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Αντί προλόγου

Από την πορεία προς το φως 
να μην αφήσετε κανένα πίσω

Πάρτε μαζί σας όποιον 
λησμόνησε η ευτυχία 
αυτόν που το τζάκι του 
δε φλόγισε ποτέ.

Το παιδί που ποτέ τ’ άστρο 
το λαμπρό
που οδηγεί δε γνώρισε.

Όσους πλανώνται 
απέλπιδα μέσα στη νύχτα 
και στη λήθη.

Ω! σεις με τη σφραγίδα 
της μεγάλης δωρεάς 
προσκυνητές του αιώνιου 
πάρτε μ’ αγάπη κι έγνοια 
όλους αυτούς μαζί σας 
και μην αφήσετε 
κανένα πίσω 
από την πορεία 
προς το φως.

1912, Σάλτσμπουργκ 
Πήτερ Ρόσετζερ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία με τίτλο «Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού και 

του εφήβου -  Η περίπτωση της δυσλεξίας -  Αντιμετώπιση, Υποστηρικτικά 

προγράμματα» έχει ως σκοπό να ψηλαφίσει το πρόβλημα των ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών και ειδικότερα το σύνδρομο της δυσλεξίας που προβάλλεται ως «η παιδική 

ασθένεια του αιώνα» με ιδιαίτερη έμφαση στις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική 

αντιμετώπισή του.

Στόχος της εργασίας είναι η αισθητοποίηση των υπαρκτών αυτών 

προβλημάτων μεγάλων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού και η ανάγκη 

συνανάληψης ευθυνών από όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες για την καλύτερη 

δυνατή αντιμετώπισή τους, ανάγκη ιδιαίτερα επιτακτική μέσα στις συνθήκες της 

σύγχρονης απαιτητικής κοινωνίας.

Η εργασία αποσκοπεί να καταδείξει τη σοβαρότητα αυτών των προβλημάτων 

που απορρέει από το γεγονός ότι αφ’ ενός μεν συνδέονται με το μαθητικό δυναμικό σε 

συνάρτηση με τις ακαδημαϊκές προοπτικές του και αφ’ ετέρου ότι συνυφαίνονται με 

τη μάθηση και τη σωστή χρήση του γραπτού λόγου που αναμφισβήτητα αποτελούν 

βασικές συνιστώσες για την εκπαιδευτική, κοινωνική και εργασιακή ένταξη και 

πρόοδο του ατόμου στις σύγχρονες κοινωνίες.

Τα μέρη που συνθέτουν την εργασία είναι τρία. Το πρώτο μέρος 

διαπραγματεύεται σε αδρές γραμμές εννοιολογικά θέματα σε αναφορά με το ευρύ 

φάσμα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, η γνώση των οποίων συνιστά βασικό 

προαπαιτούμενο για τη συσχέτιση και κατανόηση του δεύτερου και τρίτου μέρους.

Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος προσεγγίζουμε θεωρητικά τις βασικές 

πτυχές του πεδίου των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών με κριτήριο τα διαχρονικά 

ερευνητικά εμπειρικά δεδομένα: τη φύση, τον εννοιολογικό τους προσδιορισμό, την 

αιτιολογική τους οντότητα και τις αντιπροσωπευτικές τους μορφές. Σκοπός της 

προσέγγισης αυτής από τη μια πλευρά είναι να καταδειχτεί ότι πρόκειται για ζήτημα 

πολυδιάστατο με προεκτάσεις παιδαγωγικές, ψυχολογικές και κοινωνικές, διαπίστωση 

που προβάλλει την ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης για την ουσιαστική και 

αποτελεσματική διερεύνησή τους στην προοπτική της αντιμετώπισης και από την
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άλλη πλευρά να γίνει σαφής η διάκριση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών από τις 

παραδοσιακές μορφές απόκλισης γεγονός που άλλωστε εκφράζεται από τον 

προσδιοριστικό όρο «ειδικές».

Το δεύτερο μέρος ασχολείται με το σύνδρομο της δυσλεξίας που συνιστά ένα 

σύγχρονο ακανθώδες πρόβλημα σε επίπεδο διδακτικό, παιδαγωγικό, ψυχολογικό και 

κοινωνικό. Στο μέρος αυτό εξετάζονται οι κύριες πλευρές του φαινομένου, η έννοια, 

οι διαστάσεις του προβλήματος, οι μορφές και οι τύποι και επιπλέον γίνεται αναφορά 

στα κλινικά δεδομένα του φαινομένου τόσο τα πρωτογενή όσο και τα δευτερογενή. Η 

προσέγγιση αυτή προσπαθεί να προσφέρει μια σφαιρική εικόνα για το σύνδρομο της 

δυσλεξίας και να προβάλλει τη σοβαρότητά του σε επίπεδο παιδιού -  εφήβου, 

οικογένειας, σχολείου και ευρύτερα της κοινωνίας.

Το τρίτο μέρος που συμπυκνώνει το κύριο βάρος της εργασίας εστιάζεται στο 

ζήτημα της αντιμετώπισης της δυσλεξίας που συνδέεται τουλάχιστον μέχρι σήμερα με 

την εξατομικευμένη αντισταθμιστική σχολική πρακτική με προαπαιτούμενο την 

έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση του προβλήματος.

Στο μέρος αυτό γίνεται αναφορά για την -  σε διαχρονική διάσταση -  θεσμική 

αντιμετώπιση της δυσλεξίας μέσα από το μικρόκοσμο της Ειδικής Αγωγής, κλάδου 

της εκπαίδευσης ταγμένου στην υποστήριξη παιδιών και εφήβων με ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς επίσης και τις τελευταίες εξελίξεις που σηματοδοτούν 

μια συγκρατημένη αισιόδοξη προοπτική.

Επιπλέον διερευνάται η διαγνωστική διαδικασία επισήμανσης της δυσλεξίας σε 

αναφορά με τους ανάλογους αναγνωρισμένους φορείς και ιδιαίτερα με το νεοσύστατο 

καινοτόμο θεσμό των Κ.Δ.Α.Υ. και επισημαίνεται η αξία της κατά το δυνατόν 

πρώιμης διάγνωσης της δυσλεξίας. Η διερεύνηση αυτή συνακόλουθα προβάλλει τα 

προβλήματα στο χώρο αυτό αλλά και τις προοπτικές μέσα από μια σύγχρονη 

κινητικότητα που αφήνουν περιθώρια για θετικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον.

Το τρίο μέρος ολοκληρώνεται με την εξέταση της αντισταθμιστικής πρακτικής 

στα πλαίσια του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο σε επίπεδο 

πρωτοβάθμιας όσο και σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα 

μελετώνται οι προδιαγραφές και οι γενικές αρχές των υποστηρικτικών προγραμμάτων 

και οι προϋποθέσεις για τη σωστή εφαρμογή τους. Στη διάσταση αυτή προσεγγίζεται
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η σημερινή κατάσταση στην πραγματικότητα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, προσέγγιση που εξαντλείται σε καίριες διαπιστώσεις και προτάσεις στην 

προοπτική μιας πλέον υπεύθυνης αντιμετώπισης του προβλήματος της δυσλεξίας από 

όλους τους εμπλεκόμενους σχεσιακούς παράγοντες.

Τέλος η εργασία πλαισιώνεται από παραρτήματα με σκοπό την πιο 

παραστατική αισθητοποίηση του πολυσύνθετου ζητήματος των Ε.Μ.Δ. και της 

δυσλεξίας ειδικότερα.

Το υλικό που απαιτήθηκε για την παρούσα εργασία αντλήθηκε από την 

πλούσια ελληνική βιβλιογραφία, από άρθρα και περιοδικά, από τον τύπο, από 

πρακτικά και ημερίδες με θέμα τις Ε.Μ.Δ. και τη δυσλεξία και από την εκπαιδευτική 

νομοθεσία στο ανάλογο πεδίο.
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ΜΕΡΟΣ Α'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

1.1. Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Η μεγάλη σημασία που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια η εκπαίδευση στη 

χώρα μας, ιδιαίτερα μετά την καθιέρωση της εννεαετούς υποχρεωτικής φοίτησης, 

έφερε στην επιφάνεια μια σειρά από προβλήματα.

Ανάμεσα στα προβλήματα αυτά, σημαντική θέση κατέχουν οι ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες, τα προβλήματα δηλαδή μάθησης, επίδοσης και συμπεριφοράς 

με δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στη συνολική ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού 

όσο και στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Η έννοια των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών αναπτύχθηκε περίπου στις αρχές 

της δεκαετίας του ’70 για να συμπεριλάβει στο προσδιοριστικό της περιεχόμενο μια 

ετερογενή ομάδα παιδιών που για ορισμένους λόγους ενδογενείς, εξωγενείς ή 

αναπτυξιακούς δε μπορεί να ενσωματωθεί στις παραδοσιακές μορφές απόκλισης. Με 

άλλα λόγια, υπάρχει ένα ποσοστό παιδιών με κανονική ή και ανώτερη νοημοσύνη, 

χωρίς διαταραχές στο συναισθηματικό τομέα και κινητικές μειονεξίες, το οποίο ακόμα 

και σε ευνοϊκές συνθήκες σχολικής εργασίας, καθυστερεί στην εκμάθηση του 

προφορικού λόγου, δεν αναπτύσσει με κανονικούς ρυθμούς τη γλωσσική ικανότητα, 

την οπτικο-ακουστική του αντίληψη και παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες στην 

ανάγνωση, την ορθογραφημένη γραφή και την αριθμητική. Στη σημερινή σχολική 

πραγματικότητα, οι αναγνωστικές δυσκολίες και κατ’ επέκταση, οι άμεσα 

διαπλεκόμενες με αυτές δυσκολίες της γραφής εμφανίζονται σ’ ένα σημαντικό 

ποσοστό παιδιών. Η διαπίστωση αυτή φέρνει στο προσκήνιο ένα καίριο και φλέγον 

θέμα που απασχολεί με έντονο τρόπο όλους όσοι εμπλέκονται στη σχεσιακή δομή που 

συνεπάγεται η συστηματοποιημένη διδασκαλία της ανάγνωσης και γραφής (μαθητές,
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γονείς, εκπαιδευτικοί), τους παράγοντες με αντικείμενο τη διερεύνηση και 

αντιμετοιπιση αυτο'ιν των δυσκολιών είτε πρόκειται για ειδικούς ερευνητές είτε για 

πρακτικούς στο χώρο της υγείας (ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές κ.α.) και τέλος τους 

φορείς που ευθύνονται για τη λήψη θεσμικών αποφάσεων.

Η μελέτη των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, συστηματική και πολύπλευρη 

από χρόνια, διανύει σήμερα περίοδο μεγάλης ανάπτυξης. Η δυσμενής επίδρασή τους 

στη συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών που τις παρουσιάζουν καθώς 

και η εισαγωγή στην έρευνα κατά τα τελευταία χρόνια σύγχρονων επιστημονικών 

μεθόδων επιτρέπουν μια πλέον διεισδυτική προσπέλαση στα πολύπλοκα ζητήματα της 

αιτιολογίας, διάγνωσης, αξιολόγησης και αντιμετιοπισης των ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών.

Ο χώρος των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού και του εφήβου 

αποτέλεσε τελευταία αντικείμενο έντονου προβληματισμού και αναζητήσεων σ’ 

επίπεδο θεωρίας, έρευνας και σχολικής πράξης. Η πολυμέρεια του ενδιαφέροντος των 

ειδικών γύρω από αυτό το χώρο πήγασε από την ιδιαιτερότητα της φύσης των ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού με κανονικό ρυθμό νοητικής ανάπτυξης αλλά και 

από το δεδομένο ότι η μάθηση και η σωστή χρήση του γραπτού λόγου αποτελούν 

βασικές προϋποθέσεις για την εκπαιδευτική, κοινωνική και εργασιακή ένταξη και 

πρόοδο του ατόμου στις σύγχρονες κοινωνίες.

Οι θεωρητικές θέσεις και τα ερευνητικά δεδομένα που συναρτώνται με 

επιμέρους θέματα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, όπως το εννοιολογικό 

περιεχόμενο, η αιτιολογική οντότητα, η κλινική εικόνα και οι στρατηγικές 

παρεμβάσεις, συχνά διίστανται. Το γεγονός αυτό εκφράζει ενδεχόμενα την πολύπλοκη 

φύση του προβλήματος και τη συνθετότητά του.

Στο χώρο των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών υπάρχουν συσσωρευμένα 

εμπειρικά δεδομένα, τα οποία έχουν διευρύνει τη γνώση σχετικά με τις παραμέτρους 

του προβλήματος. Τα αποτελέσματα των εμπειρικών ερευνών πολλές φορές είναι 

αντιφατικά, γεγονός που οφείλεται στο θεωρητικό πλαίσιο των ερευνών, στη 

μεθοδολογία, στα δεδομένα και κυρίως στον προσανατολισμό των ερευνητών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, αν και ο τομέας των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

είναι γεμάτος από θέματα και ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί με σαφήνεια,
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ωστόσο είναι ένας τομέας που παρουσιάζει θετικές προκλήσεις και μεγάλες 

υποσχέσεις.

1.2. Η ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Η γλώσσα πέρα από σύστημα γλωσσικών στοιχείων με συγχρονικά και 

διαχρονικά πλαίσια είναι η γνωστική διαδικασία που συμβάλλει στην επικοινωνία, 

μάθηση και απόκτηση της γνώσης. Τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά που είναι 

αναγκαία για τη λειτουργία της γλώσσας είναι τα όργανα που σχηματίζουν τους 

μηχανισμούς της άρθρωσης και οι δομές του εγκεφάλου που συμβάλλουν στον 

έλεγχο, οργάνωση και κατανόηση της ομιλίας.1

Ο καθοριστικός ρόλος της εγκεφαλικής λειτουργίας στην απόκτηση αλλά και 

διατήρηση της γλωσσικής ικανότητας είναι αυτονόητος. Η ημισφαιρική 

διαφοροποίηση του εγκεφάλου έχει συνέπειες στη γλωσσική μάθηση. Συγκεκριμένα, 

τα εγκεφαλικά κέντρα της γλωσσικής λειτουργίας πιστεύεται ότι εδράζονται στο 

αριστερό ημισφαίριό του. Έτσι εγκεφαλικά τραύματα που προκαλούνται στο δεξιό 

ημισφαίριο προξενούν ελάχιστη γλωσσική διαταραχή, αλλά και μεγάλη δυσκολία 

στην οπτικο-χωρική αντιληπτική λειτουργία. Αντίθετα, τραύματα στο αριστερό 

ημισφαίριο του εγκεφάλου προκαλούν ανωμαλίες στη γλωσσική λειτουργία.'

Τα βασικά δομικά στοιχεία της γλώσσας ονομάζονται φωνήματα. Είναι οι 

βασικές ηχητικές μονάδες της γλώσσας από το συνδυασμό των οποίων παράγονται οι 

λέξεις. Οι λέξεις δομούνται και σχηματίζουν προτάσεις με εννοιολογικό περιεχόμενο. 

Ο τρόπος δόμησης καθορίζεται από ένα σύστημα γραμματικών και συντακτικών 

κανόνων οι οποίοι καθιστούν δυνατό το σχηματισμό απεριόριστου αριθμού 

προτάσεων από καθορισμένο αριθμό λεξικών μονάδων. Το λεξιλόγιο όλων των 

γλωσσών δεν είναι ένα τυχαίο άθροισμα φωνολογικών εκφράσεων αλλά ένα 

οργανωμένο σύνολο που περιλαμβάνει όλες τις λέξεις που είναι απαραίτητες για τη 

λογική σκέψη. 1 2

1 Κ.Π. ΠΟΡΠΟΔΑΣ, «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ», εκδ. ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ 
1985, σ. 8
2 ό.π., σ. 32
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Η σύνθετη λειτουργική δομή της γλώσσας σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίησή 

της από τον άνθρωπο που έχει την πιο σύνθετη εγκεφαλική δομή, καθιστούν τη 

γλοόσσα ένα πολύπλοκο συμβολικό σύστημα.

Ο συμβολικός χαρακτήρας της γλώσσας αφορά και τις δύο μορφές της, την 

προφορική και τη γραπτή.

Φυλογενετικά ο άνθρωπος επικοινώνησε αρχικά προφορικά με τους όμοιούς 

του και αργότερα αναπαρέστησε γραπτά αυτό που ήθελε να τους μεταβιβάσει.

Στις μέρες μας ο γραπτός λόγος έχει αποκτήσει κυρίαρχη θέση σε κάθε τομέα 

της κοινωνικής ζωής και οπωσδήποτε στην εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Οι ερευνητικές μελέτες δείχνουν ότι οι δύο μορφές της γλώσσας δεν είναι 

ακριβώς το ίδιο. Επιπλέον η μαθησιακή διαταραχή της δυσλεξίας αποδεικνύει ότι η 

γνώση του προφορικού λόγου δεν αποτελεί εγγύηση για τη μάθηση του γραπτού 

λόγου από το δυσλεκτικό άτομο. Η διαφορά στις δύο μορφές είναι έκδηλη και κατά τη 

μάθησή της. Έτσι όλα τα φυσιολογικά άτομα μαθαίνουν σχετικά εύκολα να μιλούν 

και να κατανοούν τον προφορικό λόγο, ενώ αντίθετα ένα ποσοστό αποτυχαίνει μερικά 

ή ολικά στη μάθηση του γραπτού λόγου. Μια από τις βασικές αιτίες αυτής της 

διαφοροποίησης πρέπει ν’ αναζητηθεί στην υπόθεση ότι η ομιλία αναπτύσσεται 

σχεδόν αυτόνομα ως απάντηση σ’ ένα βιολογικά καθορισμένο πρόγραμμα ωρίμανσης. 

Αντίθετα η μάθηση της ανάγνωσης και της γραφής απαιτεί συστηματική διδασκαλία 

και επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες.

Έχοντας υπόψη την πολυπαραγοντική φύση, την πολυπλοκότητα, την 

ιδιαιτερότητα και το συμβολικό χαρακτήρα της ανθρώπινης επικοινωνίας δεν είναι 

παράδοξο να δεχτούμε ότι τόσο η παραγωγή όσο και η πρόσληψη του γλωσσικού 

μηνύματος είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί σκέψη και προγραμματισμό και 

επιπλέον μια σύνθετη νοητική δραστηριότητα. Το γεγονός αυτό διαπιστώνεται 

καλύτερα τόσο από τη μελέτη περιπτώσεων δυσλειτουργίας του επικοινωνιακού 

καναλιού όσο και από τη μελέτη της εξελικτικής πορείας της απόκτησης και μάθησης 

της γλοισσας από τα παιδιά (Σχήμα 1). 3

3 ό.π., σελ. 35
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Το δεδομένο ότι η μάθηση είναι μια εξελικτική διαδικασία που αφορά κυρίως 

την απόκτηση της δομής της γλώσσας και των στοιχείων που την αποτελούν 

προβάλλει τον αδιαμφισβήτητα κυρίαρχο ρόλο της γλώσσας στη μάθηση. Στη 

σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα η επικοινωνία είναι κυρίως γλωσσική και η 

απόκτηση της γνώσης βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση του προφορικού και 

του γραπτού λόγου. Σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία το πλέον βασικό ερώτημα είναι 

με ποιο τρόπο οι μαθητές θα μάθουν τη γλώσσα αποτελεσματικότερα, με ποιο τρόπο 

θα έχουν το μεγαλύτερο δυνατό μαθησιακό αποτέλεσμα και με ποιο τρόπο η μάθηση 

αυτή θ’ αποτελεί δυναμική επανατροφοδότηση για περισσότερη μάθηση.

Κατά συνέπεια, καθοριστική είναι η σημασία της γλώσσας για τις ποικίλες 

μορφές της γνώσης αφού η μάθηση του συμβολικού συστήματος της γλώσσας σ’ ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι μόνο αυτοσκοπός αλλά και ουσιαστικό μέσον για την 

καλλιέργεια της σκέψης και κατ’ επέκταση ο βαθμός επιτυχίας στην απόκτηση 

γνώσης της γλώσσας είναι καθοριστικός για την εκπαίδευση και μόρφωση του 

ατόμου. 4

4 Δ.Κ.Δ. ΠΟΡΠΟΔΑΣ, «ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ, Β' ΤΟΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ 1996, 
σελ. 41
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1.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ

Η διερεύνηση της αιτιολογίας και αντιμετώπισης των Ε.Μ.Δ. διήλθε εξελικτικά 

από τα παρακάτω στάδια:'

• ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ (1800-1940): Περιλαμβάνει τις έρευνες των Pringle 

Morgan, Samuel Orton, Helmer Myklebust κ.α. οι οποίοι μελέτησαν τη σχέση 

ανάμεσα στα εγκεφαλικά τραύματα και τη συμπεριφορά. Στο έργο τους 

αισθητοποιείται η προσπάθεια να συνδεθούν οι Ε.Μ.Δ. με ορισμένες διαταραχές του 

Κ.Ν.Σ. Η διαγνωστική και θεραπευτική κατεύθυνση ήταν ιατρικής φύσεως αφού οι 

περισσότεροι ερευνητές της πρώτης περιόδου ανήκουν στον ιατρικό κλάδο.

• ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (1940-1960): Περιλαμβάνει τις έρευνες των Alfred 

Strauss, Heinz Werner, Samuel Kirk κ.α. Στο στάδιο αυτό οι Ε.Μ.Δ. αναγνωρίζονται 

ως υπολείμματα εγκεφαλικής βλάβης σε ενήλικες και παιδιά. Καταστάσεις που 

μελετήθηκαν την περίοδο αυτή είναι γνωστές ως «υπερκινητικότητα», «αντιληπτική 

διαταραχή», «μικροεγκεφαλική δυσλειτουργία», «σύνδρομο Strauss».

Την ίδια περίοδο άλλοι ερευνητές απέδειξαν ότι οι δυσχέρειες στη μάθηση δεν 

είναι απαραίτητα αποτέλεσμα εγκεφαλικής βλάβης. Το 1960 καθιερώθηκε από τον 

Samuel Kirk ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες». Ο όρος έγινε σύντομα αποδεκτός σε 

ευρεία κλίμακα και ιδιαίτερα στο χώρο του σχολείου, διότι τονίζει την εκπαιδευτική 

πλευρά του προβλήματος, αποφεύγοντας έτσι την ιατρική ορολογία και την έντονη 

ετικετοποίηση του παιδιού.

• ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ (1960-1980): Κατά τη δεκαετία του ’60 οι μαθησιακές 

δυσκολίες αναγνωρίστηκαν σε πολλές χώρες ως ειδικός εκπαιδευτικός κλάδος, 

σημειώνοντας αλματώδη εξέλιξη μέχρι το 1980. Ειδικά τμήματα για την εκπαίδευση 

δασκάλων και καθηγητών λειτούργησαν στις παιδαγωγικές σχολές των 

πανεπιστημίων και ειδικά προγράμματα καταρτίστηκαν για τη διδασκαλία μαθητών 

με δυσκολίες στη μάθηση μέσα στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Εονείς και ειδικοί οργανοιθηκαν σε συλλόγους για την υποστήριξη του 5

5 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ -  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΛΕΞΙΚΟ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 
ΑΘΗΝΑ 1993, ΤΟΜΟΣ 3°\ σελ. 3041
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κλάδου, νόμοι ψηφίστηκαν για την εκπαίδευση παιδιών με δυσκολίες στη μάθηση και 

κέντρα έρευνας ιδρύθηκαν για τη μελέτη του προβλήματος.

• ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑΔΙΟ (1980 έως σήμερα): Μέχρι την περασμένη δεκαετία, τα 

περισσότερα παιδιά με δυσκολίες στη μάθηση εκπαιδεύονταν μέσα σε ειδικά τμήματα 

έξω από το χώρο του κανονικού σχολείου ή της κανονικής τάξης. Αυτή η κίνηση είχε 

ως αποτέλεσμα να μεταφερθεί η ευθύνη της εκπαίδευσης των παιδιών με δυσκολίες 

μάθησης στην Ειδική Αγωγή.

Σήμερα, ωστόσο, οι σύγχρονες τάσεις της γενικής και ειδικής αγωγής 

υποστηρίζουν τη διδασκαλία παιδιών με προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς 

μέσα στην κανονική τάξη. Αυτό το γεγονός προϋποθέτει τη συνεργασία ειδικών και 

κανονικών δασκάλων και αντανακλά σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία της 

αναγνώρισης, εκτίμησης και εκπαίδευσης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

Μια άλλη σημαντική τάση αυτής της περιόδου είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

που δείχνουν σήμερα οι ειδικοί για τα προβλήματα μάθησης παιδιών και εφήβων αλλά 

και παιδιών προσχολικής ηλικίας με πιθανότητα εμφάνισης δυσκολιών στη μάθηση 

(παιδιά υψηλού κινδύνου).

1.4. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ»

Όταν γίνεται αναφορά σ’ ένα παιδί με Ε.Μ.Δ., εννοούμε ότι παρουσιάζει 

δυσκολίες στο να κατακτήσει μια καθορισμένη διδακτέα ύλη και να επιτύχει ένα 

συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο, πράγματα που επιτυγχάνουν τα άλλα παιδιά του 

αντιπροσωπευτικού πληθυσμού της ίδιας ηλικίας, στο ίδιο χρονικό διάστημα και με 

τις ίδιες μεθόδους διδασκαλίας.

Η μαθησιακή δυσκολία θεωρήθηκε εξαρχής μια ιδιαίτερη αδυναμία του ατόμου 

να μάθει με κύριο χαρακτηριστικό τη μη προβλεψιμότητά της. Οι αιτίες, δηλαδή, δεν 

είναι φανερές ενώ η γενική εικόνα του παιδιού αφήνει θετικές εντυπώσεις ως προς τις 

μελλοντικές ακαδημαϊκές του επιδόσεις.

Ο όρος «μαθησιακή δυσκολία» αν και αναφέρεται σε συγκεκριμένη κατηγορία 

ειδικών αναγκών, δημιουργεί σύγχυση σε πολλούς γονείς και εκπαιδευτικούς διότι και
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τα νοητικά καθυστερημένα παιδιά παρουσιάζουν δυσκολίες μάθησης. Στο σημείο 

αυτό ο Samuel Kirk (1972) γνωστός και ως «πατέρας των μαθησιακών δυσκολιοδν» 

στην Αμερική επισημαίνει ότι η μαθησιακή δυσκολία του καθυστερημένου παιδιού 

είναι γενική δυσκολία μάθησης και όχι μια δυσκολία σ’ ένα συγκεκριμένο τομέα.6 7

Είναι λοιπόν φανερό ότι στην ομάδα των Ε.Μ.Δ. ανήκουν παιδιά εντελώς 

«φυσιολογικά» όσον αφορά στο μεγαλύτερο μέρος της συμπεριφοράς τους, αλλά με 

σοβαρές δυσκολίες σε επιμέρους τομείς. Παρατηρούμε λοιπόν παιδιά που μπορούν να 

διαβάσουν αλλά αδυνατούν να καταλάβουν το νόημα του κειμένου, παιδιά που 

αδυνατούν ν’ αντιληφθούν ορισμένες οπτικές παραστάσεις ενώ δεν έχουν προβλήματα 

όρασης και άλλα που δυσκολεύονται να μάθουν με τις συνηθισμένες μεθόδους 

διδασκαλίας ενώ έχουν επαρκές νοητικό δυναμικό.

Είναι φανερό ότι τα παιδιά με Ε.Μ.Δ. σχηματίζουν μια εξαιρετικά ανομοιογενή 

ομάδα με κύριο χαρακτηριστικό την ασυμφωνία στην εξέλιξη των επιμέρους 

ικανοτήτων αλλά με μέτρια ή υψηλή νοημοσύνη, επαρκείς αισθητηριακές ικανότητες.

Αν και υπάρχει διαχωριστική γραμμή που διακρίνει τις Ε.Μ.Δ. από γενικές 

μαθησιακές δυσκολίες ωστόσο στην πράξη ο όρος Ε.Μ.Δ. χρησιμοποιείται ελαστικά, 

πολυσυλλεκτικά και με ιδιαίτερη ευκολία με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το 

περιεχόμενό του. Οι λόγοι που οδηγούν στην καταχρηστική χρήση του όρου είναι
7πολλοί και διαρθρώνονται γύρω από τους δύο παρακάτω άξονες:

1. Παραδοσιακά η εικόνα που έχει επικρατήσει για το παιδί με μαθησιακές 

δυσκολίες είναι η εικόνα ενός έξυπνου παιδιού, το οποίο όμως δεν τα 

καταφέρνει σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα στο σχολείο. Έτσι 

γονείς παιδιών που αποτυγχάνουν για «οποιονδήποτε» λόγο στο σχολείο 

(π.χ. νοητική καθυστέρηση) με προθυμία οικειοποιούνται τον όρο Ε.Μ.Δ. 

για το παιδί τους αφού ο όρος αυτός στερείται κάθε παθολογικής ή 

κοινωνικής επιβάρυνσης και επιπλέον εξασφαλίζει τη δυνατότητα 

παροχής εκπαιδευτικής βοήθειας. Εξάλλου είναι όρος επιστημονικός και

6 ΠΟΑΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, «ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΤΡΑΠΟΣ, Δ' ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2001, σελ. 198
7 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ. «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. ΤΙ ΚΑΙ 
ΓΙΑΤΙ». ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Β' ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2000, σελ. 16

16



υπονοεί ότι το πρόβλημα είναι ενδογενές στο παιδί αίροντας έτσι τις 

ευθύνες των γονέων ή των εκπαιδευτικών.

2. Αν και η φήμη των Ε.Μ.Δ. είναι ενδογενής ο συγκεκριμένος όρος 

παραπέμπει στην ανάγκη για παροχή εκπαιδευτικής βοήθειας. Έτσι 

καταχρηστικά ο όρος χρησιμοποιείται για παιδιά που έχουν προβλήματα 

στη μάθηση εξαιτίας κοινωνικών ή οικογενειακών προβλημάτων, για 

παιδιά παλιννοστούντων με διαφορετική μητρική γλώσσα, για παιδιά 

τσιγγάνων και για παιδιά με προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής.

Συμπερασματικά πρέπει να επισημανθεί ότι η καταχρηστική χρήση του όρου 

έχει σαν συνέπεια να εντείνεται η σύγχυση σχετικά με το ρόλο της ειδικής αγωγής και 

τα όρια της κατηγορίας των Ε.Μ.Δ. με αποτέλεσμα συχνά οι Ε.Μ.Δ. να θεωρούνται η 

μοναδική συνθήκη που οδηγεί στη σχολική αποτυχία. Έτσι ο όρος Ε.Μ.Δ. συχνά 

συγχέεται με τον όρο «σχολική αποτυχία» ο οποίος είναι εξαιρετικά ευρύτερος και 

πολυδιάστατος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

2.1. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Το θέμα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών άρχισε ν’ απασχολεί τους 

ειδικούς σε διεθνές επίπεδο μετά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, οπότε άρχισαν να 

γίνονται σημαντικές αλλαγές, τόσο στην Παιδαγωγική όσο και στην Ψυχιατρική.

Στην Παιδαγωγική άρχισε να δίνεται μεγάλη έμφαση στην εκμάθηση της 

ανάγνωσης με νέες τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας και στην Ψυχιατρική 

δημιουργήθηκε η ανάγκη για τη μέριμνα και τη θεραπεία των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες έξω από τα πλαίσια της νοσοκομειακής περίθαλψης.

Μετά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο, με τη γενίκευση της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, τη ραγδαία ανάπτυξη των μαζικών μέσων ενημέρωσης, τις γενικότερες 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές αλλαγές, η αξία της μάθησης υπερτονίστηκε και 

συνδέθηκε με την παραγωγικότητα και την κοινωνική επιτυχία του ατόμου.

Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η κατηγορία των παιδιών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες να γίνει αντικείμενο μελέτης και έρευνας διαφόρων επιστημών 

και πολλών ειδικοτήτων όπως της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας, της 

Παιδοψυχιατρικής, της Νευρολογίας και της Κοινωνιολογίας.

Οι μελετητές του προβλήματος των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, στην 

προσπάθειά τους να διατυποισουν έναν ακριβή αλλά και περιεκτικό ορισμό του 

φαινομένου, συνάντησαν σοβαρές δυσκολίες εξαιτίας των ζητημάτων που συνδέονται 

με την ανάγκη ταξινόμησης των επιμέρους τύπων των δυσκολιών αυτών και 

αντίστοιχα τον προσδιορισμό του εννοιολογικού τους περιεχομένου.

Παράλληλα όμως επιτακτική ήταν η ανάγκη για ένα λειτουργικό ορισμό με 

ευρύτητα ώστε να εμπεριέχει τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζουν τα παιδιά με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και καθοριστικό ώστε να είναι δυνατή η διάκριση των
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ειδικών μαθησιακών δυσκολιοδν από τις άλλες παραδοσιακές μορφές απόκλισης.8 

(νοητική καθυστέρηση, αυτισμός κ.α.).

Ειδικοί επιστήμονες και ερευνητές προσπάθησαν να ορίσουν το θέμα χωρίς 

όμο)ς να καταλήξουν σε έναν ορισμό γενικά αποδεκτό, γεγονός που εξηγείται αν 

ληφθεί υπόψη ότι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν αποτελούν μια ιδιαίτερη 

παθολογική κατάσταση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά σ’ αυτή εντάσσονται 

διάφορες ανομοιογενείς περιπτοδσεις με διαφορετικά αίτια και συμπτο')ματα.

Η πολλαπλότητα της αιτιολογίας και μορφολογίας των ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών, η διαφοροποίηση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων σύμφωνα με την 

αναπτυξιακή πορεία του ατόμου καθώς και η δυσκολία διάκρισης μεταξύ πρωτογενών 

και δευτερογενών δυσκολιών αποτελούν επιπρόσθετους λόγους διαφωνιών και 

σύγχυσης σε αναφορά με τη μελέτη του προβλήματος διαφορετικών επιστημονικών 

κλάδων, ειδικοτήτων και κατευθύνσεων.

Στη διάρκεια των 100 περίπου χρόνων ενασχόλησης, οι ειδικοί διατύπωσαν 

διάφορους ορισμούς, που διακρίνονται σε ιατροκεντρικούς και 

παιδαγωγικοκεντρικούς ανάλογα με το αν δίνουν την έμφαση στην αιτιολογία ή στη 

συμπτωματολογία και την αντιμετώπιση αντίστοιχα.

Ο όρος «μαθησιακή δυσκολία» προτάθηκε από συλλόγους ειδικών παιδαγωγών 

στις αρχές του 1960 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ευρεία αποδοχή και 

χρησιμοποίηση του όρου τονίζει το γεγονός ότι η αντιμετώπιση των μαθησιακών 

δυσκολιών είναι θέμα εκπαιδευτικό και όχι ιατρικό παρά το γεγονός ότι η αιτία μπορεί 

να είναι βιολογικής φύσεως.9

Ο πιο γνωστός ιατρικεντρικός ορισμός είναι του Βαηηείχηε (1971) που ορίζει 

το θέμα ως εξής: «Ένα παιδί με δυσκολίες μάθησης έχει επαρκή νοητική ικανότητα, 

συναισθηματική σταθερότητα και οι αισθητηριακές του λειτουργίες δεν έχουν 

εμφανείς βλάβες. Παρουσιάζει όμως ορισμένες ανεπάρκειες στις διαδικασίες 

αντίληψης, ολοκλήρωσης και έκφρασης που παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα 

της μάθησης. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει παιδιά με κάποια δυσλειτουργία στο

8 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΓΛΩΣΣΑ», ΤΕΥΧΟΣ 20, σελ. 66
9 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ -  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΛΕΞΙΚΟ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
1993, ΤΟΜΟΣ 3°*% σελ. 3012
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Κεντρικό νευρικό Σύστημα (Κ.Ν.Σ.).10 Όπως φαίνεται από τον ορισμό ο Bannatyne 

ταυτίζει τις μαθησιακές δυσκολίες με την «ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία. Η 

αιτιολογική αυτή σύνδεση επηρεάζει την ερευνητική και θεραπευτική εργασία πολλών 

ειδικών μέχρι σήμερα.

Ο πιο γνωστός παιδαγωγικοκεντρικός ορισμός είναι του Samuel Kirk (1972) 

που ορίζει το θέμα ιυς εξής: «Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν 

διαταραχή σε μία ή περισσότερες από τις βασικές διαδικασίες που αναφέρονται στη 

χρήση του γραπτού ή προφορικού λόγου. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει 

περιπτώσεις όπως η ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, η δυσλεξία, η δυσφασία, η 

δυσαριθμησία κ.λπ. Οι καταστάσεις αυτές δεν οφείλονται σε αισθητηριακές βλάβες 

εμφανείς, σε νοητική καθυστέρηση, σε σοβαρές συναισθηματικές συνθήκες».

Ο Kirk καταλήγει ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες «παρουσιάζουν μια 

εξελικτική ανομοιογένεια στις ψυχολογικές τους λειτουργίες η οποία περιορίζει τη 

μάθηση σε τέτοιο βαθμό ώστε χρειάζεται κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να 

καλύψουν τις εκπαιδευτικές και διδακτικές τους ανάγκες».

Βασικό στοιχείο του ορισμού του Kirk είναι η σύνδεση των μαθησιακών 

δυσκολιών με το λόγο άποψη που σήμερα συναντά όλο και ευρύτερη αποδοχή. Επίσης 

ο Kirk πρώτος εισήγαγε την ιδέα της ειδικής παιδαγωγικής -  θεραπευτικής ανάγκης 

που σηματοδότησε την έναρξη της ανάπτυξης των θεραπευτικών προγραμμάτων 

λόγου -  μάθησης.

Ο ορισμός του Kirk υιοθετήθηκε ευρύτερα και αποτελεί το πιο γνωστό ορισμό. 

Ωστόσο το πρόβλημα ορολογίας και ορισμού εξακολουθεί να υπάρχει (Hammill, 

1990).

Πρόσφατα ο Εθνικός Σύνδεσμος Μαθησιακών Δυσκολιών των Η.Π.Α. ύστερα 

από εξάχρονη διεπιστημονική ερευνητική εργασία, κατέληξε σε ορισμένες 

αναθεωρήσεις και παρατηρήσεις σχετικά με τον ορισμό του Kirk:

α. Σχετικά με την αιτιολογία δίνεται έμφαση στη δυσλειτουργία του Κ.Ν.Σ. που 

έχει τη βάση της σε εγγενείς διαδικασίες εκμάθησης και χρήσης πληροφοριών. Επίσης 

τονίζεται για πρδιτη φορά η σχέση ανάμεσα σ’ αυτόν που μαθαίνει και στο

10 ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΒΙΤΗΣ -  ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ, «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΑΞΗ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1991, σελ. 14
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περιβάλλον μάθησης, γεγονός που διευκολύνει ουσιαστικά την ανάπτυξη 

προσαρμοστικών διδακτικών προγραμμάτων.

β. Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν πρέπει να ταυτίζονται με τις πολλαπλές 

αναπηρίες ή άλλες συνθήκες ανεπάρκειας μαζί με τις οποίες όμως είναι δυνατό να 

συνυπάρχουν.11

Αξιοσημείωτη είναι η ενσωμάτωση του όρου «ειδικές» στον προσδιορισμό τιον 

μαθησιακών δυσκολιών με πρωτοβουλία της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για 

το Μειονεκτικό (παιδί) National Advisory Committee for the Handicapped) στις 

Η.Π.Α. που έγινε αποδεκτή σε πλατιά κλίμακα. Η προσθήκη αυτή δεν είναι σε καμία 

περίπτωση τυχαία. Αντίθετα, η έννοια του όρου αυτού είναι αναγκαία και 

ενδιαφέρουσα αφού υποδηλώνει ότι το παιδί παρουσιάζει ορισμένη καθυστέρηση σε 

μία ή περισσότερες βασικές ψυχολογικές διεργασίες οι οποίες όμως δε συνδέονται με 

κάποια αισθητηριακή ανεπάρκεια (κωφότητα, τυφλότητα κ.α.) ή με νοητική 

καθυστέρηση. Ο όρος αυτός υπογραμμίζει την ύπαρξη μιας λειτουργικής ανεπάρκειας 

που εντοπίζεται σε μια ιδιαίτερη μαθησιακή περιοχή και ύστερα από σύγκριση με το 

συνολικό επίπεδο επίδοσης του παιδιού που μπορεί να είναι υψηλό ή μέσο.11 12 13

Για την περιγραφή των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών έχουν διατυπωθεί 

περισσότεροι από σαράντα ορισμοί. Κάθε ορισμός στο εννοιολογικό του περιεχόμενο 

διαφοροποιείται ελαφρά από τους άλλους ωστόσο όμως όλοι αναφέρονται στην ίδια 

ομάδα ατόμων. Η ποικιλία ορισμών από τη μια πλευρά υπογραμμίζει το 

διεπιστημονικό ενδιαφέρον για το πρόβλημα και από την άλλη πλευρά επισημαίνει τη 

σύγχυση που επικρατεί ανάμεσα στους ειδικούς στα πλαίσια της αιτιολογίας και της 

συνακόλουθης συμπτωματολογίας του προβλήματος.

Οι διάφοροι ορισμοί για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρά τις
1 Λ

διαφοροποιήσεις τους χαρακτηρίζονται από ορισμένα κοινά σημεία στα οποία 

καταλήγουν οι εμπλεκόμενες ειδικότητες και τα οποία είναι:

• ο όρος αναφέρεται σε μια ετερογενή ομάδα.

11 ό.π., σελ. 16
12 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΓΛΩΣΣΑ», ΤΕΥΧΟΣ 20, σελ. 65
13 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ», ΤΕΥΧΟΣ 19, σελ. 297
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• οι ακαδημαϊκές επιδόσεις υστερούν σε σχέση με το μέσο όρο της τάξης και 

είναι δυσανάλογες με το νοητικό επίπεδο του παιδιού με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες.

• η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων είναι ανομοιογενής στο παιδί.

• η διάγνωση πρέπει να αποκλείει άλλου τύπου δυσκολίες ή δυσλειτουργίες 

ως πρωταρχικές αιτίες ωστόσο δεν αποκλείει τη συνύπαρξή τους.

• το παιδί αδυνατεί να επωφεληθεί από το σύνηθες εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

• τα κριτήρια αντιμετώπισης πρέπει να αναφέρονται στο παιδαγωγικό 

μοντέλο παρέμβασης που ακολουθεί τη διάγνωση.

Οι μαθησιακές δυσκολίες σημαίνουν πάντοτε αποκλίσεις από ένα επίπεδο 

μαθησιακής επίδοσης. Αυτό το επίπεδο μπορεί να αναφέρεται:

1. στις ατομικές ικανότητες του μαθητή, εξατομικευμένο πεδίο αναφοράς.

2. στις επιδόσεις των συνομηλίκων και συμμαθητών του, κοινωνικό πεδίο 

αναφοράς.

3. σε συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους, αντικειμενικό πεδίο αναφοράς.

Σχήμα 1. Τα μαθησιακά προβλήματα σε σχέση με τα διάφορα πεδία αναφοράς14

14 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ», ΤΕΥΧΟΣ 19, σελ. 298
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Από τη σύντομη αναφορά στους ορισμούς των Ε.Μ.Δ. προκύπτει ότι υπάρχουν 

στη διεθνή βιβλιογραφία δύο εννοιολογικές προσεγγίσεις στο πρόβλημα.

Η προύτη είναι παραδοσιακή προσέγγιση και διακρίνεται περισσότερο για το 

θεωρητικό της προσανατολισμό και την έμφαση που δίνει στη νευροφυσιολογία με 

την υπόθεση ότι οι Ε.Μ.Δ. οφείλονται κατά κύριο λόγο σε νευρολογικές ανεπάρκειες 

που επιδρούν στο ευρύ φάσμα θεμελιωδών γνωστικών διεργασιών του παιδιού.

Η δεύτερη εναλλακτική προσέγγιση έχει ένα περισσότερο πρακτικό 

προσανατολισμό ορίζουσα τις Ε.Μ.Δ. με κριτήριο τη σύγκριση της σχολικής επίδοσης 

του παιδιού με το νοητικό του δυναμικό και τις προσδοκίες που διαμορφώνουν γι’ 

αυτό εκπαιδευτικοί και γονείς.

Οι θεωρητικοί και ερευνητές στην περιοχή των Ε.Μ.Δ. τείνουν σήμερα να 

υιοθετούν άμεσα ή έμμεσα ορισμούς του φαινομένου που είναι παραπλήσιοι με την 

παραδοσιακή (νευρολογική) προσέγγισή του, ενώ οι λεγόμενοι «πρακτικοί» 

(εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές) τείνουν για 

πρακτικούς λόγους να χρησιμοποιούν ορισμούς που συγκλίνουν με την εναλλακτική 

προσέγγιση.13

Καινούριοι ορισμοί προτείνονται κατά καιρούς, συνοδευόμενοι από κριτικές 

και αμφισβητήσεις αφού κανένας δε μπορεί να περιγράφει και να εξαντλήσει όλες τις 

μορφές και εκδηλώσεις των Ε.Μ.Δ. Αναμφίβολα όμως η διαρκής προσπάθεια για 

πληρέστερη προσέγγιση στο σύνθετο πρόβλημα των Ε.Μ.Δ. έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα 

χρήσιμη για τον καταρτισμό ειδικών εκπαιδευτικο-θεραπευτικών προγραμμάτων για 

άτομα με Ε.Μ.Δ.

15 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΓΛΩΣΣΑ», ΤΕΥΧΟΣ 20, σελ. 70
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2.2. Η ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 
ΔΥΣΚΟΑΙΩΝ ΩΣ ΖΗΤΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ

Ένα θέμα που έχει μελετηθεί έντονα από τους ειδικούς που εργάζονται στο 

χώρο των Ε.Μ.Δ. είναι το πρόβλημα των αιτιών τους, τα οποία εξακολουθούν ν’ 

αποτελούν αντικείμενο συνεχούς διερεύνησης αλλά και διαφωνίας.

Η αιτιολογία των Ε.Μ.Δ. υπήρξε και συνεχίζει να είναι θέμα αναζήτησης 

εξαιτίας των δυσκολιών που υπάρχουν για να εντοπιστεί μια ορατή μετρήσιμη ουσία 

και εξαιτίας του ευρέως φάσματος των συμπεριφορών που δείχνουν τα άτομα με 

Ε.Μ.Δ.

Οι αιτίες που οδηγούν στην εμφάνιση των αναπτυξιακών μαθησιακών 

διαταραχών είναι μέχρι σήμερα ασαφείς. Με δεδομένη τη σημαντική ετερογένεια των 

παιδιών με Ε.Μ.Δ. είναι πολύ πιθανό να ευθύνονται περισσότεροι του ενός 

μηχανισμοί για την εμφάνισή τους. Πολλοί παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί ότι 

προδιαθέτουν στη γένεση των Ε.Μ.Δ. καθώς σήμερα αναγνωρίζουμε ότι η μάθηση 

αποτελεί προϊόν πολύπλοκης και σύνθετης διαδικασίας που εξαρτάται από την 

επίδραση ατομικών, περιβαλλοντικών, προδιαθεσιακών, γενετικών, 

νευροφυσιολογικών και γνωσιακών παραγόντων.

Οι περισσότερες αιτιολογικές θεωρίες για τις Ε.Μ.Δ. επικεντρώνονται στη μη 

κανονική λειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ.) για 

συγκεκριμένες μορφές μάθησης. Αυτό εμφανίζεται ως κοινός τόπος των σύγχρονων 

θεωριών.

Όταν συζητούνται τα προβλήματα του Κ.Ν.Σ. στα πλαίσια των Ε.Μ.Δ. δίνεται 

έμφαση στις ελαφρές δυσλειτουργίες γεγονός που σημαίνει ότι δεν τίθεται λόγος για 

βαριά εγκεφαλική κάκωση ή για σημαντικές νευρολογικές διαταραχές, αλλά για ήπιες 

και ελαφρές δυσλειτουργίες.

Οι θεωρίες πάνω στις νευρολογικές αιτίες των Ε.Μ.Δ. δεν επικεντρώνονται 

μόνο στις διαταραχές του Κ.Ν.Σ. Οι θεωρητικοί προτείνουν ακόμα ότι σε μερικές
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περιπτώσεις ο ρυθμός της ωρίμανσης του Κ.Ν.Σ. μπορεί να καθυστερήσει γεγονός 

που μπορεί να προκαλέσει δυσχέρειες στη μάθηση.16

11 αποδοχή του χαρακτηρισμού της ελάχιστης εγκεφαλικής δυσλειτουργίας 

φαίνεται ότι μειώνεται, καθώς οι κλινικοί και οι ερευνητές συνειδητοποιούν ότι είναι 

ασαφής, δε διευκολύνει τη θεραπεία και δεν έχει προγνωστική αξία. Παρ’ όλα αυτά, 

ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης έρευνας και θεωρίας βασίζεται στην υπόθεση ότι 

κάποια αδιόρατη και ίσως αδύνατη να παρατηρηθεί εγκεφαλική βλάβη βρίσκεται πίσω 

από τις περισσότερες Ε.Μ.Δ.

Οι αιτιολογικοί παράγοντες των Ε.Μ.Δ. ταξινομούνται συνήθως σε τρεις 

μεγάλες κατηγορίες:17

1. ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ -  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Εχει επανειλημμένα 

υποστηριχθεί ότι η εγκεφαλική δυσλειτουργία αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους αιτιολογικούς παράγοντες των Ε.Μ.Δ.

Τυπικά η εγκεφαλική δυσλειτουργία μπορεί να εμφανιστεί πολύ πριν από τη 

γέννηση του παιδιού. Μολυσματικές ασθένειες, λήψη τοξικών ουσιών και φαρμάκων, 

αλκοολισμός, υποσιτισμός της εγκύου, αλλά και μεταγενετικοί παράγοντες, όπως 

μηνιγγίτιδα, αλλεργίες, τραύματα στο κεφάλι κ.α. μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την 

ανάπτυξη του παιδιού ή του εμβρύου προκαλώντας αργότερα Ε.Μ.Δ.

2. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Έρευνες σε μονοζυγώτες διδύμους 

αποκαλύπτουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το πρόβλημα είναι κληρονομικό. Συχνά 

παρατηρούνται περισσότερα από ένα άτομο με ειδική μαθησιακή δυσκολία μέσα στην 

ίδια οικογένεια ή στον κύκλο των συγγενών (π.χ. μητέρα ή θείος δυσλεκτικοί). 

Υπάρχει ωστόσο ανάγκη για παραπέρα διερεύνηση του προβλήματος σε διεθνή 

κλίμακα προκειμένου ν’ αποδειχτεί η αιτιολογική σχέση μεταξύ γενετικών 

παραγόντων και Ε.Μ.Δ.

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες 

αναφέρονται κυρίως στις καταστάσεις εκείνες που επικρατούν στο σπίτι, στο σχολείο 

και στην κοινότητα και επηρεάζουν αρνητικά τη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού 

από κοινωνικής, ψυχολογικής και μαθησιακής πλευράς. Συγκεκριμένα, αναφέρονται

16 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΠΟΨΗ», ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, σελ. 147
17 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ», ΤΕΥΧΟΣ 41, σελ. 55
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κυρίως σε τραυματικές εμπειρίες κατά την πρώτη παιδική ηλικία ή νοιρίτερα. σε κάθε
1 ο

είδους πίεση των γονέων καθώς και σε ανεπαρκή διδασκαλία.

Σε στατιστική βάση οι περιβαλλοντικοί παράγοντες ευθύνονται για το 

μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών που παρουσιάζουν Ε.Δ.Μ. Ακατάλληλο σχολικό 

περιβάλλον, υποβαθμισμένες, χαοτικές και απαξιωτικές οικογενειακές συνθήκες 

συχνά αποτελούν ένα διακριτό παράγοντα, που εμποδίζει τη μαθησιακή δυνατότητα 

του παιδιού.

Πέρα από τις αιτιολογικές θεωρίες που αναφέρονται στους παραπάνω 

παράγοντες η κεντρική ιδέα των δυσχερειών μάθησης αναφέρεται σε μια διαταραχή 

στο σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών δηλαδή σε μειωμένη ικανότητα για 

εκτέλεση νοητικά υψηλών λειτουργιών που απαιτούνται σε πολύπλοκες μαθησιακές 

διαδικασίες.

Η θεωρία της επεξεργασίας των πληροφοριών είναι μια σύνθετη θεωρία που 

τονίζει ότι αυτός που μαθαίνει πρέπει να μπορεί να συντονίζει διάφορα είδη 

γνωστικών ικανοτήτων και όχι απλά να χρησιμοποιεί μια και μόνο κατάλληλη 

γνωστική στρατηγική.

Η θεωρία αυτή συνεπάγεται ότι τα παιδιά με Ε.Μ.Δ. παρουσιάζουν ελλείψεις 

σε ικανότητες γνωστικών διαδικασιών που μειώνουν την ικανότητά τους για μάθηση.

Πρόσφατα έχει ενοχοποιηθεί ως αιτία Ε.Μ.Δ. η ύπαρξη υψηλού ποσοστού 

μολύβδου στην ατμόσφαιρα με την έννοια ότι έχει επίδραση στις εγκεφαλικές 

λειτουργίες που επηρεάζουν τις μαθησιακές δυνατότητες του παιδιού.

Επίσης, συζητείται η συμμετοχή των παθήσεων του θυρεοειδούς στην 

εμφάνιση των Ε.Μ.Δ. μέσω της επίδρασης που ασκούν οι θυρεοειδικές ορμόνες στην 

ανάπτυξη και λειτουργία του εγκεφάλου, ιδιαίτερα τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής.18 19

Η προσπάθεια διατύπωσης μιας άμεσης αιτίας μιας δυσχέρειας μάθησης είναι 

πολύπλοκη και επίπονη εργασία. Οι ιδέες για την αιτιολογία των Ε.Μ.Δ. θα 

συνεχίσουν ν’ αλλάζουν όσο ανακαλύπτονται νέες σχέσεις ανάμεσα στην ανθρώπινη 

συμπεριφορά και το εξωτερικό περιβάλλον.

18 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ», ΤΕΥΧΟΣ 41, σελ. 55
19 ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 17(5), 2000, σελ. 509
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Συμπερασματικά συνειδητοποιούμε ότι οι ποικίλες αιτιολογικές θεωρίες μας 

βοηθούν να καταλάβουμε τις συνθήκες των Ε.Μ.Δ. και να μην τις συγχέουμε με άλλα 

σοβαρά μαθησιακά προβλήματα γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τη διαφορική 

διάγνωση των Ε.Μ.Δ. Ωστόσο όμως δεν συμβάλλουν αποφασιστικά στο σχεδίασμά, 

την ανάπτυξη και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα παιδιά με 

Ε.Μ.Δ. Ει’ αυτό το λόγο οι παιδαγωγοί κυρίως χρησιμοποιούν την προσέγγιση κατά 

την οποία αναπτύσσονται επανορθωτικές τεχνικές που βασίζονται στην αξιολόγηση 

της καθημερινής επίδοσης των παιδιών στο σχολείο και των παραγόντων που 

συμβάλλουν στα προβλήματά τους και όχι στην αξιολόγηση των αρχικών αιτιών.

2.3. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Μια σημαντική όψη του προβλήματος των Ε.Μ.Δ. είναι ο προσδιορισμός της 

συχνότητάς του, δηλαδή ο προσδιορισμός του ποσοστού των παιδιών που 

αντιμετωπίζουν Ε.Μ.Δ. Η αναλογία των παιδιών με δυσκολίες στη μάθηση 

προσδιορίζεται κατά κάποιο τρόπο αυθαίρετα και εξαρτάται από τον ορισμό και τα 

κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί η δυσχέρεια μάθησης. Το γεγονός 

ότι καμία εμπεριστατωμένη επιστημονική έρευνα δεν έχει διενεργηθεί δυσχεραίνει 

ακόμα περισσότερο το πρόβλημα του προσδιορισμού της ακριβούς αναλογίας των 

μαθησιακών δυσκολιών.

Η εκτίμηση της συχνότητας των Ε.Μ.Δ. εξαρτάται από τον ορισμό που 

δέχονται οι διάφοροι μελετητές του προβλήματος, από τον τρόπο προσέγγισης και 

διερεύνησής του καθώς και από τα δείγματα των εμπειρικών ερευνών.

Οι Iν. Ταπί οροί και Μ. Τατηοροί (1978) στα πλαίσια διαπολιτισμικής μελέτης 

των δυσχερειών μάθησης και σε αναφορά με τη μελέτη για τα παγκόσμια προβλήματα 

ανάγνωσης και γραφής βρήκαν ότι η αναλογία δυσχερειών είναι χαμηλότερη στις 

Ανατολικές χώρες όπου μαθαίνονται η ιδεογραφική και φωνητική γλώσσα.20

Από στατιστικές που έχουν διενεργηθεί, έχει διαπιστωθεί ότι το ποσοστό 

δυσκολιών μάθησης είναι τέσσερις έως οκτώ φορές υψηλότερο στα αγόρια απ’ ότι

20 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ», ΤΕΥΧΟΣ 39, σελ. 29
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είναι στα κορίτσια. Η υπολογιζόμενη αναλογία είναι 4 προς 1. Η μεγαλύτερη 

συχνότητα στα αγόρια έχει αποδοθεί σε γενετικούς παράγοντες, σε μια γενικότερη 

εξελικτική ανωριμότητα και στη χαμηλότερη επίδοσή τους στα γλωσσικά μαθήματα.

Οι πιθανοί λόγοι της παραπάνω αναλογίας κατά τον I. Παρασκευόπουλο (1980) 

αποδίδονται:

■ σε εγγενείς παράγοντες, δηλαδή σε χαρακτηριστικά που μεταβιβάζονται με 

το χρωμόσωμα Υ, το οποίο υπάρχει μόνο στα αγόρια.

■ στο γεγονός ότι τα άρρενα βρέφη είναι περισσότερο ευάλαπα σε προ-, περι- 

και μεταγεννητικές βλάβες και ορισμένοι τύποι γνωστικών διαταραχών 

παρουσιάζουν μια γενετική προδιάθεση με αποτέλεσμα τα αγόρια να τις 

παρουσιάζουν πιο συχνά συγκριτικά με τα κορίτσια.

■ στις απαιτήσεις της κοινωνίας δεδομένου ότι η κοινωνία είναι περισσότερο 

ευαίσθητη προς τις ανεπάρκειες των αγοριών διότι μεταξύ των δύο φύλων 

υπάρχει διαφορά κοινωνικών υποχρεώσεων και ρόλων.21

Σε ευρεία κλίμακα είναι γνωστή η άποψη της υψηλότερης συχνότητας των 

δυσκολιών μάθησης στα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Το γεγονός 

αυτό αποδόθηκε από άλλους ερευνητές στις δυσμενείς συνθήκες υγιεινής, διατροφής 

και γενικότερα διαβίωσης που μπορεί να επηρεάσουν ήδη από την προγεννητική 

περίοδο ενώ από άλλους ερευνητές αποδόθηκε στα περιορισμένα γλωσσικά 

ερεθίσματα, στα χαμηλότερα κίνητρα για μάθηση και σε ακραίες περιπτώσεις σε 

γενικότερη περιβαλλοντική αποστέρηση.

Από μελέτες στις Η.Π.Α., Καναδά, Αγγλία, Γαλλία, Δανία, έχει υποστηριχθεί 

ότι το 15% των παιδιών έχει δυσχέρειες μάθησης. Από διάφορους επίσης συγγραφείς 

αναφέρεται ότι μέχρι το 25% των παιδιών έχουν διάφορους τύπους Ε.Μ.Δ. Από αυτές 

οι σοβαρές βρίσκονται σε ποσοστό 4-5% και οι πιο ελαφρές σε ποσοστό 10-15%.

Στη χώρα μας μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευθεί καμία έρευνα για τον 

εντοπισμό παιδιών με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες σε πανελλαδική κλίμακα. Τα 

ποσοστά που ακούγονται κατά καιρούς, εκτός του ότι διαφέρουν από ερευνητή σε

21 ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΒΙΤΗΣ -  ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ, «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΑΞΗ». ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, Α' ΕΚΔΟΣΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1991, σελ. 17
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ερευνητή, καλύπτουν ορισμένες μόνο κατηγορίες και όχι ολόκληρο το φάσμα των 

ειδικών αναγκών.

Με βάση τα διεθνή στατιστικά στοιχεία μπορούμε να δεχτούμε για την Ελλάδα 

τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα (1). σύμφωνα με τα οποία ο αριθμός παιδιών και 

εφήβων ηλικίας 3-19 ετών με δυσχέρειες μάθησης είναι 100.000 (5% του μαθητικού 

πληθυσμού).

Πίνακας 1

Αριθμός παιδιών και εφήβων με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες στην Ελλάδα, 

σύμφωνα με τα διεθνή στατιστικά στοιχεία

Είδος μειονεξίας 3-19 ετών % του πληθυσμού

Προβλήματα όρασης 2.000 ο,ι

Προβλήματα ακοής 10.000 0,5

Νοητική υστέρηση 60.000 3,0

Σωματικές αναπηρίες 10.0000 0,5

Συν/κές διαταραχές 40.000 2,0

Προβλήματα λόγου 60.000 3,0

Μαθησιακές δυσκολίες 100.000 5,0

Πολλαπλές αναπηρίες 1.200 0,06

Σύνολο 238.200 14,16

Επιπλέον στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Κέντρου 

Ψυχικής Υγιεινής, όπως φαίνεται από τον πίνακα (2), ανάμεσα στις περιπτώσεις 

προβλημάτων παιδικής και εφηβικής ηλικίας οι δυσκολίες μάθησης (ειδικές 

εξελικτικές διαταραχές) καταλαμβάνουν με μεγάλο ποσοστό την πρώτη θέση. Αυτό, 

πέρα από τις πραγματικά μεγάλες διαστάσεις του προβλήματος, εξηγείται και από 

τους παρακάτω λόγους:

■ Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας οι μαθησιακές δυσκολίες γίνονται όλο και 

περισσότερο γνωστές στους γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους ειδικούς.

■ ΕΙ εκπαίδευση έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία ιδιαίτερα μετά την καθιέρωση της 

υποχρεωτικής εννεαετούς φοίτησης.
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■ Έχουν θεσμοθετηθεί ευεργετικές διατάξεις (Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές 

Αποφάσεις και Εγκύκλιοι) για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες όπως είναι η 

απαλλαγή από γραπτές εξετάσεις, η σύσταση ενισχυτικών τάξεων κ.α.

Πίνακας 2
Νέες Επανεξετασθείσες Συνεχιζόμενες

Σύνολο
Α Θ Α Θ Α Θ

Φυσιολογική παραλλαγή 27 17 2 2 14 18 80

Αντιδράσεις προσαρμογής 19 10 - 3 14 7 53

Ειδικές εξελικτικές διαταραχές 73 32 11 7 104 42 269

Διαταραχές διαγωγής -  Χαρακτηρολογικές 

διαταραχές
4 1 2 1 4 1 13

Νευρωτικές διαταραχές 5 2 2 2 9 5 25

Ψυχωτικές διαταραχές 6 - 1 2 6 1 16

Διαταραχές προσωπικότητας - - - - 1 - 1

Ψυχοσωματικές διαταραχές 4 4 1 - 1 1 11

Άλλα κλινικά σύνδρομα 7 9 8 6 9 11 60

Νοητικές καθυστερήσεις (μόνον) 27 12 3 5 6 3 56

Παραπεμφθείσες για ψυχολογική μόνο 

αξιολόγηση από άλλα ιδρύματα
- - - - - - -

Αταξινόμητες επειδή διέκοψαν την εργασία 12 7 - - 2 5 26

Εκκρεμείς περιπτώσεις, που είναι ακόμη σε 

παρατήρηση και δεν έχουν ταξινομηθεί
43 26 - - - - 69

ΣΥΝΟΛΟ 237 120 30 28 170 94 679

2.4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 
ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Α. Υπερκινητικό σύνδρομο

Πρόκειται για διαταραχή της παιδικής ή εφηβικής ηλικίας, η οποία 

χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη κινητικότητα, παρορμητικότητα, υπερβολική 

ανησυχία, αντιληπτικές, κινητικές και μαθησιακές δυσκολίες, σημαντική μείωση της 

προσοχής.
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Σημαίνει την αδυναμία του παιδιού να αντιδρά σωστά στα ερεθίσματα που 

δέχεται από το περιβάλλον, αδυναμία να δεχτεί τα θετικά και να απορρίψει τα 

αρνητικά ερεθίσματα, δηλαδή δε γίνεται το απαραίτητο «φιλτράρισμα» και κατά 

συνέπεια δεν πραγματοποιείται η απόρριψη των περιττών ερεθισμάτων που όλοι 

δεχόμαστε κάθε στιγμή από το περιβάλλον. Όλα τα ερεθίσματα κυριολεκτικά 

«εισβάλλουν» στο συνειδητό του παιδιού και δεν αφήνουν την προσοχή του ούτε 

στιγμή «σε ησυχία».22 23

Η εσωτερική ανησυχία εξωτερικεύεται με μια έντονη και συχνή 

υπερδραστηριότητα, η οποία εμποδίζει τη συγκέντρωση και προκαλεί νευρικότητα, 

άγχος, έλλειψη ηρεμίας. Αυτές οι καταστάσεις επιτείνουν την επιθετικότητα του 

παιδιού, το οδηγούν σε κρίσεις, βίαια ξεσπάσματα στοργής και διαταραχή προσοχής.

Ο εγκέφαλος των παιδιών με υπερκινητικό σύνδρομο βρίσκεται κάτω από ένα 

συνεχή «βομβαρδισμό» από διαρκώς νέα ερεθίσματα και ως εκ τούτου τα παιδιά 

βρίσκονται συνεχώς σε άγχος, αγωνία, υπερένταση.

Ευρήματα σύγχρονων νευροφυσιολογικών μελετών δείχνουν ότι τα παιδιά με 

υπερκινητικό σύνδρομο έχουν προβλήματα στη δραστηριότητα του μετωπιαίου 

φλοιού του εγκεφάλου και στο μεταβολισμό της γλυκόζης στον προκινητικό φλοιό, 

που λειτουργεί ως φρένο στις αντιδράσεις σε εξωτερικά ερεθίσματα, καθώς και 

προβλήματα λόγω μειωμένης αιματικής ροής στον εγκέφαλο.

Κύρια συμπτώματα είναι η κινητική υπερδραστηριότητα, προσοχή μικρής 

διάρκειας, παρορμητικότητα στο γνωστικό τομέα με αρνητικά αποτελέσματα στη 

μαθησιακή πορεία και η συναισθηματική αστάθεια.

Β. Δυσορθογραφία

Είναι μια διαταραχή της ολοκλήρωσης της γραπτής λεκτικής μορφής και της 

πιστότητας γραπτής απόδοσης.

22 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ, «ΔΥΣΛΕΞΙΑ, ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑ, ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΔΕΞΙΟΤΗΤΑ, 
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΘΗΝΑ 1993, σελ. 82
23 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΑΑΝΤΖΗ -  ΑΖΙΖΙ, «ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ», 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΘΗΝΑ 2000, σελ. 96
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Σχετίζεται με τη δυσκολία της γραφής τόσο στο επίπεδο λέξης όσο και στο 

επίπεδο πρότασης και σύνταξης γραπτής παραγράφου. Πρόκειται για ειδική 

διαταραχή της μάθησης της ορθογραφίας που συναντάται σε παιδιά με φυσιολογική 

νοημοσύνη. Συχνά συνοδεύει τη δυσλεξία αλλά μπορεί να υπάρχει και μόνη της.“ '

Η βασική ανεπάρκεια στην περίπτωση αυτή είναι μια έλλειψη ικανότητας του 

ατόμου να συσχετίζει σύμβολα, να συνδέει το κατάλληλο φώνημα με την κατάλληλη 

σχηματική μορφή ή μια έλλειψη ικανότητας να συνταιριάζει μια οπτική ακολουθία με 

μια ακουστική.

Τα πιθανά αίτια εστιάζονται σε μια οπτικοαντιληπτική δυσλειτουργία, σε ένα 

ακουστικοαντιληπτικό πρόβλημα, σε μια ανεπάρκεια της οπτικοακουστικής μνήμης.

Γ. Δυσαριθμησία

Είναι μια ειδική διαταραχή (άγεεβίαιΐία) που σχετίζεται με την αντίληψη και τη 

χρήση των αριθμών και των αριθμητικών πράξεων.

Εκδηλώνεται είτε ως κλιμακούμενη διάσπαρτη δυσχέρεια με διαφορετικό 

περιεχόμενο σε διάφορα επίπεδα -  όπως στην αντίληψη ποσότητας, στην κατανόηση 

αριθμητικών εννοιών και του συστήματος αρίθμησης, στη χρήση των αριθμητικών 

συμβόλων, στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων -  είτε ως διαρκής δυσχέρεια που 

καλύπτει όλα τα επίπεδα και το εύρος του γνωστικού αυτού αντικειμένου.

Τα παιδιά με δυσαριθμησία:

■ έχουν περιορισμένη αντίληψη της ποσότητας.

■ εκτελούν χωρίς καμία κατανόηση, μηχανικά απλές υπολογιστικές πράξεις.

■ δυσχεραίνονται στην κατανόηση του συστήματος αρίθμησης με ανυπέρβλητη 

δυσκολία στον υπολογισμό κατά την υπέρβαση της δεκάδας, εκατοντάδας, 

χιλιάδας.

■ δυσκολεύονται να κατανοήσουν την αριθμητική αξία των συμβόλων. 24 25

24 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ», ΤΕΥΧΟΣ 10, σελ. 50
25 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ -  ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΝΑΚΗ, «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ» ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗ, Β' ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2000, σελ. 122

32



■ δυσχεραίνονται στην εκτέλεση πράξεων και αποσυνδέουν τελείως το αποτέλεσμα 

με τους υπολογιζόμενους αριθμούς.

■ έχουν κακή λειτουργία της μακροπρόθεσμης μνήμης γεγονός που τα δυσκολεύει 

στην εκμάθηση της προπαίδειας.

■ έχουν κακή λειτουργία της βραχυπρόθεσμης μνήμης οπότε δυσκολεύονται 

ιδιαίτερα σε υπολογισμούς από μνήμης.

■ δεν μπορούν να κατανοήσουν την τεχνική διαδικασία των πράξεων.26

26 ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΣ, INTER.NET: ww.teach.gr
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ΜΕΡΟΣΒ
ΔΥΣΛΕΞΙΑ: Η ΠΑΙΔΙΚΗ «ΑΣΘΕΝΕΙΑ» ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

1.1. ΑΝΑΓΝΩΣΗ -  ΓΡΑΦΗ: ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ
ΔΥΣΛΕΞΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Η ανάγνωση και η γραφή είναι αλληλένδετες διαδικασίες που αφορούν την 

κατάκτηση του γραπτού λόγου.

Η ανάγνωση ορίζεται ως μια λειτουργία κατά την οποία αποκρυπτογραφούμε 

το συμβολικό σύστημα ενός γραπτού μηνύματος με στόχο την απόσπαση του 

εννοιολογικού του περιεχομένου και την επίτευξη της επικοινωνίας.

Είναι φαινόμενο πολυσύνθετο που αναπτύσσεται σε τρεις διαστάσεις: τη 

γνωστική, τη συναισθηματική και την κοινωνική διάσταση. Η δυνατότητα ενός 

παιδιού σε αναφορά με το διάβασμα προϋποθέτει το παιδί να κατέχει την τεχνική 

αποκρυπτογράφησης ενός γραπτού μηνύματος, η οποία διακρίνεται στην 

αποκωδικοποίηση και στην κατανόηση του μηνύματος. Αυτά τα δύο μέρη 

αναπτύσσονται παράλληλα και αλληλεπιδρούν. Κατά την ανάγνωση το παιδί 

χρησιμοποιεί πληροφορίες όπως είναι η αναγνώριση συμβόλων και η σύνθεσή τους, 

ενώ παράλληλα αξιοποιεί μια σειρά από σημασιολογικές, συντακτικές και 

γραμματικές παραμέτρους. Συνδυάζοντας όλες αυτές τις πληροφορίες το παιδί 

επιτυγχάνει να αποκωδικοποιήσει και να κατανοήσει το σημασιολογικό μέρος του 

γραπτού μηνύματος.

Όσον αναφερόμαστε στην ανάγνωση δεν εννοούμε απλά τον συλλαβισμό, 

εννοούμε την κατανόηση του κειμένου με το πρώτο διάβασμα ώστε να μη χρειάζεται

27 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ, «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. ΤΙ ΚΑΙ
ΓΙΑΤΙ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Β' ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2000, σ. 93
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ανάλυση κάθε λέξης αλλά να μπορούμε με μια ματιά να συλλάβουμε τη φράση, να 

καταλάβουμε το νόημά της και να τη συνδέσουμε με τις προηγούμενες. Για να 

επιτευχθεί αυτό απαιτείται η δυνατότητα για μια ολοκληρωτική αγωγή που να έχει 

σαν πρώτο στόχο αυτόν τον αυτοματισμό.

Η ανάγνωση ως μια ψυχογλωσσική λειτουργία συνιστά μια αρκετά πολύπλοκη 

διαδικασία που ακολουθεί το παιδί προκειμένου να φτάσει στη «σημασιολογική 

ερμηνεία τυπωμένων ή γραπτών συμβόλων» γεγονός που σημαίνει ότι απώτερος 

σκοπός της ανάγνωσης είναι ν’ αποκαλύψει το παιδί το νόημα του αναγιγνωσκόμενου 

κειμένου.

Η διδασκαλία της αποτελεί ένα κεντρικό θέμα στη σχολική πράξη και έχει γίνει 

αντικείμενο συστηματικής μελέτης και έρευνας ιδιαίτερα στις επιστήμες της 

Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας, της Γλωσσολογίας καθώς και ορισμένων ιατρικών 

ειδικοτήτων.

Μέσα στα πλαίσια του γλωσσικού κώδικα η γραφή είναι ένα σύστημα 

κωδικοποίησης και καταγραφής της γλώσσας στην υπηρεσία της γραπτής έκφρασης 

και επικοινωνίας.

Η δεξιότητα της γραφής προϋποθέτει ένα ορισμένο στάδιο φυσιονευρολογικής 

ωριμότητας και ειδικότερα ορισμένες αισθησιοκινητικές δεξιότητες όπως είναι η 

οπτική ικανότητα για διάκριση σχημάτων και ο μυοκινητικός συντονισμός του χεριού,

δεξιότητες που αναπτύσσονται σε ικανοποιητικό βαθμό περίπου στην ηλικία των
' , 28 τεσσεραμισυ ετών.

Η γραφή ορίζεται ως αντιστροφή της λειτουργίας της ανάγνωσης. Είναι η 

λειτουργία κατά την οποία ένα μήνυμα κωδικοποιείται με βάση το συμβολικό 

σύστημα του γραπτού λόγου επιδιώκοντας όπως και η ανάγνωση την επικοινωνία.

Αποτελεί ένα από τα πλέον απαιτητικά μέρη του λόγου και περιλαμβάνει όλες 

εκείνες τις δεξιότητες που επιτρέπουν στο παιδί να εκφράσει τις ιδέες ή τα 

συναισθήματά του σε σωστή, σύμφωνα με το συμβολικό σύστημα της γλώσσας, 28

28 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΛΕΞΙΚΟ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 
ΤΟΜΟΣ 3°·% ΑΘΗΝΑ 1993, σελ. 1248
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γραπτή μορφή. Υπό το πρίσμα αυτό, η γραφή δεν περιλαμβάνει μόνο την καλλιγραφία 

και την ορθογραφία αλλά και την παραγωγή κειμένου.29 30

Η γραφή διδάσκεται σχεδόν πάντοτε παράλληλα και σε συσχετισμό με την 

πρώτη ανάγνωση. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει η ισχυρά εδραιωμένη πεποίθηση ότι 

η οικοδόμηση και των δύο αυτών δεξιοτήτων ενισχύεται αμοιβαία από τη συγχρονική 

διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής.

Είναι δεδομένο πέρα από κάθε αμφισβήτηση ότι ο λειτουργικός αλφαβητισμός, 

δηλαδή η βασική γνώση ανάγνωσης και γραφής σε συνδυασμό με τη στοιχειώδη 

πρόσβαση στα μαθηματικά, επιτρέπουν στο άτομο να έχει την ευχέρεια απόκτησης 

πλούσιων κοινωνικών και πολιτιστικών εμπειριών.

Καθίσταται επομένως ζήτημα ζωτικής σημασίας να κατανοήσουμε ιδιαίτερα τη 

φύση των λειτουργιών ανάγνωσης και γραφής και τις συναφείς δυσκολίες του 

δυσλεξικού παιδιού προκειμένου να υποστηριχτεί στην προσπάθεια πρόσκτησής τους 

και να επωφεληθεί από τη χρήση τους διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ευχερή 

και αποδοτική συμμετοχή του στα σχολικά και κοινωνικά δρώμενα.

ΓΡΑΦΗ - - Ι ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Ορθογραφία

4- .

■ Γ Παραγωγή 
κειμένου ! | Καλλιγραφία ) Αποκωδικοποίηση | Καιανόηση |

Σχήμα 1ϊ0

29 Σ. ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ, «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. ΤΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ», 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΘΗΝΑ 2000, σ. 94
30 Σ. ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ, «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. ΤΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ», 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΘΗΝΑ 2000, σ. 94
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1.2. ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΝΝΟΙΟΑΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΑΕΞΙΑΣ. 
Ο ΟΡΟΣ «ΔΥΣΑΕΞΙΑ»

Η δυσλεξία έχει αναγνωριστεί ως μαθησιακό πρόβλημα του γραπτού λόγου 

από ειδικούς της ιατρικής από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Σύντομα όμως 

το θέμα έπαψε να είναι αποκλειστικότητα της ιατρικής διότι ως μαθησιακό πρόβλημα 

με συνέπειες στην εκπαίδευση, άρχισε ν’ απασχολεί και τις επιστήμες τόσο της 

ψυχολογίας όσο και της παιδαγωγικής. Από τότε άρχισε μια θεωρητική διαφωνία 

ανάμεσα στους εκπροσώπους των τριών επιστημών, η οποία σε μικρότερη έκταση 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Το πρόβλημα της δυσλεξίας έχει περιγράφει σε μια σειρά όρων -  ιατρικών, 

ψυχολογικών και παιδαγωγικών -  οι οποίοι αντικατοπτρίζουν από τη μια πλευρά το 

εύρος των διαφορετικών εννοιολογικών προσεγγίσεων, που κατά καιρούς 

επιχειρήθηκαν από συνήθως διιστάμενες επιστημονικές αφετηρίες και από την άλλη 

πλευρά την ποικιλία της αιτιολογίας του φαινομένου.

Η δυσλεξία έχει γίνει αντικείμενο έρευνας και προβληματισμού μόνο τα 

τελευταία εκατό περίπου χρόνια, παρά το γεγονός ότι από αιώνες είχαν αναφερθεί 

περιπτώσεις ατόμων που δεν είχαν την ικανότητα ν’ αντιλαμβάνονται τη γλώσσα με 

γραπτά σύμβολα. Στο διάστημα αυτό πολλοί ορισμοί δόθηκαν και πολλοί όροι 

διατυπώθηκαν για να υποδηλώσουν την έννοια της δυσλεξίας γεγονός που εκφράζει 

τον ανεπαρκή συντονισμό και συνεργασία των εκπροσώπων των σχετικών επιστημών.

Το 1877 ο Γερμανός γιατρός Kussmaul χρησιμοποίησε τον όρο «λεκτική 

τύφλωση» υποδηλώνοντας δύο κατηγορίες ασθενών. Στην πρώτη κατηγορία ενέταξε 

τους ασθενείς που μπορούσαν να γράψουν αλλά όχι να διαβάσουν και στη δεύτερη 

αυτούς που δεν μπορούσαν ούτε να γράψουν ούτε να διαβάσουν.

Το 1877 ο καθηγητής Berlin της Στουτγκάρδης, για ν’ αποδώσει καλύτερα την 

έννοια της λειτουργικής ανωμαλίας της παραπάνω δεύτερης κατηγορίας ασθενούν 

πρότεινε για πρώτη φορά τη χρησιμοποίηση του όρου «δυσλεξία».31

Ο όρος αυτός έγινε στόχος έντονης εννοιολογικής αμφισβήτησης και διαμάχης 

μεταξύ των εκπροσώπων διαφόρων επιστημονικών και επαγγελματικών χώρων, οι

31 Κ.Δ. ΠΟΡΠΟΔΑΣ, «ΔΥΣΛΕΞΙΑ: Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ», 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ 1997, σελ. 35
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οποίοι εμπλέκονται στο πρόβλημα δηλαδή της νευρολογίας, της ψυχολογίας και της 

παιδαγωγικής. Η διαμάχη αυτή υπήρξε έντονη και πολύχρονη, με συνέπεια το 

πρόβλημα της δυσλεξίας να περιβληθεί από σύγχυση, ελλιπή κατανόηση και 

ανεπιτυχή αντιμετώπιση.

Το 1896 οι Άγγλοι γιατροί Ρ. Morgan και J. Kerr παρατήρησαν παιδιά που δεν 

μπορούσαν να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν αν και δεν είχαν υποστεί 

εγκεφαλικό τραυματισμό. Το φαινόμενο αυτό το ονόμασαν «κληρονομική λεκτική 

τύφλωση».

Ο S. Orton (1937) Αμερικανός παιδονευρολόγος επινόησε τον όρο 

«στρεφοσυμβολία» για να περιγράφει τη συμπεριφορά του παιδιού που 

αντιλαμβάνεται λέξεις και γράμματα με κατεύθυνση αντίστροφη, αναποδογυρισμένα. 

Οι όροι της δυσλεξίας που δειγματοληπτικά προαναφέρθηκαν έχουν καθαρά ιατρική 

προέλευση.32

Όλες οι παραπάνω εξελίξεις μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν την 

«προϊστορία» της δυσλεξίας. Το κύριο χαρακτηριστικό που οριοθέτησαν στο 

διάστημα αυτής της περιόδου από το 1897-1937 ήταν ότι η μελέτη της δυσλεξίας 

περιορίστηκε στην αναγνώριση και στην περιγραφή της.

Ακολούθως αρχίζει μια περίοδος προβληματισμού και συστηματικής 

αντιμετώπισης της δυσλεξίας, που επρόκειτο ν’ αλλάξει ριζικά και τον 

προσανατολισμό της επιστημονικής αναζήτησης.

Την περίοδο αυτή η εμπλοκή των ψυχολόγων και παιδαγωγών στη διαδικασία 

διερεύνησης του φαινομένου της δυσλεξίας, είχε σαν αποτέλεσμα να επινοηθούν 

πρόσθετοι όροι όπως «ειδική αναγνωστική καθυστέρηση», «απρόσμενη αναγνωστική 

αποτυχία», «ειδική εξελικτική δυσλεξία».

Η θεωρητική ασυμφωνία και η διαμάχη σχετικά με την καταλληλότητα της 

ενδεδειγμένης ορολογίας είχε σαν βασική συνέπεια τον αποπροσανατολισμό και την 

υποβάθμιση της προσπάθειας για τη συστηματική διερεύνηση και αντιμετώπιση των 

αναγνωστικών προβλημάτων των δυσλεξικών παιδιών.

Παρά τις διαφωνίες τα τελευταία χρόνια ο όρος «δυσλεξία» έχει υιοθετηθεί και 

χρησιμοποιείται διεθνώς εκτός από τις γερμανόφωνες χώρες όπου έχει υιοθετηθεί ο

32 ό.π., σελ. 35
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όρος «λεγασθένεια» για τον προσδιορισμό της δυσκολίας ορισμένων ατόμων στη 

γνωστική επεξεργασία και χρήση του γραπτού λόγου.

1.3. «ΟΡΙΣΜΟΣ» ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΩΝ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

Η δυσλεξία -  λέξη που ετυμολογικά προέρχεται από το λατινικό lego (= 

διαβάζω) είναι μια διαταραχή της διαδικασίας της μάθησης. Ειδικότερα, ο όρος 

υποδηλώνει τη δυσκολία στην εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, μια 

δυσκολία που δεν οφείλεται σε νοητική καθυστέρηση, σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες, 

ψυχικές διαταραχές, πολιτισμική αποστέρηση ή παθήσεις στην ακοή και στην 

όραση.33

Επειδή η δυσλεξία είναι ένα φαινόμενο που αφορά την ιατρική και την 

ψυχολογία (ως μια μορφή μαθησιακής δυσκολίας), την παιδαγωγική (ως πρόβλημα 

εκπαίδευσης) και τη γλωσσολογία (ως πρόβλημα που σχετίζεται άμεσα με τη δομή της 

γλώσσας) έχουν μέχρι σήμερα διατυπωθεί πολλοί ορισμοί από τους ειδικούς 

μελετητές σε ό,τι αφορά το εννοιολογικό περιεχόμενο.

Σχετικά με το πρόβλημα της εννοιολογικής οριοθέτησης της δυσλεξίας έχουν 

διατυπωθεί δύο διαμετρικά αντίθετες απόψεις:34

■ η ιατρική θέση (ή το ιατρικό μοντέλο) και

■ η παιδαγωγική και ψυχολογική θέση.

Κύριο χαρακτηριστικό των προσεγγίσεων αυτών είναι η διατύπωση κύριων και 

επιμέρους υποθέσεων και η υιοθέτηση διαφορετικών κριτηρίων για τον εννοιολογικό 

προσδιορισμό της δυσλεξίας ως αντικείμενο έρευνας.

Η ιατρική προσέγγιση θεωρεί ότι η δυσλεξία αντιπροσωπεύει μια δυσκολία του 

παιδιού να διαβάζει, που την αποδίδει σε βλάβη του εγκεφάλου ή σε δυσλειτουργία 

του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ.).

33 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ», ΤΕΥΧΟΣ 53, σελ. 58
34 ΔΗΜ. Π. ΣΤΑΣΙΝΟΣ, «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
GUTENBERG, ΑΘΗΝΑ 1993, σελ. 117
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Πρόκειται για μονοπαραγοντική προσέγγιση αφού επικεντροινεται στον 

εντοπισμό ενός και μόνο παράγοντα που συναρτάται με τη λειτουργία του ανθρο'ιπινου 

εγκεφάλου. Η προσέγγιση αυτή είχε ως επίκεντρο τις χώρες της Ευριόπης.

Στην προσέγγιση αυτή αντιστοιχεί ο ορισμός της δυσλεξίας που διατυπώθηκε 

από την ερευνητική ομάδα για τη δυσλεξία και το διεθνή αναλφαβητισμό 

Ομοσπονδίας της Νευρολογίας στο διεθνές συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο 

Ντάλλας του Τέξας το 1968 και ο οποίος προτάθηκε για γενική αποδοχή. Ο ορισμός 

αυτός υπαγορεύει:

«Δυσλεξία είναι η διαταραχή που εκδηλώνεται ως δυσκολία εκμάθησης της 

ανάγνωσης και της γραφής παρά την υπάρχουσα νοητική ικανότητα, την κατάλληλη 

σχολική εκπαίδευση και τις ευνοϊκές και πολιτιστικές συνθήκες. Η ανωμαλία αυτή 

προέρχεται από θεμελιακές δυσλειτουργίες δηλαδή οφείλεται σε θεμελιακή 

υπολειτουργία μαθησιακών μηχανισμών, η οποία συνήθως έχει οργανική βάση».35

Η ψυχολογική -  παιδαγωγική προσέγγιση θεωρεί τη δυσλεξία ως «απρόσμενη» 

δυσκολία του παιδιού στην εκμάθηση της ανάγνωσης που πρέπει να αναζητηθεί στην 

εξελικτική ακολουθία των αναγνωστικών του δεξιοτήτων. Η άποψη αυτή 

διατυπώθηκε από παιδαγωγούς και ψυχολόγους με επίκεντρο τις Η.Π.Α.

Στην προσέγγιση αυτή αντιστοιχεί ο ορισμός της δυσλεξίας που διατυπώθηκε 

από το Συμβούλιο της Επιτροπής της Εταιρείας Δυσλεξίας Orton (Ε.Δ.Ο.) και ο 

οποίος υπαγορεύει:

«Η δυσλεξία είναι μια από τις διάφορες συγκεκριμένες δυσκολίες μάθησης. 

Είναι μια εγγενής ειδική διαταραχή του λόγου που χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην 

αποκωδικοποίηση απλών λέξεων και συνήθως υποδηλώνει ανεπαρκείς ικανότητες της 

φωνολογικής επεξεργασίας. Αυτές οι δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση λέξεων συχνά 

είναι απρόσμενες σε σχέση με την ηλικία και με άλλες γνωστικές και ακαδημαϊκές 

ικανότητες και δεν είναι το αποτέλεσμα μιας γενικής αναπτυξιακής ανεπάρκειας ή 

αισθητηριακής βλάβης. Η δυσλεξία εμφανίζεται ως ποικίλου βαθμού δυσκολία σε 

διάφορες μορφές του λόγου παρουσιάζοντας συχνά, εκτός από τα προβλήματα στην 

ανάγνωση, σημαντικό πρόβλημα στην απόκτηση επάρκειας στη γραφή και την 

ορθογραφία».

35 ό.π., σελ. 117
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Πρόκειται για πολυπαραγοντική προσέγγιση αφού επικεντριόνεται στην 

αναζήτηση ενός συνδυασμού παραγόντων -  αιτιών του φαινομένου της δυσλεξίας με 

κύρια σημεία τις αντιληπτικές ανεπάρκειες του παιδιού, την ανεπάρκεια στη μνήμη 

και τις δυσκολίες του παιδιού στη λεκτική διεργασία το)ν πληροφοριών με επίκεντρο 

το φιονολογικό κώδικα.36 37

Οι παραπάνω ορισμοί επιλέχθηκαν ως οι πλέον αντιπροσωπευτικοί μέσα από 

την πληθώρα ορισμών που διαχρονικά έχουν διατυπωθεί για το σύνδρομο της

δυσλεξίας.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι κάθε επιστήμονας ερευνητής μελετά 

το πρόβλημα της δυσλεξίας με βάση το δικό του επιστημονικό προσανατολισμό και 

την ερευνητική του εμπειρία. Η πολυμερής θεώρηση της δυσλεξίας υποδηλώνει το 

περίπλοκο και το ανομοιογενές του προβλήματος και παράλληλα αντανακλά την 

πορεία των ερευνών ή και πυροδοτεί τη διερεύνηση νέων ζητημάτων.

Το πρόβλημα του ορισμού της δυσλεξίας είναι στενά συνυφασμένο με τις 

ποικίλες εκφάνσεις της. Συχνά λέγεται ότι η δυσλεξία έχει πολλά «πρόσωπα»/7 Με 

άλλα λόγια, οι δυσκολίες που σηματοδοτούν τη δυσλεξία διαφέρουν από άτομο σε 

άτομο. Ο βαθμός αυτών των δυσκολιών ποικίλλει. Ουσιαστικά το ερώτημα «τι είναι η 

δυσλεξία» παραμένει ανοιχτό αφού πρόκειται για πολυφαινόμενο που εξακολουθεί ν’ 

αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας.

Κανένας, λοιπόν, ορισμός δεν μπορεί να καλύψει συνολικά το φαινόμενο και 

πολύ περισσότερο την κάθε ατομική περίπτωση και σε συνάρτηση με την ασάφεια και 

ασυμφωνία που υπάρχει ως προς την αιτιολογική του οντότητα.

Η Elaine Miles (1995), με αφορμή τις ατέρμονες συζητήσεις στην εταιρεία 

Δυσλεξίας Orton Society για τον ορισμό της δυσλεξίας, επεσήμανε τα ατελή στοιχεία 

των διαφόρων ορισμών, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι δε θα μπορούσε να 

υπάρξει σήμερα ένας και μοναδικός ορισμός για τη δυσλεξία. Ανάλογα με τους 

επιδιωκόμενους σκοπούς, η επικέντρωση θα γίνεται στη μια ή στην άλλη όψη του 

φαινομένου. Αυτό, δε σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι ορισμοί στερούνται εγκυρότητας.

36 Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, «ΔΥΣΛΕΞΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ. ΟΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΤΡΑΠΟΣ, 
ΑΘΗΝΑ 1998, σελ. 10
37 ό.π., σελ. 10
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Διαφορετικοί ορισμοί μπορεί να είναι έγκυροι για διαφορετικές περιστάσεις και
, 38σκοπούς.

Ενδεχομένως, θα έπρεπε προς το παρόν να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια 

διατύπωσης ενός «τέλειου και κυρίαρχου» ορισμού, αφού είναι δύσκολο να χωρέσει 

στα στενά πλαίσια ενός ορισμού μια τόσο σύνθετη έννοια, όπως η δυσλεξία.

Αναμφίβολα η αφετηρία των μελετών που σχετίζονται με το σύνδρομο της 

δυσλεξίας ανήκει στην ιατρική προοπτική, που αποτελεί άλλωστε και την πρώτη 

θεωρητική προσέγγιση στο πρόβλημα. Σήμερα οι θεωρητικές αναζητήσεις και τα 

συνήθως αντικρουόμενα ερευνητικά δεδομένα που σχετίζονται με τη δυσλεξία 

επικεντρώνονται στη φυσική λειτουργία και την παθογένεια της γλώσσας ως 

λειτουργικού επικοινωνιακού μέσου, στη σκιαγράφηση του ελλειμματικού γνωστικού 

πεδίου του δυσλεξικού παιδιού σε συνάρτηση με τη γλωσσική του συμπεριφορά 

καθώς και στην προοπτική αποτελεσματικής αντιμετώπισής του στο σχολείο/9 Γενικά 

μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η όλη προβληματική συνδέεται περισσότερο με την 

ψυχολογική και παιδαγωγική προοπτική του φαινομένου που αποτελεί τη δεύτερη και 

ίσως αποτελεσματικότερη προσέγγιση στο ζήτημα της δυσλεξίας.

Είναι σαφές από τα προαναφερόμενα ότι μέσα στα πλαίσια της όλης 

προβληματικής και ερευνητικής αναζήτησης αυτό που έχει βαρύνουσα σημασία είναι 

η δυνατότητα μετουσίωσης τοιν σχετικών ευρημάτων κάθε προσέγγισης σε 

ουσιαστική θεραπευτική παρέμβαση και σε σχεδίασμά κατάλληλων στρατηγικών για 

την αντιμετώπιση της δυσλεξίας.

Το πρόβλημα της δυσλεξίας λόγω της συνθετότητάς του στο πεδίο του γραπτού 

λόγου εξακολουθεί να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των ειδικών στο χώρο των 

μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού στο σχολείο. Η πολλαπλή προσέγγισή του σε 

διεπιστημονικό επίπεδο μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για το παιδί, αρκεί 

κάθε φορά να υπάρχει προγραμματική συλλογική προσπάθεια, χωρίς ενδεχόμενους 

δογματισμούς στη θεώρησή του και με κοινούς στόχους προς αυτή την κατεύθυνση. 38 39

38 ό.π., σελ. 11
39 ΔΗΜ. Π. ΣΤΑΣΙΝΟΣ, «ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
GUTENBERG, ΑΘΗΝΑ 1999, σελ. 15
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1.4. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Σχετικά με τον ακριβή υπολογισμό της συχνότητας του φαινομένου της 

δυσλεξίας δεν υπάρχει συμφωνία, γεγονός που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες40 

όπως είναι:

1. Προβλήματα ορισμού. Οι ορισμοί της δυσλεξίας διαφέρουν με κριτήριο 

αν εδράζονται σ’ ένα ιατρικό ή παιδαγωγικό μοντέλο ή αν είναι 

βασισμένοι σ’ ένα αίτιο (μονοπαραγοντική θεώρηση) ή σε ποικίλα αίτια 

(πολυπαραγοντική θεώρηση).

2. Πολλές μελέτες που αφορούν τη συχνότητα της δυσλεξίας βασίζονται σε 

υψηλά επιλεγμένα δείγματα που αποτυγχάνουν να διαφοροποιήσουν 

τους επιβραδυνόμενους αναγνώστες από εκείνους με σοβαρές 

αναγνωστικές δυσκολίες.

3. Οι προσωπικές αντιλήψεις των μελετητών για το φαινόμενο της 

δυσλεξίας.

4. Το ενδεχόμενο ότι αρκετές δυσλεξικές περιπτώσεις υπάρχει πιθανότητα 

να μην αναγνωρίζονται ή άλλες φορές συμβαίνει να συγκαταλέγονται οι 

δυσλεξικοί αναγνώστες σε άλλες κατηγορίες προβληματικών 

αναγνωστών.

Επιπλέον το ζήτημα του γλωσσικού περιβάλλοντος, οι δομικές ιδιομορφίες 

δηλαδή της κάθε γλώσσας είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τις αυξομειώσεις της 

εκδήλωσης του προβλήματος. Άρα, μια μηχανιστική μεταφορά ποσοστών στην 

Ελληνική πραγματικότητα θα ήταν ατυχής.

Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις μελετητών τα ποσοστά της δυσλεξίας 

ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα σε συνάρτηση με την ηλικία των δυσλεξικών 

παιδιών που εξετάζονται κάθε φορά. Άλλωστε η δυσλεξία συνιστά μια εξελικτική 

διαταραχή του γραπτού λόγου και η φύση της μεταβάλλεται σύμφωνα με την ηλικία 

του παιδιού.

Οι πλέον εκτενείς έρευνες41 που αφορούν τη συχνότητα του συνδρόμου της 

δυσλεξίας έχουν γίνει στις Η.Π.Α. Ανάλογες εκτιμήσεις έχουν γίνει επίσης στην

40 Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, «ΔΥΣΛΕΞΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ. ΟΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ». ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΤΡΑΠΟΣ, 
ΑΘΗΝΑ 1998, σελ. 103
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Αυστραλία, Μ. Βρετανία και σε ορισμένες άλλες, ευρωπαϊκές κυρίως, χοιρες. Οι 

εκτιμήσεις ποικίλλουν σε μεγάλη κλίμακα αλλά παράλληλα αποκρυσταλλώνουν μια 

δυσάρεστη εντύπωση, ότι δηλαδή οι συναφείς περιπτώσεις στη σχολική κοινότητα 

είναι περισσότερες απ’ ότι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Έτσι εκτιμάται ότι το 

15% περίπου τοιν παιδιών στις Η.Π.Α. παρουσιάζουν σοβαρές αναγνωστικές 

δυσκολίες γεγονός που αντιστοιχεί σ’ έναν πληθυσμό περίπου 8 εκατομμυρίων 

παιδιών στη χώρα αυτή.

Στον Ελληνικό χώρο δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα σχετικά με επίσημο 

υπολογισμό του ποσοστού συχνότητας της δυσλεξίας βασισμένα σε ακριβείς 

παρατηρήσεις σε πανελλήνια κλίμακα.

Αν με βάση τους διεθνείς στατιστικούς δείκτες δεχτούμε για την Ελλάδα μια 

μέση τιμή 5% που είναι μια από τις πλέον συντηρητικές εκτιμήσεις του ποσοστού 

συχνότητας της δυσλεξίας αυτό σημαίνει ότι σε ένα μαθητικό πληθυσμό 1.800.000 

μαθητών εκτιμάται ότι τουλάχιστον 90.000 μαθητές παρουσιάζουν σοβαρές 

αναγνωστικές δυσκολίες. Σε μια συνήθη τάξη 25 μαθητών με βάση την εκτίμηση αυτή 

θα πρέπει να υπάρχουν 1-2 δυσλεξικοί μαθητές. Το γεγονός αυτό συνθέτει ένα 

σοβαρό πρόβλημα στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι του τόπου μας με ανάλογες κοινωνικές 

και οικονομικές προεκτάσεις.41 42

Σύμφωνα με ερευνητικές μαρτυρίες, τα δυσλεξικά παιδιά, που στην 

πλειοψηφία τους είναι αγόρια (σε αναλογία 3-4 φορές περισσότερα σε σύγκριση με τα 

κορίτσια), αντιπροσωπεύουν μια αναλογία του σχολικού πληθυσμού που προκαλεί 

πράγματι ανησυχία στους εμπλεκόμενους φορείς της εκπαίδευσης και στους 

ενδιαφερομένους γονείς.

41 ΔΗΜ. Π. ΣΤΑΣΙΝΟΣ, «ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
GUTENBERG, ΑΘΗΝΑ 1999, σελ. 51
42 ό.π., σελ. 51

4 4



1.5. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΥΣΑΕΞΙΑΣ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΤΟ 
ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ

Η σχετική έρευνα των τελευταίων δεκαετιών -  ιδιαίτερα στο χώρο της 

νευροψυχολογίας σε ό,τι αφορά τα αίτια της αποτυχίας του δυσλεξικού παιδιού ν’ 

αποκτήσει ευχέρεια στην πρόσκτηση των βασικών δεξιοτήτων της ανάγνωσης, 

γραφής, ορθογραφίας έχει αποδοισει πλούσια βιβλιογραφία με διατύπωση διαφόρων 

συνήθως αντικρουόμενων θεωρητικοιν θέσεων εκ μέρους μελετητών του 

προβλήματος.

Ο προσδιορισμός των βαθύτερων λειτουργικών ανωμαλιών που προκαλούν το 

φαινόμενο της δυσλεξίας αποτελεί σημείο τριβής και διαφωνίας μεταξύ των 

επιστημόνων.

Σε μια γενική θεώρηση οι ποικίλες ερευνητικές μαρτυρίες συμπυκνώνονται σε 

δύο προοπτικές:

■ τη νευρολογική -  βιολογική ή μονοπαραγοντική προοπτική με ιατρικό 

προσανατολισμό και

■ τη γνωστική ή πολυπαραγοντική προοπτική με παιδαγωγικό -  ψυχολογικό 

προσανατολισμό.

Κάθε μία από αυτές τις ερευνητικές προσεγγίσεις συναποτελείται από μια 

δέσμη υποθέσεων που εγγίζουν επιμέρους πτυχές του όλου προβλήματος.

Οι προτεινόμενες ερμηνείες της δυσλεξίας συνήθως συγκλίνουν σε ειδικές 

δυσλειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου που σχετίζονται με την επεξεργασία των 

προσλαμβανόμενων παραστάσεων.

Οι θεωρίες που ανήκουν στο πεδίο της ιατρικής προοπτικής ξεκινούν από μια 

μονοπαραγοντική υπόθεση δηλαδή υποστηρίζουν την ύπαρξη μιας μεμονωμένης 

αιτίας του φαινομένου της δυσλεξίας. Οι ερευνητές που εκπροσωπούν το επίπεδο αυτό 

εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε σημεία του εγκεφάλου που είναι καθοριστικά για τη 

γλωσσική ανάπτυξη του ατόμου.

Αντίθετα οι ψυχολόγοι και παιδαγωγοί ξεκινούν από μια πολυπαραγοντική 

υπόθεση δηλαδή υποστηρίζουν την ύπαρξη ποικίλων αιτιών της δυσλεξίας σαν 

ευρύτερο και πολυδιάστατο φαινόμενο. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι στα
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πλαίσια της συνεχιζόμενης έρευνας για την αιτιολογία της δυσλεξίας το ζητούμενο 

είναι πώς εκδηλώνεται η λειτουργική βλάβη και ποιες διαδικασίες υπολειτουργούν 

ή δε λειτουργούν με αποτέλεσμα να εμφανίζονται δυσκολίες στην ανάγνωση και 

γραφή. Αυτό που έχει ξεκαθαριστεί και δεν αφήνει καμία αμφιβολία είναι ότι η 

λειτουργική βλάβη οφείλεται σε εγγενείς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Στην προσπάθεια να προσεγγίσουμε συνοπτικά τις ποικίλες θέσεις στο θέμα 

της αιτιολογίας της δυσλεξίας μπορούμε για λόγους μεθοδολογίας και κατανόησης να 

κατατάξουμε τις διάφορες θεωρίες σε τέσσερις κατηγορίες.43

Σύμφωνα με την κατάταξη οι ενδεχόμενες αιτίες της δυσλεξίας είναι:

• Η νευρολογική υπολειτουργία

Αρκετοί ερευνητές με κύριους εκπροσώπους τον Warrigton 1963 και Naidoo 

1972 υποστήριξαν την άποψη ότι η δυσλεξία εκδηλώνεται σε άτομα όπου 

παρατηρούνται ελαφρές λειτουργικές ανωμαλίες νευρολογικής φύσεως.

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις διαμορφο'ιθηκαν δύο νευρολογικές θεωρίες 

για την ερμηνεία της δυσλεξίας.

Η πρώτη υποστηρίζει ότι αιτία της δυσλεξίας είναι μια αμφίπλευρη 

ελαττωματική ανάπτυξη των πίσω περιοχών του εγκεφάλου που ίσως οφείλεται σε 

ασθένεια ή σε κληρονομικούς παράγοντες. Η ελαττωματική αυτή ανάπτυξη 

δημιουργεί δυσκολίες στην απόκτηση της ανάγνωσης.

Η δεύτερη με κύριο εισηγητή τον Orton υποστηρίζει ότι η δυσλεξία οφείλεται 

σε γενική ελαττωματική οργάνωση του εγκεφάλου και στη βάση αυτή η δυσλεξία 

αποδίδεται σε καθυστέρηση ωρίμανσης και ελαφριά εγκεφαλική δυσλειτουργία 

που όμως δεν έχουν εμπειρικά υποστηριχτεί.

Γενικά δεν έχει πλήρως διαφωτιστεί η αιτιώδης σχέση ανάμεσα στη δυσλεξία 

και στη νευρική υπολειτουργία γεγονός που σημαίνει ότι αν σε ένα δυσλεξικό άτομο 

υπάρχουν νευρολογικές υπολειτουργίες αυτό δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε οι 

υπολειτουργίες είναι η αιτία της δυσλεξίας.

• Η ελλιπής ημισφαιρική κυριαρχία

4J Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ, «ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ GUTENBERG, 
ΑΘΗΝΑ 1999, σελ. 81
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Για να κατανοήσουμε τη θεωρία αυτή πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι 

λειτουργίες του λόγου στηρίζονται και στα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια του 

ανθρδιπινου εγκεφάλου και ότι κάθε ημισφαίριο έχει τη λειτουργική του εξειδίκευση. 

Το δεξιό ημισφαίριο κατευθύνει την αυτόματη χρήση της γλώσσας ενώ το αριστερό 

κατευθύνει τη δημιουργική χρήση της.

Στη βάση αυτής της θεωρίας διαπιστώθηκε ότι στα δυσλεξικά παιδιά η 

κυριαρχία του αριστερού ημισφαιρίου ήταν ασταθής, ελλιπής με συνέπεια να 

δυσκολεύονται στην κατάκτηση της αναγνωστικής λειτουργίας.

Για τα περισσότερα άτομα το αριστερό ημισφαίριο έχει την κυριαρχία πάνω 

στις γλωσσικές λειτουργίες γι’ αυτό σχετίζεται με τα προβλήματα στην ανάγνωση και 

τη γραφή ενώ το δεξιό σχετίζεται με την αντίληψη του χώρου, το βάθος και το σχήμα.

Η κριτική που έγινε στη θεωρία αυτή εστιάζεται σε δύο σημεία:44

α) ότι είναι μια απλουστευμένη ερμηνεία του φαινομένου και

β) ακόμα τα εμπειρικά και πειραματικά δεδομένα δεν είναι επαρκή για να 

στηρίξουν την ορθότητα της παραπάνω θεωρίας.

Σχετική με την έννοια της ημισφαιρικής κυριαρχίας είναι και η έννοια της 

«αναπτυξιακής καθυστέρησης». Ο όρος αυτός δηλώνει μια αργοπορημένη ανάπτυξη 

του εγκεφάλου κυρίως στην περιοχή του αριστερού ημισφαιρίου. Η καθυστέρηση 

αυτή προκαλεί καθυστέρηση στη διαφοροποίηση των νευρολογικών λειτουργιών και 

κατ’ επέκταση ελλιπή λειτουργική διαφοροποίηση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων με 

αποτέλεσμα την εκδήλωση της δυσλεξίας.

• Παράγοντες γενετικών ανωμαλιών

Ο ρόλος της κληρονομικότητας45 έχει ενοχοποιηθεί από πολλούς ερευνητές ως 

παράγοντας υπεύθυνος για την εμφάνιση της δυσλεξίας (Haliagren (1950), Ν3ΐάοο 

(1972), Ε^ΛνΙη (1973) κ.α.).

Ο Γ ^^τεη  ερεύνησε 276 περιπτώσεις δυσλεξικών παιδιών και διαπίστωσε ότι 

κατά 88% στις οικογένειές τους υπήρχαν και άλλα μέλη με αναγνωστικά προβλήματα.

Έρευνες που έγιναν σε 12 ζευγάρια μονοζυγωτικοόν διδύμων (προέρχονται από 

ένα γονιμοποιημένο ωάριο) έδειξαν ότι η πιθανότητα να είναι και τα δύο αδέλφια

44 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ», ΤΕΥΧΟΣ 41, σελ. 37
45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΕΡΗ -  ΚΑΝΤΕΡΕ, «ΕΣΥ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑ», ΕΚΔ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ 1999, 
σελ. 37
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δυσλεξικά ίσχυε και για τα δώδεκα ζευγάρια δηλαδή ποσοστό 100% ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό σε έρευνες που έγιναν σε 33 ζευγάρια διζυγωτικών διδύμων ήταν 

33%. Οι έρευνες αυτές στήριξαν πιο πειστικά από κάθε άλλη έρευνα ότι η δυσλεξία 

οφείλεται σε κληρονομικούς παράγοντες.

Ύστερα από αυτές τις παρατηρήσεις υποστηρίχτηκαν ότι η δυσλεξία 

ενδεχόμενα οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες που κληρονομούνται σύμφωνα με 

τους νόμους του Mendel.

Συμπερασματικά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις για 

τη συμβολή του κληρονομικού παράγοντα στην εμφάνιση της δυσλεξίας ωστόσο 

όμως η αιτιολογία αυτή είναι ακόμα αρκετά σκοτεινή και χρειάζεται περισσότερη 

έρευνα για πιο έγκυρα και βέβαια αποτελέσματα.

Τυπική εγγραφή των κινήσεων των ματιών κατάτην ανάγνωση, (Α) ενός κανονικού 
αναγνώστη. Οι προχωρητικές κινήσεις και οι προσηλώσεις εμφανίζουν εικόνα "επα
ναλαμβανόμενης σκάλας". Οι παλινδρομήσεις είναι λίγες και μικρότερες σε πλ,άτος 
από τις προχωρητικές κινήσεις. (Β) Ενός αργού αναγνώστη οι παλινδρομήσεις είναι 
περισσότερες, το πλάτος τους όμως και στην περίπτωση αυτή είναι μικρότερο από το 
αντίστοιχο των προχωρητικών κινήσεων. (Γ) Ενός δυσλεκτικού αναγνώστη πολλές 
παλινδρομήσεις, μεγαλύτερες σε πλ,άτος από τις προχωρητικές. Ενα πρότυπο άστατο 
ίΡ:ΐ· lidie 19791.

• Λειτουργικές ανωμαλίες στην αντιληπτική και γνωστική επεξεργασία

Οι θεωρίες που εκπροσωπούν αυτή την κατηγορία είναι οι πιο διαδεδομένες 

σχετικά με την αιτιολογική ερμηνεία της δυσλεξίας. 46

46 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ», ΤΕΥΧΟΣ 41, σελ. 43
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Στη βάση αυτής της κατηγορίας ανήκει ένα ευρύ φάσμα θεωρητικο'ιν 

υποθέσεων που οι κυριότερες είναι:

α) Η υπόθεση της ελαττωματικής οπτικής λειτουργίας47 

Από έρευνες σε δυσλεξικά παιδιά έχει τεκμηριωθεί ότι παρουσιάζουν 

ασυνήθιστες οφθαλμικές κινήσεις που δεν μοιάζουν με τις κινήσεις των κανονικών 

αναγνωστών και με εκείνες των προβληματικών αναγνωστών αφού έχουν μια 

ιδιομορφία απροσδιόριστη μέχρι σήμερα.

Οι κινήσεις αυτές χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αστάθεια και μικρή 

συγκέντρωση προσοχής. Ενδέχεται όμως οι κινήσεις αυτές να είναι αποτέλεσμα και 

όχι αίτιο της δυσλεξίας.

Ο κυριότερος εκπρόσωπος των οφθαλμικών κινήσεων48 είναι ο Παυλίδης. Έχει 

διεξάγει μια σειρά από έρευνες με προσεκτικό έλεγχο. Κρίνοντας την αποτυχία 

προηγουμένων παρεμφερών ερευνών τόνισε ότι δεν έγινε με συστηματικό και σωστά 

ελεγχόμενο τρόπο.

Στις έρευνές του χρησιμοποίησε τρεις ομάδες αναγνωστών δηλαδή αναγνώστες 

κανονικούς, αναγνώστες με νοητική καθυστέρηση και δυσλεξία και βρήκε ότι οι 

δυσλεξικοί έχουν ένα χαρακτηριστικό και μοναδικό μοντέλο οφθαλμικών κινήσεων 

(σχήμα 1). Στη βάση του μοντέλου του ο Παυλίδης εκπόνησε ένα τεστ ανίχνευσης 

φωτεινών ερεθισμάτων με το οποίο ισχυρίζεται ότι μπορεί να διαγνωστεί 

αντικειμενικά κατά τη γνώμη του η δυσλεξία.

β) Η υπόθεση της οπτικής αντίληψης49

Εισηγητής της είναι ο Birch (1962) που υποστήριξε ότι μια ελαττωματική 

λειτουργία στο σύστημα της οπτικής αντίληψης επηρεάζει δυσμενώς την επεξεργασία 

πληροφοριών με αποτέλεσμα τις δυσκολίες που παρουσιάζουν τα δυσλεξικά παιδιά.

Εενικά η υπόθεση αυτή καθώς και άλλες παρεμφερείς δεν έχουν ξεκαθαριστεί, 

ώστε να δεχτούμε ότι υπάρχει αιτιώδης σχέση ανάμεσα στην αδυναμία οπτικής 

αντίληψης και αναγνωστικής δυσκολίας.

47 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΙΒΕΡΗ -  ΚΑΝΤΕΡΕ, «ΕΣΥ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑ», ΕΚΔ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ 1999, 
σελ. 39
48 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ», ΤΕΥΧΟΣ 41, σελ. 43
49 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΙΒΕΡΗ -  ΚΑΝΤΕΡΕ, «ΕΣΥ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑ», ΕΚΔ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ 1999, 
σελ. 40
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γ) Η υπόθεση της ελαττωματικής γλωσσικής επεξεργασίας

Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή η ανάγνωση είναι δεξιότητα βασισμένη στη 

γλιόσσα. Έτσι η αναγνωστική δυσκολία των δυσλεξικο'ιν παιδιών οφείλεται στη 

δυσλειτουργία μιας ή περισσοτέρων περιοχών της γλιοσσικής λειτουργίας με πιο 

πιθανή, τη φωνολογική. Για παράδειγμα όπως το παιδί ονομάζει το γράμμα «θ» ως 

«β» αυτό σημαίνει αδυναμία να συνδέσει το σωστό όνομα του γράμματος με την 

οπτική του εικόνα.

Στην υπόθεση διατυπώθηκαν τεκμηριωμένοι αντίλογοι γεγονός που δημιουργεί 

επιφυλάξεις για την εγκυρότητά της.

δ) Η υπόθεση ελαττωματικής οπτικο-χωρικής κωδικοποίησης

Για να την κατανοήσουμε πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ολοκληρωμένη 

παράσταση της λέξης στη γραφημική μνήμη περιέχει πληροφορίες τόσο για την 

ταυτότητα κάθε γράμματος όσο και για τη σωστή του θέση σε σχέση με τα άλλα 

γράμματα της λέξης. Οι πληροφορίες αυτές χρειάζονται για τη σωστή ορθογραφημένη 

δομή της λέξης.

Ακριβώς η υπόθεση αυτή θεωρεί ως κυριότερη αιτία της δυσλεξίας τη 

δυσλειτουργία της οπτικο-χωρικής κωδικοποίησης.

Τη θεωρία αυτή ανέπτυξε ο Κωνσταντίνος Πόρποδας και ο δεμιτιοοι· ύστερα 

από σχετικές έρευνες.

Η υπόθεση αυτή συγκεντρώνει αρκετά στοιχεία εγκυρότητας αλλά υπάρχουν 

σημεία που εγείρουν ερωτήματα και επιβάλλουν περαιτέρω έρευνα.

Ωστόσο είναι βέβαιο ότι θα έχει ευρύτερες προεκτάσεις σε θέματα γνωστικής 

ψυχολογίας και θα δώσει το έναυσμα για μια πιο εξειδικευμένη και προσεκτική 

προσέγγιση του προβλήματος.

Πέρα από τις παραπάνω υποθέσεις που δεν είναι οι μοναδικές άλλοι ερευνητές 

προβάλλουν ψυχολογικά αίτια όπως πρώιμης ψυχικής διαταραχής και σχολικό άγχος 

και άλλοι επικαλούνται ως αιτίες περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως πιεστικές 

συνθήκες εκπαίδευσης, στρεσογόνος συμπεριφορά του οικογενειακού ή σχολικού 

περιβάλλοντος του παιδιού ως ψυχοπιεστικά γεγονότα που μπορούν να οδηγήσουν 

στην εκδήλωση του δυσλεξικού πολυφαινομένου.
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Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το ερώτημα για την αιτιολογία της 

δυσλεξίας παραμένει ανοικτό αφού η οριστική εξήγηση πρέπει να καλύπτει πλήρως 

κάθε περίπτωση εκδήλωσης του συνδρόμου. Έτσι είναι δεδομένο ότι οι προσπάθειες 

για την προοπτική αυτή ανήκουν στο μέλλον και ας ελπίσουμε στο άμεσο.

1.6. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ: ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ

Η δυσλεξία, ως πρόβλημα επεξεργασίας του γραπτού λόγου, διακρίνεται σε 

τρεις μεγάλες και με σαφήνεια καθορισμένες μορφές:

1. Επίκτητη δυσλεξία

Αυτή η μορφή χαρακτηρίζεται από μια δυσκολία ή ανικανότητα του ατόμου να 

επεξεργαστεί το γραπτό λόγο. Αποτελεί γνώρισμα του ενήλικου, ο οποίος είχε ήδη 

αποκτήσει πλήρως τη δεξιότητα της ανάγνωσης, γραφής και ορθογραφίας στην 

παιδική ηλικία αλλά, στη συνέχεια έπαψε να έχει αυτή τη δεξιότητα συνήθως εξαιτίας 

κάποιας ασθένειας ή ενός τραύματος σε ιδιαίτερες περιοχές του εγκεφάλου (πλευρικο- 

κροταφική χώρα του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου).

Ο ϋεείιινίηά (1962) ξεχώρισε δύο τύπους επίκτητης δυσλεξίας:

Ο πρώτος τύπος χαρακτηρίζεται από σοβαρή ανικανότητα στην κατανόηση του 

προφορικού και γραπτού λόγου και μια δυσκολία στην παραγωγή ορθογραφημένης 

γραφής.

Ο δεύτερος τύπος χαρακτηρίζεται από σαφή ανικανότητα κυρίως στην 

ανάγνωση αλλά όχι ιδιαίτερα στη γραφή.?0

2. Ειδική εξελικτική δυσλεξία

Η δεύτερη γενική κατηγορία, αναφέρεται σε μια ειδική δυσκολία στη μάθηση, 

που αφορά έναν ή περισσότερους από τους τομείς της ανάγνωσης, της ορθογραφίας 

και της γραπτής γλώσσας. Οι παραπάνω δυσκολίες εντοπίζονται ακόμα και όταν 

επιβεβαιώνεται το κατάλληλο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον για το παιδί, 

το απαραίτητο κίνητρο, οι υγιείς αισθήσεις και η επαρκής νοημοσύνη. 50

50 Δ.Π. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: «ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
GUTENBERG, ΑΘΗΝΑ 1999, σελ. 115
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Ορίζεται ως ειδική, γιατί θεωρείται ότι είναι ειδική διαταραχή που 

παρουσιάζεται σε σοβαρό βαθμό και αφορά μια συγκεκριμένη μορφή ανάπτυξης του 

παιδιού που συνδέεται με την αναγνωστική του συμπεριφορά. Είναι επίσης 

εξελικτική, διότι εμφανίζεται σε άτομα σχολικής ηλικίας που προγραμματικά 

διέρχονται το στάδιο εκμάθησης της πρώτης ανάγνωσης και γραφής.

Συνδέεται συνήθως με μια ειδική ανεπάρκεια του Κεντρικού Νευρικού 

Συστήματος (Κ.Ν.Σ.). Η νευρολογική αυτή ανεπάρκεια τοποθετείται στη γνωσιακή 

έλικα του κυρίαρχου ημισφαιρίου του εγκεφάλου. Για τα παιδιά με ειδική εξελικτική 

δυσλεξία, η διεργασία αποκωδικοποίησης στοιχείων που εμπλέκεται στην ανάγνωση, 

συνιστά μια ιδιαίτερη δυσκολία.51 52

Επειδή το πρόβλημα της ειδικής δυσλεξίας παρουσιάζει πολλές όψεις, σήμερα 

είναι παραδεκτό ότι η δυσκολία αυτή μπορεί να διακριθεί σε διάφορους τύπους. Η 

διαφοροποίηση αυτή έχει πρακτική χρησιμότητα αφού προσφέρει ένα ορθολογικό 

πλαίσιο για τον προγραμματισμό της ειδικής αναγνωστικής αγωγής.

Οι κύριοι τύποι της ειδικής εξελικτικής δυσλεξίας είναι:

α. Η οπτική δυσλεξία

Εκδηλώνεται ως δυσκολία στη μάθηση εξαιτίας κακής λειτουργίας του οπτικού 

συστήματος ανάλυσης και αναγνώρισης των λέξεων.

Στην ανάγνωση το παιδί με οπτική δυσλεξία παρουσιάζει μια τάση να συγχέει 

λέξεις ή γράμματα που έχουν οπτική ομοιότητα ή καθρεπτική αντιστοιχία με 

αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ν’ αναγνωρίσει άμεσα και γρήγορα τις λέξεις. Αυτό 

αποδόθηκε στην αδυναμία της οπτικής μνήμης για οπτικά σύνολα, η οποία επιπλέον 

ευθύνεται για την εκμάθηση της σωστής θέσης και προσανατολισμού των γραμμάτων.

Το παιδί στην περίπτωση αυτή αντιμετωπίζει όλες τις λέξεις σα να τις βλέπει 

για πρώτη φορά, πράγμα που δικαιολογεί την άποψη ότι έχει περιορισμένο οπτικό 

λεξιλόγιο. Επιπλέον δυσκολεύεται να διαβάσει τις λέξεις «ολικά» σαν ολότητες, αλλά 

τις επεξεργάζεται αναλυτικά χρησιμοποιώντας την ανάλυση και τη σύνθεση.

Η αδυναμία του οπτικά δυσλεξικού παιδιού να συγκρατήσει την οπτική εικόνα 

ολόκληρης της λέξης και να τη συνδέσει με την αντίστοιχη έννοια της σημαίνει ότι η

51 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ», ΤΕΥΧΟΣ 41, σελ. 29
52 Κ.Δ. ΠΟΡΠΟΔΑΣ, «ΔΥΣΛΕΞΙΑ: Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ». 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ 1997, σελ. 72
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χρήση της ολικής μεθόδου πρώτης ανάγνωσης είναι ακατάλληλη και άσκοπη 

ματαιοπονία για την απόκτηση του μηχανισμού της αναγνωστικής λειτουργίας. Έχει 

ανάγκη να διδαχτεί πρώτη ανάγνωση με φωνητικές μεθόδους.

β. Ακουστική δυσλεξία

Το παιδί με ακουστική δυσλεξία δυσκολεύεται ν’ αναλύει τις λέξεις σε 

ακουστικές μονάδες συλλαβικής βάσης και να συνθέτει τις μονάδες αυτές σε λέξεις. 

Βέβαια η ανάγνωση σχετίζεται άμεσα με το οπτικο-συμβολικό σύστημα, αλλά 

παράλληλα υποβοηθιέται από λειτουργίες ακουστικής φύσης όπως είναι η ικανότητα 

για τη διάκριση ηχητικών ομοιοτήτων ή διαφορών και η ικανότητα σύνθεσης ήχων σε 

λέξεις ή αντίστροφα. Κάθε ελάττωμα στις λειτουργίες αυτές αναπόφευκτα θα 

επηρεάσει την αναγνωστική απόδοση.

Το ακουστικά δυσλεξικό παιδί είναι ικανό να συνδέει τις λέξεις με τις έννοιές 

τους αλλά δυσκολεύεται να μετατρέπει τα οπτικά γλωσσικά σύμβολα σε ακουστικά. 

Αδυνατεί να διαβάσει άγνωστες λέξεις ή λέξεις χαμηλής συχνότητας που δεν 

υπάρχουν στο οπτικό λεξιλόγιό του επειδή δε μπορεί να τις αναλύσει. Γι’ αυτό 

διαβάζει τις λέξεις εκείνες που μπορεί να συνδέει τη γραφή ματική τους παράσταση με 

τη σημασία τους. Μερικές φορές αντικαθιστά λέξεις με άλλες που μοιάζουν οπτικά. Η 

απόδοσή του στη γραφή -  ορθογραφία είναι χαμηλή δεδομένου ότι η δυσκολία του 

παιδιού να διαβάσει φωνητικά αναπόφευκτα έχει επιπτώσεις στην ικανότητά του να 

γράφει φωνητικά.

Το παιδί με ακουστική δυσλεξία δε μπορεί να μάθει να διαβάζει με τη 

φωνητική μέθοδο πρώτης ανάγνωσης αλλά στα πρώτα στάδια ενδείκνυται η ολική 

μέθοδος ανάγνωσης. Όταν όμως αποκτήσει ένα σχετικά ικανοποιητικό οπτικό 

λεξιλόγιο, τότε πρέπει σταδιακά να εισαχθεί στην ανάλυση και σύνθεση των λέξεων 

για να γίνει ικανό να διαβάζει και άγνωστες λέξεις.

γ. Μεικτή δυσλεξία

Μετά την εξέταση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της οπτικής και 

ακουστικής δυσλεξίας, αξιοσημείωτο είναι πως αμιγείς περιπτό)σεις του καθενός από 

τους δύο αυτούς τύπους δυσλεξίας είναι σχεδόν αδύνατον να υπάρξουν. Το 

συνηθέστερο είναι ότι σε κάθε περίπτωση δυσλεξικού παιδιού είναι πολύ πιθανό να 

συνυπάρχουν και οι δύο τύποι. Έχοντας αυτά υπόψη οι Ιη§Γαιτι (1964) και ΒοόεΓ
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(1973) διέκριναν και μια τρίτη κατηγορία ειδικής δυσλεξίας που την ονόμασαν «μικτή 

δυσλεξία».

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει παιδιά που έχουν ανεπάρκεια και στην 

αναλυτική -  φωνητική και ολική -  οπτική ανάγνωση και γραφή γεγονός που σημαίνει 

ότι χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στη λειτουργία και των δύο λειτουργικών καναλιών 

επεξεργασίας του γραπτού λόγου.53
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ΑΦΑΣΙΑ
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53 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ», ΤΕΥΧΟΣ 41, σελ. 31
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ

ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

2.1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΥΣΛΕΞΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Όταν μιλάμε για δυσλεξικά παιδιά, αναφερόμαστε σε παιδιά φυσιολογικά και 

λειτουργικά σε ένα μεγάλο μέρος της καθημερινής τους ζωής τα οποία όμως 

χρειάζονται ειδική υποστήριξη στις δεξιότητες που σχετίζονται με τα συμβολικά 

συστήματα και ειδική βοήθεια για να μην εκδηλώσουν άλλες δυσκολίες ως 

αποτέλεσμα των ματαιώσεων και των απογοητεύσεων στη σχολική τους ζωή. 

Εξάλλου δεν αποκλείεται, όπως συμβαίνει συχνά σε κάθε άνθρωπο, οι όποιες 

αδυναμίες των δυσλεξικών παιδιών να αντισταθμίζονται με κάποιες άλλες 

δυνατότητες.

Το παιδί ως πρόσωπο είναι το πρωτεύον στοιχείο στην οποιαδήποτε 

ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση. Τα δυσλεξικά παιδιά μοιάζουν με τους συνομηλίκους 

τους σε πολλούς τομείς ανάπτυξης αλλά διαφέρουν σε επιμέρους τομείς της 

συμπεριφοράς, ιδιαίτερα στην ανάγνωση, την ορθογραφία και την επεξεργασία 

πληροφοριών που σχετίζονται με τα συμβολικά συστήματα. Η σοβαρότητα αυτών των 

δυσκολιών μπορεί να ποικίλλει.

Η προσπάθεια να συστηματοποιήσουμε έναν κατάλογο με χαρακτηριστικές 

δυσκολίες του δυσλεξικού παιδιού υπαγορεύεται από την ανάγκη να έχουμε ένα 

σημείο αναφοράς, μια παράσταση, μια ιδεατή εικόνα για το είδος των δυσκολιών. 

Όμως δεν υπάρχει ένα «μοντέλο» δυσκολιών που κάθε δυσλεξικό παιδί το ακολουθεί 

απαρέγκλιτα και με συνέπεια. Επιπλέον, δε σημαίνει ότι ένα δυσλεξικό παιδί θα 

εκδηλώνει υποχρεωτικά τις ίδιες δυσκολίες κάθε μέρα. Αντίθετα υπάρχουν καλές και 

«κακές» μέρες. Συχνά, με μια δόση αυτοσαρκασμού και χιούμορ, μερικοί δυσλεξικοί 

λένε: «Με συγχωρείτε σήμερα είναι μια δυσλεξική μέρα».54

54 Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, «ΔΥΣΛΕΞΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ. ΟΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ». ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΤΡΑΠΟΣ, 
ΑΘΗΝΑ 1998, σελ. 15
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Τα συμπτώματα της δυσλεξίας είναι ποικίλα και αναφέρονται στην αντίληψη, 

κινητικότητα, στη γνωστική ανάπτυξη και νευρολογική κατάσταση του ατόμου. Δεν 

είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν όλα τα συμπτώματα για να χαρακτηριστεί ένα 

άτομο ως δυσλεξικό, ούτε όμως είναι αρκετό ένα και μόνο σύμπτωμα για να 

δικαιολογήσει το χαρακτηρισμό.

Όλοι οι μελετητές της δυσλεξίας συμφωνούν ότι οι κυριότερες ενδείξεις του 

προβλήματος είναι:

■ Υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στη νοητική ικανότητα του παιδιού και στην 

αναγνωστική -  ορθογραφική του επίδοση.

■ Το δυσλεξικό παιδί αντιμετωπίζει έντονες δυσκολίες στην επεξεργασία των 

συμβόλων της γραπτής γλώσσας.

■ Η ανάγνωσή του διαφέρει ποιοτικά και ποσοτικά από την αντίστοιχη του 

κανονικού αναγνώστη.

■ Η αναγνωστική -  ορθογραφική καθυστέρηση δεν αποτελεί μέρος μιας 

γενικότερης μαθησιακής καθυστέρησης.

Τα χαρακτηριστικά των δυσλεξικών παιδιών μπορούν να διακριθούν σε τρεις 

κατηγορίες:55

Α. Ευδιάκριτα χαρακτηριστικά

Αφορούν γενικά τη συμπεριφορά του δυσλεξικού παιδιού και τα πλέον 

αντιπροσωπευτικά είναι:

■ Δυσκολία στη διάκριση αριστερού -  δεξιού.

■ Ενδεχόμενη κινητική αδεξιότητα ή υπερκινητικότητα.

■ Σύγχυση στην αντίληψη της έννοιας του χρόνου.

■ Δυσκολίες στην αντίληψη των εννοιών της διαδοχής, της σειράς των 

ημερών της εβδομάδας, των γραμμάτων του αλφαβήτου, των αριθμο'ιν.

■ Δυσκολία στην επανάληψη αριθμών με αντίστροφη σειρά.

■ Δυσκολία στην αντιστοιχία οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων.

■ Πολύ φτωχό λεξιλόγιο.

55 Κ.Δ. ΠΟΡΠΟΔΑΣ, «ΔΥΣΛΕΞΙΑ: Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ», 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ 1997, σελ. 67
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Β . Χαρακτηριστικά ανάγνωσης

■ Αργή και διατακτική ανάγνωση.

■ Δυσκολίες στην αναγνώριση γραμμάτων κατά την «πρώτη ανάγνωση».

■ Συλλαβιστή, «κομπιαστή» ανάγνωση στις πρώτες τάξεις του σχολείου.

■ Αργότερα μηχανική και μονότονη ανάγνωση, λέξη προς λέξη, χωρίς ρυθμό 

και χρωματισμό στη φωνή.

■ Δυσκολία στη διάκριση διαφορετικών λέξεων, που όμως περιλαμβάνουν τα 

ίδια γράμματα π.χ. της -  στη, μάτια -  ματιά.

■ Παρατονισμός λέξεων.

■ Αγνόηση των σημείων στίξης. Ανάγνωση «χωρίς ανάσα», χωρίς δηλαδή να 

γίνεται η ανάλογη παύση σε τελείες ή κόμματα.

■ Δυσκολία στην ανάγνωση και προφορά πολυσύλλαβων ή ασυνήθιστων στο 

παιδί λέξεων.

■ Παράλειψη μονοσύλλαβων ιδίως λέξεων π.χ. άρθρων, προθέσεων.

■ Αντικατάσταση λέξεων από άλλες που έχουν την ίδια ή συγγενή σημασία 

π.χ. ποτάμι -  νερό, δένδρο -  ξύλο.

■ Ανάγνωση λέξεων με μετακίνηση και υποκατάσταση γραμμάτων π.χ. 

άριστος -  αόριστος, μοιάζουν -  μοιράζουν.

■ Αντικατάσταση μιας λέξης με τη σημασιολογικά αντίθετή της π.χ. άσπρος -  

μαύρος, ευτυχισμένος -  δυστυχισμένος.

■ Καθρεπτική ανάγνωση μικρών λέξεων, όπως αχ -  χα, αν -  να, πονώ -  νωπό.

■ Λαθεμένη προφορά γραμμάτων του αλφαβήτου που ακουστικά είναι 

παρόμοια όπως θ -  δ, β -  φ, γ -  σ, γ -  χ.

■ Δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση, όταν η ανάγνωση γίνεται από το 

ίδιο το παιδί. Τυπικά αυτό συμβαίνει διότι η προσοχή εξαντλείται στην 

αποκωδικοποίηση των λέξεων, δηλαδή στην ορθή και ακριβή ανάγνωση με 

ταυτόχρονη «θυσία» της κατανόησης.
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Γ. Χαρακτηριστικά γραφής -  ορθογραφίας 6

■ Ακατάστατη γραφή, πολλές «μουντζούρες» και σβησίματα, ανισομεγέθη 

γράμματα με αποτέλεσμα οι λέξεις και τα γράμματα να είναι κολλημένα και 

δυσανάγνωστα.

■ Ατελής ευθυγράμμιση των λέξεων πάνω στο χαρτί, έστω και αν αυτό έχει 

γραμμές.

■ Χρήση κεφαλαίων γραμμάτων ανάμεσα σε μικρά.

■ Αντικατάσταση γραμμάτων όπως:

ν' Β  αντί φ

ν' Δ αντί θ

ν' Ρ αντί β

ν' 3 αντί ε

^  ρ αντί 9

■ Αντιστροφές και μεταθέσεις γραμμάτων και συλλαβών μέσα στην ίδια λέξη 

π.χ. φρένο αντί φέρνω, μόνος αντί νόμος.

■ Σύγχυση ή επανάληψη μικρών λειτουργικών λέξεων όπως και, να, θα.

■ Συντακτικά λάθη.

■ Έντονη ανορθογραφία. Η ίδια λέξη μπορεί να βρίσκεται στην ίδια σελίδα 

γραμμένη με πολλούς τρόπους όπως είναι -  ίναι -  υναι -  υνέ -  ήναι.

Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες δυσκολιών που χαρακτηρίζουν τα 

δυσλεξικά παιδιά υπάρχουν και δυσκολίες που συνδέονται με τον προσανατολισμό 

και την οργάνωση του χώρου και του χρόνου και πιο συγκεκριμένα τα δυσλεξικά 

παιδιά.

■ δυσκολεύονται στη διάκριση αριστερού -  δεξιού, πάνω -  κάτω, βορρά -  

νότου.

■ δυσκολεύονται στην αντίληψη των εννοιών της διαδοχής και της σειράς. 

Έτσι συγχέουν τους χρόνους των ρημάτων, τη σειρά ημερών, μηνών κ.ο.κ.

■ συγχέουν την έννοια του χρόνου (χτες -  σήμερα -  αύριο). 56

56 Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, «ΔΥΣΛΕΞΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ. ΟΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΤΡΑΠΟΣ, 
ΑΘΗΝΑ 1998, σελ. 17
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Πίνακας 2. Μερικά συνήθη προβλήματα57
Ίσως να  νομίζετε ότι:

Το παιδί δεν προσέχει

1. Το παιδί μπορεί να  δυσκολεύεται να  θυμηθεί μια σειρά οδηγιών.

2. Το παιδί μπορεί να  έχει πρόβλημα στο να  συγκεντρώσει κατά 

τρόπο κατανοητό τις σκέψεις του για να  γράψει μια ιστορία ή ένα 

δοκίμιο.

3. Το παιδί μπορεί να  έχει προβλήματα αλληλουχίας και ίσως 

χρειάζεται να  διδαχθεί στρατηγικές που θα το βοηθήσουν να 

θυμάται με εναλλακτικούς τρόπους.

Το παιδί είνα ι τεμπέλικο

1. Το παιδί μπορεί να  έχει δυσκολία στην οργάνωση της δουλειάς 

του και χρειάζεται ειδική διδασκαλία για να  βοηθηθεί.

2. Το παιδί μπορεί να  είναι σε θέση να  απαντά στις ερωτήσεις 

προφορικά, αλλά όχι γραπτά.

3. Το παιδί μπορεί να  έχει διαπιστώσει ότι όσο πιο λίγα γράφει τόσο 

λιγότερα προβλήματα έχει για τα λάθη που κάνει.

Το πα ιδ ί δεν συγκεντρώνεται

1. Το παιδί μπορεί να  έχει δυσκολία στο να  αντιγράφει με ακρίβεια. 

Α υτό συχνά οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορεί να  θυμηθεί 

«κομμάτια» από τις λέξεις, αλλά χρειάζεται να  κοιτάζει κάθε 

γράμμα, να  το γράφει, μετά να  κοιτάζει ξανά στον πίνακα, να  

βρίσκει το μέρος, και ούτω καθεξής.

Το παιδί ε ίνα ι απρόσεκτο
1. Το παιδί μπορεί να  έχει άθλιο γραφικό χαρακτήρα, αφού δεν έχει 

την επιδεξιότητα που χρειάζεται για το κράτημα του μολυβιού.

Το παιδί δεν ελέγχει την

1. Το παιδί μπορεί να  γράφει τη λέξη με διαφορετικό τρόπο κάθε 

φορά, εάν δεν έχει την οπτική μνήμη για να  γνωρίζει τη σωστή

εργασία του ορθογραφία ή την κιναισθητική μνήμη για να  διαισθάνεται το 

σωστό καθώς γράφει.

Το π α ιδ ί δεν παρακολουθεί 1. Το παιδί μπορεί να  έχει ελαττωματική οπτική μνήμη και για το

προσεκτικά λόγο αυτό να  αντιμετωπίζει δυσκολίες όταν ερμηνεύει σύμβολα.

Το πα ιδ ί ε ίνα ι αδέξιο ανάλογα

1. Το παιδί μπορεί μια μέρα να  παρουσιάζει μια πολύ καλή δουλειά  

και την επόμενη να  «χάνεται σε κάθε λέξη». Οι «δύσκολες ημέρες»

μ ε  την περίπτωση είναι αρκετά συνήθεις και ακριβώς τότε το παιδί χρειάζεται 

ιδιαίτερη ενθάρρυνση και κατανόηση.

(Προσαρμογή από το Μάθηση στην Τάξη του Ινστιτούτου Δυσλεξίας)

57 ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Β' ΕΚΔΟΣΗ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΑΘΗΝΑ 1998, σ. 333
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2.2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Η συσχέτιση των συναισθηματικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων με τη 

δυσλεξία αποτελεί ένα ζήτημα που δεν έτυχε, μέχρι σήμερα, εκτενούς διερεύνησης. 

Παρά την πληθώρα γνωστικών ερευνών για τη δυσλεξία, διαπιστώνεται μια 

αξιοσημείωτη ένδεια αναφορικά με τη μελέτη της συναισθηματικής λειτουργίας και 

της κοινωνικής συμπεριφοράς των δυσλεξικών παιδιών και εφήβων.

Το γεγονός αυτό δε σημαίνει μειωμένο ενδιαφέρον από την πλευρά των 

μελετητών αλλά ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα των προτεραιοτήτων που τίθενται στον 

επιστημονικό και στον εκπαιδευτικό χώρο για την έγκαιρη αντιμετώπιση των 

δυσκολιών των δυσλεξικών ατόμων στον ακαδημαϊκό τομέα. Το δεδομένο αυτό 

ενισχύεται και από το γεγονός ότι στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες η γνώση 

ανάγνωσης και γραφής προβάλλεται ως το βασικότερο ίσως εφόδιο για κοινωνική 

αναγνώριση και επαγγελματική αποκατάσταση.

Η περιορισμένη ερευνητική ενασχόληση με τις συναισθηματικές και 

κοινωνικές συνιστώσες της δυσλεξίας ως ένα βαθμό, οφείλεται στην έμφαση που έχει 

δοθεί στην αναζήτηση των αιτίων της δυσλεξίας μέσα από μια γνωστική προσέγγιση 

προκειμένου να σχεδιαστούν κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα και να 

προσδιοριστούν οι διδακτικές παρεμβάσεις που θα ευνοήσουν τη μαθησιακή πορεία 

των δυσλεξικών παιδιών?8

Το ενδεχόμενο εμφάνισης συναισθηματικών και ψυχοκοινωνικών 

προβλημάτων σε παιδιά και εφήβους με δυσλεξία αναγνωρίζεται από πολλούς 

μελετητές που θεοιρούν εύλογη την ανάπτυξη συναισθηματικής πίεσης, άγχους, 

χαμηλής αυτοεκτίμησης δεδομένα που απορρέουν από την παρατεταμένη προσπάθειά 

τους ν’ αποκτήσουν τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής και να προσαρμοστούν σ’ 

ένα κοινωνικό σύστημα όπου αυτές οι δεξιότητες κρίνονται απαραίτητες για την 

καταξίωσή τους.

Παρόλο που η σχέση ανάμεσα στη δυσλεξία και τους συναισθηματικούς 

παράγοντες δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί, ωστόσο η δυσλεξία συσχετίζεται ολοένα και 58

58 ΜΑΡΩ ΔΟΪΚΟΥ -  ΑΥΛΙΔΟΥ, «ΔΥΣΛΕΞΙΑ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ
ΤΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΘΗΝΑ 2002, σελ. 13
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περισσότερο με δευτερογενή προβλήματα συμπεριφοράς, συναισθηματικές 

διαταραχές και με χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Η ανάπτυξη των προβλημάτων αυτών συνδέεται τόσο με τις αντιδράσεις των 

ίδιων των παιδιών στις δυσκολίες τους αναφορικά με την εκμάθηση του γραπτού 

λόγου όσο και με τις στάσεις των ατόμων που συνθέτουν το οικογενειακό και σχολικό 

περιβάλλον τους απέναντι στη σχολική αποτυχία τους.

Ο προσδιορισμός των επιδράσεων της δυσλεξίας στον συναισθηματικό και 

ψυχοκοινωνικό τομέα στα πλαίσια της επιστημονικής έρευνας θεωρείται επιτακτικό 

αίτημα στην προοπτική μιας πλέον σφαιρικής αντιμετώπισης των δυσκολιών των 

δυσλεξικών παιδιών και εφήβων και της υιοθέτησης καταλληλότερων στρατηγικών 

παρέμβασης.

2.2.1. Κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της δυσλεξίας στα παιδιά

Το δυσλεξικό παιδί, εκτός από τις αναγνωστικές και ορθογραφικές δυσκολίες 

εμφανίζει και μια σειρά από δευτερογενή συμπτώματα που εντοπίζονται σε:

■ αισθήματα κατωτερότητας και ενοχής.

■ αδυναμία συγκέντρωσης.

■ επιθετικότητα.

■ υπερκινητικότητα.

■ εσωτερίκευση αποτυχίας.

■ αίσθημα μηδανιμότητας.

■ μείωση αυτοεκτίμησης και εμπιστοσύνης στον εαυτό του.

Οι ειδικοί δε συμφωνούν ακόμη αν αυτά τα συμπτώματα είναι συνέπειες και 

αντίδραση στη δυσλεξία ή είναι τα αίτια του φαινομένου.

Ωστόσο όμως όλες αυτές οι καταστάσεις στο σύνολό τους μπορούν να 

οδηγήσουν στην άλωση, αποσταθεροποίηση και αποδιοργάνωση της προσωπικότητας 

του δυσλεκτικού ατόμου με απρόβλεπτες συνέπειες για τη ψυχοσωματική του υγεία."* *

Μ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, «ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ -  ΔΥΣΛΕΞΙΑ». 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1989, σελ. 49
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Όταν το παιδί γεύεται επανειλημμένα και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα την 

εμπειρία της αποτυχίας, οδηγείται αυτόματα στη διαπίστωση της αδυναμίας. Νιώθει 

ότι είναι αδύνατο να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του σχολείου και είναι φυσικό να 

βγάλει το συμπέρασμα, συνειδητά ή ασυνείδητα, ότι αυτό που πρέπει να κάνει 

υπερβαίνει τις ικανότητές του και άρα αυτές υπολείπονται από τις ικανότητες των 

άλλων που μπορούν και επωφελούνται από την εκπαιδευτική πράξη.

Η επανειλημμένη εμπειρία της αποτυχίας και η συνειδητή ή ασυνείδητη 

διαπίστωση της έλλειψης των ανάλογων ικανοτήτων επιφέρει στις περισσότερες 

φορές ψυχικές διαταραχές και αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού.

Αρχίζει να εμφανίζεται έλλειψη της ικανότητας συγκέντρωσης της προσοχής, 

μερική ή ολική αδιαφορία κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης, εκδήλωση 

αισθήματος φόβου απέναντι στο διδάσκοντα ή στο σχολείο.

Επιθετικότητα παρουσιάζουν επιπλέον πολλά παιδιά στην προσπάθειά τους να 

γίνουν το επίκεντρο της προσοχής της τάξης και έτσι να αντισταθμίσουν την εμπειρία 

της αποτυχίας και τη διαπίστωση της ανικανότητας. Σε άλλες περιπτώσεις εμφανίζεται 

κλείσιμο του παιδιού στον εαυτό του. Είναι και αυτός ένας άλλος τρόπος αντίδρασης 

του παιδιού στις ψυχοφθόρες καταστάσεις που βιώνει.

Η Lotte Schenk -  D. Danzinger (1968) περιγράφει τους τέσσερις τύπους60 

αντίδρασης του δυσλεκτικού παιδιού:

1. Αμυνα και μηχανισμοί αποφυγής

Λόγω της πίεσης για σχολική απόδοση αποφεύγει το δυσλεξικό παιδί την 

προετοιμασία στο σπίτι, κρύβει ή «χάνει» τα βιβλία του και δείχνει γενικά απέχθεια σε 

ό,τι σχετίζεται με το σχολείο.

2. Μηχανισμοί αναπλήρωσης

Λόγω της μειωμένης σχολικής απόδοσης επιδιώκει να ελκύσει την προσοχή 

συμμαθητότν και εκπαιδευτικών με απειθαρχία, αδιαφορία, σπουδαιοφάνεια, συνεχή 

κίνηση στην τάξη.

60 ό.π., σελ. 50
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3. Επιθετικότητα

Επειδή αισθάνεται κατώτερο από τα άλλα παιδιά είναι εριστικό, έτοιμο για 

προστριβές, κάνει το αντίθετο συστηματικά, είναι ενοχλητικό και υπερευαίσθητο σε 

κάθε παρατήρηση.

4. Φοβία και απομόνωση

Το δυσλεξικό παιδί, επειδή αισθάνεται κατωτερότητα, είναι φοβισμένο, 

ανήσυχο, συναισθηματικά ασταθές, απαισιόδοξο, απαθές.

Είναι γεγονός ότι το δυσλεξικό παιδί βιώνει τη σχολική πραγματικότητα μόνο 

από την αρνητική της πλευρά. Είναι γι’ αυτό ένας χώρος που του προσφέρει 

καθημερινά μόνο προβλήματα και το τροφοδοτεί με αγωνία και άγχος.

Ωστόσο όμως αν η δυσλεξία διαγνωστεί έγκαιρα στους πρώτους μήνες 

φοίτησης του παιδιού στο σχολείο και ακολουθήσει η αντίστοιχη παιδαγωγική και 

ψυχολογική αντιμετώπιση, οι προοπτικές υποχώρησης των δευτερογενών 

συμπτωμάτων είναι αισιόδοξες. Η ύπαρξη ευνοϊκού οικογενειακού και σχολικού 

περιβάλλοντος αναμφίβολα είναι μια σημαντική παράμετρος που είναι σε θέση να 

περιορίσει στο ελάχιστο τις αρνητικές συνέπειες της δυσλεξίας και να βοηθήσει το 

παιδί μέσα σ’ ένα κλίμα ενθάρρυνσης και ενδυνάμωσης των δυνατοτήτων του να 

ξεπεράσει πολλές από τις δυσκολίες του και να εξελιχθεί ομαλά τόσο κοινωνικά όσο 

και συναισθηματικά.

2.2.2. Δυσλεξία και εφηβική ηλικία

Η εφηβεία χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακές αλλαγές και ψυχικές διεργασίες 

που προκαλούν σε όλους τους εφήβους συναισθήματα άγχους και εσωτερικής 

σύγχυσης.

Το δεδομένο αυτό σε συνδυασμό με τη χρονιότητα της παρουσίας της 

δυσλεξίας, τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του σχολείου και κυρίως με τον 

προβληματισμό και την ανασφάλεια για το μέλλον συντελούν στηη επίταση των 

ψυχολογικών και συναισθηματικών προβλημάτων του δυσλεξικού εφήβου.
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Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η δυσλεξία δεν έχει διαγνωστεί, ο έφηβος έχει 

μια ασαφή αίσθηση της διαφορετικότητάς του την οποία προσπαθεί να την αποκρύψει 

στις κοινωνικές του συναλλαγές φοβούμενος την υποτίμηση των άλλων όταν οι 

αδυναμίες του εκδηλωθούν.

Η ματαίωση που βιο'ινουν οι δυσλεξικοί έφηβοι και οι συνεχείς άκαρπες 

προσπάθειες που καταβάλλουν προκειμένου να επιτύχουν μια ικανοποιητική επίδοση 

αποτελούν σημαντικές πηγές ψυχολογικής πίεσης και άγχους. Η προοπτική των 

εξετάσεων, μολονότι δημιουργεί αγωνία και ένταση σε όλους τους μαθητές, αποτελεί 

έναν ιδιαίτερα ψυχοπιεστικό παράγοντα για τους δυσλεξικούς εφήβους, καθώς τους 

καλεί να δείξουν τις γνώσεις τους με μέσον το γραπτό λόγο στον οποίο παρουσιάζουν 

σαφείς αδυναμίες.61

Ο φόβος της αποτυχίας των δυσλεξικών εφήβων εντείνεται από την ανησυχία 

τους να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των γονέων τους, να μην τις διαψεύσουν 

γεγονός που συμβαίνει ακόμα και όταν οι γονείς είναι υποστηρικτικοί και δείχνουν 

κατανόηση σε σχέση με τις αναγνωστικές τους δυσκολίες.

Ο ψυχοφθόρος φόβος της αποτυχίας μπορεί να ωθήσει τον έφηβο σε 

εγκατάλειψη των προσπαθειών του. Η παραίτηση από την προσπάθεια εξυπηρετεί τη 

διατήρηση της αυτοεκτίμησης για το λόγο ότι αιτιολογεί επαρκώς την αποτυχία του 

που διαφορετικά κινδυνεύει να αποδοθεί στην ανικανότητα και αναξιότητα του 

εφήβου.

Η συνεχιζόμενη σχολική αποτυχία καλλιεργεί στο δυσλεξικό έφηβο την 

πεποίθηση ότι η αδυναμία του ν’ ανταποκριθεί στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις είναι 

αξεπέραστη με αποτέλεσμα να έχει χαμηλές προσδοκίες για επιτυχία. Η επιτυχία κατά 

την εκτίμησή του είναι μια κατάσταση που εξαρτάται σε μικρό βαθμό από τις 

ικανότητες και τις προσπάθειές του.

Σε περιπτώσεις που επικρατεί άγνοια για τη δυσλεξία ιδιαίτερα από την πλευρά 

του εκπαιδευτικού η εικόνα του εφήβου υποεκτιμάται και συχνά αντιμετωπίζεται ως 

αναλφάβητος και ανεπίδεκτος μάθησης. Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός νιώθει έντονα το 

αδιέξοδο στις προσπάθειές του, αποθαρρύνεται ή ακόμα φοβάται απόδοση ευθυνών

61 ΜΑΡΩ ΔΟΪΚΟΥ -  ΑΥΛΙΔΟΥ, «ΔΥΣΔΕΞΙΑ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ
ΤΥΧΟΚ.ΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΘΗΝΑ 2002, σελ. 72
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για την ατελέσφορη διδακτική του προσέγγιση. Το αποτέλεσμα είναι η απόρριψη και 

η περιθωριοποίηση του εφήβου.

Επιπλέον ο χαρακτηρισμός του ως δυσλεξικού ή «φυσικώς αδυνάτου» κατά τη 

σύγχρονη διατύπωση του νόμου ισοδυναμεί κατά την υπερευαίσθητη εκτίμησή του με 

στιγματισμό και ετικέτα ως μη φυσιολογικού ατόμου.

Ο έφηβος, που προσβλέπει στην αυτοεπιβεβαίωση εγκαταλείποντας την 

παιδική ηλικία και οδεύοντας προς την ενηλικίωση, νιώθει δυσάρεστα όταν 

στιγματίζεται με μια αρνητική ετικέτα γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε οδυνηρές 

καταστάσεις καθώς η προσωπικότητα του εφήβου πλήττεται από αισθήματα 

κατωτερότητας, χαμηλή αυτοεκτίμηση, καταλυτική ανασφάλεια και αρνητική 

αυτοεικόνα.

Τα ερευνητικά δεδομένα και η εμπειρία των ειδικών που ασχολούνται με το 

πρόβλημα της δυσλεξίας οδηγούν στην επισήμανση δύο κυρίως βασικών μορφών 

αρνητικών αντιδράσεων από την πλευρά του δυσλεξικού εφήβου:

■ τάση συναισθηματικής απόσυρσης και παραίτησης.

■ τάση για εκδραμάτηση που συνδέεται με διαταραχές συμπεριφοράς και 

παραπτωματικότητα.

Δραματικές είναι εκείνες οι περιπτώσεις δυσλεξικών εφήβων που δεν 

εντοπίστηκαν ποτέ ή πολύ αργά για να παρέμβει κανείς δραστικά. Συχνή κατάληξη 

αυτών των περιπτώσεων είναι η αντικοινωνική συμπεριφορά, η εγκληματικότητα, η 

ψυχική διαταραχή αφού τα συσσωρευμένα αισθήματα ανεπάρκειας και κοινωνικής 

περιθωριοποίησης σπρώχνουν τους πιο ευαίσθητους από αυτούς τους νέους σε 

ακραίες, έκνομες συμπεριφορές.

Υπό το πρίσμα αυτό, η παραπτωματική συμπεριφορά εξυπηρετεί τη διατήρηση 

μιας ικανοποιητικής εικόνας του εαυτού. Εξάλλου βιώνοντας την απόρριψη και την 

περιθωριοποίηση καταλήγουν να συναναστρέφονται συνομήλικους που προβαίνουν 

σε αξιόποινες πράξεις, προκειμένου να νιδισουν αποδεκτοί.

Σε επιδημιολογικές έρευνες που έγιναν στη Ν. Υόρκη βρέθηκε ότι 75% των 

νέων, που δικάστηκαν από τα δικαστήρια ανηλίκων για εγκληματικές ενέργειες 62

62 ό.π., σελ. 60
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εμφάνιζαν αναγνωστική καθυστέρηση. Τα ίδια ποσοστά επιβεβαιώθηκε ότι ισχύουν 

στο Παρίσι σε νέους 12-16 ετών (CRITCHLEY 1977).

Παράλληλα τα στατιστικά στοιχεία επιμένουν ότι ένα ποσοστό 15-20% των 

εφήβων που έχουν διαπράξει κάποιο σοβαρό παράπτωμα είναι δυσλεξικοί. Εξάλλου η 

εξέλιξη της εφηβικής εγκληματικότητας συχνά παρουσιάζει την εικόνα:

δυσλεξία -  αποφυγή σχολείου -  παράπτωμα -  επαφή με το νόμο (KOWARIK -  

KRAFT 1973).

Συμπερασματικά πρέπει να τονιστεί ότι ο δυσλεξικός έφηβος έχει μεγάλη 

ανάγκη από παιδαγωγική και ψυχολογική συμπαράσταση, γιατί αν μείνει αβοήθητος 

στην τύχη του διατρέχει τον κίνδυνο να διολισθήσει, όταν ευνοήσουν και άλλοι 

παράγοντες, στην πιο ακραία αντικοινωνική συμπεριφορά. Είναι πολύ εύκολο ένας 

σχολικός παρίας να μετατραπεί σε κοινωνικό.

Σχήμα : Ε ιδ ικ έ ς  μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα 
συμπεριφοράς 63

63 Μ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, «ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ -  ΔΥΣΛΕΞΙΑ», 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1989, σελ. 53
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2.2.3. Συναισθηματικές αντιδράσεις και στάσεις γονέων στο πρόβλημα της 
δυσλεξίας

Η παρουσίαση των συναισθηματικών αντιδράσεων των γονέων στις μαθησιακές 

δυσκολίες του παιδιού τους κρίνεται σκόπιμη για το λόγο ότι οι γονείς επιδρούν άμεσα ή 
έμμεσα στην εμφάνιση ή στη διατήρηση κοινωνικο-συναισθηματικών προβλημάτων στα 
παιδιά με δυσλεξία.

Η διεθνής έρευνα και εμπειρία υποστηρίζει την τεράστια σπουδαιότητα της 

επίδρασης της οικογένειας στην όλη ψυχοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού, στη βούληση, 

στο συναίσθημα και το χαρακτήρα του.

Η αλληλεπίδραση γονέα -  παιδιού επηρεάζει την αντίληψη του παιδιού για τον 

εαυτό του και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί τις ικανότητάς του, καθώς και τα κίνητρα 

και τις προσδοκίες του για επιτυχία.

Είναι γεγονός ότι ένα παιδί με δυσκολίες μάθησης -  ανεξήγητες και απρόσμενες -  

είναι πιθανόν να αποτελεί συναισθηματικό φορτίο για την οικογένεια και πεδίο έντασης 
και προστριβών. Οι γονείς συχνά περνούν ποικίλα συναισθήματα: άρνηση να αποδεχτούν 

το πρόβλημα του παιδιού τους, ενοχή για δικά τους λάθη και παραλείψεις, ρίψη ευθυνών 

στους ίδιους, απογοήτευση επειδή βλέπουν το «όνειρό τους» να μην ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες τους, απόγνωση επειδή νιώθουν την αδυναμία τους να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά το πρόβλημα.

Με δεδομένη την ανησυχία τους για τη μελλοντική αποκατάσταση του παιδιού 

τους σε μια κοινωνία όπου η απόκτηση της γνώσης αποτελεί ένα βασικό προσόν και 

αναδεικνύεται ως ένα από τα κύρια στοιχεία ανταγωνισμού, οι γονείς συχνά αγνοώντας 
τη φύση και την αιτιολογία της δυσλεξίας, πιέζουν το παιδί να μάθει και αποδίδουν την 

αδυναμία του σε έλλειψη διάθεσης για μάθηση, σε αδιαφορία ή σε μειωμένη νοητική
, 64ικανότητα.

Η άγνοια των γονέων σχετικά με το σύνδρομο της δυσλεξίας προκαλεί συνήθως 

ενοχές και αυξάνει καταλυτικά το άγχος τους και την αγωνία τους για τη μαθησιακή 
πορεία του παιδιού τους και την εξέλιξη της προσωπικότητάς του.

Σε άλλες περιπτώσεις οι γονείς δυσλεξικών παιδιών, στην προσπάθειά τους να 
χειριστούν τα συναισθήματα που βιώνουν εξαιτίας της σχολικής αποτυχίας του παιδιού 64

64 ΜΑΡΩ ΔΟΪΚΟΥ -  ΑΥΛΙΔΟΥ, «ΔΥΣΛΕΞΙΑ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΘΗΝΑ 2002, σελ. 60
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τους, αρνούνται την ύπαρξη της μαθησιακής δυσκολίας με αποτέλεσμα να 
παρεμποδίζεται η έγκαιρη αντιμετώπισή της.

Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές οι γονείς αρνούνται να αποδεχτούν το 

πρόβλημα του παιδιού τους. Αποδίδουν τις ευθύνες για τις μαθησιακές δυσλειτουργίες ή 
τη σχολική αποτυχία σε εξωτερικούς παράγοντες είτε στο δάσκαλο του παιδιού τους είτε 

σε ιδιαιτερότητες του παιδιού που όμως δεν σχετίζονται με ικανότητα αλλά με 
συμπεριφορές και στάσεις. Είναι πιο εύκολο για τους γονείς να αποδεχτούν ότι το παιδί 

τους είναι αδιάφορο ή και οκνηρό, παρά να δεχτούν ότι έχει μια μικρή - έστω -  
ανεπάρκεια, «αναπηρία» η οποία μεταξύ των άλλων αποτελεί και κοινωνικό μειονέκτημα, 

«στίγμα».65

Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο οι γονείς να αγνοούν σκόπιμα το πρόβλημα και 

να το αποκρύβουν αποφεύγοντας έτσι την «ετικέτα» του «ειδικού παιδιού» από το 

σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Αξιοσημείωτη είναι και η περίπτωση -  ευτυχώς περιορισμένη αλλά υπαρκτή -  που 
γονείς οχυρωμένοι πίσω από έγκυρες διαγνώσεις δυσλεξίας δεν αξιοποιούν τις 

δυνατότητες που υπάρχουν στα παιδιά τους και χρησιμοποιούν την ευεργετική νομοθεσία 

με ιδιοτέλεια, απλά και μόνο προς αποφυγή γραπτών εξεταστικών διαδικασιών και 
απολαβή άλλων προνομίων δημιουργώντας έτσι άλλα, ίσως σοβαρότερα προβλήματα στα 

παιδιά τους.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η αρνητική αλληλεπίδραση γονέα -  παιδιού δημιουργεί 

στο παιδί αισθήματα ματαίωσης και απογοήτευσης, τα οποία αναστέλλουν τη θετική 

έκβαση των προσπαθειών του για ικανοποιητική σχολική απόδοση. Από τα παραπάνω 

συνάγεται ότι είναι βασικό να υπάρχει «κοινό μέτωπο», ώστε το παιδί να μη νιώθει 

εγκαταλελειμμένο στη «μοίρα» του, να μην ντρέπεται για τα λάθη του για τα οποία δεν 

ευθύνεται, να έχει συμπαράσταση από την οικογένειά του. Η αποδοχή του προβλήματος 

του παιδιού από το οικογενειακό περιβάλλον του και η στήριξή του μέσα σε κλίμα 
ενθάρρυνσης και κατανόησης είναι παράμετρος μεγάλης σπουδαιότητας για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσχερειών του παιδιού και τη θετική εξέλιξη της 

ακαδημαϊκής και κοινωνικής του καταξίωσης.

65 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΚΚΑΣ, «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΤΡΑΠΟΣ, 
ΑΘΗΝΑ 2002, σελ. 142

68



ΜΕΡΟΣ Γ'
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕΣ

1.1. Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΞΕΛΙΞΗ

Ειδική Αγωγή σημαίνει εκπαίδευση ειδικά σχεδιασμένη που ικανοποιεί τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών. Πιο αναλυτικά είναι το σύστημα των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και υπηρεσιών που παρέχονται σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές και 

κοινωνικές ανάγκες, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και την ανάπτυξη 

και πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.66 67

Ο χώρος της Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.) ανήκει στις άμεσες προτεραιότητες της 

εκπαιδευτικής πολιτικής των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών της Δύσης, σχεδόν 

από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα μέχρι σήμερα. Τα ανθρωπιστικά ιδεώδη του 

τέλους του 18ου αιώνα επηρέασαν όχι μόνο τους πολιτικούς αλλά και τους 

κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς μεταρρυθμιστές εκείνης της εποχής. Εξέχουσες 

μορφές της ιατρικής και της παιδαγωγικής συνηγορούσαν δυναμικά για τα δικαιώματα 

για εκπαίδευση όλων των μειονεκτικών ατόμων που θα τους επέτρεπε να γίνουν 

ανεξάρτητα και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας. Από τις αρχές του 19ου αιώνα οι
/'η

ρίζες της έννοιας της Ε.Α. είχαν σταθερά εδραιωθεί.

66 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ -  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΛΕΞΙΚΟ. ΕΚΔ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 
ΑΘΗΝΑ, 1993, σελ. 1643
67 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΠΟΨΗ», ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, σελ. 143
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Η έναρξη του 20ου αιώνα αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη του θεσμού της Ε.Α. 

σε χώρες της Δύσης, γιατί άρχισε να εγκαταλείπεται η μέχρι τότε υιοθετημένη 

πρακτική της «περιθωριοποίησης» και της κοινωνικής απομόνωσης του μειονεκτικού 

ατόμου που ήταν συνδεδεμένη με την αντίληψη ότι αυτό το άτομο δε μπορεί να είναι 

εκπαιδευτικά εξελίξιμο.

Η απαρχή του αιώνα μας είναι συνδεδεμένη με δυο σημαντικές τομές στο χώρο 

της εκπαίδευσης. Η μια τομή σχετίζεται με την επίσημη καθιέρωση στην πράξη της 

αρχής της υποχρεωτικής φοίτησης και η άλλη τομή συνδέεται με τη διαμορφούμενη 

αντίληψη για το χαρακτηριστικό της εκπαιδευσιμότητας του μειονεκτικού ατόμου.

Ο πολύπτυχος και ευαίσθητος τομέας της Ε.Α. των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες άρχισε ν’ αναπτύσσεται συστηματικά στη χώρα μας την 

τελευταία 15ετία και ιδιαίτερα μετά τη ψήφιση του πρώτου νόμου για την Ειδική 

Αγωγή 1143/30-3-81.

Παλαιότερα η Ε.Α. παρεχόταν, σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα, σε διάφορα 

φιλανθρωπικά ιδρύματα και σε ελάχιστα ιδιωτικά ειδικά σχολεία, ενώ το κράτος 

διέθετε μόνο ένα ειδικό δημοτικό σχολείο, στο πρότυπο ειδικό σχολείο Αθηνών στην 

Καισαριανή. Τα ειδικά σχολεία των ιδρυμάτων και τα λίγα ιδιωτικά πρόσφεραν ένα
ζ ο

κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο, άλλα θετικό και άλλα αμφιλεγόμενο.

Στη ΙΟετία του 1970 άρχισε να εκδηλώνεται το ενδιαφέρον της Πολιτείας για 

τη συστηματική ανάπτυξη του τομέα της Ε.Α. Έτσι οργανώνεται η μετεκπαίδευση 

δασκάλων και νηπιαγωγών στην Ε.Α., ιδρύονται τα πρώτα δημόσια ειδικά σχολεία, 

καταρτίζονται τα πρώτα άτυπα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και κυρίως αρχίζει η 

μελέτη για τη σύνταξη του πρώτου νόμου για την οργάνωση της Ε.Α. που διήρκεσε 5 

χρόνια και κατέληξε στον πρώτο νόμο της Ε.Α. 1143 που ψηφίστηκε ομόφωνα από τη 

Βουλή των Ελλήνων το Μάρτιο του 1981.

Το γεγονός αυτό ήταν ένα αξιόλογο ιστορικό βήμα γιατί καθιέρωσε την Ε.Α. 

ως τομέα του εκπαιδευτικού μας συστήματος και δέσμευσε την Πολιτεία ν’ αναλάβει 

το χρέος της απέναντι στους πολίτες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και όχι μόνο να 

αρκείται στην επίδειξη συμπαράστασης προς αυτούς. Η Πολιτεία εκδήλωσε το 68

68 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ -  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΛΕΞΙΚΟ, ΕΚΔ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 
ΑΘΗΝΑ, 1993, σελ. 1644
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ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευαισθησία της για την ανάπτυξη της Ε.Α. των παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και διακήρυξε την πολιτική της θέληση για την 

εκπαιδευτική πολιτική στον τομέα της Ε.Α. που συνοψίζεται στο τρίπτυχο:

■ Ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση.

■ Σχολική και κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

■ Κοινοινική αποδοχή και προετοιμασία για το πέρασμα από το σχολείο στην 

ενεργό ζωή.

Παράλληλα με την άσκηση αυτής της εκπαιδευτικής πολιτικής στον τομέα της 

Ε.Α. από το 1981 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) μελετούσε τη 

βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας και τον εκσυγχρονισμό της στα πλαίσια του 

γενικότερου εκπαιδευτικού μας συστήματος. Οι προσπάθειες αυτές κατέληξαν στο 

νόμο 1566/85.

Σύμφωνα με αυτό το νόμο η Ε.Α. αντιμετωπίζεται ισότιμα σαν μέρος του 

εκπαιδευτικού συστήματος, σε όλο το φάσμα των βαθμιδών της, χωρίς να χάνει την 

ιδιαιτερότητά της σαν παιδαγωγική επιστήμη. Επίσης τονίζεται ότι σκοπός της Ε.Α. 

είναι ο ευρύτερος σκοπός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας κανονικής 

εκπαίδευσης.

Παράλληλα με το νόμο αυτό69 αποθαρρύνεται η ετικετοποίηση των ατόμων με 

μειονεξίες, τα οποία σύμφωνα με αυτόν είναι «άτομα με ειδικές ανάγκες» και όχι 

«προβληματικά» ή «αποκλίνοντα του φυσιολογικού» όπως όριζε ο νόμος 1141/81. 

Αναγνωρίζεται έτσι από την Πολιτεία ότι τα άτομα αυτά δεν είναι «αντικείμενα 

κάποιας προστασίας», αλλά παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που χρειάζονται 

επιπρόσθετη φροντίδα και βοήθεια από την Πολιτεία και την κοινωνία για την 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.

Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό ιστορικό βήμα στην εξελικτική πορεία 

του τομέα της Ε.Α., που συμβάλλει στη γενικότερη αναγνώριση της σπουδαιότητας 

και της αναγκαιότητας αυτού του τομέα της εκπαίδευσης και της ευθύνης όλων για τη 

σωστή ανάπτυξή του.

69 ο.π., σ. 1648
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1.2. Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ Ε.Μ.Δ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Το σύνδρομο των Ε.Μ.Δ. αποτέλεσε, για πρώτη φορά, αντικείμενο 

προβληματισμού και επιστημονικής διερεύνησης των ειδικών στον ευρύτερο χώρο της 

Ε.Α. στις αρχές περίπου της δεκαετίας του ’60 με επίκεντρο της Η.Π.Α.

Παράγοντες που προηγήθηκαν, σσε διεθνή κλίμακα, συνέβαλαν, σε 

σημαντικό βαθμό, στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της Ε.Α. στον τομέα των 

Ε.Μ.Δ.

Τέτοιοι παράγοντες είναι:

■ Η θεσμοθετημένη υποχρεωτική εκπαίδευση.

■ Η προώθηση δημοκρατικών αντιλήψεων και θεσμών στην ανθρώπινη 

κοινωνία.

■ Οι διακηρυγμένες αρχές και τα ψηφίσματα διεθνών οργανισμών για τα 

δικαιώματα του παιδιού ανεξάρτητα από το επίπεδο ικανοτήτων και 

αδυναμιών του.

■ Η αυτόνομη ανάπτυξη της επιστήμης της ψυχολογίας και ιδιαίτερα η χρήση 

ψυχομετρικών κλιμάκων και τεχνικών στο μαθητικό πληθυσμό.

■ Η εφαρμοζόμενη σε προηγμένες χώρες πολιτική εντατικοποίησης της 

εκπαίδευσης.

■ Η προωθούμενη τελευταία Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική της σχολικής 

και κοινωνικής ένταξης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα 

πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος HELIOS I, II.

Η ύπαρξη των Ε.Μ.Δ. σε άτομα σχολικής ηλικίας με κανονική ή και αυξημένη 

νοημοσύνη επισημαίνεται σαν ένα απρόσμενο σχολικό και κοινωνικό γεγονός και 

ταυτόχρονα λειτουργεί σαν πόλος πρόκλησης για το σύγχρονο εκπαιδευτικό στο 

βαθμό που αυτά τα άτομα αδυνατούν να αξιοποιήσουν τις νοητικές τους ικανότητες 

σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα και ιδιαίτερα στα αντικείμενα της γλώσσας -  

ανάγνωση και γραφή - και της αριθμητικής, δεξιότητες που αποτελούν το θεμέλιο της 

εκπαίδευσης. 70

70 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΓΛΩΣΣΑ», ΤΕΥΧΟΣ 44, σ. 48
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Το ΥΠΕΠΘ χρησιμοποίησε, για πρώτη φορά. 1 τον όρο «μαθησιακές 

δυσκολίες» στις αρχές της δεκαετίας του ’80, έτος που συμπίπτει με την καθιέρωση 

του θεσμού της Ε.Α. στην Ελλάδα, για να συμπεριλάβει παιδιά σχολικής ηλικίας με 

προβλήματα μάθησης στην ευρύτερη ομάδα ατόμων με ειδική αγωγή που αποτελούν 

το αντικείμενο της Ε.Α.

Συγκεκριμένα το ΥΠΕΠΘ προώθησε τη δημιουργία παράλληλων ή ειδικών 

τάξεων σε κανονικά σχολεία για να δεχτούν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Η πρώτη σχετική εγκύκλιος που αφορά την ανάπτυξη ειδικών τάξεων 

αναφέρεται σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές δυσκολίες και κυρίως σε παιδιά με 

Ε.Μ.Δ. Πρόκειται για την εγκύκλιο Γ6/399/1-10-1984 «ανάπτυξη ειδικών τάξεων και 

άλλα θέματα Ειδικής Αγωγής». Εισάγεται, έτσι με την εγκύκλιο αυτή ο νέος όρος 

«ειδικές μαθησιακές δυσκολίες» στον κώδικα επικοινωνίας του ΥΠΕΠΘ με τους 

εκπαιδευτικούς ο οποίος καθιερδιθηκε επιπλέον ως δόκιμος όρος της Ε.Α.

Το περιεχόμενο τις εγκυκλίου αναφέρεται στη σκοπιμότητα του θεσμού των 

ειδικών τάξεων, τη διαδικασία ίδρυσής τους, τη λειτουργία και τη στήριξή τους στο 

επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής και στελέχωσής τους με εξειδικευμένο επιστημονικό 

προσωπικό.

Οι πρώτες ειδικές τάξεις λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος 1984-85 σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Π.Δ. 603/82.

Οι ειδικές τάξεις που λειτουργούν στα κοινά σχολεία με ειδικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα, δέχονται μαθητές με Ε.Μ.Δ. Οι μαθητές αυτοί αποσπώνται, για λίγες 

μόνο ώρες την εβδομάδα (3-6) από τον κορμό της κανονικής τους τάξης προκειμένου 

να τους παρασχεθεί από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόσθετη διδακτική βοήθεια σε 

συγκεκριμένα μαθήματα και κυρίως στη γλώσσα και στην αριθμητική στα οποία, 

σύμφωνα με επίσημη διάγνωση, υστερούν.

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του θεσμού είναι να μην αποκοπεί το παιδί με 

Ε.Μ.Δ. από το φυσικό σχολικό περιβάλλον και την τάξη όπου οργανικά ανήκει. Ο 

ουσιαστικός ρόλος αυτού του θεσμού είναι ενισχυτικός με την έννοια ότι το παιδί με 

Ε.Μ.Δ. απερχόμενο από την ειδική τάξη όπου φοίτησε περιοδικά να έχει αμβλύνει τις

Ο.Π., σελ. 53
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δυσκολίες του και ταυτόχρονα να είναι σε θέση να επωφελείται εξίσου με τους 

συμμαθητές του από τα δρώμενα στην κανονική του τάξη.

Η επιλογή μαθητών με Ε.Μ.Δ. για την ένταξη τους σε ειδικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα των ειδικών τάξεων γίνεται επίσημα από τη διεπιστημονική ομάδα των 

αναγνωρισμένων ιατροπαιδαγωγικών κέντρων και τις κινητές διαγνωστικές μονάδες 

σ’ επίπεδο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Ανεπίσημα όμως η πρώτη διάγνωση γίνεται από τους εκπαιδευτικούς των 

κοινών σχολείων σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Ε.Α. και τους γονείς του 

παιδιού.

Ο αριθμός των ειδικών τάξεων που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν από το χρόνο 

σύστασής τους έως τις αρχές της δεκαετίας του ’90 καθώς και ο ρυθμός ανάπτυξής 

τους σε ετήσια ποσοστιαία μεγέθη στο διάστημα αυτό παρατίθενται στον παρακάτω 

πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αριθμός ειδικών τάξεων που λειτούργησαν σε κοινά σχολεία και ποσοστά 

ανάπτυξής τους στη δεκαετία 1983-1993

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Σχολικό έτος Αριθμός Ποσοστό ανάπτυξη ς%

1983-84 7 -

1984-85 25 72
1985-86 105 76,2
1986-87 141 25,5
1987-88 221 36,2
1988-89 285 22,4
1989-90 368 22,6
1990-91 460 20
1991-92 520 11,5
1992-93 602 13,6

Πηγή: ΥΠΕΠΘ (1994), Αελστίο Πληροφοριών Ειδικής Αγωγής. Αθήνα: ΟΕΔΒ

Στη συνέχεια το ΥΠΕΠΘ στα πλαίσια της εκπαιδευτικής του πολιτικής για 

παιδιά με Ε.Μ.Δ. εξέδωσε την εγκύκλιο Ε6/106/3-4-1992 «Μαθητές με δυσλεξία».

Το περιεχόμενο της εγκυκλίου αφορά τη συχνότητα και την αιτιολογία του 

φαινομένου, τη συνοπτική σκιαγράφηση της κλινικής εικόνας του δυσλεξικού παιδιού
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και τέλος, τους τρόπους μεταχείρισης και αξιολόγησης παρόμοιων περιπτοισεων στο 

κοινό σχολείο. Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, η ανάγκη για ενίσχυση και ενθάρρυνση των 

δυσλεκτικών μαθητο'ιν με κριτήριο την προφορική αξιολόγησή τους, η οποία «πρέπει 

να γίνεται πάντοτε με κατανόηση, διακριτικότητα, αγάπη και εξάντληση της 

επιείκειας από όλους τους εκπαιδευτικούς». Επιπλέον τονίζεται το γεγονός ότι 

ενδεχόμενη επανάληψη της τάξης από ένα δυσλεξικό μαθητή, κυρίως στα πλαίσια της 

υποχρεωτικής του φοίτησης, μπορεί να το οδηγήσει στην εγκατάλειψη κάθε 

προσπάθειας για μάθηση δημιουργώντας του ταυτόχρονα ψυχολογικές αναστολές με 

πιθανές επιπτώσεις στην κοινωνική του ενσωμάτωση.

Το ΥΠΕΠΘ προχώρησε ακόμη σε σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με 

τη συμμετοχή των δυσλεξικών μαθητών με προφορικές δοκιμασίες, αντί των γραπτών 

δοκιμασιών, στις γενικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθο'ις 

και στις μετέπειτα εξετάσεις στα πλαίσια των σπουδών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας 

μας.

Οι ρυθμίσεις αυτές έγιναν με:

■ Το Π.Δ. 420/1978 (ΦΕΚ 86/30-5-1978 τομ. Α' «Περιπτώσεις 

υποκαταστάσεως γραπτών δοκιμασιών»),

■ Το Π.Δ. 238/1988 (ΦΕΚ 103/25-5-1988 τομ. Α' «Διενέργεια γενικών 

εξετάσεων, ορισμός βασικών μαθημάτων και διαδικασία επιλογής 

σπουδαστών για τις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης»).

■ Με την εγκύκλιο Φ. 142/Β3/7104/19-12-1990, «Διευκολύνσεις σε 

δυσλεξικούς μαθητές».

Ακολούθως το ΥΠΕΠΘ προέβη στη θεσμοθέτηση του νόμου 2817/2000 που 

σχετίζεται με την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπου 

περιλαμβάνονται και άτομα με Ε.Μ.Δ. Με το νόμο αυτό επιδιώκεται η βελτίωση και ο 

εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας νομοθεσίας για την Ε.Α. στα πλαίσια των 

σύγχρονων αντιλήψεων και τάσεων στο χώρο αυτό καθώς και η διαμόρφωση των 

προϋποθέσεων για σύγκλιση της Ελλάδας με τις άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.

Με τον παραπάνω νόμο προβλέπεται:

75



■ η ενίσχυση της αντίληψης της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

■ η ίδρυση «τμήματος Ειδικής Αγωγής» στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

■ η αύξηση των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Ε.Α. και ειδικού 

Εκπαιδευτικού προσωπικού.

■ η σύσταση θέσεων σχολικών συμβούλων Ε.Α. για τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση.

■ η οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης 

εκπαιδευτικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ε.Α.

■ η ίδρυση και λειτουργία στις έδρες των νομών «Κέντρων Διάγνωσης, 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.)» των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, των εκπαιδευτικών, των γονιών και της κοινωνίας.

Η υλοποίηση του νόμου αυτού υπαγορεύει αλλαγές που κατά βάση 

επικεντρώνονται στην αμφίδρομη έναρξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στο κοινό σχολείο με τη δημιουργία των Κ.Δ.Α.Υ., στη μετονομασία των 

ειδικών τάξεων σε τάξεις ένταξης και στη διεύρυνσή τους στη Δευτεροβάθμια και 

στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.).

Με την παραπάνω εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του ΥΠΕΠΘ προωθείται μια 

δέσμη μέτρων που κατά την εκτίμησή του στοχεύει, στη διαμόρφωση κατά τα 

επόμενα χρόνια ενός σύγχρονου και ποιοτικά αναβαθμισμένου εκπαιδευτικού 

συστήματος με διευρυμένες επιλογές για το σύνολο των πολιτών.

Επιπλέον το ΥΠΕΠΘ σε ειδική έκδοση του «ΥΠΕΠΘ: Εκπαίδευση 2000 «Για 

μια παιδεία ανοικτών οριζόντων» θεωρεί ότι η προωθούμενη εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση συνιστά μια πλατφόρμα πρόκλησης στον ορίζοντα της τρίτης χιλιετίας 

για το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας επισηραίνοντας ότι οι αλλαγές στην παιδεία 

έχουν κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και ότι η ισότιμη πρόσβαση στην 

παιδεία αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του Έλληνα πολίτη ώστε να μπορεί να 

δραστηριοποιείται με αξιιόσεις σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο, σκοινωνικό και 

παιδαγωγικό περιβάλλον.72

72 Ο.Π., σ. 60
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

2.1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ: ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Το σύνδρομο της δυσλεξίας σε παιδιά υπήρξε για πολλές δεκαετίες αντικείμενο 

έντονου προβληματισμού και συστηματικής μελέτης ειδικοδν επιστημόνων από 

διαφορετικούς χώρους, όπως την Ιατρική, την Ψυχολογία, την Παιδαγωγική, την 

Κοινωνιολογία. Η ενασχόληση με το σύνδρομο αυτό ενδυναμώθηκε ιδιαίτερα από την 

ανάπτυξη και χρήση εξειδικευμένων ψυχομετρικών μέσων και τεχνικών με ανάλογη 

εγκυρότητα και αξιοπιστία για τη λεπτομερή διάγνωσή του από την πραγματικότητα 

που συνδέει τη σημασία της ανάγνωσης και του γραπτού λόγου με θέματα θέσεων 

εργασίας, επαγγελματικής και κοινωνικής καταξίωσης καθώς και από τη διογκούμενη 

αγωνία των γονέων για το μέλλον των δυσλεξικών παιδιών τους.

Στα πλαίσια της ερευνητικής ενασχόλησης έντονο είναι το στοιχείο της 

διαφορετικότητας αντιλήψεων και απόψεων, το οποίο σχετίζεται με τον κλινικό 

χαρακτήρα της δυσλεξίας, με την αιτιολογία και την παθογένειά της αλλά και με τις 

στρατηγικές αντιμετώπισής της.

Είναι παραδεκτό ότι τόσο η ιατρική όσο και η παιδαγωγική -  ψυχολογική 

προσέγγιση θεωρούν ότι η δυσλεξία είναι ένα υπαρκτό για τα σχολικά δρώμενα 

πρόβλημα και ότι τα παιδιά με συναφείς διαταραχές μπορούν να βοηθηθούν 

κατάλληλα ώστε να επιτύχουν έγκαιρα την υπέρβαση των σοβαρών δυσκολιών τους 

στο γραπτό λόγο, δηλαδή να μπορούν να διδαχθούν να διαβάζουν και να γράφουν 

σωστά ανεξάρτητα από τα ελλείμματά τους στο γνωστικό πεδίο. Σε κάποια δεδομένη 

χρονική στιγμή μπορούν να γίνουν πετυχημένοι αναγνώστες. Επομένως ο όρος 

«δυσλεξία» δεν είναι και δεν πρέπει με κανένα τρόπο να θεωρείται ως «ηττοπαθής».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση καίριο είναι το ερώτημα αν η δυσλεξία είναι 

θέμα ιατρικό ή θέμα παιδαγωγικό - ψυχολογικό. Στο ερώτημα αυτό διαχρονικά 73

73 Δ. Π. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: «ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ» ΕΚΔ. Gutenberg, ΑΘΗΝΑ 
1999, σ. 316
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διατυπώθηκαν αντικρουόμενες θέσεις με δογματικό και μονοπωλιακό 

προσανατολισμό που πυροδότησαν τις διαφωνίες και συγκρούσεις ανάμεσα στους 

ειδικούς των διαφόρων επιστημονικών πεδίων. Σήμερα όμως επισημαίνεται ότι σε ό,τι 

αφορά τη δυσλεξία είναι να προσδιοριστεί η λειτουργία τους όρου ως ιατρικού αλλά 

και η λειτουργία του ως παιδαγωγικού -  ψυχολογικού.

Εξάλλου συχνά συμβαίνει να υπάρχουν αρκετά θέματα που μπορεί να ανήκουν 

ταυτόχρονα στην επιστήμη της ιατρικής και σ’ εκείνες της παιδαγωγικής και της 

ψυχολογίας.

Έχει υποστηριχθεί ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να προσδίδει κανείς έμφαση και 

στις δυο προοπτικές του προβλήματος της δυσλεξίας, την ιατρική και την παιδαγωγική 

-  ψυχολογική. Με άλλα λόγια αυτό που υποστηρίζεται είναι ότι ανάμεσα στις δυο 

προοπτικές της δυσλεξίας δεν υπάρχουν αντικρουόμενες θέσεις σε θεμελιώδη θέματα 

όπως και στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα αλλά περισσότερο μια διαμάχη σε ό,τι 

αφορά την προσδιδόμενη έμφαση. Δεν τίθεται θέμα αν η μια είναι σωστή και η άλλη 

λαθεμένη. Στην περίπτωση αυτή αυτό που ενδιαφέρει είναι να γνωρίζει κανείς τους 

λόγους που επιβάλλουν να θεωρείται η δυσλεξία ως θέμα ιατρικό και τους λόγους που 

επιβάλλουν να θεωρείται από την οπτική της παιδαγωγικής -  ψυχολογικής της 

διάστασης. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η όποια υιοθετούμενη 

προοπτική θεωρητικής και ερευνητικής πρόσβασης στο πρόβλημα πρέπει να δίνει 

δυνατότητες μετουσίωσής της στο σχεδιασμό κατάλληλων και αποτελεσματικών 

στρατηγικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η ευθύνη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της δυσλεξίας είναι 

συλλογική και επιμερίζεται σ’ ένα σύνολο ειδικών που κινούνται:74

• σε επίπεδο αρχικής υποψίας και πρώτης καταγραφής συσσωρευτικών 

ενδείξεων σχετικά με συναφείς δυσκολίες του παιδιού

• σε επίπεδο συστηματικής διάγνωσης του συνδρόμου της δυσλεξίας και

• σε επίπεδο μετουσίωσης των διαγνωστικών παρατηρήσεων σε δομημένη 

εκπαιδευτική πράξη και εξατομικευμένο διδακτικό πρόγραμμα σε συνδυασμό με την 

περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του και την τελική αξιολόγηση των 

στρατηγικών παρέμβασης στο πρόβλημα.

74 Ο.Π., σ. 320
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Όμως ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην προσέγγιση και την αντιμετώπιση του 

προβλήματος της δυσλεξίας είναι ιδιαίτερα καθοριστικός δεδομένου ότι είναι ο 

πρώτος αποδέκτης των δυσκολιών του δυσλεξικού παιδιού στο γραπτό λόγο και ο 

κατεξοχήν υπεύθυνος που επωμίζεται την ευθύνη εφαρμογής προτεινόμενων 

στρατηγικών παρέμβασης στο πρόβλημα στη σχολική τάξη. Από την οπτική αυτή η 

δυσλεξία αναμφίβολα είναι πρωτίστως παιδαγωγικό πρόβλημα.

Εξάλλου από όλους τους ειδικούς που έρχονται σε επαφή με το δυσλεξικό παιδί 

μόνο ο εκπαιδευτικός έχει την ευχέρεια να το παρακολουθεί και να το αντιμετωπίζει 

καθημερινά σε μια ευρεία ποικιλία σχολικών και κοινωνικών καταστάσεων. Ο 

κεντρικός του ρόλος στην όλη διδακτική -  μαθησιακή πορεία καθιστά τον 

εκπαιδευτικό το πιο ενδεδειγμένο πρόσωπο ν’ ανακαλύψει τις ανεπάρκειες του 

παιδιού, ν’ αλλάξει τις τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας του στα πλαίσια 

κατάρτισης εξατομικευμένου προγράμματος στην προοπτική υποστήριξης του 

δυσλεξικού παιδιού. Η πολλαπλή αιτιολογική προέλευση και η πολυμορφία του 

συνδρόμου της δυσλεξίας επιβάλλουν την ανάγκη για ένα πολύπλευρο και ευέλικτο 

θεραπευτικό σχήμα με βασικό κορμό την παιδαγωγική αντιμετώπιση.

Η ουσιαστική αντιμετώπιση του πολυσχιδούς φαινομένου της δυσλεξίας 

απαιτεί ενορατική, ευέλικτη και ισορροπημένη διδασκαλία γεγονός που επισημαίνει 

την ανάγκη για συστηματική εκπαίδευση πάνω σε θέματα που αποτελούν θεμελιώδεις 

προϋποθέσεις προκειμένου το δυσλεξικό παιδί να γίνει ικανός αναγνώστης σχετικά με 

τη δομή του γραπτού λόγου.

Τα παιδιά με δυσλεξία αποτελούν ένα ανομοιογενές σύνολο με κοινό 

παρονομαστή την ανάγκη για ειδική αγωγή. Είναι παγκόσμια αποδεκτό ότι η Ειδική 

Αγωγή έχει καίρια θέση στα εκπαιδευτικά δρώμενα κάθε κοινωνίας διότι είναι ο 

χώρος που γονιμοποιεί την παιδαγωγική σκέψη και πράξη και επιπλέον δημιουργεί 

μια νέα οπτική γωνία θεώρησης της προσαρμογής και των συμπεριφορών του παιδιού 

στη σχολική ζωή, στην κοινωνική και στη μάθηση και ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης 

των αρνητικών μορφών τους.

Η αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής προσέγγισης που αποσκοπεί στην 

αντιμετώπιση της δυσλεξίας αλλά και ευρύτερα των Ε.Μ.Δ. απορρέει από τον ακριβή
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προσδιορισμό των διδακτικών στόχων, την επιλογή και χρήση του κατάλληλου υλικού 

και από τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που προωθεί τη μάθηση και την επιτυχία.75

Ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος υποστήριξης είναι μια 

σφαιρική διαδικασία που περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου φυσικού 

περιβάλλοντος και τη χρήση της ανάγνωσης και γραφής ως μέσου επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης των μαθητών.

Στην Ελληνική πραγματικότητα η δυσλεξία και ευρύτερα οι Ε.Μ.Δ. 

αντιμετωπίζονται με δυο κυρίως τρόπους 76 ανάλογα με τη σοβαρότητα του 

προβλήματος είτε με την ένταξη των δυσλεξικών παιδιών σε ειδικές τάξεις είτε με την 

ένταξη τους σε τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας που θεσμοθετήθηκε για το 

Δημοτικό και Ευμνάσιο με το Ν. 1824/1988 και με το Ν. 2043/1992 επεκτάθηκε στο 

Λύκειο και την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ).

Ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος θεωρείται η ένταξη σε ειδική τάξη ενώ η 

ενισχυτική διδασκαλία δεν μπορεί ουσιαστικά να θεωρηθεί ως υποστηρικτικό 

πρόγραμμα για δυσλεξικούς μαθητές διότι γίνεται από εκπαιδευτικούς χωρίς καμία 

επιμόρφωση στις Ε.Μ.Δ. και χωρίς εξατομικευμένο διδακτικό πρόγραμμα και ως εκ 

τούτου δεν έχει την παραμικρή λειτουργικότητα και προσφορά στο θέμα 

αντιμετώπισης του δυσλεξικού συνδρόμου.

2.2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. ΑΝΑΓΚΗ 
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Το σύνδρομο της δυσλεξίας σε παιδιά και εφήβους, σαν ειδική διαταραχή στην 

εκμάθηση του γραπτού λόγου, γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό σαν μια 

κατάσταση, η οποία παρόλο που έχει διάφορες μορφές εκδήλωσης, μπορεί, κάτω από 

ορισμένες προϋποθέσεις ν’ αντιμετωπιστεί με επιτυχία.

Βασική προϋπόθεση επιτυχίας στο εγχείρημα αυτό είναι να διασφαλιστεί στον 

απαιτούμενο χρόνο μια έγκυρη και λεπτομερής διάγνωση και αξιολόγηση του

15 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ: «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. ΤΙ ΚΑΙ 
ΓΙΑΤΙ», ΕΚΔ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Β' ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2000, σ. 235
76 Ο.Π., σ. 237
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φαινομένου, προκειμένου, στη συνέχεια, να μετουσιωθεί σε κατάλληλη εκπαιδευτική 

παρέμβαση.

Ο όρος «διάγνωση» ορίζεται ως η πράξη εντοπισμού διαταραχο'ιν με το 

κριτήριο των συμπτωμάτων μιας παθογενούς κατάστασης. Επειδή όμως ο όρος αυτός 

έχει ιατρική καταγα>γή και με το δεδομένο στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι η 

δυσλεξία δεν είναι αποκλειστικά και μόνο ιατρικό πρόβλημα προτιμάται ο όρος 

«εκτίμηση» ή «εντοπισμός»77 78 και ο σύζυγος όρος «παρέμβαση» αντί του όρου 

«διάγνωση».

Ο όρος «εκτίμηση» από παιδαγωγική σκοπιά είναι πιο ενδεδειγμένος διότι στην 

περίπτοιση της δυσλεξίας πρόκειται για είδος ειδικής μαθησιακής δυσκολίας, που 

εμφανίζεται κάτω από διαφορετικές συνθήκες, μορφή και ποσοστό και η αξιολόγησή 

της γίνεται ουσιαστικά με μέσα εμπειρικά, αφού δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί 

συγκεκριμένα αξιόπιστα και σταθμισμένα εργαλεία - δοκιμασίες, τουλάχιστον για τα 

Ελληνικά δεδομένα. Εξάλλου ο όρος διάγνωση παραπέμπει σε ιατρική προσέγγιση 

που επικεντρώνεται στην αναζήτηση και ανίχνευση της αιτιοπαθογένειας του 

προβλήματος. Από παιδαγωγική όμως άποψη ενδιαφέρει κυρίως η εμφάνιση τιον 

συμπτωμάτων του προβλήματος και λιγότερο οι αιτίες, αφού στις αιτίες σε αναφορά 

με το φαινόμενο της δυσλεξίας δε χωράει ουσιαστική παρέμβαση. Μέσα από τη 

συμπτωματική εκτίμηση του προβλήματος αναδύεται ο σχεδιασμός του κατάλληλου 

προγράμματος αντιμετώπισης της δυσλεξίας.

Βέβαια η υπαγωγή του φαινομένου της δυσλεξίας στον έλεγχο της ιατρικής 

είναι υπόθεση εύλογη με το δεδομένο ότι ο εγκέφαλος είναι ο χώρος υποδοχής και 

το ουσιαστικό «εργαλείο» αξιοποίησης της λέξης μέσω της οποίας υφαίνεται το 

σύνδρομο της δυσλεξίας. Επιπλέον, εξυπακούεται ότι στις μεταποιητικές διεργασίες 

του ακουστικού λόγου σε οπτικό (γραφή -  ανάγνωση) μετέχουν, με κυρίαρχο μάλιστα 

ρόλο, τα αισθητήρια όργανα της ακοής και της όρασης, η εύρυθμη λειτουργία των 

οποίων ελέγχεται από την ιατρική.

77 Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: «ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ» ΕΚΔΟΣΕΙΣ GUTENBERG, 
ΑΘΗΝΑ 1999, σελ. 247
78 Π. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: «ΔΥΣΛΕΞΙΑ: ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ». 
ΕΚΔ. ΣΑΒΒΑ A ΑΣ, ΑΘΗΝΑ 2001, ΤΟΜΟΣ Γς, σελ. 3
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Η διερεύνηση της φύσης της δυσλεξίας, η εκτίμηση και συνακόλουθα η 

αντιμετοδπισή της είναι ζήτημα διεπιστημονικό. Απασχολεί διάφορες περιοχές της 

έρευνας και επαγγελματικές ομάδες από τους τομείς της ψυχολογίας, της εκπαίδευσης 

και της ιατρικής Μολονότι υπάρχει μια αρχική συμφωνία για την αναγκαιότητα της 

διεπιστημονικής προσέγγισης, και συχνά αναγνωρίζεται ότι πρέπει ν’ αποφευχθεί ο 

σκόπελος των μονομερών προσεγγίσεων, στην πράξη όμως υπάρχουν πολλές 

διαφωνίες μεταξύ των ειδικών κλάδων και ασυμμετρίες των ποικίλων ερευνητικών 

πλαισίων. Διαφωνίες υπάρχουν ακόμη και μέσα στο ίδιο το επιστημονικό πεδίο.

Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η σχηματική διάκριση που γινόταν κατά το 

παρελθόν σε ιατρικό και ψυχοπαιδαγωγικό μοντέλο προσέγγισης, σήμερα έχει 

αισθητά υποχωρήσει, είναι πιο δυσδιάκριτη και οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων 

επιστημονικών κλάδων είναι περισσότερο συνεργατικές.

Είναι ευνόητο ότι αυτό που έχει βαρύνουσα σημασία στην εκτίμηση της 

δυσλεξίας, εστιάζεται στον προσανατολισμό σχετικά με τον τρόπο προσφοράς 

κατάλληλης βοήθειας και υποστήριξης στο δυσλεξικό παιδί, αντί να ξοδεύεται 

πολύτιμος χρόνος για το ποιος έχει τα πλέον ενδεδειγμένα επαγγελματικά «χαρτιά» 

στο ζήτημα αυτό.
79Η Εταιρεία Δυσλεξίας Oron Society (EDO) έχει διατυπώσει τέσσερις άξονες 

για τη θεώρηση και κατ’ επέκταση για την εκτίμηση του φαινομένου, αναφέρονται 

ότι:

■ Οι διαφορές είναι προσωπικές

■ Η διάγνωση είναι κλινική

■ Η παρέμβαση είναι εκπαιδευτική

■ Η κατανόηση είναι επιστημονική

Πέρα από τις διαφωνίες των διαφόρων επαγγελματικών κλάδων που αφορούν 

το ζήτημα της κύριας ευθύνης για τον εντοπισμό της δυσλεξίας μια σύγχρονη 

αξιολόγηση των αναπτυξιακών δυσκολιών για να είναι έγκυρη και αποτελεσματική, 

οφείλει να είναι διεπιστημονική και συνεργατική, εμπλέκοντας ειδικότητες από 

διαφόρους επιστημονικούς τομείς. Ο εντοπισμός της δυσλεξίας δεν είναι έργο ενός και 79

79 Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: «ΔΥΣΛΕΞΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ. ΟΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΤΡΑΠΟΣ, 
ΑΘΗΝΑ 1998, σελ. 3
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μόνον ειδικού αλλά ομάδας ειδικών καθόσον η κάθε ειδικότητα έχει ανάγκη όχι μόνο 

την οπτική γωνία αλλά τις περισσότερες φορές και την πρακτική βοήθεια της άλλης.

Σχεδιάγραμμα 1. Ορισμένες δυνατές διαδρομές αξιολόγησης του δυσλεξικού παιδιού80

Πηγή: BRITISH DYSLEXIA ASSOCIATION (χ.χ.). D yslexia. E arly Identification. A Booklet fo r  H ealth  

C are Professionals. London

Η σωστή διαγνωστική προσέγγιση πρέπει να είναι πολυπαραγοντική διότι 

απαιτεί τη διερεύνηση πολλών παραμέτρων όπως είναι

■ το οικογενειακό περιβάλλον

■ το νοητικό δυναμικό του παιδιού

■ η συναισθηματική κατάσταση του παιδιού

■ η φυσική / οργανική κατάσταση

■ η αξιολόγηση των σχολικών δεξιοτήτων

Στη διαγνωστική διαδικασία γίνεται πολυπαραγοντική διερεύνηση κάθε 

παιδιού και της οικογένειάς του που οδηγεί σε εκτιμήσεις τόσο σε οργανικό και 

εξελικτικό επίπεδο όσο και σε ψυχολογικό και συναισθηματικό επίπεδο. Η μαθησιακή 

και γλωσσική λειτουργικότητα του παιδιού συνδυάζονται με τις παραπάνω 

παραμέτρους και διαμορφο'ινεται η σφαιρική εικόνα των δυσκολκόν και ικανοτήτων 80

80 Δ.Π. ΣΤΑΣΙΝΟΣ, «ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ», ΕΚΔ. GUTENBERG. 
ΑΘΗΝΑ 1999, σελ. 262
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του παιδιού. Με το δεδομένο αυτό καταρτίζεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα 

αποκατάστασης και μέσα σ' ένα κλίμα ενθάρρυνσης και ενδυνάμωσης των 

δυνατοτήτων του, μπορεί το παιδί να ξεπεράσει πολλές από τα δυσκολίες του και να 

εξελιχθεί ομαλά τόσο κοινωνικά όσο και συναισθηματικά. Από τα παραπάνω 

προεκτεθέντα προκύπτει ότι η ουσιαστική εκτίμηση του δυσλεξικού παιδιού δεν είναι 

«μονοπώλιο» και αποκλειστικότητα μιας ειδικότητας αλλά είναι έργο συνολικά της 

διεπιστημονικής ομάδας στα πλαίσια της οποίας η κάθε ειδικότητα έχει το δικό της 

μερίδιο ευθύνης και συνεισφοράς σε μια συλλογική αξιολόγηση.

Το έργο αυτό επιτελείται με τη συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων σ’ 

επίπεδο οφθαλμίατρου, ωτορινολαρυγγολόγου, παιδίατρου, ψυχολόγου, ειδικού 

παιδαγωγού, λογοθεραπευτή και κοινωνικού λειτουργού που κατά περίπτωση 

συνεργάζονται μεταξύ τους, (σχήμα 1)

2.2.1 Κύριοι στόχοι διαγνωστικής διαδικασίας

Η ουσιαστική εκτίμηση του φαινομένου της δυσλεξίας κινείται στην προοπτική
'  '  82 των παρακατω στόχων:

α. Να προσδιοριστεί η ύπαρξη ή μη ενός προβλήματος δυσλεξίας και η φύση 

του, εφόσον αυτό υπάρχει. Η αναγνώριση ενός δυσλεξικού παιδιού εμπεριέχει την 

έννοια του αποκλεισμού άλλων παθολογικών καταστάσεων. Ο πρώτος στόχος της 

διάγνωσης είναι να δοθεί μια εξήγηση για τη φύση του γλωσσικού προβλήματος που 

ενδεχόμενα αντιμετωπίζει το παιδί.

β. Να συντεθεί το προφίλ των ειδικών δυσκολιών του δυσλεξικού παιδιού στην 

επεξεργασία του γραπτού λόγου καθώς και των γνωστικών δυνατοτήτων του που 

υπαγορεύονται από αντίστοιχες εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο. Ο δεύτερος 

στόχος της διαγνωστικής διαδικασίας είναι με κριτήριο το προφίλ του παιδιού να 

δοθεί με διαγνωστικά στοιχεία μια εξήγηση στο εμπλεκόμενο εξειδικευμένο 81 82

81 Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ «ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ GUTENBERG, 
ΑΘΗΝΑ 1999, σελ. 250
82 Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ «ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ GUTENBERG, 
ΑΘΗΝΑ 1999, σελ. 250
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προσωπικό αλλά και στον εκπαιδευτικό του παιδιού σχετικά με την ακρίβεια ή μη των 

αρχικών τους υποψιών γύρω από τη γλωσσική συμπεριφορά του παιδιού.

γ. Να προταθεί και να καταρτισθεί ένα πρόγραμμα παρέμβασης στο πρόβλημα 

που θα στηρίζεται στην αναγνώριση των ιδιαίτερων δυσκολιών του παιδιού, ένα 

πρόγραμμα με δομή και συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους. Ο τρίτος και πλέον 

ενδιαφέρων στόχος, επομένως, της διαγνωστικής διαδικασίας είναι να προσφέρει τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών διδασκαλίας 

που θ’ αποβλέπουν στην άμβλυνση του προβλήματος του δυσλεξικού παιδιού.

Οι παραπάνω βασικοί στόχοι είναι σαφές ότι προσδιορίζουν το χαρακτήρα της 

διαγνωστικής διαδικασίας. Υπαγορεύουν μια διαδικασία λειτουργική και ταυτόχρονα 

περιγραφική. Η λειτουργική της ιδιότητα συνδέεται με την αναγνώριση των 

ελλειμμάτων του παιδιού στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και η περιγραφική 

ιδιότητα αφορά τους προτεινόμενους τρόπους εκπαιδευτικής παρέμβασης στο 

πρόβλημα ώστε να βελτιωθεί η εικόνα της αναγνωστικής συμπεριφοράς του παιδιού.

Το έργο επομένως της διαγνωστικής ομάδας δεν εξαντλείται μόνο στη 

σκιαγράφηση του αναγνωστικού προφίλ του δυσλεξικού παιδιού αλλά εκτείνεται και 

συμπεριλαμβάνει σαφείς και αναλυτικές προτάσεις που θα επιτρέψουν την κατάρτιση 

ενός θεραπευτικού προγράμματος με συγκεκριμένες στρατηγικές διδασκαλίας που θα 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του δυσλεξικού παιδιού.

2.2.2. Η αξία της πρώιμης διάγνωσης

Οι έρευνες σε διεθνή κλίμακα και η συσσοϊρευμένη εμπειρία και γνώση 

υποστηρίζουν με έμφαση την αξία της πρώιμης αξιολόγησης και παρέμβασης στο 

πρόβλημα της δυσλεξίας και ευρύτερα των Ε.Μ.Δ. δεδομένου ότι προλαμβάνει μια 

ενδεχόμενη πολυετή συσσώρευση συναισθημάτων απογοήτευσης και αποθάρρυνσης 

του παιδιού εξαιτίας της επανειλημμένης γλωσσικής του αποτυχίας.

Είναι βέβαια γνωστό ότι η δυσλεξία είναι ένα πρόβλημα που εκδηλώνεται μετά 

την είσοδο του παιδιού στο σχολείο αφού αναφέρεται στην εκμάθηση του γραπτού
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λόγου. Όμως η πρώιμη διάγνωση στηρίζεται στο γεγονός8’ ότι η δυσλεξία συνδέεται 

και με δευτερογενή χαρακτηριστικά όπως υπερκινητικότητα. δυσκολίες 

συγκέντρωσης προσοχής, δυσκολίες προσανατολισμού, ελαφρές διαταραχές στη 

συμπεριφορά. Με βάση αυτά τα δευτερογενή χαρακτηριστικά είναι δυνατόν να γίνει 

μια πρώτη προσπάθεια εντοπισμού παιδιών υψηλής επικινδυνότητας.

Σε μερικές χώρες, όπως είναι οι Η.Π.Α. προο)θούνται προσπάθειες προ'υμης 

διάγνωσης της δυσλεξίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και για το σκοπό αυτό έχουν 

κατασκευαστεί ανάλογα διαγνωστικά τεστ.

Τα πλεονεκτήματα της πρώιμης αξιολόγησης και παρέμβασης μπορούν να 

συνοψιστούν στα παρακάτω:

■ Η πρώιμη αξιολόγηση και παρέμβαση μπορεί να προλάβει ή να μεκόσει τις 

ψυχολογικές ματαιώσεις που βιώνουν τα δυσλεξικά παιδιά πριν η σχολική 

αποτυχία διαβρώσει τον αυτοσεβασμό και την αυτοεκτίμησή τους. Έτσι 

μπορεί να επηρεάσει αποφασιστικά τις προοπτικές του παιδιού στο σχολείο 

και στην κοινωνία ευρύτερα.

■ Μπορεί να υποβοηθήσει στην εδραίωση δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες 

στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας.

■ Στις μικρότερες ηλικίες είναι πιο εύκολο να βρεθούν τρόποι κινητοποίησης 

και ενεργοποίησης του παιδιού.

■ Δίνει την ευχέρεια να προσφέρεται η κατάλληλη βοήθεια σε μια ηλικία 

όπου η μάθηση λαμβάνει χώρα με εύκολο τρόπο πριν το παιδί παγιώσει 

ορισμένες «κακές» αναγνωστικές συνήθειες.

■ Μια πρώιμη διάγνωση που επισημαίνει τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία του 

παιδιού όταν τεθεί υπόψη των γονέων του τους βοηθάει ν' αποδεχτούν πιο 

εύκολα και το παιδί και το πρόβλημα και κατ' επέκταση, με την κατάλληλη 

καθοδήγηση, να γίνουν αποτελεσματικότεροι στην υποστήριξη του παιδιού.

Ατυχώς όμως στη χώρα μας83 84 τα περισσότερα παιδιά με ειδικές δυσκολίες στη 

μάθηση παραπέμπονται για διαγνωστική εξέταση σε ηλικία μεταξύ εννέα και έντεκα

83 Μ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: «ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ -  ΔΥΣΛΕΞΙΑ», 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1989, σελ. 18
84 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΑΥΧΡΟΝΟΠΟΥΑΟΥ: «ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ», ΤΟΜΟΣ Α \ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΤΡΑΠΟΣ, Δ' ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2001, σελ. 210
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ετοόν. όταν πλέον σύμφωνα με τους ερευνητές, έχει μειωθεί η πλαστικότητα του 

εγκεφάλου και το παιδί έχει γευτεί τις αρνητικές επιδράσεις της επανειλημμένης 

σχολικής αποτυχίας.

Συμπερασματικά φαίνεται ότι είναι χρήσιμο και οικονομικό να 

συνειδητοποιηθεί η αξία της πρώιμης διάγνωσης της δυσλεξίας και η ανάγκη να 

υιοθετηθεί μια στρατηγική πρώιμης παρέμβασης με επικέντρωση της προσοχής στους 

μικρούς μαθητές και όχι στους μεγαλύτερους αρνούμενοι να ακολουθήσουμε αυτό 

που ένα άρθρο στο Νοννεινεείί ονομάζει «στρατηγική του επιδέσμου» που σημαίνει 

ότι «όταν ένα προϊόν δε βγαίνει σωστό από την αλυσίδα παραγωγής προσπαθεί κανείς 

να το διορθώσει στο τελικό στάδιο».

2.3 ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ -  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

2.3.1 Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα: Γενικά

Τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα είναι υπηρεσίες για παιδιά και εφήβους μέχρι 18 

χρονών, οι οποίες έχουν ως σκοπό την αντιμετοόπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας σε 

εξωνοσοκομειακή βάση. Είναι γνωστά και με άλλες ονομασίες όπως 

ιατροπαιδαγωγικοί σταθμοί, ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες, κέντρα παιδοψυχιατρικής 

υγείας ή υγιεινής.

Τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα δε λειτουργούν αυτόνομα ως ανεξάρτητες 

μονάδες αλλά ανήκουν σε φορείς υγείας όπως είναι τα γενικά ή ειδικά νοσοκομεία 

(παιδιατρικά, παιδοψυχιατρικά). Επίσης, είναι δυνατόν να ανήκουν σε φορείς 

εκπαίδευσης και ειδικής εκπαίδευσης, σε προνοιακούς φορείς καθώς και σε φορείς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το έργο των ιατροπαιδαγωγικών κέντρων συνδέεται κυρίως με τη διάγνωση 

και τη θεραπευτική αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας καθώς και με την *

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΠΟΨΗ», ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, σελ. 75
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πρόληψη, την εκπαίδευση της κοινότητας για θέματα ψυχικής υγείας καθώς και την 

έρευνα.

Τα προβλήματα που συνήθο)ς αντιμετωπίζουν είναι προβλήματα της 

ψυχοκινητικής εξέλιξης, προβλήματα συμπεριφοράς, διαταραχές λόγου και ομιλίας, 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες καθώς και με προβλήματα συναισθηματικής σφαίρας.

Σύμφωνα με στατιστικές εκτιμήσεις, το ποσοστό των παιδιών και εφήβων που 

παρουσιάζουν προβλήματα για τα οποία χρειάζεται αντιμετώπιση από υπηρεσίες των

ιατροπαιδαγωγικών κέντρων υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του
86παιδικού και εφηβικού πληθυσμού.

2.3.1.1 Διαγνωστική διαδικασία στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα

Η λειτουργία του ιατροπαιδαγωγικού κέντρου είναι συνυφασμένη με τη 

διεπιστημονική ομάδα γνωστή ως παιδοψυχιατρική ομάδα, η οποία βασικά 

αποτελείται από τον παιδοψυχίατρο που συνήθως είναι ο συντονιστής της ομάδας, τον 

ψυχολόγο συνήθως κλινικό ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό. Αυτός είναι ο 

σταθερός πυρήνας της παιδοψυχιατρικής ομάδας, η οποία σε διευρυμένη μορφή 

μπορεί να περιλαμβάνει και λογοπεδικό, ειδικό παιδαγωγό και ψυχοθεραπευτή.

Η κατάλληλη σύνθεση της παιδοψυχιατρικής ομάδας και η συνοχή της 

μπροστά στον κοινό σκοπό είναι προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της 

αποτελεσματικής διαγνωστικής διαδικασίας. Η εργασία αυτή, υπεύθυνη και 

διαφοροποιημένη, στηρίζεται στην επαγγελματική επάρκεια -  εκπαίδευση και 

εμπειρία -  που βοηθά το κάθε μέλος, μέσα στην επαγγελματική του ιδιαιτερότητα, να 

λειτουργεί ισότιμα και συμπληρωματικά με τα άλλα μέλη. Η διεπιστημονική ομάδα 

δεν είναι απλή παράθεση ειδικοτήτων ή εμπειρογνωμόνων. Κάθε μέλος της ξεπερνά 

τα όρια του ειδικού του χώρου για να λειτουργήσει στο διεπιστημονικό χώρο. Τα μέλη 

της συνδέονται με οργανική σχέση. Οι συγκρούσεις αναπόφευκτα δε λείπουν αλλά 

μέσα από τη διαλεκτική των αντιθέσεων σε συνδυασμό με το συντονισμό τους 86

86 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΛΕΞΙΚΟ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 
ΑΘΗΝΑ 1993, ΤΟΜΟΣ 3°\ σελ. 2382

88



αντιμετωπίζουν περισσότερο αποτελεσματικά τα προβλήματα των ατόμων, απέναντι 

στα οποία είναι από κοινού υπεύθυνοι.

Το σχήμα εργασίας που ακολουθείται συνήθως κατά τη διαγνωστική 

διερεύνηση περιλαμβάνει:

• Ιατροκοινωνικό ιστορικό

Η λήψη του οικογενειακού -  κοινωνικού ιστορικού γίνεται συνήθως από 

ειδικευμένο Κοινωνικό Λειτουργό, ο οποίος σε συνεντεύξεις με τους γονείς, 

συγκεντρώνει πληροφορίες για το ατομικό ιστορικό του παιδιού, τη ζωή του, τις 

σχέσεις του με την οικογένεια και το άμεσο περιβάλλον του. Πρόκειται για μια 

εμπεριστατο)μένη αξιολόγηση της οικογενειακής πραγματικότητας και της δυναμικής 

της σε σχέση με το παιδί και τις ανάγκες του. Το υλικό της κοινωνικής έρευνας δίνει 

σημαντικά στοιχεία τόσο στον παιδοψυχίατρο όσο και στον ψυχολόγο. Τη λήψη του 

ιατρικού ιστορικού την αναλαμβάνει γιατρός μέσα από το οποίο αντλεί πληροφορίες 

για την εξελικτική πορεία της υγείας του παιδιού προκειμένου να εντοπισθούν ή να 

αποκλεισθούν προβλήματα που σχετίζονται τόσο με την αιτιολογία όσο και τη 

συμπτωματολογία των μαθησιακών δυσχερειών του παιδιού. Η λήψη του ιστορικού 

δίνει τον προσανατολισμό για την προσέγγιση του προβλήματος και στηρίγματα για 

την ανάλυση των διαγνωστικών αποτελεσμάτων.

• Ψυχολογικές εξετάσεις

Η ψυχολογική αξιολόγηση από τον κλινικό ψυχολόγο περιλαμβάνει δυο σκέλη. 

Το ένα αφορά το γνωστικό τομέα (αντιληπτικές, κινητικές, γνωστικές ικανότητες του 

παιδιού) και το άλλο αφορά τη διερεύνηση της συναισθηματικής και συμπεριφορικής 

κατάστασης του παιδιού. Χρησιμοποιούνται τεστ νοητικά, αντιληπτικά και διαφόρων 

ικανοτήτων που βοηθούν στη διαφοροδιάγνωση, στη διάκριση δηλαδή του 

προβλήματος του παιδιού από άλλες καταστάσεις και στον εντοπισμό των γνωστικών 

ανεπαρκειών του παιδιού. Τα ψυχολογικά ευρήματα συνεισφέρουν ουσιαστικά στη 

διάγνωση και στην αποκατάσταση και συχνά αποτελούν την αφετηρία για την
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κατάρτιση προγραμμάτων υποστήριξης και αντιμετο'ιπισης των δυσχερεκύν του 

παιδιού.87

Τα κυριότερα τεστ88 που χρησιμοποιούν οι ιατροπαιδαγοηακές υπηρεσίες στην 

Ελλάδα είναι:

1. Το τεστ του WISC: Ελέγχει και τη γενική και τις επιμέρους νοητικές 

ικανότητες του παιδιού, ειδικά για παιδιά σχολικής ηλικίας από 8-18 

ετών. Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των ανεπαρκειών και των 

δυνατοτήτων του παιδιού στο νοητικό τομέα.

2. To Detroit test: Πρόκειται για τεστ πολυϊκανοτήτων, το οποίο εκτός του 

ότι διερευνά ιδιαίτερους τομείς τις γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού 

είναι ίσως το μόνο ψυχολογικό τεστ που δίνει πληροφορίες για τη 

λειτουργία του λόγου, στοιχείο που δεν προσφέρουν άλλα σταθμισμένα 

τεστ.

3. Το ΙΤΡΑ:89 Είναι το Illinois test ψυχογλωσσικών ικανοτήτων. Έχει 

κατασκευαστεί από το 1961 και η πολύχρονη εμπειρία χρήσης του στις 

αγγλόφωνες χώρες είναι πολύ θετική τόσο για την αξιοπιστία του, όσο 

και για την προσφορά του στην πράξη. Στην Ελλάδα έχει σταθμιστεί 

από τον I. Παρασκευόπουλο. Αξιοσημείωτο είναι ότι αναφερόμενοι σε 

σταθμισμένα τεστ εννοούμε αυτά που έχουν επεξεργαστεί ώστε να 

χρησιμοποιούνται ομοιόμορφα για το σκοπό που προορίζονται. Ελέγχει 

τη δομή, το περιεχόμενο και τη χρήση του λόγου. Είναι κατάλληλο για 

παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Το στοιχείο που το 

διαφοροποιεί από τα άλλα τεστ είναι ότι μπορεί να κάνει 

διαφοροδιάγνωση ανάμεσα σε νοητικά καθυστερημένα παιδιά και σε 

παιδιά με Ε.Μ.Δ. Αυτό συμβαίνει διότι αξιολογεί δυο επίπεδα, το 

νοητικό που δείχνει τις ικανότητες του παιδιού και το επίπεδο 

αυτοματισμού δηλαδή το επίπεδο στο οποίο το παιδί είναι έτοιμο για 

μάθηση. Περιέχει δώδεκα δοκιμασίες που ελέγχουν τις διόδους

87 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΛΕΞΙΚΟ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 
ΑΘΗΝΑ 1993, ΤΟΜΟΣ 3“% σελ. 2387
88 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΠΟΨΗ», ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, σελ. 103
89 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ -  ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΝΑΚΗ: «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗ, Β' ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2000, σελ. 94
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επικοινοινίας, τις ψυχογλωσσικές επεξεργασίες και τα επίπεδα 

οργάνωσης των εμπειριών του ατόμου, (σχήμα 1)

Σχήμα 1. Θεωρητικό πρότυπο (model) του Ιλλινόις Τεστ Ψυχογλωσσικών Ικανοτήτων -  ΙΤΡΑ11
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Η ψυχολογική διερεύνηση τελειώνει με την εκτίμηση της συναισθηματικής 

κατάστασης του παιδιού που μπορεί να γίνει με σταθμισμένες κλίμακες ή με κλινική 

εξέταση και παρατηρήσεις του παιδιού από τον ειδικό ψυχολόγο. Η διαδικασία αυτή 

διερευνά την ύπαρξη πρωτογενών ή δευτερογενών προβλημάτων στον 

συναισθηματικό και συμπεριφορικό τομέα και βοηθά στη διαφοροδιάγνωση ανάμεσα 

σε συναισθηματικές παθολογικές καταστάσεις και τις καθαρά Ε.Μ.Δ.

• Παιδοψυχιατρική εκτίμηση -  Αλλες ιατρικές εξετάσεις90 91

Η παιδοψυχιατρική εκτίμηση δίνει πληροφορίες γενικότερα για την 

προσωπικότητα και τα επίπεδα ανάπτυξης ενώ δίνει συστηματικά και λεπτομερειακά

90 Μ. ΜΑΡΚΟΒΙΤΗΣ -  Μ. ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ, «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ», ΕΚΔ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, ΘΕΣ/ΚΗ 1991, σελ. 72
91 ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΚΟΒΙΤΗΣ -  ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ: «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΑΞΗ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1991, σελ. 81
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όλα τα στοιχεία για τη μορφή και το περιεχόμενο των προβλημάτων. Ειδικότερα στην 

περίπτωση της πιθανής μαθησιακής δυσκολίας δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην 

κινητική ανάπτυξη, στη γλωσσική ανάπτυξη και στην εκτίμηση της συναισθηματικής 

και κοινωνικής κατάστασης ιδιαίτερα στους εφήβου.

Τα στοιχεία της παιδοψυχιατρικής εξέτασης έχουν μεγάλη σημασία για την 

εδραίωση της διάγνωσης και τον αποκλεισμό άλλοιν παθολογικών καταστάσεων.

Για την αξιολόγηση είναι χρήσιμα και μερικές φορές αναγκαία τα πορίσματα 

άλλων εξετάσεων όπως ακουολογικής, οφθαλμολογικής, παιδονευρολογικής και 

αξονικής τομογραφίας.

• Παιδαγωγική εξέταση,2

Συνήθως γίνεται από ψυχολόγο διότι τα περισσότερα αναγνωρισμένα 

ιατροπαιδαγωγικά κέντρα δεν είναι στελεχωμένα με ειδικό παιδαγωγό.

Με την εξέταση αυτή επιδιώκεται ο εντοπισμός δυσκολιών στα διάφορα 

επίπεδα σχολικής μάθησης: ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία, αριθμητική, κατανόηση. 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ειδικά τεστ ή παιδαγωγικό υλικό που μπορεί να 

κατασκευάζει και να χρησιμοποιεί ο ίδιος ο ειδικός.

Όλες οι παραπάνω αξιολογήσεις κατά κανόνα γίνονται στα αναγνωρισμένα 

ιατροπαιδαγωγικά κέντρα αλλά υπάρχουν και αρκετά κέντρα που δεν μπορούν να 

καλύψουν όλους τους τομείς είτε λόγω έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής είτε διότι 

δεν είναι στελεχωμένα με όλο το αναγκαίο προσωπικό.

Η συνεκτίμηση των πληροφοριών των ευρημάτων από όλες τις 

προαναφερόμενες αξιολογήσεις επιτρέπει στη διαγνωστική ομάδα τη διατύπωση της 

τελικής διάγνωσης. Σε περίπτωση που διαγνωστεί πρόβλημα δυσλεξίας, το επόμενο 

διαγνωστικό βήμα είναι να αξιολογηθεί η σοβαρότητα του προβλήματος και ο τύπος 

δυσλεξίας. Η διαγνωστική διαδικασία κλείνει με τη σύνταξη έκθεσης με τα ευρήματα 

της όλης ιατροπαιδαγαιγικής εξέτασης.

Οι ιατροπαιδαγωγικές εκτιμήσεις είναι σημαντικές διότι αποτελούν τη βάση 

πάνω στην οποία σχεδιάζονται στρατηγικές παρέμβασης στο πρόβλημα στην 

προοπτική της αποτελεσματικής αντιμετιόπισής του. 92

92 Ο.Π.,σ. 82
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2.3.1.2 Σημεία κριτικής και προβληματισμού

Είναι πολλά και γνωστά τα προβλήματα που έχουν προκόψει από την 

παραπομπή των μαθητών και κυρίως της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για 

αξιολόγηση -  διάγνωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και ιδιαίτερα της 

δυσλεξίας.

Τα πλέον αντιπροσωπευτικά είναι:

• Τα υπάρχοντα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα είναι λιγοστά σε αναλογία με τις 

υπάρχουσες ανάγκες. Σήμερα λειτουργούν περίπου 15 ιατροπαιδαγωγικά κέντρα στην 

Αθήνα, 5 στη Θεσσαλονίκη και σε μερικές πρωτεύουσες νομών (Βόλος, Πάτρα, 

Ηράκλειο, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα).

Στις υπηρεσίες αυτές προσφεύγουν γονείς για μια σειρά από προβλήματα αφού 

είναι οι μόνοι εγκεκριμένοι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι εκδίδουν το πιστοποιητικό που 

βεβαιώνει το μαθησιακό πρόβλημα του παιδιού ώστε να κάνει χρήση του 

αναγνωρισμένου από το νόμο δικαιώματος της προφορικής εξέτασης απαλλασσόμενο 

από τη δοκιμασία των γραπτών εξετάσεων οι οποίες προδικάζουν την αποτυχία του. Η 

λίστα αναμονής από την ημέρα που ο γονιός εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την 

εξέταση του παιδιού του στο ιατροπαιδαγωγικά κέντρο μέχρι την ημέρα που μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η επίσκεψη στην «καλύτερη» περίπτωση ξεπερνά τους τρεις μήνες. 

Και όμως σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ανά 100.000 -  200.000 

πληθυσμού θα πρέπει να υπάρχει ένα ιατροπαιδαγωγικά κέντρο, που θα αποτελεί τον 

πυρήνα υποδοχής και συντονισμού των υπηρεσιών της περιοχής. Με το δεδομένο 

αυτό η χώρα μας θα έπρεπε να διαθέτει τουλάχιστον 100 ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.9,

■ Η δυνατότητα της ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας να παρακολουθήσει την 

πορεία ενός παιδιού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι περιορισμένη 

εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των παιδιών που βρίσκονται πάντα στην 

αναμονή για ιατροπαιδαγωγική εξέταση. Γι’ αυτό με τα σημερινά δεδομένα 

η δραστηριότητα της ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας εξαντλείται στη 

διάγνωση κυρίως. Η διαγνωστική αξιολόγηση στο μεγαλύτερο ποσοστό δεν 

είναι ούτε περιγραφική ούτε λειτουργική και δεν προτείνεται διδακτικό

93 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ» ΤΕΥΧΟΣ 32-33, 1997,
σελ. 74
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πρόγραμμα ώστε να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί στο παιδαγωγικό τους 

έργο.

■ Η πλέον αρνητική94 όμως πλευρά του θέματος είναι ότι οι περισσότερες 

χορηγούμενες γνωματεύσεις δεν έχουν καμία αξία για το παιδαγωγικό έργο 

αφού ούτε η φύση των δυσκολιών περιγράφεται ούτε προτείνεται 

υποστηρικτικό πρόγραμμα για τους μαθητές. Οι δυσκολίες πιστοποιούνται 

«τηλεγραφικά» σ’ ένα κείμενο 5-10 γραμμο'ιν που λέγεται 

«ιατροπαιδαγωγική βεβαίωση». Στην εξέταση -  διάγνωση αναφέρεται ότι ο 

μαθητής έχει δυσλεξία, ότι το νοητικό του δυναμικό είναι φυσιολογικό και 

ότι πρέπει να εξετάζεται προφορικά.

Πλήρεις διαγνώσεις με πρόταση διδακτικού -  ψυχολογικού υποστηρικτικού 

προγράμματος είναι εξαίρεση που δεν αναιρεί τον κανόνα, (σχήμα 1)

Σχήμα I95

ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧλ Σ

του ..................................

Ημερομηνία Γέννησης..............

Ημερομηνία Εξέτασης 20/10/1997

Στις 2.09.1998. 0 μαθη της.......................... προσήλθε στο Τμήμα Ψυχολογίας τσυ Νοσοκομείου μας χροκείμενσυ να υχορληθα σε εκτενή

εξέταση με σειρά τεστ για την διάγνωση των μαθησακων δυσκολιών. Αν άλυτος ά, υποβλήθηκε στ' ακόλουθα κριτήρια (τεστ).

• Τεστ Οοθα^μο κίνησης
• J6o τεστ εκτίμησης της Νοημοσύνης (WISC-R & RAVEN*)
• Τεστ Μαθηματικών
• JOo τεστ βραχύχρονης μνήμης (άμεσος μνήμη)
•  J6 o  τεστ Ανάγνωσης - Γραοής · Ορθογραφίας
• Τεστ Ψυχοκινητικής Ανάχτυάης-Οργαννκότητας (BENDER VISUAL MOTOR GEST.ALT TEST)
•  Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας (κατανόηση κειμένου)
• Προβολικό τεστ εκτίμησης της Προσωπικότητας (Rorschach Inkblot Test)

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των τεστ αυτών και <ηο τα οποία απορρέει η διαγνωστική και προγνωστική εκτίμηση χαοαθετονται στο 
Σημείωμα της Αναλυτικής Διερεύνησης του μαθητή. (Ακολουθεί δισέλιδο σημείωμα με υποστηρικτικό πρόγραμμα)

94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001, 
σελ. 56
95 Ε.Ε.Δ., ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ. 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001, ΑΘΗΝΑ 2001. σελ. 57
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■ Από τη διεπιστημονική ομάδα του ιατροπαιδαγωγικού κέντρου απουσιάζει 

ο εξειδικευμένος εκπαιδευτικός. Το γεγονός αυτό αποδυναμώνει την 

ουσιαστική εμπλοκή του εκπαιδευτικού από την κατανόηση του 

προβλήματος και δεν επιτρέπει την οργάνωση κατάλληλων στρατηγικών 

δράσης που αφορούν την υποστήριξη του μαθητή.

■ Τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα δεν έχουν θεσμοθετηθεί ως αυτοδύναμες 

υπηρεσίες.46 Λειτουργούν άτυπα ως τμήματα άλλων δομών, με συνέπεια να 

μη διαθέτουν οργανισμό, ώστε να λαμβάνουν ανεξάρτητα χρηματοδότηση 

και να μπορούν να κάνουν προσλήψεις δεδομένου ότι αφού δεν υπάρχει 

οργανισμός, δεν υπάρχει πρόβλεψη για οργανικές θέσεις άρα ούτε και για 

κοινές θέσεις που μέσα από τη διαδικασία προκήρυξής τους θα 

προωθούσαν την επίλυση του προβλήματος της επαρκούς στελέχωσής τους 

που θα καθιστούσε αναμφισβήτητα πιο απρόσκοπτο και αποτελεσματικό το 

έργο τους.

2.3.2. Κινητές διαγνωστικές μονάδες

Με το Π.Δ. 472/83 που αναφέρεται στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στους Νομάρχες είναι δυνατό να 

συγκροτηθεί με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κινητή διαγνωστική μονάδα για τη 

διενέργεια διαγνωστικής εξέτασης παιδιών και εφήβων με ιδιαίτερα προβλήματα στη 

μάθηση.

Η μονάδα αυτή λειτουργεί στην έδρα του Νομού ή μεταβαίνει σε πόλεις και 

κωμοπόλεις συνεργαζόμενη με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες.

Αποτελείται από νευρολόγο, ψυχίατρο, ψυχολόγο -  κατά προτίμηση σχολικό 

ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό και το έργο της είναι ανάλογο με το έργο των 

ιατροπαιδαγοιγικών κέντρων. 96

96 ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, σελ. 57
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Η πραγματικότητα της καθημερινής λειτουργίας των διαγνωστικών κινητοιν 

μονάδων δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τα γραφόμενα του Π.Δ. 472/83.

Οι νομαρχιακές διαγνωστικές μονάδες συγκροτούνται από δημόσιους 

υπαλλήλους που ήδη υπηρετούν σε άλλες θέσεις και ως εκ τούτου συχνά δεν έχουν 

την δυνατότητα να συνεδριάζουν σε τακτά διαστήματα.

Επιπλέον, σπάνια είναι εφικτή η μετακίνησή τους σε μικρές πόλεις και 

κωμοπόλεις εξαιτίας είτε οικονομικοιν είτε διοικητικών περιορισμών, ενο') ο 

εξοπλισμός που διαθέτουν είναι εξαιρετικά φτωχός και δεν υπάρχει σταθερή 

συμμετοχή των μελών της μονάδας.97

Κατά τον τρόπο αυτό οι νομαρχιακές διαγνωστικές μονάδες λίγες φορές έχουν 

τη δυνατότητα μιας συνολικής διάγνωσης οπότε είτε παραπέμπουν τις διάφορες 

περιπτώσεις σε κάποιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο είτε περιορίζονται σε γενικές και 

αόριστες εκτιμήσεις για το πρόβλημα του παιδιού ή του εφήβου.

2.3.3. Κ.Δ.Α.Υ.: Ένας καινοτόμος μηχανισμός. Οργάνωση -  σκοπός -  
αρμοδιότητες

Το ΥΓΙΕΠΘ, στις τελευταίες δυο δεκαετίες, πιεζόμενο από πολιτικές και 

κοινωνικο-οικονομικές συγκυρίες και υποχρεώσεις στα πλαίσια της ισότιμης 

συμμετοχής της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλους διεθνείς 

οργανισμούς διαμόρφωσε μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική για τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες και, ιδιαίτερα για τα άτομα με «ειδικές μαθησιακές δυσκολίες» η 

οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του υπαρκτού εκπαιδευτικού συστήματος για 

το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού.

Ακολουθώντας συναφείς αντιλήψεις και πρακτικές της Ευρώπης υιοθέτησε στο 

χώρο της Ειδικής Αγωγής και θεσμοθέτησε την ίδρυση των Κέντρων Διάγνωσης 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) με το Ν. 2817/2000, ΦΕΚ 78Α!98

9' ΣΟΥΖΑΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ: «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΤΙ ΚΑΙ 
ΓΙΑΤΙ»
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Β' ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2000, σελίδα 3 I
98 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΓΛΩΣΣΑ», ΤΕΥΧΟΣ 44, σελίδα 62
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Τα Κ.Δ.Α.Υ. λειτουργούν ως κέντρα αναφοράς των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες σε επίπεδο προσχολικής, σχολικής, γυμνασιακής, λυκειακής 

και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στα κέντρα αυτά καταγράφονται οι ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες σ’ επίπεδο επικράτειας της χώρας και δίνεται έμφαση στην 

οργάνωση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικής παιδαγωγικής με 

κριτήριο τις ανάγκες των μαθητών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνουν στην πρώιμη διάγνωση 

που προδιαγράφει την επιτυχέστερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

διαφόρων προβλημάτων των παιδιών.

Προβλέπεται να λειτουργήσουν στις έδρες των νομών και νομαρχιών του 

κράτους και αποτελούν αποκεντροψένες δημόσιες υπηρεσίες. Υπάγονται απευθείας 

στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σκοπός των Κ.Δ.Α.Υ. είναι να προσφέρουν υπηρεσίες διάγνωσης, αξιολόγησης 

και υποστήριξης στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και επιπλέον να 

προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των 

εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας ευρύτερα.

Γ ια να πετύχουν τους στόχους τους λειτουργούν στα πλαίσια 

προτυποποιημένης διαδικασίας, ώστε να διασφαλίζεται η ομοιογενής λειτουργία τους 

σε όλη τη χώρα.

Θεσμοθετήθηκαν για να καλύψουν αναγκαιότητες που περιγράφονται με τις 

παρακάτω κύριες αρμοδιότητες."

■ Την έρευνα σχετικά με τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των 

δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των 

παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

■ Την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή 

ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης, 

δημιουργικής απασχόλησης καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών 

και κοινωνικών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία στην έδρα των Κ.Δ.Α.Υ.

■ Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο διδακτικό 

προσωπικό και στους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη

99 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ», ΤΕΥΧΟΣ 64, σελίδα 226
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διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και συμβουλευτικής για τους 

γονείς των μαθητών.

■ Την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των 

μαθητών με δυσκολίες μάθησης με προφορικές δοκιμασίες στα πλαίσια των 

εξετάσεων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

■ Την εισήγηση για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης 

εκπαιδευτικής παρέμβασης για όλες τις περιπτώσεις των διαγνωσμένων 

ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όπως είναι οι ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαναγνωσία. δυσαριθμησία), τα προβλήματα λόγου 

και ομιλίας και άλλες διαταραχές ανάπτυξης.

■ Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, η οποία υποβάλλεται στο 

ΥΠΕΠΘ και στο τμήμα Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου το 

οποίο ανά διετία αξιολογεί το έργο των Κ.Δ.Α.Υ. με κριτήριο την 

υποβληθείσα έκθεση.

2.3.3.1. Βασικοί άξονες και τρόπος λειτουργίας των Κ.Α.Α. Υ.

Το προσωπικό των Κ.Δ.Α.Υ., εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και 

διοικητικό, δραστηριοποιείται με τη μορφή:100

■ συλλογικού διοικητικού οργάνου

■ διεπιστημονικής ομάδας

■ ατομικών ενεργειών κατά ειδικότητα

Σαν συλλογικό διοικητικό όργανο συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες 

συνεδριάσεις προκειμένου να ρυθμίσει θέματα που σχετίζονται με τον 

προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του, την αναζήτηση και εφαρμογή τρόπων και 

μέτρων για την επίτευξη των γενικών και εδικών σκοπών του.

Το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ. αποτελεί 

διεπιστημονική ομάδα πλαισιωμένη με εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, ψυχολόγο και 

παιδοψυχίατρο με εξειδίκευση στην ειδική παιδαγωγική, κοινωνικό λειτουργό,

100 ΝΟΜΟΣ 2817/2000, άρθρο 3
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λογοθεραπευτή και άλλες ειδικότητες κατά περίπτωση ειδικών αναγκών. Η ομάδα 

αυτή έχει την ευθύνη σχετικά με την αναζήτηση και εφαρμογή μέτρων που 

αποβλέπουν στην εκπλήρωση των εκπαιδευτικών και επιστημονικών αρμοδιοτήτων 

του Κ.Δ.Α.Υ.

Όλες οι ενέργειες και πράξεις του Κ.Δ.Α.Υ. έχουν εκπαιδευτικό 

προσανατολισμό. Αποσκοπούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των ατόμων με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.

ΓΙιο συγκεκριμένα κάθε Κ.Δ.Α.Υ. οργανώνει τις δραστηριότητές του γύρω από 

τους άξονες:101

■ Ανίχνευση -  Διάγνωση -  Αξιολόγηση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες.

■ Υποστήριξη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με κατάλληλη 

εκπαιδευτική παρέμβαση καθιός και υποστήριξη τοτν οικογενειών τους.

■ Ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα Ειδικής Αγωγής.

Προς το σκοπό αυτό εκδίδουν ενημερωτικά φυλλάδια, οργανώνουν ημερίδες,

εκπομπές στα τοπικά Μ.Μ.Ε. και αναλαμβάνουν δραστηριότητες γενικής και 

εξειδικευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σε θέματα Ειδικής Αγωγής.

Τα Κ.Δ.Α.Υ. οργανώνουν τις υπηρεσίες τους με τρόπο ώστε ν’ αποτελούν πηγή 

έγκυρης ενημέρωσης και πληροφόρησης για θέματα που σχετίζονται με τα άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και επιπλέον λειτουργούν ως διαμεσολαβητικό δίκτυο 

μεταξύ των υπηρεσιών εκπαίδευσης, υγείας -  πρόνοιας και ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες.

2.3.3.2. Οι πρώτες διαπιστώσεις από την πιλοτική εφαρμογή των Κ.Α.Α. Υ.

Από το σχολικό έτος 2001 -02 συστήθηκαν και προωθήθηκαν να λειτουργήσουν 

με πιλοτική διάσταση 22 Κ.Δ.Α.Υ. από το ΥΠΕΠΘ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ». ΤΕΥΧΟΣ 64, σελίδα 229
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Η εμπειρία της ολιγόχρονης προσπάθειας λειτουργίας τους κατέγραψε σοβαρά 

προβλήματα που πλήττουν το κύρος του θεσμού και δημιουργούν έντονες 

αμφισβητήσεις και σκεπτικισμό σε αναφορά με τις προσδοκίες που τροφοδότησε ο 

νέος και «πολλά» υποσχόμενος Ν. 2817/2000 που θεσμοθέτησε την ίδρυσή τους:

Δειγματοληπτικά τα κυριότερα προβλήματα102 είναι:

■ Το ΥΠΕΠΘ για να στελεχώσει τα 22 Κ.Δ.Α.Υ. προκήρυξε 112 θέσεις 

ειδικού προσωπικού τον Αύγουστο του 2001. Οι κριθέντες διοριστέοι μόλις 

τον Ιούνιο του 2002 κλήθηκαν από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) για τη διαδικασία της 

συνέντευξης με την προοπτική να βρίσκονται στις θέσεις τους μαζί με τους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής που με απόσπαση θα κάλυπταν τα 

υπάρχοντα κενά. Οι διαδικασίες στελέχωσής των Κ.Δ.Α.Υ. είναι 

χρονοβόρες, γραφειοκρατικές με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές 

δυσλειτουργίες εξαιτίας της ελλειμματικής στελέχωσής τους.

■ Παράλληλα οι αποσπάσεις και οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής 

Αγωγής που απαιτούνται για να συγκροτηθούν οι διεπιστημονικές ομάδες 

των Κ.Δ.Α.Υ. προχώρησαν με αργούς ρυθμούς, γιατί ο νέος θεσμός 

αμφισβητείται έντονα για τη φιλοσοφία του, την εκπαιδευτική και 

κοινωνική χρηστικότητά του. Η αμφισβήτηση αυτή έχει τις ρίζες της στην 

απαξίωση που εκδηλώνεται από εκπαιδευτικούς και γονείς, τα τελευταία 

χρόνια, κατά των ιατροπαιδαγωγικών υπηρεσιών που υιοθέτησαν μοντέλα 

ιατροποίησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών.

■ Τα Κ.Δ.Α.Υ. είναι επιφορτισμένα με πλήθος αρμοδιοτήτων που αφορούν 

την άσκηση:

α. επιστημονικού και ερευνητικού έργου 

β. διοικητικών ρόλων

γ. εκπαιδευτικής, ψυχολογικής, κοινωνικής, θεραπευτικής και 

συμβουλευτικής στήριξης.

102 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», ΤΕΥΧΟΣ 125, σελίδα 157
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Ο περιορισμένος αριθμός των διαθέσιμοί στελεχών αδυνατεί ν' 

ανταποκριθεί στις ανάγκες μεγάλων μαθητικών πληθυσμών που διαμένουν 

κυρίως στα μεγάλα νομαρχιακά διαμερίσματα της χώρας.

■ Ως δημόσια υπηρεσία τα Κ.Δ.Α.Υ. καλούνται να λαμβάνουν αποφάσεις σε 

πολλά επίπεδα, να συνεργάζονται με το σύνολο των σχολικών μονάδων του 

νομού και τις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες ενώ ταυτόχρονα 

σχετίζονται θεσμικά με την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Όμοις η 

νομοθετική και πολιτική ηγεσία δεν έχει ρυθμίσει αυτές τις ουσιαστικές 

πλευρές της δημοκρατικής και διοικητικής δομής και οργάνωσης των 

Κ.Δ.Α.Υ. αφήνοντας σε εκκρεμότητα σειρά προβλημάτων.

■ Σοβαρό είναι το στεγαστικό πρόβλημα και ο χωροταξικός σχεδιασμός των 

Κ.Δ.Α.Υ. Μέχρι σήμερα, από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες δεν έχει 

αναληφθεί -  εκτός ελάχιστων περιπτοδσεων π.χ. περίπτωση Κ.Δ.Α.Υ. 

Πειραιά -  καμία πρωτοβουλία που θα μελετήσει τους πολεοδομικούς και 

χωροταξικούς ορισμούς στέγασης των Κ.Δ.Α.Υ. Με μια λακωνική εγκύκλιο 

του ΥΠΕΠΘ (Εγκ. Ε6/4489/2-11-01) ανατέθηκε στις Τοπικές και 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις η «εξεύρεση χώρων για στέγαση των 

Κ.Δ.Α.Υ. σε μισθωμένο ή παραχωρημένο κτίριο μέχρι 150 ηΤ για 15 έτη 

χρήση».

Η έλλειψη προγραμματισμού σε κεντρικό, περιφερειακό και νομαρχιακό 

επίπεδο δεν αφήνει περιθώρια για την προώθηση της χωροταξικής λειτουργικής 

τοποθέτησης των Κ.Δ.Α.Υ.

101



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Η δυσλεξία είναι ένα ετερογενές σύνδρομο δεδομένου ότι κάθε δυσλεξικό παιδί 

παρουσιάζει τις δικές του ιδιαιτερότητες ως προς το συνδυασμό των δυσκολιών του 

και ως προς τις πηγές τους, γεγονότα που διαπιστοόνονται μετά από λεπτομερειακή 

διαγνωστική ανάλυση και εκτίμηση. Έτσι σε αναφορά με την προοπτική θεραπευτικής 

-  αποκαταστασιακής προσέγγισης του προβλήματος το ζητούμενο κάθε φορά είναι η 

εφαρμογή ενός συνδυασμού τεχνικών και μέσων, που είναι ο πιο ενδεδειγμένος και 

αποτελεσματικός για το συγκεκριμένο παιδί. Ακριβώς αυτός ο συνδυασμός 

στοιχειοθετεί την έννοια του εξατομικευμένου υποστηρικτικού προγράμματος.10 ’

Σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση του υποστηρικτικού προγράμματος παίζει η 

διαγνωστική διαδικασία δεδομένου ότι δίνει την ευχέρεια:

■ να αποκαλυφθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δυσκολιών του παιδιού.

■ να επισημανθούν οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις δυσκολίες.

■ να εκτιμηθούν οι συνέπειες στο μαθησιακό, γνωσιακό, κοινωνικό και 

ψυχολογικό επίπεδο.

Τα διαγνωστικά αυτά ευρήματα προσδιορίζουν καθοριστικά τους άξονες πάνο) 

στους οποίους πρέπει να καταρτισθεί το πρόγραμμα αντιμετοόπισης -  αποκατάστασης 

του κάθε συγκεκριμένου δυσλεξικού παιδιού.

Στόχος κάθε υποστηρικτικού προγράμματος είναι η αποκατάσταση, όρος που 

υποδηλώνει όχι μόνο την άρση των μαθησιακών δυσκολιών του δυσλεξικού παιδιού 

αλλά και την αντιμετώπιση της συνολικής του κατάστασης. Οι ιδιαιτερότητες κάθε 

δυσλεξικού παιδιού αναφέρονται τόσο στις ικανότητες και τις αδυναμίες του όσο και 

στην προσωπικότητα και τη συναισθηματική του κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι 

προσδιορίζονται από την αλληλεπίδραση των ψυχικών χαρακτηριστικόν και

ιο:’ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, «ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΔΥΣΛΕΞ1ΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ», ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ 1993, σελ. 6
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γνωστικών λειτουργιών. Υπό το πρίσμα αυτό, είναι πιθανό τα κοινωνικο- 

συναισθηματικά προβλήματα του δυσλεξικού παιδιού και εφήβου να αποτελούν 

ανασταλτικό παράγοντα στην προσπάθεια αποκατάστασης της μαθησιακής 

δυσκολίας. Έτσι κρίνεται αναγκαίο οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις, παράλληλα με την 

ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιιον και τη διδασκαλία αποτελεσματικών 

στρατηγικών μάθησης, να εστιάζονται και στα ψυχολογικά προβλήματα και στην 

ανάπτυξη κινήτρων, προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά να διατηρήσουν θετική 

εικόνα για τον εαυτό τους γεγονός που αναμφίβολα καθιστά το κάθε υποστηρικτικό 

πρόγραμμα πιο αποτελεσματικό και λειτουργικό.

Στο πλαίσιο κατάρτισης ενός προγράμματος αποκατάστασης αναγκαία είναι η 

συνεργασία με ένα οργανωμένο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο με δυνατότητες 

διαγνωστικής ανάλυσης, στελεχωμένο με κατάλληλα, εξειδικευμένα πρόσο)πα ώστε 

μέσα από το συντονιστικό και καθοδηγητικό του ρόλο να παρέχει τη δυνατότητα τόσο 

της διαγνωστικής εκτίμησης όσο και της επανεκτίμησης προκειμένου να αξιολογηθεί 

η βαθμιαία πρόοδος της κατάστασης του παιδιού και να επαναπροσδιοριστούν οι 

στόχοι και η μεθοδολογία του υποστηρικτικού προγράμματος.

Κάθε πρόγραμμα υποστήριξης κινείται σε τρία επίπεδα104 που είναι:

■ Η αποκατάσταση των ικανοτήτων σύμφωνα με το γνοισιακό προφίλ που 

προκύπτει από τη διαγνωστική διαδικασία.

■ Η διδασκαλία της ανάγνωσης, ορθογραφημένης γραφής του συμβολικού 

συστήματος της γλώσσας και η ανάπτυξη της γλωσσολογικής ικανότητας.

■ Η ψυχολογική υποστήριξη του δυσλεξικού μαθητή για την αντιμετώπιση 

των δευτερογενών ψυχολογικών προβλημάτων και η ενίσχυση του 

συστήματος αυτοεκτίμησης.

Οι δυσλειτουργίες που χαρακτηρίζουν τα δυσλεξικά άτομα υψώνουν 

απροσπέλαστο τείχος, που εμποδίζει την αξιοποίηση της προσφοράς του 

εκπαιδευτικού, όταν αυτή δίνεται μέσα από συστήματα διδασκαλίας που προορίζονται 

για μη δυσλεξικούς μαθητές.

104 ΔΩΡΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ, «Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ», ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ 1995, σελ. 49
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Τα δυσλεξικά παιδιά χρειάζονται διαφορετική διδακτική μέθοδο δηλαδή 

απαιτούνται ειδικές μέθοδοι διδασκαλίας προσαρμοσμένες στις αδυναμίες τους ώστε 

μέσα από την αποκαταστασιακή διαδικασία να ανοιχτούν νέοι δρόμοι στους 

μαθησιακούς μηχανισμούς που δυσλειτουργούν.

Η κατάρτιση υποστηρικτικοί προγραμμάτων για τη διδασκαλία δυσλεξικιόν 

παιδκον προϋποθέτει εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα γνωρίζουν τη φύση 

του προβλήματος έχοντας μελετήσει σε βάθος τα θεωρητικά δεδομένα και έχοντας 

παρακολουθήσει κάθε εξέλιξή τους. Επιπλέον ο εξειδικευμένος εκπαιδευτικός πρέπει 

να έχει τέτοια υποδομή ώστε ν’ αναπτύσσει προποβουλία με την επιλογή του 

ασκησιακού υλικού, να μπορεί ν’ ανιχνεύει συνεχώς και σε βάθος τις αδυναμίες του 

παιδιού, να διακρίνει την πιθανή βελτίωση ή στασιμότητα κατά περιόδους και να 

αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα αποκατάστασης ανάλογα με τις συγκεκριμένες 

εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού.

Σημαντική παράμετρος105 του αποτελεσματικού υποστηρικτικού προγράμματος 

είναι η διασφάλιση και η προσφορά του μαθήματος ως μιας ευχάριστης διαδικασίας 

από την οποία το δυσλεξικό παιδί θα αντλεί ικανοποίηση, θα συνειδητοποιεί τα όρια 

και τις ικανότητές του και στην οποία θα συμμετέχει με προθυμία. Οι συνεχείς 

αποτυχίες που έχει βιώσει από την αρχή της σχολικής του ζωής έχουν κλονίσει την 

αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή του συχνά σε σημείο που νκοθει αποστροφή 

προς οτιδήποτε το δυσκολεύει. Με το δεδομένο αυτό πιθανόν ο δυσλεξικός μαθητής 

να βλέπει τη διαδικασία αποκατάστασής του σαν ένα επιπλέον πρόβλημα, σαν 

κουραστική απασχόληση από την οποία θα εισπράξει «ως συνήθως» την αίσθηση της 

αποτυχίας. Έτσι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το μάθημα να οργανωθεί με τρόπο ώστε να 

είναι επιθυμητό και σαν μια εμπειρία που θα προσφέρει στο δυσλεξικό μαθητή την 

ικανοποίηση της επιτυχίας.

Η αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής προσέγγισης που αποσκοπεί στην 

αντιμετώπιση της δυσλεξίας απορρέει από τον ακριβή προσδιορισμό τιον διδακτικών 

στόχων, την επιλογή και χρήση του κατάλληλου υλικού και από τη διαμόρφωση ενός 

πλαισίου που προωθεί τη δημιουργική μάθηση και την επιτυχία.

105 ό.π., σελ. 53
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3.1.1. Γενικές αρχές υποστηρικτικών προγραμμάτων

Κάθε πλαίσιο προγράμματος αντιμετώπισης -  αποκατάστασης της δυσλεξίας 

προϋποθέτει μια σειρά από γενικές αρχές πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η προσπάθεια 

αποκατάστασης. Οι αρχές αυτές106 είναι:

■ Δεν υπάρχει μόνο μία αιτία για τη γένεση και εκδήλωση της δυσλεξίας. Η 

δυσλεξία είναι μια διαταραχή στην επεξεργασία του λόγου, μια δυσχέρεια 

αντιμετωπίσιμη κάτω από ορισμένες συνθήκες, η οποία πέρα από την όποια 

αιτιολογική της βάση επηρεάζεται από τις απαιτήσεις που προβάλλει η κάθε 

γλώσσα ξεχωριστά.

■ Κάθε παιδί με δυσλεξία αποτελεί και μια ξεχωριστή περίπτωση που η 

αποκατάστασή της απαιτεί την εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος.

■ Η δυσλεξία δεν είναι ασθένεια αλλά στον όρο αυτό ανάγεται μια σειρά από 

συμπτώματα ιδιοπαθο'ιν διαταραχών του γραπτού λόγου. Έτσι μιλάμε για 

δυσλεξικά παιδιά και όχι για δυσλεξία σαν πάθηση ή σαν μια νοσολογική 

οντότητα αλλά μιλάμε για ατομικές περιπτώσεις που δίνουν ένα συνδυασμό 

γενικών και ειδικών συμπτωμάτων.

■ Η δυσλεξία μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από εξειδικευμένα άτομα μέσα 

από την εφαρμογή δομημένου εξατομικευμένου προγράμματος σε 

συνδυασμό με την ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση του παιδιού.

■ Η δυσλεξία αντιμετοιπίζεται στα πλαίσια της αναγνώρισης και αποδοχής

της σαν ιδιοπαθούς, ειδικής κατάστασης τόσο από την πλευρά του σχολείου 

όσο και από την πλευρά της οικογένειας. Δεν αρκεί μόνο η αναγνώριση του 

προβλήματος αλλά χρειάζεται και η αποδοχή του. Στο σχολείο και την 

οικογένεια είναι απαραίτητο να υπάρξει αποδοχή και ένα ψυχολογικό κλίμα 

που θα κινητοποιήσει το παιδί να στρατεύσει τις δυνάμεις του. Ειδικά για 

την αντιμετώπιση του δυσλεξικού παιδιού από το σχολείο, πρέπει να 

τονιστεί, ότι ακριβιος το σχολείο είναι ο χώρος όπου έμπρακτα 

δοκιμάζονται αξίες και έννοιες όπως αγωγή, διαπαιδαγώγηση,

εκπαιδευτικός λειτουργός.

106 ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, «ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΥΣΛΕΗΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ», ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ 1993, σελ. 6
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■ Η αντιμετο')πιση της δυσλεξίας είναι μια υπόθεση εξαιρετικά δύσκολη που 

πρωταρχικά στηρίζεται στη βαθιά γνώση της φύσης του προβλήματος και 

τη λεπτομερειακή διάγνωση. Η βεβιασμένη και με προχειρότητα τήρηση 

τεχνικών αντιμετώπισης ενέχει τον κίνδυνο να οδηγηθεί η όλη παρεμβατική 

-  αποκαταστασιακή προσπάθεια σε αδιέξοδα ιδιαίτερα οδυνηρά για το 

δυσλεξικό παιδί.

3.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Α. Σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Είναι γνωστό ότι ένα σημαντικό μέρος του μαθητικού μας πληθυσμού 

παρουσιάζει δυσλεξία και έχει ανάγκη από ιδιαίτερη και διαφορετική αντιμετώπιση.

Στη χώρα μας μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευτεί καμία έρευνα για τον 

εντοπισμό παιδιών με δυσλεξία και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Το Δελτίο 

Πληροφοριών Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(1996) αναφέρεται σε ποσοστό 10% παιδιών και νέων σχολικής ηλικίας με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες.

Οι περισσότερες περιπτώσεις μαθητών με δυσλεξία ιδιαίτερα παιδιών που 

προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στροιματα παραμένουν αβοήθητες και 

συνήθως καταλήγουν σε σχολική αποτυχία. Το ίδιο γίνεται και με τις οριακές 

περιπτώσεις, οι οποίες παραμένουν ακόμα αδιάγνωστες και η σχολική αποτυχία 

ερμηνεύεται ως αδιαφορία, οκνηρία.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια για τη βοήθεια των 

δυσλεξικών παιδιών. Σήμερα η εκπαιδευτική αντιμετδιπιση παιδιών με δυσλεξία στη 

χώρα μας γίνεται μέσοι προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας μόνο εκπαίδευσης. Το 

εφαρμοζόμενο υποστηρικτικό πρόγραμμα είναι η Ειδική Τάξη (Ε.Τ.) που με το νόμο 

2817/2000 μετονομάστηκε σε Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.). Η ειδική τάξη υποστηρίχτηκε 

από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τα τελευταία χρόνια σε 

τέτοιο βαθμό αιστε να αποτελεί σήμερα το επικρατέστερο μοντέλο σχολικής ένταξης. 

Το πρόγραμμα αυτό θεσμοθετήθηκε το 1983 και ξεκίνησε το 1984 με την ίδρυση και
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λειτουργία επτά ειδικών τάξεων. Η ανάπτυξή τους την τελευταία δεκαετία υπήρξε 

ουσιαστική αφού από 25 το 1985 αυξήθηκαν σε 712 το 2001, αλλά δεν επεκτάθηκαν 

σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς όμως η αύξηση αυτή να καλύπτει 

επαρκώς τις υπάρχουσες ανάγκες σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.10

Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος ως προς την αναζήτηση ειδικών 

εκπαιδευτικόν προγραμμάτων για την αντιμετόιπιση των αδυναμιών των δυσλεξικών 

μαθητόιν διευκολύνθηκε κυρίως από:

■ τη μετεκπαίδευση δασκάλων στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Μαράσλειου 

Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε.).

■ τη διοργάνωση επιστημονικόν συνεδρίων και ημερίδων από 

επιστημονικούς φορείς, το Υπουργείο Παιδείας και άλλες κοινωνικές 

οργανόισεις.

■ την έκδοση βιβλίων, τις μεταφράσεις ξενόγλωσσων βιβλίων και τις 

δημοσιεύσεις ερευνών, άρθρων και μελετών σε επιστημονικά και 

εκπαιδευτικά περιοδικά.

Τα Τμήματα Ένταξης λειτουργούν παράλληλα με την κοινή τάξη και με το ίδιο 

αναλυτικό πρόγραμμα για λίγες ώρες την εβδομάδα (4-6) και για μέρος των 

μαθημάτων κυρίως γλωσσικών, ενώ το υπόλοιπο πρόγραμμα διεξάγεται στην κοινή 

τάξη. Οι μαθητές με δυσλεξία ανάλογα με τις δυσκολίες και ιδιαιτερότητές τους που 

καταγράφονται στο Ατομικό Εκπαιδευτικό τους Πρόγραμμα (Α.Ε.Π.) παρακολουθούν 

εξατομικευμένα προγράμματα σε ένα κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον μέσα στις 

ώρες του σχολικού προγράμματος.

Οι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν τα Τμήματα Ένταξης είναι κυρίως 

εκπαιδευτικοί με διετή μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή στο Μαράσλειο 

Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. Έτσι ο εξειδικευμένος εκπαιδευτικός με 

διαφοροποιημένες μεθόδους διδασκαλίας διευκολύνει την πρόσβαση στην ύλη των 

μαθημάτων ενώ ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα -  λόγω μικροομαδικής βάσης των 

Τμημάτων Ένταξης -  αποκατάστασης δυσκολιόιν με δομημένο πρόγραμμα και

107 ΣΤ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, «ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ»,
ΕΚΔ. ΑΤΡΑΠΟΣ, Δ' ΕΚΔΟΣΗ, ΤΟΜΟΣ Α \  ΑΘΗΝΑ 2001, σ. 112
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κατάλληλες τεχνικές, εποπτευόμενος από το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής κάθε 

Περιφέρειας.

Στην αρχή κάθε διδακτικού έτους υποβάλλεται από τον Εκπαιδευτικό Ειδικής 

Αγωγής στο Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής το Πρόγραμμα με τις ώρες 

διδασκαλίας και τους μαθητές που φοιτούν στο Τμήμα Ένταξης και στο τέλος του 

διδακτικού έτους υποβάλλεται έκθεση με αναλυτική περιγραφή της εξέλιξης της 

μαθησιακής πορείας των μαθητών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Εια να φοιτήσει το δυσλεξικό παιδί σε Τμήματα Ένταξης απαιτείται 

αξιολόγηση από αναγνωρισμένες δημόσιες ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες. Η 

παραπομπή σε αυτές γίνεται μετά από εισήγηση του εκπαιδευτικού της τάξης, 

εκτίμηση από τον Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και σε συνεργασία με τον Σύμβουλο 

Ειδικής Αγωγής και σύμφωνη γνώμη των γονέων.

Τα Τμήματα Ένταξης λειτουργούν σε καθορισμένο αριθμό και δεν καλύπτουν 

επαρκώς τις υπάρχουσες ανάγκες αλλά τις πλέον σοβαρές περιπτώσεις ενώ τις πιο 

ήπιες το δημόσιο σχολείο αδυνατεί να τις καλύψει οπότε οι γονείς αναγκάζονται -  αν 

διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα -  να καταφεύγουν σε ιδιωτικά κέντρα 

αποκατάστασης ή σε ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι επωμιζόμενοι δυσβάσταχτη 

οικονομική επιβάρυνση. Επιπλέον στα σχολεία δεν υπάρχει δυνατότητα ψυχολογικής 

υποστήριξης σε περιπτώσεις δυσλεξικών παιδιών που εμφανίζει δευτερογενή 

ψυχολογικά ή συναισθηματικά προβλήματα.

Συμπερασματικά μπορούμε να επισημάνουμε ότι στα πλαίσια της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε αναφορά με την υποστήριξη των δυσλεξικών παιδιών 

υπάρχει κινητικότητα προς τη σωστή κατεύθυνση και αναγνωρίζεται από τα εμπειρικά 

δεδομένα ότι τα Τμήματα Ένταξης έφεραν θετικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση των 

μαθητών με δυσλεξία μέσω των εξειδικευμένων προγραμμάτων που εφαρμόζονται.

Στην εξέλιξη αυτή σημαντική είναι η συμβολή του Πανελλήνιου 

Εκπαιδευτικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής (Π.Ε.Σ.Ε.Α.) με τη δυναμική και έντονη 

παρουσία του στα δροόμενα της Πρωτοβάθμιας Εκπαιδευτικής πραγματικότητας. 108

108 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ, «ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ», 10 ΜΑΡΤΙΟΥ, 
ΑΘΗΝΑ 2001, σ. 53

108



Η θεσμοθέτηση του νόμου 2817/2000 με τους νέους νομικοπολιτικούς 

σχεδιασμούς του Υπουργείου Εθνικής I Ιαιδείας και Θρησκευμάτων, η ίδρυση και η 

ενεργοποίηση του νεοσύστατου θεσμού των Κ.Δ.Α.Υ, του τμήματος Ειδικής Αγωγής 

στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι πρωτοβουλίες ουσιαστικές που δημιουργούν 

αισιόδοξες προοπτικές για μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 

αναγκών των δυσλεξικών παιδιών στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πίνακας 1
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών του Δημοτικού, Ενισχυτική Διδασκαλία (Ε.Δ.) 

και Ειδικές Τάξεις (Ε.Τ.) κατά γεωγραφική περιφέρεια (Σχολικό έτος 1994-95)

Γεωγραφικό

διαμέρισμα

Μαθητικό

δυναμικό

(1)

Κατανομή

(%)

(2)

Μαθητές 

με Μ.Δ. 

(3)

Κατανομή

(%)

4)

% με 

Μ.Α. 

(3/1) 

(5)

Μαθητές 

σε Τμημ. 

Ε.Δ.

(6)

6/3

(%)

(7)

Μαθητές 

σε Ε.Τ.

(8)

8/3

(9)

3-(6+8)/3

(10)

Περ. Πρωτευούσης 207.396 31,43 7.573 22,69 3,65 3.239 42,80 3.183 42,03 15,19

Στ. Ελλ. -  Εύβοια 53.062 8,04 3.579 10,72 6,74 524 14,64 545 15,22 70,10

Πελοπόννησος 71.311 10,81 2.884 8,64 4,04 780 27,01 793 27,50 45,46

Ιόνια Νησιά 13.850 2,10 474 1,42 3,42 206 43,45 99 20,89 35,65

Ήπειρος 21.988 3,33 997 2,99 4,53 704 70,61 282 28,30 1,10

Θεσσαλία 50.342 7,63 3.025 9,06 6,01 1.312 43,37 396 13,09 43,54

Μακεδονία 150.531 22,81 8.076 24,20 5,37 2.732 33,83 1.978 24,49 41,68

Θράκη 16.496 2,50 2.065 6,19 12,52 854 41,36 174 8,43 50,22

Νησιά Αιγαίου 34.006 5,15 2.866 8,59 8,42 819 28,58 1.060 36,99 34,44

Κρήτη 40.908 6,20 1.833 5,49 4,48 709 38,68 835 45,56 15,77

Σύνολο 659.890 100,00 33.372 100,00 5,06 11.879 35,60 9.345 28,00 36,40

Πήγες: 1,8: Β. Ασλανίδης, Απογραφή 1994-95. Δ1ΠΕΕ, Τμήμα Γ, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας,

5-12-1996

3,6: Κ. Μπούκη, Στοιχεία από τις Εκθέσεις των Σχολικών Συμβούλων, Τμήμα Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αγία Παρασκευή

Β. Σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν υπάρχουν υποστηρικτικά προγράμματα 

για μαθητές με δυσλεξία και κατ’ επέκταση με Ε.Μ.Δ., στοιχείο που σηματοδοτεί την 

καταστρατήγηση των ίσων ευκαιρούν στην εκπαίδευση. Η πραγματικότητα αυτή 

εκφράζει την έλλειψη πολιτικής βούλησης να διαμορφωθούν όλες οι απαραίτητες
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προϋποθέσεις για την υποστήριξη αυτού του μαθητικού δυναμικού σύμφωνα με 

στατιστικές εκτιμήσεις κυμαίνεται στο 5% του πανελλαδικού πληθυσμού των 

μαθητοιν. Από αυτούς ελάχιστοι έχουν διαγνωστεί ως δυσλεξικοί ενώ το υπόλοιπο 

ποσοστό παραμένει αδιάγναιστο και συνεπώς άγνωστο. Στο σημείο αυτό 

αξιοσημείωτη είναι η παράλειψη της πολιτείας που δεν έχει διεξάγει μια απλή έρευνα 

για τη χαρτογράφηση της υπάρχουσας κατάστασης, στοιχείο βασικό πριν από τον 

οποιοδήποτε σχεδίασμά εκπαιδευτικής πολιτικής.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι πρόσφατα με την Γ6/222/6-3-01 εγκύκλιο 

του ΥΠΕΓΙΘ (παράρτημα 5) ζητήθηκαν στοιχεία προκειμένου να δρομολογηθεί «η 

καταγραφή μαθητών με διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές δυσκολίες που φοιτούν 

σε σχολεία στη γενική Δευτεροβάθμια και Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση» στην 

προοπτική υλοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Τμημάτων Ένταξης που προβλέπει ο 

Ν. 2817/2000.

Η διδακτική υποστήριξη που προβλεπόταν για τους μαθητές με δυσλεξία στα 

κανονικά σχολεία (Ν. 1566 άρθρο 30) δεν οργανώθηκε και δε χορηγήθηκε.

Τα πιο αντιπροσωπευτικά προβλήματα 109 που αισθητοποιεί ο χώρος της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με την υποστήριξη των δυσλεξικών μαθητών 

είναι:

• Δεν έχουν εκπονηθεί προγράμματα επιμόρφωσης σχετικά με τις Ε.Μ.Δ., 

δυσλεξία από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ώστε οι καθηγητές να αναγνωρίζουν, 

αξιολογούν και διδάσκουν τους δυσλεξικούς μαθητές. Έτσι η γνώση των καθηγητών 

ποικίλλει από μέτρια έως μηδενική και όπου υπάρχει προέρχεται από προσωπικό 

ενδιαφέρον των καθηγητών. Το μόνο ενημερωτικό φυλλάδιο για καθηγητές που 

κυκλοφόρησε στα σχολεία ήταν ένα ΙΙσέλιδο της Πολυχρονοπούλου -  σχολικής 

ψυχολόγου -  το 1989 με τίτλο «Ο δυσλεξικός έφηβος» το οποίο σε καμία περίπτωση 

δεν αντισταθμίζει την έλλειψη επιμόρφωσης και δεν επιλύει το πρόβλημα της 

πληθωρικής άγνοιας για τη φύση και τις παραμέτρους του συνδρόμου της δυσλεξίας.

Στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε.) 

εφαρμόζονται προγράμματα διετούς μετεκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς

,υν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ, «ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ», 10 ΜΑΡΤΙΟΥ, 
ΑΘΗΝΑ 2001, σελ. 57
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι όμως είναι ελάχιστοι και προορίζονται να 

διδάξουν σε σχολεία Ειδικής Αγωγής και όχι στα κανονικά σχολεία.

• Δεν υπάρχουν υποστηρικτικές δομές στα σχολεία Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για τους δυσλεξικούς μαθητές ούτε σε περιφερειακό επίπεδο ούτε σε 

επίπεδο σχολείου. Συνέπεια αυτής της έλλειψης είναι η επίταση των προβλημάτοιν 

των δυσλεξικών μαθητών και η έναρξη ενός φαύλου κύκλου τον οποίο ο Χρηστάκης -  

Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής -  τον περιγράφει ως εξής:

ΔΥΣΛΕΞΙΑ -> ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ -> ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ -► 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΕΟΗΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ -> 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ -+ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΗΒΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΩΝ -> ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ -  ΑΠΕΙΘΑΡΧΙΑ — ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΑ

ΘΗΤΗ -> ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ -» ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΙΟ -  ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σύμφωνα με έρευνα το Δεκέμβριο του 1996 στα πλαίσια Ευρωπαϊκού 

Συμποσίου με θέμα τη σχολική αποτυχία και υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου ποσοστό 9,6% των μαθητών εγκατέλειψε το Γυμνάσιο, ενώ ως πρώτη 

αιτία εγκατάλειψης αναφέρονται οι δυσχέρειες μάθησης σε ποσοστό 26.8%.

• Οι δυσλεξικοί μαθητές διδάσκονται στις κοινές τάξεις χωρίς κάποια 

πρόσθετη, διαφορετική υποστήριξη από ειδικούς καθηγητές. Η ενισχυτική διδασκαλία 

ή διαφορετικά Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (Π.Δ.Σ.) δε συνιστά υποστηρικτικό 

πρόγραμμα για δυσλεξικούς μαθητές διότι γίνεται από καθηγητές χωρίς ειδίκευση στις 

Ε.Μ.Δ., δυσλεξία και χωρίς εξατομικευμένο διδακτικό πρόγραμμα.

• Δεν προβλέπεται από το νόμο ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση των 

δυσλεξικών εφήβων. Η αντιμετώπιση της δυσλεξίας είναι θέμα που αναλαμβάνουν οι 

γονείς, οι οποίοι πρέπει να βρουν τους κατάλληλους ειδικούς με την ανάλογη 

οικονομική επιβάρυνση.

• Σύμφωνα με το Π.Δ. 465/82 άρθρο 4 και τα νεώτερα Π.Δ. 86/2001 και 

26/2002 όταν υπάρχει διάγνωση δυσλεξίας από δημόσιο φορέα αναγνωρισμένο από το 

ΥΠΕΠΘ τότε οι δυσλεξικοί μαθητές απαλλάσσονται από πάσης φύσεως γραπτές 

εξετάσεις και εξετάζονται προφορικά τόσο σε επίπεδο ενδοσχολικο'ιν εξετάσεων όσο 

και σε επίπεδο I Ιανελλαδικών εξετάσεων για την πρόσβασή τους στην Τριτοβάθμια



Εκπαίδευση στα πλαίσια των οποίων το ΥΓΙΕΙΙΘ συνιστά στους καθηγητές να 

επιδεικνύουν αγάπη, διακριτικότητα και εξάντληση της επιείκειάς τους σχετικά με την 

αξιολόγηση των δυσλεξικο'ιν μαθητών.

Η θεσμική κατοχύρωση αυτού του δικακόματος «εξαντλεί» το έμπρακτο 

ενδιαφέρον και χρέος της πολιτείας στην κατεύθυνση της εκπαιδευτικής πολιτικής 

ίσων ευκαιριών μάθησης.

Ουσιαστικά όμως δεν μπορεί να αποτελέσει συγχωροχάρτι που την 

αποενοχοποιεί για την έλλειψη πρόνοιας στην ευαίσθητη κατηγορία των δυσλεξικο'ιν 

παιδιών, αφού δε συνιστά ούτε προληπτική ούτε και θεραπευτική παιδαγωγική 

παρέμβαση προς όφελος τους.

Άλλωστε στην πλειοψηφία τους οι «επίσημες εκθέσεις» επικεντρώνονται σε 

ελλιπείς, τηλεγραφικές πληροφορίες που κατά κανόνα δεν είναι ερμηνεύσιμες από 

τους εκπαιδευτικούς ενό) σπάνια υποδεικνύουν προτάσεις για την αντιμετώπιση της 

δυσλεξίας. Έτσι το χάσμα μεταξύ διαγνωστικής εκτίμησης και εκπαιδευτικής 

παρέμβασης επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην εξέλιξη της μαθησιακής πορείας 

των δυσλεξικών παιδιών.

Από την άλλη πλευρά ο νόμος δεν καθορίζει διαγνωστικά κριτήρια σύμφωνα 

με τα οποία πρέπει να γίνεται η διάγνωση οπότε δεν αφήνει περιθώρια για 

αντικειμενικό έλεγχο της ορθότητάς της γεγονός που ευνοεί ενδεχόμενες αποκλίσεις 

και παρανομίες.

Με δεδομένο το κενό του νόμου εμφανίζεται κατά την τελευταία τριετία -  

διάστημα υλοποίησης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης -  το φαινόμενο «ραγδαίας» 

αύξησης των δυσλεξικών μαθητών κυρίως των Β' και Γ' τάξεων Λυκείου που 

βρίσκονται «προ των πυλών» των Πανελλαδικών εξετάσεων για την πρόσβασή τους 

στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Χαρακτηριστικά είναι τα δημοσιεύματα του τύπου που αναφέρονται σε 

«πλαστά πιστοποιητικά», «βαφτίσια υγιών μαθητών σε δυσλεξικούς», «απάτη, 

διαπλοκή, κομπίνα», «επιδημία δυσλεξίας με καλοστημένες επιχειρήσεις επιτηδείων», 

«μαϊμούδες δυσλεξικούς».110

110 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΒΗΜΑ», 15/7/02 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 6/4/02
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Έτσι υπονομεύεται η υποστήριξη που παρέχει η πολιτεία στους δυσλεξικούς 

μαθητές από την προσπάθεια ορισμένων «επιτηδείων» να παρεισφρήσουν τα παιδιά 

τους στην κατηγορία των δυσλεξικών μαθητο'ιν, συμμετέχοντας σε προφορικές 

εξετάσεις με εξεταστές καθηγητές του τόπου τους προκειμένου να εξασφαλίσουν πιο 

ανώδυνα την εισαγωγή τους σε «καλές σχολές» ή «σχολές υψηλής ζήτησης».

Τα γεγονότα αυτά αναστατώνουν την κοινή γνώμη και πυροδοτούν 

διαμαρτυρίες, καταγγελίες και απαιτήσεις για εισαγγελική παρέμβαση και παράλληλα 

γίνονται αφορμή έντονης προβληματικής και σκεπτικισμού αφού:

■ πλήττουν τον αδιάβλητο χαρακτήρα και τη διαφάνεια των εξετάσεων 

σχετικά με την επιλογή των μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και 

κατ’ επέκταση το κύρος του εκπαιδευτικού συστήματος.

■ μέσα από αυθαίρετες γενικεύσεις σπιλώνουν την αξιοπιστία των 

ιατροπαιδαγωγικών κέντρων.

■ δημιουργούν δυσπιστία στους γονείς τόσο απέναντι στα ιατροπαιδαγωγικά 

κέντρα όσο και στο εκπαιδευτικό σύστημα.

■ προκαλούν αρνητική στάση και καχυποψία των καθηγητών απέναντι στο 

«χαρτί της δυσλεξίας» και παράλληλα σύγχυση για την αντιμετώπιση των 

δυσλεξικών με την αμφιβολία αν είναι ή δεν είναι πραγματικά δυσλεξικοί.

• Δεν έχουν γίνει ενημερωτικά σεμινάρια για γονείς. Έτσι η συνεργασία τους 

με το σχολείο είναι φτωχή και δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους.

Συμπερασματικά, καταλήγουμε να τονίσουμε ότι υπάρχει άμεση ανάγκη να 

διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα επιτρέψουν να δημιουργηθούν 

υποστηρικτικές δομές για την έναρξη υποστηρικτικών προγραμμάτοιν στα σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να αρθεί η «ισοπεδωτική παιδαγωγική» που 

οδηγεί ικανούς αλλά δυσλεξικούς μαθητές στην απόρριψη και την περιθωριοποίηση.



Στα πλαίσια των εργασκόν του 3ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου 

Ειδικής Αγωγής του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής 

(Π.Ε.Σ.Ε.Α.) που διεξήχθη στις 10-11 Ιουνίου 2000 στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά 

κατατέθηκε μια έρευνα1" που αφορούσε την εκπαιδευτική πολιτική, τις παιδαγωγικές 

πρακτικές και την προνοιακή μέριμνα για τους δυσλεξικούς μαθητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η έρευνα διενεργήθηκε στο διάστημα Φεβρουάριου -  Μάί'ου 1999 με 

πρωτοβουλία της Κωνσταντοπούλου Πολυξένης καθηγήτριας φιλολόγου της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση, 

εξειδίκευση στη Δυσλεξία και τις Ε.Μ.Δ., γραμματέα της Ελληνικής Εταιρείας 

Δυσλεξίας (Ε.Ε.Δ.) σε συνεργασία με το Παιδαγοηακό Ινστιτούτο (Π.Ι.).

Η έρευνα ήταν περιγραφική και διενεργήθηκε με την τεχνική του 

ερωτηματολογίου (Παράρτημα 4) πήραν μέρος 249 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και 2 σχολικοί Σύμβουλοι από 43 σχολεία Ευμνάσια -  Λύκεια -  

Τεχνολογικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) από 7 γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Τα 

σχολεία επελέγησαν σε αστικά κέντρα, ημιαστικές περιοχές και την ύπαιθρο.

Τα πορίσματα της έρευνας αποκάλυψαν ότι:

■ Το 96% των καθηγητών, που συμμετείχε στην έρευνα, παραδέχεται ότι η 

εκπαιδευτική πολιτική για τους δυσλεξικούς μαθητές είναι αποσπασματική 

και αναποτελεσματική.

■ Το 98% δήλωσε ότι δεν υπάρχει ειδικό αναλυτικό πρόγραμμα για τη 

δυσλεξία για να κατευθύνει τους στόχους διδασκαλίας τους.

■ Το 99% απάντησε ότι δεν υπάρχει Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής για 

υποστήριξη τόσο των καθηγητών όσο και των μαθητών.

■ Το 82,3% απάντησε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί επιμορφιοτικά 

σεμινάρια για τη δυσλεξία και δε γνωρίζει μεθόδους εκπαιδευτικής αγωγής. 

Η όποια γνώση των καθηγητών προέρχεται από εμπειρία και προσωπικό 

ενδιαφέρον.

111 Π.Ε.Σ.Ε.Α., «ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 3°“ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ», ΕΚΔ. ΑΤΡΑΠΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2000, σ. 189-190
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■ Το 95% των καθηγητοδν δήλωσε ότι αδυνατούν να διδάξουν 

αποτελεσματικά σε δυσλεξικούς μαθητές.

■ Το 88% απάντησε ότι η εκπαίδευση των δυσλεξικδ)ν μαθητών γίνεται στη 

γενική τάξη χωρίς ιδιαίτερη διδακτική αντιμετιόπισή τους παρά μόνο την 

προφορική αξιολόγησή τους.

■ Το 87% των εκπαιδευτικών αμφισβητεί έντονα τη διάγνωση και τα 

πιστοποιητικά που εκδίδουν τα αναγνωρισμένα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα 

και διαπιστώνει ότι η διαδικασία αυτή είναι ανεπαρκής, χωρίς καμία 

χρηστική αξία για την εκπαιδευτική στήριξη του μαθητή.

■ Το 96% των καθηγητών δήλωσε ότι δε γίνονται ενημερωτικές διαλέξεις 

σχετικά με το θέμα της δυσλεξίας σε γονείς και το 95% ότι οι γονείς δεν 

εμπλέκονται στη διδασκαλία των παιδιών τους.

Τα πορίσματα της παραπάνω έρευνας είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά στην 

κατεύθυνση χαρτογράφησης της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με την 

υποστηρικτική αντιμετώπιση και υποστήριξη στη σχολική πράξη της Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ενός μαθητικού δυναμικού που σύμφωνα με τα διεθνή στατιστικά 

δεδομένα ξεπερνά το 5%.

3.2.2. Αναγκαιότητα και πλεονεκτήματα ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την ίδρυση Τ.Ε. (Ν. 2817/00) στα δημόσια 

σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης είναι παιδαγωγικοί και κοινωνικοί. Γι’ αυτό στόχος 

της λειτουργίας τους είναι η διδακτική αλλά και ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών 

με δυσλεξία στο δημόσιο σχολείο με ταυτόχρονη ελάφρυνση των οικογενειών τους 

από τις οικονομικές δαπάνες που συνεπάγεται η αναγκαία ιδιωτική φροντίδα.

Οι κύριοι λόγοι είναι:

■ Με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και της ίσης 

μεταχείρισης οι μαθητές με δυσλεξία δικαιούνται να έχουν την ιδιαίτερη και

"2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ», ΤΕΥΧΟΣ 13, ΜΑΙΟΣ -  ΙΟΥΝΙΟΣ 2001, σελ. 33
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διαφορετική διδακτική -  ψυχολογική υποστήριξη που χρειάζονται μέσα στη 

σχολική μονάδα.

■ Η πράξη έχει δείξει ότι η δυσλεξία δεν αντιμετωπίζεται με τη φοίτηση μόνο 

στην κοινή τάξη διότι χρειάζεται εξατομίκευση και πολλή εργασία από 

εξειδικευμένους καθηγητές σε κατάλληλα οργανωμένο και εξοπλισμένο 

χώρο.

■ Με τη φοίτηση μόνο στην κοινή τάξη οι μαθητές μένουν ανυποστήρικτοι. 

Οι καθηγητές αδυνατούν να προσφέρουν εξατομικευμένη διδασκαλία σε 

τάξεις 25-30 μαθητών και χωρίς εξειδίκευση στο αντικείμενο της 

δυσλεξίας. Έτσι διαταράσσεται η κοινωνικο-συναισθηματική κατάσταση 

των δυσλεξικών μαθητών και βασανίζονται από αισθήματα ανασφάλειας 

και προσωπικής ανεπάρκειας.

■ Η εφαρμογή των συνηθισμένοι μεθόδων διδασκαλίας είναι 

αναποτελεσματική για τους μαθητές με δυσλεξία διότι λόγω της 

ιδιοσυστασιακής τους κατάστασης έχουν ανάγκη από ειδικές τεχνικές που 

μόνο στα Τ.Ε. μπορούν να εφαρμοστούν.

■ Λόγω της έλλειψης ειδικοιν προγραμμάτων για τους μαθητές με δυσλεξία 

και καθολικής έλλειψης εξειδικευμένων -  επιμορφωμένων καθηγητών 

μεγάλο ποσοστό μαθητών επαναλαμβάνουν τις τάξεις, παραπέμπονται σε 

επανεξέταση το Σεπτέμβριο ή εγκαταλείπουν το σχολείο γεγονός που δεν 

αφήνει περιθώρια για προοπτικές εκπαιδευτικής, κοινωνικής και 

επαγγελματικής τους ανέλιξης.

■ Οι γονείς των μαθητών με δυσλεξία υποβάλλονται σε πρόσθετες 

δυσβάστακτες οικονομικές επιβαρύνσεις για διδακτική -  ψυχολογική 

υποστήριξη των παιδιών τους -  πολλές φορές αμφίβολης ποιότητας -  οι 

οποίες θα περιοριστούν με την ίδρυση Τ.Ε.

■ Με την ίδρυση Τ.Ε. στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα υπάρξει συνέχεια 

και συνοχή στη διδακτική υποστήριξη που παρεσχέθη στο περιορισμένο 

ποσοστό μαθητών από τα Τ.Ε. της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε αναφορά με τη διαπίστωση ότι η μέχρι τώρα προσέγγιση των δυσλεξικών 

μαθητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η αντιμετοδπισή τους στο γενικό



σχολείο στηρίχθηκε στον πατριωτισμό ελάχιστοιν καθηγητών και σε αποσπασματικά 

μέτρα χωρίς φιλοσοφία, μελέτη και σχεδίασμά κρίνεται αναγκαία η εξασφάλιση των 

αναγκαίων προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στη δημιουργία υποστηρικτικοί 

προγραμμάτων στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από την ίδρυση 

των Τ.Ε. τα πλεονεκτήματα των οποίοιν επιβεβακόνει η διεθνής εμπειρία και τα οποία 

σε μια συνοπτική καταγραφή είναι:

■ Οι μαθητές των Τ.Ε. δεν αποκόπτονται από την τάξη τους και το αναλυτικό 

τους πρόγραμμα. Αποκτούν στο Τ.Ε. ελλείπουσες δεξιότητες που 

επεκτείνονται στη συνέχεια στην κοινή τάξη και σε όλα τα μαθήματα με την 

εφαρμογή τους. Οι μαθητές δε στιγματίζονται με την έξοδό τους από την 

κοινή τάξη και τη διδασκαλία σε άλλη, διότι απλά παρακολουθούν ένα 

προσωρινό φροντιστηριακό μάθημα για λίγες ώρες που θα τους ενισχύσει.

■ Οι μαθητές έχουν το αίσθημα της ομάδας διότι η μικροομαδική διδασκαλία 

παρέχει μια χρήσιμη και θετική πηγή αλληλεπίδρασης μεταξύ 

συνομηλίκων.

■ Έχουν το αίσθημα της προστασίας αφού για λίγες ώρες αποφεύγεται το 

στενόχωρο θέαμα ενός παιδιού αναγκασμένου να διαβάσει δυνατά σε μια 

«σκοντάφτουσα» παρωδία ευχέρειας που αυξάνει τη δυσφορία του μαθητή 

για την προφανή ανικανότητά του.

■ Ενισχύεται το κίνητρο μάθησης και βελτιώνονται οι δεξιότητες των 

μαθητών μέσα από τις παιδαγωγικές μεθόδους και τεχνικές των 

εξειδικευμένων καθηγητών.

■ Η μάθηση γίνεται αποτελεσματική με την αξιολόγηση των προγραμμάτων 

των μαθητών σε τακτά διαστήματα μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η 

ανατροφοδότηση του προγράμματος, η τροποποίηση και η βελτίωσή του.

■ Οι γονείς ανακουφίζονται διότι με την υποστηρικτική βοήθεια στο Τ.Ε. 

αντιμετωπίζεται το πρόβλημα του παιδιού τους μέσα στο σχολείο από 

αξιόπιστους εξειδικευμένους παράγοντες σε εξατομικευμένη βάση γεγονός 

που τους απαλλάσσει από την αναζήτηση βοήθειας εκτός σχολείου και 

ωρολογίου προγράμματος σε ειδικούς και ειδικά κέντρα συχνά αμφίβολης
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ποιότητας καθόις και από τις πρόσθετες δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται 

στην προσπάθεια στήριξης του παιδιού τους στον ιδιωτικό τομέα.

3.3. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΜΙΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Οι σύγχρονες ερευνητικές δραστηριότητες στο πεδίο του προβλήματος της 

δυσλεξίας και κατ’ επέκταση των Ε.Μ.Δ. σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) είναι 

ιδιαίτερα ενθαρρυντικές στην κατεύθυνση μιας πλέον αποτελεσματικής διερεύνησης 

και αντιμετώπισης προβλημάτων που ταλαιπωρούν ένα σημαντικό ποσοστό του 

μαθητικού δυναμικού περιορίζοντας μερικές φορές δραματικά τις προοπτικές για 

προσωπική και κοινωνική καταξίωση.

Δειγματοληπτικά καταγράφουμε τις πλέον αντιπροσωπευτικές πρωτοβουλίες 

και δραστηριότητες:

• Ήδη υπάρχουν επιστημονικές συνεργασίες μεταξύ Ευρωπαίων ερευνητών 

γεγονός που ενθάρρυνε ιδιαίτερα η προώθηση του καινοτομικού προγράμματος 

HELIOS II (1993-96). Πρόκειται για πρόγραμμα που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο 

Υπουργών των χωρών μελών της Ε.Ε. Σημαντική πτυχή του ήταν η δημιουργία μιας 

κοινής βάσης πάνω στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε ν’ αναπτύξει μια 

πολιτική με μορφή προτάσεων στους διάφορους τομείς του ευαίσθητου χώρου της 

Ειδικής Αγωγής.

Στόχος του HELIOS II ήταν η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και η 

σχολική και κοινωνική ένταξη των ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες.

Μια από τις κυριότερες λειτουργικές πτυχές του ήταν οι δραστηριότητες 

ανταλλαγών και πληροφόρησης. Σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων ήταν η εντόπιση. 

ανάλυση, προσδιορισμός και μελέτη των καινοτόμων και αποτελεσματικών 

πρακτικών στα κράτη -  μέλη με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση διάδοσης των 

αποτελεσμάτων τους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Με τη συμβολή αυτών των ανταλλαγών τέθηκαν οι βάσεις δημιουργίας ενός 

τόπου συζήτησης, προβληματισμού και μελέτης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (forum) με 

έμφαση στις καλές πρακτικές και στη διασπορά τους σ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης.



Στη χο'ιρα μας το ΥΠΕΠΘ επόπτευσε θεματικές ομάδες μελέτης όπως:

■ Η εκπαίδευση στις διάφορες βαθμίδες.

■ Νέες τεχνολογίες.

■ Ο ρόλος του δασκάλου και του υποστηρικτή δασκάλου.

■ Εξατομίκευση υποστηρικτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτιυν.

■ Ο ρόλος των υποστηρικτικο'ιν κέντρων.

Μέσα από τις δραστηριότητες ανταλλαγδιν και πληροφόρησης της κοινοτικής 

πρωτοβουλίας HELIOS II για πρώτη φορά ενθαρρύνθηκε η προβολή και η διάδοση 

καλοδν πρακτικών σε ευαίσθητα θέματα του εκπαιδευτικού χώρου και ενισχύθηκε ο 

διάλογος και η συνεργασία για ποιοτική αναβάθμιση του πολύπτυχου θεσμού της 

Ειδικής Αγωγής."'1

Σχήμα I113 114

113 ΣΤ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, «ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ», 
ΕΚΔ. ΑΤΡΑΠΟΣ, Δ' ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2001, σελ. 118
114 ΣΤ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, «ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ», 
ΕΚΔ. ΑΤΡΑΠΟΣ, Δ' ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2001. σελ. 120
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• To 1995 στα πλαίσια ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος με συμμετοχή της 

Μονάδας Δυσλεξίας υπό την εποπτεία του καθηγητή ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Πατριόν Κων/νου Πόρποδα δημιουργήθηκε μια ομάδα 25 περίπου ερευνητών από 

όλες τις χώρες που προώθησε συνεργασίες και έρευνες σε διαγλωσσικό ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Τίτλος της προσπάθειας ήταν «Learning Disorders as a barrier to human 

development»115 (Οι δυσκολίες μάθησης ως εμπόδιο στην ανθροόπινη εξέλιξη).

Υπό την αιγίδα της παραπάνω πρωτοβουλίας έγινε και η προότη ειδική έκδοση 

του περιοδικού «Journal of learning disabilities».

• Παράλληλα με τις επιστημονικές προσπάθειες υπάρχουν και οι εθελοντικές 

πρωτοβουλίες116 στην προβληματική της δυσλεξίας όπως είναι οι κατά τόπους 

εταιρείες δυσλεξίας με ομπρέλα -  εταιρεία την «European Dyslexia Association» στην 

οποία ανήκει και η Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας.

Στο πλαίσιο εθελοντικής πρωτοβουλίας αξιοπρόσεκτη είναι η «Action for 

Dyslexia» που άρχισε το 1995 με ελληνική εκπροσώπηση του καθηγητή Πόρποδα. 

Αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας είναι δύο προϊόντα: ένα βιβλίο με τίτλο 

«Language shock» (γλωσσικό σοκ), το οποίο μεταφρασμένο στα ελληνικά, έχει σταλεί 

στις Βρυξέλλες να τυπωθεί και στον άμεσο χρόνο θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα και 

ένα δεύτερο προϊόν είναι ένα βίντεο με μια σειρά σημαντικών συνεντεύξεων που έχει 

κάνει το B.B.C.

• Η πιο πρόσφατη ερευνητική προσπάθεια είναι η εταιρεία «Dyslexia 

International: Tools and Technologies» (εργαλεία και τεχνολογίες) με έδρα τις 

Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο αυτής της επιστημονικής πρωτοβουλίας προκηρύχθηκε και το 

πρώτο ερευνητικό βραβείο για τη δυσλεξία ύψους 6.000 ευρώ.

115 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ, «ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ», 10 ΜΑΡΤΙΟΥ, 
ΑΘΗΝΑ 2001, σελ. 15
116 ό.π., σελ. 16
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3.3.1. Σύγχρονες ερευνητικές πρωτοβουλίες για τη δυσλεξία στον Ελλαδικό 
χώρο

• Ερευνητική και διαγνωστική μονάδα δυσλεξίας ανάγνωσης και γραφής

Δημιουργήθηκε το 1990 και λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο 

των επιστημονικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου Ψυχολογίας του I Ιαιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή 

ψυχολογίας Κων/νο Πόρποδα.

Είναι το προιτο ερευνητικό και διαγνωστικό κέντρο που αναπτύχθηκε στην 

Ελλάδα και λειτούργησε σε τμήμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Ελληνικού 

Πανεπιστημίου. Οι δραστηριότητες της Μονάδας Δυσλεξίας επικεντρώνονται στο 

μαθησιακό πρόβλημα της δυσλεξίας, στις δυσκολίες εκμάθησης της γλώσσας και στη 

μελέτη της γνωστικής λειτουργίας της γλώσσας και αποβλέπουν στη διευκόλυνση των 

ατόμων με δυσλεξία και ευρύτητα με Ε.Μ.Δ.117

Με αφετηρία ότι στόχος κάθε σύγχρονης κοινωνίας είναι η υλοποίηση της 

αρχής «Εκπαίδευση για όλους» οι κύριοι στόχοι118 της Μονάδας Δυσλεξίας είναι:

■ Η διεξαγωγή ερευνών για τη γνωστική επεξεργασία και μάθηση της 

Ελληνικής γλώσσας.

■ Η γνωστική ανάλυση του μαθησιακού προβλήματος της δυσλεξίας.

■ Η ανάπτυξη ειδικών τεστ για την αναλυτική διάγνωση της δυσλεξίας.

■ Η παροχή υπηρεσιών διάγνωσης και αντιμετοδπισης της δυσλεξίας.

■ Η εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, σχολικών ψυχολόγων και 

γονέων στα θέματα της δυσλεξίας και των Ε.Μ.Δ.

■ Η συνεργασία με άλλα αντίστοιχα Κέντρα και Μονάδες στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό.

Από το πλούσιο ερευνητικό έργο της Μονάδας δειγματοληπτικά αναφέρουμε 

τα ερευνητικά έργα:

• «Ο ρόλος της φωνολογικής ενημερότητας στην εκμάθηση ανάγνωσης και 

ορθογραφημένης γραφής της ελληνικής γλώσσας»

117 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ: «ΜΟΝΑΔΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ», ΕΚΔ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, σελ. 5
118 ό.π., σελ. 15
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Οι επιπτιόσεις αυτής της έρευνας στην ελληνική εκπαίδευση είναι σημαντικές 

και αφορούν το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο και στην Α' 

τάξη του Δημοτικού. Τα αποτελέσματα αυτού του ερευνητικού έργου έχουν 

δημοσιευτεί στο διεθνή τύπο και έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή και πανελλήνια 

συνέδρια.

• «Κριτήρια διάγνωσης και εκπαιδευτικής αντιμετώπισης της δυσλεξίας στην 

ελληνική γλώσσα»

Με το ερευνητικό αυτό έργο προσδιορίστηκαν τα κριτήρια διάγνωσης και η 

μεθοδολογία εκπαιδευτικοδιδακτικής αντιμετώπισης της δυσλεξίας.

Το ερευνητικό αυτό έργο για τον προσδιορισμό και ανάλυση των γνωστικών 

μηχανισμών που δυσλειτουργούν στην περίπτωση της δυσλεξίας είναι το μόνο έργο 

που έχει γίνει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και 

τη φύση της Ελληνικής γλώσσας.

• «Δημιουργία προηγμένου εκπαιδευτικού υλικού (με χρήση των multimedia) 

για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από άτομα με Ε.Μ.Δ.»

Με το έργο αυτό δημιουργήθηκε ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό υλικό, 

αποτελούμενο από 14 CD-ROM, για την εξατομικευμένη διδασκαλία και μάθηση της 

ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής της ελληνικής γλώσσας.

• Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας (Ε.Ε.Δ.)

Είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με δομή συλλόγου που ιδρύθηκε το 

1984 από μια ομάδα πρωτοβουλίας ψυχολόγων, παιδαγωγών, εκπαιδευτικών και 

γονέων δυσλεξικών παιδιών.

Στόχοι της εταιρείας είναι η ενημέρωση του κοινού για τα προβλήματα που 

συνεπάγεται η δυσλεξία καθώς και η ευαισθητοποίηση των αρμόδιων -  εργαζομένων 

στις υπηρεσίες Παιδείας, Υγείας για τη σωστή αντιμετώπιση των δυσλεξικών παιδιών.

Στα πλαίσια αυτών των στόχων, η Εταιρεία έχει οργανώσει σεμινάρια, 

ημερίδες, συνεντεύξεις τύπου, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, έχει 

συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Συνέδριο Δυσλεξίας (Κρήτη, Ιοιινιος 1987), έχει κάνει 

ομιλίες σε σχολεία, σε συλλόγους δασκάλων -  καθηγητών και έχει συμμμετάσχει σε 

ειδικές επιτροπές των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας -  Πρόνοιας που 

απασχολούνται με το θέμα αυτό.

122



Από το 1990 είναι μέλος της Ευροιπαϊκής Εταιρείας Δυσλεξίας (Ε.Ο.Α.) η 

οποία πραγματοποίησε στην Αθήνα συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

φιλοξενούμενης της Ε.Ε.Δ. (Σεπτέμβριος 1991).

Η Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας συνεχίζει με το έργο της να προβάλλει τις 

εκπαιδευτικές, κοινωνικές, ψυχολογικές και οικονομικές διαστάσεις των 

προβλημάτων των δυσλεξικών ατόμων, ζητώντας από την Πολιτεία να πάρει μέτρα, 

κατά τα πρότυπα των άλλων προηγμένων χαιριόν.

Παράλληλα προσφέρει ανιδιοτελώς συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 

οποιονδήποτε τις επικαλεστεί.119

• Ερευνητική δραστηριότητα του Γ. Παυλίδη, καθηγητή του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του Γ. Παυλίδη σε αναφορά με το 

ευαίσθητο ζήτημα της αντιμετώπισης της δυσλεξίας. Πρόκειται για επιστήμονα με 

παγκόσμια αναγνώριση της προσφοράς του στο θέμα της δυσλεξίας. Είναι καθηγητής 

των Μαθησιακών Δυσκολιών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αντιπρόεδρος της 

Διεθνούς Ακαδημίας Προβλημάτων Μάθησης, διευθυντής 20 ερευνητικών 

προγραμμάτων στην Αγγλία, στις Η.Π.Α. και στην Ελλάδα, εφευρέτης του Τεστ 

Οφθαλμοκίνησης για την ακριβή διάγνωση της δυσλεξίας.

Σε μια πρωτοποριακή προσέγγιση της αιτιολογικής διάστασης της δυσλεξίας 

στα πλαίσια των 25ετων ερευνητικών ευρημάτων του πρόβαλε ως αιτία του 

φαινομένου τις εσφαλμένες οφθαλμοκινήσεις των δυσλεξικών παιδιών. Επεσήμανε 

ότι η αιτία βρίσκεται στη διαφορετική -  ανώτερη κατασκευή ιδίως στο οπτικό 

σύστημα και στη λειτουργία του εγκεφάλου των δυσλεξικών παιδιών που όμως τα 

δυσκολεύει στο γραπτό λόγο. Σκέπτονται τάχιστα με εικόνες ενώ σκέπτονται αργά με 

λέξεις. Για τον Γ. Παυλίδη «η δυσλεξία είναι θείο δώρο όταν γνωρίζουμε την ύπαρξή 

της και την αντιμετωπίζουμε σωστά. Αντιθέτως η άγνοια τη μετατρέπει σε 

μειονέκτημα».120

Σπουδαίο επίτευγμά του είναι η ανακάλυψη του Τεστ Οφθαλμοκίνησης που 

διεθνώς φέρει το όνομά του. Πρόκειται για τεστ, όπως ο ίδιος τονίζει, που παρέχει

119 ¡ιπειτιεί: νννν\ν.(1γ5ΐεχί3^Γ
120 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΒΗΜΑ», ΦΥΛΛΟ 15/07/2002
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μοναδικά σημαντικές πληροφορίες για τον ακριβή εντοπισμό του μαθησιακού 

προβλήματος αλλά και για το μέγεθος του. Η ακριβής διάγνωση οδηγεί στη σωστή και 

εξατομικευμένη αντιμετώπιση, διότι κάθε παιδί υποστηρίζεται σύμφωνα με τις 

δυνατότητές του, τις προσωπικές του αδυναμίες και τα ατομικά του πλεονεκτήματα. 

Ήδη το Τεστ Οφθαλμοκίνησης χρησιμοποιείται από τα γνωστά Πανεπιστήμια
191Harvard, Boston, Columbia University.

3.4. ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Στη σημερινή εποχή η Πληροφορική έχει κατακτήσει όλους τους τομείς της 

επιστήμης και των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε κάθε σύγχρονη αναπτυσσόμενη 

κοινωνία. Ο ρόλος της είναι αδιαμφισβήτητος και στο χώρο της εκπαίδευσης.

Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής (Ν.Τ.Π.) 121 122 ICT = Information 

Communication Technology) είναι σε ευρεία κλίμακα αναγνωρισμένη σαν ένα ισχυρό 

εργαλείο υποστήριξης των παιδιών με δυσχέρειες μάθησης στη διάρκεια της σχολικής 

τους ζωής.

Βασική διαφορά ανάμεσα στα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας και τα 

προγράμματα μέσω Η/Υ είναι ότι ενώ τα πρώτα είναι κατά βάση στατικά, στα δεύτερα 

μπορούμε να έχουμε κίνηση, ήχο και εικόνα ταυτόχρονα και συνδυαστικά. Με τον 

τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να έχουν ενεργητική συμμετοχή με 

τις περισσότερες αισθήσεις τους στην προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου.

Οι Ν.Τ.Π. δίνουν στους μαθητές με ιδιαίτερες δυσκολίες στη διαδικασία 

μάθησης τη δυνατότητα να κατακτήσουν μεγαλύτερη ικανότητα στη γνώση και να 

ενδυναμώσουν το γνωστικό τους πεδίο.

Επιπλέον οι Ν.Τ.Π. αυξάνουν την ικανότητα των μαθητών για συγκέντρωση, 

δίνουν κίνητρο για μάθηση και κυρίως δημιουργούν ένα ασφαλές για το μαθητή 

περιβάλλον όπου μπορεί να δράσει χωρίς να φοβάται την πιθανότητα του λάθους και 

την απόρριψη από τους συμμαθητές του. Σημαντικός είναι ο ρόλος τους στην

121 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΒΗΜΑ», ΦΥΛΛΟ 15/07/2002
122 www.daskalos.gr
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αντιμετώπιση των δυσκολιών της γραφής, της ανάγνωσης και της ορθογραφίας που 

χαρακτηρίζουν τα δυσλεξικά παιδιά.
ι σσ

Οι πιο γνωστές και αποτελεσματικές μέθοδοι της χρήσης Ν.Τ.Π. σε αναφορά 

με τους δυσλεξικούς μαθητές είναι:

1. Ο επεξεργαστής κειμένου (Word Processors)

Παρακινεί τους μαθητές να γράψουν και τους ενισχύει να είναι πιο τολμηροί 

και κριτικοί στην εργασία τους. Αυτό συμβαίνει διότι ο επεξεργαστής κειμένου 

ελαχιστοποιεί τα προβλήματα της ορθογραφίας και της γραφής με το χέρι και έτσι 

είναι ευκολότερο στους μαθητές να εστιάσουν την προσοχή τους στις ιδέες και γενικά 

σε ό,τι θέλουν να εκφράσουν.

2. Το πρόγραμμα για τον αυτόματο έλεγχο της ορθογραφίας (spell 

checkers)

Το ζήτημα της ορθογραφίας είναι μια βασική αδυναμία των δυσλεξικών 

παιδιών. Στο σημείο αυτό ο Spell checker παίζει αποφασιστικό ρόλο στη διευκόλυνση 

της διαδικασίας της γραφής αφού προστατεύει τους χρήστες από περιττή εργασία ενώ 

ταυτόχρονα βοηθά στην οικονομία χρόνου.

Για την ελληνική γλώσσα τα προγράμματα αυτά εισήχθησαν από τον καθηγητή 

γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μπαμπινιώτη.

3. Ο συνθέτης φωνής (Speech technology)

Τα προγράμματα του συνθέτη φωνής επιτρέπουν στους μαθητές να ακούν ό,τι 

έχουν γράψει.

Υπάρχουν δυο τύποι αναπαραγωγής του λόγου:

■ Το κείμενο για σύνθεση λόγου (text to speech).

■ Ο λόγος για σύνθεση κειμένου (speech to text synthesis).

To κείμενο για σύνθεση λόγου είναι ένα σύστημα, όπου ένα synthesizer 

επιχειρεί να αναπαράγει φωνητικά οτιδήποτε είναι γραμμένο.

Ο λόγος για σύνθεση κειμένου αποτελείται από ένα μικρόφωνο που 

αντικαθιστά το γράψιμο στο πληκτρολόγιο ή τη χρήση του ποντικιού.

123 ό.π., από Internet
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Πρέπει να σημειωθεί ότι οι Ν.Τ.Π. δεν είναι πανάκεια ή μονόδρομος για την 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης του δυσλεξικού παιδιού αλλά ένα μέσον 

υποστήριξης και βελτίωσης της αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησής του.

Σχετικά με την εφαρμογή των Ν.Τ.Π. στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

κάποιες αξιόλογες πρωτοβουλίες που έχουν εισάγει τη χρήση των Ν.Τ.Π. είναι:

Η προσπάθεια από το Ίδρυμα «Θεοτόκος» υπό την αιγίδα του ψυχολόγου Κ. 

Τριανταφύλλου. Το πρόγραμμα άρχισε κατά τη σχολική χρονιά 1993-94 και 

απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Το Ειδικό Πειραματικό Σχολείο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δασκάλων του 

Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τη σχολική χρονιά 1996-97 έχει αρχίσει μια προσπάθεια 

δημιουργίας εργαστηρίου εκπαιδευτικής τεχνολογίας με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια γεγονός που εκφράζει τη 

θέλησή του να παρακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο της επιστήμης και της 

τεχνολογίας.

Βέβαια, οι προσπάθειες αυτές άπτονται του ιδιωτικού τομέα ενώ από 

επίσημους κυβερνητικούς εκπαιδευτικούς παράγοντες δεν έχει έμπρακτα 

αναγνωριστεί ακόμη η σπουδαιότητα της χρήσης των Ν.Τ.Π. για παιδιά με δυσλεξία 

καιΕ.Μ.Δ.'24

Από τη στιγμή που η εισαγωγή των Ν.Τ.Π. στην ειδική εκπαίδευση των 

αναπτυγμένων Ευρωπαϊκών χιορών είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, το Ελληνικό 

Υπουργείο Παιδείας ευθύνεται για την ανάδειξη παρόμοιων πρωτοβουλιών αφού 

συνιστά μια σύγχρονη αναγκαιότητα στα πλαίσια προνοιακής υποστήριξης των 

παιδιών με δυσλεξία.

Οι Ευρωπαϊκές εμπειρίες μπορούν να αποτελέσουν το εναρκτήριο για ένα 

σημείο αναφοράς στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της ειδικής 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Ρ4 ό.π., ΙπΐεπιεΙ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ -  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Παρά τις θεαματικές εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, της ιατρικής και 

της γνωστικής ψυχολογίας κατά στη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα το πρόβλημα 

της δυσλεξίας παραμένει ανοιχτό εξακολουθώντας να αποτελεί αντικείμενο έρευνας 

και προβληματισμού ανάμεσα σε ερευνητές διαφόρων ειδικοτήτων.

Η εξέταση του φαινομένου για τη χώρα μας είναι επίκαιρη. Η δυσλεξία ενώ σε 

διεθνές επίπεδο ερευνάται τουλάχιστον 100 χρόνια, στη χώρα μας μόλις τα τελευταία 

15-20 χρόνια έγινε γνωστή. Ωστόσο η ευαισθητοποίηση των διαφόρων επιστημονικών 

ειδικοτήτων, των εκπαιδευτικών και των γονέων σε συνδυασμό με τις αυξημένες 

απαιτήσεις της εποχής μας φέρνουν το πολύπτυχο πρόβλημα της δυσλεξίας στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της επικαιρότητας.

Η δυσλεξία και κατ’ επέκταση οι Ε.Μ.Δ. είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα που 

αφορά το παιδί και τον έφηβο, την οικογένεια και σε τελική ανάλυση την κοινωνική 

δομή. Δεδομένου ότι η σχολική επίδοση και η μόρφωση έχουν καθιερωθεί ως βασικές 

κοινωνικές αξίες οι Ε.Μ.Δ., η δυσλεξία και η αποτυχία που τις συνακολουθεί 

συνιστούν κοινωνικό πρόβλημα.

Σε μια σύγχρονη κοινωνία που στηρίζεται στο Λόγο, όπως αυτός έχει εξελιχθεί 

και διαφοροποιηθεί μέσα από την ικανότητα ανάγνο)σης και γραφής, κάθε άτομο που 

υστερεί στον τομέα αυτό κινδυνεύει να βρεθεί στο περιθώριο της πολιτικής, 

πολιτιστικής και οικονομικής ζωής με δυσοίωνες προοπτικές για τη γενική του 

εξέλιξη και ανέλιξή του στην κοινωνία.

Η εκπληκτική αύξηση του όγκου των γνώσεων, η εξαιρετικά γρήγορη 

διακίνηση των πληροφοριών και η υπερεξειδίκευση στην άσκηση των επαγγελμάτων 

είναι οι κύριες αιτίες του αυξημένου ενδιαφέροντος που παρατηρείται στις μέρες μας 

για το φαινόμενο της μάθησης που συνδέεται στενά με το πρόβλημα της δυσλεξίας.

Το ζήτημα γίνεται ιδιαίτερα σοβαρό, όταν αναλογιστεί κανείς πόσο στενά 

συνδέεται η αδυναμία ή η αποτυχία στην εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής με 

τη σχολική αποτυχία, επαγγελματική αποδοτικότητα και καταξίωση του ατόμου
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εμπλέκοντας το σε μια αλυσίδα συνεπειών με βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες

παρενέργειες.

Η δυσλεξία είναι ίσως η μοναδική ιατρικώς μειονεκτική κατάσταση, στην 

οποία -  τουλάχιστον μέχρι σήμερα -  η υποστηρικτική παρέμβαση είναι αποκλειστικά 

εκπαιδευτική αφού η περιοχή της εκπαίδευσης αποτελεί τον κρίσιμο χώρο που είναι ο 

προ'ιτος αποδέκτης των δυσχερειών του παιδιού και σε τελική ανάλυση ο κύριος 

υπεύθυνος για την αντιμετώπισή τους.

Η δυσλεξία είναι αποκαταστάσιμη αφού με έγκαιρη διάγνωση, συστηματική, 

εξειδικευμένη σε εξατομικευμένο επίπεδο βοήθεια οι δυσκολίες μπορούν να 

υποχωρήσουν ώστε η ακαδημαϊκή πορεία του παιδιού να είναι αποδοτική και να 

αποφευχθούν οι οδυνηρές συνέπειες της αποτυχίας.

Με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όλα τα άτομα, σε όλες 

τις χοδρες με προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα διαμορφώνεται και προωθείται με 

επιταχυνόμενο ρυθμό η κίνηση για τον εκσυγχρονισμό των μοντέλων οργάνωσης, των 

μεθόδων και διαδικασιών που χρειάζονται, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη 

προσέγγιση και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παιδιών με δυσλεξία. Σε 

πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν ήδη σχεδιαστεί και εφαρμόζονται, πειραματικά ή 

τακτικά, διάφορα μοντέλα εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της 

δυσλεξίας.

Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε το ίδιο και για τη χώρα μας όπου οι 

προσπάθειες είναι αποσπασματικές γεγονός που προβάλλει επιτακτικά την ανάγκη να 

συστηματοποιηθούν τα προγράμματα προς την κατεύθυνση ουσιαστικής 

αντιμετώπισης της δυσλεξίας. Βασική προϋπόθεση είναι η επανεξέταση και ο 

επαναπροσδιορισμός του εκπαιδευτικού μας συστήματος σε επίπεδο φιλοσοφίας και 

δομής του και ο καθορισμός προτεραιοτήτων έτσι ώστε να ευνοείται το δυσλεξικό 

παιδί από τη σχολική πράξη και εμπειρία.

Η υπόθεση της δυσλεξίας είναι εξαιρετικά σημαντική και απαιτεί 

εξειδικευμένη γνώση, παιδαγωγικό και διδακτικό υλικό προσδιορισμένο από το 

μαθησιακό προφίλ του μαθητή και διεπιστημονική συνεργασία ειδικών. Το σύστημα 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης δε διαθέτει με την υπάρχουσα μορφή του σε 

ικανοποιητική ποσότητα και ποιότητα κανένα από τα χαρακτηριστικά αυτά.
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Υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης διαθέτουμε αλλά υπάρχουν χωρίς τον 

απαραίτητο μηχανισμό που θα τους επιτρέπει να αυτοαξιολογούνται τακτικά και να 

βελτιώνονται ή να αναθεωρούνται όταν αποδεικνύονται ανεπαρκείς σε συνάρτηση με 

τη μελέτη εναλλακτικών παρεμβάσεων, που επιτρέπουν τη διασύνδεση του υπαρκτού 

προβλήματος με τους ειδικούς για την αντιμετοιπισή του.

Η σχολική πραγματικότητα σχετίζεται και εξαρτάται από τη συνολική υπαρκτή 

κοινωνική πραγματικότητα. Το σχολείο δε μπορεί ν' αποτελεί «νησίδα» επάρκειας 

όταν οι μηχανισμοί του κράτους, επιστημονικοί και διοικητικοί είναι ανεπαρκείς και 

στηρίζουν με γραφειοκρατική νοοτροπία μια διαδικασία κατ’ εξοχή ανθρωποκεντρική 

όπως είναι η διεργασία της διδασκαλίας / μάθησης, η οποία δεν καλύπτεται με 

προσεγγίσεις αποστασιοποιημένες από το υπαρκτό σχολείο και την κοινωνική 

πραγματικότητα.

Σε μια εποχή που η χώρα μας προσπαθεί να σταθεί ισότιμα σ' ένα 

ανταγωνιστικό «παγκοσμιοποιημένο» περιβάλλον θεωρούμε ότι τα προβλήματα 

μπορούν ν’ αντιμετωπιστούν μόνο με γενναίες αποφάσεις που σέβονται τις αρχές της 

ισότητας και της ισοπολιτείας.

Έχουμε ανάγκη από μια πολιτική που ενδιαφέρεται ν’ αναβαθμίσει και να 

διασφαλίσει ένα αποδεκτό επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας και μέριμνας για τον 

αδύναμο, διαφορετικό, το γνωσιακά μειονεκτικό. Χρειαζόμαστε μια πολιτική που να 

σέβεται τη διαφορά και τη διαφορετικότητα και ν’ αγωνίζεται για τον άνθρωπο ως 

ανεπανάληπτη αξία.

Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί χωρίς να υπάρξει ανάγκη από ιδιαίτερα 

υψηλά κονδύλια, αλλά με καλό σχεδίασμά, δράση και ειλικρινή προσπάθεια των 

εμπλεκομένων στη διαδικασία πραγματοποίησης του Σχολείου για όλους με όλους. 

Στην προοπτική αυτή ουσιώδη προαπαιτούμενα είναι:

■ Η επιλογή και επαρκής στελέχωση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με προσωπικό εξειδικευμένο στις Ε.Μ.Δ. 

δυσλεξία για προώθηση έρευνας, εκπόνηση αναλυτικιον προγραμμάτων και 

τεστ αξιολόγησης σχολικών δεξιοτήτων.

■ Άμεση οργάνωση και ενεργοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για 

εκπαιδευτικούς ιδιαίτερα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οιστε να γίνει
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δυνατή η υποστήριξη τοιν δυσλεξικών μαθητών με τεχνικές 

εξατομικευμένης διδασκαλίας.

■ Σε μακροπρόθεσμη προοπτική αναγκαία είναι η θεσμοθέτηση 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων που θα δίνουν στέρεη, σφαιρική και σε 

βάθος γνώση η κατάκτηση της οποίας θα εξασφαλίσει τον πολυδύναμο 

εκπαιδευτικό, τον εκπαιδευτικό του 21ου αιώνα που θα μπορεί ν’ 

αναγνωρίζει κάθε είδους διαφορετική ανάγκη και να εφαρμόζει 

υποστηρικτικά προγράμματα σε μαθητές με δυσχέρειες μάθησης του 

δημόσιου σχολείου ώστε και οι οικογένειες να ελαφρυνθούν από τις 

δυσβάστακτες οικονομικές δαπάνες της εκπαίδευσης των παιδιών τους και 

να περιοριστεί η σχολική αποτυχία και διαρροή καθώς και τα φαινόμενα 

που τη συνοδεύουν.

■ Αύξηση του αριθμού των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής στα 

πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και άμεση καθιέρωση του θεσμού 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

■ Σύγχρονο διδακτικό υλικό και εποπτικά μέσα απαραίτητα για δυσλεξικούς 

μαθητές λόγω των δυσχερειών τους κάτω από το πρίσμα των σύγχρονων 

απαιτήσεων και συνάμα των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη 

τεχνολογία στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα η επιστήμη της Πληροφορικής.

■ Ενημερωτικά σεμινάρια και διαλέξεις για γονείς ώστε να είναι δυνατή η 

συνεργασία τους με το σχολείο και η θετική υποστήριξή τους στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος του παιδιού τους.

■ Διεύρυνση των προγραμμάτων σπουδών στις ανώτατες σχολές κατάρτισης 

των μελλοντικών εκπαιδευτικοί ώστε να προσφέρεται εξειδικευμένη γνώση 

σε Θέματα Ειδικής Αγωγής.

■ Η θέσπιση εγκυρότερης διαδικασίας διάγνωσης της δυσλεξίας.

■ Η κατάλληλη στήριξη και ενίσχυση του εκπαιδευτικού και άλλου 

ειδικευμένου προσωπικού. Η στήριξη αυτή αφορά τη βασική εκπαίδευση 

και την επιμόρφωσή του, την ηθική υποστήριξή του αλλά και την 

εξασφάλιση ενός στοιχειώδους επιπέδου διαβίωσης που θα του επιτρέπει να 

ασχολείται απρόσκοπτα με το έργο του.
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■ Η διαρκής συνεργασία, η ανταλλαγή πληροφοριών, πείρας και ιδεών με 

διεθνείς οργανισμούς και άλλες χώρες ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η συνεργασία αυτή ενθαρρύνεται με την επιχορήγηση προγραμμάτων από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), την εξειδίκευση εκπαιδευτικών 

σε μεταπτυχιακό επίπεδο, την οργάνωση σεμιναρίων σε ζητήματα ειδικής 

αγωγής. Οι προσφερόμενες αυτές δυνατότητες χρειάζονται συνετή 

αξιοποίηση ώστε να έχουν ουσιαστική αποτελεσματικότητα για την 

αναβάθμιση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας.

■ Μια σημαντική κίνηση για την ευαισθητοποίηση -  ενημέρωση των γονέων, 

των εκπαιδευτικών και γενικότερα του πληθυσμού είναι η προβολή από τα 

Μ.Μ.Ε. θεμάτων που σχετίζονται με τη δυσλεξία και ευρύτερα τις 

ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες που μπορούν να αντιμετωπίζουν τα παιδιά 

στα πλαίσια της σχολικής τους φοίτησης.

■ Σε τοπικό επίπεδο με πρωτοβουλία των φορέων της τοπικής και 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπως Δήμοι, Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής 

Επιμόρφωσης μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προγράμματα 

με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολλών σχετικά με το 

πολυσύνθετο ζήτημα των Ε.Μ.Δ.

■ Ιδιαίτερο ρόλο μπορεί να αναλάβει και ο Σύλλογος Εονέων και Κηδεμόνων 

της κάθε σχολικής κοινότητας με δραστικές ενέργειες και πρωτοβουλίες 

διοργανώνοντας ημερίδες με θέματα ανάλογου περιεχομένου με τις Ε.Μ.Δ. 

σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και φορείς που σχετίζονται 

με τις δυσκολίες αυτές τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε κρατικό.

Από τα αναφερόμενα στην παρούσα εργασία Προεδρικά Διατάγματα και από 

το πλήθος άλλων εγκυκλίων για τις ειδικές δυσχέρειες μάθησης, φαίνεται ότι η 

Ελληνική Πολιτεία ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να ληφθεί μέριμνα για 

την αντιμετώπιση των δυσλεξικών παιδιών στη σχολική πραγματικότητα. Το 

Υπουργείο Παιδείας με κύριο συντονιστή τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής προσπαθεί 

να οργανώσει το χώρο των Ειδικών Εκπαιδευτικών αναγκών και να προσανατολίσει 

την Ειδική Αγωγή στην προοπτική της αποτελεσματικής υποστήριξης των παιδιών με 

δυσλεξία γεγονός που ενθαρρύνεται ιδιαίτερα με το νέο νόμο 2817/2000 και κυρίως
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με τη θεσμοθέτηση των Κ.Δ.Α.Υ. με την προϋπόθεση ότι τα όποια προβλήματα ήδη 

έχουν καταδειχτεί στην πιλοτική εφαρμογή τους θα αντιμετωπιστούν με σύνεση και 

ευθύνη.

Με τη συμβολή των παραπάνω δεδομένων και με την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρει η επιστήμη και η τεχνολογία οι προοπτικές προβάλλουν 

ελπιδοφόρες στην κατεύθυνση της υπεύθυνης υποστήριξης των παιδιιόν με ειδικές 

δυσχέρειες μάθησης γεγονός που πέρα από την αναβάθμιση του χό)ρου της Ειδικής 

Αγωγής θα σφραγίσει ποιοτικά ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα και το 

κοινωνικο-πολιτισμικό μας επίπεδο ο)ς λαού.

Η πρόσφατη συσσωρευμένη επιστημονική εμπειρία στο πεδίο των Ε.Μ.Δ. και 

της δυσλεξίας δίνει την ευχέρεια να διαπιστώσουμε ότι σήμερα γνωρίζουμε να 

κάνουμε περισσότερα σε σύγκριση με εκείνα του παρελθόντος δεδομένο που 

δικαιολογεί τη συγκρατημένη αισιοδοξία μας για το μέλλον του δυσλεξικού παιδιού 

στην ανθρώπινη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης στον ορίζοντα της τρίτης 

χιλιετίας.
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Ένα τρένο έτρεχε πολύ
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Δείγμα γραφής από μαθητή 1ης Δημοτικού
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Η εξέλιξη που φυσιολογικά παρουσίασε το παιδί μετά τον εθισμό του στον πολυσυμ- 
βολισμό των φωνημάτων και την αυτόβουλη αναζήτηση του ορθού μαρτυρεί πόσο άδικο 
είναι να μπαίνει η ταμπέλα του δυσλεξικού από την Α'τάξη και πόσο σημαντική είναι η 
εξειδικευμένη υποστήριξη του παιδιού, για να ξεπεράσει το φυσιολογικό, λόγω προηγού
μενης απειρίας, πρόβλημά του· πόσο άστοχο είναι να γίνονται παρατηρήσεις στο παιδί 
στις πρώτες τάξεις για ορθογραφικά λάθη.

5ο δείγμα
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Όταν ο Γιώργος ρωτήθηκε για τη δυσλεξική συμπεριφορά του, είπε ότι έγραψε με αυτό 
τον τρόπο το ονοματεπώνυμό του, για να διευκολύνει τη δασκάλα του να το διαβάσει, διότι 
αυτή βρισκόταν απέναντι του. Η συμπεριφορά αυτή εντάσσεται στην καθρεπτική γραφή. 
Βέβαια, ο Γ ιώργος δεν εμφάνισε άλλοτε τέτοια συμπεριφορά.

Ο δείγμα Ό

α ίΤ ο - ν ω ^ :

Η συμπεριφορά αυτή, εκτός της αν,,στρεφ.μότη,ας των γραμμάτων, πραγματοποιηθώ, 
κε απο τα δεςιά προς τα αριστερά.

3
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Δυαλε£ική συμπεριφορά εξααίας παραλείψεων συμβολισμού φωνημάτων και αδια
φορίας αναζήτησης του ορθού, αφού πρόκειται για άσκηση που υπαγόρευε η δασκάλα.
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δείγμα
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Η γραφή πραγματοποιήθηκε κατά την πρώτη επαφή μας με το παιδί, όταν η μητέρα 
του το έφερε σε μας απογοητευμένη μετά την παντελή απόρριψη του από τη δασκάλα του.
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Δείγμα γραφής από μαθητή ΣΤης Δημοτικού

Ξεκίνησα το πρωί 
γιά το σχολείο.
Συνάντησα στο δρόμο το Παύλο 
ο Πέτρος ήρθε καβάλα στο 
ποδήλατό του.

0  •·Γλ' Επήγαμε εκδρομή στο γήπεδο.
Τα αγόρια έπαιξαν μπάλα και 
τα κρίτσια έπαιξαν κυνηγητό
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’ δείγμα (Δυσλεξική συμπεριφορά μαθητή της Α' τάξης όπου γίνεται φανερό ότιτσ* 
φαινόμενο περιορίζεται στη γλώσσα των μαθηματικών)

____ {1ί Τ Τ ί ν  ι τ ί π ΐ  ._____

5  ^  λ  3 4 ______________
Η δασκάλα του παιδιού, η οποία δεν είχε εντοπίσει τη δυσλεξική συμπεριφορά του ε'ως 

την ενότητά 5'του σχολικού βιβλίου, βλε'πουμε ότι τώρα περιορίζεται στην αυστηρή παρα
τήρηση «Πρόσεχε!!», χωρίς άλλη διάθεση υποστήριξης.

Στη συνε'χεια παρατίθενται δείγματα δυσλεξικών συμπεριφοριόν σχετικά με την κ α τά 
χ τη σ η  των μαθηματικών τάξεων και κλάσεων:

δείγμα (Πρόσθεση)

δείγμα (Αφαίρεση)

. . . .  3 1 8 5 .  

• -  .5 3  . .

δείγμα (Πολλαπλασιασμός)

Ι3 3 Ϊ  . -
3 1 ____ ____

. . 5 ( Γ 2 ζ  ..



Αντιπροσωπευτικά δείγματα σχεδίω ν  
δυσλεξικών και μη-δυσλεξικών παιδιώ ν

Εικόνα
Σχεδιαστικό ε'ργο: «Άνθρωπος» 

ΟΜΑΔΑ Α

Α! Α’ τάξη

ι

Β’ τάξη



Εικόνα
Σχεδιαστικό έργο: «Σπίτι- Δέντρο -  Άνθρωπος -  Πουλί» 

ΟΜΑΔΑ Α



Δείγμα αντιγραφής σχημάτων

Δοθέντα σχήματα

Ο Ο οο
Ο Ο 00

0  0  ο ο

0  0  0 0

ο  ο  ο ο
0  ο  < ο  

Ο  Ο  ° °
ο ) θ  ο Ο



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Β. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
Γ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ IΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΚΕΝΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Κ.Δ.Α.Υ.



Ψ Υ Χ Ο ΛΟ ΓΙΚ Α  ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΩΝ VIE ΕΜΦΑΣΗ 
ΞΣΓΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ. ΓΡΑΦΗΣ ΚΑ Ι Μ Α Θ Η Μ Α ΤΙΚ Ω Ν *

A'-BREY. C.. Eaves. J.. H icks. C .  & Newton. Μ. 11982) T h e  A s t o n  P o r t f o l i o  A s s e s s ■ 
m e m  C h e c k l i s t .  W i s h b e c h :  L e a r n i n g  D e v e l o p m e n t  v i d s

Barcham . C .  Be shell. R.. Lawson. K.. Sc Mc Donnell. C  ( IS>86). T h e  S t a f f o r d s h i r e  

M a t h e m a t i c s  T e s t.  W i n d s o r :  N F E R - N e l s o n  ( γ ι α  π α ι ό ι α  η λ ι κ ί α ;  7 - 8 . 7  χ ρ ό ν ω ν ) .
Barking and Dagenham LEA (1981/2). Barking R e a d i n g  P r o j e c t .  London: Barking 

and Dagenham LEA.
Barrs. C.. Ellis. S.. Hester. H.. & T homas. A. (1988). T h e  P r i m a r y  L a n g u a g e  

R e c o r d .  London: (LEA.
C hilds. S.B.. G illingham. A., & Stillman. B.W. (1967). G i l l i n g h a m - C h i l d s  P h o n i c s  

P r o f i c i e n c y  S c a le s .  Cambridge. M a s s . :  Educator's Publishing Service.
Γεωργλι. Δ.Λ.. Πλρλικευοπουλοι. I.N.. Μπεζεβεγκπι. Η.Γ.. Sc Γιανμτς.νι. Ν.Λ. 

(1997). Ε λ λ η ν ι κ ό  WISC III. Wechsler Κ λ ί μ α κ ε :  Ν ο η μ ο σ ν ν η ς  γ ι α  Π α ώ ι ά - D a v i d  
W e c h s l e r  ( ε λ λ η ν ι κ ή  μ ε τ ά τ ρ ρ α υ η ) .  Ο δ η γ ό ς  Ε Ξ ε τ α ο τ ή .  Α θ ή ν α :  Ε λ λ η ν ι κ ά  Γ ρ ά μ μ α τ α .

D aniels. J . C . .  &. D i a c k . Η .  ( 1 9 7 3 ) .  T h e  S t a n d a r d  R e a d i n g  T e s t s .  L o n d o n :  C h a t t o  Sc 

W i n d u s .
Elliott. C  D . Mlrray. D . J . .  &. Pearson. L . S .  (1983V B r i t i s h  A b i l i t y  S c a le s .  W i n d 

s o r :  N F E R - N e l s o n .
Frostig. Μ. ( 1961). T h e  M a r i a n n e  F r o s t i n g  D e v e l o p m e n t a l  T e s t  o f  V i s u a l  P e r c e p t i o n .  

P a l o  A l t o .  C . A :  C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g i s t s  P r e s s  ( μ ε  ε π α ν ε κ . δ ό υ ε ι : ) .
G a tes . A . L  B a s i c  R e a d i n g  r e s t s .  C o l u m b i a :  C o l u m b i a  L ’ r m c r s i t v .
G  \ r r s .  A . f .  G a t e s  R e a d i n g  R e a d i n e s s  T e s t s .  C o l u m b i a :  C o l u m b i a  U n i v e r s i l v .
G i l . l  mam. B. ( 1 9 X 1 ) ) .  B a s i c  S o m b e r  D i a g n o s i u  I'est. L o n d o n :  I l a d d e r  &  S t o u e h i o n  

( γ ι α  π α ι δ ι α  5 - 7  χ ρ ό ν ω ν ) .
C iu .ii.ym. 8. HESSE. Κ.Λ.Μ976Ι. Basu Number S u n  ning Pest. London: Ho d d e r  Λ 

S t o u g h t o n  ( γ ι α  π α ι δ ι ά  7 - 1 2  χ ρ ό ν ω ν ) .
Graded Word Reading Pest. 1 he Macmillan Pest Lnn ( 1991)). Windsor: NFER-Nelson 

( γ ι α  π α ι δ ι α  6 - Μ  χ ρ ό ν ω ν ) .

G raham. F . J . .  &  Kendall. B . S .  ( 1 9 - 1 6 ) .  M e m o r y  f o r  D e s i g n s  T e s t .  W i n d s o r :  N F E R -  
N e l s o n .  ( γ ι α  π α ι δ ι ά  6 . - - 1 3 . 1 1  χ ρ ό ν ω ν ) .

HaGLEY. F .  ( 1 9 8 7 ) .  S u f f o l k  R e a d i n g  S c a le .  W i n d s o r .  N F E R - N e l s o n .
Inner London Education A uthority ( 1 9 8 2 ) .  C h i l d r e n ' s  O b s e r v a t i o n  P r o c e d u r e .  

L o n d o n :  I L E A .
KiRK. S . A . .  Sc McCarthy. J . J .  ( 1 9 6 8 ) .  T h e  I l l i n o i s  T e s t  o f  P s y c h o l i n g u i s t i c  A b i l i t i e s .  

U r b a n a .  I l l i n o i s :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P r e s s .
Lin'Da.MOOD. C . H . .  Sc L lND AM OO D . P  C .  ( 1 9 7 9 ) .  L i m i a t n o o d  A u d i t o r y  C o n c e p tu a l i s 'd  

t i o n  T e s t .  H i n g h a m .  M a s s . :  T e a c h i n g  R e s o u r c e s  C o r p o r a t i o n .
M a n c h e s t e r  G r o u p  R e a d i n g  C o m p r e h e n s i o n  T e s t .  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n  P r e s s .
Miles. T . R .  ( 1 9 8 3 ) .  D y s l e x i a :  T h e  P a t te r n  o f  D i f f i c u l t i e s .  L o n d o n :  G r a n a d a  ( B a n g o r  

D y s l e x i a  T e s t ) .
Monroe . M .  ( 1 9 3 5 ) .  R e a d i n g  A p t i t u d e  T e s t .  B o s t o n :  H o u g h t o n  S i  M i f f l i n .
N F E R - N e l s o n  ( 1 9 8 9 a ) .  R e a d i n g  A b i l i t y  S e r i e s .  W i n d s o r :  N F E R - N e l s o n .
N F E R - N e l s o n  ( 1 9 8 9 b ) .  T e s t  o f  I n i t i a l  L i t e r a c y .  W i n d s o r :  N F E R - N e l s o n
Neale. M . D .  ( 1 9 6 6 ) .  N e a l e  A n a l y s i s  o f  R e a d i n g  A b i l i t y .  L o n d o n :  M a c m i l l a n .
Neale. M . D . .  Christophers. U . .  S l Whetton . C .  ( 1 9 8 8 ) .  N e a l e  A n a l y s i s  o f  R e a d i n g  

A b i l i t y : R e v i s e d  B r i t i s h  E d i t i o n .  W i n d s o r :  N F E R - N e l s o n  ( γ ι α  π α ι δ ι α  5 - 1 3  χ ρ ό 
νων).

Newton. M . J . .  S i  THOMSON. M . E .  ( 1 9 7 6 ) .  T h e  A s t o n  I n d e x :  A  S c r e e n i n g  P r o c e d u r e  f o r  

W r i t te n  L a n g u a g e  D i f f i c u l t i e s .  W i s b e c h :  L e a r n i n g  D e v e l o p m e n t  A i d s .
NiKOLSON. R . .  ¿ c  Fawcett. A .  ( 1 9 9 6 ) .  D y s l e x i a  S c r e e n i n g  T e s t  ( D S T ).  L o n d o n :  T h e  

P s y c h o l o g i c a l  C o r p o r a t i o n  ( γ ι α  π α ι δ ι ά  6 . 6 - 1 6  χ ρ ό ν ω ν ) .
ΝΊλιεν -Γεωργίου. Μ..& Αραίωνα. Θ. (.1986). Η Σχολική Ετοιμότητα. Ενα Τεστ. Σύγ- 

/ ο η ν η  E y . r t u i d i r o i i .  5 1 .  2 7 - 5 2 .
Π.λΡλιιχευοπουλΟΥ. 1.(1973). O d i p y o :  E S c t u o t o c  r o r  f / . x i v m :  Τ ε σ τ  ψ ν χ ο γ / . ω σ σ ι -  

y.rjr Ικανοτήτων. Ιωάννινά: Ψυχολογικό και Παιδαγωγικό Εργαυτηριο του Πα
νεπιστήμιου (ωαννίνων.

Ρ \ raskevopoi los. J.N.. A Kirk. S.A. (1969). T h e  D e v e l o p m e n t  a n d  P s y c h o m e tr i c  

C h a r a c t e r i s t i c s  i d  th e  R e v i s e d  I T P A .  U r b a n a .  I l l i n o i s :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P r e s s .
R a v e n . C . C .  ( 1 9 6 5 ) .  T h e  C o l o u r e d  P r o g r e s s i v e  M a t r i c e s  i e s c  L o n d o n :  L e w i s .
Robertson a .H.. Henderson. A.. Robertson a .. F isher. J.. & G ibson. M. (1983).

O i ESP Screening Diagnosis and Remediation Kit. London: Arnold-Wheaton.
Singleton. C .  T homas, k . .  &  L e c d a l e . R  i 1 9 9 6 ) .  C o g n i t i v e  P r o f i l i n g  S y s te m  

( C o P S l ) .  N o t t i n g h a m s h i r e :  C h a m e l e o n  E d u c a t i o n a l .
Southgate. V. ( 1 9 5 8 ) .  S o u t h g a t e  G r o u p  R e a d i n g  P e s ts .  L o n d o n :  U n i v e r s i t y  o f  L o n 

d o n  P r e s s .
S C H O N E L L .  G . B . .  & .  S c h o n e l l . F . E .  ( 1 9 5 6 ) .  D i a g n o s t i c  a n i l  A t t a i n m e n t  T e s t in g .  E d i n -  

b o u r g h :  O l i v e r  Sc  B o y d .  y
T h e  M a c m i l l a n  T e s t  U n i t .  T h e  N F E R - N e l s o n  G r o u p  R e a d i n g  T e s t  ( 1 9 9 0 ) .  W i n d s o r ,  v,·

. tA N F E R - N e l s o n  ( γ ι α  π α ι δ ι ά  8 . 3 - 1 5 . 3  χ ρ ό ν ω ν ) .  '
Thomson M . E . .  Sc  Newton. M. ( 1 9 8 2 ) .  T h e  A s t o n  I n d e x  I R e v i s e d ). W is b e c h .  L e a r n i n g  , 

Γ - * '■r'J D e v e l o p m e n t  A i d s  ( γ ι α  π α ι δ ι ά  5 - U  χ ρ ό ν ω ν ) .  " r



< Λ Λ Η y  ! Κ Η ¿ H M O S P A T F A  
ΥΠΟΥΡΤΤΞΟ ΥΓΞΠΑΖ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

nAJdOVYXIATPIKÛ ΝΟΣΟ ΚΟΜΒΟ ΑΤΤΠΟίΧ

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΠΠΚΟ ΚΞΝΤ'Ο ΑΟΗΝΑΙ 
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Ε\ληνορώσων - Κοτεχάκη 
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δ Ε Β Α Ί Ω ΐ Η

Ο μαθητής εςετάσ
Κ'ιτροίταιόαγωγικ'ό Κέντρο to o  Ν ύσοκομείοΐ) μμε tn v  9: I I. I PPÇ.

Ató to ιστορικό καχ tnv εξεταση διαυησΐώΟηχ?. ό~·. παρυυστάίε·. υ 
δοσχαλίε.' χυρι-aç στο νρατττό λόγο ί Δυσλεξία}, οι οποίες εκδηλώνονται wc 
στην ανάγνωση xa: κατανόηση, στην ορθογραφία κιπ στη γραπτή óicnóiLiurr. 
Πσρονσιάόε·. επίσης ρυσγερεια στην ικανότητα ηρ-οοογπτ ναι σογχεντρι
ν ο η τ ι κ ή  δ ι ε ρ γ α σ ί α  a ρ ι ό , α η τ ι χ ώ ν  a p á c s o v .
Η νοημοσύνη too είναι αδύνατη βυσίοΑύγικη.

Η τταοοόσα γορηγ cirai ύστερα από αίτηση του γονέα για σγσλ.χη γρήοΐ:
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ΝΟ ΣΟΚΟΜ ΕίΟ  ΠΑΙΔΩΝ
« Π. Su A. Κυριάκού »
©η|3ών 4 Λίβαλίίας

11 £27 Αθήνα Προς το σχολείο___  -J
Τπλ.: (01) 7726264 ______ roue vovefc Cl
Fax : (01) 7741127 ________ το σσφαλ. τα μείο___

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ύττευθ.: Dr. n.A.XATHFA Αβήνα 0270S/199S

ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

ίου

Ημερομηνία Γ έ νν η σ η ς /g 7fly/1960_ 
Ημερομηνία Εξέτασης 20/10/1997_

Στις 2.09.1398,0 μαθιγιής . ,ττροσήλθε στο
Τμήμα Ψυχολογίας του Νοσοκομείου μας προκειμένου ν α  υποβληθεί σε 
εκτενή εξέτοσέ) Με σειρά τεστ για την διάγνωση των μαθησικών δυσκολιών. 
Αναλυτικά σ , υποβλήθηκε σ τ'ιχάλουθα  κριτήρια (τεστ):

χ Τεστ ΟφθαλμοκΙνησης
χ Δύο τεστ εκτίμησης της Νοημοσύνης (WISC-R Δ RAVEN) 
χ Τεστ Μαθηματικών
χ  Δύο τεστ βραχύχρονης μνήμης (άμεσος μνήμη) 
χ Δύο recn Ανάγνωσης - Γραφής - Ορθογραφίας 
χ Τεστ Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης-Οργανικότητσς (Bender Visual 
χ  M otor Gesta lt Test)
χ Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας (κατανόηση κειμένου) 
χ Προβολικό τεστ εκτίμησης της Προσωπικότητας (Rorschach Inkblot Têts)

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των τεστ αυτών κσι αττό τσ οπαία απορρέει η 
διαγνωστική και προγνωστική εκτίμηση παραθέτογται στο Σημείωμα της 

Αναλυτικής Διερεύνησης του μαθητή

Μ' εκτίμηση 
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Κλινικός Ψυχολόγος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

15126 ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ.80.39.911 - FAX . 61.37.328
Μαρούσι: /’ c < / 7 .· . ~L
Αριθμ. Πρωτ . : - γ ÿ  "■>ψ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓIΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- γ ε ν .......1.2·./../.../....U  f  ¿Γ5

ο/Η.... ; .·
μ α θ η τ ή ς  τ ο υ ......  ................. ■■ -

ε ξ ε τ ά σ θ η κ ε  σ τ η ν  Ι α τ ρ ο π α  ι δαγωγι κή  Υπ η ρε σ ί α  σ τ ι ς ..........

Έ γ ι ν ε  λ ο γ ο π ε δ ι κ ή  ε ξ έ τ α σ η ,  κ λ ι ν ι κ ή  ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή  α ξ ι ο λ ό γ η σ η  και  

ν ε υ ρ ο ψ υ χ ι α τ ρ  ική ε κ τ ί μ η σ η .  Δ ι α π ι σ τ ώθ η κ ε  ό τ ι :

..Ο..ί^ρ..ο..^..£..Π.^...·^^........ ____________________________________ }.........£λδ^ ....6 ..^ .£ ../ρ  ι
....................ΛΛΑ-λ-̂ ι../..«̂ ..................................................................ΥΠ-?.....,ψίχΛ.Ι̂ -α.

1...̂ !̂.:Λί..£̂ 5..(:...̂ ....... .(ΐμ£μι_).....;^νη.|Υ ^...^...Ο..λό./Γϊ^.^·.γ' ^

Το ν ο η τ ι κ ό  π η λ ί κ ο  ε ί ν α ι  σε φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ό  ε π ί π ε δ ο .
Συ ν ε π ώς  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι  δ υ σ λ ε ξ ί α  ε ξ α ι τ ί α ς  τ η ς  ο π ο ί α ς  η ε π ί δ ο σ ή  τ ο υ / τ η ς  
σ τ α  μ α θ ή μ α τ α  δ ε ν  ε ί ν α ι  δ υ ν α τ ό ν  να  ε λ ε γ χ θ ε ί  μ ό ν ο  με γ ρ α π τ έ ς  ε ξ ε τ ά σ ε ι ς  

ξ/Κ ^τρ-^της ε ι δ ι κ ή ς  α υ τ ή ς  δ ι α τ α ρ α χ ή ς  τ ο υ  λ ό γ ο υ  ( δ υ σ λ ε ξ ί α ς ) .  Η παρούσα  
ική έ κ θ ε σ η  ι σ χ ύ ε ι  γ ι α  τ ρ ί α  (3) χ ρ ό ν ι α  από τ ην  έκδοσή τ η ς .

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

ΜΗ
_

1·Ί ®>U \ ν ·
V  Φ ρ ί ξ ο ς  Τ ζ ε μ π ε λ ι κ ο ς  ^  
‘ΔΤέυθυντής ψυχιατρικού  

Τομέ>

Εθεωρήθρ /ο γνήσιο 
της υπογραφής t/u Διευθαντού

Vrv ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτρης Παπανικοκάού 
Επιμελητής Α' Ψυχίατρος

Ψ υ χ ί α τ ρ ο 3ύ Τομέα

Ο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς  Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς  
Υύηρεσίάί 

νΑ νδρΐα ς

Φαίδρα Κριεζή 
Ψυχολόγρ ς  

!

Η Λογοπ'εόικός της 
Ιατροπαιδαγω γικής Υπηρεσίας 

Ρ ^ ιν ή  Μάρκου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ε Θ Ν ΙΚ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Υ Γ Ε ΙΑ Σ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

26500 PION ΠΑΤΡΩΝ
Α.Φ.Μ. :90060712

Τμήμα Γραμ. Εξωτερικών Ιατρείων
Ταχ. Δ/νση : Ρίον Πατρών 26500
Τηλέφωνο : (061) 999-.............
FAX : (061) 994-537

ΠάτΡθ:

Αρ- ΠΡώΤ.;

m  Σ χ α . π . α ΐ Η χ ± κ . ο

Από τα στοιχεία τα οποία, διαθέτει η Υπηρεσία μας προκύπτει ότι ;

ο πιστοποιητικό αυτό χορηγείται, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου για κάθε νόμιμη 

ιήση.

) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ 

οψυχίατρο^
PIA ΠΑΝ/ΚΗΣ 

Σ ΚΛ/ΚΗΣ ΠΠΓΝΠ

ΡΗΘΗΚΕ 

■γραφής του ιατρού 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

αβανή ΛαμπρινΤΙ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΙΟΎΡΓΈΙΟ ΥΓΕΙΑΣ λ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Ε . Ζ . Υ .

ΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΘΟ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑΤΡΟΝ 
ΚΑΡΑΜ ΑΝΑΑΝ ΕΙΟ "

Βαθμός ασφαλείας

Πάτρα
Αριθ. Πρωτ. Βαθμός προτεραιότητας:

199

ΠΡΟΣ:

Παδοψυχιατρικό 

νση: Ερυθρού Σταυρού 40

ίορίβς:
ωνο: 622.222

ΚΟΙΝ.: Γραμμστεία Εξωτεριχών Ιατρείων

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ι:

Η οπ ό αίτηση τ.

Σας γνωρίζουμε ότι όπως από τα τηρούμενα βιβλία των εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου 

Ο /Η .......................................................................................................................................

του

τάσθηκε στα Ιατρεία (Παιδοψυχιατρικού)

' ...................................................... 199... παρουσιάζει:

Το παρόν εκδίδεται για κάθε νόυιμη χρήση.

Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ

¡¡}
Μ

ι $ \



ΥΠΕΠΘ - Γ6/446/14.10.99

ΘΕΜΑ : «Αναγνωρισμένα δημόσια Ιστροπαιδαγωγικό Κέντρα ή Σταθμοί».

Σε συνέχεια της με αρ. ττρωτ. Γ6/136/21 -4-1999 εγκυκλίου, σας αποστέλλουμε 
πίνακά. στον οποίο· συμπεριλαμβάνονται και νέα αναγνωρισμένα δημόσια 
Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα ή Σταθμοί και των οποίων η ειδική διαγνωστική έκθεση γίνεται 
δεκτή από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.

" ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΚΜΟΣ1ΩΝ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Ή ΣΤΑΘΜΩΝ 
Α. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

1. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Ν.Α.)
α. Ιστροπαιδαγωγικό Κέντρο, Ν. Ηράκλειο Αττικής 

Σωκράτους 32, Τ.Κ. 141 22 
Τηλ.: 2816598, 2830312 

β. Ιστροπαιδαγωγικό Κέντρο, Νέας Σμύρνης 
2ας ΜάΓου 5, Τ.Κ. 171 21 
Τηλ.: 9321255, 9323493 

γ. Ιστροπαιδαγωγικό Κέντρο, Αθήνας 
Γαρέφη 4, Ελληνορώσων - Κατεχάκη 
Τηλ.: 6773442-3

δ. Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Π.Ν.Α.
Ρσφήνα Τ.Κ. 19009 
Τηλ.: 0294/77791-5

2. Περ. Γεν. Νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Τμήμα Ψυχολογικής Παιδιατρικής 
Θηβών και Μ. Ασίας, Γουδί, Τ.Κ. 115 27 
Τηλ.: 7798748, 7757496

3. Π.Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 
Φερεκύδου 1. Παγκράτι. Τ.Κ. 116 35 
Τηλ.:' 7519550
Ενηλίκων : Φερεκύδου 5. Παγκράτι 
Τηλ.: 7016590

4. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Δήλου 14 - Καισαριανή - Τ.Κ. 161 21 
Τηλ.: 7640111, 7644705

5. Π.Γ.Ν.Α. «ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
α. ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ίγίεσογείων και Ζαλόγγου 6, Αγ. Παρασκευή 
Τηλ.: 63 91 151, 60 15 079 

β. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 
Μεσογείων 154, Τ.Κ. 115 27 
Τηλ.: 7480901, 7481365

6. ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - Ψ. Ν. Α.
Πλούτωνοςκαι Ηφαίστου Τ.Κ. 121 35 
Τηλ.: 5756226, 5756401

7. ΠΙΚΠΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ
Ακτή Κουντουριώτη 3, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 34 
Τηλ 4172400

354/18μβ'/260 Αντικατάσταση ι| 00/64)



Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

8. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Π.Ν.Α.
Ψυχιατρικός Τομέας (Εφήβων, και ενηλίκων) 
Μαρούσι Τ.Κ. 15126
Τηλ.:80.39.911 -80 :43 .203-80 .41 .686  -80.47.165

9. Π.Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
Παιδοψυχιατρικό Τμήμα
Γρ. Λαμττράκη 83 
Τ.Κ. 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Τηλ. 41.23.552 εσωτ. 102

10. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ιατροτταιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης
Λεωφ. Μαραθώνος 109 - Τ.Κ. 15351 
Τηλ. 66.67.224

11. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κέντρο Αποκατάστασης Δυσλεξικών 
Παιδιών και Εφήβων
Λεωφ. Μαραθώνος 109 - Παλλήνη τ.κ. 153 51 
Τηλ. 66.67.382

Β. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος 
Γιαννιτσών 52 και Αγ. Πάντων , Τ.Κ. 546 27 
Τηλ.: 031/554031 -32 , 254031

2. ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - Ψ.Ν.Θ.
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε', Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 561 23.
Τηλ.: 031/72 69 18

3. Α ' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Κωνσταντινουπόλεως 36, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 564 29 
Τηλ: 031/655941

4. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Β ' Παν/κή Ψυχ/κή Κλινική)
Κομνηνών 15, Τ.Κ. 546 24 
Τηλ.: 031/270036, 268841

5. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ.Π.Ν. Α.Χ.Ε.Π.Α 
Στ. Κυριακίδη 1, Τ.Κ. 546 36 

Τηλ.: 994634, 205586

6. Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου»
Ψυχιατρικός Τομέας - Τμήμα Παιδιών και Εφήβων 
Εξοχή Θεσσαλονίκης 
Τηλ.: 957602, 957703

7. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ. Π. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα Παιδοψυχιατρικό - Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία 
Κων/πόλεως 49, Τ.Κ. 546 42 
Τηλ.: 814780, 892421

(1/00/65) Προσθήκη 354/18μβ7261
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8. ΙΠΠ0ΚΡΑΤΕ10 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ - Α ' Παιδιατρική Κλινική του Α.Π.Θ.. 
Κων/ττόλεως 49,· Τ.Κ. 546 42 
Τηλ.: 031/821946

9. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
Στ. Πατταδοττούλου 20, Τ.Κ. 566 25 Συκιές 
Τηλ! 031/629159, 629310

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ

1. NOM. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»
Ερ. Σταυρού 40 Τ.Κ. 26331 
Τηλ.: 061/622222

Δ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΒΡΟΥ

1. ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - Ψυχιατρικός Τομέας 
Δήμητρας 19. Τ.Κ. 68100 
Τηλ.: 0551/25293. 25772

Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1. ΓΕΝ.NOM. ΝΟΣ. Βόλου (ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ)
Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
Νικοτσάρα 20, Τ.Κ. 382 22 
Τηλ.: 0421/32431- 36811

ΣΤ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Π.Γ.Ν, Ηρακλείου 
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής 
Τ.Θ. 1393, Τ.Κ. 714 09 Ηράκλειο 
Τηλ.: 081/392397 Κέντρο 39 21 11

Ζ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ

1. ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ -,Γ.Ν.Ν.Σ.
Πλατεία Γρηγορίου Αυξεντίου, Τ.Κ. 831 00 
Τηλ.: 90953, 80959

C Τν Η. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1. Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Βαλαωρίτου 35, Τ.Κ. 454 44 
Τηλ: 0651, 74227

Θ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1. ΓΕΝ. NOM. ΝΟΣ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑΣ-ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Πολύγυρος, Τ.Κ. 631 00 
Τηλ. 0371, 20390-20101

354/18 μβ'/262 Προσθήκη (1/00/66)



Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι

I. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

1. Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Δημοκρατίας 111 Τ.Κ. 413 34 
Τηλ. 041/611002-3

ΙΑ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

1. NOM. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
25πς Μαρτίου 10, Τ.Κ. 65404 
Τηλ. 051/243992, 246233



β) Νομαρχιακές διαγνωστικές επιτροπές.
1. Ν/κό Δ/σμα Αθηνών (ΕΛΕΠΑΑΠ).
2. Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας (Μεσολλόγι)
3. Αρκαδίας (Τρίπολη)
4. Αργολίδας (Ναύπλιο)
5. Ηλείας (Πύργος)
6. Μεσσηνίας (Καλαμάτα)
7. Αχαίας (Πάτρα)
8. Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη)
α) Ανατολικής Θεσ/νίκης (1ο Ειδικό Σχολείο)
β) Δυτικής Θεσ/νίκης (4ο Ειδικό Σχολείο)
γ) Κωφών και βαρήκοων παιδιών (Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ)
9. Φλώρινας (Φλώρινα)
10. Ημαθίας (Βέροια)
11. Σερρών (Σέρρες)
12. Ροδόπης(Κομοτηνή)
13. Κοζάνης(Κοζάνη)
14. Χαλκιδικής (Πολύγυρος)
15. Καβάλας(Καβάλα)
16. Καστοριάς (Καστοριά)
17. Πιερίας (Κατερίνη)
18. Κιλκίς (Κιλκίς)
19. Ιωαννίνων (Ιωάννινα)
20. Αρτας (Άρτα)
21. Πρέβεζας(Πρέβεζα)
22. Θεσπρωτίας (Φιλιάτες)
23. Κέρκυρας(Κέρκυρα)
24. Τρικάλων (Τρίκαλα)
25. Καρδίτσας (Καρδίτσα)
26. Λάρισας (Λάρισα)
27. Μαγνησίας (Βόλος)
28.12/νήσου (Ρόδος)
29. Κορινθίας (Κόρινθος)
30. Νομ/κό Δ/σμα Πειραιά (ΚΑΑΠ Βούλας)
31. Λέσβου (Μυτιλήνη)



ΚΑΑΥ

Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
1. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΒΡΟΥ
2. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
3. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
4. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
5. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Γ. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
6. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
7. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ
8. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
9. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΣΤ’ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
10. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Ζ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
11. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
12. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Η. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
13. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Θ. ΑΤΤΙΚΗΣ
14. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
15. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
16. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
17. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
I. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
18. Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η  ΑΥΤΟΔΙ ΟΙ ΚΗΣΗ  
ΙΑ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
19ςΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΙΒ._ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
20. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
21. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΙΓ. ΚΡΗΤΗΣ
22. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΡΟΔΟΠΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡΚΑΔΙ ΑΣ

ΛΕΣΒΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ



Υ π ο σ τ η ρ ικ τ ικ ό  Δ ιδ α κ τ ικ ό  π ρ ό γρ α μ μ α : Δ ο μ ή  κ α ι Π ερ ιε χ ό μ ε ν ο

ΠΕΡΙΟΧΗ:
Μ Α Κ Ρ Ο Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ο Σ  ΣΤΟ Χ Ο Σ:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Λ Ι Λ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Λ Ι Κ Α Ο Α Η Π Ε Χ Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Ο

ε τ ο χ ο ε

Α / Α Β Η Μ Α Τ Α  £ Τ Ο  2 Γ Γ Ο Χ Ο -  Α Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ί Ε ΐ : Κ α τ α γ ρ α φ έ ς

Δ ίδ α χ θ . Ε μ π ε δ .

01

02

03 . Γ ν

04



Όνομα σχολείου: 
Διεύθυνση:
Όνομα μαθητή:
Σχολικό έτος 
Ηλικία:
Εκπαιδευτική τοποθέτηση:

Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Μακροπρόθεσμος Στόχος:

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Κριτήριο Έναρξη Λήξη ειδικοί*

4.

5. 

6

‘ Ονόματα εκπαιδευτικών και υποστηρικτών που βοηθούν το παιδί 
να επιτύχει τους συγκεκριμένους στόχους



Ό ν ο μ α  και δ ιεύ θ υ ν σ η  σ χο λ ε ίο υ :

Σύσκεψη για το Σχεδίασμά Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού
Προγράμματος

Ημερομηνία , ώρα, χρονική διάρκεια σύσκεψης:

Όνομα μαθητή:
Ηλικία:

Ονόματα και ειδικότητα των μελών της Ομάδας Σχεδιασμού του 
εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος του μαθητή

Σκοπός:

Περίληψη συζήτησης:

Συμπεράσματα:



ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Rufp/Vui σχεόιασ ιιού '........................

Συμμετέχσ\-τες στο κρσγραμμα:

Φύση τω ν δυσκολιών:

Δ υνατά σημεία του μαδητή:

Αδύνατα σημεία του μαθητή:

Σκοπός της υποστηριχτηχής εργασίας:

Ε ιδικοί στόχοι του προγράμματος Ατομα που συμμετέχουν σε κάθε 

στόχο

Συχνότητα, διάρκεια μαθημάτων, τστος 

υποστηρικτικής εργασίας

C  - r':

Συνεισφορά από το μαθητή Συνεισφορά από τους γονείς

Το πρόγραμμα που καταρτίζεται είναι αυστηρά δομημένο. (Constantopoulou, 2000) και 
ταιριάζει στο διαφορετικό μαθησιακό στυλ των μαθητών.(Keefe,1987, Nicholson, 1996)



Διδακτική αντιμετώπιση και στρατηγικέ; υποστήριςη;:

• Διδ. Στόχος:
----------------------------------- -------------- -------
* Δραστηριότητες:

1.

2.

Υλικά:
. . . . .  · ■ I

• Βήματα:

1.

2.

3.

* Ανάλυση και περιγραφή διδ. φάσεων:

1.

 ̂ . . _. .... — - ■ —·■*— -—



ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ονοιια:
Εηιηιδο: Γυμνάσιο.
Έτοσ: .........................  Γ*νν>ι»«>5 ;

Ημερ/νία σχεδιασμού:.

Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα:

Αίτιες για παροχή ειδικής βοήθειας: (φύση των δυσκολιών)

Σκοπός της ειδικής βοήθειας:

Ειδικοί στόχοι του 
προγράμματος

| Ατομα που συμμετέχουν | Πώς θα δοθεί η ειδική

Iσε κάθε στόχο βοήθεια (συχνότητα, 
διάρκεια μαθημάτων, 
αίθουσα διδασκαλία:: Ί

I
Συνεισφορά από το μαθητή

!

I
ΚΐθΥ6γαν/ΓΌθΌκ^ου ττ, 'Τα^<5ο'Λμ ν/Ή ιο ί Ζ£>Οο)
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



9. ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΑΤΕ: 
Πανεπιστήμιο 
Παιδαγωγική Ακαδημία 
ΤΕΙ

1
2
3

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ- 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ- ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ- ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) 

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ 
Παρακαλώ σημειώστε ^  στο κατάλληλο τετράγωνο

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

1. Π ισ τ ε ύ ε τ ε  ό τ ι το σ χ ο λ ε ίο  α ν τα π ο κ ρ ίν ε τα ι σ τ ις  α ν ά
Ναι Όχι

1
2
3

κ ε ς  τω ν  δ υ σ λ ε ξ ικ ώ ν  μ α θ η τώ ν ;

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6

Γ υμνάσιο 
Λύκειο 
ΤΕΕ

2. Π ο ια  η γ ν ώ σ η  σ α ς  γ ύ ρ ω  α π ό  τη δ υ σ λ ε ξ ία

Καμία 
Μέτρια 
Καλή
Πολύ καλή

3. Α ν  υ π ά ρ χ ε ι,  π ώ ς  τη ν  α π ο κ τή σ α τε ;
Πανεπιστήμιο 
Μεταπτυχιακές σπουδές 
Μετεκπαίδευση 
Επιμόρφωση 
Εμπειρία
Προσωπικό ενδιαφέρον

4. Π ο ια  α π ό  τα  π α ρ α κ ά τω  θ ε ω ρ ε ίτε  ω ς  σ υ μ π τώ μ α τα  δ υ σ λ ε ξ ία ς ;
Αδέξιες κινήσεις 

Συναισθηματικές διαταραχές 
Δυσκολία στις ακολουθίες 

Νοητική καθυστέρηση
Δυσκολία στο χωροχρονικό προσανατολισμό 

Δυσκολία στην κατανόηση αναγνωστικού κειμένου 
Λαθεμένη προφορά γραμμάτων λέξεων 

Δυσορθογραφία
5. Π ο ια  a f r b  τα  π α ρ α κ ά τω  θ ε ω ρ ε ίτε  α ίτ ια  τη ς  δ υ σ λ ε ξ ία ς ;

Περιβαλλοντικοί παράγοντες 
- - Κληρονομικότητα

Ελλιπής ημισφαιρική κυριαρχία 
Εγκεφαλικό τραύμα 
Νευρολογική δυσλειτουργία 
Αισθητηριακές βλάβες

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6



6. Γ ν ω ρ ίζ ε τε  μ ε θ ό δ ο υ ς  εκ π α ιδ ε υ τ ικ ή ς  α γ ω γ ής; 
Ναι 
Όχι

1
2

Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ- ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

7. Μ π ο ρ ε ίτ ε  να  δ ια κ ρ ίν ε τε  το υ ς  δ υ σ λ ε ξ ικ ο ύ ς  μ α θ η τέ ς /τρ ιε ς  α π ό  α υ το ύ ς  μ ε  γ εν ικ ές  
μ α θ η σ ια κ έ ς  δ υ σ κ ο λ ίες ;

Ναι
Όχι

1
2

8. Γίνονται διαγνωστικά τεστ δυσλεξίας μετά την εγγραφή των μαθητών στο 
σχολείο σας;

Γ υμνάσιο
Λύκειο
ΤΕΕ

Ναι Όχι
1
2
3

9. Θ ε ω ρ ε ίτ ε  επ α ρ κ ή  τη χ ο ρ η γ ο ύ μ ε ν η  α π ό  τα Ια τρ ο π α ιδ α γ ω γ ικ ά  κ έν τρ α  δ ιά γ ν ω σ η  
δ υ σ λ ε ξ ία ς  γ ια  τη ν  δ ιδ α σ κ α λ ία  τω ν  μ α θ η τώ ν ;

Ναι
Όχι

1
2

10. Τι π ε ρ ιέ χ ε ι η δ ιά γ ν ω σ η  α υ τή ;

Μέτρηση δείκτη νοημοσύνης 
Τύπο δυσλεξίας 
Στρατηγικές παρέμβασης 
Πρόγραμμα διδασκαλίας 
Τρόπο εξέτασης

11. Π ο ιο ι έ κ α ν α ν  τη δ ιά γ ν ω σ η
Διεπιστημονική ομάδα 1
Γ ιατρός 2
Σχολικός ψυχολόγος 3
Ψυχολόγος 4
Ειδικός εκπαιδευτικός 5

Ναι Οχι
1
2
3
4
5



72. Π ό σ ο υ ς  δυσ λεξ ικούς  μ α θ η τές  έχετε:

Σε κάθε τμήμα που διδάσκετε Α! ... Α2 ... Α3 ... Β, ... Β2... Β3 ... Γ, ... Γ2 ... Γ3 ... 
Στο σχολείο σας..........  από σύνολο μαθητών.......... ( Δ/ντές)

13. Π ο ιο ς  ο  α ρ ιθ μ ό ς  (α θ ρ ο ισ τ ικ ο ί  
Άρρενες 
Θήλεις

τω ν  δ υ σ λ ε ξ ικ ώ ν  μ α θ η τώ ν  σ α ς  κ α τά  γένος ;

Α'τάξη Β τάξη Γ'τάξη

14. Π ο ια  η κ ο ιν ω ν ικ ο -ο ικ ο ν ο μ ικ ή  κ α τ ά σ τα σ η  τη ς  ο ικ ο γ έ ν ε ια ς  τους ; 
Εργατική τάξη 
Μεσαία τάξη 
Εύπορη τάξη

1
2(Ό

Γ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -  ΜΕΣΑ

15. Π ώ ς  γ ίν ε τα ι η  εκ π α ίδ ε υ σ η  τω ν  δ υ σ λ ε ξ ικ ώ ν  μ α θ η τώ ν  σ το  σχ ο λ ε ίο  σα ς ;
Στην κανονική τάξη 1
Με εξατομικευμένη διδασκαλία στη τάξη 2
Σε τμήμα μερικής φοίτησης 3
Με ιδιαίτερο μάθημα 4
Άλλο 5

16. Ο ι δ υ σ λ ε ξ ικ ο ί μ α θ η τέ ς /τρ ιε ς  ε ίχ α ν  λ ά β ε ι ε ιδ ικ ή  ε κ π α ίδ ε υ σ η  σ το  π ρ ο η γ ο ύ μ εν ο  
ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ό  επ ίπ εδ ο ;

Ναι
Όχι

17. Μ π ο ρ ε ίτ ε  να  δ ιδ ά ξ ε τε  α π ο τε λ ε σ μ α τ ικ ά  το υ ς  δ υ σ λ ε ξ ικ ο ύ ς  μ α θ η τέ ς ;
. Γ ν

Ναι
Όχι

18. Δ ια τ ίθ ε τα ι ε ιδ ικ ό  π ρ ο σ ω π ικ ό  σ το  σ χ ο λ ε ίο  σ α ς  γ ια  υ π ο σ τή ρ ιξ η  τω ν  δ υ σ λ εξ ικ ώ ν  
μ α θ η τώ ν ;

Ναι 
Όχι

•·Γν
19. Έ χ ε τ ε  ε ιδ ικ ό  α ν α λ υ τ ικ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  γ ια  δ υ σ λ ε ξ ικ ο ύ ς ;

Ναι 1

1
2

1
2

1<Ν



20. Ποιο ειδικό διδακτικό υλικό και εποπτικά μέσα διατίθενται στο σχολείο σας για 
υποστήριξη της διδασκαλίας τους;

Κάρτες
Ηλεκτρονικό λεξικό 
Πίνακες λέξεων

Word processors

21. Μ π ο ρ ε ίτ ε  να  α ξ ιο λ ο γ ε ίτε /β α θ μ ο λ ο γ ε ίτε  το υ ς  δ υ σ λ ε ξ ικ ο ύ ς  μ α θ η τέ ς /τρ ιέ ς Λφ α ς;

Ναι
Όχι

22. Π ώ ς  το υ ς  εξετά ζε τε ;

Γ ραπτά 
Προφορικά 
Με ειδικά τεστς

1
2
3

1
2

Τεστς
Κομπιούτερς 
Γ ραφομηχανές

Βιβλία
Μέθοδοι διδασκαλίας 
Video

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

23. Έ χ ο υ ν  π ρ α γ μ α το π ο ιη θ ε ί επ ιμ ο ρ φ ω τ ικ ά  σ ε μ ιν ά ρ ια  γ ύ ρ ω  α π ό  τη δ υ σ λ εξ ία  γ ια  
κ α θ η γ η τέ ς ;

Ναι
Όχι

1
2

24. Ε ά ν  ναι, π ο ιο ς  δ ιο ρ γ ά ν ω σ ε  τα σ ε μ ιν ά ρ ια ;

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Σχολικοί σύμβουλοι

1
2

25. Τι μ ο ρ φ ή ς  ή τα ν ;

Υττρχρεωτικά
Προαιρετικά

1
2



Ε. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
26. Π ο ια  η  σ υ ν ε ρ γ α σ ία  του σ χ ο λ ε ίο υ  μ ε  το υ ς  γ ο ν ε ίς  δ υ σ λ ε ξ ικ ώ ν ;

Καμία
Καλή
Πολύ καλή

1
2
3

27. Γ ίν ο ν τα ι ε ν η μ ε ρ ω τ ικ έ ς  δ ια λ έ ξ ε ις  γ ια  το υ ς  γο ν ε ίς ;

Ναι
Όχι

1
2

28. Ε μ π λ έ κ ο ν τα ι ο ι γ ο ν ε ίς  σ τη  δ ιδ α σ κ α λ ία  τω ν  μ α θ η τώ ν ;

Ναι
Οχι

1
2

ΣΤ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
29. Πιστεύετε ότι οι σχολ. σύμβουλοι έχουν την κατάλληλη γνώση γύρω από τη 

δυσλεξία;

Ναι
Οχι

30. Εάν ναι, έχετε πραγματοποιήσει κάποιο σχετικό σεμινάριο στην περιφέρειά 
σας;

1
2

Ναι
Ό*»

31. Οι καθηγητές μπορούν να αναγνωρίσουν συμπτώματα δυσλεξίας;

Ναι
Οχι

32. Υπάρχει ειδικό προσωπικό για υποστήριξη των δυσλεξικών μαθητών;
π»

Ναι
Οχι

1
2

1
2

1
2



3 3 . Πόσους δυσλεξικούς μαθητές έχετε στην περιφέρειά σας;

αριθμός............... από σύνολο μαθητών της περιφέρειά σας............

34. Πιστεύετε ότι μη εξειδικευμένοι καθηγητές μπορούν να βαθμολογούν τους 
δυσλεξικούς μαθητές στις εθνικές εξετάσεις;

Ναι
Όχι

35. Υπάρχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα μόνο για τη δυσλεξία;

Ναι
Όχι

1
2

1
2



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ



Π.Δ. 42 0 /30 -5 -1 978  άρθρο 9 
(ΦΕΚ 86 τ.Α/78)

Α. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ 
ΥΠΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ

"Αι υπό των ισχυουσώ ν διατάξεω ν προΒλεπόμεναι 
πόσης ιρύσεως γραπτοί δοκιμασίαι των μαθητών 

Α. υποκαθίστανται υπό προφορικών προκειμένου: α) 
περί μαθητών τυφλών, 6) περί μαθητών, διά τους 
οποίους η Πρωτοβάθμιος Υγειονομ ική Επιτροπή 
(Π.Δ./γμα 611/1977, άρθρον 11, παράγραφος 1) 
αποφαίνεται δΓ ειδ ικής γνω ματεύσεώ ς της ότι αδυ
νατούν λόγω μονίμου ή παροδικής σωματικής Βλά
βης να υποστούν γραπτή δοκιμασία και γ) περί μαθη
τών, προσκομιζόντων ε ιδ ικήν  δ ιαγνω στικήν έκθε- 
σιν ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή Σταθμού, εκ της 
οποίας προκύπτει ότι η εις τα μαθήματα επίδοσής 
τους δεν είνα ι δυνατόν να ελεγχθ ε ί δια γραπτής δ ο 
κιμασίας λόγω ε ιδ ικής διαταραχής του λόγου (λεγα- 
θένεια , δυσλεξία)".

‘ Ν. 1566/85 άρθρο 32 §2 

(ΦΕΚ 161/30-9-85)

2. Ατομα με ε ιδ ικές ανάγκες θεω ρούντα ι κατά την 
έννο ια  αυτού του νόμου, τα πρόσωπα τα οποία από 
οργανικά, ψυχικό ή κοινω νικά αίτια παρουσιάζουν 
καθυστερήσεις, αναπηρίες ή διαταραχές στη γ εν ικό 
τερη ψυχοσωματική κατάσταση ή στις επιμέρους 
λειτουργίες τους και σε Βαθμό που δυσκολέυετα ι ή 
παρεμποδίζεται σοΒαρά η παρακολούθηση της γ εν ι
κής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, η δυνατότητα  
ένταξής τους στην παραγωγική δ ιαδικασ ία  και η αλ- 
ληλοαποδοχή τους με το κο ινω νικό  σύνολο.

Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως: 
α) οι τυφ λο ί και όσοι έχουν σοβαρές διαταραχές 

στην όραση,

6) οι κωφοί και οι Βαρήκοοι, 
γ) οσοι έχουν κινητικές διαταραχές, 
δ) όσοι έχουν νοητική καθυστέρηση, 
ε) όσοι εμφανίζουν επιμέρους δυσκολίες στη μάθη
ση (δυσλεξία, διαταραχή λόγου και άλλα) ή είνα ι γ ε 
νικότερα δυσπροσάρμοστοι, 
στ) όσοι πάσχουν από ψυχικές νόσ ους και σ υνα ι
σθηματικές αναστολές, 
ζ) οι επιληπτικοί, 
η) οι χανσενικο ί,

θ) όσοι πάσχουν από ασ θένειες  που απαιτούν μα
κρόχρονη θεραπεία και παραμονή σε νοσηλευτικά  
ιδρύματα, κλιν ικές ή πρεΒαντόρια και 
ι) κάθε άτομο νηπιακής, παιδικής ή εφηβικής ηλικίας, 
που δεν ανήκει σε μια από τις προηγούμενες περι
πτώσεις και που παρουσιάζει διαταραχή της προσω
πικότητας από οποιαδήποτε αιτία.
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Μαθητές με δυσλεξία.

1 . Είναι, γνωστό ότι το Υπουργείο Παιδείας και γενικότερα η Πολιτεία δείχνουν 
έμπρακτο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και κοινωνική αποκατάσταση 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αυτή η εκπαιδευτική πολιτική πηγάζει, από τις βασι
κές αρχές παροχής ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών, για σχολική και κοινωνική ενσωμά
τωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, στο πλαίσιο της κοινωνικής δικαιοσύνης, της 
δημοκρατίας, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και γενικότερα της αρχής της ανθρώπινης 
αξίας και αξιοπρέπειας. Τα παιδιά αυτά έχουν όχι μόνο ίσα δικαιώματα ως πολίτες ,

αλλά σύμφωνα, και με το άρθρο 16 του Συντάγματος μας "..... το Κράτος ενισχύει ό
σους σπουδαστές έχουν ανάγκη αρωγής ή ειδικής προστασίας, ανάλογα με τις ικανότη
τάς τους 11. Στους μαθητές με ειδικές ανάγκες αγωγής περιλαμβάνονται και τα δυσλε
ξικά παιδιά.

2. Πολλά παιδιά (περίπου πέντε στα εκατό στην Ελλάδα ) είναι δυσλεξικά.Η δυσ
λεξία, κατά την άποψη των ειδικών, οφείλεται σε πολλές αιτίες και κυρίως σε θεμε
λιακή υπολειτουργία μαθησιακών μηχανισμών και είναι κατά βάση κληρονομική. Η διά
γνωση της δυσλεξίας, όταν δεν είναι καθαρά εμφανής, πρέπει να γίνεται από αναγνω
ρισμένη ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία. Το δυσλεξικό άτομο είναι ανορθόγραφο, όχι μόνο 
με την έννοια της γραμματικής ή ιστορικής ορθογραφίας, αλλά και με την έννοια της 
ορθής σειράς στη γραφή και την ανάγνωση των γραμμάτων και των συλλαβών των λέξεων 
ενώ κατά τον ελεύθερο προφορικό λόγο δεν παρατηρείται πρόβλημα. Βέβαια κάθε ανορ
θόγραφο άτομο, και ιδίως παιδί των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου, δεν πρέ
πει να θεωρείται δυσλεξικό. Ούτε ο κακογράφος είναι πάντοτε -δυσλεξικός. Απαιτεί - 
ται όμως εγρήγορση από την πλευρά των εκπαιδευτικών ώστε έγκαιρα με την βοήθεια 
των γονέων και γιατρού, όπου χρειάζεται, να.εντοπίζεται το πιθανό πρόβλημα του 
παιδιού ώστε να το βοηθήσουμε στην πράξη.

3. Τα δυσλεξικά παιδιά μπορούν να έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης, που χαρα - 
κτηρίζει όλες τις πλευρές της καθημερινής τους ζωής και με έγκαιρη διάγνωση και 
κατάλληλη μαθησιακή αγωγή να εξελιχθούν σε ανθρώπους των γραμμάτων και επιστημών.
0 Αϊνστάιν, 0 Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο θωμάς Έντισον, ο Άντερσεν συμπληρώνουν 
με τα ονόματά τους τον παγκόσμιο κατάλογο των δυσλεξικών.

0 δυσλεξικός μαθητής χρειάζεται εξατομικευμένη.προσέγγιση και διακριτική βο
ήθεια από το σχολικό και το οικογενειακό του περιβάλλον, για να μη του δημιουρ -' 
γούνται αναστολές και συμπλέγματα κατωτερότητας. Τα δυσλεξικά παιδιά δεν παρουσι
άζουν άλλα προβλήματα ( π.χ. νοητική υστέρηση, δυσκολίες στην ομιλία, δυσκολές 
στην κοινωνική προσαρμογή κ.α.) παρά μόνο δυσκολίες στη γραφή και την ανάγνωση και 
οφείλουμε όχι μόνο να μη τα απογοητεύσουμε με άστοχες κρίσεις και χαρακτηρισμούς 
κατά την καθημερινή διδακτική διαδικασία.,, αλλά και να τα ενισχύσουμε μέσω της 
προφορικής αξιολόγησής τους. Και η ενίσχυση αυτή επιβάλλεται γιατί οι μαθητές αυ
τοί δυσκολεύονται να αποδώσουν αυτά που γνωρίζουν. Η συνεχής υπόδειξη και άσκηση 
στην ορθή γραφή και ανάγνωση, με λογικές σε ποσότητα και ευχάριστες στην εκτέλεση 
ασκήσεις τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι, αποτελούν σωστούς τρόπους αντιμετώ - 
πισης του προβλήματος.

Οι δυσλεξικοί μαθητές σύμφωνα.με τις ισχύουρες διατάξεις απαλλάσσονται από 
τις πόσης φύσεως γραπτές εξετάσεις και εξετάζονται μόνο προφορεκάΤ

Η όλη αξ^λόγηση πρέπει να γίνεται πάντοτε με κατανόηση, διακριτικότητα, αγά
πη και εξάντληση της επιείκειας από.όλους τους εκπαιδευτικούς, με απώτερο σκοπό 
την ενίσχυση και ενθάρρυνση του δυσλεξικού μαθητή. Ας σημειωθεί ότι η επανάληψη 
της τάξης από έναν δυσλεξικό μαθητή και μάλιστα,στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημο
τικό - Γυμνάσιο )■ μπορεί να οδηγήσει στην εγκατάλειψη της προσπάθειας για μάθηση 
και αξιοποίησή των δυνατοτήτων του, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να του δημιουργήσει ψυ
χολογικά, εκπαιδευτικά, και κοινωνικά προβλήματα- Επισημαίνεταιόμως ότι δεν πρέπει 
σε καμιά περίπτωση να διαφαίνεται από την πλευρά του καθηγητή προς τον δυσλεξικό 
μαθητή η επιβαλλόμενη διακριτική μεταχείριση.

4. Με τις σκέψεις και τις οδηγίες αυτές καλούμε και πάλι όλους τους εκπαιδευ- 
_ τικούς, τους προϊσταμένους των διευθύνσεων και γραφείων της εκπαίδευσης και ιδιαί-

£ - τέρα τους σχολικούς συμβούλους να ευαισθητοποιηθούν και να βοηθήσουν έμπρακτα στα 
θέματα της αγωγής των δυσλεξικών μαθητών.
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ο Ε Μ  a  : ''Μαθητές με ειδικές
εκπ/κές ανάγκ'ες''.-

1. - 'Ολες τις Δε ευθύνσεις και 
Π ρ ο ι  τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
'Εδρες τους . -

2 .  - Ό λ ο υ ς  το υ ς  Σ χ ο λ ικ ο ύ ς
Συμβούλους Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 

'Εδρες τους . -

Ενόψει της εξεταστικής περιόδου του Ιου νίου και έχοντας υπόψη τις 
ειδικές εκπαιδευτικές αναγκες ορισμένων μαθητών και τις απαιτήσεις της 
σύγχρονης Ψυχοπαιδαγωγικής και κοινωνικής αντιμετώπισής τους από το 
σχολείο,θέλουμε να υπενθυμίσουμε και να επισημάνουμε τα ακόλουθα: 
α.- Βασικό στοιχείο της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι ο σεβασμός

και η προαγωγή τηε προσωπικότητας κάθε παιδιού.Οι ατομικές διαφορές, 
είτε αυτές παρατηρούνται ως ιδιαίτερες ικανότητες είτε ως αδυναμίες 
και ελλείψεις ψυχοηνευματικές και σωματικές,λαμβάνονται σοβαρά υπό- 
Ψη από όλους τους εκπαιδευτικούς,οι οποίοι,όπως είναι γνωστό,ασκούν 
επιστημονικό και παιδαγωγικό έργο.Εξάλλου όλα αυτά υπαγορεύονται 
κατευθείαν από το Σύνταγμα,όπου,στο άρθρο 16,παρ.4 αναφέρονται μετα
ξύ άλλων και τα εξής: ' .'.... Το Κράτος'ενισχύει τους σπουδαστές
που διακρίνονται,καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη οπό βοήθεια ή ει
δική προστασία,ανάλογα με τις ικανότητες τους.'', 

β.- Στο μαθητικό πληθυσμό γενικής εκπαίδευσης (4-18 ετών) της χώ
ρας μας,υπάρχει,σύμφωνα με τις διεθνείς στατιστικές,ένα ποσοστό 
10% ή 175.000 περίπου,που είναι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες.Οι πλείστοι από τους 
παραπάνω μαθητές,φοιτούν στα κανονικά σχολεία και εκεί πρέπει να I ί 
πσραμείνουν,όχι όμως ως παρίες,αλλά ως ενεργά μέλη της μαθητικής 
Κοινότητας,τόσο κατά τις μαθησιακές 6ιαδιπασίες,όσο και κατά τις
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λου π*ές · μαθητ tκές - αοχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες,
ο  0 r ,  ,  ,άλογΟι με τις δυνατότητές τους.Τούτο σημαίνει πως οφείλουμε 
να έχουμε,ως σύγχρονη πολιτεία και κοινωνία,ένα σχολείο για 

° όλους, με εσωτερική διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών προγραμ- 
μάτων,όταν και όσο απαιτείται από τις δυνατότητες και αδυνα
μίες των μαθητών.Πλείστες περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπι
στούν μέσα στην κανονική τάξη εξατομικευμένα,με την κατάλλη-

Sflu ε " « ^ ?  την
αρχή της ενίσχυσης και ενθάρρυνσης των μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκεςΕτσι.,αβίαστα και φυσικά,επιτυγχάνεται 
η σχολική ενσωμάτωση και αλληλαποδοχή των παιδιών με και χω
ρίς ειδικές ανάγκες και εξαφανίζονται οι ρατσιστικές τάσεις 
και η υποτίμηση της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας,όχι μό
νο από την μαθητική κοινότητα αλλά και από την ευρύτερη κοι
νών ί a .

.- Το ΥΙΙ.Ε.ΙΙ.Θ. έχει θεσπίσει αρκετές διατάξεις που αφορούν
στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές 
δυσκολίες,καθώς και στην αξιολόγησή τους κατά τις διάφορες 
εξετάσεις.Οι διατάξεις'αυτές καθώς και σχετικές εγκύκλιοι, 
έχουν περιληφθεί στο μικρό μπλέ φυλλάδιο,που στάλθηκε (Μάιος 
1993) σε όλα τα σχολεία,μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων Εκπαί
δευσης των Νομαρχιών.

Παρακαλούμε λοιπόν,να εφαρμόζονται οι παραπάνω διατά
ξεις και οδή-̂ τίε,ς από όλους τους εκπαιδευτικούς, και, όταν χρειά
ζεται,σε συνεργασία με το Σύλλογο διδασκόντων στο σχολείο, 
τους σχολικούς συμβούλους και τις επιτροπές εξέτασης φυσικώς 
αδυνάτων κατά τις γενικές εξετάσεις^

Επισημαίνουμε,ότι,η επιτυχής εφαρμογή της σύγχρονης εκ
παιδευτικής πολιτικής έναντι των παιδιών με ειδικές ανάγκες, 
συμπορεύεται με την αλλαγή στάσης και νοοτροπίας όλων έναντι 
των παιδιών αυτών με μεγάλες ή μικρές,χρόνιες ή παροδικές 
ειδικές ανά^/ε^,

. <3ι κατά τόπους Διευθύνσεις και τα fp o u ^ C iic t Εκπαίδευσης, 
παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή,σε όλα τα 
"φχολεία της περιφέρειάς του^-

______ κ / \  / 0 ΥΙΙΟΥΡΓΟΕ



Β α θ μ ό ς  Α σ φ α λ ε ία ς : 
Ν α δ ια τη ρ η θ ε ί μ έχ ρ ι:

E A A h N iK H  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α  ι ΙΑ

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ  ΕΘ Ν. Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ  4  Θ Ρ Η Σ Κ /Τ Ω Ν

Τ Μ Η Μ Α

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η  Ε ΙΔ ΙΚ Η Σ  Α Γ Ω ΓΗ Σ

Α θ ή ν α  18 Σ επ τεμβρ ίου  1996 

Α ρ .Π ρ ω τ . Β α θ μ ό ς  Π ρ ο τερ .

Γ6 /319

Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς  15

101 85 Α Θ Η Ν Α

Π Ρ Ο Σ  : Τ ου ς  Π ρ ο ϊσ τα μένο υς

Π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς :  Α. Α λ εξό π ο υ λ ο ς  

Τ η λ έ φ ω ν ο :  32 31 770

Δ /νσ εω ν Α /θ μ ια ς  και 

Δ /θμ ια ς  Εκττ/σης

F A X : 3 2 .4 8 .2 6 4  

T E L E X : 21 .6 0 .5 9  - 2 1 .6 2 .7 0

Ν ΙΚ Ο

Θ Ε Μ Α  Α ν α λ υ τ ικ ό  π ρ όγρ α μ μ α  Ε ιδ ικής Α γω γής".

Σ ας σ τέλνου μ ε το αρ ιθμ. 301/96 Π.Δ. π ου α φ ο ρ ά  το Α να λυ τ ικό  Π ρόγραμμα  Ε ιδ ικής 
Α γ ω γ ή ς , κα θώ ς και σ χ ετ ικ ές  οδηγίες του Π α ιδ α γω γ ικο ύ  Ινσ τ ιτο ύ του .

Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε  τα κε ίμ ενα  αυτά να δ ια τεθ ο ύ ν  σ το υ ς  Σ χο λ ικο ύ ς  Σ υμβο ύλους και στα 
Γ ρ α φ ε ία  Ε κπ α ίδ ευ σ η ς , ώ σ τε  να σ ταλούν σε όλα τα σ χο λε ία  του  Νομού.

C ·.'» . ... Ο Δ ιε υ θ υ ν τή ς

κ .α .α .

I. Κ. Κ ΙΟ Υ Σ Η Σ

Σ υ ν ο δ ε υ τ ικ ά  : 26 φ ύ λ λ α  

Ε σ ω τ ε ρ ικ ή  δ ια ν ο μ ή /

1. Δ /ν σ η  Ε ιδ ική ς  Α γ ω γ ή ς

2. Δ /ν σ η  Σ π ο υ δ ώ ν  Α /μ ια ς  Εκπ /σης

3. Δ /νσ η  Σ π ο υ δώ ν Β /μ ια ς  Ε κπ /σης

4. Δ /ν σ η  Ξ ένω ν & Μ ειον. Σχολείω ν

5. Δ /ν σ η  Ε φ α ρ μ .Π ρ ο γρ α μ μ ά τω ν

6. Δ /ν σ η  Ε κπ /σ η ς  Ε λλη νο π α ίδ ω ν  Εξω τ/κού
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4 3 4 

4 3 5 

4 3 6

4 3 7

4 3 8 

4 3 9 

4 3 10 

4 3 11

■3-

4 3 12

Να συνθέτει συλλαβές του 
τύπου σφ (σύμφωνο 
φωνήεν)
Να συνθέτει συλλαβές του 
σφ (φωνήεν-σύμφωνο)

Να συνθέτει συλλαβές του 
τυπου σσφ (σύμφωνο- 
σύμφωνο-φωνήεν)
Να συνθέτει συλλαβές του 
τύπου σσσφ (σύμφωνο- 
σύμφώνο-σύμφωνο- 
φωνήεν)
Να παράγει διαδοχικά 
λέξεις με συλλαβές τύπου· 
σφ. φσ, σσφ. σσσφ

Να συνθέτει λέξεις που έ
χουν τελικό σύμφωνα σ. ν.

Να διακρίνει λέξεις με 
σρχικό γράμματα όμοια 
Φωνολογικό
Να αναγνωρίζει αυτόματα 
λεξιλόγιο

Να ασκείται στην ατόματη 
ανάγνωση

Να βελτιώνει την 
ανάγνωση

και απαντά στις ερωτήσεις: -δείξε μου το "ε", 
-ποιο είναι αυτό, -γράψε μου το "ο"
Αναγνώριση, σύνθεση και ανάλυση συλλαβών του 
τύπου σφ. π.χ. μα. σα, κο

Αναγνώριση, σύνθεση και ανάλυση τύπου συλ
λαβών τύπου σφ. π.χ. αμ, ασ. οκ. (όπως παρα
πάνω).
Αναγνώριση, ανάλυση σύνθεση συλλαβών 
τύπου σσφ π.χ. μπσ. στο (όπως και παραπάνω)•Λ·1
Αναγνώριση, ανάλυση και σύνθεση συλλαβών 
τύπου σσσφ π.χ. στρα. μπρα (όπως παραπάνω)

Παραγωγή λέξεων με συλλαβές τύπου: σ/σφ, 
νερό(σφσφ). β/φσ,έλα (φσφ). σσφ, στάση 
(σσφσφ), δ/σσσφ. στροφή, μπράβο (σσσφσφ) 
με την υποστήριξη αναγνωστικών παιχνιδιών 
Αναγνώριση, ανάλυση και σύνθεση λέξεων με 
συλλαβές τύπου σφσ κώ συγκρότηση του τελικού 
ς ή ν. π.χ. λαγός, όταν
Ασκήσεις διάκρισης λέξεων που αρχίζουν με 
γράμματα που μοιάζουν φωνολογικό π.χ. τομάτα- 
ντάμσ. χσρά-γότα. μπάλα-πάνα.
Αυτόματη αναγνώριση οπτικού λεξιλογίου από 10 
μέχρι 100 λέξεις με τη χρήση καρτών. Το παιδί 
αντιστοιχίζει εικόνες-λέξεις (Flash cards)
Ασκηση στην αυτόματη ανάγνωση με κατανόηση 
κειμένου που έχει χωριστεί σε πνευστικές-νοημα- 
τικές ενότητες, π.χ. Το παιδί διαβάζει το κείμενο 
"Πριν πολλά χρόνια ξεκίνησε ένας άνθρωπος με 
το γαϊδουράκι του να πάει στην πόλη Ήθελε να 
αγοράσει διάφορα πράγματα " ή το διαβάζει 
"Πριν πολλά χρόνια 
ξεκίνησε ένας άνθρωπος 
με το γαϊδουράκι του 
να πάει οπήν πόλη.
Ηθελε να αγοράσει 

διάφορα πράγματα"
Ασκήσεις για βελτίωση και τελειοποίηση της ανά
γνωσης χρησιμοποιώντας ηχητικές διακυμάνσεις 
και τονικές αποχρώσεις της φωνής

Ενότητα 4. Γραφή
4 4 1 Να τηρεί σωστή στάση Το παιδί κάθεται στο θρανίο του. σκουμπά τις

του σώματος και του παλάμες του στην επιφάνεια του θρανίου
χεριού



4.4  2. 

4.4.3 

4 4 3.

4 4 5

4 4 6

4 4.7 

4 4 θ 

4 4 9 

4 .4 .10  

4 4 11 

4 4 12

4 4 13

4.4 14

Να κρατά σωστά το 
μολύβι

Να τοποθετεί σωστά το 
τετράδιό του

γράφει γράμματα και 
κείμενο με τη σωστή φορά

ι
Να διακρίνει τον προσανα
τολισμό κάθε γράμματος.

Νά γράφει τα γράμματα 
και τους αριθμούς χωρίς 
να τα αντιστρέφει και να τα 
συγχέει.
Να γράφει λέξεις με υπα
γόρευση χωρίς 
αντιστροφές γραμμάτων 
Να γράφει λέξεις με υπα
γόρευση χωρίς να παρα
λείπει γράμματα 
Να γράφει λέξεις με υπα
γόρευση χωρίς να 
προσθέτει γράμματα 
Να γράφει λέξεις με υπα
γόρευση χωρίς να επανα
λαμβάνει γράμματα 
Να γράφει λέξεις με υπα
γόρευση χωρίς να 
αντιμεταθέτει γράμματα 
Να γράφει λέξεις με υπα
γόρευση χωρίς να αντικα
θιστά γράμματα 
Να αντιγράφει κείμενο από 
βιβλίο και από τον πίνακα 
γράφει κείμενο με υπαγό
ρευση

Κράτημα του μολυβιού επα τρία δάκτυλα, 
ακουμπώντας τον αγκώνα και τον καρπό πάνω 
στο θρανίο
Τοποθέτηση του τετραδίου του ανάλογα με την 
επικράτηση δεξιού-αριστερού και άσκηση στη 
σωστή θέση.
Ασκηση γραφής γραμμάτων και κειμένου με τη 
σωστή φορά, π.χ. Το παιδί με τη βοήθεια βελών . 
με κινητική βοήθεια κ.τ.ο γράφει από αρ στερά 
προς τα δεξιό και το αντίστροφο 
Το παιδί ασκείται να διακρίνει και να γράφει με το 
σωστό προσανατολισμό των γραμμάτων στο 
γραφικό χώρο.π.χ.σελίδα τετραδίου, πίνακας, 
λευκές σελίδες Α4. κ.τ.ο.
Άσκηση στην ορθή γραφή των γραμμάτων και 
αριθμών που αντιστρέφει π χ "β-θ. φ-θ. ρ-9. 3-ε. 
σ-6," ! '

Γραφή λέξεων με υπαγόρευση χωρίς να αντιστρέ
φει τα γράμματα π.χ. χα-αχ. κότα-άτοκ

Το παιδί ασκείται να γράφει λέξεις χωρίς να 
παραλείπει γράμματα, π χ νερό (νεό)

Άσκηση στη γραφή λέξεων χωρίς προσθήκες 
γραμμάτων, συλλαβών π χ μπλε-μπλλε ,μπααλα- 
μπάλα
Ασκηση στη γραφή λέξεων χωρίς επαναλήψεις 
γραμμάτων ή συλλαβών.

Ασκηση στη γραφή λέξων χωοίς μεταθέσεις 
φθόγγων, π.χ. πρώτα αντί πόρτα, βρούτσα αντί 
βούρτσα
Ασκηση στη γραφή λέξεων χωρίς αντικαταστάσεις 
γραμμάτων, π.χ. πσπάτα αντί πατάτα

Ασκήσεις αντιγραφής κειμένου που έχει μπροστά 
του ή από τον πίνακα.
Ασκήσεις γραφής κειμένου με υπαγόρευση, με 
αργό ρυθμό και με γρήγορο ρυθμό υπαγόρευσης

Ενότητα 5 : Μορφολογικό-Ορθογραφία

4 5.1 Να διακρίνει και κατηγο- Διάκριση και κατηγοριοποίηση των μερών του 
ριοποιεί τα μέρη του λόγου, π.χ. τα ουσιαστικά, τα επίθετα και τα
λόγου ρήματα.

4 5 2. Να παρατηρεί κέαιγνωρίζει Παρατήρηση και αναγνώριση των αλλαγών ανά-
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4 5 5

4 5 6

4 5 7 

4 5 8

4 5 9

4 5 10 

4 5 11

τις αλλαγές της σημασίας 
των
λέξεων ανάλογα με τις 
καταλήξεις τους 
Να χρησιμοποιεί την 
ορθογραφική μνήμη

Να αντιλαμβάνεται τη 
σταθερή θέση, τη διεύ
θυνση και τον προσα
νατολισμό των γραμμάτων 
σε μια λέξη

Να θυμάται την ορθο
γραφία των λέξεων με τη 
βοήθεια της εσωτερικής 
επανά-ληψης.
Να μαθαίνει ορθογραφία 
με καταλόγους ομοιειδών 
λέξεων

Να μαθαίνει ορθογραφία 
με οικογένειες λέξεων

Να χρησιμοποιεί μνη
μοτεχνικές μεθόδους για 
να μαθαίνει τη θεματική 
ορθογραφία

Να παρατηρεί και μαθαίνει 
τις αλλαγές που συμβαί
νουν σε μρ λε?ξη. με τα 
προσφύματα

Να γνωρίζει την κλιτική 
ορθογραφία

Να γνωρίζει την ορθογρα
φική εικόνα των λέξεων 
που δημιουργούνται με 
σύνθεση και παραγωγή

λογά με την κλητική εικόνα των λέξεων ττ.χ. 
ακούω-άκουσα

Ασκήσεις ανάτττυ,ξης-^ης ορθογραφικής μνήμης, 
π.χ. γράφει και ελέγχει την ορθογραφία δισύλ
λαβων λέξεων.
Αντίληψη της σταθίρής θέσης των γραμμάτων σε 
μια λέξη. π.χ. "μήλο" "μ" (αρχικό, αριστερόστροφο 
γράμμα) ”η''(ανάμεσα σε δύο σύμφωνα, το 
δεύτερο γράμμα της λέξης, δεξιόστροφο ),"λ"(τρίτο 
γράμμα ανάμεσα σε δύο φωνήεντα μικτής διεύ
θυνσης) "ο"(τελικό γράμμα.αριστερόστροφο). 
Αποτύπωση στη μνήμη με "νοερή" επανάληψη 
των δομικών στοιχείων της λέξης π.χ."μήλο" 
περιλαμβάνει τους φθόγγους "μ"(μ),"ή"(ήτα με 

τόνο) “ λ"(λ)," ο", (όμβρον).
Εκμάθηση της ορθογραφίας με καταλόγους 
ομοειδών λέξεων, π.χ^ ομώνυμα "κλείνω-κλίνω", 
ομόηχα "φύλο-φύλλο*,- συνώνυμα "κοιτάζω- 
βλέπω", αντίθετα "εύκαμιττος-δύσκαμπτος" 
Εκμάθηση της ορθογραφίας με οικογένειες λέξεων 
π.χ. οίκος -κατοικία-κάτοικος-οικοδομή -οικο
γένεια κ.λ.π.
Εκμάθηση της θεματικής ορθογραφίας με μνημο
τεχνικές μεθόδους, π.χ. α/εικονογράφιση των 
ορθογραφικών στοιχείων των λέξεων ανάλογα με 
τη σημασία της π.χ οπη λέξης "υ"πνος. το 
γράμμα ύψιλον παριστάνεται σαν κρεβατάκι μω
ρού' β/απεικόνιση των δίψηφων φωνηέντων με 
βάση τη διήγηση μιας ιστορίας, π χ. ο γάμος του 
"α”=άλφα με το "Γ'=γιώτα μας δίνει το παιδί "αι". 
Παρατήρηση και εμάθηση των αλλαγών στις 
λέξεις με προσφύματα πριν από το θέμα.π.χ.α/με 
τις προθέσεις ανα. κατά, δια, πριν, μετά,παρά και 
το ρήμα "βαίνω" κάνοντας λέξεις· ανεβαίνω, 
κατεβαίνω, μεταβαίνω, παραβαίνω, διαβαίνω 
β/με τα μόρια "εν","α" και ουσιαστικό "ψυχή" 
κάνουμε τις λέξεις έμψυχος, άψυχος.
Άσκηση στην κλητική ορθογραφία με λίστες 
λέξεων όμοιων ορθογραφικών φαινομένων, 
π.χ.λίστες με καταλήξεις λέξεων1 στον πληθυντι
κό.(άνθρωποι, γέρο ι)
Εμπέδωση της ορθογραφικής εικόνας των λέξεων 
με σύνθεση και παραγωγή ιτ.χ. μπαινοβγαίνω, 
ξανανεβαίνω.πηγαινοέρχομοι. απλώνω-άπλωμα- 
απλωτός. κλπ.

13



Ενότητα 6 : Σημασ ιολογ ικό

4 6 1.

4 6 2. 

4 6 3

4 6 4 

4 6.5.

4 6 6

4 6 7 

4 6 8

4 6.9.

Να γνωρίζει και σχηματίζει 
προεόσεις με ενεργητικό 
λεξιλόγιο

Να αναγνωρίζει λέξεις με 
κοινά γνωρίσματα χρησι
μοποιώντας το λεξικό.
Να εμπλουτίζει το 
ενεργητικό λεξιλόγιο με 
αναγνωστικά παιγνίδια

Να ακούει και κατανοεί 
γραπτές ιστορίες.
Νρ κατανοεί και αναπα
ράγει ιστορίες σωστά 
δομημένες

Να ρυθμίζει την ταχύτητα 
ανάγνωσης έτσι ώστε να 
κατανοεί το περιεχόμενο 
του κειμένου.

χρησιμοποιεί κατάλληλους 
τρόπους να κατανοεί το 
περιεχόμενο του κειμένου 
Να συνδέει το νόημα 
μερών του κεμένου σε 
ενότητα

Να γράφει σωστά κείμενο

Ασκήσεις α/ανάτττυξης ενεργητικού λεξιλογίου 
π χ. Το παιδί σχηματίζει έννοιες παππούς'"· 
"πίνω"-"καφέ" με τη βοήθεια καρτών που 
καταλήγουν στην ολοκληρωμένη πρόιαση 
Ό  παπττους πίνει καφέ"' βΤχρησιμοποιησης του 
ενεργητικού λεξιλογίου για ιο σχεδίασμά ολο
κληρωμένων προτάσεων οι οποίες βαθμιαία 
συμπληρώνονται και μεγαλώνουν π χ Τηλεγρα
φικός λόγος-'πάω σχολείο"' εμπλουτισμένη προ 
τάση - "'Σήμερα πήγα με τα πόδια στο σχολείο"'
Το παιδί χρησιμοποιεί το μικρό ορθογραφικό γρα- 
φικό-ερμηνευτικό λεξικό και βρίσκει λέξεις που 
έχουν το ίδιο αρχικό γράμμα 
Ασκήσεις εμπλουτισμού του ενεργητικού λεξιλο
γίου με αναγνωστικά παιχνίδια, χρησιμοποιώντας 
σταυρόλεξα.ομοιοκαταληξίες, λογοπαίγνια ολο
κλήρωση ημιτελών προτάσεων . λέξεων ττ χ.
"Της καρέκλας το ποδάρι ξεκαρεκλοπο- 
δαριάστηκε"'
Ασκήσεις ακρόασης και κατανόησης γραπτών 
ιστοριών.π.χ. Μύθοι του Αισώπου.
Κατανόηση και αναπαραγωγή ιστοριών δομημέ
νων με σωστή αλληλουχία γεγονότων Το παιδί 
διηγείται τις ιστορίες βρίσκει τις σχέσεις αιτίου- 
αποτελέσματος διακρίνει τα φανταστικά από τσ 
πραγματικά γεγονότα.συσχετίζει την ιστορία με 
δικές του εμπειρίες και διατυπώνει υποθέσεις, 
προσδοκίες .προβλέψεις κτλ.
Το παιδί ρυθμίζει την ταχύτητα της ανάγνωσης 
κειμένου έτσι ώστε να κατανοεί το περιεχόμενο. 
Προοδευτικά αυξάνει την ταχύτητα. Συγκρατεί και 
μαθαίνει τα κύρια σημεία με λέξεις κλειδιά που 
υπογραμμίζει.
Ασκήσεις κατανόησης και έκφρασης του νοή
ματος με απαντήσεις ερωτήσεις του τυπου "ποιος, 
που.πότε. τι. γιατί"
Σύνδεση του νοήματος των επεξεργασμένων 
παραγράφων μιας ενότητας π χ Το παιδί 
διαβάζει παραμύθι 2-3 σελίδων.Όυνδέει το νόημα 
των παραγράφων και κατανοεί το περιεχόμενο 
ολόκληρου του παραμυθιού.
Ασκήσεις γραφής και οργάνωσης του κειμένου 
με τα απαραίτητα εποιχεία π χ ευανάγνωστα 
γράμματα,τελείες παράγραφοι κ ι ο έτσι ώστε να 
γίνεται κατανοητό αυτό που γράφει το ίδιο το 
παιδί ή άλλος.



ΥΠΕΠΘ -  Γ6/222/6.3.01

ΘΕΜΑ: «Καταγραφή μαθητών με διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, που φοιτούν σε σχολεία στην γενική δευτεροβάθμια και 
τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση».'

Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγήο (Βείκου 3, 11742), προκειμένου να υλοποιήσει 
τις κείμενες διατάξεις του Νόμου 2317/2000 «Εκπαίδευση των στόμα:'-' με 
ειοιχές εκπαιδευτικές" ανάγκες και άλλες διατάξεις» και συγκεκοιμενα στο 
κεφαλαίο Α παρ. ι , α, κο Μβ, στις οποίες αναφέρεται ό·.τ «Η εκττα ΐΰευα ι { 
τω ν α τό μ ω ν  με ε ιδ ικ ές  εκπ α ιδ ευ τικές  ανάγκες, γ ε ν ικ ή , τεχν ική  - επ αγγελματική  
π α ρ έχ ετα ι σ τα  σ χ ο λε ία  της π ρω τοβ ά θμ ια ς  κα ι δ ευ τερ ο β ά θ μ ια ς  εκπ α ίοευσης, τα 
οποία, κα τά  περ ίπ τω ση, οργανώ νοντα ι, σ τελεχ ώ νο ντα ι, εξοπ λ ίζοντα ι και 
υπ ο σ τη ρ ίζο ν τα ι κα τά λληλα  ώ στε να εξα σ φ α λ ίζετα ι η α να γκα ία  δΐοακτική_ και 
ψ υ χ ο π α ιδ α γω γ ική  υπ οστήρ ιξη  τω ν α τό μ ω ν  αυτώ ν. Ο ι ¡υαθητές μ ε ε ιδ ικές  
εκπ α ιδ ευ τ ικ ές  α ν α γ κ ες  μπ ορεί να φ ο ιτούν : α) Στη σ υ νή θ η  σ χολ ική  τάξη με 
π α ρ ά λληλη  σ τήρ ιξη  απ ό εκπ α ιδευτικό  ε ιδ ική ς  αγω γής, ο ο π ο ίο ς  υπ ηρετε ί στ α 
Κ .Δ .Α . Υ. ή σ τ ις  σ χ ο λ ικ ές  μ ονά δες  ε ιδ ική ς  α γ ω γ ή ς  κα ι ο ρ ίζετα ι απ ό το Κ .Δ.Α. Υ. 
β) Σε ε ιδ ικά  .ο ρ γ α ν ω μ έν α  κα ι κα τά λλη λα  σ τελ εχ ω μ έν α  τ μ ή μ α τ α  έ ν τα ξ η ς  που 
λ ε ιτο υ ρ γ ο ύ ν  μ έσ α  σ τα  σ χολε ία  της γεν ικής  κα ι τεχν ική ς  επ αγγελμα τικής  
εκ π α ίο ευ σ η ς .», ζητά από την υπηρεσία σας τα παρακάτω στοιχεία για να 
μελετήσει το προϋπολογισμό κόστους των υπό ίδρυση τμημάτων ένταξης 
στην δευτεροβάθμια (γυμνάσια, λύκεια, τεχνικά επαγγελματικό 
εκπαιδευτήρια), όπως:
α) αρί&βός μαθητών, που φοιτούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση μ ε . 

διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (με πιστοποιητικά, που έχουν 
εκδοθεί από 1) υγείας και πρόνοιας α) νοσοκομεία, β) κέντρα ψυχικής 
υγιεινής, 2) Ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών 
Ασφαλήσεων (ΙΚΑ), 3) Ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες Τοπικής αυτοδιοίκησης 
(Δήμους), 4) Νομαρχιακές Κινητές Διαγνωστικές Μονάδες)

β) αριθμός μαθητών, που κάνουν χρήση, μέχρι τώρα, διευκολύνσεων στην 
μαθησιακή διαδικασία, όπως περισσότερος χρόνος στις εξετάσεις, ή 
προφορική εξέταση.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

γ) αριθμός μαθητών, που φοιτούν στην Α' γυμνασίου με διαγνωσμένες ειδικέο 
εκπαιδευτικές ανάγκες. s

δ) αριθμός μαθητών, που φοιτούν-στην 8' λυκείου με διαγνωσμένες ειδικές 
■ εκπαιδευτικές ανάγκες.
Θ . :Ν
_ ε) αριθμός μαθητών, . που φοιτούν σε σχολεία τεχνικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, με διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε το αργότερα μέχρι τις 15 Απριλίου 
2001 και σας ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία.



Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΧ/ΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ

Αθήνα 9 - 5 - 2001 

Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 

Γ6/532

Βεϊκου 3 

11742 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ : Όλες τις Δ/νσεις Δ.Ε. 

Αποδέκτες: Όλα τα

Εξεταστικά και 

Βαθμολογικά Κέντρα 

της Χώρας

ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΔΥΣΛΕΞΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ».

Πληροφορίες: Μ. Δροσινού 

Τηλέφωνο: 9233043, 9231460 

ΡΑΧ: 32.48.264 

άη/Ι

Μετά από πολλά ερωτήματα, που δεχόμεθα από γονείς μαθητών με διαγνωσμένες 
ειδικές μαθησιακές ανάγκες, δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία (ν.2817/2000),
ενόψει των προαγωγικών εξετάσεων σε Πανελλαδικό επίπεδο του 2001 και προς αποφυγή 
παρατυπιών, οι οποίες σημειώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη, δίνονται 
συμπληρώματικές οδηγίες πρΓός τους καθηγητές - μέλη των εξεταστικών επιτροπών για 
τον τρόπσ εξέτασης των δυσλεξικών μαθητών / τριών. Οι διευκολύνσεις των δυσλεξικών 
μαθητών δεν αποτελούν προνομιακή υεταγείοιση αλλά νόμιμο δικαίωμα, που παρέχει η 
ίδια η Πολιτεία.

Προς την κατεύθυνση αυτή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η αμφισβήτηση της 
επίσημης διάγνωσης των ειδικών μαθησιακών αναγκών, με ειρωνικά σχόλια και 
υπονοούμενα, η άρνηση παροχής εξηγήσεων από τους εξεταστές δεν διευκολύνει 
παιδαγωγικά την εξεταστική διαδικασία των παιδιών αυτών.

Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1 Ο εξεταζόμενος δυσλεξικός μαθητής πρέπει να έχει ενημερωθεί από το Δ/ντή του 
Λυκείου και να προσκομίζει το έγγραφο της ιατροπαιδαγωγικής γνωμάτευσης μαζί του 
σε κάθε μάθημα, που εξετάζεται, το οποίο και επιδεικνύει στους καθηγητές - μέλη τηζ 
εξεταστικής επιτροπής όταν αυτό του ζητηθεί.



2 Οι εξεταστές καθηγητές, μέλη της εξεταστικής ετπτραττης. να φε 
ονοματεπώνυμό τους, ώστε η εξέταση να οιεξαγετα: σ ενσ κλίμα 
και σεβασμού της ιόιαιτερότητός τους.

λ ο κ ;

3 Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,,' η αξιολόγηση των μαθητών/τριών αυτών με τις 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γίνεται με προφορική εξεταση, δεδομένου ότι 
δυσκολεύονται να διατυπώσουν γραπτά τη σκέψη τους και την όποια αποκτημένη
γνώση.

^ Στα θεωρητικά μαθήματα ενδέχεται ο εξεταζόμενος δυσλεξικός να μην μπορεί να 
αποδώσει σε συνεχή λόγο ένα γνωστικό αντικείμενο, οπότε κρίνεται σκόπιμο να απαντά 
σε ερωτήσεις που θα του υποβάλλονται (τους διευκολύνουν οι ερωτήσεις με 
συγκεκριμένες ερωτηματικές λέξεις όπως ποιος, πότε, πού, πώς, γιατί).

5 Ως προς την εξέταση στο μάθημα της έκθεσης, η αξιολόγηση να επικεντρώνεται στην 
κατανόηση των βασικών εννοιών του θέματος και στην παρουσίασή του με λογικά 
επιχειρήματα. Μπορούν να χρησιμοποιούν πρόχειρη σελίδα και να σχεδιάζουν, να 
γράφουν λέξεις κλειδιά, που τους διευκολύνουν στο να''’εκφράσουν προφορικά τις 
σκέψεις τους.

6. Στα πρακτικά μαθήματα, π.χ. Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία κ.λ.π. που έχουν ασκήσεις, 
οι καθηγητές παίρνουν υπόψη τον συλλογισμό και τον τρόπο που κινήθηκε ο μαθητής / 
τρία για την επίλυση της άσκησης ή την απόδειξη μίας θεωρίας. Τους βοηθά να 
δείχνουν στο χαρτί τους αυτά που έχουν γράψει, σχεδιάσει παρά να τα υπαγορεύουν 
στον πίνακα και να διακόπτεται η ροή της σκέψης τους. Είναι πιθανόν ο μαθητής / τρία 
να μην χρησιμοποιεί σωστά τα πρόσημα ή να κάνει λάθη στις πράξεις. Τότε ο 
καθηγητής πρέπει να παρεμβαίνει, να επισημαίνει το λάθος και να τον / την βοηθά να 
προχωρήσει.

Οι εξεταστές ας έχουν υπόψη τους πως ο δυσλεξικός μαθητής / τρία παρουσιάζει 
αισθητή αδυναμία στην απομνημόνευση τύπων και ορισμών.

7 Στη διάρκεια της εξέτασης αν κάποια στιγμή παρατηρηθεί διάσπαση της προσοχής του 
μαθητή / τριας - κάτι το αναμενόμενο - η επαναφορά του/της στην εξεταστική διαδικασία 
να επιχειρηθεί με διακριτικούς χειρισμούς.

8. Οι ερωτήσεις / εκφωνήσεις των διαφόρων μαθημάτων είναι απαραίτητο να διαβάζονται 
από τον εξεταστή και να παρέχονται εξηγήσεις ώστε να είναι απόλυτα κατανοητό το 
περιεχόμενό τους.

Εσωτερική διανουή

1 Γραφ. κου Υφυπουργού

2. Γραφ. κου Γεν. Γραμματέα

3 Γεν. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.

4 Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.

5 Δ/νση Τ.Ε.Ε.

6 Δ/νση Ειδικής Αγωγής (2)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝ. ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ

Πι»τό ΑντΙγρίΜ
0 π*οιστ6μχνος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' Μ Υ Λ ^ Σ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα 11 -5 - 2001

ΤΜΗΜΑ Β' · Αριθ.ττρωτ.Φ.252/Β6/1351
Μητροπόλεως 15 
10185 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Δ.Γαρίνης 
Τηλέφωνο : 3231251

Προς:1) Προϊσταμένους Δ/νσεων Δ.Ε.
2 ) Προϊσταμένους Γραφείων Δ.Ε 

(δια των Προϊσταμένων Δ/νσεων Δ.Ε)
3) Προέδρους Β.Κ. της Β' και 

Γ τάξης
Ενιαίου Λύκειου .

(διά των Προϊσταμένων Δ/νσεων Δ.Ε.)
4) Προέδρους Λυκειακών 
Επιτροπών Λυκείου

( δια των Δ/νσεων και Γραφείων Δ.Ε)

Θέμα: Τρόπος και τόπος εξέτασης 
«Φυσικώς Αδυνάτων»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ.86/2001(ΦΕΚ73-Α'), 
οι μαθητές της Β' και Γ' Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου, εξετάζονται ως ακολούθως:

Α) Ό σο ι από τους «φυσικώς αδυνάτους» μαθητές εμπίπτουν στις 
διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 27 του Π.Δ. 86/2001 

ύ εξετάζονται μό.νρ γραπτά στο Λύκειο στο οποίο και φοιτούν, το οποίο 
λειτουργεί κανονικά ως εξεταστικό κέντρο,σύμφωνα με το εδάφιο β της 
παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου. Η εξέταση των μαθητών αυτών γίνεται σε 
ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασης μπορεί να παραταθεί με απόφαση 
της Λυκειακής Επιτροπής.

Β) Ό σο ι από τους «φυσικώς αδυνάτους» μαθητές εμπίπτουν στις 
διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Π.Δ. 86/01 
καθώς και όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 86/01 και 
εξετάζονται μόνο προφορικά σε όλα ή σε ορισμένα μαθήματα κατά 
περίπτωση, εξετάζονται στα μαθήματα αυτά από τις οικείες επιτροπές που 
συγκροτούνται στο Β.Κ. της οικείας Νομαρχίας σύμφωνα με την αριθμ. Φ 
252/Β6/1169/3-5-2001 Εγκύκλιό μας.

1



Γ) Θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε τα παρακάτω σχετικά με 
τους υποψηφίους που ανήκουν στην κατηγορία των «Φυσικώς Αδυνάτων» τα 
οποία πρέπει να γνωστοποιηθούν στις επιτροπές εξέτασης φυσικώς 
αδυνάτων από τον Πρόεδρο κάθε Βαθμολογικού κέντρου:

1) Η εξέταση των ανωτέρω μαθητών γίνεται με το ίδιο πρόγραμμα και 
στα ίδια θέματα που εξετάζονται και οι άλλοι συμμαθητές τους.

2) Οι « Φυσικώς Αδύνατοι » μαθητές πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να ξεχνούν αν είναι δυνατό τα προσωπικά τους 
προβλήματα που προέρχονται από την «ιδιαιτερότητά τους » και έτσι να είναι 
σε σωστή ψυχολογική κατάσταση για να αποδώσουν σύμφωνα με τις γνώσεις 
και τις ικανότητές τους.

3) Υπάρχουν μαθητές των οποίων οι παθήσεις γίνονται οπτικά 
αντιληπτές. Υπάρχουν όμως και άλλοι ,όπως λ.χ. οι δυσλεξικοί που η πάθησή 
τους δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή, αφού όεν συνδέεται με εξωτερικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα . Μερικές φορές μάλιόσα ίσως να παρασύρουν με 
την εμφάνισή τους και να δημιουργούν αμφιβολία αν χρειάζονται πραγματικά 
ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Για το λόγο αυτό θα αναφερθούμε εκτενέστερα σ’αυτή 
την κατηγορία των μαθητών για ενημέρωση των μελών των επιτροπών .

α) Οι δυσλεξικοί μαθητές , είναι μαθητές με κανονική νοημοσύνη αλλά 
παρουσιάζουν ειδικές δυσκολίες στη μάθηση οι οποίες εντοπίζονται κυρίως 
στην ανάγνωση και τη γραφή.

Τα κύρια συμπτώματα της δυσλεξίας είναι οι έντονες μαθησιακές 
δυσκολίες όπως η αργή, με πολλά λάθη ανάγνωση - πολλές φορές άλλα 
βλέπουν και άλλα διαβάζουν - υπερβολική ανορθογραφία και δυσανάγνωστη 
γραφή , καθώς και δυσκολία απόδοσης με συνεχή λόγο του περιεχομένου του 
αντικειμένου στο οποίο εξετάζονται.Πολύ συχνά οι δυσλεξικοί παρουσιάζουν 
και διάσπαση προσοχής .

Οι μαθητές αυτοί όταν αντιμετωπίζονται σωστά από 
ψυχοσυναισθηματική και διδακτική άποψη, σταδιακά ξεπερνούν τις δυσκολίες 
τους και εξελίσσονται ικανοποιητικά επιτυγχάνοντας πολλές φορές υψηλά 
μαθησιακά και ακαδημαϊκά επιτεύγματα .Ένα από τα μέτρα που έχουν 
υποχρέωση το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί να παίρνουν γ4α-τσυς μαθητές 
αυτούς, είναι η προφορική εξέταση για την αξιολόγησή τους.

β)Η προφορική εξέταση αντικαθιστά , για τους δυσλεξικούς μαθητές την 
γραπτή , μόνο ως διαδικασία αξιολόγησής τους , δεδομένου ότι οι δυσλεξικοί 
μαθητές αδυνατούν να διατυπώσουν γραπτά τις σκέψεις τους και τα 
διανοήματά τους. Έχουν βέβαια το δικαίωμα κατά το στάδιο της 
προετοιμασίας1''; του θέματος να χρησιμοποιούν πρόχειρο όπου θα 
καταγράφουν τις σκέψεις τους και στη συνέχεια να αναπτύσσουν προφορικά 
τις απαντήσεις τους .

γ) Κατά τις εξετάσεις οι επιτροπές « Φυσικώς Αδυνάτων» επιβάλλεται 
να επιδιώκουν τη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας και να 
υποδεικνύουν στον εξεταζόμενο τυχόν αναριθμητισμούς που δεν οφείλονται 
σε έλλειψη της απαιτούμενης γνώσης αλλά είναι δϋσλεξικά συμπτώματα π.χ. 
όταν ο εξεταζόμενος λύνει άσκηση μαθηματικών ή χημείας ο εξεταστής μπορεί 
να υποδεικνύει τυχόν αναριθμητισμό, τον οποίο ο ίδιος ο εξεταζόμενος 
διορθώνει , ώστε να προλαμβάνεται η δημιουργία σύγχυσης η οποία θα 
οδηγήσει σε λάθος αποτέλεσμα. Όταν ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει 
σε θέματα όπως είναι η Ιστορία, η Βιολογία κ.λ.π., εφόσον ο εξεταστής 
διαπιστώνει ότι ο εξεταζόμενος αδυνατεί να αποδώσει το εξεταζόμενο 
αντικείμενο με συνεχή λόγο, μπορεί νσ τον εξετάσει με την υποβολή 
ερωτήσεων.



Να διατηρηθεί μέχρι
ΕΛΛΗ ΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ ΡΑ ΤΙΑ  '

ΥΠ Ο Υ ΡΓΕ ΙΟ  ΕΘ Ν .Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ & Θ ΡΗΣΚΕΥΜ ΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας...................
Δ/Ν ΣΗ ΣΠΟ ΥΔΩ Ν Δ /Θ Μ ΙΑ Σ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αθήνα 17-5-2000
Δ/Ν ΣΗ ΣΠΟ ΥΔΩ Ν Π /Θ Μ ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
Δ/Ν ΣΗ ΕΙΔ ΙΚΗΣ ΑΓΩ ΓΗ Σ

Αρ. Πρωτ.Γ2/1846
Βαθ. Προτερ.Εξαιρετικά Επείγον

Ερμού 15,101 85 Αθήνα  
Πληροφορίες: Μ. Χ ιόνη, τηλ. 3235150  

Γ. Γρίβα, τηλ. 3236970 
Κ. Κούκου, τηλ. 3231770

ΠΡΟΣ: 1. Προϊσταμένους Δ/νσεω ν &
Γ ραφείων Π/θμιας & Δ/θμιας 

Εκπ/σης
2. Σχολικούς Συμβούλους 

Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης 
(μέσω Δ/νσεων και Γ ραφείων 
Π.Ε & Δ.Ε)

3. Δ/ντές Δημοσίων & Ιδιωτικών 
Σχολείων Π/θμιας & Δ/θμιας 
Εκπ/σης (μέσω Δ/νσεων και 
Γ ραφείων Π.Ε & Δ.Ε)

Έ δρες τους

ΚΟΙΝ. Παιδαγ. Ινστιτούτο

Θέμα: Τρόπος εξέτασης δυσλεξικών μαθητών/τριών

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στο ΥΠΕΠΘ από διάφορες Υπηρεσίες 

και ενδιαφερομένους γονείς και σύμφωνα με την Πράξη 8/00 του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των δυσλεξικών μαθητών/τριών, σας 

γνωρίζουμε τα εξής: 1

1. Η δυσλεξία, γνωστή τα τελευταία χρόνια ως «ειδική μαθησιακή δυσκολία  

στη γραφή και στην ανάγνω ση», είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία, η οποία 

συνίσταται στην αδυναμία των μαθητών/τριών να αποκτήσουν τις γλωσσικές 

δεξιότητες που σχετίζονται με την ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία. Η 

λειτουργική αυτή αδυναμία εκδηλώνεται, αν και υπάρχει συνήθως επαρκής νοητική 

ικανότητα, ομαλή συναισθηματική ανάπτυξη, κατάλληλη διδασκαλία και πλούσιο σε 

ερεθίσματα περιβάλλον. Θεωρείται επίσης ως μια ατέλεια στην επεξεργασία της 

πληροφορίας.



Τα κύρια συμπτώματα της μαθησιακής αυτής δυσκολίας είναι η αργή και με 

πολλά λάθη ανάγνωση, η δυσανάγνωστη γραφή και η υπερβολική και ασταθής 

ανορθογραφία καθώς και η δυσκολία απόδοσης με συνεχή λόγο του περιεχομένου 

ενός κειμένου, ενώ ο προφορικός λόγος δεν επηρεάζεται αρνητικά από αυτήν. Ο 

δυσλεξικός μαθητής/τρια κουράζεται εύκολα από το διάβασμα και πολύ συχνά 

παρουσιάζει διάσπαση προσοχής.

Από διάφορες έρευνες γνωρίζουμε πως η δυσλεξία συναντάται συχνότερα στα 

αγόρια από ό,τι στα κορίτσια και σε αναλογία 4 προς 1. Εμφανίζεται με τον ερχομό 

του παιδιού στο σχολείο και αντιμετωπίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη στιγμή που 

διαγνωστεί και παρασχεθεί στο παιδί η κατάλληλη διδακτική βοήθεια κυρίοος από τις 

πρώτες τάξεις του δημοτικού.

2. Οι εκπαιδευτικοί επιβάλλεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν
»

να χαρακτηρίζουν τον μαθητή/τρια ως δυσλεξικό, γιατί η διάγνωση της δυσλεξίας 

είναι έργο ειδικών και δεν είναι εύκολη διαδικασία. Οφείλουν όμως, αν παρατηρούν 

κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες του μαθητή/τριας, να παραπέμπουν τους γονείς στα 

Κέντρα Διάγνωσης-Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), που θα συσταθούν και θα 

λειτουργήσουν από το επόμενο σχολικό έτος στην έδρα του κάθε νομού της χώρας, 

προς διαπίστωση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών. Επιπλέον, ας έχουν υπόψη τους 

πως ούτε η υπερβολική ανορθογραφία ούτε η κακή γραφή από μόνες τους 

υποδηλώνουν δυσλεξία.

3. Η δυσλεξία πλήττει ιδιαίτερα την αυτοεκτίμηση των μαθητών/τριών αυτών, 

γιατί συναισθάνονται άμεσα τη δυσκολία τους ν’ ανταττοκριθούν ικανοποιητικά, όπως 

οι άλλοι συμμαθητές /τριές τους, στις μαθησιακές απαιτήσεις. Επομένως, είναι 

αναγκαίο να τους παρασχεθεί ψυχοσυναισθηματική στήριξη, ενίσχυση, ενθάρρυνση 

και εξατομικευμένη, όσο είναι δυνατό .διδακτική καθοδήγηση. Η κατανόηση του 

προβλήματος τους και η αποφυγή δυσμενούς κριτικής και άστοχων χαρακτηρισμών 

τούς βοηθούν και ευχάριστα να νιώθουν στη σχολική κοινότητα και περισσότερο να 

επιμένουν στο επίπονο έργο τους. Οι δυσλεξικοί μαθητές/τριες (φυσικά και οι γονείς 

τους), ας μην επαναπαύονται στην εξάντληση της επιείκειας εκ μέρους των 

διδασκόντων, αλλά να προσπαθούν, μέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους, να είναι 

συνεπείς στις καθημερινές μαθησιακές τους υποχρεώσεις.



4. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η αξιολόγηση των μαθητών/τριών αυτών 

με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γίνεται με προφορική εξέταση, δεδομένου ότι 

δυσκολεύονται να διατυπώσουν γραπτά τις σκέψεις τους και την όποια αποκτημένη 

γνώση τους. Η εξέτασή τους πρέπει να διεξάγεται μέσα σ’ ένα κλίμα ασφάλειας, 

αποδοχής και σεβασμού της ιδιαιτερότητάς τους. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να τους 

παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν το πρόχειρό τους, προκειμένου να 

σημειώσουν σ’ αυτό οτιδήποτε κρίνουν απαραίτητο για το θέμα, το οποίο στη 

συνέχεια θα αναπτύξουν προφορικά. Σε καμία περίπτωση οι πρόχειρες σημειώσεις 

δεν συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό. Πρέπει'ακόμα να τους παρέχονται 

διευκρινίσεις και να τους δίνεται επιπλέον χρόνος, στην περίπτωση που θα ζητηθεί.

Στα θεωρητικά μαθήματα ενδέχεται ο εξεταζόμενος να μην μπορεί ή να 

δυσκολεύεται να αποδώσει σε συνεχή λόγο ένα γνωστικό αντικείμενο, οπότε κρίνεται 

σκόπιμο να απαντά σε ερωτήσεις που θα του υποβάλλονται. Ως προς την εξέταση 

στο μάθημα της έκθεσης, η αξιολόγηση να «πικεντρώνεται στην κατανόηση των 

βασικών εννοιών του θέματος και στην παρουσίαση των επιχειρημάτων του. Στην 

εξέταση στα πρακτικά μαθήματα π.χ. Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία είναι πιθανό ο 

μαθητής/τρια να μη χρησιμοποιεί σωστά τα πρόσημα ή να κάνει λάθη στις πράξεις. 

Τότε ο καθηγητής χρειάζεται να παρεμβαίνει, να επισημαίνει τό λάθος και να τον/την 

υποβοηθεί να προχωρήσει. Επιπλέον, οι εξεταστές ας έχουν υπόψη τους, πως ο 

δυσλεξικός μαθητής/τρια παρουσιάζει αισθητή αδυναμία στην απομνημόνευση 

τύπων και ορισμών.

Στη διάρκεια της εξέτασης, αν κάποια στιγμή παρατηρηθεί διάσπαση της 

προσοχής του μαθητή/τριας-κάτι που είναι αναμενόμενο- η επαναφορά του/της στην 

εξεταστική διαδικασία ενδείκνυται να επιτευχθεί με διακριτικούς χειρισμούς.

Οι ερωτήσεις των διάφορων μαθημάτων είναι απαραίτητο να διαβάζονται από 

τον εξεταστή και να παρέχονται εξηγήσεις, ώστε να είναι απόλυτα κατανοητό το 

περιεχόμενό τους.

5. Κρίνεται σκόπιμο να συμμετάσχει στις εξεταστικές επιτροπές των 

βαθμολογικών κέντρων των Νομαρχιών, για τις εξετάσεις της ΕΓ και Γ' Λυκείου του 

σχολ. έτους 1999-2000, καθηγητής με ειδίκευση στη δυσλεξία ή γενικά στις 

μαθησιακές δυσκολίες ή με πιστοποιημένη σχετική επιμόρφωση.



Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκττ/σης να 

φροντίσουν για την άμεση προώθηση αυτής της εγκυκλίου σ’ όλες τις σχολικές 

μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής της περιφέρειάς τους, προκειμένου να 

ενημερωθούν ενυττογράφω ς όλοι οι εκπαιδευτικοί και επιπλέον να παρασχεθεί 

σχετική ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο ΥΦ ΥΠΟ ΥΡΓΟ Σ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΙΝΙΚΟΣ

Εσω τερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφ υπ ουργού
2. Γ ραφείο Γ ενικού Γ ραμματέα
3. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα, 

κ. Παπ αϊω άννου
4. Γενική Δ /νση Σπ ουδώ ν Π.Ε και Δ.Ε
5. Δ ιεύθυνσ η Σπ ουδώ ν Δ.Ε.,

Γ ραφείο Α γω γής Υγείας
6. Δ ιεύθυνση Σπ ουδώ ν Π.Ε.
7. Δ ιεύθυνσ η Ειδικής Αγω γής
8. Δ ιεύθυνση Σπ ουδώ ν και 

Φ οιτητικής Μ έριμνας,
Τμήμα Ε ισ ιτηρίω ν Εξετάσεω ν



ΥΠΕΠΘ -  Γ6/532/9.5.01

Μετά από πολλά ερωτήματα, που δεχόμεθα από γονείς μαθητών με διαγνωσμένες 
ειδικές μαθησιακές ανάγκες, δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία (ν.2817/2000), 
ενόψει των προαγωγικών εξετάσεων σε Πανελλαδικό επίπεδο του 2001 και προς αποφυγή 
παρατυπιών, οι οποίες σημειώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη, δίνονται 
συμπληρωματικές οδηγίες προς τους καθηγητές - μέλη των εξεταστικών επιτροπών για 
τον τρόπο εξέτασης των δυσλεξικών μαθητών / τριών. Οι διευκολύνσεις των δυσλεξικών 
μαθητών δεν αποτελούν προνομιακή μεταγείοισπ αλλά νόμιμο δικαίωμα, που παρέχει η 
ίδια η Πολιτεία.

Προς την κατεύθυνση αυτή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η αμφισβήτηση της 
επίσημης διάγνωσης των ειδικών μαθησιακών αναγκών, με ειρωνικά σχόλια και 
υπονοούμενα, η άρνηση παροχής εξηγήσεων από τους εξεταστές δεν διευκολύνει 
παιδαγωγικά την εξεταστική διαδικασία των παιδιών αυτών.

Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1. Ο εξεταζόμενος δυσλεξικός μαθητής πρέπει να έχει ενημερωθεί από το Δ/ντή του 

Λυκείου και να προσκομίζει το έγγραφο της ιατροπαιδαγωγικής γνωμάτευσης μαζί του 
σε κάθε μάθημα, που εξετάζεται, το οποίο και επιδεικνύει στους καθηγητές - μέλη της 
εξεταστικής επιτροπής όταν αυτό του ζητηθεί.

2. Οι εξεταστές καθηγητές, μέλη της εξεταστικής επιτροπής, να φέρουν καρτελάκι με το 
ονοματεπώνυμό τους, ώστε η εξέταση να διεξάγεται σ' ένα κλίμα ασφάλειας, αποδοχής 
και σεβασμού της ιδιαιτερότητός τους.

3. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η αξιολόγηση των μαθητών/τριών αυτών με τις
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γίνεται με προφορική εξέταση, δεδομένου ότι 
δυσκολεύονται να διατυπώσουν γραπτά τη σκέψη τους και την όποια αποκτημένη 
γνώση. ■

4. Στα .θεωρητικά μαθήματα ενδέχεται ο εξεταζόμενος δυσλεξικός να μην μπορεί να 
αποδώσει σε συνεχή λόγο ένα γνωστικό αντικείμενο, οπότε κρίνεται σκόπιμο να απαντά 
σε ερωτήσεις που θα του υποβάλλονται (τους διευκολύνουν οι ερωτήσεις με 
συγκεκριμένες ερωτηματικές λέξεις όπως ποιος, πότε, πού, πώς, γιατί).

5. Ως προς την εξέταση στο μάθημα της έκθεσης, η αξιολόγηση να επικεντρώνεται στην 
κατανόηση των βασικών εννοιών του θέματος και στην παρουσίασή του με λογικά 
επιχειρήματα. Μπορούν να χρησιμοποιούν πρόχειρη σελίδα και να σχεδιάζουν, να 
γράφουν πλέξεις κλειδιά, που τους διευκολύνουν στο να εκφράσουν προφορικά τις 
σκέψεις τους.

6. Στα πρακτικά μαθήματα, π.χ. Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία κ.λ.π. που έχουν ασκήσεις, 
οι καθηγητές παίρνουν υπόψη τον συλλογισμό και τον τρόπο που κινήθηκε ο μαθητής / 
τρία για την επίλυση της άσκησης ή την απόδειξη μίας θεωρίας. Τους βοηθά να 
δείχνουν στο χαρτί, τους αυτά που έχουν γράψει, σχεδιάσει παρά να τα υπαγορεύουν 
στον πίνακα και να διακόπτεται η,ροή^της σκέψης τους. Είν.αι πιθανόν ο μαθητής / τρία 
να μην χρησιμοποιεί σωστά τα πρόσημα ή να κάνει λάθη στις πράξεις. Τότε ο

καθηγητής πρέπει να παρεμβαίνει, να επισημαίνει το λάθοςα<αΊ να τον / την βοηθά να 
προχωρήσει.

Οι εξεταστές ας έχουν υπόψη τους πως ο δυσλεξικός μαθητής / τρία παρουσιάζει 
αισθητή αδυναμία στην απομνημόνευση τύπων και ορισμών.

7. Στη διάρκεια της εξέτασης αν κάποια στιγμή παρατηρηθεί διάσπαση της προσοχής του 
μαθητή / τριας - κάτι το αναμενόμενο - η επαναφορά του/της στην εξεταστική διαδικασία 
να επιχειρηθεί με διακριτικούς χειρισμούς.

8. Οι ερωτήσεις / εκφωνήσεις των διαφόρων μαθημάτων είναι απαραίτητο να διαβάζονται 
από τον εξεταστή και να παρέχονται εξηγήσεις ώστε να είναι απόλυτα κατανοητό το
περιεχόμενό τους.



ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΥΠΕΠΘ -  Γ6/4494/1.11,01 (Φ .15003Β 701)

Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιο
λόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α. Υ.) των Ατόμων με Ει
δικές Ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και 
υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 20, 2παρ. 12 και3 

παρ. 11 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α"), «Εκπαίδευση Ατό
μων με Ειδικές Ανάγκες».

2. Την αριθμ. 5/20.6.2001 πράξη του Τμήματος Ειδικής 
Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

3. Τις διστάξειςτου άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 και του 
άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Αή, όπως ανπκατα- 
στάθηκανμετο άρθρο 1 παρ. 2του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α').

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ- 
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι
σμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 

Κ.Δ.Α.Υ. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ
Άρθρο 1

Οργάνωση - Σκοπός
1. Τα κατά το άρθρο 2 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α") 

ιδρυθέντα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστή
ριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες λειτουρ
γούν στις έδρες των νομών και νομαρχιών του κράτους, 
αποτελούν αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες και 
υπάγονται απευθείαψστον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

2. Σκοπός των Κ.Δ.Α.Υ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 
παρ. 2του Ν. 2817/2000, είναι η προσφορά υπηρεσιών διά
γνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών και 
κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησηςκαι ευαισθητοποί- 
ησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας.

Για την επίτευξη των στόχων τους, τα Κ.Δ.Α.Υ. λειτουρ
γούν βάσει προτυποποιημένης διαδικασίας, όπως αυτή 
περιγράφεται στην παρούσα απόφαση, ώστε να διασφα- 

Γ. λίζεται η ομοιογενής λειτουργία τους σε όλη τη χώρα.

Άρθρο 2 
Αρμοδιότητες

Τα Κ.Δ.Α.Υ. έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ
θρων 2 κα 15, παρ. 3 του Ν. 2817/2000 τις εξής αρμοδιό
τητες:



ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

α) Την έρευνα για τη διαπίστωση του είδους καιτου βαθ
μού των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες στο σύνολο των παιδιών σχολικής και προσχολι- 
κής ηλικίας. Οι περιφερειακές υπηρεσίες Υγείας και Πρό
νοιας των περιφερειών έχουν υποχρέωση να παρέχουν 
συνδρομή όταν τους ζητηθεί. Τα αντικείμενα στα οποία 
παρέχεται η συνδρομή αυτή καθορίζονται με απόφαση 
του Γενικού Γράμματέατης Περιφέρειας.

’β) Την εισήγηση για την εγγραφή, κατάταξη και φοίτη
ση στην κατάλληλη σχολική μονάδα, καθώς και την παρα
κολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας 
των μαθητών, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβού
λους ειδικής αγωγής και τους αρμόδιους κατά περίπτω
ση σχολικούς συμβούλους προσχολικής αγωγής, πρωτο
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους διευθυ
ντές των σχολικών μονάδων, καθώς και το ειδικό 
εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί σπς σχολικές μο
νάδες ειδικής αγωγής.

γ) Την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων 
εξατομικευμένωνή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδα
γωγικής και διδακτικής υποστήριξης, δημιουργικής απα
σχόλησης, καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών 
κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτο
μα με ειδικές ανάγκες στα σχολεία στην έδρα του Κ.Δ.Α.Υ. 
ή στο σπίτι.

δ) Τηνπαροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέ
ρωσης στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέ
χουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και επαγγελματική 
υποστήριξη, σε όλη την έκταση της εκπαίδευσης και τη 
διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και συμβου
λευτικής για τους γονείς των μαθητών και τους ασκού- 
ντες τη γονική μέριμνα.

ε) Τον καθορισμό του είδους των τεχνικών βοηθημάτων 
και οργάνων που έχει ανάγκη το παιδί ατο σχολείο ή στο 
σπίτι, καθώς και την κατάρτιση προτάσεων για την καλύ
τερη παραμονή του στους χώρους της εκπαίδευσης 

στ) Την εισήγηση για την ανπκατάσταση των γραπτών 
δοκιμασιώντων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις εξετάσεις 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ζ) Την εισήγηση για την αντικατάσταση και εφαρμογή 
προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης για 
όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 του Ν. 
2817/2000.

η) Την εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες για την ίδρυ
ση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη 
μετατροπή ή τη συγχώνευση των αυτοτελών σχολείων ει
δικής αγωγής, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 13 του άρ
θρου 1 και των τμημάτων ένταξης, την προσθήκη τομέων 
και τμημάτων ειδικοτήτων των ΤΕΕ και στελέχωση αυτών 
καθώς και την ανάλογη αύξηση ή μείωση των οργανικών 
θέσεων του προσωπικού.



ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

θ) Εισηγούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, για την λει
τουργία υπό ενιαία διεύθυνση των σχολικών μονάδων ει
δικής αγωγής Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης που 
συλλειτουργούν ή συστεγάζονται.

ι) Την σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, η οποία 
υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη
σκευμάτων και στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Παιδαγω
γικού Ινστιτούτου, με βάση την οποία πραγματοποιείται 
ανά διετία αξιολόγηση του έργου τους από το Τμήμα Ει
δικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

·,ΝΘ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

A. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΔΥΣΛΕΞΙΚΩΝ



Κληρονομική η δυσλεξία

ΔΥΟ Βρετανοί ερευνητές υποστηρίζουν πως απέδειξαν ότι η δυσλεξία έχει 
κληρονομικά αίτια.

Ο καθηγητής της Οξφόρδης Τζον Σταιν και ο καθηγητής του Κέντρου 
Ανθρώπινης Γενετικής Wellcome Trust, Τόνι Μόνακο, δήλωσαν ότι ανακάλυψαν 
τρία κοινά γονίδια, τα οποία σχετίζονται με τη δυσλεξία, σε δείγματα αίματος από 
90 οικογένειες.

«Αυτή η ανακάλυψη αποδεικνύει μια και καλή ότι η δυσλεξία είναι 
κληρονομική», τόνισε ο Στάιν.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι το τμήμα του χρωμοσώματος που σχετίζεται με το 
πρόβλημα της δυσλεξίας είναι πολύ κοντά στα γονίδια που ελέγχουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα, κάτι που αφήνει υποψίες ότι τα δυσλεκτικά άτομα 
μπορεί να είναι ευάλωτα σε επιθέσεις των αντισωμάτων.

ΤΑ ΝΕΑ , 23-02-1998 , Σελ.: Ν63
Κωδικός άρθρου: Α16072Ν634

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ 25% ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Σύγχυση και άγνοια για τη δυσλεξία

Σύγχυση για τον ορισμό και τη διάγνωση της δυσλεξίας, αλλά και τεράστια 
άγνοια για την αντιμετώπιση του προβλήματος, που δεν είναι τόσο σπάνιο 
όσο πιστεύεται, αφού εμφανίζεται στο 4% - 6% του μαθητικού πληθυσμού, 
στο οποίο δημιουργεί «ανεξήγητες» μαθησιακές δυσκολίες.

ΟΠΩΣ επισημάνθηκε χθες σε συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Εταιρείας 
Δυσλεξίας, στην οποία ήταν παρών ο υπουργός Παιδείας Γερ. Αρσένης και 
συντόνισε ο δημοσιογράφος Γ. Βότσης, όλες οι μέχρι στιγμής έρευνες μεγάλης 
κλίμακας που έγινεςν για αναγνώριση και προσδιορισμό των ιατρικών και 
μαθησιακών χαρακτηριστικών της δυσλεξίας κατέληξαν λίγο πολύ σε αδιέξοδο.

Ο κ. Αρσένης ανέφερε ότι τα δυσλεκτικά παιδιά ούτε αναγνωρίζονται ούτε 
αντιμετωπίζονται εγκαίρως και χρειάζεται να αναπτυχθεί στενή συνεργασία 
μεταξύ ειδικών γιατρών και εκπαιδευτικών, ενώ ο κ. Βότσης διατύπωσε το 
ερώτημα αν η επιχειρούμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση θα επιδεινώσει ή θα 
βελτιώσει την κατάσταση όσον αφορά την εκπαίδευση των δυσλεκτικών παιδιών, 
καθώς και αυτών που γενικότερα αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.

Εκτός από τα δυσλεκτικά παιδιά, μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζει το 25% 
των παιδιών, δηλαδή ένα στα τέσσερα παιδιά, όπως ανέφερε η πρόεδρος της 
Εταιρείας Δυσλεξίας Ελ. Λιβανιού - Καλλή, υπογραμμίζοντας ότι κάθε 
περίπτωση χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης. Κι αυτό, όπως είπε, εξαρτάται 
από την εκπαίδευση. Εν τούτοις, ακόμη και σήμερα, ένα μεγάλο ποσοστό 
εκπαιδευτικών αγνοεί ότι τα δυσλεκακά παιδιά έχουν φυσιολογικό δείκτη 
νοημοσύνης.

ΤΑ ΝΕΑ , 26-11-1998 , Σελ : Ν15
Κωδικός άρθρου A 16301Ν151



ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ γονέων για κομπίνα με στόχο τις πανελλαδικές

« Ε π ιδ η μ ία »  δ υ σ λεξία ς

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Του ΣΤΡΑΤΗ Μ ΠΑΛΑΣΚΑ

Η λαϊκή προτροπή «μάθε, παιδί μου, γράμματα» φαίνεται πως στη Λέσβο έχει αντί κατασταθεί 
από μια άλλη. Πλέον σύγχρονη και, κατά πολλούς, πλέον αποτελεσματική. Αυτήν που λέει... 
«γίνε, παιδί μου, δυσλεκτικό»!

Τα τελευταία χρόνια στους μαθητές της Μυτιλήνης ενέσκηψε η επιδημία της δυσλεξίας. Οι «πάσχοντες» 
από αυτήν, γόνοι επώνυμων οικογενειών της πόλης, ανάμεσά τους παιδιά εκπαιδευτικών και γιατρών, 
«ανακαλύπτουν» μόλις φτάνουν στις λυκειακές τάξεις πως πάσχουν από ! Με ένα
πιστοποιητικό από κάποιο πιστοποιημένο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο νοσοκομείου της Αθήνας και κυρίως 
από τον «ψυχιατρικό τομέα εφήβων και ενηλίκων» του «Σισμανάγλειου Νοσοκομείου» της Αθήνας, τα 
παιδιά αυτά Μυτιληνιών οικογενειών χαρακτηρίζονται ως δυσλεκτικά και πλέον αντιμετωπίζονται με έναν 
εντελώς διαφορετικό τρόπο απ' ό,τι οι υπόλοιποι μαθητές. Εξετάζονται προφορικά από καθηγητές οι 
οποίοι υπηρετούν στο σχολείο όπου φοιτούν τα παιδιά ή είναι φίλοι και γνωστοί των εκπαιδευτικών ή 
απλά των «γνωστών» στις μικρές κοινωνίες γονέων τους. Αν τώρα αυτό συνέβαινε στα καθημερινά 
μαθήματα ποιος θα νοιαζόταν. Συμβαίνει, όμως, στις πανελλαδικές εξετάσεις, με αποτέλεσμα τη 
συγκέντρωση μεγάλων βαθμών και την εισαγωγή τους στις λεγάμενες «καλές σχολές» τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Τα παραπάνω δεν αποτελούν σενάριο κάποιου ευφάνταστου. Είναι καταγγελίες δεκάδων γονέων που 
παραβρέθηκαν προχθές το βράδυ στη συνέλευση των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων γονέων 
και κηδεμόνων όλων των Λυκείων της Μυτιλήνης. Τα καταγγελλόμενα, πολλά και επώνυμα, 
αποδεικνύουν την ύπαρξη καπνού που προϋποθέτει σίγουρα φωτιά. Αποτελούν όμως και στοιχεία 
γνωστά από καιρό στην τοπική κοινωνία που βοά για μέτριους στις σχολικές επιδόσεις μαθητές που 
ξαφνικά χαρακτηρίζονται στα 17 τους χρόνια δυσλεκτικοί και με τον προαναφερθέντα τρόπο αποκτούν 
τον ελάχιστο επιπλέον βαθμό που χρειάζονται για την εισαγωγή τους σε καλά ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι ίδιοι έχουν 
πάρει ήδη πτυχία γνώσης ξένω ν γλωσσών μετά από γραπτές εξετάσεις και μάλιστα, όπως καταγγέλθηκε, 
κάποιοι την ίδια μέρα που εξετάστηκαν και βρέθηκαν δυσλεκτικοί! Αλλοι πάλι χαρακτηρίσθηκαν 
δυσλεκτικοί πέρυσι, απέσπασαν τη σχετική βεβαίωση, την οποία δεν χρησιμοποίησαν περιμένοντας αυτό 
να γίνει φέτος, όταν σαν μαθητές της Β' Λυκείου χρειάζονται καλούς βαθμούς. Υπάρχουν περιπτώσεις 
μαθητών που χαρακτηρίστηκαν δυσλεκτικοί για να δώσουν εισαγωγικές για δεύτερη φορά, ενώ δηλαδή 
ήδη είχαν τελειώσει το Λύκειο! Αλλοι είναι παιδιά γνωστών εκπαιδευτικών με ειδίκευση στην 
παραπαιδεία. «Τους ακουμπάμε εικοσαχίλιαρα την ώρα -ειπώθηκε χαρακτηριστικά- για ιδιαίτερα 
μαθήματα στα παιδιά μας κι αυτοί βάζουν τα δικό τους παιδιά χωρίς εξετάσεις στα πανεπιστήμια από το 
παράθυρο». Πριν από μέρες σε κεντρικό σχολείο της Μυτιλήνης παρουσιάστηκε γονέας ο οποίος 
προσκόμισε τρεις μήνες πριν από τη λήξη του σχολικού έτους βεβαίωση χαρακτηρισμού ως δυσλεκτικού 
του παιδιού του, μαθητή ήδη της Π Λυκείου. Ο λυκειάρχης αρνήθηκε να την παραλάβει, απευθύνθηκε δε 
σε αρμόδιο παράγοντα του υπουργείου Παιδείας, ο οποίος του απάντησε ότι «είναι υποχρεωμένος να 
παραλάβει το χαρακτηρισμό του μαθητή»!

Να σημειωβεί ότι τα σχολεία της Μυτ4λήνης άρχισαν να αποκτούν δυσλεκτικούς μαθητές λίγο μετά την 
ισχύ του νέου εκπαιδευτικού συστήματος. Εως τότε ο αριθμός τους μετριόταν στα δάχτυλα του ενός 
χεριού, ενώ σήμερα ξεπερνά τους 20 και σύμφωνα με πληροφορίες ο αριθμός θα αυξηθεί πολύ 
περισσότερο λίγο πριν από τις εξετάσεις, όταν θα προσκομιστούν σχετικές βεβαιώσεις -πληροφορίες τις 
φέρνουν να είναι πάνω από 35 συνολικά- που έχουν ήδη αποσπασθεί και οι οποίες δεν παρουσιάζονται 
προς το παρόν, με στόχο να αποφευχθεί ο θόρυβος. Τέτοιος είχε υπάρξει και πέρυσι λίγο πριν από τις 
εξετάσεις και μάλιστα το γεγονός των φημολογιών είχε πάρει τέτοια διάσταση που οι ορισθέντες στην 
εξεταστική επιτροπή καθηγητές της Μυτιλήνης αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτήν. Σε κάποιες 
μάλιστα περιπτώσεις εξαντλήθηκε ο κατάλογος των εξεταστών, με αποτέλεσμα να διοριστούν ως τέτοιοι 
αναπληρωτές καθηγητές, πράγμα παράτυπο, αλλά και παράνομο.

Με ψήφισμά τους οι μετέχοντες της προχθεσινής συνέλευσης των διοικητικών συμβουλίων των 
συλλόγων γονέω ν και κηδεμόνων δηλώνουν ότι «δεν ανέχονται την άδικη και άνιση μεταχείριση των 
παιδιών σε σχέση με άλλα που ξαφνικά και προκλητικά όντας μαθητές της Β' και Γ Λυκείου 
χαρακτηρίστηκαν ως δυσλεκτικά με απώτερο σκοπό την εύκολη πρόσβασή τους με προφορικές εξετάσεις 
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ».

άλλους νομούς, επιλεγόμενους με κλήρωση την τελευταία στιγμή».

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΙΑ - 05/04/2002



Επ έμβ α ση  εισ α γγελέα  για την « επ ιδ η μ ία »  δυ σ λεξία ς

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Tou ΣΤΡΑΤΗ Μ ΠΑΛΑΣΚΑ

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε χτες ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Μυτιλήνης 
Γιώ ργος Κτιστάκης, με αφορμή την αποκάλυψη «επιδημίας» δυσλεκτικών μαθητών της Β' και 
Γ' τάξης Λυκείω ν της Μυτιλήνης.

Οπως έγραφε χτες η «Ε», οι «πάαχοντες» από , γόνοι επώνυμων οικογενειών της πόλης,
ανάμεσά τους παιδιά εκπαιδευτικών και γιατρών, «ανακαλύπτουν» μόλις φτάνουν στις λυκειακές τάξεις 
ότι πάσχουν από !

Μετά την πιστοποίηση της δυσλεξίας, εξετάζονται προφορικά, από καθηγητές οι οποίοι υπηρετούν στο 
σχολείο όπου φοιτούν ή είναι φίλοι και γνωστοί των εκπαιδευτικών ή απλώς «γνωστοί» των γονέων 
τους, οπότε συγκεντρώνουν υψηλούς βαθμούς για την εισαγωγή τους στις λεγάμενες «καλές σχολές» 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συμπληρωματικά της καταγγελίας των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Λυκείων Μυτιλήνης 
σχετικά με το θέμα, κατατέθηκε χτες και αναφορά 14 δικηγόρων της πόλης, οι οποίοι ως γονείς μη 
δυσλεκτικών παιδιών ζήτησαν τον εισαγγελικό έλεγχο του φαινομένου της ραγδαίας αύξησης των 
δυσλεκτικών μαθητών, ιδιαίτερα την τελευταία τριετία.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ~ Οβ/04/2002

Περί δ υ σ λεξία ς

elet@ enet.gr

*Διαμαρτύρεται η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δυσλεξίας Αλίκη Τζεν για ρεπορτάζ της 
«Ε» (5 .4 .2002) με θέμα «Επιδημία δυσλεξίας» στη Μυτιλήνη:

«Η εξεταστική επιτροπή για τους δυσλεκτικούς μαθητές είναι τριμελής, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος 
του εξεταστικού κέντρου, που λαμβάνει υπεύθυνες δηλώσεις ότι οι διοριζόμενοι καθηγητές δεν είναι 
συγγενείς των εξεταζομένων. Ο αριθμός των δυσλεκτικών στη Μυτιλήνη, που από 5 αυξήθηκε σε 30, 
δεν είναι υπερβολικός, αφού οι μαθητές που φοιτούν στην περιοχή ανέρχονται περίπου σε 1.000. Κατά 
κανόνα, ο αριθμός των δυσλεκτικών ανέρχεται σε 5% επί του συνόλου. Το υπουργείο Παιδείας 
απαγορεύει την πιστοποίηση της δυσλεξίας μετά την αποφοίτηση του δυσλεκτικού από το Λύκειο. Η 
άγνοια, δηλαδή, των γονέω ν και η αδυναμία τους να κατανοήσουν το πρόβλημα του παιδιού τους 
εκλαμβάνεται a priori ως απόπειρα εξαπάτησης των αρχών, επειδή απλώς οι γονείς άργησαν να το 
αντιληφθούν. Ας σημειωθεί ότι Ελληνόπουλα βρέθηκαν δυσλεκτικά, όταν πήγαν για σπουδές στην 
Αγγλία, ενώ πολυάριθμες είναι οι περιπτώσεις μελών μας που αντελήφθησαν τη τους, όταν
διαγνώστηκε στο παιδί τους...».

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΙΑ  -  26/04/2002

mailto:elet@enet.gr


Η βιομηχανία «βαπτίσματος» υγιών υποψήφιων φοιτητών

Στη Μυτιλήνη, στις Σέρρες και σε άλλες πόλεις παρατηρήθηκαν φαινόμενα εξοργιστικά με 
αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Ενωσης Γονέων και Κηδεμόνων Σερρών κ. Βασίλης Λαμπρινίδης, 
μετά την επικοινωνία του με τον εισαγγελέα, να μιλήσει για «πλαστά πιστοποιητικά». Και 
«βαφτίσια» υγιών μαθητών των τελευταίων τάξεων του λυκείου σε δυσλεξικούς.

«Η δυσλεξία» είπε στο «Βήμα» ο κ. Λαμπρινίδης «είναι ένα υπαρκτό γεγονός. Και σύμφωνα με 
τους ειδικούς εμφανίζεται και διαπιστώνεται στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης, δηλαδή 
νηπιαγωγείο, Α'και Β'Δημοτικού, και σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να εμφανισθεί στα 16 
ή στα 17χρόνια ενός μαθητή. Φαίνεται όμως ότι "η απάτη και η διαπλοκή" έχουν μπει σε όλους 
τους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι κάθε χρόνο έχουμε 
γεωμετρική αύξηση στους δυσλεξικούς μαθητές της Β' και Γ'Λυκείου. Μας δίδεται έτσι το 
δικαίωμα να πιστεύουμε ότι λειτουργεί βιομηχανία βαπτίσματος δυσλεξικών μαθητών λυκείων με 
παραρτήματα και υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα».

Από την πλευρά του ο δικηγόρος Μυτιλήνης κ. Γιάννης Πετρέλης σε δηλώσεις του στο «Βήμα» 
επεσήμανε ότι «όπως δεδομένη πρέπει να είναι η αμέριστη συμπαράσταση και η ουσιαστική

βοήθεια που η πολιτεία πρέπει να δείχνει για την ευαίσθητη κατηγορία των παιδιών με μαθησιακές 
δυσκολίες, άθλο τόσο αυτονόητη είναι η περιφρούρηση του αδιάβλητου θεσμού των πανελλαδικών 
εξετάσεων». Για να προσθέσει: «Οταν επιχειρείται να υπονομευθεί η διαδικασία αυτή από την 
πρασπή&εια ορισμένων "επιτηδείων" να παρεισφρήσουν τα παιδιά τους στην κατηγορία των 
δυσλεξικών παιδιών συμμετέχοντας σε προφορικές εξετάσεις και μάλιστα σε εκπαιδευτικούς του 
τόπου κατοικίας τους, δεν μπορείς να μείνεις αδιάφορος».

Για τον κ. Πετρέλη «αποτροπή εκμετάλλευσης κάθε νομικού κενού θα είναι ο αυστηρός έλεγχος 
των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν και η εξέταση των παιδιών αυτών σε επιτροπή στην Αθήνα, 
αφού το υπουργείο Παιδείας διαθέτει και τα σχετικά κονδύλια μετακίνησής τους».

Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του «Το Βήμα», μετά τον σάλο από 
τις καταγγελίες των δικηγόρων της Μυτιλήνης και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων στις 
Σέρρες η Δικαιοσύνη προχώρησε ταχύτατα στην έρευνά της.

Αυτή τη στιγμή δεκάδες γραπτά από προηγούμενους διαγωνισμούς των μαθητών που 
εμφανίστηκαν τελευταία ως δυσλεξικοί και στις Σέρρες και στη Θεσσαλονίκη έχουν κατασχεθεί, 
ερευνώνται από τις δικαστικές αρχές και εξετάζονται από ειδικούς επιστήμονες.

Είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί αν ένας μαθητής είναι πράγματι δυσλεξικός από το γραπτό που 
έδωσε σε προγενέστερο, ανύποπτο, χρόνο.

Γιατί τα σημάδια της δυσλεξίας είναι χαρακτηριστικά.

ΤΟ ΒΗΜΑ , 04-05-2002
Κωδικός άρθρου: Β13553Α241



ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κ.
ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Δυσλεξία: Ένα... παρεξηνημένο "θείο δώρο"

"Εάν το παιδί σας είναι δυσλεκτικό, πιθανόν στην οικογένεια σας να έχετε έναν 
μελλοντικό επιστήμονα, έναν εφευρέτη. Μη στερείτε την ανθρωπότητα από έναν 
ακόμη Αϊνστάιν, Ντα Βίντσι, ή Έντισον. Δώστε στα παιδιά αυτήν την ευκαιρία να 
εκμεταλλευτούν αυτό το θείο δώρο με την προϋπόθεση να διαγνωσθεί εγκαίρως 
και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά".

Αυτήν την προτροπή έδωσε σε γονείς και εκπαιδευτικούς ο καθηγητής 
Μαθησιακών Δυσκολιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Γιώργος Παυλίδης 
που βρέθηκε την Δευτέρα στην Αλεξανδρούπολη όπου σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης "Γ. Βιζυηνός" έδωσε διάλεξη στο 
Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης με θέμα "Δυσλεξία - Μαθησιακές 
Δυσκολίες και Οφθαλμοκίνηση". Μέσα σε μια κατάμεστη αίθουσα ο κ. Παυλίδης 
ανέλυσε τα αίτια, τις μεθόδους διάγνωσης και αντιμετώπισης της δυσλεξίας, ενώ 
αξίζει να σημειωθεί ότι αναλύθηκε η Μέθοδος Αντιμετώπισης της δυσλεξίας με 
πολυμέσα και του τεστ Οφθαλμοκίνησης για την αντικειμενική και έγκαιρη 
διάγνωση της, των οποίων είναι ο ίδιος δημιουργός.

Ποιος αλήθεια είναι ο ακριβής όρος της δυσλεξίας; Είναι μια μαθησιακή δυσκολία 
κυρίως στην ανάγνωση, στην ορθογραφία, στα γλωσσικά μαθήματα και στα 
γραπτά. Είναι βιολογικής αιτιολογίας, κυρίως κληρονομική και είναι ιδιαίτερα 
παραπλανητική κατάσταση εξαιτίας του ότι δεν φαίνεται την καθημερινή 
προφορική επικοινωνία. Όσο για τα συμπτώματα των δυσλεξικών αυτά 
εντοπίζονται κυρίως στην αργή και γεμάτη λάθη ανάγνωση, συχνά κομπάζουν, 
επαναλαμβάνουν ή αντικαθιστούν λέξεις και είναι εξαιρετικά ανορθόγραφοι. 
Παρουσιάζουν πρόβλημα στην αποστήθιση, έχουν άνιση κατανομή ικανοτήτων 
καΓσυχνά είναι υπερκινητικοί, αεικίνητοι, παρορμητικοί και ανυπόμονοι.

Ποιες συνέπειες έχει η μαθησιακή αποτυχία στην ψυχολογία του παιδιού; 
σύμφωνα με το κ. Παυλίδη: "Η άγνοια των γονέων και μερικών εκπαιδευτικών για 
τη δυσλεξία, οδηγεί στην καταστροφική επίκριση, στην περιθωριοποίηση και την 
απόρριψη. Αυτά, συνδυαζόμενα με την καθημερινή σχολική αποτυχία, 
συμβάλλουν στη δημιουργία μιας αρνητικής εικόνας για τα παιδιά με συνέπεια να 
στερούνται της την αυτοπεποίθηση που τους αξίζει. Η θετική και ενθαρρυντική 
αντιμετώπιση βοηθούν σημαντικά τη σχολική επίδοση και συναισθηματική τους 
ισορροπία. Εξάλλου, η αποφυγή της σύγκρισης με άλλα παιδιά καθώς και 
φράσεων που τα πληγώνουν είναι τρόποι αντιμετώπισης της δυσλεξίας. Πρέπει 
να δείξουμε αγάπη προς το παιδί, αποδοχή όπως ακριβώς είναι και συνεχής 
προσπάθεια για βελτίωση. Η σωστή διάγνωση και η σωστή μέθοδος 
αντιμετώπισης μπορεί να έχει φανταστικά αποτελέσματα" κατέληξε ο καθηγητής κ. 
Παυλίδης.

ΤΟ ΒΗΜΑ . 04-05-2002 Γιώργος Πσνταζίδης
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Παρέμβαση της δικαιοσύνης στη Μυτιλήνη
Η αναφορά των δώδεκα δικηγόρων και οι προφορικές

δοκιμασίες

Η μηνυτήρια αναφορά των 14 δικηγόρων της Μυτιλήνης άνοιξε τον δρόμο παρέμβασης στη 
Δικαιοσύνη. Και τη διενέργεια αντίστοιχων ερευνών σε πολλές ακόμη πόλεις της χώρας. Μιλάει 
για επιχείρηση «επιτηδείων» και διαστάσεις «επιδημικού φαινομένου».

Υποβλήθηκε πριν από λίγες μέρες και αναφέρεται σ' αυτήν επί λέξει:

« Κ ύ ρ ιε  Εισαγγελ.ειι,

1. Ε ίμαστε γο νε ίς  μα θη τώ ν που φ ο ιτούν στα Λ ύκεια  της Μ υτιλήνης και προετοιμάζονται για τις 
Π α νελλή ν ιες  Ε ξετάσεις μ ο χθ ώ ντα ς  νυχθημερόν, περ ιμένοντας να εξετασθούν ω ς  ίσοι προς ίσους.

2. Π ρόσφατα παματηρείται το εξα ιρετικά  περ ίεργο και πρύδηλ.α ύποπτο φαινόμενο, συμμαθητές των 
π α ιό ιώ ν μ α ς να χαρακτηρίζοντα ι από Υγειονομικές Ε πιτροπές ω ς "δυσλεξικοί". Μ ειο νεξ ία  που  
υποτίθεται ανακαλ.ύπτυυν ο λ ίγο  π ρ ιν  τις Π α νελλήνιες  Ε ξετάσεις κι αφού εν  τω μεταξύ δ εν  είχαν  
ποτέ δυσλεξία  μέχρ ι να  φ ο ιτή σ ο υ ν  στη Γ'Λυκείου και όταν έπαιρναν δ ιπλώ ματα ξένω ν  γλω σσώ νI

Ίό θέμα λα/,ιβάνει δ ιαστά σεις επιδημ ικού φ α ινομ ένου  αφού πέρυσι στο Ν ομό Λ έ σ β ο υ ., 
χαρακτηρίστηκαν ω ς δυσ λεξ ικ ά  1 7 π α ιδ ιά  Φ έτος πλ.ηροφορηθήκαμε ότι ο αρ ιθμός ανέρχεται σε 35  
π α ιδ ιά 1 Π λη ροφ ορίες  υπ ά ρ χουν  ότι στους Ν ομ ούς Χ ίο υ  και Σ άμου ο  αριθμός ε ίνα ι ελάχιστος!

Υπ' όψ ιν  ότι μ ε  τέτοιο χαρα κτηρ ισμ ό  ο ι μαθητές δ εν  συμμετέχουν στις Π α νελλή νιες  Εξετάσεις, αλλά  
εξετάζοντα ι ενώ π ιο ν  επιτροπής Κ αθηγητώ ν του τόπου κατοικίας τους και μά λιστα  π ρ υφ ο ρ ικ ώ ς1

Ε Π Ε ΙΛ Η  ε ίνα ι εντελώ ς π ερ ίερ γος  ο  αυξα νόμ ενος αριθμός των π α ιδιώ ν που δ εν  σ ψ μ ε τ έχ ο υ ν  μ ε  
ίσους όρους  στις Π ανελλ.ήνιες Εξετάσεις, έτσι που να υπονομειίεται η δ ιαφ ά νεια  τω ν β α ν ε λ λ ή ν ιω ν  
Ε ξετάσεω ν, παρακαλούμε να ό ιερευνηθεί:

Λ )  Π οιες Υ γειονομικές Ε πιτροπές και ποιους μαθητές θεώ ρησαν δ υσλεξικ ούς στο Ν ομ ό Λέσβου.

Β ) Π όσοι μαθητές χαρακτηρίστηκαν δυσ λεξ ικ ο ί πέρυσι και πόσοι φέτος.

Π ιστιώ ουμε ότι δ εν  ε ίνα ι δυνα τόν να χαρακτηρισθούν δυσ λεξ ικ ο ί μαθητές που αρίστευσαν ω ς μη  
δ υσ λεξ ικ ο ί 11 χγιόνια  στο σ χολείο  και να βγή κ α ν  δυσλ.εξικοί τώ ρα εν  όψ ει εξετάσεω ν, ενώ  είνα ι 
πυλ.ύ πιθανή η τέλ,εση α ξ ιο π ο ίνω ν  πράξεω ν!

Ιω άννης Π ετρέλλης - Α π ό σ το λο ς  Κ ομνηνα κά ς - Ευστράτιος Η λιογρα μμένος  - Κ ώ στας Κ ορδώ νη ς  - 
Τζένη Π  αυλή  - Π αναγιώ της Λήθης - Μ ιχάλης Σ κουρκέα ς - Β ούλα  Κ α ρα γιά ννη  - Α ρης  
Χ α τζηκ ομνηνύς  - Π α να γιώ τη ς Π απαμάλης - Σ απφώ  Τζαννέτου - Χαρόλ,αμπος Α ομ π ρ ια νού - 
Δ ημ ήτριος Δ ιά λεκτος - Γ εώ ρ γιο ς  Κυρατζής».

Για την Πανελλήνια Ενωση Γονέων των Παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες, που χαιρέτισε με 
ανακοίνωση τις προσπάθειες αποκάλυψης «επιδημίας» μαθητών στη Β' και Γ  τάξη των ενιαίων 
λυκείων, αλλά και των αποφοίτων λυκείων Μυτιλήνης, «αυξημένος σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά υπολογίζεται να είναι φέτος ο αριθμός των μαθητών/τριών, οι οποίοι 
συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, εντασσόμενοι στην κατηγορία των "φυσικών 
αδυνάτων", που έχει σαν αποτέλεσμα να δίνουν "προφορικές" και όχι "γραπτές" εξετάσεις».

Οι γονείς αναφέρουν ότι «το γεγο νό ς  παραδέχεται και το υπουργείο  Π αιδείας». Και «είνα ι φυσικό  
να έχει προκ α λέσει ανησυχία , τόσο στις τοπικές κο ινω νίες  όσο  και στην Π α νελλή ν ια  Ε νω ση  
I 'υνέ.ων των Π α ιδ ιώ ν  μ ε  Μ α θη σια κές Δ υσκολίες».

. ¡δτιμειώνουν ακόμη: « Μ ε το δεδομ ένο μάλιστα ότι ο ι πραγματικοί "φυσικώς α δύνα τοι"μ α θητές  
' συν ιστούν  μ ια  εξα ιρετικά  ευαίσθητη κατηγορία, που χρήζει ιδ ια ίτερης β ο ή θ ε ια ς  και ουσιαστικής  
στήριξης από την π ολιτεία  κα ι σε αντίθεση μ ε  ό,τι συμβαίνει σήμερα, η προσπάθεια  ορ ισμένω ν  
"επιτηδείω ν" να  πα ρεισ φ ρή σουν  σε αυτή την κατηγορία θεω ρούμε και εμ είς  ότι πρέπει να  
αντιμετω πισθεί α να λό γω ς  α π ό  το ΥΠΕΠΘ και όχι μόνο».

ΤΟ ΒΗΜΑ . 04-05-2002
Κωδικός άρθρου Β13553Α251



Ο στιγματισμός 23  δ υ σ λεξικώ ν μαθητών

Εγκατέλειψε το σχολείο μεσούσης της εξεταστικής περιόδου. Αφού τον αποδοκίμασαν, τον 
αμφισβήτησαν, τον εξευτέλισαν. Επέλεξε τον αυτοαποκλεισμό του, μη αντέχοντας άλλο το στιγματισμό 
του.

Εγκλημά του; Εδικαιούτο εκ του νόμου προφορικές εξετάσεις ως δυσλεξικός, προσβάλλονται έτσι το περί 
δικαίου αίσθημα κάποιων απο τους «άλλους». Το δικαίωμά του δεν μπορούσε να ασκηθεί απρόσκοπτα. 
Ηταν κατοχυρωμένο μονάχα τύποις. Και αυτός, ουσία περίφανος, το αποποιήθηκε πετώντας το 
κατάμουτρα στους αμφίσβητίες του.

«Κατεβαίνουν στις εξετάσεις και οι άχρηστοι», ούρλιαζαν εν χορώ κάποιοι αγανακτισμένοι γονείς έξω 
από το εξεταστικό κέντρο Μυτιλήνης. Η θωριά και μόνο των 23 διαγωνισθέντων σε Μυτιλήνη-Λήμνο 
δυσλεξικών μαθητών που προσέρχονταν για την «ιερά εξέταση» έφτανε για να τους ερεθίσει. 
Προστάτευαν (έτσι πίστευαν) τα ηρωικά μαχόμενα παιδιά τους από πιθανή αδικία. Κατοχύρωναν (έτσι 
πίστευαν) τα «δικά» τους βλαστάρια και το μέλλον τους. Ισως, υποσυνείδητα, να προετοίμαζαν το 
άλλοθι πιθανής αποτυχίας τους...

«Τα ίδια και εντός αιθούσης», μας συμπληρώνει την εικόνα η Αλίκη Τζεν, πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Δυσλεξίας. «Υποταγμένοι στο κλίμα τρομοκρατίας οι εξεταστές, το μετέφεραν αυτούσιο στον 
"ιερό" χώρο του σχολείου. Απέφευγαν ακόμα και να χαιρετήσουν τους εξεταζόμενους δυσλεξικούς 
μαθητές».

Δεν γεννήθηκαν όλα αυτά εν μία νυκτί. Από το μήνα Απρίλιο είχαν φροντίσει κάποιοι «αγανακτισμένοι 
γονείς» να καλλιεργήσουν το κλίμα, καταγγέλλοντας τον πιστοποιημένο αριθμό δυσλεξικών μαθητών 
Μυτιλήνης-Λήμνου ως ύποπτα μεγάλο. Οι 23 πιστοποιήσεις -βέβαια- υπολείπονταν κατά πολύ του 
στατιστικά προβλεπόμενου, πλην όμως διόλου δεν τους πτόησε αυτό. Η στατιστική αλήθεια φάνταζε 
αδύναμη στα μάτια τους, μπροστά στην αλήθεια των χαρακτηρισμών. Και οι 23 δυσλεξικοί μαθητές είχαν 
χαρακτηριστεί (και δημόσια) ως... επιδημία.

Στο όνομα, λοιπόν, της πρόληψης της επιδημίας, ανέλαβε κατόπιν δράση η Δικαιοσύνη, αξιώνοντας με 
εισαγγελική κλήση (1 /5 ) ιατρική επανεξέταση. Με την ένδειξη «κατεπείγουσα» και επ' απειλή τιμωρίας 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 229) όρισε την επανεξέταση για τις 11/5. Απόλυτος -μα την 
αλήθεια- εγκλιματισμός, με το περί δικαίου αίσθημα των... αγα να κτισμένων στιγματιστούν. Μέσα στις 
πασχαλινές διακοπές και 10 μέρες πριν από τις εξετάσεις- ορόσημο για το μέλλον τους, οι 23 «συνήθεις 
ύποπτοι» υποχρεώ νονταν κατ' επιταγήν του νόμου να επανακυρώσουν τα διαπιστευτήρια της αθωότητας 
τους... 0 σν

Ολοι βέβαια (αυτό δα έλειπε) επανεκτιμήθηκαν αθώοι. Ολων ενοχή μοναδική, επαναξιολογήθηκε η
τους. Και για όλους, οι ύβρεις και οι κραυγές των πεισματικά απτόητων «αγα να κτισμένων» 

δεν είναι παρά ο απόηχος μιας απρόκλητης μεν, ιδιαίτερα εκπαιδευτικής δε περιπέτειας ζωής. Για όλους 
εκτός από έναν. Για τον οποίο η περιπέτεια της ζωής δεν είναι τίποτε περισσότερο πια, παρά αγώνας 
διαφυγής από το διαρκώς επαπειλούμενο στιγματισμό. Δικαιολογημένα...

Α.ΣΚ Ο ΡΔΙΛΗ Σ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΙΑ - 04/06/2002

Ο ο ρ γ ιϊς ή ΐ © 2001 X. Κ. Τ εγ ό π ο υ λ ο ς  Ε κ δ ό σ εις  Α .Ε .



«Ο χ ι στον απ οκλεισμό τω ν δ υ σ λεξικώ ν  μ α θη τώ ν »

Ο δυσλεξικός μαθητής είναι ένα απόλυτα φ υσιολογικό άτομο, που απλώς κατανοεί το λόγο με 
έναν δικό του τρόπο. Επειδή όμως ο λόγος, και ιδιαίτερα ο γραπτός, είναι το «δ ιαβατήρ ιο» του 
πολιτισνοϋ μας, ο μαθητής που έχει δυσλεξία χρειάζεται να «π αρακάμψ ει» κάποιες διαδικασίες 
για να περάσει στον κόσμο της γνώσης, όπως έχει δικαίωμα.

Το παραπάνω διατυπώθηκε για πολλοστή φορά στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Εταιρίας 
Δυσλεξίας, παρουσία εκπροσώπων παιδαγωγικών φορέων, εκατοντάδων εκπαιδευτικών και γονέων με 
δυσλεξικά παιδιά.

0  προεδρεύων της συνέντευξης, επίτιμος σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Φανούριος Βώρος, 
απηύθυνε έκκληση προς όλους (γονείς, εκπαιδευτικούς, υπηρεσιακούς παράγοντες) να ενεργοποιηθούν 
ώστε να καλύψουν το «κενό γνώσης» τους, ενώ η επίκουρος καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ευφημία Τάφα, συνέδεσε το κενό γνώσης με το 
φαύλο κύκλο της ενοχής, που παράγει φαινόμενα αποκλεισμού των δυσλεξικών μαθητών. «Η δεδομένη 
εν Ελλάδι πραγματικότητα μας υποχρεώνει να εστιάζουμε στο να πείσουμε και να ενθαρρύνουμε τους 
δυσλεξικούς μαθητές και τους γονείς τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκμάθησης», επισήμανε η 
εκπρόσωπος του Βρετανικού Συμβουλίου κα Ζερβογιάννη, αναδεικνύοντας με τον πλέον 
κατηγορηματικό τρόπο μια πραγματικότητα, για την οποία τα αυτονόητα παραμένουν ζητούμενα. «Η 
γνώση, αλλά και η απενοχοποίησής της, είναι το μοναδικό αντίβαρο, ώστε να αποκρούσουμε εν τη 
γενέσει φαινόμενα ρατσισμού απέναντι σε "ειδικές" κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα σήμερα, που οι εποχές 
στερούνται αξιών», πρόσθεσε ο βουλευτής (ΠΑΣΟΚ) Παναγιώτης Κουρουμπλής, ενώ ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρίας Δυσλεξίας, Αλίκη Τζεν, εστίασε στο γεγονός της έξαρσης φαινομένων αποκλεισμού 
δυσλεξικών μαθητών κατά τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Τότε, που ο ανταγωνισμός μέχρι τελικής 
επικράτησης περιθωριοποιεί κάθε πρόσχημα και αναδεικνύεται ως κυρίαρχη αξία...

.Περί αξιών, εντέλει, το όλο πνεύμα της συνέντευξης, Οφείλει -τουλάχιστον- νσ προβληματίσει. «Τα 
παιδιά με έχουν ένα χάρισμα που δεν έχουμε εμείς», η φράση της παρέμβασης τσυ
δημοσιογράφου-συγγραφέα Περικλή Κοροβέση είναι ο καλύτερος -ίσως- επίλογος του παρόντος. Οι 
πραγματικές αξίες δεν φυτρώνουν στην απαξία των... «άλλων».

Α Ν ΤΩ Ν Η Σ ΣΚ Ο Ρ Δ ΙΑ Η Σ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 13/06/2002

Ρεπορτάζ

* Τα μεγάλα ποσοστά «ασθενών» μαθητών των τελευταίων τάξεω ντόυ λυκείου 
σε ορισμένες πόλεις της χώρας φέρνουν στο φως μια καλοστημένη επιχείρηση

«επιτηδείων»

Δυσλεξία: επιδημία ή κομπίνα;
Η ασθένεια όμως υπάρχει και απειλεί τη φυσιολογική εξέλιξη

των παιδιών

ΚΩ ΣΤΑΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Μ «επ ιδη μ ία »  μαθητώ ν με δυσλεξία  που π α ρ α τη ρ ή θ η κ ε  στη  Β ' κα ι Γ ' τά ξη  τω ν  ενια ίω ν 
λ υκείω ν σε ορισμένες πόλεις τη ς  χώ ρ α ς φ έρνει στο φ ω ς μ ια  καλοστημένη  επ ιχείρηση  
« επ ιτη δείω ν» . Στόχος: Να νοθευτεί το  μοναδικό ω ς σή μ ερα  σύ στη μ α  που π α ρ ε ίχε  εχέγγυα 
α δ ιά β λ η τη ς  επ ιλογής τω ν  νέων, που ε ισέρχοντα ι - κα ι θα  εισέλθουν - σ τα  Α νώ τα τα  
Ε κ π α ιδ ευ τ ικ ά  Ιδρύματα . Μ ε μ ια  «πονηρή» - το  λ ιγότερο - ερ μ η νε ία  τ η ς  υ φ ιστά μ ενη ς 
νομ οθεσ ία ς ρα ι εκμετάλλευση τω ν  κενώ ν που υπάρχουν, πό λεις  όπω ς οι Σέρρες, η 
Μ υ τιλή νη , η 'Θ εσσαλονίκη  - και τ ις  οίδε πόσες ακόμη - εμ φ α νίζοντα ι να έχουν δεκά δες 
δυσ λεξ ικά  π α ιδ ιά  μόνο στην κρίσ ιμ η  η λ ικ ία  τω ν  εξετάσεω ν! Τ ο γεγονός δεν ή τα ν  δυνατόν να 
α φ ή σ ει α σ υγκ ίνη τες τ ις  το π ικ ές  κοινω νίες τω ν  επα ρ χ ια κώ ν, κυρ ίω ς, πόλεω ν όπου τα  
π ρ ά γ μ α τα  κοινολογούνται π ιο  γρή γο ρ α  α π ' ό ,τ ι στην Α θή να  ή στη  Θ εσσαλονίκη. Ε τσ ι 14 
δ ικ η γό ρ ο ι τ η ς  Μ υτιλήνης με αναφορά του ς στον ε ισ α γγελέα  του νησ ιού κ. Γ . Κ τισ τά κ η  
άνοιξαν το ν  δρόμο γ ια  επέμβαση τη ς  Δ ικα ιοσύνης. Κ α ι γ ια  έλεγχο, από τ α  όργανά τη ς , τη ς 
καλοστημ ένης «κομπίνας». Α κολούθησαν οι Σέρρες, όπου υπ ή ρξε  ανάλογη παρέμ βασ η  του 
ε ισ α γγελέα  κ. Α νδρέα Σ εφ ερ ίδη . Κ α ι έπετα ι συνέχεια .

ΤΟ $Ι <ΜΛ 1 5 / τ / ί 0 0 Ζ



ΠΑΝΕΛΛΗΝ ΙΑ ΕΝΩ ΣΗ  
ΓΟ Ν ΕΩ Ν  ΠΑΙΔΙΩΝ 

Μ Ε  Μ Α Θ Η ΣΙΑ Κ ΕΣ ΔΥΣΚΟ ΛΙΕΣ

Την παταγώδη αποτυχία της “μεταρρύθμισης" επισημαίνει η Πα
νελλήνια Ενωση Γονέων Παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, με α
φορμή την ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας των βαθμολο
γιών. “Η ιδιαιτερότητα των μαθητών με ειδικήφιαθησιακή δυσκολία - 
δυσλεξία, δεν  είναι προσωπικό “πρόβλημα” του παιδιού, αλλά είναι 
κοινωνικό και κυρίως εκπαιδευτικό πρόβλημα. Οι όποιες διευκολύν
σεις των δυσλεκτικών μαθητών δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση 
προνομιακή μεταχείριση, αλλά είναι νόμιμο δικαίωμα που τους πα
ρέχει η ίδια η πολιτεία” τονίζεται στην ανακοίνωση της Ενωσης.

. Παράλληλα, απαιτεί αύξηση των δαπανών για τη δημόσια δωρεάν 
Παιδεία και μείωση της παραπαιδείας, με διασφάλιση της αυτόνο
μης και ανεξάρτητης εκπαιδευτικής λειτουργίας κάθε βαθμίδας της 
εκπαίδευσης, με ενίσχυση του θεσμού του σχολικού επαγγελματι
κού προσανατολισμού.

Αυτό σημαίνει, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, άμεση κατάρ
γηση των εξετάσεω ν για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και ανασύντα
ξη βιβλίων και προγραμμάτων σπουδών, σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, με μοναδικό στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
μαθητών και την αποκατάσταση του μορφωτικού ρόλου που πρέπει 
να έχει το  σχολείο.

Τέλος, η Ενωση Γονέων ζητάει υποχρεωτική μόρφωση όλων των 
εκπαιδευτικών Γκαι των στελεχών της εκπαίδευσης στις ειδικές μα
θησιακές δυσΚόλίες και όχι μόνο και συστηματική αξιολόγηση, σε 
καθημερινή βάση, τόσο .σέ ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, 
όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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amous
v'siexics

The following people had either dyslexia, ADHD, or both. These 

people succeeded B EC A U SE  of their dyslexic gifts, not despite 

their dyslexia.

The starting list was created by the Kitty Petty Institute, but it 

has been added to for years. If you have an addition to this list, 

p lease e-mail it to

W riters and Poets:

William Butler Yeats 

Agatha Christie 

F. Scott Fitzgerald 

Flans Christian Anderson 

Richard Cohen, syndicated 

columnist for the 

Washington Post 

Marc Flanagan, TV writer 

and producer 

Elizabeth D. Squire 

Edgar Allen Poe 

Thomas Thoreau 

Jules Verne 

John Irving

Elizabeth Daniels Squire 

Robert Scheer

Actors or Movie 

industry Figures: 

Henry Winkler (The 

Fonz)

Tom Cruise 

Whoopi Goldberg 

Danny Glover 

Harry Anderson 

Daniel Stern 

Bill Cosby's brother 

and son

Steven Spielberg 

Zsa Zsa Gabor 

Dustin Hoffman 

C  Steve McQueen ,r, 

Jack Nicholson 

Tom Smothers 

Suzanne Somers 

Sylvester Stallone 

Robin Williams 

Lindsay Wagner 

George C. Scott 

George Burns 

Anthony Hopkins

Military:

General George

Patton

Dwight D.

Eisenhower

General

Westmoreland

Artists:

Rodin

Leonardo da Vinci 

Walt Disney 

Gustave Flaubert 

Richard 

Rauschenberg 

Chuck Close, artist 

(photoreaiist 

portraits)

Margaret 

Whittington 

Allison 

Merriweather 

Scott Adams 

(creator of Dilbert) 

Ansel Adams

Entrepreneurs:

Charles Schwab

Bill Hewlett, co-founder of

HP

Richard C. Strauss, real- 

estate financier 

Mark Torrance. CEO.



Bob Jimenez (TV 

anchorman)

Tracey Gold 
Steven J. Cannell 

Jay Leno

Sports:

Magic Johnson 

Greg Louganis 

(Olympic diver) 

Bruce Jenner 

Jackie Stewart (race 

car driver)

Dexter Manley, 

Washington 

Redskins 

Carl Lewis 

Pete Rose 

Nolan Ryan

Politic ians:

Winston Churchill 

^Benjamin Franklin 

-Woodrow Wilson 

Nelson Rockefeller 

Thomas Kean, 

governor of New 

Jersey

Gaston Caperton, 

governor of West 

Virginia 

Frank Dunkle, 

director of the U.S.

Ansel Adams

Musicians:

Harry Belafonte 

Cher

Beethoven 

John Lennon 

Mozart

Scientists:

Thomas Edison 

Michael Faraday 

James Clerk 

Maxwell 

Nicolai Tesla 

Albert Einstein 

Alexander Graham 

Bell

The Wright 

Brothers

Benjamin Franklin 

Henry Ford 

Galileo

Steven Hawkings 

Louis Pasteur 

Tom Francis (AIDS 

researcher)

Jack Horner 

(paleontologist) 

Baruj Benacerraf, 

MD (winner of the 

Nobel prize in 

Physiology)

Musak Corporation 

Malcolm Goodridge III, 

senior vice president, 

American Express 

William Doyle, chairman, 

William Doyle Auction 

Galleries of New York 

Paul J. Orfalea, founder 

and chairman, Kinko’s 

copy shops

G. Chris Anderson, vice-

chairman of PaineWebber

Weyerhauser family

Wrigley

Russell Varian

William Hewlett (of Hewlett

Packard)

Craig McCaw (McCaw 

Cellular)

Fred Friendly (former CBS 

News president)

David Murdockm CEO, 

Dole Foods 

John Chambers, CEO, 

Cisco Systems

Other:

Ann Bancroft, arctic 

explorer

Roger W. Wilkins, scholar 

and head of the Pulitzer 

Prize Board

Huah Newel! Jacobsen.



Fish and Wildlife Charles "Pete" famous architect, winner of

Service Conrad (astronaut) 90 different awards for

John F. Kennedy design, including 20

Robert Kennedy Architectural Record

Luci Baines Awards for the best house

Johnson Nugent design of the year.

Congresswoman Son of George Bush

Carolyn McCarthy Prince Charles


