαζία, κε απνηέιεζκα νη ιέμεηο λα είλαη δπζαλάγλσζηεο 

2. Αηειή επζπγξάκκηζε ησλ ιέμεσλ πάλσ ζην ραξηί.  

3.  Γξάκκαηα ή ιέμεηο γξακκέλα θαζξεθηηθά.  

4.  Άηνλεο ιέμεηο (δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηφλνπο).  

5. Φξήζε θεθαιαίσλ γξακκάησλ αλάκεζα ζηα κηθξά.  

6  Παξαιήςεηο, επαλαιήςεηο θαη αληηκεηαζέζεηο γξακκάησλ πνπ απνηεινχλ ηε 

ιέμε.  



7.  Γελ ππάξρεη εθαξκνγή θαλελφο γξακκαηηθνχ θαλφλα.  

8. Γελ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ γξαπηψο ηελ έλλνηα νχηε κηαο παξαγξάθνπ." 

9. δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζεκεία ζηίμεο θαη δελ δηαηεξνχλ φξηα κεηαμχ 

ησλ ιέμεσλ.  

Γπζθνιία ζηελ αλαγλψξηζε ησλ καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ (+, -, x, : <,>.) 

 Γπζθνιία ζηελ αληηγξαθή αξηζκψλ, πξάμεσλ, δπζθνιία ζηε ρξήζε 

«θξαηνχκελσλ». 

 Γπζθνιία ζηελ εθκάζεζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ 

 Μεηξνχλ κε ηα δάρηπια θη έρνπλ κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηνπο πνιπςήθηνπο 

αξηζκνχο.  

 Κάλνπλ αληηζηξνθέο αξηζκψλ (1529-1592), κπεξδεχνπλ νπηηθά ηνπο αξηζκνχο 

θαη ηα καζεκαηηθά ζχκβνια (+ θαη Φ, < θαη >, 6Φ9=15 αληί 54). 

 Γπζθνιεχνληαη θαη ζηηο θάζεηεο πξάμεηο, ίζσο εμαηηίαο ηεο ζχγρπζεο κε ηελ 

αληίιεςε ηεο θαηεχζπλζεο (δεμηά-αξηζηεξά). Γη' απηφ κπνξεί λα πξνζζέηνπλ ηηο 

κνλάδεο κε ηηο δεθάδεο ή λα μεθηλνχλ αλάπνδα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ.  

 Ζ αδχλαηε ιεθηηθή κλήκε ηα εκπνδίδεη λα ζπγθξαηήζνπλ ηνπο φξνπο ησλ 

καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, ελψ άιιεο θνξέο δελ πξνιαβαίλνπλ λα 

απαληήζνπλ, γηαηί ρξεηάδνληαη πνιχ ρξφλν γηα λα επεμεξγαζηνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο.  

 Έρνπλ δπζθνιία ζηελ πξνπαίδεηα, φπνπ κπνξεί λα κεηαπεδήζνπλ ή λα 

επαλαιάβνπλ ηνπο αξηζκνχο.  

 Λάζε κπνξεί λα θάλνπλ θαη ζηελ αληηγξαθή αζθήζεσλ, λα παξαιείςνπλ ή λα 

αληηζηξέςνπλ θάηη.  

Όζνλ αθνξά ζηα δπζιεμηθνχο ελήιηθεο παξαηεξήζεθε ε ρακειή απφδνζή ηνπο 

θπξίσο ζηε γξαθή θαη ζηελ αλάγλσζε. Μεξηθέο θνξέο φκσο κπνξεί λα εκθαλίζνπλ 

δπζθνιίεο θαη ζηελ αξηζκεηηθή. Οη δπζθνιίεο απηέο φκσο δελ είλαη ην ίδην ζνβαξέο κ' 

απηέο ηεο νξζνγξαθίαο θαη ηεο αλάγλσζεο. Άιισζηε ππάξρνπλ ελήιηθεο  κε δπζιεμία 

ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ αξηζκεηηθή αιιά θαη ελήιηθεο   πνπ ηα θαηαθέξλνπλ 

θαη πνιχ θαιά ζ' απηήλ. Οη φπνηεο δπζθνιίεο ζηελ αξηζκεηηθή νθείινληαη ζηελ 

αδπλακία αληίιεςεο ηεο θαηεχζπλζεο, ηεο δηαδνρήο θαη ηεο ζεηξάο θαζψο θαη ηεο 

ιεθηηθήο κλήκεο (δπζθνιεχνληαη λα ζπγθξαηήζνπλ φξνπο αξηζκεηηθψλ πξνβιεκάησλ). 

Άξα, κάιινλ δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ην θείκελν ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπνκέλσο, 



ε αλαπηπμηαθή δπζιεμία θαη ε δπζαξηζκεζία είλαη δχν δηαθξηηέο δπζθνιίεο ή 

δηαηαξαρέο, πνπ κπνξεί λα εθδειψλνληαη αλεμάξηεηα. Γελ πξνυπνζέηεη ε κηα ηελ άιιε.  

 

4. Πώρ ανηιμεηωπίζεηαι η Δςζλεξία; 

4.1 Μαθηζιακή ςποζηήπιξη.  

Δίλαη ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηήο  λα έρεη ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε ψζηε λα εθαξκφζεη 

κία πνιπαηζζεηεξηαθή(φπσο π.ρ. ε κέζνδνο Φαξηνγξάθεζεο Ηδεψλ) , „θαηά ζηάδηα‟ 

δηδαζθαιία, ε νπνία ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε άηνκα κε δπζιεμία λα βειηηψζνπλ ηε 

κάζεζή ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ν εθπαηδεπηήο απαηηείηαη λα δηαζέηεη ηθαλφηεηεο θαζαξήο 

άξζξσζεο ησλ ήρσλ ηνπ ιφγνπ θαη ηεο αλαπαξάζηαζήο ηνπο κε γξάκκαηα, θαζψο θαη 

γλψζεηο εηπκνινγίαο (κνξθνινγίαο θαη ξίδαο ηεο ιέμεο), δηδαζθαιίαο ηεο αλάγλσζεο, 

ελψ είλαη απαξαίηεην λα κπνξεί λα θαηαλνεί ηνπο ςπρνινγηθνχο θξαγκνχο ησλ αηφκσλ 

κε δπζιεμία. 

Ζ πξψηκε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία έρνπλ κεγάιε ζεκαζία πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγνπκε πεξηηηέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην „εγψ‟ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Ζ δπζιεμία 

ηείλεη λα απνδπλακψλεη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ αηφκσλ εμαηηίαο ηεο θαζεκεξηλήο 

εμνηθείσζεο κε ηελ απνηπρία. Πξηλ ηε δηάγλσζε, ην δπζιεμηθφ άηνκν ζπρλά είλαη 

αλαγθαζκέλν επί ζεηξά εηψλ λα έξρεηαη αληηκέησπν κε δχζθνιεο θαη απνγνεηεπηηθέο 

καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα νηθνδνκεζεί ε εκπηζηνζχλε θαη λα 

αλαδηακνξθσζεί ε εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ, είλαη, επνκέλσο, απφιπηα απαξαίηεην λα 

απνθεχγεηαη ε απνηπρία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλεθπαίδεπζεο. Ζ παξέκβαζε ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν απφ θαηαξηηζκέλν επαγγεικαηία. 

 

4.2 Η ανηιμεηώπιζη ηηρ δςζλεξίαρ είναι ζύνθεηη και πεπιλαμβάνει: 

Δθπαηδεπηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο κεζφδνπο πνπ γίλνληαη πάληα κε παξάιιειε 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ηνπ δπζιεμηθνχ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Οη 

εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δπζιεμίαο 

ρξεζηκνπνηνχλ:  

α) εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ( εηδηθά βηβιία), 

β) εθπαίδεπζε ζε Ζ/Υ θαη 

γ) δηδαζθαιία κε αθνπζηηθά κέζα φπσο π.ρ. Μαγλεηφθσλα, ηειεφξαζε, δηαδίθηπν. 

Ζ ζχγρξνλε αληηκεηψπηζε ηεο δπζιεμίαο πεξηνξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ππνζηεξηθηηθψλ 



κεζφδσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ησλ δπζιεμηθψλ, δειαδή ζηελ 

αμηνπξεπή παξνπζίαζε ηνπ γξαπηνχ ηνπο ιφγνπ θαη γίλνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

θνξεηψλ Ζ/Υ (laptop computer) κε εηδηθά πξνγξάκκαηα πνπ δηνξζψλνπλ απηφκαηα ηα 

νξζνγξαθηθά ηνπο ιάζε θαη εκπινπηίδνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο. Σπγθεθξηκέλα: 

 Παξνρή θχιισλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, έηζη ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα 

κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηα ιάζε ηνπο. 

 Φξήζε δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ γηα θάζε ηκήκα ηνπ καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο  

 Παξνρή απιψλ νξηζκψλ θαηά ηελ εηζαγσγή λέσλ ζπκβφισλ. 

 Ταπηφρξνλε εηζαγσγή ζπκβφινπ κε ηνλ νξηζκφ ηνπ. 

 Δπηηξέςηε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ ηζέπεο.  

 Πξνζπαζήζηε λα δίλεηε ηαπηφρξνλα ηφζν αξηζκεηηθά φζν θαη ζεσξεηηθά 

παξαδείγκαηα. 

 Τέινο ε Δηθνλαθξαθηθή Μέζνδνο ζχκθσλα κε ηνλ θ. Γεκήηξε Μαπξνκάηε 

πξνζθέξεη ζηνπο δπζιεθηηθνχο ηε δπλαηφηεηα λα  απνκλεκνλεχζνπλ εχθνια 

ρσξίο πνιιέο επαλαιήςεηο θαη εξγαζίεο ηελ νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ. Τα 

δχζθνια γξάκκαηα θάζε ιέμεο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε γξακκηθά ζρέδηα κηαο 

ζχλζεζεο πνπ απνηειεί ηελ εηθνλνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο κνξθνινγίαο θαη 

ηεο ζεκαζίαο ηεο. Τα δπζιεθηηθά άηνκα , ζπλερίδεη, δελ δπζθνιεχνληαη λα 

ζπκνχληαη εηθφλεο ζπγθξαηνχλ εχθνια ζηε κλήκε ηνπο ηελ παξνπζία ησλ 

εηθνλνγξαθεκάησλ  θη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ζπκίδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

γξάκκαηα θαη ζπλεπψο θαη ηελ νξζνγξαθία ηεο ιέμεο. 

Τέινο, νη εθπαηδεπόκελνη  είλαη αλάγθε  λα δηδαρηνύλ ζρεηηθά κε ηε θύζε ηεο 

δπζθνιίαο ηνπο όπνπ ρξεηάδεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δπλαηώλ ηνπο 

ζεκείσλ θαη ησλ ηύπσλ κάζεζεο πνπ πξνηηκνύλ, θαη νη δάζθαινη λα γλσξίδνπλ 

ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ δηδαθηηθώλ ηνπο ζηπι. (Mortimore, 2003). 

 

4.3 Ππακηικέρ λύζειρ 

 Εεηάκε απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα θάηζεη κπξνζηά γηα λα ηνπ πεξηνξίζνπκε  ηα 

νπηηθά ηνπ εξεζίζκαηα. 

 Δπηιέγνπκε γηα δηπιαλφ ηνπ έλαλ εθπαηδεπφκελν θαιχηεξν απφ απηφλ γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν ζηελ απφδνζή ηνπ.  

 Δπηβξαβεχνπκε ηνλ εθπαηδεπφκελν  



  Βαζκνινγνχκε  ηελ πξνζπάζεηα θαη φρη ηηο γλψζεηο.  

 Γξάθνπκε θαζαξά ζηνλ πίλαθα ρξεζηκνπνηψληαο ρξψκαηα θαη ππνγξάκκηζε. 

 Γηαβάδνληαο ηελ εξγαζία ελφο δπζιεμηθνχ ζπνπδαζηή γξήγνξα, είλαη ζπλήζσο 

πην εχθνιν λα αμηνινγεζεί ηε δνπιεία ηνπ σο πξνο ηηο ηδέεο ηνπ, ηηο γλψζεηο πνπ 

έρεη θαηαθηήζεη. Ζ γξήγνξε αλάγλσζε γίλεηαη θαιχηεξα αλ παξαγλσξηζηνχλ 

ηπρφλ νξζνγξαθηθά θαη γξακκαηηθά ιάζε, θαζψο θαη ιάζε ζηα ζεκεία ζηίμεο 

θαη ζην ζπληαθηηθφ. Απηά ηα ιάζε δε ζα πξέπεη λα δηνξζψλνληαη θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δε ζα πξέπεη λα ζρνιηάδεηαη ε νξζνγξαθία, ε γξακκαηηθή, ην 

ζπληαθηηθφ ή ε ζηίμε. 

 Όπνπ είλαη δπλαηφ θη εθηθηφ, ζα πξέπεη λα δίλνληαη δχν μερσξηζηέο 

βαζκνινγίεο. Ζ πξψηε ζα βαζίδεηαη ζην πιηθφ θαη ζηελ έθθξαζε ησλ ηδεψλ, θαη 

ε δεχηεξε ζηελ ηερληθφηεηα ηεο γιψζζαο. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν 

αλαγξαθφκελνο βαζκφο πνπ αθνξά ζηε δνπιεηά ηνπ ζπνπδαζηή, ζα πξέπεη λα 

είλαη ν βαζκφο πνπ απνλεκήζεθε γηα ην πιηθφ πνπ παξνπζηάζηεθε θαη ηελ 

έθθξαζε ησλ ηδεψλ. 

Σε πεξίπησζε πνπ επηιέμνπκε λα βαζκνινγήζνπκε κφλν ην πιηθφ θαη ηελ έθθξαζε 

ησλ ηδεψλ, ηελ θαηαλφεζε θαη ηηο γλψζεηο ηνπ ζπνπδαζηή θαη λα αγλνήζεηε ηελ 

νξζνγξαθία, ηε γξακκαηηθή, ηε ζηίμε θαη ην ζπληαθηηθφ, θξνληίδνπκε λα 

ελεκεξψζνπκε ηνλ εθπαηδεπφκελν. 

Τα ζρφιηα καο ζα είλαη πην ρξήζηκα αλ θαηαδεηθλχνπλ αθξηβψο ηα ζεκεία ζηα 

νπνία ν ζπνπδαζηήο ζεκείσζε θαιή απφδνζε θαη εμεγνχλ γηαηί θάηη ζεσξείηαη θαιφ, 

παξά αλ είλαη επηθξηηηθά. Θα είλαη κεγίζησο απνηειεζκαηηθά, αλ δηεπθξηλίδνπλ ηη 

απαηηείηαη θαη ηη ζεσξείηαη ιαλζαζκέλν. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα θαη 

ζε ζσζηά δνκεκέλα Διιεληθά. 

 Δάλ καο ην επηηξέπεη ν ρξφλνο, ρξεζηκνπνηνχκε δπν δηαθνξεηηθά ζηπιφ. 

Τν έλα γηα ηα ζρφιηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πιηθφ, ηελ αλάπηπμε ησλ ηδεψλ, ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηηο γλψζεηο θαη ην δεχηεξν γηα ζρφιηα ζρεηηθά κε ηελ 

νξζνγξαθία, ηε γξακκαηηθή, ηε ζχληαμε θαη ηε ζηίμε. Καλέλα απφ ηα δπν ζηπιφ 

δε ζα πξέπεη λα είλαη θφθθηλν. 

Τνπ δίλνπκε  πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε δξαζηεξηφηεηεο αληηγξαθήο ή γξαπηήο 

εξγαζίαο. Κάλνπκε έληνλε ηελ παξνπζία ηνπ κέζα ζηελ ηάμε κε έκκεζνπο 

ηξφπνπο . 



Καηαιήγνληαο ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε απεπζχλεηαη ζην παηδί, νηθνγέλεηα θαη 

ζην ζρνιείν θη έρεη ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο ηνπ 

παηδηνχ ζε πςειά επίπεδα, ψζηε λα ζπάζεη ν θαχινο θχθινο ηεο απνγνήηεπζεο, δηφηη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ δπζιεθηηθψλ ππάξρεη πςειή πξνζπάζεηα ρσξίο απνηέιεζκα. Σε 

φιεο ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, βάζεη ηεο εηδηθήο λνκνζεζίαο, νη καζεηέο πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί ζαλ δπζιεθηηθνί απφ ηα επίζεκα εμεηαζηηθά θέληξα ηνπ θξάηνπο 

(Ηαηξνπαηδαγσγηθέο Υπεξεζίεο, Κέληξα Χπρηθήο Υγηεηλήο θαη Δηδηθά Αλαπηπμηαθά 

Κέληξα Ννζνθνκείσλ), βαζκνινγνχληαη ζηα καζήκαηα κε βάζε ηελ πξνθνξηθή θαη φρη 

ηε γξαπηή ηνπο επίδνζε. 
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