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Περίληψη 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ηταν η διερεύνηση των κατάλληλων στρατηγικών 

εκμάθησης και διδασκαλίας του λεξιλογίου μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Για τον σκοπό 

αυτό, μελετήθηκε η διεθνής βιβλιογραφία και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αναφορικά 

με το λεξιλόγιο και εφαρμόστηκαν οι στρατηγικές αυτές σε 5 μαθητές με δυσλεξία. 

Επιλέχτηκε η Πολυαισθητηριακή Μέθοδος καθώς αποδεικνύεται ότι είναι η πιο διαδεδομένη 

και χρησιμοποιημένη μέθοδος για τη διδασκαλία του λεξιλογίου μιας ξένης γλώσσας σε 

μαθητές με δυσλεξία καθώς διδάσκει στους μαθητές μέσω της ενεργοποίησης των 

αισθήσεων τους, δηλαδή οπτικά, ακουστικά και κιναισθητικά. Από τα αποτελέσματα φάνηκε 

πως μέσω της Πολυαισθητηριακής Μεθόδου, οι μαθητές καταλαβαίνουν και μαθαίνουν 

αποτελεσματικά το λεξιλόγιο μιας Γ2/ΞΓ. 

 

Λέξεις κλειδιά: Στρατηγικές, λεξιλόγιο, δυσλεξία, Δεύτερη/Ξένη γλώσσα 

 

 

Abstract 

The main purpose of this study was to investigate the appropriate learning strategies and 

teaching of vocabulary of a Second/Foreign Language. Towards this goal, the relevant 

literature was reviewed and the difficulties regarding the vocabulary and strategies 

implemented in 5 students with dyslexia. The multisensory method was selected as proves to 

be the most widespread and used method for teaching the vocabulary of a foreign language to 

students with dyslexia as teaches students through the activation of the senses, i.e. visual, 

auditory and kinesthetic. The results showed that through multi-sensory concepts, students 

understand and effectively learn the vocabulary of a foreign language.  

 

Key words: Strategies, vocabulary, dyslexia, Second / Foreign Language 
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Εισαγωγή 

Η Ειδική Αγωγή είναι ένας πολυδιάστατος κλάδος και ειδικά τα τελευταία χρόνια 

έχει λάβει στην Ελλάδα μεγάλες διαστάσεις η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά 

με τους μαθητές που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. Οι ιδιαιτερότητες αυτές έχουν τη μορφή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, έτσι ώστε να υπάρχει έγκυρη, αλλά και έγκαιρη διάγνωση 

των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

αποτελούν μία ανομοιογενή ομάδα και εμφανίζουν ιδιαιτερότητες στις περιοχές της 

αντίληψης, της γλώσσας, της μνήμης, της προσοχής και συγκέντρωσης, της μεταγνώσης, της 

αυτορρύθμισης, των κινήτρων, της συμπεριφοράς, των κοινωνικών δεξιοτήτων και της 

συναισθηματικής εξέλιξης (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007, σελ. 21).  

Όμως, αν και υπάρχουν πολλές έρευνες για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 

συναντούν οι μαθητές με δυσλεξία στη μητρική τους γλώσσα, εντούτοις δεν φαίνεται να 

υπάρχει αντίστοιχη ενεργοποίηση των ερευνητών γύρω από το θέμα των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές αυτοί κατά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Ωστόσο, οι 

μαθητές με δυσλεξία αντιμετωπίζουν απτά προβλήματα κατά την εκμάθηση της ξένης 

γλώσσας, τα οποία συνδέονται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη μητρική τους 

γλώσσα (Γρίβα & Στάμου, 2014). Οι Sparks και Ganschow ανέπτυξαν την «υπόθεση του 

φωνολογικού ελλείμματος», σύμφωνα με την οποία η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι 

βασισμένη στις γλωσσικές δεξιότητες της μητρικής γλώσσας (Sparks, 1995). Συνεπώς, οι 

μαθητές με δυσλεξία παρουσιάζουν δυσκολίες κατά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας στο 

λεξιλόγιο, στη γραμματική, στην ανάγνωση, στην ορθογραφία αλλά και στην παραγωγή και 

κατανόηση προφορικών κειμένων. Ειδικότερα, όταν οι μαθητές αυτοί έχουν ως μητρική 

γλώσσα μια διαφανή γλώσσα, όπως είναι η Ελληνική, και καλούνται να μάθουν μία 

αδιαφανή γλώσσα, όπως είναι η Αγγλική, οι δυσκολίες εντείνονται σημαντικά (Ziegler & 

Gowsami, 2006).  

Επομένως, οι μαθητές με δυσλεξία έχουν ανάγκη από πρακτικές και προσεγγίσεις, οι 

οποίες θα διευκολύνουν και θα ενισχύουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας από τους ίδιους. 

Για παράδειγμα, οι μνημονικές τεχνικές είναι συστηματικές διαδικασίες, οι οποίες ενισχύουν 

τη μνήμη δημιουργώντας καλύτερους τρόπους κωδικοποίησης πληροφοριών, έτσι ώστε να 

είναι ευκολότερη η ανάκλησή τους αργότερα (Mastropieri & Scruggs, 1998, σελ. 202). 

Ανάμεσα στις διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές που συχνά υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί 

για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες είναι η 

ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης μέσα από τη διδασκαλία της αντιστοίχισης 
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φωνήματος-γραφήματος της ξένης γλώσσας, αλλά και η ενεργοποίηση πολλών οδών 

μάθησης έτσι ώστε οι μαθητές να λαμβάνουν πολλά ερεθίσματα. Με αυτό τον τρόπο, η 

μάθηση καθίσταται πολυαισθητηριακή και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές με δυσλεξία 

να αφομοιώσουν τις νέες πληροφορίες αναφορικά με την ξένη γλώσσα (Ganschow & Sparks, 

2000).  

Μέσα από την έρευνα και την παρατήρηση σχετικά με τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με δυσλεξία κατά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, 

αναπτύχθηκαν ορισμένες μέθοδοι-προσεγγίσεις διδασκαλίας οι οποίες διευκολύνουν την 

εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας από δυσλεξικούς μαθητές. Η πιο σημαντική μέθοδος 

διδασκαλίας που συνιστάται για τους δυσλεξικούς μαθητές είναι η Πολυαισθητηριακή 

Μέθοδος, κατά την οποία όλες ή μερικές από τις αισθήσεις των μαθητών διεγείρονται και 

βελτιώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Η μέθοδος αυτή έχει ως βάση της την προσέγγιση 

Orton-Gillingham, η οποία αναπτύχθηκε με σκοπό την άμεση και σαφή διδασκαλία των 

δυσλεξικών μαθητών στη μητρική τους γλώσσα, χρησιμοποιώντας πολυαισθητηριακές 

ασκήσεις (Sparks, Ganschow, Kenneweg & Miller, 1991). Με οδηγό αυτή την προσέγγιση, 

οι Ganschow και Sparks (2000) ανέπτυξαν την Πολυαισθητηριακή Μέθοδο, η οποία 

επικεντρώνεται στη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία. Μέσω αυτής 

της μεθόδου δίνεται έμφαση στην άμεση και σαφή διδασκαλία της φωνολογίας της ξένης 

γλώσσας και στην ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων ταυτόχρονα (Kormos & Smith, 2012). 

Την αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυτής επιβεβαιώνουν τα ερευνητικά δεδομένα που 

προέκυψαν από τη μελέτη τόσο δυσλεξικών μαθητών, οι οποίοι διδάσκονταν με την 

Πολυαισθητηριακή Μέθοδο, όσο και δυσλεξικών ή τυπικών μαθητών που διδάσκονταν με 

την παραδοσιακή μέθοδο (Nijakowska, 2010). Οι δυσλεξικοί μαθητές που διδάσκονταν με 

την Πολυαισθητηριακή Μέθοδο παρουσίαζαν πολύ μεγαλύτερη πρόοδο από τους 

δυσλεξικούς ή τους τυπικούς μαθητές που διδάσκονται με την παραδοσιακή μέθοδο.  

Η έλλειψη ερευνητικών δεδομένων και τα θετικά αποτελέσματα της 

Πολυαισθητηριακής Μεθόδου στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία 

δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Σκοπός της 

έρευνας είναι να βρεθούν οι κατάλληλες στρατηγικές εκμάθησης και διδασκαλίας του 

λεξιλογίου μιας Δεύτερης/Ξένης γλώσσας.  

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο πρώτο 

μέρος, το θεωρητικό, μελετώνται διεξοδικά οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δυσλεξικοί 

μαθητές στη μητρική τους γλώσσα και αναλύονται τα χαρακτηριστικά των μαθητών αυτών. 

Στη συνέχεια, γίνεται σύνδεση των δυσκολιών που συναντούν οι δυσλεξικοί μαθητές στη 
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μητρική τους γλώσσα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την εκμάθηση μιας ξένης 

γλώσσας αναφορικά με το λεξιλόγιο. Τέλος, παρατίθενται οι πρακτικές διδασκαλίας που 

ευνοούν την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας από τους δυσλεξικούς μαθητές, επικεντρώνοντας 

το ενδιαφέρον στους αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας του λεξιλογίου από 

δυσλεξικούς μαθητές.  

Στο δεύτερο μέρος, το ερευνητικό, διατυπώνονται τα ερωτήματα της έρευνας και 

παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά 

ερωτήματα στα οποία προσπάθησε να απαντήσει η συγκεκριμένη έρευνα είναι αν 

ανταποκρίνονται τα παιδιά με δυσλεξία στις στρατηγικές εκμάθησης και διδασκαλίας του 

λεξιλογίου της Δεύτερης/Ξένης γλώσσας με δραστηριότητες βασισμένες στην 

Πολυαισθητηριακή μέθοδο. Κλείνοντας, συζητιούνται αναλυτικά τα αποτελέσματα της 

έρευνας και γίνονται προτάσεις με σκοπό να βελτιωθεί η διδασκαλία των Αγγλικών για τους 

δυσλεξικούς μαθητές.  
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Α’ ΜΕΡΟΣ: Θεωρία 

 

1. Μαθησιακές δυσκολίες 

1.0 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο θα εστιάσουμε στις Μαθησιακές Δυσκολίες. Στο υποκεφάλαιο 1.1. 

γίνεται μια ιστορική αναδρομή. Στο υποκεφάλαιο 1.2, παρουσιάζονται οι ορισμοί που έχουν 

δοθεί ενώ στο υποκεφάλαιο 1.3 περιγράφονται τα χαρακτηριστικά που έχουν οι μαθητές με 

Μαθησιακές Δυσκολίες. Τέλος, στο υποκεφάλαιο 1.4 παρουσιάζεται η ταξινόμηση των 

Μαθησιακών Δυσκολιών.  

 

1.1 Ιστορική αναδρομή 

Οι μαθησιακές δυσκολίες συνιστούν τη μεγαλύτερη κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, διεθνή και ελληνική, το 50% των μαθητών που 

φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, έχουν διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών 

(Μπότσας & Παντελιάδου, 2007). Ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ιδιαίτερα γνωστός στην 

σημερινή εποχή, παρ όλα αυτά πριν το 1965, δεν τον γνώριζε κάνεις (Myers & Hammil, 1990).  

Παλαιότερα ο όρος αυτός ήταν γνωστός ως «νοητική υστέρηση». Το 1877 ο Γερμανός 

νευρολόγος Adolf Kussamaul ήταν ο πρώτος που επινόησε τον όρο «τύφλωση των λέξεων». 

Χρησιμοποίησε τον συγκεκριμένο όρο για να περιγράψει την ολική τύφλωση του γραπτού 

κειμένου παρόλη την άψογη λειτουργία της αίσθησης της όρασης και της δύναμης του λόγου. 

Στα μέσα του 20ου αιώνα, δόθηκαν πολλές ονομασίες σε μαθητές που αντιμετώπιζαν δυσκολίες 

στη μάθηση (Courtad & Bakken, 2011). Το 1963 ο  Samuel Kirk επινόησε τον όρο «μαθησιακές 

δυσκολίες», κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του σε μια ομάδα γονέων, των οποίων τα παιδιά 

αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες στην εκμάθηση της ανάγνωσης, της γραφής, της ορθογραφίας 

ή της επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων. Την ίδια μέρα αποφασίστηκε η δημιουργία της 

Εταιρίας για Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες (Association for Children with Learning 

Disabilities). Σήμερα η επωνυμία της οργάνωσης είναι Αμερικανική Εταιρία για τις Μαθησιακές 

Δυσκολίες (Learning Disabilities Association of America – LDA). Το 1975 οι μαθησιακές 

δυσκολίες συμπεριλήφθησαν ως κατηγορία ειδικής αγωγής στη Νομοθετική Πράξη για την 

Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρίες (Individuals with Disabilities Education Act – IDEA) 

(Heward, 2009).  

Η αναλυτική εξέταση της πορείας του πεδίου των μαθησιακών δυσκολιών τους δύο 

τελευταίους αιώνες έχει οδηγήσει στη διάκριση έξι (6) χρονικών περιόδων. Οι δύο πρώτες από 

αυτές είναι προδρομικές, γιατί αναφέρονται στις προσπάθειες των επιστημόνων να 
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προσεγγίσουν τις μαθησιακές δυσκολίες μέσα από τη σύνδεσή τους με άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007). Αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 

Α. Η περίοδος της ευρωπαϊκής θεμελίωσης (European Foundation Period) (1800-1920) 

 Η περίοδος αυτή οριοθετείται από την ύπαρξη σημαντικών ερευνών και ανακαλύψεων 

στον τομέα της νευρολογίας που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη. Ο πρωτοπόρος ερευνητής 

των διαταραχών λόγου Franz Joseph Gall αναφέρθηκε στην προσωπική περίπτωση ενός 

καθηγητή της Ιατρικής, του Lordat, ο οποίος από ένα εγκεφαλικό «ατύχημα»  έχασε την 

ικανότητα να μιλάει και να διαβάζει. Στην αναγνωστική του διαταραχή έδωσε τον όρο «λεκτική 

αμνησία» (Γκίζα, 2003).  

Η συστηματική διερεύνηση των διαταραχών του λόγου άρχισε το 1861 από τον Broca, 

Γάλλο χειρούργο και ανατόμο, ο οποίος υποστήριξε ότι οι βλάβες στον τρίτο αριστερό γωνιώδη 

έλικα του εγκεφάλου μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ιδεών και μνήμης λέξεων, παρά το 

γεγονός ότι μπορεί να αντιλαμβάνονται τις λέξεις. Ο ίδιος χρησιμοποίησε τους όρους «αλογία» 

και «αφημία» (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2010). Το 1874 ο Γερμανός 

νευροπαθολόγος Wernicke, περιέγραψε μια παρεμφερή διαταραχή η οποία χαρακτηριζόταν από 

απώλεια οπτικής και ακουστικής αναγνώρισης ή κατανόησης των λέξεων που αποτελούν 

προϋποθέσεις χρήσης του γραπτού λόγου, την οποία  απέδωσε σε βλάβη στον πρώτο κροταφικό 

έλικα του εγκεφάλου καθώς και στις αισθητηριακές οδούς (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010).  

Το 1891 ο Freud δημοσίευσε μια μονογραφία στην οποία παρουσιάζει πολλά στοιχεία 

νευροψυχοφυσιολογίας της ανάγνωσης, της γραφής και της ορθογραφίας, η θέση του ηταν ότι 

μια διαταραχή στην ανάγνωση μπορεί να εμφανισθεί χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη απώλεια 

πρόσληψης του λόγου (Αναγνωστόπουλος & Σίνη, 2004).  

 

Β. Η περίοδος της αμερικανικής θεμελίωσης (U.S. Foundation Period) (1920-1960) 

Σε αυτήν την περίοδο η ερευνητική προσπάθεια δε μεταφέρθηκε μόνο στην 

αμερικανική ήπειρο, αλλά και στην τάξη (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007).  Σημαντικό σταθμό 

στη μελέτη των δυσκολιών ανάγνωσης αποτελεί το έργο του Orton, Αμερικανού ψυχιάτρου, 

νευρολόγου και νευροπαθολόγου στο ψυχιατρείο της Αϊόβα γύρω στο 1920, ο οποίος με τον όρο 

«στρεφοσυμβολία» κάνει μια πρώτη φαινομενολογική περιγραφή των δυσκολιών ανάγνωσης 

που τις αποδίδει σε νευρολογικούς παράγοντες (Αναγνωστόπουλος & Σίνη, 2004). Υποστήριξε 

ότι τα παιδιά με δυσκολίες ανάγνωσης μπορεί να έχουν κάποια ενεργό βλάβη σε συγκεκριμένη 

εγκεφαλική περιοχή, μπορεί όμως η δυσκολία τους να αιτιολογείται και από επιβράδυνση ή 
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λανθασμένη εδραίωση κυριαρχίας του λόγου στο αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο 

(Νικολόπουλος, 2008). 

  

Γ. Η περίοδος ανάδυσης του πεδίου (Emergent Period) (1960-1975)  

Από τη δεκαετία του 1960 επικρατεί κυρίως ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες», πατέρας 

του οποίου θεωρείται ο Samuel Kirk, ο οποίος καλύπτει όλες τις διαταραχές και αφορά τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο σχολείο χωρίς άλλη προφανή αιτία. Στην 

προσπάθεια να «ποσοτικοποιηθεί» η δυσκολία και να διαγνωσθεί πιο εύκολα, ο Bateman, 

μαθητής του Kirk, ορίζει την απόκλιση του νοητικού δυναμικού από την επίδοση στο 

ακαδημαϊκό έργο, ως βασικό διαγνωστικό κριτήριο (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007). Ο 

Myklebust το 1967, αναφερόμενος στα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στη μάθηση, κάνει 

διαχωρισμό από τις διάφορες εγκεφαλοπάθειες και, εφόσον τα παιδιά έχουν καλή κινητική 

ικανότητα, μέση ή υψηλή νοημοσύνη, ικανοποιητική ακοή και όραση, φυσιολογική 

συναισθηματική προσαρμογή, χρησιμοποιεί τον όρο «ψυχονευρολογικές μαθησιακές 

δυσκολίες», χωρίς ν’ αποκλείει το ενδεχόμενο της συνύπαρξης πολλαπλών αναπηριών 

(Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2010). 

 

Δ. Η περίοδος της σταθεροποίησης (Solidification Period) (1975-1985) 

Σε αυτήν την περίοδο ο Vellutino, το 1975, ορίζει τις μαθησιακές δυσκολίες ως 

αντιληπτική ανεπάρκεια των παιδιών για συγκεκριμένες αντιληπτικές διεργασίες (Bender, 2004). 

Επίσης, σε αυτήν την περίοδο διατυπώνεται η μεταγνωστική θεωρία (αναφέρεται στη γνώση των 

γνωστικών λειτουργιών του ατόμου από το ίδιο, αλλά και στην ικανότητά του να παρακολουθεί 

και να παρεμβαίνει στην πορεία της γνωστικής του διαδικασίας), η οποία θα οδηγήσει την 

επόμενη περίοδο στην ανάπτυξη διδακτικών προγραμμάτων, αλλά και σε μια διαφορετική 

οπτική για τις μαθησιακές δυσκολίες (Mercer & Pullen, 2005). 

 

Ε. Η ταραχώδης περίοδος (Turbulent Period) (1985-2000) 

Η επιστημονική αντιπαράθεση για τις διαγνωστικές μεθόδους των μαθησιακών 

δυσκολιών, η συζήτηση για την ένταξη των μαθητών στις γενικές τάξεις, αλλά και η 

αμφισβήτηση αν οι μαθησιακές δυσκολίες είναι πραγματικό φαινόμενο ή τεχνούργημα, 

κυριάρχησε σε αυτήν την περίοδο και προσδιόρισε το όνομά της.  

Ο Κυπριωτάκης το 1989, ορίζει τις μαθησιακές δυσκολίες ως πτώση της επίδοσης ενός 

μαθητή κάτω από το επίπεδο του σταδίου εξέλιξής του, παρόλο που οι μαθησιακοί παράγοντες 

είναι ικανοποιητικοί (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2010). Η Κάτσιου – Ζαφρανά το 1993, τονίζει τη 
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σχέση μαθησιακών δυσκολιών και εγκεφάλου που αναπτύσσεται μέσα σ’ ένα στερημένο και 

αρνητικό περιβάλλον. Τονίζει, επίσης, πως υπάρχει η τάση να ονομάζει κανείς κάθε είδους 

πρόβλημα του παιδιού σε σχέση με το σχολείο «μαθησιακό πρόβλημα» (Κάτσιου-Ζαφρανά, 

2003).  

Ο Δράκος το 1999, στον ορισμό των μαθησιακών δυσκολιών προτάσσει την 

παιδαγωγική διαδικασία και πράξη και τις ορίζει ως μαθησιακό πρόβλημα, με μαθησιακό 

έλλειμμα ευρείας κλίμακας, βαρύ και μακροπρόθεσμης διάρκειας (Μπότσας & Παντελιάδου, 

2007).  

 

ΣΤ. Η περίοδος αποδόμησης και επανοικοδόμησης (2000–σήμερα) 

«Πολλά στοιχεία των μαθησιακών δυσκολιών, συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να 

αποτελούν πεδίο αντιπαράθεσης. Τέτοια στοιχεία είναι η παγίωση των αιτιακών παραγόντων και 

η ολοκλήρωση της εικόνας τους, αλλά και ο τρόπος αξιολόγησης και παρέμβασης. Επίσης, 

αμφισβητείται η κυριαρχία του κριτηρίου της απόκλισης μεταξύ γνωστικού δυναμικού και 

επίδοσης και προτείνονται εναλλακτικά μοντέλα με έμφαση στην έγκαιρη ανίχνευση και 

αντιμετώπιση» (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007). 

 

1.2 Ορισμοί μαθησιακών δυσκολιών  

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία των σχολικών δυσκολιών 

που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παιδί. Ο μαθητής σε αυτή την κατηγορία, δυσκολεύεται να 

μάθει με τον συμβατικό τρόπο μάθησης, χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται ότι δεν μπορεί να 

μαθαίνει με έναν διαφορετικό τρόπο.  

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι εμφανείς στη σχολική  μαθησιακή διαδικασία. Επειδή οι 

δυσκολίες αυτές προσεγγίζονται και από επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, η έμφαση 

κάθε φορά διαφέρει ανάλογα με την ειδικότητα. Εξαιτίας αυτού, υπάρχει σύγχυση ως προς τον 

ορισμό αλλά και την φύση των Μαθησιακών Δυσκολιών. Οι Τζουριάδου & Μπάρμπας (χ.χ.) 

ομαδοποίησαν τους ορισμούς αυτούς με βάση τις διαφορετικές προσεγγίσεις τις οποίες 

ακολουθούν, στους ιατροκεντρικούς, τους παιδαγωγικοκεντρικούς και τους λειτουργικούς 

ορισμούς. 

Οι πιο γνωστοί ιατροκεντρικοί ορισμοί είναι των Bannatyne και Myklebust. Ο Bannatyne 

(1971) ταυτίζει τις Μαθησιακές Δυσκολίες με την «ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία», πιο 

συγκεκριμένα: «Ένα παιδί με δυσκολίες μάθησης έχει επαρκή νοητική ικανότητα, 

συναισθηματική σταθερότητα και οι αισθητηριακές λειτουργίες του δεν έχουν εμφανείς βλάβες. 

Παρουσιάζει όμως ορισμένες ανεπάρκειες στις διαδικασίες αντίληψης, ολοκλήρωσης και 
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έκφρασης που παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της μάθησης. Η κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνει παιδιά με κάποια δυσλειτουργία στο κεντρικό νευρικό σύστημα που εμποδίζει τη 

διαδικασία μάθησης» ενώ ο Myklebust (1967) τις ορίζει ως «ψυχονευρολογικές δυσκολίες», οι 

οποίες δεν ταυτίζονται με κάποια συγκεκριμένη εγκεφαλική κατάσταση, και μπορούν να 

συνυπάρχουν και με άλλες ανεπάρκειες και σ' αυτή την κατηγορία εντάσσει: « παιδιά που έχουν 

επαρκή κινητική ικανότητα, μέση ή υψηλή νοημοσύνη, επαρκή ακοή και όραση, φυσιολογική 

συναισθηματική προσαρμογή, παράλληλα όμως παρουσιάζουν μια ειδική δυσκολία στη 

διαδικασία μάθησης. Το είδος αυτό ανεπάρκειας πολλές φορές δεν είναι αμιγές αλλά 

επικαλύπτεται και από άλλες μορφές υστέρησης». 

 Στην ομάδα των παιδαγωγικοκεντρικών ορισμών διακρίνουμε τους ορισμούς του Kirk και 

της μαθήτριάς του, Bateman, που δίνουν έμφαση στη διάσταση της διακύμανσης, δηλαδή της 

διαφοροποίησης ανάμεσα στην ικανότητα και στην επίδοση. Η Bateman ορίζει το πρόβλημα ως 

εξής: «Παιδιά με μαθησιακές διαταραχές είναι εκείνα που παρουσιάζουν μια παιδαγωγικά 

σημαντική διακύμανση ανάμεσα στο νοητικό τους δυναμικό και στο πραγματικό επίπεδο 

επίδοσης, η οποία συνδέεται με βασικές διαταραχές στη μαθησιακή διαδικασία. Οι διαταραχές 

αυτές μπορεί να συνδέονται, όχι όμως απαραίτητα, με εμφανή δυσλειτουργία στο Κεντρικό 

Νευρικό Σύστημα. Δεν μπορεί να αποδοθούν δευτερογενώς σε νοητική καθυστέρηση, 

εκπαιδευτική ή πολιτισμική αποστέρηση, σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές ή αισθητηριακές 

βλάβες». Σύμφωνα με τον ορισμό του Samuel Kirk (1962), «Τα παιδιά με Μαθησιακές 

Δυσκολίες παρουσιάζουν κάποια διαταραχή σε μία ή περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές 

διεργασίες που αφορούν την κατανόηση ή τη χρήση του προφορικού ή γραπτού λόγου. Οι 

διαταραχές αυτές μπορεί να εκδηλωθούν ως διαταραχές στην κατανόηση, στη σκέψη, στον λόγο, 

στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία ή στην αριθμητική. Εμπεριέχουν συνθήκες όπως 

αντιληπτικές ανεπάρκειες, εγκεφαλική βλάβη, ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, δυσλεξία, 

εξελικτική αφασία κλπ. Στις Μαθησιακές Δυσκολίες δεν εντάσσονται εκείνα τα προβλήματα 

μάθησης που οφείλονται σε οπτικές ακουστικές ή κινητικές ανεπάρκειες, σε νοητική 

καθυστέρηση, σε συναισθηματικές διαταραχές ή σε περιβαλλοντική αποστέρηση» (Μαριδάκη-

Κασσωτάκη, 2010). 

Τέλος, στην ομάδα των λειτουργικών ορισμών εντάσσονται οι ορισμοί που εμπεριέχουν τα 

κριτήρια με τα οποία οι διαγνώστες και άλλοι επαγγελματίες εντοπίζουν και αξιολογούν τα 

άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Οι  Hallahan και Kanfman (1976),υποστηρίζουν ότι «Οι 

Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας όρος που δηλώνει προβλήματα σε μια ή περισσότερες 

περιοχές ανάπτυξης ή ικανότητας, και αναφέρεται από κοινού στη δυσλεξία, την υποεπίδοση, και 

την ελάχιστη εγκεφαλική βλάβη. Επειδή όλα τα παιδιά που εντάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες 
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έχουν προβλήματα μάθησης οι Μαθησιακές Δυσκολίες πρέπει να έχουν μια κοινή αντιμετώπιση, 

που η έμφασή της θα επικεντρώνεται ανάλογα με την ειδική συμπεριφορά, τις ικανότητες ή τις 

ανεπάρκειες του παιδιού». 

 

1.3 Χαρακτηριστικά μαθησιακών δυσκολιών 

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια εξαιρετικά ανομοιογενή ομάδα 

παιδιών με κύριο χαρακτηριστικό την ασυμφωνία στην εξέλιξη των επιμέρους ικανοτήτων. Γι’ 

αυτό και το σημαντικότερο ίσως  πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές, αλλά και οι 

εκπαιδευτικοί, είναι η αδυναμία δόμησης ενός κεντρικού προφίλ για τους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό συμβαίνει γιατί τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές 

δυσκολίες δεν έχουν όλα τα ίδια ακριβώς προβλήματα (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). 

Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες με βάση τις 

κατηγορίες που υπογραμμίζει ο ορισμός των Μαθησιακών Δυσκολιών είναι:  

 

1. Προβλήματα στην πρόσληψη και παραγωγή προφορικού λόγου: Η ύπαρξη 

προβλημάτων στην πρόσληψη και την παραγωγή του προφορικού λόγου έχει συνδεθεί στενά με 

την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών στο γραπτό λόγο και ιδιαίτερα στην ανάγνωση (Λιβανίου, 

2004). Τα προβλήματα στη φωνημική επίγνωση και στη φωνολογική επεξεργασία και μνήμη ή 

ανάκληση κάποιας προφορικής πληροφορίας αποδείχθηκε ότι επηρεάζουν την ακριβή 

αποκωδικοποίηση και την ευχέρεια (Καλομοίρης, 2007). Παράλληλα, οι δυσκολίες στην 

παραγωγή του προφορικού λόγου και συγκεκριμένα το φτωχό λεξιλόγιο και τα προβλήματα στη 

σύνταξη έχουν συσχετισθεί με τις αναγνωστικές δυσκολίες. Τέλος, οι αδυναμίες στο σωστό 

χειρισμό των γραμματικών κανόνων έχουν αναδείξει τη σημαντική σχέση που υπάρχει μεταξύ 

του προφορικού λόγου και της επίδοσης στην αποκωδικοποίηση και την ορθογραφία (Τρίγκα- 

Μερτίκα, 2010).  

2. Προβλήματα στην ανάγνωση και στη γραφή: Η πλειονότητα των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζει προβλήματα στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και 

συγκεκριμένα στην ανάγνωση και πιο συγκεκριμένα σε βασικές γνωστικές δεξιότητες της 

αντίληψης, της μνήμης (οπτικής και/ή ακουστικής), της γλώσσας και της φωνολογικής 

επίγνωσης. Επομένως, οι δυσκολίες τους σχετίζονται με το ακουστικό – γλωσσικό και με το 

οπτικό – χωρικό επίπεδο. (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2010). Τα προβλήματα αυτά 

εστιάζονται σε όλα τα συστατικά της ανάγνωσης: στην αποκωδικοποίηση, την ευχέρεια στην 

ανάγνωση και την αναγνωστική κατανόηση. Ο μαθητής συγχέει τα γράμματα, τους αριθμούς, τις 

λέξεις, τις ακολουθίες, ή τις λεκτικές εξηγήσεις, συλλαβίζει φωνητικά και με αντιφατικό τρόπο, 
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διαβάζει με περιορισμένη κατανόηση και κουράζεται εύκολα. Επιπλέον, εμφανίζει αργό ρυθμό 

και έλλειψη έκφρασης κατά την ανάγνωση. Αντιγράφει και κρατά σημειώσεις με δυσκολία. 

Χρειάζεται πολύ χρόνο για επιτυχή ανάγνωση και γραφή (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007). 

Όσον αφορά στη γραφή και την ορθογραφία, σε γενικές γραμμές, οι τομείς στους οποίους τα 

παιδιά αυτά παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες είναι το περιεχόμενο, ο τρόπος γραφής, τα 

μορφολογικά στοιχεία, η ακουστική αντίληψη, η οπτική αντίληψη και τέλος η ελεύθερη γραφή 

(Καλομοίρης, 2007).  

3. Προβλήματα συλλογισμού: Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες συχνά παρουσιάζουν 

δυσκολίες στο συλλογισμό, δηλαδή αδυναμίες στις επιτελικές λειτουργικές ικανότητες, στη 

χρήση γνωστικών στρατηγικών μάθησης και στις αυτό – ρυθμιστικές δεξιότητες. Εμφανίζουν 

έναν παρορμητικό γνωστικό ρυθμό (έλλειψη στοχαστικότητας), δηλαδή, σχεδόν αυτόματα 

απαντούν σε ερωτήσεις και προβλήματα, και κατά κανόνα, δίνουν λαθεμένες απαντήσεις, αφού 

δεν έχουν καθόλου σκεφτεί πριν απαντήσουν (Φλωράτου, 2009). Τέλος, οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τις μεταγνωστικές δεξιότητες, δηλαδή, 

κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της γνωστικής τους προσπάθειας 

(Μπότσας & Παντελιάδου, 2007).  

4. Προβλήματα στα μαθηματικά: Ένα σημαντικό ποσοστό (5% έως 8%) του μαθητικού 

πληθυσμού χωρίς μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες στα μαθηματικά, 

ενώ ένας μεγάλος αριθμός μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα 

στην εκτέλεση αριθμητικών πράξεων, στην έννοια του αριθμού, στη χρήση στρατηγικών και 

στην ερμηνεία γραφημάτων (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007). Πολλά παιδιά που 

εμφανίζουν διαταραχές χωρικού προσανατολισμού, χωρικής οργάνωσης και σωματικού 

σχήματος παρουσιάζουν συχνά σοβαρές δυσκολίες στην αριθμητική. Αν το παιδί δεν έχει 

κατανοήσει τη βασική έννοια του αριθμού, τότε παρουσιάζει δυσαριθμησία (Lerner, 2003).  

Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες εμφανίζονται με διαφορετική 

μορφή και ένταση σε κάθε άτομο, επομένως οποιοσδήποτε τομέας ξεχωριστά δεν μπορεί να 

θεωρηθεί αποκλειστικά υπεύθυνος για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Τους τομείς αυτούς θα 

μπορούσαμε να τους συνοψίσουμε σε τρεις κατηγορίες (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 1):  

 

Πίνακας 1: Τομείς που δυσκολεύουν τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες  

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΨΥΧΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ  

προβλήματα αισθητηριακής 

αντίληψης και επεξεργασίας 
ευπάθεια κινήτρων 

 

αποτυχία στην πλευρίωση της 

γλωσσικής λειτουργίας 

προβλήματα γλωσσικής 

ανάπτυξης 

προβλήματα συμπεριφοράς 
 

αμφίπλευρη αντιπροσώπευση της 

ικανότητας για την αντίληψη του 
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 χώρου ή της ικανότητας για λόγο 

προβλήματα μνήμης 
 

κοινωνική εξέλιξη και σχέσεις 
 

αναπτυξιακή καθυστέρηση στη 

πλευρίωση 

προβλήματα προσοχής και 

συγκέντρωσης 
συναισθηματική εξέλιξη 

 

δυσλειτουργία στη δι – ημισφαιρική 

συνεργασία 

δυσκολία στον προσανατολισμό 

και στις χωροχρονικές έννοιες 
 ύπαρξη και ο βαθμός αριστεροχειρίας 

προβλήματα κινητικής 

ανάπτυξης και γενικού 

συντονισμού 

  

δυσκολίες γνωστικής 

υποκινητικότητας ή νωθρότητας 
  

προβλήματα αυτορρύθμισης   

προβλήματα μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων 

  

 

Πιο συγκεκριμένα : 

1. Αναγνωστικές δυσκολίες 

1.1 Υπερβολικά αργή ανάγνωση, 

1.2 μονότονος αναγνωστικός ρυθμός, 

1.3 δυσκολία στην ανάγνωση χειρόγραφης γραφής, ακόμη κι αν είναι δική τους, 

1.4 συντόμευση λέξεων (αφαιρούν σημαντικά μορφήματα π.χ. τρέχω-τρέχοντας), 

1.5 αντικατάσταση λέξεων, 

1.6 παράλειψη άρθρων, 

1.7 γραμματικά λάθη, 

1.8 λάθος προφορά. 

 

2. Ορθογραφικές δυσκολίες 

2.1 Περίεργη ορθογραφία, 

2.2 δυσανάγνωστη γραφή, 

2.3 επίμονες αναστροφές και ασυνεπή ορθογραφία της ίδιας λέξης, ακόμη και       στην 

ίδια πρόταση, 

2.4 λάθη στη γραφή μεγάλων λέξεων, 

2.5 στίξη, 

2.6 πολύ αργό ρυθμό γραφής. 

 

3. Προβλήματα προφορικού λόγου 

3.3 καθυστέρηση στον προφορικό λόγο, 

3.4 παρόμοια λάθη κατά τη διάρκεια στον προφορικό λόγο και τον γραπτό λόγο, 
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3.5 περίπου 50% των δυσλεξικών παρουσιάζουν προβλήματα με τον προφορικό λόγο. 

 

4. Προβλήματα πρωταρχικά προσοχής/συγκέντρωσης 

4.1 Μικρή διάρκεια προσοχής, 

4.2 εύκολη απόσπαση προσοχής, 

4.3 υπερκινητικότητα, 

4.4 αυθορμητισμός. 

 

5. Προβλήματα βραχυπρόθεσμης μνήμης/ακολουθίας 

5.1 συγκράτηση οδηγιών, 

5.2 απαγγελία ποιημάτων ή τραγουδιών, 

5.3 συγκράτηση μαθηματικών πινάκων, 

5.4 αποστήθιση, 

5.5 διάκριση δεξί-αριστερό, 

5.6 παρακολούθηση (λεκτικών) οδηγιών. 

 

6. Δευτερεύοντα ψυχολογικά προβλήματα 

6.1 ψυχολογικά προβλήματα που προκύπτουν από σχολική αποτυχία, 

6.2 υπερευαισθησία στην κριτική, 

6.3 χαμηλή αυτοεικόνα & αυτοεκτίμηση & αυτοπεποίθηση, 

6.4 μη επιβράβευση για την επιτυχία, 

6.5 εύκολη παραίτηση. 

 

7. Προβλήματα ακολουθίας 

7.1 πιο αργός ρυθμός εκμάθησης αυτοματοποιημένης εφαρμογής ποικίλων 

δραστηριοτήτων ακολουθίας (π.χ. το να φορέσει τα ρούχα του, να δέσει τα 

κορδόνια), 

7.2 αντιστροφές: 

γραμμάτων του αλφάβητου 

ημερών της εβδομάδας 

μηνών του έτους 

γραμμάτων μέσα σε συλλαβές (on-no) 

συλλαβών μέσα σε λέξεις (was-saw) 

λέξεων μέσα σε μια πρόταση (σύνταξη), 
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7.3 ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα στην ανάκληση της αντίστροφης σειράς των 

παραπάνω δραστηριοτήτων, 

7.4 αποδιοργάνωση. 

 

8. Προβλήματα συντονισμού 

8.1 Προβλήματα σε συντονισμένες/συγχρονισμένες δραστηριότητες, 

8.2 προβλήματα στη διατήρηση του ρυθμού (χορός, παρέλαση, τραγούδι) (Τζιβινίκου, 

2015). 

 

1.4 Ταξινόμηση μαθησιακών δυσκολιών 

Όπως παρατηρείται και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι και στις μαθησιακές δυσκολίες δεν 

υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ειδικών ως προς την ταξινόμηση τους. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι διάφοροι μελετητές ορίζουν τις μαθησιακές δυσκολίες κατά διαφορετικό τρόπο 

και υιοθετούν διαφορετικά κριτήρια ταξινόμησης, όπως γενεσιουργούς παράγοντες, μορφές 

εκδήλωσής τους, σχέση τους με τις σχολικές δραστηριότητες κ.λπ. Επιπρόσθετα, οι όροι με τους 

οποίους υποδηλώνονται οι μαθησιακές δυσκολίες και οι κατηγοριοποιήσεις τους αλλάζουν με 

την πάροδο του χρόνου, τόσο εξαιτίας της προόδου των διαφόρων επιστημών που ασχολούνται 

μ’ αυτές όσο και εξαιτίας της μεταβολής των κοινωνικών αντιλήψεων για τα σχετικά θέματα 

(Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2010). 

Οι Μαθησιακές Διαταραχές υπάγονται στο ευρύτερο πλαίσιο των Ειδικών 

Αναπτυξιακών Διαταραχών, μαζί με τις Διαταραχές Επικοινωνίας και τις Διαταραχές Κινητικών 

Δεξιοτήτων. Αναφέρονται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες διαγιγνώσκονται 

συνήθως για πρώτη φορά κατά την παιδική ηλικία και επηρεάζουν τη γενικότερη ψυχολογική 

ανάπτυξη του ατόμου. Είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού 

νευρικού συστήματος και μπορεί να εμφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. 

Εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, 

ομιλίας, ανάγνωσης γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών δεξιοτήτων. Ειδικότερα η ταξινόμηση 

που προτείνεται σύμφωνα με το DSM IV™ (American Psychiatric Association) για τις 

Μαθησιακές Διαταραχές (πρώην Διαταραχές Σχολικών Δεξιοτήτων), με βάση την επίδοση στις 

μαθησιακές μεταβλητές είναι η εξής: 

 Διαταραχή της Ανάγνωσης  

 Διαταραχή των Μαθηματικών 

 Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης  

 Μαθησιακή Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς  
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Η πρώτη κατηγορία είναι ευρύτερα γνωστή με τον όρο Δυσλεξία. Τα παιδιά με 

διαταραχή αυτού του τύπου παρουσιάζουν εξαιρετική δυσκολία στην επεξεργασία του γραπτού 

λόγου και κατά συνέπεια στην ανάγνωση, δυσανάλογη προς την ηλικία και το νοητικό δυναμικό 

τους (Μαυρομμάτη, 1995). Δυσκολεύονται ή αδυνατούν να ερμηνεύσουν, να ανακαλέσουν και 

να μετασχηματίσουν τις έννοιες σε σύμβολα με αποτέλεσμα να παραποιούν λέξεις, να κάνουν 

αναστροφές σε συλλαβές ή γράμματα, και να συγχέουν λέξεις όμοιες στην γραφή και προφορά 

(Τζουριάδου, 1995). Η δυσλεξία είναι η πιο κοινή μαθησιακή δυσκολία. Από όλους τους 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, το 70%-80% έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση.  

«Τα πιο συνηθισμένα χαρακτηριστικά της αναγνωστικής δυσκολίας περιλαμβάνουν τη 

δυσκολία με τη φωνημική επίγνωση- την ικανότητα δηλαδή τεμαχισμού των λέξεων στους 

συστατικούς τους ήχους-, τη φωνολογική επεξεργασία –την ανίχνευση και διαφοροποίηση των 

φωνημάτων ή των ήχων ομιλίας- και δυσκολία με την αντιστοίχιση συνδυασμών γραμμάτων με 

συγκεκριμένους ήχους (αντιστοιχία ήχου-συμβόλου). Επίσης, οι μαθητές δυσκολεύονται στην 

αποκωδικοποίηση λέξεων, στην ευχέρεια, στον ρυθμό, στην ορθογραφία, το λεξιλόγιο, την 

κατανόηση και τη γραπτή έκφραση. Μπορεί να μην κατανοούν πλήρως τα λεγόμενα των άλλων, 

έχουν δυσκολία με την οργάνωση του γραπτού και του προφορικού λόγου, παρουσιάζουν 

καθυστερημένη ικανότητα ομιλίας, έχουν φτωχή έκφραση, δυσκολία στην εκμάθηση νέου 

λεξιλογίου, είτε μέσω της ανάγνωσης είτε ακούγοντάς το, δυσκολία στην εκμάθηση ξένων 

γλωσσών, διαβάζουν αργά και παρατούν εύκολα τα εκτενέστερα αναγνωστικά έργα, έχουν 

δυσκολία στην κατανόηση ερωτήσεων και στο να ακολουθούν οδηγίες, έχουν φτωχή 

ορθογραφία, δυσκολία στην ανάκληση αριθμών σε ακολουθία και τέλος έχουν δυσκολία να 

ξεχωρίσουν το αριστερό από το δεξί» (Τζιβινίκου, 2015).  

Η δεύτερη κατηγορία ονομάζεται αλλιώς και Δυσαριθμησία. Πρόκειται για μία 

κατάσταση που επηρεάζει την ικανότητα απόκτησης αριθμητικών δεξιοτήτων. Ο μαθητής με 

δυσαριθμησία μπορεί να έχει δυσκολία στην κατανόηση απλών αριθμητικών εννοιών, να 

στερείται της διαισθητικής αντίληψης των αριθμών και να παρουσιάζει προβλήματα στην 

εκμάθηση αριθμητικών πράξεων (Butterworth, 2003). Παρουσιάζει επίσης μειωμένη ικανότητα 

στη σειροθέτηση, στην ακολουθία και στην ταξινόμηση. Η μαθηματική ικανότητα είναι 

σημαντικά χαμηλότερη από την αναμενόμενη, με αποτέλεσμα να επηρεάζει τη σχολική επίδοση 

ή άλλες δραστηριότητες που απαιτούν μαθηματική ικανότητα. Ικανότητες που παραβλάπτονται 

είναι λεκτικές (κατανόηση ή ονομασία μαθηματικών όρων, αποκωδικοποίηση γραπτών 

προβλημάτων σε μαθηματικά σύμβολα), αντιληπτικές (αναγνώριση ή διάβασμα αριθμητικών 

συμβόλων και σημείων, συγκρότηση αντικειμένων σε ομάδες), προσοχής (αντιγραφή αριθμών 

και συμβόλων, παρατήρηση λειτουργικών σημείων, πρόσθεση των «κρατουμένων») και 
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μαθηματικές (ακολουθία μαθηματικών αλληλουχιών, μέτρημα αντικειμένων και μάθηση της 

προπαίδειας) (Αγαλιώτης, 2000). 

Η τρίτη κατηγορία αναφέρεται με τον όρο Δυσορθογραφία και αφορά ένα ειδικό 

μαθησιακό πρόβλημα που εκδηλώνεται με ασυνήθιστα επίμονη δυσκολία στην απόκτηση μόνο 

της ικανότητας για ορθογραφημένη γραφή, ενώ η ικανότητα για ανάγνωση καλλιεργείται 

απρόσκοπτα. και αποτελεσματικά (Μαυρομμάτη, 1995) και φτάνει στο αναμενόμενο επίπεδο 

βάσει της ηλικίας και της νοητικής ικανότητας του μαθητή.  

Η τελευταία κατηγορία αφορά διαταραχές της μάθησης, οι οποίες δεν πληρούν τα 

κριτήρια κάποιας ειδικής μαθησιακής διαταραχής. Μπορεί να περιλαμβάνει προβλήματα και 

στις τρεις περιοχές (ανάγνωση, μαθηματικά, γραπτή έκφραση), τα οποία από κοινού 

παρεμποδίζουν σημαντικά τη σχολική επίδοση, ακόμη κι αν η απόδοση σε δοκιμασίες που 

μετρούν την καθεμία ατομική δεξιότητα δεν είναι σημαντικά κάτω από το αναμενόμενο. 

Επηρεάζουν σαφώς την διαδικασία μάθησης και μπορούν να ενταχθούν κάτω από τον όρο 

Μαθησιακές Διαταραχές, χωρίς να εμπίπτουν αποκλειστικά σε μία από τις παραπάνω (Heward, 

2009).  

Σύμφωνα με κοινή παραδοχή υπάρχει και η ακόλουθη ταξινόμηση των μαθησιακών 

δυσκολιών που πραγματοποιείται ανάλογα με το είδος της δυσκολίας. Οι ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, οι οποίες διέπονται από συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά και είναι:  

1. Ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία  

2. Ειδική μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση (δυσαναγνωσία)  

3. Ειδική μαθησιακή δυσκολία στη γραπτή έκφραση – ορθογραφία (δυσορθογραφία)  

4. Ειδική μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά – αριθμητική (δυσαριθμησία) (Βρυώνης, 

2004). 

 

1.5 Ανακεφαλαίωση 

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν τα τελευταία χρόνια αντικείμενο έντονης 

ενασχόλησης πολλών ειδικών και ειδικοτήτων. H επιστημονική έρευνα έχει βοηθήσει 

σημαντικά όμως λόγω της πολυπλοκότητας και πολυμορφίας των προβλημάτων των 

Μαθησιακών Δυσκολιών είναι προφανές ότι πέρα από τις αμφισβητήσεις και διαφωνίες 

υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Το ζήτημα των μαθησιακών δυσκολιών, 

παραμένει μέχρι σήμερα αρκετά αντιφατικό και περίπλοκο όσον αφορά την οριοθέτηση, τα 

κριτήρια, την αξιολόγηση αλλά και την παρέμβαση, η οποία οφείλει να είναι προσαρμοσμένη 

στις ανάγκες του κάθε παιδιού. H ασάφεια και τα κενά, η μεγάλη συχνότητα των μαθησιακών 
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δυσκολιών, η υπεραπλούστευση και γενίκευση δημιουργούν επιπρόσθετες δυσκολίες στην 

αντιμετώπιση τους.  

Υπάρχει μεγάλη σύγχυση ως προς τον ορισμό αλλά και την φύση των Μαθησιακών 

Δυσκολιών. Οι Τζουριάδου και Μπάρμπας (χ.χ.) ομαδοποίησαν τους ορισμούς αυτούς με βάση 

τις διαφορετικές προσεγγίσεις τις οποίες ακολουθούν, στους ιατροκεντρικούς, τους 

παιδαγωγικοκεντρικούς και τους λειτουργικούς ορισμούς. Η επινόηση του όρου  έγινε από τον 

Samuel Kirk το 1963 και η εξέλιξη του πεδίου των μαθησιακών δυσκολιών οδήγησε στη 

διάκριση 6 χρονικών περιόδων : α) την περίοδο της ευρωπαϊκής θεμελίωσης, β) την περίοδο της 

αμερικανικής θεμελίωσης, γ) την περίοδο της ανάδυσης του πεδίου, δ)την περίοδο της 

σταθεροποίησης, ε) την ταραχώδη περίοδο και στ) την περίοδο αποδόμησης και 

επανοικοδόμησης.  

Συνοψίζοντας, εδώ και αρκετά χρόνια οι ειδικοί και οι εκπαιδευτικοί ασχολούνται 

και ερευνούν το θέμα των μαθησιακών δυσκολιών που παρουσιάζουν οι μαθητές. Πρόκειται για 

μια σειρά δυσκολιών που παρατηρείται στην προσπάθεια των μαθητών να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις της σχολικής πραγματικότητας. Ο λόγος που απασχόλησε και απασχολεί όλους τους 

ευαισθητοποιημένους παράγοντες -δασκάλους, καθηγητές, γονείς- που συντελούν στην πρόοδο 

και εξέλιξη των παιδιών συνίσταται κυρίως στο γεγονός ότι τέτοιου είδους δυσκολίες μπορεί να 

αποτελέσουν τροχοπέδη τόσο στη σχολική πρόοδο των μαθητών, όσο και στην κοινωνική τους 

ανέλιξη. Οι τομείς στους οποίους κυρίως παρουσιάζουν δυσκολίες οι μαθητές είναι ο 

προφορικός και ο γραπτός λόγος. Κάποιοι μάλιστα κάνουν λόγο και για "δυσλεξία" ή αποδίδουν 

άλλους χαρακτηρισμούς στην προσπάθεια τους να κατηγοριοποιήσουν κάποια από αυτά τα 

εμπόδια που ταλαιπωρούν τους μαθητές σήμερα.  

Στο επόμενο κεφάλαιο θα εστιάσουμε στη δυσλεξία.  
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2. Δυσλεξία 

2.0 Εισαγωγή 

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η περιγραφή της δυσλεξίας. Στο υποκεφάλαιο 1.1. 

γίνεται μια ιστορική αναδρομή και στο υποκεφάλαιο 1.2 παρουσιάζονται οι ορισμοί που έχουν 

δοθεί για τη δυσλεξία. Στο υποκεφάλαιο 1.3 αναφέρονται τα αίτια της δυσλεξίας. Στο 

υποκεφάλαιο 1.4 αναλύεται η επιδημιολογία ενώ στο υποκεφάλαιο 1.5 παρουσιάζονται τα είδη 

της δυσλεξίας. Τέλος, στο υποκεφάλαιο 1.6 περιγράφονται τα χαρακτηριστικά που έχουν οι 

μαθητές με δυσλεξία.   

 

2.1 Ιστορική αναδρομή 

Η δυσλεξία, έχει απασχολήσει ειδικούς πολλών επιστημονικών τομέων, όπως 

νευρολόγους, ψυχολόγους, παιδαγωγούς, σε ολόκληρο τον κόσμο για περισσότερα από 100 

χρόνια. Τα τελευταία 30 κυρίως χρόνια , όμως παρατηρείται ένα συνεχώς αυξανόμενο 

ενδιαφέρον. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων διατυπώθηκαν πολλοί ορισμοί και διάφοροι 

όροι για να δηλώσουν τη διαταραχή αυτή. Αναζητώντας κανένας να βρει το πώς και το πότε 

καθιερώθηκε η χρήση του όρου δυσλεξία, αντιλαμβάνεται πως το θέμα έχει τις πηγές του στις 

περιπτώσεις εγκεφαλικών τραυματισμών (Κουράκης, 1997). 

Συγκεκριμένα, από πολύ παλιά είχε παρατηρηθεί πως η προφορική και γραπτή γλώσσα 

του ατόμου επηρεαζόταν αρνητικά από εγκεφαλικές αρρώστιες ή τραύματα. Αργότερα η 

αναγνώριση της κατάστασης της αφασίας δηλαδή της απώλειας της ικανότητας της ομιλίας - 

ωστόσο έχει επικρατήσει η χρησιμοποίηση του ίδιου όρου και για περιπτώσεις βλάβης των 

εγκεφαλικών κέντρων κατά τις οποίες παρατηρούνται ελλείψεις ή ολοκληρωτική απώλεια της 

ικανότητας για γλωσσική έκφραση - οδήγησε στη διαπίστωση ότι ορισμένοι αφασικοί ασθενείς 
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παρουσίαζαν απώλεια της αναγνωστικής ικανότητας. Η πρώτη γραπτή αναφορά της αφασίας 

έγινε το 1676 από τον Johannes Schmidt αλλά το γεγονός πέρασε σχεδόν απαρατήρητο μέχρι τα 

μέσα του 19ου αιώνα όταν η αφασία άρχισε να βρίσκεται στο επίκεντρο των μελετών της 

παθολογίας του εγκεφάλου.  

Σημαντική ήταν η συμβολή του Αυστριακού ιατρού Franz Gall, ο οποίος στις αρχές του 

19ου αιώνα διαπίστωσε ότι κάθε περιοχή του εγκεφάλου εκτελούσε μια συγκεκριμένη λειτουργία. 

Επιπλέον, ο γάλλος χειρούργος Pierre Paul Broca παρατήρησε ότι βλάβη σε μία περιοχή του 

φλοιού, πλάγια του αριστερού μετωπιαίου λοβού, προκαλούσε σταθερά την ίδια διαταραχή στην 

έκφραση του προφορικού λόγου. Έτσι εντόπισε τη συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου που 

ευθύνεται αποκλειστικά για τις γλωσσικές λειτουργίες, η οποία ονομάστηκε κινητικό κέντρο του 

λόγου ή περιοχή του Broca.  

Εκείνος όμως που πρώτος παρατήρησε ότι σε μερικούς αφασικούς ασθενείς οι γλωσσικές 

ανωμαλίες περιορίζονταν αποκλειστικά στο γραπτό λόγο ήταν ο γερμανός ιατρός Kussmaul. Το 

1877 ανακοίνωσε ότι σε μερικές περιπτώσεις αφασίας ο ασθενής είχε χάσει μόνο την 

αναγνωστική του ικανότητα, ενώ διατηρούσε σε πλήρη λειτουργικότητα την όραση, τη 

νοημοσύνη και την ομιλία. Την ειδική αυτή διαταραχή ονόμασε «λεξική τύφλωση» -word 

blindness- και τη διέκρινε σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη, οι ασθενείς μπορούσαν να εκφράσουν 

τη σκέψη τους γραπτά αλλά δεν μπορούσαν να διαβάσουν ούτε μία λέξη, ακόμα κι από αυτές που 

είχαν γράψει. Στην δεύτερη οι ασθενείς δεν μπορούσαν ούτε να γράψουν ούτε να διαβάσουν. Η 

νεκροψία του εγκεφάλου τέτοιων ασθενών έδειξε ότι υπήρχαν οργανικές βλάβες στην πίσω 

κροταφική χώρα του αριστερού εγκεφαλικού ημισφαιρίου. Το 1887 ο γερμανός καθηγητής Berlin 

για να αποδώσει καλύτερα την έννοια αυτής της λειτουργικής ανωμαλίας πρότεινε για πρώτη 

φορά τη χρησιμοποίηση του όρου «δυσλεξία» αντί του όρου λεξική τύφλωση. Ομοίως, ο Charcot 

το 1887 όρισε την ολοκληρωτική απώλεια της αναγνωστικής ικανότητας ως «Αλεξία» ή 

«δυσλεξία» (Πόρποδας, 1997). 

Στις 21 Δεκεμβρίου 1895, ο James Hinshelwood, οφθαλμοχειρούργος από τη Γλασκώβη, 

εκδίδει ένα άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό «The Lancet» με θέμα την οπτική μνήμη και την 

λεξική τύφλωση (word blindness). Το άρθρο αυτό ενέπνευσε τον Pringle Morgan, γενικό ιατρό 

από το Seaford να περιγράψει την περίπτωση ενός αγοριού 14 ετών το οποίο παρόλο που είχε 

φυσιολογική νοημοσύνη και δεν παρουσίαζε καμία εμφανή ανεπάρκεια, εντούτοις δεν μπορούσε 

να μάθει να διαβάζει. Στην ορθογραφία επίσης έκανε ορισμένα τυπικά λάθη όπως αναστροφές, 

συγχύσεις γραμμάτων και λάθη στις καταλήξεις. 

Ο Morgan το 1896 συνέδεσε τις δυσκολίες αυτές με διαταραχές στην αντίληψη και στην 

οπτική μνήμη και τις απέδωσε σε ανεπαρκή ανάπτυξη του εγκεφάλου, γιατί τα συμπτώματα 
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έμοιαζαν με εκείνα ενηλίκων που είχαν βλάβη στην αριστερή γωνιώδη έλικα. Το άρθρο του, που 

δημοσιεύθηκε στο British Medical Journal στις 7 Νοεμβρίου 1896, θεωρείται μία από τις πρώτες 

αναφορές στην ειδική αναγνωστική δυσκολία που επρόκειτο να γίνει γνωστή ως «σύμφυτη 

λεξική τύφλωση» -Congenital Word Blindness- και ο ίδιος ο πρώτος επιστήμονας που 

περιέγραψε δυσκολίες μάθησης που αφορούν το παιδί.  

Παρόλο που ο Morgan ονομάστηκε ο «πατέρας» της δυσλεξίας, ο επιστήμονας που 

θεωρείται ιδρυτής και προσέφερε τα περισσότερα στην έρευνα των μαθησιακών δυσκολιών είναι 

ο Hinselwood, ο οποίος μεταξύ του 1896 και 1911 δημοσίευσε μια σειρά εργασιών και άρθρων 

στον ιατρικό τύπο παρουσιάζοντας κλινικές περιπτώσεις ασθενών με αναγνωστικά προβλήματα. 

O Hinselwood με τις μελέτες του προσπάθησε να αποδείξει την πιθανή εγγενή φύση του 

συνδρόμου και να ανακαλύψει τις βιολογικές του αιτίες. Το 1917 παρουσίασε την δεύτερη 

μονογραφία του με τίτλο «Σύμφυτη Λεξική Τύφλωση» όπου υποστήριξε ότι οι αναγνωστικές 

δυσκολίες οφείλονται σε κάποια εξελικτική βλάβη ή αγενεσία, που εμφανίζεται στα πρώτα 

στάδια ανάπτυξης του εμβρύου, στη γωνιώδη έλικα του επικρατούντος ημισφαιρίου. Η μελέτη 

αυτή σηματοδότησε την αρχή της δεύτερης περιόδου στην ιστορία της εξελικτικής δυσλεξίας, το 

πέρασμα δηλαδή από την αναγνώριση και περιγραφή κλινικών περιπτώσεων στην ανάλυση και 

συστηματική μελέτη του δυσλεξικού συνδρόμου. Κατά την περίοδο αυτή το πρόβλημα της 

δυσλεξίας επρόκειτο να πάρει τέτοιες διαστάσεις, ώστε να επιφέρει σύγχυση και να αναπτυχθεί 

ακόμα και εννοιολογική διαμάχη γύρω από αυτό αφού διατυπώθηκε πλήθος νέων θεωριών 

αναφορικά με τα συμπτώματα και τις αιτίες του. 

 Οι υποθέσεις και οι ερμηνείες του Hinselwood παρέμειναν αναντίρρητες μέχρι το 

1925. Τη χρονιά εκείνη και μέχρι το 1948 ο Αμερικανός νευρολόγος Samuel Torrey Orton έφερε 

νέες εξελίξεις στην μελέτη της δυσλεξίας. Ως διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής του Greene 

County στην Iowa είχε την ευκαιρία να μελετήσει γλωσσικά προβλήματα σε ασθενείς με νοητική 

υστέρηση. Αργότερα στο Νευρολογικό Ινστιτούτο της Νέας Υόρκης και στο Πανεπιστήμιο της 

Columbia, οι έρευνές του επικεντρώθηκαν στις μαθησιακές δυσκολίες. Ο Orton (1925) 

παρατήρησε πρώτος ότι τα παιδιά που είχαν ειδική δυσκολία στην ανάγνωση και στην γραφή, 

στα νοομετρικά τεστ απέδιδαν σε φυσιολογικό επίπεδο. Διακρίνονταν επίσης από ορισμένα 

χαρακτηριστικά όπως αριστεροχειρία, αμφιδεξιότητα, γενική αδεξιότητα και τάση να 

αναστρέφουν, να προσθέτουν ή να αφαιρούν γράμματα και λέξεις στην ανάγνωση και τη γραφή. 

Βασιζόμενος στις παρατηρήσεις του απέρριψε την θεωρία του Hinselwood και υποστήριξε πως 

όλα αυτά τα φαινόμενα οφείλονταν σε μια φυσιολογικής φύσεως διφορούμενη ημισφαιρική 

κυριαρχία, αποτέλεσμα μιας εγκεφαλικής βλάβης που ονόμασε «στρεφοσυμβολία» 

(strephosymbolia). Η ερμηνεία αυτή στηρίχτηκε στην υπόθεση ότι η αντίληψη των γραμμάτων 
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και των λέξεων δημιουργεί μία σειρά προτύπων που εγκαθίστανται στον εγκέφαλο (Πολυχρόνη, 

Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006). 

 Το συμπέρασμα από την θεωρία του Orton είναι: ότι η δυσλεξία είναι αποτέλεσμα της μη 

ξεκαθαρισμένης κυριαρχίας των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, της δυσκολίας απόκτησης της 

έννοιας, της διαδοχής και του ελλιπούς συντονισμού των οπτικών κινήσεων. Η θεωρία αυτή δεν 

έγινε ευρέως αποδεκτή ως εξήγηση της δυσλεξίας. κατάφερε, όμως να μεταδώσει τον 

προβληματισμό προς όλες τις κατευθύνσεις και ώθησε στην εκδήλωση των θέσεων και 

αντιθέσεων γύρω από το θέμα και την εξήγηση της δυσλεξίας (Ανανίδου & Καζαντζίδου, 2000). 

Μέχρι το 1930 η μελέτη της δυσλεξίας ήταν σχεδόν αποκλειστικό πεδίο ιατρών, κυρίως 

οφθαλμίατρων και νευρολόγων. Από τα χρόνια του Orton και μετά το θέμα απασχόλησε 

συστηματικά και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων όπως ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και 

εκπαιδευτικούς.  

O Macdonald Critchley (1964), νευρολόγος στο King’s College Hospital του Λονδίνου, 

υποστήριξε ότι η δυσλεξία χαρακτηρίζεται κυρίως από φωνολογικά προβλήματα και πρότεινε τον 

όρο «Ειδική Εξελικτική Δυσλεξία», ο οποίος χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα. Έκανε πρώτος 

την απόπειρα διαφοροποίησης της δυσλεξίας από τα υπόλοιπα αναγνωστικά προβλήματα 

θεωρώντας την ως ξεχωριστή κατηγορία μαθησιακής δυσκολίας. Άρχισε τότε να παρατηρείται 

μία ανάκαμψη προς τις απόψεις των πρωτοπόρων νευρολόγων στο πρόβλημα της δυσλεξίας. Σ’ 

αυτή την γραμμή ακολούθησαν κι άλλοι ερευνητές, όπως ο μεγάλος Ρώσος νευροψυχολόγος 

Alexander Luria (1974). Ο Luria πίστευε πως οι ανώτερες φλοιικές λειτουργίες προϋποθέτουν 

την συντονισμένη και επικεντρωμένη λειτουργία πολλαπλών περιοχών του εγκεφάλου. Στις 

εργασίες του στηρίχτηκε η ανάπτυξη της Νευρολογικής κλίμακας Luria-Nebraska (Golden, 

Hammeke & Purisch, 1980).   

Η πληθώρα των μελετών και θεωριών σχετικά με τις μαθησιακές διαταραχές, οδήγησε το 

1975 στη σύσταση του National Committee on Learning Disabilities στην Αμερική. Ο 

οργανισμός αυτός υποστήριξε από την αρχή την ετερογένεια της έννοιας των μαθησιακών 

δυσκολιών και υπέδειξε την δημιουργία κατηγοριών με σκοπό να μελετηθεί ξεχωριστά η 

αιτιολογία, η διάγνωση και η θεραπεία της κάθε κατηγορίας. Το 1978 ο T. R. Miles, καθηγητής 

ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Ουαλίας, δημιούργησε τη μέθοδο διδασκαλίας 

“Bangor Dyslexia Teaching System” με σκοπό την βοήθεια των πασχόντων από δυσλεξία. 

Εστίαζε σε περιοχές όπως προσανατολισμός, εκφορά πολυσύλλαβων λέξεων, αριθμητικά 

προβλήματα, λίστες λέξεων. Η μέθοδος γνώρισε μεγάλη απήχηση και χρησιμοποιήθηκε σε όλη 

τη Μεγάλη Βρετανία στην δεκαετία του 1980. Την ίδια δεκαετία, το 1972, η Marion Welchman 

ίδρυσε την Βρετανική Εταιρία Δυσλεξίας (British Dyslexia Association, BDA). Αρκετά χρόνια 
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αργότερα, ακολούθησε και η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Δυσλεξίας (European Dyslexia 

Association, EDA), το 1987. 

Την ίδια εποχή προτάθηκαν και νέες θεωρίες αναφορικά με τη δυσλεξία. Ο Pavlidis το 

1981 απέδειξε ότι οι αναγνωστικές δυσκολίες που χαρακτηρίζουν την δυσλεξία μπορεί να 

οφείλονται σε παθολογικές οφθαλμικές κινήσεις (erratic eye movement theory). Ο Thomson 

ανέφερε ότι οι δυσλεξικοί παρουσιάζουν προβλήματα στη μνήμη, συγκεκριμένα έχουν μικρότερη 

αποθηκευτική ικανότητα μνήμης από τους φυσιολογικούς αναγνώστες. Η Maryanne Wolf 

περιέγραψε τη σχέση ανάμεσα στην ανάγνωση και την ταχεία αυτοματοποιημένη κατονομασία 

(Rapid Automatized Naming) και ανέφερε ότι οι δυσλεξικοί συναντούν δυσκολία στην εύρεση 

λέξεων γρήγορα και με ακρίβεια. Ο Keith Stanovich δήλωσε επιπλέον ότι η ακρίβεια και η 

ταχύτητα αναγνώρισης μεμονωμένων λέξεων καθορίζει την αναγνωστική ικανότητα, η οποία 

στους δυσλεξικούς είναι μειωμένη λόγω φωνολογικού ελλείμματος. 

 

2.2 Ορισμοί δυσλεξίας 

Στο  άκουσμα του όρου "δυσλεξία" δημιουργείται η εντύπωση ότι αναφέρεται σε κάποια 

γενική διαταραχή της λειτουργίας του λόγου και της ομιλίας, ενώ στην πραγματικότητα αφορά 

και περιορίζεται σε διαταραχή μόνο του γραπτού λόγου. Χρησιμοποιούνται πολλοί ορισμοί για 

να περιγράψουν τη δυσλεξία από τους χώρους των παιδαγωγών, της ψυχολογίας, και της 

ιατρικής. Αυτή η πληθώρα των απόψεων οφείλεται κυρίως στις δυσκολίες του καθορισμού των 

ακριβών αιτιών που προκαλούν τα δυσλεξικά φαινόμενα (Πόρποδας, 1997). 

Στο πλαίσιο της ιατρικής προσέγγισης της δυσλεξίας επιχειρήθηκε να αποδοθεί ένας 

αιτιολογικός παράγοντας, στον οποίο οφείλονται οι δυσκολίες που παρουσιάζουν τα δυσλεξικά 

παιδιά στο γραπτό λόγο. Η δυσλεξία θεωρήθηκε απόρροια ελάχιστης εγκεφαλικής 

δυσλειτουργίας ή καθυστέρησης στην ωρίμανση του κεντρικού νευρικού συστήματος, ενώ 

πολλοί ερευνητές εστίασαν και στον παράγοντα της κληρονομικής προδιάθεσης (Αυλίδου - 

Δοΐκου, 2002). Από την άλλη, οι ορισμοί της δυσλεξίας που δόθηκαν κατά καιρούς από 

παιδαγωγούς και ψυχολόγους δε βασίζονται σε καμία υπόθεση αιτιολογικού περιεχομένου. 

Εκκινούν, ωστόσο, από την προϋπόθεση ότι πρέπει να υπάρχει ένα σημαντικό έλλειμμα 

αντιστοιχίας μεταξύ της εκδηλωμένης επίδοσης στο σχολείο και της αντίστοιχης δυνατότητας 

του παιδιού (Στασινός, 1999). Το ψυχο - παιδαγωγικό μοντέλο τους απορρίπτει την αντίληψη ότι 

η δυσλεξία είναι «σύνδρομο» και υποστηρίζει, ότι η απρόσμενη δυσκολία που έχουν τα παιδιά 

στην εκμάθηση της ανάγνωσης, θα πρέπει να αναζητηθεί στην εξελικτική ακολουθία των 

αναγνωστικών τους δεξιοτήτων (Snowling, 1987). Ωστόσο, και στο χώρο της παιδαγωγικής, 

επικρατούν δυο διαφορετικές προσεγγίσεις στο πρόβλημα της δυσλεξίας. Η πρώτη προσέγγιση 
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λαμβάνει υπόψη το γνωστικό έλλειμμα του παιδιού με δυσλεξία. Εξετάζεται, δηλαδή, το 

φαινόμενο της δυσλεξίας ως ένα έλλειμμα στην αντίληψη, δηλαδή στη λεκτική κωδικοποίηση 

και τη λεκτική μνήμη. 

Η δεύτερη προσέγγιση, χρησιμοποιεί ένα ψυχογλωσσικό πλαίσιο, για να διερευνήσει τη 

φύση των διεργασιών της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής του ατόμου αυτού, η 

οποία έχει επηρεαστεί από ορισμένους παράγοντες (Στασινός, 2003). Παρακάτω θα αναφερθούν 

κάποιοι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί από εγκεκριμένους οργανισμούς μελέτης του 

φαινόμενου.  

Ο επίσημος ορισμός της Βρετανικής Ένωσης Δυσλεξίας (British Dyslexia Association, 

BDA, 1996) αναφέρει ότι: «Η δυσλεξία αποτελεί μια σύνθετη νευρολογική κατάσταση 

ιδιοσυστατικής προέλευσης. Τα συμπτώματα μπορεί να επηρεάζουν πολλούς τομείς της 

μάθησης και της λειτουργίας του ατόμου, και μπορεί να χαρακτηριστούν ως ειδική δυσκολία 

στην εκμάθηση ανάγνωσης, ορθογραφίας και γραφής. Εμφανίζονται σε έναν ή και 

περισσότερους από αυτούς τους τομείς αλλά μπορεί επίσης να επηρεάζουν και την ικανότητα 

αρίθμησης, σημειογραφικές ικανότητες, την κινητική λειτουργία και τις οργανωτικές δεξιότητες 

του ατόμου. Ωστόσο, το πρόβλημα της δυσλεξίας σχετίζεται ιδιαίτερα με την εκμάθηση του 

γραπτού λόγου, αν και ο προφορικός λόγος μπορεί επίσης να επηρεάζεται ως ένα βαθμό» 

(Αναστασίου, 1998).  

 Η Διεθνής Εταιρία Δυσλεξίας, (International Dyslexia Association, IDA)  κάτω από το 

βάρος των ευρημάτων για ανεπάρκεια των δυσλεξικών στις φωνολογικές δεξιότητες, έδωσε τον 

εξής ορισμό: «Η δυσλεξία είναι μια νευρολογικής φύσεως, συχνά οικογενειακή διαταραχή, που 

έχει σχέση με την κατάκτηση και την επεξεργασία του λόγου. Ποικίλλει ως προς τον βαθμό 

σοβαρότητας, εκδηλώνεται με δυσκολίες στην πρόσληψη της γλώσσας και την γλωσσική 

έκφραση, συμπεριλαμβανομένης της φωνολογικής επεξεργασίας, με δυσκολία στην ανάγνωση, 

τη γραφή, την ορθογραφία και μερικές φορές την αριθμητική. Η δυσλεξία δεν οφείλεται σε 

έλλειψη κινήτρων, σε αισθητηριακές βλάβες, σε ακατάλληλη διδασκαλία ή σε απρόσφορες 

συνθήκες περιβάλλοντος, ωστόσο μπορεί να συνυπάρχει με αυτές τις καταστάσεις. Αν και η 

δυσλεξία είναι ένα πρόβλημα ζωής, κάποια δυσλεξικά άτομα συχνά ανταποκρίνονται επιτυχώς 

στην έγκαιρη και κατάλληλη παρέμβαση» (Snowling & Thomson, 1991).  

Σύμφωνα με το Βρετανικό Ινστιτούτο Δυσλεξίας (British Dyslexia Institute) «Η 

Δυσλεξία προκαλεί δυσκολίες στην εκμάθηση της ανάγνωσης, της γραφής και της ορθογραφίας. 

Η βραχυπρόθεσμη μνήμη, τα μαθηματικά, η συγκέντρωση, η ατομική οργάνωση και η 

αλληλουχία μπορεί επίσης να επηρεάζονται. Συνήθως προέρχεται από αδυναμία στην 

επεξεργασία της γλωσσικής πληροφορίας. «Έχει βιολογική προέλευση και κληρονομική 
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επιβάρυνση, αλλά επηρεάζεται και από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Εκδηλώνεται σε 

οποιοδήποτε επίπεδο νοητικής ικανότητας. Δεν είναι αποτέλεσμα ελλιπούς υποκίνησης, 

σοβαρής συναισθηματικής ή αισθητηριακής διαταραχής ή έλλειψης ευκαιριών για μάθηση, αλλά 

μπορεί να εμφανίζεται ταυτόχρονα με αυτά. Οι επιπτώσεις της Δυσλεξίας μπορούν να 

ξεπεραστούν σε μεγάλο βαθμό με την συνδρομή ειδικής διδασκαλίας». Τέλος, η Βρετανική 

Εταιρία Ψυχολογίας (British Psychological Society) δημοσίευσε το 1999 ότι «η ειδική 

διαταραχή της Δυσλεξίας είναι προφανής όταν η ικανότητα για ανάγνωση και η ορθογραφία, με 

ακρίβεια και ευχέρεια, αποκτάται ελλιπώς ή με εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία». 

Οι παραπάνω ορισμοί που επιλέχθηκαν, θεωρούνται οι αντιπροσωπευτικότεροι μέσα στο 

χάος που δημιουργήθηκε γύρω από την απόδοση ενός ικανοποιητικού και αποδεκτού ορισμού 

της ειδικής αυτής διαταραχής.  

 

2.3 Αίτια δυσλεξίας 

Η προσπάθεια για τον εντοπισμό μιας συγκεκριμένης αιτίας δυσλεξίας είναι ιδιαιτέρως 

δύσκολη. Κατά καιρούς έχουν επικρατήσει διάφορες απόψεις σχετικά με τα αίτια που την 

προκαλούν. Η εμπλοκή της ιατρικής, της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας και σε αυτή την 

περίπτωση είχε ως αποτέλεσμα να προταθούν πολλές και διαφορετικές απόψεις αναφορικά με τη 

γένεση των δυσκολιών της ανάγνωσης, οι οποίες είναι επηρεασμένες από το ευρύτερο 

επιστημονικό πεδίο με το οποίο ασχολείται ο κάθε ερευνητής. Ακόμα και σε καθαρά περιγραφικό 

επίπεδο δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή αιτιολογική θεώρηση (Αναγνωστόπουλος, 2000). Έχουν 

προταθεί κληρονομικοί, γενετικοί, νευρολογικοί, γνωστικοί, νευροανατομικοί και άλλοι 

παράγοντες. Έτσι, οι έρευνες σχετικά με τα αίτια της δυσλεξίας βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. 

Βέβαια, το ερώτημα πια δεν είναι αν η φύση της διαταραχής που εμποδίζει την επεξεργασία του 

γραπτού λόγου οφείλεται σε ενδογενείς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αυτό έχει ξεκάθαρα 

διατυπωθεί στον ορισμό της δυσλεξίας και δεν αφήνει καμία αμφιβολία ως προς την οργανική 

βάση της. Το πρόβλημα που παραμένει είναι πώς εκδηλώνονται οι λειτουργικές βλάβες και, κατά 

συνέπεια, ποιες διαδικασίες υπολειτουργούν με αποτέλεσμα την εμφάνιση δυσκολιών στην 

ανάγνωση και τη γραφή (Πόρποδας, 1997).  

 

 Γενετικά αίτια: Έρευνες στο γονιδίωμα με τη μέθοδο της γενετικής σύνδεσης (linkage analysis) 

έχει εντοπίσει γενετικούς τύπους σχετιζόμενους με τη δυσλεξία (Κωτσόπουλος, 2005). Τα 

γονίδια που εμπλέκονται υποστηρίζεται ότι βρίσκονται στα χρωμοσώματα 6 και 15. Τα γονίδια 

στο χρωμόσωμα 6 είναι στην ίδια περιοχή με γονίδια που ενοχοποιούνται για την εκδήλωση 

αυτοάνοσων διαταραχών. Αυτές οι διαταραχές εμφανίζουν σε κάποιο βαθμό συννοσηρότητα με 
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τη δυσλεξία. Ερευνητική ομάδα που έχει ανακοινώσει την εύρεση γενετικών τόπων από το 

Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι παρουσίασε πρόσφατα τα αποτελέσματα έρευνας που δείχνουν ότι το 

χρωματόσωμα 15 αποτελεί "υποψήφιο" γονίδιο (DYX1C1) της δυσλεξίας (Taipale, Kaminen, 

Nopola-Hemmi, et al., 2003). Τη σημασία του ευρήματος τόνισε και η Grigorenko (2003). 

Σύμφωνα με τις ενδείξεις απουσία του γονιδίου DYX1C1 του χρωματοσώματος 15, συνεπάγεται 

διαταραχή στην διαδικασία μετανάστευσης των νευρωνικών κυττάρων στο φλοιό. Όλες οι 

γενετικές μελέτες στοχεύουν στην αναγνώριση των γονιδίων που συμβάλλουν στην εμφάνιση της 

δυσλεξίας αλλά και των βιολογικών μηχανισμών μέσω των οποίων αυτά επενεργούν και έχουν 

σαν συνέπεια την εγκεφαλική δυσλειτουργία.  

 

 Νευροαναπτυξιακές διαταραχές:  

Α) Ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία: Σύμφωνα με παθολογοανατομικές έρευνες σε 

εγκεφάλους δυσλεξικών (Galaburda, 1993), διαπιστώθηκαν προγεννητικές βλάβες οι οποίες 

εμφανίστηκαν κατά τη δημιουργία του εγκεφαλικού φλοιού, μεταξύ 5ου και 6ου μήνα της 

εγκυμοσύνης. Ο φλοιός του κάθε ημισφαιρίου χωρίζεται σε τέσσερις λειτουργικές περιοχές: τον 

μετωπιαίο, τον βρεγματικό, τον κροταφικό και τον ινιακό λοβό. Όλες αυτές οι περιοχές 

εμπλέκονται στην πολύπλοκη διαδικασία της ανάγνωσης, ειδικότερα όμως η κροταφική και η 

ινιακή περιοχή, καθώς και η μεσολαβούσα περιοχή μεταξύ των δύο, ο βρεγματικός λοβός 

(Bakker, 1990). Κατά το διάστημα αυτό, ορισμένα εγκεφαλικά κύτταρα παρεκκλίνουν και δεν 

μεταναστεύουν μέχρι τα ακρότατα σημεία του φλοιού (Μάρκου, 1996). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

να δημιουργούνται εκτοπίες ομάδων νευρώνων και δυσπλασίες, κυρίως στο αριστερό ημισφαίριο, 

συγκεκριμένα στον αριστερό ινιακό-βρεγματικό και μετωπιαίο λοβό, δηλαδή στις περιοχές που 

είναι σημαντικές για τη γλώσσα. Η ποικιλία στις κλινικές εκδηλώσεις της δυσλεξίας εξηγείται 

από την διαφορετική κατανομή των εκτοπιών στον εγκέφαλο και το αποτέλεσμα που αυτές έχουν 

στα δίκτυα του λόγου π.χ. φωνολογική ενημερότητα, ανάκληση λέξεων, βραχεία λεκτική μνήμη 

(Ramus, 2004).  

Άλλες παρατηρήσεις από την ίδια ομάδα ερευνητών έδειξαν κυτταροαρχιτεκτονικές 

ανωμαλίες στα στρώματα των μακροκυττάρων, γεγονός που οδήγησε στην Θεωρία του 

Μεγαλοκυτταρικού Συστήματος (Magnocellular System Theory). Υποστηρίζεται ότι τα άτομα με 

μαθησιακές διαταραχές εμφανίζουν διαφορετικό μέγεθος των κυττάρων του μεγαλοκυτταρικού 

συστήματος στο Κ.Ν.Σ συγκρινόμενα με το φυσιολογικό πληθυσμό (Galaburda & Livingstone, 

1993). Το μεγαλοκυτταρικό σύστημα θεωρείται ότι εμπλέκεται στην επεξεργασία ακουστικών 

ερεθισμάτων, κατά συνέπεια ευθύνεται για ελλείμματα στην φωνολογική επίγνωση (Galaburda, 

Menard & Rosen, 1994). Διαδραματίζει επίσης σημαίνοντα ρόλο στις ταχείες αλλαγές των 
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αναπαραστάσεων, οι οποίες αφορούν στην ανάγνωση (Stein, 2001). Κατά συνέπεια, αν αυτό το 

σύστημα αποδειχθεί ανεπαρκές, προκύπτουν δυσκολίες στην αναγνωστική ικανότητα.  

Σημαντικό ανατομικό εύρημα συνιστά η απουσία ή αναστροφή της φυσιολογικής 

ασυμμετρίας που συνήθως παρατηρείται στο planum temporale μεταξύ αριστερού και δεξιού 

ημισφαιρίου (αριστερό μεγαλύτερο από το δεξιό) σε μη δυσλεξικά άτομα (Κωτσόπουλος, 2005). 

Περιοχές του αριστερού ημισφαιρίου, που φυσιολογικά είναι περισσότερο αναπτυγμένες από τις 

αντίστοιχες του δεξιού, βρέθηκαν συμμετρικές και στα δύο ημισφαίρια. Η παρατήρηση αυτή 

οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ανεστάλη η ανάπτυξη του αριστερού ημισφαιρίου και αναπτύχθηκε 

αντιρροπιστικά το δεξιό (Αναγνωστόπουλος, 2000). Το γεγονός αυτό αποδόθηκε σε αυξημένα 

επίπεδα τεστοστερόνης στο πλάσμα του εμβρυϊκού αίματος. Η αυξημένη τεστοστερόνη επιδρά 

στον εμβρυϊκό εγκέφαλο αυξάνοντας την πιθανότητα ανώμαλης ημισφαιρικής επικράτησης, όπως 

και στο θύμο αδένα του εμβρύου αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών του 

ανοσοποιητικού συστήματος (Geschwind & Galaburda, 1985).  

 

Β) Ατελής ημισφαιρική κυριαρχία ως προς τις γλωσσικές λειτουργίες: Στους δυσλεξικούς 

μαθητές παρατηρούνται ιδιαιτερότητες σ' ό,τι αφορά τη λειτουργική εξειδίκευση των 

ημισφαιρίων του εγκεφάλου. Στα δύο ημισφαίρια είναι εγκατεστημένα τα κέντρα εντολών για 

όλες τις λειτουργίες. Κάθε ημισφαίριο είναι υπεύθυνο για ορισμένες λειτουργίες. Ενδιάμεσα 

υπάρχει το μεσολόβιο σώμα, το οποίο είναι  υπεύθυνο για την παραλαβή των πληροφοριών και 

τη διανομή τους στα αντίστοιχα κέντρα του εγκεφάλου. Ο όρος «κυριαρχία» αναφέρεται στη 

συσχέτιση μεταξύ των δύο ημισφαιρίων (Στασινός, 1999) και υποδηλώνει την ικανότητα μιας 

περιοχής του εγκεφάλου να κυριαρχεί ως προς τον έλεγχο κάποιων λειτουργιών.  

Oι λειτουργίες του λόγου βασίζονται και στα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια. Ωστόσο, το 

αριστερό ημισφαίριο είναι το κυρίαρχο για τις γλωσσικές λειτουργίες, κυρίως αυτές που έχουν 

σχέση με τις ικανότητες γραφής και ανάγνωσης, την κατανόηση και την εκφορά του λόγου. Ο 

ρόλος του δεξιού ημισφαιρίου συνίσταται στην επεξεργασία των μη-λεκτικών ερεθισμάτων, όπως 

η προσωδία ή η χωρική διάσταση της γραφής. Στα δυσλεξικά άτομα αυτή η πλαγίωση των 

λειτουργιών ως προς το λόγο δεν είναι ξεκάθαρη, σε αντίθεση με τα φυσιολογικά άτομα, με 

συνέπεια τη δυσκολία της κατάκτησης της αναγνωστικής λειτουργίας (Πόρποδας, 1997). Ο 

Samuel Orton (1937), υποστήριξε πως η ελλιπής κυριαρχία του αριστερού ημισφαιρίου, όπου 

βρίσκεται το κέντρο ελέγχου των γλωσσικών λειτουργιών, αποτελεί την αιτία των προβλημάτων 

που αντιμετωπίζουν οι δυσλεξικοί στην επεξεργασία της γλώσσας. Στη θεωρία που ανέπτυξε 

υποστήριζε ότι ενώ το αριστερό ημισφαίριο κανονικά πρέπει να ελέγχει και να αντιδρά σε οπτικά 
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ή ακουστικά γλωσσικά ερεθίσματα, η παρεμβολή του δεξιού ημισφαιρίου δημιουργεί γλωσσική 

σύγχυση.  

Ο Rourke (1976) παρουσίασε στοιχεία που υποστηρίζουν την άποψη ότι η δυσλειτουργία 

του αριστερού ημισφαιρίου σχετίζεται με τις διαταραχές των γλωσσικών λειτουργιών, 

περιλαμβανομένης και της δυσλεξίας. Οι Hier, Lemay, Rosenberg & Perlo, (1978) μελέτησαν τις 

αξονικές τομογραφίες εγκεφάλων σε εικοσιτέσσερις περιπτώσεις δυσλεξίας και βρήκαν ότι στις 

δέκα υπήρχε αντιστροφή της εγκεφαλικής ασυμμετρίας, που –κατά την υπόθεσή τους– οδήγησε 

τη γλωσσική πλαγίωση σε ημισφαίριο το οποίο δομικά ήταν λιγότερο κατάλληλα 

προετοιμασμένο να στηρίξει τις γλωσσικές λειτουργίες, γεγονός που αποτελεί παράγοντα 

κινδύνου για την ανάπτυξη δυσκολιών στην ανάγνωση. Οι δυσλεξικοί επεξεργάζονται τα 

γλωσσικά δεδομένα με το δεξί ημισφαίριο, το οποίο δεν είναι κατασκευασμένο για να ελέγχει 

αυτές τις λειτουργίες ή στις περισσότερες περιπτώσεις και με τα δύο ημισφαίρια, γεγονός που 

επίσης προκαλεί καθυστέρηση και δυσκολία στη μαθησιακή διαδικασία. 

 

 Γνωστικές διαταραχές Τα παιδιά με δυσλεξία έχουν συνήθως χαμηλή επίδοση σε τόσες πολλές 

μαθησιακές δραστηριότητες, που πρακτικά δεν τίθεται όριο στη δυνατότητα διατύπωσης 

υποθέσεων για τις υποκείμενες γνωστικές διαταραχές (Αναγνωστόπουλος, 2000). Όσον αφορά 

την αναγνωστική ικανότητα, τα εμπειρικά δεδομένα συγκλίνουν στο ότι η υψηλής ταχύτητας 

αυτόματη αναγνώριση λέξεων είναι η βάση της ανάγνωσης. Τα αποτελέσματα ερευνών δείχνουν 

ότι η εξελικτική διαταραχή της ανάγνωσης έχει στον πυρήνα της τη διαταραχή της αναγνώρισης 

των λέξεων (Share & Silva, 1988). Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες ως προς την ερμηνεία της.  

 

A. Προβλήματα οπτικής αντίληψης: Η υπόθεση της οπτικοαντιληπτικής, οπτικοχωρικής ή 

οπτικοκινητικής διαταραχής ξεκινάει από τη δεκαετία του ’30 με τις εργασίες του Orton (1937). 

Οι σημερινές έρευνες δείχνουν ότι σε ένα μικρό ποσοστό παιδιών (5-10%) παρατηρείται 

επιβράδυνση στην οπτική επεξεργασία του γραπτού λόγου (Κωτσόπουλος, 2005). Έχει βρεθεί ότι 

τα δυσλεξικά παιδιά παρουσιάζουν κάποιες ασυνήθιστες οφθαλμικές κινήσεις με χαρακτηριστικό 

την αστάθεια και την πολύ σύντομη διάρκεια καθήλωσης (Pavlidis, 1981). Αδύνατο σημείο της 

θεωρίας της διαταραχής της οπτικής αντίληψης είναι το γεγονός ότι δυσλεκτικά άτομα ενώ έχουν 

πρόβλημα στην οπτική αντίληψη και συγκράτηση στην οπτική μνήμη των αλφαβητικών 

συμβόλων, δεν παρουσιάζουν δυσκολία στα σχήματα και τις εικόνες. O Vellutino (1987) 

αναφέρει ότι δεν φαίνεται να υπάρχει διαταραχή στις οπτικοχωρικές σχέσεις αλλά η διαταραχή 

στην ικανότητα της αντίληψης των οπτικολεκτικών σχέσεων. Ως παράδειγμα μπορεί να 

αναφερθεί η ονομασία του γράμματος «β» ως «θ» από το δυσλεξικό παιδί. Αυτό δεν οφείλεται 
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στη λάθος οπτική αντίληψη, αλλά στην αδυναμία της σύνδεσης του σωστού ονόματος του 

γράμματος με την οπτική του εικόνα (Πόρποδας, 1997). Από τα παραπάνω φαίνεται ότι δεν έχει 

δοθεί οριστική απάντηση στο ερώτημα της συμβολής των λειτουργικών οπτικών ανωμαλιών στην 

εμφάνιση δυσλεξίας.  

 

B. Προβλήματα ακουστικής αντίληψης: Η ακουστική αντίληψη παίζει τεράστιο ρόλο στη 

μάθηση. Η αδυναμία ακουστικής διάκρισης και η ανικανότητα ακουστικής σύλληψης των 

φθόγγων που συναντάται στους δυσλεξικούς μαθητές προκαλεί προβλήματα στην ανάλυση και 

σύνθεση των λέξεων και έχει αρνητική επίπτωση στην αναγνωστική απόδοση (Μάρκου, 1996). 

Έχει παρατηρηθεί επίσης έλλειμμα στην συνειδητοποιημένη ακοή και δυσκολία στην 

αποκωδικοποίηση και κατανόηση των ηχητικών ερεθισμάτων. Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι 

υπάρχει υστέρηση στη αντίληψη βραχέων και ταχύτατα εναλλασσόμενων φωνημάτων που 

προφέρονται σε λίγες δεκάδες του χιλιοστού του δευτερολέπτου και χαρακτηρίζονται από αλλαγή 

στη συχνότητα (π.χ. ba, da). Οι αλλαγές στη συχνότητα όμως μπορούν να γίνουν αντιληπτές από 

το παιδί με τη διαταραχή αυτή αν ο χρόνος μεταξύ των φωνημάτων επιμηκυνθεί π.χ. 

διπλασιασμός του απαιτούμενου χρόνου.  

 

Γ. Γλωσσικά και φωνολογικά ελλείμματα: Εδώ και μερικά χρόνια έχει γίνει παραδεκτό ότι τα 

ελλείμματα στις βασικές γλωσσικές (linguistic) ικανότητες παίζουν τον κύριο ρόλο στη δυσλεξία 

κι όχι τα ελλείμματα στις μη γλωσσικές γνωστικές-αντιληπτικές διαδικασίες (Mann, 1986). Η 

δυσλεξία είναι µια δυσκολία στην εκµάθηση και χρήση του γραπτού λόγου η οποία µπορεί να 

εκδηλώνεται µε δυσκολία και καθυστέρηση στην κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας, µε 

κακή ορθογραφία και µε αργό και διστακτικό ρυθµό ανάγνωσης. Το αποτέλεσµα των δυσκολιών 

αυτών είναι δυσκολία στην πρόσληψη και την παραγωγή του γραπτού λόγου και στη γραπτή 

επικοινωνία γενικότερα, φτάνοντας σε σοβαρές περιπτώσεις ως και στον λειτουργικό 

αναλφαβητισµό. Παρότι η δυσλεξία αφορά σε διαταραχή του γραπτού λόγου, το κυρίαρχο 

θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση της φύσης της διαταραχής την αποδίδει σε ανεπάρκεια ή 

δυσχέρεια των φωνολογικών αναπαραστάσεων του ατόµου. Για να αντιληφθούμε τα ευρήματα 

των ερευνών που συνδέουν τα γλωσσικά ελλείμματα με την δυσλεξία, πρέπει να λάβουμε υπόψη 

μας ότι το παιδί, προκειμένου να μάθει να διαβάζει, πρέπει να μάθει να «μεταφράζει» μια 

αλληλουχία γραμμάτων σε ήχους, να διατηρεί αυτούς τους ήχους ενεργητικά στη μνήμη του 

μέχρι την ολοκλήρωση της «μετάφρασης» και μετά να αναμιγνύει τους ήχους και να 

κατασκευάζει λέξεις. Αυτό προϋποθέτει τη γνώση ότι οι γραπτές λέξεις μπορούν να αναλυθούν 
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σε γράμματα, ότι οι λέξεις στον προφορικό λόγο μπορούν να αναλυθούν σε ήχους και ότι τα 

γράμματα αντιπροσωπεύουν ήχους (Αναγνωστόπουλος, 2000).  

Η φωνολογική επεξεργασία προϋποθέτει τουλάχιστον το παιδί να έχει αναπτύξει τρεις 

διαφορετικές ικανότητες: (α) τη φωνολογική ενημερότητα (phonological awareness), η οποία 

ελέγχεται από τη φωνημική αφαίρεση και από ασκήσεις ομοιοκαταληξίας, (β) τη φωνολογική 

επανακωδικοποίηση (phonological recoding) στη λεκτική πρόσβαση, που ελέγχεται από τη 

γρήγορη επαναφορά των λέξεων και (γ) από τη φωνητική επανακωδικοποίηση (phonetic 

recoding) στη βραχυπρόθεσμη μνήμη, που μετριέται από ασκήσεις επαναφοράς σειρών αριθμών 

και λέξεων (Adams, 1990). Από τις τρεις αυτές διαδικασίες, η φωνολογική ετοιμότητα θεωρείται 

ότι παίζει τον αποφασιστικό ρόλο για την κατανόηση της δυσκολίας στην ανάγνωση. Το 

δυσλεξικό παιδί δοκιμάζει εξαιρετική δυσκολία στην φωνολογική ετοιμότητα που αποτελεί 

πρωταρχικό στοιχείο της φωνολογικής επεξεργασίας του λόγου (Stanovich & Siegel,1994). Η 

μειονεξία αυτή είναι αποτέλεσμα της μειωμένης γνώσης της φωνολογικής δομής της γλώσσας. Η 

απουσία της ή ο περιορισμός της ενοχοποιείται για τη δημιουργία της εξελικτικής διαταραχής της 

ανάγνωσης.  

 

Δ. Προβλήματα εργαζόμενης μνήμης: Δυσκολίες στην αναγνωστική δεξιότητα υποστηρίζεται ότι 

προέρχονται από αδυναμία στην μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη μνήμη των δυσλεξικών 

ατόμων. Έχει αναφερθεί μειωμένη ικανότητα συγκράτησης προσωρινών νοητικών 

αναπαραστάσεων (Johnson, 1994), οπτικών και ακουστικών λεκτικών ερεθισμάτων (Gathercole 

& Baddeley, 1990) και ταχείας ανάκλησης κατάλληλων λέξεων από τη μνήμη.  

 

Ε. Προβλήματα κινητικού συντονισμού: Μικρό ποσοστό δυσλεξικών παιδιών παρουσιάζουν 

δυσχέρεια στον κινητικό συντονισμό και δυσκολία στις αδρές και λεπτές κινήσεις. 

Χαρακτηριστική είναι και η έλλειψη αυτοματοποίησης των κινητικών διαδικασιών. Η 

παρατήρηση ότι συχνά η δυσλεξία σχετίζεται με έλλειμμα σε κινητικές δεξιότητες και δυσκολίες 

στην ισορροπία οδήγησε σε διερεύνηση της λειτουργικότητας της παρεγκεφαλίδας 

(Κωτσόπουλος, 2005). Η σύγκριση μικρού δείγματος ενηλίκων που είχαν ιστορικό δυσλεξίας με 

ομάδα ελέγχου με τη χρήση PET (Positron Emission Tomography) έδειξε σχετικώς μικρότερη 

δραστηριοποίηση του φλοιού της παρεγκεφαλίδας δεξιά και αλλαγές παρόμοιες με αυτές στις 

περιοχές του λόγου και ομιλίας στο αριστερό ημισφαίριο (Nicolson, Fawcett, Berry, et al., 1999). 

Πάντως δεν έχει δοθεί κάποια ικανοποιητική ερμηνεία για το μηχανισμό παρέμβασης της 

παρεγκεφαλίδας στις λειτουργίες του λόγου.  
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 Κληρονομικότητα Υπάρχει γενική συναίνεση πως η κληρονομική προδιάθεση παίζει 

σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση μαθησιακών διαταραχών. Η μεταβίβαση της δυσλεξίας από τη 

μια γενιά στην άλλη μέσα στη οικογένεια καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1950 στην 

επιδημιολογική έρευνα του Hallgren (1950) στη Σουηδία. Τα ευρήματα της μελέτης αυτής 

επιβεβαιώθηκαν από μεταγενέστερες έρευνες (Pennington, 1995) όπως και από παρατηρήσεις σε 

διδύμους οι οποίες έδειξαν ότι η δυσλεξία είναι οικογενής και κληρονομούμενη. 

Διασταυρούμενες μελέτες σε οικογένειες (Gilger, Pennington & De Fries, 1991) παρουσιάζουν 

υψηλό ποσοστό κινδύνου για δυσλεξία σε συγγενείς πρώτου βαθμού, που κυμαίνεται από 35% ως 

45% σε σύγκριση με αυτό του υπόλοιπου πληθυσμού, που είναι 3% ως 10%. Διάφορα ερευνητικά 

προγράμματα έχουν δείξει ότι γονείς δυσλεξικών παιδιών παρουσιάζουν οι ίδιοι δυσκολίες στην 

ανάγνωση σε ποσοστά από 35% μέχρι 45% (Vogler, DeFries & Decker, 1985) και υπολογίζεται 

ότι ο κίνδυνος για δυσλεξία είναι οκτώ φορές μεγαλύτερος σε παιδιά που έχουν ένα γονέα με 

παρόμοιες δυσκολίες (Vellutino, Fletcher, Snowling and Scanlon, 2004).  

 

 Περιβαλλοντικοί και Βιοψυχοκοινωνικοί παράγοντες Η κατηγορία αυτή αφορά αίτια κυρίως 

περιβαλλοντικά, που έχουν σχέση με την οικογένεια, το σχολείο ή το κοινωνικό περιβάλλον. 

Είναι γεγονός ότι οι σχολικές δεξιότητες πρέπει να διδαχθούν και να αφομοιωθούν και συνεπώς 

το επίπεδο των ικανοτήτων ενός παιδιού εξαρτάται τόσο από τις ατομικές του ιδιαιτερότητες όσο 

και από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Συνεπώς δεν μπορεί να αγνοηθεί η συμβολή 

κοινωνικών παραγόντων και για το λόγο αυτό δεν τίθεται η διάγνωση των μαθησιακών 

διαταραχών σε παιδιά των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον ή η εκπαίδευση είναι ανεπαρκή.  

Οι περιβαλλοντικές και ψυχοκοινωνικές επιδράσεις εξετάζονται κυρίως ως παράγοντες κινδύνου 

(risk factors) για εμφάνιση δυσλεξίας ή ως λόγοι που πιθανόν να συντελούν στην εκδήλωση μιας 

λανθάνουσας μαθησιακής διαταραχής. Τέτοιες αρνητικές επιδράσεις μπορεί να είναι το 

ακατάλληλο σχολικό περιβάλλον, οι ανεπαρκείς συνθήκες εκπαίδευσης, η έλλειψη γονικής 

υποστήριξης, η απαξίωση από την οικογένεια και η ψυχολογική παραμέληση (Matezcek & 

Dytrych, 1993). Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή κοινωνικών παραγόντων στην εκδήλωση 

μαθησιακών διαταραχών τα ευρήματα είναι αντικρουόμενα. Κάποιες έρευνες συσχετίζουν την 

εκδήλωση μαθησιακών διαταραχών στα παιδιά με το χαμηλό κοινωνικό - οικονομικό και 

μορφωτικό επίπεδο των γονέων (Poblano, Borja, Elias, Garcia – Pedroza & Arias, 2002), η 

άποψη όμως αυτή δεν έχει γίνει ευρέως αποδεκτή (Αναγνωστόπουλος & Σίνη, 2004). Τέλος, έχει 

υποστηριχθεί ότι η εκδήλωση της δυσλεξίας επηρεάζεται και από βιολογικούς παράγοντες όπως 

το φύλο, η κύηση, ο θηλασμός και οι οργανικές ασθένειες (Λαζαράτου, Αναγνωστόπουλος, 

Μαγγανάρη, Ζέλιος, Χριστοδούλου & Σίνη, 2005).  
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2.4 Επιδημιολογία δυσλεξίας 

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια και σαφήνεια η συχνότητα 

εμφάνισης της δυσλεξίας. Το ποσοστό μπορεί να ποικίλλει από χώρα σε χώρα, γιατί επηρεάζεται 

τόσο από το ιδιαίτερο γλωσσικό περιβάλλον που υπάρχει σε κάθε χώρα, όσο και από τα 

διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Η συννοσηρότητα της δυσλεξίας με άλλες 

μαθησιακές ή ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές προκαλεί εξαιρετική δυσκολία στην διαφορική 

διάγνωση με αποτέλεσμα η διάκρισή της να μην είναι πάντα σαφής (Wallach & Buttler, 1994). 

Επιπλέον, οι μαθησιακές διαταραχές εμφανίζουν διαγνωστική ετερογένεια και σύμφωνα με 

κάποιους ερευνητές δεν αποτελούν διακριτή νοσολογική οντότητα (Shaywitz, Fletcher & 

Shaywitz, 1996). Έτσι, η διαπίστωση της συχνότητας των αναγνωστικών δυσκολιών εξαρτάται 

κυρίως από τον ορισμό, τον οποίο υιοθετούν οι διάφοροι μελετητές και ερευνητές του 

προβλήματος. Επίσης, προσδιορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διάγνωση και 

διερεύνησή τους (Baker & Cantwell, 1995), καθώς και από τα δείγματα που συλλέγονται μέσα 

από τις εμπειρικές έρευνες. 

Έχει αναφερθεί σε επιστημονικές μελέτες ότι το 10-20% του μαθητικού πληθυσμού 

φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα σε κάποιο τομέα ή αντικείμενο μάθησης. 

Προφανώς στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις παιδιών με γενικότερες 

μαθησιακές δυσκολίες (Τζουριάδου, 1995). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην 

Ευρώπη περίπου 10% του πληθυσμού της παρουσιάζει κάποια μορφή μαθησιακής διαταραχής 

και υπολογίζεται ότι υπάρχουν 84 εκατομμύρια μαθητές - περίπου το 22% ή 1 στους 5 του 

συνολικού μαθητικού πληθυσμού που χρειάζεται ειδική εκπαίδευση, είτε μέσα σε κοινές τάξεις, 

είτε σε ειδικές τάξεις, είτε σε ειδικά ιδρύματα. Στις Η.Π.Α το ποσοστό των μαθητών που 

παρουσιάζουν δυσκολίες μάθησης κυμαίνεται μεταξύ 2%-10% (Baker & Cantwell, 1995). Τα 

ίδια περίπου ποσοστά αναφέρονται και για τον Καναδά (Kaplan & Sadock, 1985). Στην Ελλάδα, 

σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας του Κέντρου Ψυχικής 

Υγιεινής Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στις περιπτώσεις προβλημάτων παιδικής και εφηβικής 

ηλικίας, οι ειδικές μαθησιακές διαταραχές καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό στην πρώτη θέση. 

 

Άλλοι επιδημιολογικοί παράγοντες Σύμφωνα με επιδημιολογικά δεδομένα το ποσοστό των 

παιδιών που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζει διακύμανση ανάλογα με την ηλικία 

(Snowling, 2002), με υψηλότερα ποσοστά στην ηλικία των οκτώ ετών (Shaywitz, Escobar, 

Shaywitz, Fletcher & Makugh,  1992). Σε έρευνα που διεξήχθη από την Ψυχιατρική Κλινική του 
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Πανεπιστημίου Αθηνών το 2005, η μεγαλύτερη συχνότητα μαθησιακών διαταραχών 

καταγράφηκε σε παιδιά μεταξύ 6-9 και 12-18 ετών.  

Παρατηρήθηκε επίσης ότι, σε σχέση με το φύλο, τα κορίτσια εμφανίζουν μικρότερο 

ποσοστό σοβαρών δυσκολιών στις τρεις πρώτες τάξεις. Στη Δ' Δημοτικού τα ποσοστά αγοριών - 

κοριτσιών βρίσκονται στα ίδια επίπεδα. Oι ήπιες δυσκολίες εμφανίζονται σε χαμηλότερο 

ποσοστό στα κορίτσια, σε όλες τις τάξεις. Η αναλογία αγοριών-κοριτσιών κυμαίνεται από 3-4 : 1. 

Όσον αφορά τη συχνότητα στην αναλογία αγοριών:κοριτσιών, φαίνεται να υπάρχει μία ταύτιση 

στα συμπεράσματα. Έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο (Snowling, 2002), 

αναφέρουν ότι τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια έχουν τέσσερις φορές περισσότερες 

πιθανότητες να εμφανίσουν μαθησιακές δυσκολίες, και ιδιαίτερα δυσκολίες που σχετίζονται με 

τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, με τη συμπεριφορά και με τη μάθηση της γλώσσας, 

γιατί είναι πιο ευάλωτα σε προγεννητικές, περιγεννητικές και μεταγεννητικές βλάβες. 

 Έχει αποδειχτεί ότι τα ποσοστά μαθησιακών διαταραχών σε περιπτώσεις με επιβαρημένο 

ιστορικό κύησης και τοκετού, είναι αυξημένα (Poblano et al,. 2002). Εκτός από τις βιολογικές και 

περιγεννητικές επιδράσεις, σπουδαίο ρόλο σε αυτή τη διαφορά των δύο φύλων διαδραματίζουν οι 

επιδράσεις του περιβάλλοντος. Ξεκινούν από τη στάση των γονιών απέναντι στο παιδί (ανάλογα 

με το φύλο) και τελειώνουν μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, που επιβραβεύει τη 

συμπεριφορά, η οποία ανταποκρίνεται περισσότερο στο «θηλυκό πρότυπο» (Κολτσίδας, 2005) 

 

2.5 Μορφές δυσλεξίας 

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

κατηγορίες. Στην επίκτητη δυσλεξία (acquired dyslexia) και στην ειδική ή εξελικτική δυσλεξία 

(specific or developmental dyslexia). 

Υπάρχει σημαντική διάκριση μεταξύ αποκτηθέντων και αναπτυξιακών διαταραχών.  

Όσον αφορά τις αποκτηθέντες διαταραχές τα ελλείμματα στην ανάγνωση και την ορθογραφία 

προκύπτουν από τον τραυματισμό του εγκεφάλου και υποδηλώνουν είτε ολική ή μερική απώλεια 

της ήδη κεκτημένης ικανότητας να διαβάζει ή να συλλαβίσει. Η ένταση των συμπτωμάτων 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος και τη θέση της βλάβης, καθώς και την ηλικία του 

ατόμου. Η επίκτητη Αλεξία και η επίκτητη Αγραφία διατυπώνονται ως ολική απώλεια της 

ικανότητας της ανάγνωσης και της ορθογραφίας, ενώ, αντίστοιχα, η επίκτητη δυσλεξία σημαίνει 

μόνο μια μερική εξαφάνιση της αναγνωστικής δεξιότητας, και η δυσγραφία είναι μια μερική 

απώλεια της ικανότητας της ορθογραφίας. Οι επίκτητες διαταραχές στην ανάγνωση και την 

ορθογραφία συνδέονται με ελλείμματα σε προσόντα τα οποία ένα δεδομένο πρόσωπο, είτε 
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πρόκειται για έναν ενήλικας ή ένα παιδί, είχε ήδη κατακτήσει πριν από την βλάβη στον εγκέφαλο 

(Nijakowska, 2010). 

Επίκτητη δυσλεξία (acquired dyslexia): Ο όρος αναφέρεται στο άτομο που έχει αποκτήσει 

τις ικανότητες ανάγνωσης και γραφής, αλλά τις έχασε εν μέρει ή εντελώς (Αναστασίου, 1998) 

ύστερα από εγκεφαλικό τραυματισμό που υπέστη στην πλευροκροταφική χώρα του αριστερού 

ημισφαιρίου (Πόρποδας, 1997). Υπάρχουν και οι εξής τύποι επίκτητης δυσλεξίας:  

• Βαθιά δυσλεξία (deep dyslexia ): Περιλαμβάνει σημασιολογικά λάθη στην ανάγνωση 

μεμονωμένων λέξεων αν και παρατηρούνται επίσης αντικαταστάσεις γραμμάτων και λάθη σε 

παράγωγες λέξεις. Η κύρια δυσκολία παρατηρείται στις έννοιες των λέξεων και όχι στην 

συντακτική δομή, γι’ αυτό και δυσκολεύονται να  διαβάσουν αφηρημένες λέξεις.  

• Επιφανειακή δυσλεξία (surface dyslexia): Χαρακτηρίζεται από μια ειδική βλάβη στην 

οπίσθια βρεγματική περιοχή του εγκεφάλου (Rosenhan & Seligman., 1989), που επηρεάζει την 

ικανότητα ανάγνωσης λέξεων που δεν παρουσιάζουν ομαλή ορθογραφία, π.χ. στην ανάγνωση της 

λέξης «παύλα», μπορεί να διαβάσουν «πά-ύλα». Αντιθέτως, η ικανότητα να προφέρουν ομαλές 

λέξεις ή ψευδολέξεις παραμένει ανεπηρέαστη, όπως και αυτή της κατανόησης των εννοιών τους.  

• Φωνολογική δυσλεξία (phonological dyslexia): Υπάρχει δυσκολία να προφέρουν μία 

γραπτή λέξη που δεν έχουν δει ποτέ, έστω κι αν την χρησιμοποιούν προφορικά, εξαιτίας βλάβης 

στο οπίσθιο τμήμα του αριστερού ημισφαιρίου (Rosenhan, et al., 1989). Αδυνατούν να κάνουν 

γραφημική-φωνημική αντιστοιχία, έτσι η αναγνώριση των λέξεων γίνεται μόνο μέσω του οπτικού 

λεξικού.  

• Λεκτικού τύπου δυσλεξία (wordform or letter-by letter dyslexia): Οι ασθενείς δεν 

μπορούν να αναγνωρίσουν τις λέξεις ως ένα σύνολο ή να τις διαβάσουν συλλαβικά. Διαβάζουν τη 

λέξη γράμμα-γράμμα, ένα κάθε φορά, ώστε μετά να καταφέρουν να την προφέρουν ως σύνολο.  

 

Ειδική ή εξελικτική/αναπτυξιακή δυσλεξία (specific or developmental dyslexia): Έχει 

αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο να συνταθεί ένας ορισμός της αναπτυξιακής δυσλεξίας ή να 

συναχθούν οριστικά συμπεράσματα σχετικά με τη φύση της. Η διαταραχή συζητήθηκε για πρώτη 

φορά υπό τον όρο εκ γενετής λεκτική τύφλωση στην αλλαγή του αιώνα. Προς το παρόν, και για 

πολλά χρόνια αργότερα, η τάση ήταν να αντιμετωπίζεται η διαταραχή ως ενιαίο σύνδρομο, με μία 

μόνο αιτία. Πολυάριθμες προσπάθειες έγιναν για την απομόνωση των ξεχωριστών παραγόντων 

που θα μπορούσαν να ευθύνονται για τα συμπτώματα της διαταραχής (Denckla & Rudel, 1976).  

Οι Αναπτυξιακές διαταραχές μπορούν να χωριστούν σε ειδικές (περιορισμένες) και 

γενικές δυσκολίες / διαταραχές. Οι γενικές διαταραχές αφορούν τα ελλείμματα στις 

περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις γνωστικές λειτουργίες. Αντίθετα, οι ειδικές διαταραχές 
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αναφέρονται σε καταστάσεις όπου υπάρχει βλάβη σε ένα μόνο ή σε περιορισμένο αριθμό 

δεξιοτήτων ενώ η λειτουργία σε άλλες περιοχές παραμένει κανονική. Ο Krasowicz (1997) 

προτείνει την περαιτέρω διαίρεση των ειδικών αναπτυξιακών διαταραχών στην ανάγνωση σε 

ειδική διαταραχή αποκωδικοποίησης και την ειδική διαταραχή κατανόησης (Nijakowska, 2010). 

Οι Johnson & Mykelbust (1962) πρότειναν δύο τύπους δυσλεξίας, την οπτική (visual 

dyslexia) και την ακουστική (auditory dyslexia). Η οπτική δυσλεξία εκδηλώνεται ως δυσκολία 

στη μάθηση κυρίως μέσω της οπτικής λειτουργίας (Πόρποδας, 1997) και βέβαια, έχει να κάνει 

ελάχιστα με την όραση και μόνο του ατόμου. Χαρακτηρίζεται από ελλείμματα στην οπτική 

αντίληψη, την οπτική διάκριση και την οπτική μνήμη (Στασινός, 1999). Τα χαρακτηριστικά των 

ατόμων με οπτική δυσλεξία είναι δυσκολία στη διάκριση λέξεων ή γραμμάτων που έχουν οπτική 

ομοιότητα ή κατοπτρική αντιστοιχία και συγκεχυμένη κατανόηση των γραπτών συμβόλων. 

Επίσης παρουσιάζουν δυσκολία στην ανάγνωση των λέξεων «ολικά». Τις λέξεις τις 

επεξεργάζονται αναλυτικά χρησιμοποιώντας την ανάλυση και τη σύνθεση, η οποία τους βοηθάει 

να διαβάσουν ακόμα και ψευδολέξεις. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι αν για την ανάγνωση μιας 

πρότασης δέκα σειρών ο κανονικός αναγνώστης χρειάζεται περίπου τρία λεπτά της ώρας, ο 

μαθητής με οπτική δυσλεξία θα χρειαστεί τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (Πόρποδας, 1997). Τα 

ευδιάκριτα κλινικά χαρακτηριστικά της Οπτικής δυσλεξίας περιλαμβάνουν παραλείψεις λέξεων 

και γραμμάτων, αναστροφή γραμμάτων, παράλειψη άρθρων, σύντμηση λέξεων, δυσανάγνωστη 

γραφή, καταληκτικά λάθη, έλλειψη δομημένου λόγου, παράλειψη τόνων, χρήση κεφαλαίων 

γραμμάτων ανάμεσα σε μικρά γράμματα, κατοπτρική γραφή, έλλειψη σημείων στίξης και λάθη 

ιστορικής ορθογραφίας. 

 Ο δεύτερος τύπος, η ακουστική δυσλεξία, χαρακτηρίζεται από ένα έλλειμμα ικανότητας 

του ατόμου να αναπαριστά στο νου τους ξέχωρους ήχους της ομιλούμενης γλώσσας, να 

χρησιμοποιεί τους φωνητικούς κανόνες, να αποκωδικοποιεί άγνωστες λέξεις, να προβαίνει σε 

μίξη-σύνθεση ήχων, να κατονομάζει πρόσωπα και πράγματα και να τηρεί την ακουστική 

ακολουθία, η οποία συνδέεται με την δυνατότητα απομνημόνευσης συναφών πληροφοριών, 

τηρώντας τη σωστή τους διάταξη και σειρά (Στασινός, 1999). Το παιδί αυτής της κατηγορίας 

παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάλυση των λέξεων σε ακουστικές μονάδες συλλαβικής βάσεως 

και 18 στη σύνθεση συλλαβικών ακουστικών μονάδων σε λεξικά σύνολα με εννοιολογικό 

περιεχόμενο (Πόρποδας, 1997). Επίσης χαρακτηρίζεται από αδυναμία στην συνειδητοποιημένη 

ακοή, στη διάκριση ακουστικών λεπτομερειών, στην ακουστική σύλληψη, μνήμη και 

αναπαραγωγή. Επειδή το παιδί με ακουστική δυσλεξία δεν μπορεί να αναγνωρίζει μικρές 

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

ήχους με τα αντίστοιχα γραπτά τους σύμβολα. Έτσι, η απόδοσή του στη γραφή-ορθογραφία είναι 
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πολύ χαμηλή και μάλιστα κατώτερη από την αναγνωστική του επίδοση (Πόρποδας, 1997). 

Χαρακτηριστικά παραλείπει φθόγγους, συλλαβές και καταλήξεις λέξεων. Ενδεικτικά, αναφέρεται 

ότι ένα παιδί με δυσλεξία αυτού του τύπου, στην καλύτερη περίπτωση χρειάζεται 3-5 λεπτά της 

ώρας για να γράψει καθ’ υπαγόρευση μια απλή πρόταση (Στασινός, 1999).  

Με βάση τα λάθη των δυσλεξικών, ο Boder (1973) εξέλιξε την ταξινόμηση των Johnson 

& Mykelbust, προτείνοντας ένα μοντέλο με τρεις κατηγορίες αναφορικά με τις δυσλειτουργίες 

της ανάγνωσης και της γραφής: την Φωνητική (Dysphonetic dyslexia), την Οπτική (Dyseidetic 

dyslexia) και την Μικτή δυσλεξία ή Αλεξία (Mixed dyslexia or Alexia). Η πρώτη κατηγορία 

αντιστοιχεί στο 65% των περιπτώσεων και χαρακτηρίζεται από αδυναμία στην ικανότητα του 

παιδιού να συνδέσει ήχους με σύμβολα (Council on Scientific Affairs, 1989). Η διάκριση των 

ήχων και η φωνολογική ανάλυση είναι αργή ενώ στην ορθογραφία χρησιμοποιεί την οπτική 

μνήμη. Η δεύτερη κατηγορία αντιστοιχεί στο 10% των περιπτώσεων και χαρακτηρίζεται από 

φτωχή οπτική αναγνώριση (Council on Scientific Affairs, 1989). Το παιδί αδυνατεί να αναπτύξει 

οπτικό λεξικό, να οπτικοποιήσει και να ανακαλέσει τα σχήματα των γραμμάτων και λέξεων. 

Παρουσιάζει επίσης δυσκολίες κατεύθυνσης γραμμάτων, απόστασης των λέξεων και των 

συλλαβών, έλλειψη προσανατολισμού στο χώρο (γράμματα πάνω ή κάτω από τη γραμμή), 

καθρεπτική γραφή, και σύνδεση των λέξεων (Καραπέτσας & Μήτσιου, 1998).  

Σύμφωνα με τον Bakker (1979), υπάρχουν δύο βασικοί τύποι δυσλεξίας, ο τύπος “L” και 

ο τύπος “P”. Ο πρώτος τύπος “L” διαβάζει γρήγορα, παραβλέπει γράμματα, λέξεις ή ακόμα και 

φράσεις μέσα σε ένα κείμενο. Κάνει σημαντικά λάθη υποκατάστασης γραμμάτων στην ανάγνωσή 

του. Ο δεύτερος τύπος “P”, εμφανίζει μια υπερανάπτυξη των λειτουργιών του δεξιού 

ημισφαιρίου. Αυτός ο τύπος είναι ευαίσθητος στα αντιληπτικά σύμβολα του κειμένου, διαβάζει 

αργά και κάνει συμπερασματικά και υποθετικά λάθη κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. 

 Το 1987 η Margaret Snowling πρότεινε την ταξινόμηση των δυσλεξικών σε δύο 

κατηγορίες, την Φωνολογική δυσλεξία (Phonological dyslexia) και την Επιφανειακή δυσλεξία 

(Surface dyslexia). Η φωνολογική δυσλεξία αναφέρεται σε μία ομάδα ατόμων που 

αντιμετωπίζουν 19 δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση των λέξεων μέσω της αντιστοιχίας ήχου-

γράμματος, με αποτέλεσμα η αναγνώριση των λέξεων να γίνεται μόνο μέσω του οπτικού λεξικού. 

Η επιφανειακή δυσλεξία παρουσιάζει τα αντίθετα χαρακτηριστικά. Τα άτομα που ανήκουν στην 

κατηγορία αυτή είναι ικανά να αποκωδικοποιήσουν λέξεις με βάση τα φωνήματα αλλά 

παρουσιάζουν προβλήματα στην αντίληψη και ανάγνωση λεξικών μονάδων ως οπτικό σύνολο. 

 Η πιο πρόσφατη ταξινόμηση είναι των Bowers & Wolf (1993), οι οποίοι αναφέρουν τρεις 

τύπους κατηγοριοποίησης, ανάλογα με τα προβλήματα που παρουσιάζονται: α) Δυσλεξία με 

φωνολογικά ελλείμματα (Phonological Deficits, PD), που περιλαμβάνει λάθη φωνολογικής 
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κωδικοποίησης και ακουστικής διάκρισης, β) Δυσλεξία με ελλείμματα στην ταχύτητα 

επεξεργασίας ονομάτων (Processes Naming-speed Deficits, NSD) που περιλαμβάνει δυσκολία 

στην αυτόματη εύρεση κατάλληλων λέξεων και γ) Δυσλεξία με διπλό έλλειμμα (Double-Deficit 

subtype, DD) όπου συνυπάρχουν οι δύο δυσλειτουργίες.  

Συνοψίζοντας τις παραπάνω θεωρίες, είναι φανερή μία σύγκλιση σε δύο βασικές 

κατηγορίες δυσλεξίας, την ακουστική ή φωνολογική και την οπτική. Και οι δύο κατηγορίες είναι 

καρπός της θεωρίας του μεγαλοκυτταρικού συστήματος (Galaburda & Livingstone, 1993) η 

οποία υποστηρίζει ότι τα δυσλεξικά άτομα εμφανίζουν διαφορετικό μέγεθος των κυττάρων στο 

μεγαλοκυτταρικό σύστημα στο Κ.Ν.Σ σε σχέση με το φυσιολογικό πληθυσμό, σύστημα που είναι 

υπεύθυνο για τις λειτουργίες οπτικής και ακουστικής επεξεργασία των πληροφοριών και στις 

οποίες οι δυσλεξικοί υστερούν. 

 

2.6 Χαρακτηριστικά δυσλεξίας 

Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ένα δυσλεξικό παιδί είναι ποικίλα και αφορούν την 

ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία της γλώσσας, τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 

μνήμη, το συντονισμό, τις δυσκολίες στην οργάνωση, τις δυσκολίες στη διαδικασία πρόσληψης 

πληροφοριών και τις φωνολογικές δυσκολίες (Peer & Reid, 2003). Λόγω του ότι υπάρχει 

ασυμφωνία μεταξύ νοητικής ικανότητας του παιδιού και αναγνωστικής-ορθογραφικής επίδοσής 

του  το δυσλεξικό παιδί αντιμετωπίζει έντονες δυσκολίες στην επεξεργασία των συμβόλων της 

γραπτής γλώσσας,  η ανάγνωσή του διαφέρει ποιοτικά και ποσοτικά από αυτή του κανονικού 

αναγνώστη,  η αναγνωστική-ορθογραφική του καθυστέρηση δεν αποτελεί μέρος μιας γενικότερης 

μαθησιακής καθυστέρησης Ωστόσο, η δυσλεξία διαφέρει από παιδί σε παιδί. Δεν υπάρχει ενιαία 

μορφή με κάποια απόλυτα κοινά χαρακτηριστικά. Δεν είναι απαραίτητο βέβαια 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 (Πόρποδας, 1997). Ο αριθμός των 

συμπτωμάτων σε ένα παιδί δεν υποδηλώνει το πόσο σοβαρή είναι μια ειδική μαθησιακή 

δυσκολία. Για να ορίσει κανείς τη σοβαρότητα της κατάστασης πρέπει να λάβει υπ’ όψη τη 

μελέτη της νοημοσύνης και της συμπεριφοράς (Νικολάου-Παπαναγιώτου & Συρίγου-

Παπαβασιλείου, 1997).  Σύμφωνα με τον Μάρκου (1996) και οι δύο μορφές δυσλεξίας, 

παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

  1.  Αδυναμία ακουστικής σύλληψης και διάκρισης φθόγγων: Δεν μπορούν να συλλάβουν 

και να διακρίνουν ακουστικά τις λεπτές αποχρώσεις των φθόγγων γι αυτο και  δυσκολεύονται να 

ξεχωρίσουν τους φθόγγους που μοιάζουν ηχητικά (α-ο, ο-ου) ή έχουν την ίδια οξύτητα (β - θ, δ - 
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θ). Επίσης δεν ακούνε την διαφορά στον τονισμό των λέξεων, κυρίως στα παρώνυμα (γνωρίζω - 

χαρίζω) και πολλές φορές τις καταλήξεις των λέξεων (παραλείπουν το τελικό –ς).  

 

 2.  Αδυναμία οπτικής αντίληψης, μνήμης και παρατηρητικότητας των μορφών: Δεν 

μπορούν να συγκρατούν στη μνήμη τους τις λεπτές διαφορές μεταξύ μερικών  γραμμάτων, 

αριθμών, μορφών ή σχημάτων (α - ο, ε - ω ή 3, ρ - 9, Μ - Ν, οι - ιο, σπ - στ). Δυσκολεύονται 

επίσης στη συγκράτηση της εικόνας των λέξεων που έχουν ομοιότητες (θέμα - δέμα) και πολλά 

γράμματα τα βλέπουν κατοπτρικά. Πολλές φορές, δίνουν την εντύπωση ότι βλέπουν τη λέξη για 

πρώτη φορά έστω κι αν αυτή ανήκει στο βασικό λεξιλόγιό τους ή την έχουν γράψει αρκετές 

φορές. Σχετικά με την αδυναμία παρατηρητικότητας των μορφών, έχουν δυσκολία να 

συγκρατήσουν στη μακροπρόθεσμη μνήμη τους σχήματα χωρών, ηπείρων, αριθμών, όπως επίσης 

την μορφή και τη δομή των προτάσεων. Επιπλέον προβλήματα δημιουργούν τα μαθηματικά 

σύμβολα των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων. 

 

3.  Αδυναμία ανάγνωσης και κατανόησης κειμένου: Το δυσλεξικό παιδί, ενώ καταβάλει 

μεγάλη προσπάθεια να διακρίνει οπτικά ή ακουστικά τις συλλαβές ή τα γράμματα και τις λέξεις 

στο κείμενο, όχι μόνο διαβάζει αργά αλλά χάνει και το νόημα όσων διαβάζει. Οι δύο διαδικασίες, 

κατανόηση και αναγνώριση των λέξεων παρουσιάζουν την εικόνα δύο παράλληλων γραμμών οι 

οποίες δεν μπορούν να συναντηθούν, ενώ θα έπρεπε να συμπίπτουν και να γίνονται ταυτόχρονα. 

Ο λανθασμένος τονισμός, επίσης των λέξεων έχει ως αιτία το παραπάνω γεγονός. Την στιγμή της 

ανάγνωσης, ο δυσλεξικός μαθητής δεν ξέρει που ακριβώς τονίζεται η λέξη που διαβάζει, ενώ 

πολλές φορές δεν γνωρίζει την ίδια τη λέξη. 

 

4.  Δυσκολίες και αστάθεια στον προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο και  στη 

γενική κινητικότητα: Παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα στον προσανατολισμό στο χώρο και 

στο χρόνο. Δυσκολεύονται να διακρίνουν τις προμαθηματικές έννοιες (πάνω-κάτω, δεξιά-

αριστερά) και τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Δυσκολεύονται στη μαθηματική σειρά των 

αριθμών, στις αυθαίρετες σειροθετήσεις (μέρες της εβδομάδας, μήνες, αλφάβητο, προπαίδεια), 

στα κλάσματα και στις μουσικές νότες.  

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που συγκροτούν το γενικό μαθησιακό προφίλ αυτών 

των παιδιών είναι τα εξής:  

 Ένα ανεξήγητο χάσμα μεταξύ ικανοτήτων χρήσης του γραπτού λόγου και γενικής 

νοημοσύνης.  
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 Προσθαφαιρέσεις και αντιστροφές γραμμάτων, συλλαβών και λέξεων κατά την 

ανάγνωση και τη γραφή.  

 Σύγχυση γραμμάτων που μοιάζουν ακουστικά ή οπτικά κατά την ανάγνωση και τη 

γραφή.  

 Δυσκολία στην έκφραση ιδεών σε γραπτή μορφή.  

  Δυσκολίες με τον προσανατολισμό στο χώρο (π.χ. σύγχυση του αριστερά/δεξιά).  

 Αδύναμη βραχυπρόθεσμη μνήμη και μνήμη ακολουθιών.  

 Δυσκολία στην προφορική επανάληψη πολυσύλλαβων λέξεων (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010).  

 

Η ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία είναι μια ειδική αδυναμία εκμάθησης της ανάγνωσης με 

συνέπειες και στη γραφή, ενώ ο μαθητής κατά κανόνα, έχει σχετικά καλή ή και πάνω από το 

μέσο όρο νοημοσύνη (Κασσέρης, 2002). Πολλά κι επίμονα είναι συνήθως τα λάθη του 

δυσλεξικού παιδιού στην ανάγνωση και τη γραφή. Τα περισσότερα και πιο χαρακτηριστικά 

δυσλεκτικά λάθη είναι τα εξής:  

 Λάθη γραμμάτων: Αναγραμματισμοί (ρολόι – λορόι), παραλείψεις (κήπος – κπος ή 

κηπς), αντικατάσταση γραμμάτων και καθρεπτική γραφή.  

 Λάθη σε συλλαβές: Πρόσθεση (νερό – νενερο), απλοποίηση φθογγικών 

συμπλεγμάτων και τραυλισμοί.  

 Λάθη με λέξεις: Περιληπτοποίηση (Ο Νίκος ήρθε σπίτι – Νικοθεπιτι), 

αντικατάσταση λέξεων από άλλες, χωρισμός της λέξης, αδυναμία αναγνώρισης 

γνωστής λέξης σε άγνωστο κείμενο.  

 Λάθη στη χρήση των σωστών γραμματικών τύπων.  

 Διακοπτόμενη ανάγνωση (Καρπαθίου, 2008).  

 

Τα παιδιά με δυσλεξία αντιμετωπίζουν δυσχέρειες και στις μαθηματικές περιοχές, έννοιες 

και δεξιότητες, όπως:  

 Βασικοί μηχανισμοί: κατάκτηση της έννοιας της διατήρησης των μεγεθών (αριθμού, 

ποσότητας, όγκου), κατανόηση της θεσιακής αξίας των ψηφίων, κατανόηση του 

νοήματος των αλγορίθμων σε σχέση με πραγματικές ενέργειες.  

 Αποκωδικοποίηση γραπτού/προφορικού λόγου: κατανόηση των ζητουμένων των 

προβλημάτων, κατανόηση οδηγιών εκπαιδευτικού, σύγχυση συμβόλων που μοιάζουν 

οπτικά (π.χ. 6/9 +/χ), κατά την ανάγνωση και τη γραφή, σύνδεση όρων με τα 

σύμβολά τους και συμβόλων με τα ονόματά τους.  
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 Κατεύθυνση/προσανατολισμός: θέση αριθμών και άλλων συμβόλων στο χώρο, 

εργασία κατά τη σωστή κατεύθυνση (δεξιά/αριστερά, πάνω/κάτω), χρησιμοποίηση 

οργάνων γεωμετρίας (π.χ. μοιρογνωμονίου).  

 Οργάνωση εργασίας: τήρηση αλγορίθμων (απαράβατης σειράς ενεργειών), τήρηση 

σχεδίου επίλυσης προβλήματος.  

 Μνήμη: συγκράτηση αριθμητικών δεδομένων και ειδικά των πινάκων του 

πολλαπλασιασμού, συγκράτηση διαδικασιών και κανόνων, συγκράτηση 

πληροφοριών κατά την εκτέλεση πράξεων (π.χ. κρατούμενα) και την επίλυση 

λεκτικών προβλημάτων (δεδομένα) (Μιχελογιάννης & Τζενάκη, 2000).  

 

Γενικά, τα παιδιά με ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία παρουσιάζουν κάποια χαρακτηριστικά 

με πολλές δυσκολίες σε διάφορους τομείς αν και οι εμφανέστερες, ωστόσο, από αυτές 

παρουσιάζονται στην ανάπτυξη της δεξιότητας για ανάγνωση και ορθογραφία. Μερικά από αυτά 

τα χαρακτηριστικά είναι:  

 Διαφορά ανάμεσα στην επίδοση που θα περιμέναμε στο γλωσσικό μάθημα βάσει της 

νοητικής τους ικανότητας και εκείνης που παρουσιάζουν.  

 Δυσκολία στον προσανατολισμό και τις χωροχρονικές έννοιες.  

 Αδυναμία συγκέντρωσης προσοχής.  

 Χαμηλή βραχύχρονη μνήμη.  

 Έλλειψη οργάνωσης.  

 Δυσκολία στην αντίληψη της διαδοχής και της αλληλουχίας.  

 Δυσκολία στην επεξεργασία του φωνολογικού επιπέδου της γλώσσας (λάθη 

συγκερασμού γλωσσικών φθόγγων κ.λπ.).  

 Δυσκολία στην οπτική και ακουστική μνήμη (Φλωράτου, 2009).  

 

2.7 Ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό διαπιστώσαμε ότι πάρα πολλοί είναι οι μαθητές με Δυσλεξία που 

συναντώνται καθημερινά στα σχολεία. Αυτοί οι μαθητές αποτελούν ένα πραγματικό μυστήριο 

για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τους γονείς τους, γιατί ενώ η νοημοσύνη τους είναι 

φυσιολογική, η επίδοση τους στις σχολικές τους υποχρεώσεις είναι ανεξήγητα χαμηλή και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο σχολείο φαίνονται ανυπέρβλητα. Κάποιοι μπορεί να 

αποδώσουν αυτήν την ανεξήγητα χαμηλή επίδοση σε προβλήματα όρασης, σε ψυχολογικές 

διαταραχές, σε κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες, ενώ κάποιοι άλλοι ίσως σπεύσουν να τις 

αποδώσουν σε τεμπελιά ή αδιαφορία.  Το φαινόμενο της Δυσλεξίας δεν είναι καινούργιο αλλά 
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υπάρχει από παλιά. Πολλοί γονείς θυμούνται τα παιδιά τους που δεν απέδιδαν στο σχολείο παρά 

την βοήθεια που τους παρείχαν και ενώ η νοημοσύνη τους ήταν φυσιολογική, και σε πολλές 

περιπτώσεις ανώτερη από πολλούς μαθητές.  

Η δυσλεξία διαρκεί για όλη τη ζωή και αναγνωρίζεται σε παιδιά προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας, σε έφηβους και ενήλικες. Με ειδική προσέγγιση και βοήθεια οι δυσλεξικοί 

όλων των ηλικιών μπορούν να μάθουν και να αποδώσουν αποτελεσματικά. Έχει παρατηρηθεί 

ότι οι δυσλεξικοί παρουσιάζουν από τη μια ένα σύνολο δυσκολιών ,ενώ από την άλλη πιθανόν 

να έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρίσματα. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω είναι σημαντικό 

να γίνεται όσο το δυνατό συντομότερα στο σχολείο η διάγνωση της δυσλεξίας, καθώς η 

ολοκληρωμένη αντιμετώπιση βοηθά τα παιδιά να αναπτύσσουν δεξιότητες που τους επιτρέπουν 

να ξεπερνούν το πρόβλημα και έτσι να φτάνουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.  

Στο επόμενο κεφάλαιο θα εστιάσουμε στο λεξιλόγιο των παιδιών με δυσλεξία, στις 

στρατηγικές και στη διδασκαλία του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Το λεξιλόγιο μιας Γ2/ΞΓ 

3.0 Εισαγωγή  

Στο παρόν κεφάλαιο θα επικεντρωθούμε στο λεξιλόγιο μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. 

Στο υποκεφάλαιο 3.1. γίνεται αναφορά στον ορισμό της λέξης και στο υποκεφάλαιο 3.2 

παρουσιάζονται οι στρατηγικές εκμάθησης και διδασκαλίας του λεξιλογίου μιας δεύτερης/ ξένης 

γλώσσας. Τέλος, στο υποκεφάλαιο 3.3 αναλύονται δυσχέρειες των δυσλεξικών μαθητών 

αναφορικά με την κατάκτηση του λεξιλογίου.   

 

3.1 Ορισμός της λέξης 

Ο κλάδος που μελετά τη λέξη (word) και το λεξιλόγιο (vocabulary) σε όλα τα επίπεδα 

ανάλυσης δηλαδή το μορφολογικό, το σημασιολογικό, το ετυμολογικό, το συντακτικό, το 

φωνολογικό κτλ. ονομάζεται λεξικολογία. Ο όρος λεξικολογία (lexicology) ορίζεται στα γενικά 
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γλωσσικά λεξικά της ελληνικής αλλά και τα λεξικά γλωσσολογικής ορολογίας με τέτοιο τρόπο 

που του προσδίδει ισχύ αυτόνομου κλάδου της γλωσσολογίας. Σύμφωνα με το λεξικό του 

Μπαμπινιώτη η λεξικολογία «έχει ως αντικείμενο μελέτης το λεξιλόγιο μιας γλώσσας σε όλα τα 

επίπεδα, και του οποίου τα διδάγματα εφαρμόζει η λεξικογραφία».  

Η «λέξη» είναι ένας όρος με διάφορες σημασίες. Ανάλογα με την οπτική γωνία από την 

οποία βλέπουμε μια λέξη αλλάζει και η σημασία που έχει ο όρος. Όταν δηλαδή προσεγγίζουμε 

μια λέξη, μέσα από τα διάφορα επίπεδα ανάλυσης, τότε εξετάζεται και μια διαφορετική πτυχή 

της λέξης, μια διαφορετική λέξη. Αναζητώντας τον όρο «λέξη» στα γενικά γλωσσικά λεξικά, 

γίνεται αντιληπτό ότι οι ορισμοί περιγράφουν με έναν κοινό αλλά απλοϊκό τρόπο τη σημασία 

του όρου. Για παράδειγμα, στο Μείζον Ελληνικό Λεξικό η «λέξη» ορίζεται ως: «το μικρότερο 

στοιχείο του λόγου, που εκφράζει μια αυτοτελή έννοια ή σχέση εννοιών ή η γραπτή παράσταση 

αυτού του στοιχείου…». Στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής η «λέξη» ορίζεται ως: «η 

γλωσσική μονάδα που περιέχει σημασία και γραμματικό προσδιορισμό… η γραπτή παράσταση 

της λέξης…». Από τους παραπάνω ορισμούς βγαίνει το συμπέρασμα ότι η λέξη είναι «μονάδα» 

η οποία «μπορει να σταθεί ελεύθερα στο λόγο», «έχει γραπτή ή προφορική μορφή», είναι 

«φορέας σημασίας ή γραμματικής λειτουργίας» και στο γραπτό λόγο οι λέξεις «αναγνωρίζονται 

από τα κενά διαστήματα που τις χωρίζουν μεταξύ τους».  

Η δυσκολία ορισμού της «λέξης» γίνεται αντιληπτή από τους ορισμούς που προτείνουν 

τα ειδικότερα λεξικά, τα οποία επικεντρώνονται στην ερμηνεία της γλωσσολογικής ορολογίας. 

Το λεξικό του Σακελλαριάδη δίνει τον παρακάτω ορισμό: «η παραδοσιακή γραμματική θεωρεί 

τη λέξη ως τη βασική μονάδα γλωσσικής ανάλυσης. Στις σύγχρονες όμως γλωσσικές μελέτες 

έχει επικρατήσει πλέον η έννοια του μορφήματος και όχι της λέξης. Η λέξη είναι μια έννοια για 

την οποία είναι δύσκολο να δώσουμε έναν ορισμό που να ισχύει για όλες τις γλώσσες…». Στο 

Λεξικό Γλωσσολογίας και Φωνητικής του Κρύσταλ ο όρος «λέξη», ορίζεται με πιο σύνθετο 

τρόπο ως εξής: «Μονάδα έκφρασης η οποία αναγνωρίζεται καθολικά και διαισθητικά από τους 

φυσικούς ομιλητές και στον προφορικό και στον γραπτό λόγο. Εντούτοις, υπάρχουν αρκετές 

δυσκολίες ως προς τη συνεπή χρήση του όρου τόσο σε σχέση με άλλες κατηγορίες της 

γλωσσικής περιγραφής όσο και στη σύγκριση με γλώσσες διαφορετικών δομικών τύπων. Αυτά 

τα προβλήματα σχετίζονται κυρίως με την εξακρίβωση και τον ορισμό της λέξης… Οι λέξεις 

είναι οι φυσικά οριζόμενες μονάδες που απαντούν σε ένα τμήμα γραφής (που περικλείεται σε 

κενά διαστήματα) ή σε ένα τμήμα λόγου (όπου η εξακρίβωση είναι δυσκολότερη, αλλά όπου 

μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις για τον εντοπισμό των ορίων, όπως τα χαρακτηριστικά της παύσης 

ή της άρμοσης). Η «λέξη» υπ’ αυτή την έννοια αναφέρεται ως ορθογραφική λέξη(orthographic 

word) (για τη γραφή) ή ως φωνολογική λέξη (phonological word) (για τον προφορικό λόγο)». 
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Από την άλλη πλευρά, στο Lexicon of Linguistics ο όρος «λέξη» ορίζεται διαφορετικά ανάλογα 

υπό ποιο πρίσμα εξετάζεται, δηλαδή της μορφολογίας, της σύνταξης και της φωνολογίας: 

«Μορφολογία: οι λέξεις είναι μορφολογικά αντικείμενα τα οποία μπορούν να αποτελούν το 

εξαγόμενο των διεργασιών της προσφυματοποίησης και της σύνθεσης, χωρίς αυτό να είναι 

απαραίτητο. Σύνταξη: οι λέξεις θεωρούνται γενετικά ως ατομικά στοιχεία: είναι τα μη διαιρετά 

δομικά συστατικά της σύνταξης, τα οποία μπορει να αποτελούν το εισαγόμενο αλλά όχι το 

εξαγόμενο των συντακτικών διεργασιών, αφού τα μέρη που τις αποτελούν δεν είναι 

προσπελάσιμα από τους συντακτικούς κανόνες… Φωνολογία: οι λέξεις είναι φωνολογικά 

αντικείμενα τα οποία συνιστούν το πεδίο εφαρμογής των λεξικών φυσιολογικών κανόνων».  

Οι λέξεις μπορούν να χωριστούν σε δυο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία 

περιλαμβάνει λέξεις οι οποίες έχουν σημασία και ονομάζονται λεξικές λέξεις (lexical words) ή 

λέξεις περιεχομένου (content words). Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει λέξεις οι οποίες δεν 

φέρουν σημασία αλλά απλά εκτελούν κάποια γραμματική λειτουργία και ονομάζονται 

γραμματικές λέξεις (grammatical words) ή λειτουργικές λέξεις (function words). Σύμφωνα με 

τον Cruse η διάκριση μεταξύ των δυο κατηγοριών αντικατοπτρίζει τη διάκριση μεταξύ λεξικής 

σημασίας και γραμματικής σημασίας ή λευκότητας και γραμματικότητας. Επιπλέον ο Cruse 

επεκτείνει την διάκριση στα στοιχεία ανοικτής τάξης ή ανοικτού συνόλου και τα στοιχεία 

κλειστής τάξης ή κλειστού συνόλου.  Η έννοια των επιθέτων «ανοικτή» και «κλειστή» ως 

προσδιορισμών των δυο τάξεων λέξεων προέρχεται από την κυριότερη ιδιότητα των στοιχείων 

που τις αποτελούν. Το σύνολο των λεξικών λέξεων θεωρείται «ανοικτό» αφού δέχεται συνεχώς 

νέα μέλη, ενώ το σύνολο των γραμματικών λέξεων θεωρείται «κλειστό» αφού δεν δέχεται νέα 

μέλη.  Η διάκριση αυτή δεν θα πρέπει να θεωρείται μια αυστηρή διχοτομία αλλά αντίθετα ως μια 

διαβαθμισμένη κλίμακα που να γνωρίζει διαφορετικές βαθμίδες σημασιακής πληρότητας, 

δηλαδή περισσότερο ή λιγότερο λεξικές λέξεις και περισσότερο ή λιγότερο γραμματικές λέξεις 

(Ξυδόπουλος, 2008, σελ. 48-79). 

Το σύνολο των λέξεων μιας γλώσσας αποτελεί το λεξιλόγιο της. Η γνώση του ομιλητή-

χρήστη αναφορικά με το λεξιλόγιο ονομάζεται λεξιλογική ικανότητα. Το λεξιλόγιο αποτελεί 

οργανικό μέρος του γλωσσικού συστήματος και έχει άμεση σχέση με την εξωγλωσσική 

πραγματικότητα. Η γλώσσα αποτελεί μέσο διαφύλαξης και μετάδοσης της γνώσης και των 

εμπειριών του ανθρώπου. Η λειτουργία του λεξιλογίου συνίσταται στο να αναπαριστάνει 

γλωσσικά τον εξωγλωσσικό κόσμο. Η επίδραση της κοινωνικής νόρμας αλλά και των στοιχείων 

που αφορούν την προσωπικότητα των ομιλητών είναι περισσότερο αισθητή στο λεξιλόγιο γι 

αυτο και υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια της γλωσσικής ικανότητας στο λεξιλογικό τομέα. Χάρη 

στην άμεση σχέση του λεξιλογίου με την εξωγλωσσική πραγματικότητα, η λεξιλογική αλλαγή 
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μεταδίδεται πιο γρήγορα, γι αυτο και εξελίσσεται με ταχύτερο ρυθμό. Νέες λέξεις γεννιούνται, 

ορισμένες παλιές υποχωρούν, γίνονται λιγότερο εύχρηστες ή δεν χρησιμοποιούνται καθόλου, 

ενώ κάποιες αποκτούν καινούρια σημασία. Οι αλλαγές αυτές γίνονται γρήγορα και γίνονται 

αντιληπτές από τους ομιλητές. Ο ρόλος του ατομικού παράγοντα στο λεξιλόγιο είναι αυξημένος 

γι αυτό και έχει χαρακτήρα πιο δυναμικό και πιο δημιουργικό. Η γνώση για τις λέξεις 

εξασφαλίζει την ικανότητα να χρησιμοποιούνται στην πρόταση με ικανοποιητικό βαθμό 

αποτελεσματικότητας (Μότσιου, 1994, σελ. 45-65). 

 

3.2 Στρατηγικές εκμάθησης και διδασκαλίας του λεξιλογίου μιας Γ2/ΞΓ 

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντούμε τον όρο στρατηγικές (strategies), στρατηγικές 

μάθησης (learning strategies και learner strategies), στρατηγικές γλωσσικής χρήσης (language 

use strategies) αλλά και στρατηγικές προσέγγισης/συμπλήρωσης εξεταστικών δοκιμασιών (test-

taking strategies), προσδιορίζοντας σε κάθε περίπτωση μια ξεχωριστή άποψή τους.  

Οι «στρατηγικές μάθησης» προσδιορίζονται από τους O’Malley και Chamot (1990: 1) ως 

οι «ιδιαίτερες σκέψεις και συμπεριφορές, που χρησιμοποιούν τα άτομα για να τους βοηθήσουν 

να καταλάβουν, να μάθουν ή να ανασύρουν νέες πληροφορίες». Στο βασικό της εγχειρίδιο η 

Oxford (1990: 8) ορίζει τις στρατηγικές μάθησης ως «τις συγκεκριμένες ενέργειες, που 

αναλαμβάνει ο μαθητής προκειμένου να κάνει τη μάθηση ευκολότερη, γρηγορότερη, πιο 

διασκεδαστική, πιο αυτόνομη, πιο αποτελεσματική και με περισσότερες δυνατότητες μεταφοράς 

σε νέες καταστάσεις». Σε ένα άλλο σημείο η Oxford (2003) ορίζει τις στρατηγικές μάθησης ως 

«συγκεκριμένες ενέργειες, συμπεριφορές, βήματα ή τεχνικές, που οι μαθητές/σπουδαστές 

(συχνά σκόπιμα) χρησιμοποιούν για να βελτιώσουν την πρόοδό τους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

στη δεύτερη γλώσσα». 

Ειδικότερα για τη διδασκαλία και την εκμάθηση του λεξιλογίου χρησιμοποιείται 

αντίστοιχα μία μεγάλη ποικιλία στρατηγικών· πριν όμως από την ενδεικτική παρουσίαση 

ορισμένων από αυτές είναι σκόπιμη η διευκρίνιση του τι σημαίνει διδάσκω και μαθαίνω μία 

λέξη. Έτσι, διδάσκω μία λέξη σημαίνει: α. καθιστώ σαφές το σημαίνον και το σημαινόμενό της 

β. εντάσσω τη λέξη σε ένα παράδειγμα, σε δίκτυα και σχέσεις με άλλες λέξεις (την εντοπίζω 

δηλαδή στο συνταγματικό και στον παραδειγματικό άξονα) γ. περιγράφω το συντακτικό 

περιβάλλον στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δ. επισημαίνω τις κυριολεκτικές και 

μεταφορικές χρήσεις της. Αντίστοιχα, μαθαίνω μία λέξη σημαίνει: α. αναγνωρίζω αυτόματα τη 

λέξη σε φυσικά συμφραζόμενα β. μαντεύω τι σημαίνει μία λέξη ενταγμένη σε γλωσσικά 

συμφραζόμενα και γ. μπορώ και χρησιμοποιώ τη λέξη στο ίδιο ή σε ανάλογα συμφραζόμενα 

(Γαβριηλίδου, 2001) στην ουσία δηλαδή κατακτώ τόσο το παθητικό όσο και το ενεργητικό 
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λεξιλόγιο στη γλώσσα – στόχο. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται κατά την εκμάθηση και 

τη διδασκαλία του λεξιλογίου ταξινομούνται σε διάφορες τυπολογίες, ενώ ποικίλα είναι και τα 

κριτήρια ταξινόμησής τους (Nation 2001). Έτσι, άλλες στρατηγικές ενεργοποιούν τη μνήμη, 

άλλες εστιάζονται περισσότερο στη γλώσσα, ενώ ευρύτατα χρησιμοποιούνται και στρατηγικές 

για την ανάπτυξη του λεξιλογίου μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, χωρίς ωστόσο να 

αποκλείεται η ταυτόχρονη ένταξη στρατηγικών σε περισσότερες από μία ομάδες.  

Υπάρχει διάκριση μεταξύ προγραμματισμένων και απρογραμμάτιστων στρατηγικών 

διδασκαλίας του λεξιλογίου. Οι απρογραμμάτιστες στρατηγικές διδασκαλίας σχετίζονται με 

αυθόρμητες αντιδράσεις των εκπαιδευτικών με στόχο να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους, 

όταν παραστεί ανάγκη, στην οποία αυτοσχεδιάζουν οι εκπαιδευτικοί. Η διαδικασία αυτή 

περιλαμβάνει τρία στάδια, όπου ο δάσκαλος (1) μεταφέρει την έννοια, (2) τους ελέγχους, για 

παράδειγμα, ζητώντας ερωτήσεις και (3) εδραιώνει την έννοια στη μνήμη των μαθητών. Η 

προγραμματισμένη διδασκαλία του λεξιλογίου αναφέρεται σε ηθελημένη διδασκαλία του 

λεξιλογίου. Περιλαμβάνει τη χρήση στρατηγικών διδασκαλίας, δηλαδή τρόπους με τους οποίους 

οι εκπαιδευτικοί εισαγάγουν και  παρουσιάζουν την έννοια και τη μορφή των νέων λεξιλογικών 

στοιχείων, ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναθεωρήσουν και να κάνουν πρακτική, δηλαδή 

ανακύκλωση αυτού που είναι ήδη γνωστό, και να παρακολουθούν και να αξιολογούν το επίπεδο 

της απόκτησης των διαφόρων συνιστωσών της λεξιλογικής γνώσης. Αυτή η διδασκαλία 

προϋποθέτει από τους δασκάλους να αφιερώσουν ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για να 

ασχολούνται με το λεξιλόγιο, που περιλαμβάνει την  «εξερεύνηση» των διαφόρων πτυχών των 

λεξιλογικών γνώσεων, καθώς και την πρόκληση από τους εκπαιδευόμενους να επεξεργάζονται 

ενεργά λεξιλογικά στοιχεία (Pavicic Takac, 2008).   

Σύμφωνα με τον Hatch και Brown (2000) οι στρατηγικές μάθησης του λεξιλογίου 

αποτελούνται από πέντε βασικά βήματα: (1) αντιμετώπιση νέων λέξεων (με πηγές νέες λέξεις 

μέσω ανάγνωσης, βλέποντας τηλεόραση, ακούγοντας ραδιόφωνο, συζητήσεις με φυσικούς 

ομιλητές, εγχειρίδια, λίστες λέξεων, λεξικά), (2) δημιουργώντας μια διανοητική εικόνα (οπτική, 

ακουστική ή και τα δύο) της μορφής της λέξη (Π.χ. σχετικά με μια νέα λέξη με λέξεις L1 ή 

άλλες με παρόμοιους ήχους, χρησιμοποιώντας φωνητική γραφή, που αφορούν σε ήδη 

κεκτημένες λέξεις της ξένης γλώσσας που ακούγονται παρόμοια), (3) μάθηση της έννοιας της 

λέξης (π.χ. ζητώντας από το φυσικό ομιλητή για το τι σημαίνει, δημιουργώντας μια διανοητική 

εικόνα της έννοιας, μέσω συμφραζόμενων), (4) δημιουργώντας μια ισχυρή σύνδεση ανάμεσα 

στη μορφή της λέξης και την έννοια της μνήμης και (5) χρησιμοποιώντας λέξεις (Pavicic Takac, 

2008).   
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Μία πολύ πρόσφατη ταξινόμηση των στρατηγικών εκμάθησης/ διδασκαλίας του 

λεξιλογίου είναι εκείνη του Nation (2001), σύμφωνα με την οποία μπορούμε να εντοπίσουμε τις 

εξής τάξεις στρατηγικών:  

1. Η πρώτη τάξη στρατηγικών σχετίζεται με τον σχεδιασμό και εστιάζεται στην ομάδα των 

λέξεων που πρόκειται να διδαχθούν: σε ποιες λέξεις θα εστιαστεί η διδασκαλία, 

 2.Η δεύτερη τάξη στρατηγικών αφορά τον εντοπισμό των πηγών: από πού θα αντλήσουμε 

πληροφορίες για τις λέξεις (ανάλυση της λέξης, αξιοποίηση των συμφραζομένων, 

χρησιμοποίηση δίγλωσσων ή μονόγλωσσων λεξικών και χρησιμοποίηση της μητρικής γλώσσας 

των μαθητών) και  

3. Η τρίτη ομάδα στρατηγικών δίνει έμφαση στις διαδικασίες: πώς θα εδραιώσουμε τη γνώση 

του λεξιλογίου που διδάχθηκε.  

Με βάση τις παραπάνω θεωρητικές αναφορές ακολουθεί μία σύντομη παρουσίαση 

διαδεδομένων στρατηγικών που χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία του λεξιλογίου:  

 Για την καλύτερη απομνημόνευση των λέξεων θεωρείται αποτελεσματικότερος τρόπος 

από τη συνεχή επανάληψη η σύνδεση της καινούριας λέξης με την εικόνα της, εφόσον αυτό 

είναι εφικτό ή η οπτικοποίηση δηλαδή η δημιουργία μίας εικόνας που δημιουργεί στον εγκέφαλό 

του ο ίδιος ο μαθητής για κάθε λέξη που μαθαίνει.  

 Μία ακόμη μνημονική τεχνική είναι η χωροταξική τοποθέτηση των λέξεων στον 

εγκέφαλο, με τη δημιουργία μίας εικόνας δωματίου, όπου οι καινούριες λέξεις τοποθετούνται σε 

πρώτο πλάνο, ενώ οι παλαιότερες σε δεύτερο. Στην ίδια λογική κινείται και η χωρική 

ομαδοποίηση, η τοποθέτηση δηλαδή από τον διδάσκοντα των καινούριων λέξεων σε τετράγωνα, 

τρίγωνα και ρόμβους, όπου σε κάθε σχήμα εντάσσονται τα συνώνυμα, τα αντίθετα και τα 

παράγωγα της κάθε λέξης (Diamond & Gutlohn, 2006).  

 Η ομαδοποίηση των λέξεων με βάση το χρώμα, το μέγεθος την «καλή» ή την «κακή» 

σημασία είναι επίσης μία στρατηγική λεξιλογίου, η οποία συμβάλλει στην ευκολότερη 

διατήρηση των λέξεων στη μνήμη. 

 Ο σημασιολογικός χάρτης (semantic map), σύμφωνα με τον οποίο η λέξη τοποθετείται 

σε ένα διάγραμμα με τη λέξη – κλειδί στο κέντρο, ενώ γραμμές συνδέουν την κεντρική λέξη και 

τις άλλες λέξεις μεταξύ τους, όπως παρακάτω όπου υπάρχουν αντίστοιχα και οι συνώνυμες και 

οι αντίθετες λέξεις στη μία και στην άλλη πλευρά του διαγράμματος, με δυνατότητες και 

περαιτέρω εμπλουτισμού του.  

 Η δημιουργία παράγωγων – σύνθετων τύπων. Δίνεται από τον διδάσκοντα το ρηματικό 

παράγωγο ουσιαστικό ή επίθετο μαζί με ένα λεκτικό επίθετο. Π.χ αγωνίζομαι – αγώνας – 
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αγωνιστής – αγωνιστική διάθεση o Η παρουσίαση των μορφολογικών αντίθετων, όπως για 

παράδειγμα εξω- γενής – ενδο- γενής (Αναστασιάδη – Συμεωνίδη 1997).  

 Η ετυμολογία των λέξεων αποτελεί επίσης μία πολύ σημαντική πηγή για την ερμηνεία 

της προέλευσης, αλλά και για την κατανόηση των λέξεων, ενώ παράλληλα συντελεί και στην 

ανάπτυξη της δεξιότητας της ορθογραφίας (συν – γράφω, συγγραφέας).  

 Η δημιουργία μίας παράγωγης – σύνθετης λέξης, εφόσον δίνεται στους μαθητές  

 Ο μορφολογικός ορισμός, όπως για παράδειγμα: όργανο που μετρά τη θερμοκρασία – 

θερμόμετρο. Η ίδια στρατηγική μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και για την 

κατασκευή σταυρόλεξων (Αναστασιάδη – Συμεωνίδη 1997).  

 Η δημιουργία λεξικών από τους ίδιους τους μαθητές με τη μορφή ενός ντοσιέ, όπου 

καταγράφονται οι καινούριες λέξεις που μαθαίνουν. Το λεξικό αυτό έχει τη δυνατότητα 

εμπλουτισμού με λέξεις που είναι συνώνυμες ή αντίθετες και συνιστάται να περιέχει 

παραδείγματα χρήσης των λέξεων και ένταξής τους σε διαφορετικά σημασιολογικά πεδία 

(Diamond & Gutlohn 2006).  

 Η χρήση λεξικών από τους ίδιους τους μαθητές στη διάρκεια του μαθήματος 

(Αναστασιάδη- Συμεωνίδη 1997) αποτελεί βοηθητική στρατηγική για την εκμάθηση του 

λεξιλογίου, όταν συνοδεύεται από μεθοδική εκμάθηση της χρήσης του λεξικού με τη βοήθεια 

ασκήσεων συγκεκριμένου τύπου. Οι ασκήσεις εξοικειώνουν τους μαθητές με τη μακροδομή του 

λεξικού, τη λημματογράφηση και την αλφαβητική κατάταξη, εξασκώντας τους στις εξής 

δεξιότητες: α. στην αναγνώριση του λεξικού και τη διάκρισή του από άλλα είδη κειμένων, β. 

στην αλφαβήτιση και γ. στην αναγωγή ενός τύπου του μορφολογικού παραδείγματος στο 

λημματικό τύπο (Αναστασιάδη – Συμεωνίδη, 1997), όπου και η σχετική βιβλιογραφία.   

 Η χρήση της μεταφοράς είναι επίσης ιδιαίτερα αποτελεσματική στρατηγική εκμάθησης 

λεξιλογίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων, κυρίως 

για την παρουσίαση από τον διδάσκοντα και την κατανόηση από τους μαθητές των καινούριων 

λέξεων και εννοιών ( Harley and  Hart, 2000).  

 Τα σταυρόλεξα θεωρούνται επίσης μία πολύ διαδεδομένη στρατηγική για την εξάσκηση 

και την εμπέδωση του λεξιλογίου, διότι μπορούν να αξιοποιηθούν πολλαπλά. Ως εξάσκηση των 

μαθητών στη δεξιότητα της ορθογραφίας, αλλά και στην εξάσκηση των μαθητών στη 

μορφολογία, όταν εμπεριέχουν λέξεις του τύπου π. χ, παράγωγο του όμορφος.  

 Η στρατηγική του μαντεύω μία λέξη από τα συμφραζόμενα: Οι μαθητές, συνήθως σε 

ομάδες των 2 ατόμων μαντεύουν τη σημασία μίας λέξης, πριν διαβάσουν και αφού διαβάσουν 

ένα κείμενο, βασιζόμενοι κυρίως στα συμφραζόμενα του κειμένου. Επίσης, παράλληλα, 

μπορούν να σημειώνουν ποιες λέξεις δεν ξέρουν, ποιες μπορούν να μαντέψουν και ποιες όχι, 
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ώστε να διευκολύνεται η διδακτική διαδικασία και να περιορίζεται και ο αριθμός των προς 

διδασκαλία λέξεων. 

 Τα λεξικά παιχνίδια, όπως είναι τα παζλ – ιδιαίτερα εάν γίνουν ομαδικά- μπορούν να 

λειτουργήσουν υποστηρικτικά στη διδασκαλία και στην εκμάθηση του λεξιλογίου, να 

συμβάλουν στη συνεργασία και στη δημιουργία φιλικού κλίματος στην τάξη. Στη διάρκεια της 

δραστηριότητας αυτής και αφού οι μαθητές έχουν διδαχθεί το ανάλογο λεξιλόγιο επιχειρείται 

από τον διδάσκοντα η εμπέδωσή του. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 2 ατόμων, το 

καινούριο λεξιλόγιο καθώς και οι σημασίες των λέξεων φωτοτυπούνται και μοιράζονται στους 

μαθητές σε μορφη παζλ και ζητείται από τους μαθητές να αντιστοιχίσουν τις λέξεις με τις 

σημασίες τους. 

 Η ενθάρρυνση τω μαθητών για διαρκή και συστηματική ανάγνωση ποικίλων κειμένων 

αποτελεί μία βασική στρατηγική για την ανάπτυξη του λεξιλογίου, επειδή φέρνει τους μαθητές 

συστηματικά σε επαφή με έναν μεγάλο αριθμό λέξεων και σε ποικίλα περιβάλλοντα (Diamond 

& Gutlohn 2006).  

 Συνδυασμός της λέξης με αντίστοιχα αισθήματα (ήχους, χρώματα κλπ.)  

 Χρήση της γλώσσας του σώματος (χειρονομίας, κινήσεων, εκφράσεων του προσώπου 

κλπ. για την απόδοση της σημασίας των λέξεων). 

 Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της αναθεώρησης των παραδοσιακών διδακτικών 

πρακτικών οι παραπάνω στρατηγικές μπορούν να υλοποιηθούν και με τη δημιουργική χρήση 

των νέων τεχνολογιών ως μέσων κατάκτησης και βελτίωσης της λεξιλογικής γνώσης. 

Ειδικότερα η αξιοποίηση των διαδικτυακών υπηρεσιών και εργαλείων και η ένταξη των 

μαθητών σε πολλαπλά (εξατομικευμένα ή συνεργατικά) περιβάλλοντα μπορεί να συμβάλει στον 

εμπλουτισμό και τη διεύρυνση του λεξιλογίου των μαθητών, ιδιαίτερα μάλιστα στον τομέα της 

δεύτερης ή ξένης γλώσσας (Kritikou,  Stavroulaki,  Paradia and Demestichas, 2010), με τη 

συστηματική διδασκαλία των παραδειγματικών λεξιλογικών σχέσεων μέσω της ανάγνωσης 

ψηφιακών κειμένων ποικίλων ειδών και της οπτικής τους απόδοσης, με τον συνδυασμό μάθησης 

και λεξιλογικών παιχνιδιών τα οποία να σχετίζονται με την ηλικία και το επίπεδο 

γλωσσομάθειας των μαθητών και να αναφέρονται όχι μόνο στη μορφή αλλά και στις σημασίες 

των λέξεων (Μήτσης, Παραδιά και  Μήτση, 2012). 

  Η εκμάθηση της γλώσσας δεν πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο από όλους τους 

μαθητές, αλλά διαφοροποιείται ανάλογα με ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 

καθενός, τα οποία και διαμορφώνουν το μαθησιακό ύφος (learning style). Για να είναι, 

επομένως, η χρήση των στρατηγικών αποτελεσματική, πρέπει αυτές να είναι συμβατές με το 
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μαθησιακό ύφος του κάθε μαθητή, δηλαδή να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

με τα οποία αυτός προσεγγίζει τη μάθηση και αντιδρά στο μαθησιακό περιβάλλον.  

Όλες αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές ευκαιρίες να 

συναντήσουν τις λέξεις πολλές φορές και σε διαφορετικά πλαίσια. Οι πολλαπλές συναντήσεις 

μιας λέξης εξασφαλίζει μια πιο συστηματική κάλυψη των διαφόρων πτυχών των λεξιλογικών 

γνώσεων και τη δυνατότητα να δημιουργήσουν επαρκές λεξιλογικές γνώσεις και την εδραίωση 

τους στην μακροπρόθεσμη μνήμη. Κατά το σχεδιασμό και τη διδασκαλία ενός μαθήματος 

λεξιλόγιο, εκτός από το τα καθήκοντα και τους στόχους, πρέπει κανείς να λάβει υπόψη γενικές 

στρατηγικές διδασκαλίας, τις αρχές του σχεδιασμού και την οργάνωση ενός μαθήματος, και 

άλλες σχετικές συνιστώσες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Σε αντίθεση με άλλες περιοχές της L2 διδασκαλίας, στη διδασκαλία του λεξιλογίου ο 

δάσκαλος παρακολουθεί συνεχώς την κατανόηση και την παραγωγή, διορθώνει τα λάθη, 

κατευθύνει, αξιολογεί, κάνει δοκιμές, ενθαρρύνει και επιβραβεύει τους μαθητές του. Είναι 

αποστολή του δασκάλου να παρακινήσει τους μαθητές και να αναπτύξουν το ενδιαφέρον τους 

επεκτείνοντας τις λεξιλογικές γνώσεις τους. Αυτός είναι και ο λόγος που οι δάσκαλοι θα πρέπει 

να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η συνεχής και συστηματική αναθεώρηση 

και αξιολόγηση στο λεξιλόγιο και να επιμείνουν στον λεξιλογικό πλούτο. Η επίσημη διδασκαλία 

του λεξιλογίου L2 πρέπει να βασίζεται σε μια διδασκαλία με ποικίλες τεχνικές και 

δραστηριότητες, ώστε να ανταποκρίνονται στα ατομικά στυλ μάθησης. Είναι εξαιρετικής 

σημασία να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην συνεργασία με τους 

συνομηλίκους τους και το δάσκαλο. Επίσης, οι μαθητές πρέπει να υποστηριχθούν στη δική τους 

ανακάλυψη λεξιλογικών γνώσεων, και  στην εξεύρεση τρόπων επέκτασης των γνώσεων, και σε 

μια συστηματική και συνεχή επέκταση του λεξιλογίου έξω από την τάξη (Pavicic Takac, 2008).    

Οι μαθητές με δυσλεξία αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην εκμάθηση του 

λεξιλογίου μιας ξένης γλώσσας, κυρίως λόγω της φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης τους. Οι 

μαθητές αυτοί στερούνται της συμπτωματικής μάθησης που είναι ένας από τους τρόπους που 

μαθαίνουν οι τυπικοί μαθητές και επομένως έχουν ανάγκη από στοχευμένη μάθηση. Επίσης, 

συναντούν προβλήματα στην εκμάθηση παρόμοιων ηχητικά ή σημασιολογικά λέξεων, αλλά και 

στην εκμάθηση αφηρημένων λέξεων. Τέλος, ορισμένες φορές το φτωχό λεξιλόγιο που διαθέτουν 

στη μητρική τους γλώσσα αποτελεί τροχοπέδη για την εκμάθηση λεξιλογίου στην ξένη γλώσσα. 

 Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο τομέας των μαθησιακών δυσκολιών δεν είχε ακόμα 

αναπτυχθεί πλήρως. Εκείνη την περίοδο, ο παιδο-νευρολόγος Samuel Orton υπολόγισε πως 

περίπου το 10% του σχολικού πληθυσμού είχαν δυσκολίες στην ανάγνωση και θεωρούσε πως 

αυτά τα προβλήματα προέκυπταν από νευρολογικά ελλείμματα. Τα συμπεράσματα του Orton 
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εξήχθησαν από δύο βασικά χαρακτηριστικά των δυσλεξικών: α) προβλήματα στην ανάγνωση 

που προκαλούνται από στρεφοσυμβολισμό (ανεστραμμένα σύμβολα) και β) έλλειψη κυριαρχίας 

του ενός ημισφαιρίου του εγκεφάλου, γεγονός που προκαλεί την επεξεργασία των πληροφοριών 

και από τα δύο ημισφαίρια, έχοντας ως αποτέλεσμα τις καθρεπτικές εικόνες (π.χ. αντιστροφή 

των γραμμάτων b και d στην Αγγλική γλώσσα). Στη συνέχεια, προσπάθησε να διαμορφώσει μία 

κατάλληλη προσέγγιση για τη διδασκαλία της ανάγνωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο Orton δήλωσε 

ότι η προσέγγιση θα έπρεπε: «να έχει ως στόχο την ενίσχυση της ακουστικής ικανότητας των 

μαθητών, διδάσκοντάς τους τις φωνολογικές αντιστοιχίες των γραμμάτων και τη διαδικασία 

σύνδεσης μιας σειράς γραμμάτων έτσι ώστε να μπορέσουν να παράγουν οι ίδιοι τον προφορικό 

τύπο της λέξης από τον αντίστοιχο γραπτό της τύπο» (1937, σελ. 159).  

H εκπαιδευτική προσέγγιση που συνέλαβε ο Orton, αναπτύχθηκε σε πρόγραμμα 

σπουδών από την Anna Gillingham και την Bessie Stillman, αλλά έμεινε γνωστή ως Orton-

Gillingham (Ritchey & Goeke, 2006). Η προσέγγιση που είναι γνωστή ως Orton-Gillingham 

φαίνεται πως έχει επιτυχία σε μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή 

και την ορθογραφία στη μητρική τους γλώσσα.  Πρόκειται για μία πολυαισθητηριακή, δομημένη 

προσέγγιση της γλώσσας, η οποία εμμένει στην άμεση και σαφή διδασκαλία της φωνολογίας 

(Sparks, Ganschow, Kenneweg & Miller, 1991). Είναι, επίσης, συστηματική, συνεχής και 

εμμένει όχι μόνο στη σαφή διδασκαλία της φωνολογίας, αλλά και της φωνολογικής επίγνωσης, 

της αντιστοιχίας γραφήματος-φωνήματος, της μορφολογίας, της σύνταξης και της 

σημασιολογίας. Χαρακτηρίζεται πολυαισθητηριακή, γιατί εμπλέκει ακουστικές, οπτικές και 

κιναισθητικές οδούς μάθησης, οι οποίες συχνά αναφέρονται ως το Γλωσσικό Τρίγωνο (Language 

Triangle) (Ritchey & Goeke, 2006). Τέλος, η προσέγγιση αυτή προχωρά με αργούς ρυθμούς και 

παρέχει στους δυσλεξικούς μαθητές επαρκή εξάσκηση και πολλές ευκαιρίες για επανάληψη 

(Kormos & Smith, 2012).  

Σύμφωνα με τους Kenneweg και Miller, η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιείται και σε 

ορισμένα σχολεία για τη διδασκαλία Ισπανικών ως ξένης γλώσσας σε παιδιά με δυσλεξία (στο 

Sparks, Ganschow, Kenneweg & Miller, 1991). Οι Javorsky, Sparks και Ganschow (1992) 

θεωρούν ότι μία πολυαισθητηριακή προσέγγιση που επιτρέπει στους μαθητές να «βλέπουν», να 

«ακούν» και να «πράττουν» (να γράφουν) τη γλώσσα ταυτόχρονα, ίσως αποτελεί το κλειδί που 

θα ενισχύσει την ικανότητα των μαθητών να ξεκλειδώσουν ή να σπάσουν τον κώδικα μίας ξένης 

γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές μπορούν να γράφουν αυτά που τους διδάσκονται σε 

χαρτί ή στον πίνακα για να εμπλέξουν τις κιναισθητικές οδούς μάθησης. Επίσης, τα γραφήματα 

τα οποία αναπαρίστανται από φωνήματα πρέπει να παρουσιάζονται στους μαθητές και αμέσως 

αυτοί να τα συνθέτουν σε λέξεις. Εισάγοντας τα γραφήματα και τα αντίστοιχα φωνήματά τους 



56 
 

στην ξένη γλώσσα με πολλές διαφορετικές οδούς, οι μαθητές με δυσλεξία δεν περιορίζονται 

μόνο σε ένα τρόπο μάθησης, αλλά μπορούν να τα «δουν», εφ’ όσον είναι γραμμένα, να τα 

«ακούσουν» επαναλαμβάνοντάς τα και να τα «γράψουν» σε χαρτί. Συνεπώς, συνδυάζουν 

πολλούς τρόπους μάθησης, καθιστώντας την εκμάθηση της ξένης γλώσσας από τους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες εφικτή (Ganschow & Sparks, 1986).  

 Η πιο ευρέως διαδεδομένη και χρησιμοποιημένη μέθοδος για τη διδασκαλία μιας ξένης 

γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία είναι η πολυαισθητηριακή και δομημένη προσέγγιση της 

μάθησης (multisensory approach). Οι Ganschow και Sparks (2000) μετέφεραν τη μεθοδολογία 

της Orton-Gillingham, η οποία επικεντρώνεται στη διδασκαλία των δυσλεξικών μαθητών στη 

μητρική τους γλώσσα, στον τομέα της διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας. Μέχρι τότε κανείς δεν 

είχε σκεφτεί ότι μια τέτοια προσαρμογή της διδασκαλίας, από την πρώτη γλώσσα στην δεύτερη, 

θα μπορούσε να είναι δυνατή. Όπως υποδηλώνει και η ονομασία της, η πολυαισθητηριακή 

προσέγγιση διδάσκει στους μαθητές μια ξένη γλώσσα, μέσω της ενεργοποίησης των αισθήσεων 

τους, δηλαδή οπτικά, ακουστικά και κιναισθητικά (Kormos & Smith, 2012). Έμφαση δίνεται, 

αρχικά, στην άμεση και σαφή διδασκαλία της φωνολογίας της ξένης γλώσσας, δηλαδή στην 

αντιστοιχία φωνημάτων-γραφημάτων. Η νέα γλώσσα διδάσκεται σε μικρά τμήματα και 

απαιτείται συχνή επανάληψη, έτσι ώστε να καταφέρουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να 

αποθηκεύσουν τις νέες πληροφορίες στη μνήμη τους (Sparks, Ganschow, Kenneweg & Miller, 

1991). 

Για να διευκολυνθεί η εκμάθηση του λεξιλογίου μιας ξένης γλώσσας από μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες, είναι σημαντικό να διδάσκονται λίγες καινούριες λέξεις σε κάθε μάθημα, 

το πολύ έξι με οκτώ καινούριες λέξεις, έτσι ώστε να μπορούν οι μαθητές να τις εξασκούν 

επαρκώς. Επίσης, επειδή οι δυσλεξικοί μαθητές δεν μπορούν να μάθουν νέες λέξεις έμμεσα, 

διαβάζοντας δηλαδή ή ακούγοντας κείμενα, το λεξιλόγιο θα πρέπει να διδάσκεται με άμεσο και 

σαφή τρόπο. Η συχνή επανάληψη των λέξεων είναι επίσης απαραίτητη για να μπορέσουν οι 

μαθητές να αποθηκεύσουν τις καινούριες λέξεις στην ξένη γλώσσα στη μακρόχρονη μνήμη 

τους. Η επανάληψη των λέξεων είναι καλό να γίνεται τουλάχιστον τρεις με τέσσερις φορές 

διαδοχικά και οι δυσλεξικοί μαθητές θα πρέπει να κάνουν επανάληψη τις πιο πρόσφατες λέξεις 

κάθε δεκαπενθήμερο. Μια άλλη χρήσιμη πρόταση είναι η διδασκαλία των λέξεων που μοιάζουν 

ηχητικά ή έχουν παρόμοιο νόημα να γίνεται σε διαφορετικά μαθήματα, καθώς οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες είναι πολύ πιθανό να τις μπερδεύουν. Τέλος, οι μαθητές αυτοί θα πρέπει 

να μην «βομβαρδίζονται» με πολλές πληροφορίες που αφορούν μία συγκεκριμένη λέξη σε ένα 

μάθημα. Για παράδειγμα, σε γλώσσες στις οποίες η ορθογραφία των λέξεων δεν μπορεί πάντοτε 

να συναχθεί από το πώς προφέρονται, είναι καθοριστικής σημασίας να διδαχθεί πρώτα ο 
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φωνολογικός τύπος και η πιο συνηθισμένη σημασία της λέξης, και αργότερα να εισαχθούν 

περαιτέρω πληροφορίες, όπως η ορθογραφία και τα μορφολογικά-συντακτικά χαρακτηριστικά 

της λέξης (Kormos & Smith, 2012).  

Οι μαθητές με δυσλεξία χρειάζονται αποτελεσματικές πρακτικές για να μπορέσουν να 

κωδικοποιήσουν τις καινούριες λέξεις στη μακρόχρονη μνήμη τους και έπειτα να τις 

ανακτήσουν όταν χρειάζεται. Γι’ αυτό οι καθηγητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν μνημονικές 

τεχνικές που πιθανώς να διευκολύνουν την εκμάθηση λεξιλογίου με τη χρήση οπτικών 

απεικονίσεων, ενδείξεις φωνημάτων και γραμμάτων, που βοηθούν την ανάκληση της προφοράς 

και της ορθογραφίας των λέξεων, ακρωνύμια, και ιστορίες που περιέχουν λέξεις με δύσκολη 

ορθογραφία (Kormos & Smith, 2012). Ένας άλλος τρόπος να καταστεί η εκμάθηση ευκολότερη 

είναι η χρήση των λέξεων-κλειδιών, δηλαδή η σύνδεση του νέου λεξιλογίου με λέξεις που ήδη 

υπάρχουν στο λεξιλόγιο των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, είτε στη μητρική τους γλώσσα 

είτε στην ξένη γλώσσα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές θα μπορούν να θυμηθούν πιο εύκολα τη 

λέξη, αφού θα την έχουν συνδέσει με κάτι που γνωρίζουν ήδη καλά (Schneider & Crombie, 

2003). Κλείνοντας, μία ακόμη εύκολη πρακτική για να μαθαίνουν οι δυσλεξικοί μαθητές το 

καινούριο λεξιλόγιο, είναι να έχουν πάντα μαζί τους σε μέγεθος τσέπης μικρές κάρτες με το 

λεξιλόγιο, έτσι ώστε να μπορούν να τις κάνουν επανάληψη συχνά μέσα στη μέρα, π.χ. όταν είναι 

στο λεωφορείο ή όταν περιμένουν στην ουρά (Kormos & Smith, 2012).  

Ως εκ τούτου, και για τη διδασκαλία του λεξιλογίου μιας ξένης γλώσσας σε μαθητές με 

δυσλεξία υπάρχουν πολλές πρακτικές που θεωρούνται αποτελεσματικές, σπουδαιότερη από τις 

οποίες είναι η άμεση και σαφής διδασκαλία των νέων λέξεων. Επίσης, η διδασκαλία των λέξεων 

θα πρέπει να γίνεται με αργούς ρυθμούς, δηλαδή να μην ξεπερνιέται ο αριθμός των έξι με οκτώ 

λέξεις ανά μάθημα, αλλά και να γίνεται συχνή επανάληψη των λέξεων αυτών. Ο τρόπος 

παρουσίασης του λεξιλογίου παίζει σημαντικό ρόλο για τους δυσλεξικούς μαθητές, γι’ αυτό και 

οι νέες λέξεις είναι καλό να παρουσιάζονται μέσα σε συμφραζόμενα. Οι παρόμοιες ηχητικά ή 

νοηματικά λέξεις προτείνεται να διδάσκονται σε χωριστά μαθήματα, καθώς επίσης γίνεται 

αναφορά και στη χρήση λέξεων-κλειδιών και στη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών, με σκοπό 

τη διευκόλυνση των δυσλεξικών μαθητών κατά την εκμάθηση του λεξιλογίου μιας ξένης 

γλώσσας. Οι μνημονικές τεχνικές, δηλαδή τα ακρωνύμια, οι οπτικές απεικονίσεις και οι ιστορίες 

κρίνονται ωφέλιμες τεχνικές για τους μαθητές με δυσλεξία. Τέλος, προτείνεται στα μαθήματα να 

περιλαμβάνονται κιναισθητικές ασκήσεις, όπως για παράδειγμα η μίμηση και η γραφή λέξεων 

στην άμμο ή στον αέρα. Όλες αυτές οι πρακτικές θα ωφελήσουν τους δυσλεξικούς μαθητές και 

θα τους καταστήσουν σε θέση να απομνημονεύσουν νέες λέξεις σε μία ξένη γλώσσα. 
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Η διδασκαλία του λεξιλογίου μιας ξένης γλώσσας είναι βασικό κομμάτι της διαδικασίας 

του μαθήματος και αποτελεί τη βάση για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Ωστόσο, στις 

έρευνες που έχουν διεξαχθεί για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας από τους δυσλεξικούς 

μαθητές, έχει παρατηρηθεί ότι οι δυσλεξικοί μαθητές δεν μπορούν να αφομοιώσουν 

περισσότερες από έξι με οκτώ λέξεις ανά μάθημα, γι’ αυτό και προτείνεται να μη ξεπερνιέται το 

συγκεκριμένο όριο.   

Αρχικά, η Πολυαισθητηριακή Μέθοδος πρεσβεύει ότι οι λέξεις πρέπει να διδάσκονται 

στους δυσλεξικούς μαθητές με σαφή και άμεσο τρόπο. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν 

μπορούν να μάθουν το λεξιλόγιο αν αυτό τους διδάσκεται με έμμεσο τρόπο, δηλαδή μέσω των 

κειμένων ή των ασκήσεων, αλλά χρειάζονται σαφή επεξήγηση της σημασίας της κάθε λέξης. 

Κλειδί για την εκμάθηση του λεξιλογίου από δυσλεξικούς μαθητές θεωρείται, επίσης, η συχνή 

επανάληψη των λέξεων, και μάλιστα προτείνεται η επανάληψη του νέου λεξιλογίου να γίνεται 

διαδοχικά τρεις με τέσσερις φορές. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό που βοηθάει τους 

μαθητές με δυσλεξία στην εκμάθηση του λεξιλογίου μιας ξένης γλώσσας είναι οι εικόνες, 

δηλαδή να συνοδεύονται οι λέξεις από την αναπαράστασή τους σε εικόνες. Οι μαθητές συνδέουν 

την κάθε λέξη με την οπτική της απεικόνιση, με αποτέλεσμα να ανακαλούν τη σημασία της 

ευκολότερα. Επιπλέον, απαραίτητες κρίνονται και οι κιναισθητικές ασκήσεις, όπως η μίμηση και 

η γραφή λέξεων στην άμμο ή στον αέρα, αλλά και η παρουσίαση των λέξεων μέσα σε 

συμφραζόμενα. Άλλες δύο πρακτικές που βοηθούν τους δυσλεξικούς μαθητές στην εκμάθηση 

του λεξιλογίου είναι η χρήση λέξεων-κλειδιών, δηλαδή η σύνδεση του νέου λεξιλογίου με λέξεις 

που ήδη γνωρίζουν οι μαθητές και η χρήση εννοιολογικών χαρτών, έτσι ώστε οι μαθητές να 

«αρχειοθετούν» το νέο λεξιλόγιο. Προτείνεται, ακόμη, να χρησιμοποιούνται μνημονικές 

τεχνικές, όπως η παρουσίαση των λέξεων μέσα σε ιστορίες, με οπτικές απεικονίσεις ή 

ακρωνύμια. Κλείνοντας, όπως και στη διδασκαλία των αντιστοιχιών των φωνημάτων-

γραφημάτων θα πρέπει να αποφεύγεται η διδασκαλία παρόμοιων ηχητικά ή οπτικά γραφημάτων 

στο ίδιο μάθημα, έτσι και στην περίπτωση της διδασκαλίας άγνωστων λέξεων στην ξένη γλώσσα 

προτείνεται να αποφεύγεται η ταυτόχρονη διδασκαλία παρόμοιων λέξεων. Με αυτόν τον τρόπο, 

αποφεύγεται η σύγχυση παρόμοιων λέξεων από τους δυσλεξικούς μαθητές και διευκολύνεται η 

απομνημόνευσή τους.  

Η διδασκαλία του λεξιλογίου θα πρέπει να γίνεται όχι μεμονωμένα, αλλά μέσα σε 

συμφραζόμενα για να μπορούν οι μαθητές να τοποθετούν νοηματικά την κάθε λέξη σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο. Ιδιαίτερα βοηθητικά λειτουργούν και οι κιναισθητικές ασκήσεις, όπως για 

παράδειγμα η μίμηση, αφού όπως δηλώνουν οι Schneider και Crombie (2003), μέσα από την 
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κίνηση οι δυσλεξικοί μαθητές παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα στην απομνημόνευση του 

νέου λεξιλογίου.  

Ένας επιπλέον τρόπος εκμάθησης του νέου λεξιλογίου μιας ξένης γλώσσας από 

δυσλεξικούς μαθητές είναι οι μνημονικές τεχνικές, δηλαδή η χρήση ακρωνυμίων, οπτικών 

απεικονίσεων των νέων λέξεων και η χρήση ιστοριών. Οι δυσλεξικοί μαθητές αντιμετωπίζουν 

ιδιαίτερο πρόβλημα στην απομνημόνευση και ανάκληση του λεξιλογίου της ξένης γλώσσας 

εξαιτίας της βραχύχρονης φωνολογικής τους μνήμης (Jeffries & Everatt, 2004) και επομένως η 

χρήση των μνημονικών τεχνικών, με σκοπό τη διευκόλυνση της αποθήκευσης των καινούριων 

λέξεων της ξένης γλώσσας στη μακρόχρονη μνήμη των δυσλεξικών μαθητών είναι πολύ 

σημαντική (Kormos & Smith, 2012).  

Η τελευταία αποτελεσματική πρακτική για τους δυσλεξικούς μαθητές είναι το ότι δε 

πρεπει να διδάσκονται παρόμοιες ηχητικά ή νοηματικά λέξεις στο ίδιο μάθημα. Είναι μεγάλης 

σπουδαιότητας το γεγονός ότι θα πρεπει να υιοθετείται στη διδασκαλία του λεξιλογίου ο 

προτεινόμενος αριθμός καινούριων λέξεων, που είναι έξι με οκτώ για τους δυσλεξικούς μαθητές. 

Οι νέες πληροφορίες της ξένης γλώσσας πρέπει να διδάσκονται σε μικρά τμήματα για να 

μπορούν οι μαθητές να τις αποθηκεύουν σταδιακά στη μνήμη τους, αλλά και να 

επαναλαμβάνουν συχνά τα νέα φαινόμενα (Sparks et al., 1991). Ειδικότερα, για τους 

δυσλεξικούς μαθητές προτείνεται η επανάληψη των νεοδιδαχθεισών λέξεων να γίνεται 

διαδοχικά τρεις με τέσσερις φορές. Σε έρευνα των Kormos και Mikó (2010) ένας από τους 

δυσλεξικούς μαθητές εκφράζει τη μεγάλη δυσκολία του να απομνημονεύει το νέο λεξιλόγιο της 

ξένης γλώσσας και δηλώνει πως πολλές φορές χρειάζεται να κάνει επανάληψη τις λέξεις μέχρι 

και δέκα φορές για να τις μάθει (Kormos & Smith, 2012).  

Επίσης, υπάρχουν άλλες δύο πρακτικές που προτείνονται για τη διδασκαλία του 

λεξιλογίου μιας ξένης γλώσσας σε δυσλεξικούς μαθητές. Οι Schneider και Crombie (2003) 

έχουν διαπιστώσει πως η χρήση λέξεων-κλειδιών, δηλαδή η σύνδεση του νέου λεξιλογίου με 

λέξεις που γνωρίζουν ήδη οι μαθητές τούς ωφελεί να συγκρατούν τις καινούριες λέξεις 

ευκολότερα. Ακόμη, χρήσιμο εργαλείο για την απομνημόνευση του νέου λεξιλογίου θεωρείται η 

χρήση εννοιολογικών χαρτών, μέσω των οποίων οι μαθητές κάνουν και επανάληψη των λέξεων 

(Nijakowska, 2010).  

 

3.3 Κατάκτηση του λεξιλογίου μιας Γ2/ΞΓ από μαθητές με δυσλεξία 

Η δυσλεξία έχει περιγραφεί ως μία ειδική γλωσσική μαθησιακή δυσκολία, η οποία 

σχετίζεται με όλα τα προαπαιτούμενα στοιχεία της μάθησης: ταχύτητα στην επεξεργασία 

πληροφοριών (ακουστικών και οπτικών), βραχυπρόθεσμη μνήμη, ηχητικά σχήματα στη γλώσσα 
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και οργάνωση. Για την υποστήριξη της αναγνωστικής διαταραχής στην ξένη γλώσσα ισχύουν 

περίπου τα ίδια όπως με την μητρική. Η δυσλεξία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε κάθε 

μαθησιακή παράμετρο. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο μαθητής της ξένης γλώσσας έρχεται 

αντιμέτωπος με ένα νέο, διαφορετικό γλωσσικό σύστημα και πολιτισμό είναι σημαντικός 

παράγοντας και διαφοροποιεί κάπως τη μορφή της αντιμετώπισης (Schwarz, 2000). Το να μάθει 

ένα δυσλεξικό παιδί μία ξένη γλώσσα απαιτεί επιπλέον προσπάθεια, καθώς η ακουστική και 

γνωστική επεξεργασία που απαιτείται για την αφομοίωση δύο γλωσσών, αυτόματα απαιτεί 

αυξημένη γνωστική και γλωσσολογική ικανότητα.  

Το παιδί, μαθαίνοντας μια δεύτερη γλώσσα, πρέπει να καταφέρει να διακρίνει μεταξύ 

περισσότερων ήχων επιπλέον της μητρικής του και έπειτα να χρησιμοποιεί σωστά και γρήγορα 

τη γνωστική του ικανότητα για να συσχετίσει τις λέξεις με τις έννοιες. Επιπλέον, θα πρέπει να 

προσπαθήσει να μην συγχέει τα παράλληλα ηχητικά σχήματα στις δύο γλώσσες μεταξύ τους και 

τις έννοιες με τις οποίες σχετίζονται. Οι λέξεις στις διάφορες γλώσσες δεν αποτελούν ακριβείς 

μεταφράσεις των ίδιων εννοιών. Αυτό είναι ένα πολύπλοκο έργο, το οποίο δεν μπορούν να 

εκτελέσουν όλα τα παιδιά με την ίδια ταχύτητα. Η ταχύτητα είναι ένα από τα βασικά 

προβλήματα για τα παιδιά, τα οποία βιώνουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.  

Ο διαχωρισμός δύο γλωσσικών συστημάτων, η ανάπτυξη ενός επιπλέον εννοιολογικού 

συστήματος και ενός επιπλέον λεξιλογίου, ο εμπλουτισμός του αρθρωτικού ρεπερτορίου, η 

διάκριση δύο τύπων εισαγόμενων πληροφοριών και η δυνατότητα μετάβασης από τη μία 

γλώσσα στην άλλη απαιτούν από το παιδί επιτάχυνση και γνωστική προσπάθεια. Για ένα παιδί, 

το οποίο αντιμετωπίζει ήδη πρόβλημα ταχείας επεξεργασίας, η διάκριση ανάμεσα σε δύο 

συνδυασμούς ηχητικών σχημάτων και σε δύο συνδυασμούς εννοιολογικών σχημάτων, μπορεί να 

καθυστερήσει τη διαδικασία σε τέτοιο βαθμό που η μάθηση να παρακωλυθεί και να διαταραχθεί. 

Οι εκπαιδευτικοί της ξένης γλώσσας παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν θα πρέπει να 

υποτιμήσουν αυτές τις απαιτήσεις (Beheydt, 1986).  

Η κατάκτηση του λεξιλογίου είναι από τις πιο δύσκολες περιοχές μάθησης για τα παιδιά 

με δυσλεξία. Η εκμάθηση μιας λέξης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Περιλαμβάνει την 

ακουστική αναγνώριση αλλά και την οπτική μορφη της λέξης, την μορφοσυντακτική 

αναγνώριση και την σημασιολογική ερμηνεία. Ο Hustijn αναγνώρισε δυο τύπους εκμάθησης του 

λεξιλογίου, την τυχαία και την σκόπιμη εκμάθηση. Στην περίπτωση της σκόπιμης εκμάθησης, η 

συγκράτηση του δεσμού μεταξύ της μορφής της λέξης και της σημασίας της συμβαίνει μέσα από 

την πρόθεση του μαθητή να μάθει ενώ στην τυχαία εκμάθηση, η μάθηση του μαθητή δεν είναι 

σκόπιμη. Η τυχαία εκμάθηση του λεξιλογίου είναι πολύ δύσκολη στα παιδιά με δυσλεξία 

εξαιτίας των προβλημάτων στη φωνολογική διαδικασία.  
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Τα παιδιά με δυσλεξία δυσκολεύονται αρκετά στην εκμάθηση του λεξιλογίου της Γ2/ΞΓ 

εξαιτίας του ότι αρκετές φορές μπερδεύουν τις λέξεις. Όταν μαθαίνουν νέες λέξεις, βασίζονται 

στις οπτικές ιδιότητες επεξεργασίας, λόγο του ότι έχουν πολύ καλή οπτική μνήμη. Η εκμάθηση 

της σωστής ορθογραφίας μιας λέξης είναι εξίσου βοηθητική αλλά και δύσκολη. Υπάρχουν 

λέξεις που τα παιδιά μπορούν να γράψουν αλλά και να προφέρουν (yes, have,and, the),  λέξεις 

που είναι δύσκολες (education, illness, think), λέξεις που μπορούν να γράψουν αλλά όχι να 

προφέρουν (λέξεις που τελειώνουν σε –tion) και λέξεις που μπορούν να προφέρουν αλλά όχι να 

γράψουν (between, foot,water).  Η πλειοψηφία των λέξεων ανήκει στην τελευταία κατηγορία, σε 

αυτήν δηλαδή που μπορούν να προφέρουν αλλά όχι να γράψουν σωστά τις λέξεις. 

Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στην 

φωνολογική επεξεργασία, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εκμάθηση νέου λεξιλογίου στην 

ξένη γλώσσα (Kormos & Smith, 2012). Επίσης, σύμφωνα με τους Gathercole, Hitch, Service και 

Martin (1997) η ικανότητα της φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης παίζει σημαντικό ρόλο στην 

εκμάθηση λεξιλογίου τόσο στη μητρική γλώσσα, όσο και στην ξένη γλώσσα. Η διαδικασία αυτή 

παρεμποδίζεται στους δυσλεξικούς μαθητές καθώς η φωνολογική βραχύχρονη μνήμη τους 

μπορεί να επεξεργαστεί και να αποθηκεύσει λιγότερες πληροφορίες σε σύγκριση με τους 

μαθητές χωρίς δυσλεξία (Jeffries & Everatt, 2004). Όμως, η απόκτηση νέου λεξιλογίου δεν 

εμποδίζεται μόνο από τη φτωχή φωνολογική βραχύχρονη μνήμη των μαθητών με δυσλεξία. Οι 

μαθητές αυτοί έχουν δυσκολίες και στην εκμάθηση λεξιλογίου συμπτωματικά, διαβάζοντας ή 

ακούγοντας για παράδειγμα ένα κείμενο (Kormos & Smith, 2012). Η συμπτωματική μάθηση 

είναι ένας από τους δύο τρόπους που μπορεί να αποκτηθεί καινούριο λεξιλόγιο σε μία ξένη 

γλώσσα και βασίζεται κυρίως στη φωνολογική επίγνωση των μαθητών (Kormos & Smith, 2012). 

Για το λόγο αυτό, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ελλιπή 

φωνολογική επίγνωση, βασίζονται κυρίως στη στοχευμένη μάθηση, δίνοντας δηλαδή συνειδητά 

προσοχή στην εκμάθηση νέου λεξιλογίου της ξένης γλώσσας (Schneider & Crombie, 2003).  

Οι ίδιοι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δηλώνουν ότι δεν μπορούν εύκολα να 

μάθουν νέες λέξεις σε μία ξένη γλώσσα και ότι χρειάζονται μεγαλύτερη επαφή με την κάθε λέξη 

απ’ ότι οι μαθητές χωρίς προφανείς μαθησιακές δυσκολίες και συχνή επανάληψη (Kormos & 

Smith, 2012). Χαρακτηριστικά, ένας από τους μαθητές δήλωσε: «Δεν μπορώ απλώς να μάθω 

λέξεις κανονικά. Έχω προσπαθήσει με διαφορετικές μεθόδους και απλώς δε θυμάμαι τις λέξεις», 

ενώ ένας άλλος μαθητής ανέφερε; «Δεν μου είναι αρκετό να μάθω την κάθε λέξη με μία φορά, 

πρέπει να τις κάνω επανάληψη τουλάχιστον δέκα φορές πριν να μπορώ πω ότι τις ξέρω 

πραγματικά» (Kormos & Smith, 2012, σελ. 82).  Επιπλέον, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

συχνά μπερδεύουν λέξεις οι οποίες μοιάζουν φωνολογικά ή εννοιολογικά μεταξύ τους, όταν 
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προσπαθούν να τις ανακτήσουν από τη μνήμη τους (Kormos & Smith, 2012). Συγκεκριμένα, σε 

μελέτη περίπτωσης που διεξήχθη από την Ágnes Sarkadi (2008), η μαθήτρια της μπέρδευε 

έντονα λέξεις που έμοιαζαν φωνολογικά, όπως η λέξη water (=νερό) με τη λέξη weather 

(=καιρός) ή τη λέξη waiter (=σερβιτόρος) με τη λέξη weather (=καιρός), ή λέξεις που έμοιαζαν 

σημασιολογικά, όπως τη λέξη bruise (=μώλωπας) αντί της λέξης sprain (=εξάρθρωση) (Sarkadi, 

2008). Επίσης, η μαθήτρια δήλωσε πως δυσκολευόταν περισσότερο στην εκμάθηση της 

προφοράς των νέων λέξεων στην ξένη γλώσσα παρά στην ορθογραφία τους. Σύμφωνα με την 

ίδια: «Νομίζω ότι η εκμάθηση της σωστής προφοράς είναι πιο δύσκολη από την εκμάθηση της 

ορθογραφίας μιας λέξης. Μπορώ να δω την ορθογραφία της στο λεξιλόγιο μου, αλλά δεν μπορώ 

να δω την προφορά. Εάν γράψω την προφορά δίπλα στη λέξη, βοηθάει λίγο» (Sarkadi, 2008, 

σελ. 117). Τέλος, στη μελέτη της η Sarkadi (2008) εντόπισε ότι η μαθήτριά της πολλές φορές 

διάβαζε λανθασμένα κάποιες λέξεις και απομνημόνευε την προφορά τους λάθος, ειδικά σε 

πολυσύλλαβες λέξεις, γεγονός που καθιστούσε την εκμάθηση του λεξιλογίου στην ξένη γλώσσα 

ακόμη δυσκολότερη.  

Σε συνεντεύξεις που πήραν οι Kormos και Kontra (2008), οι καθηγητές που διδάσκουν 

σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ανέφεραν ότι οι μαθητές τους δυσκολεύονταν στην 

εκμάθηση αφηρημένων λέξεων στην ξένη γλώσσα, ενώ τους φαινόταν ευκολότερο να 

απομνημονεύουν συγκεκριμένες λέξεις. Παρατήρησαν, ακόμα, ότι μαθαίνουν πιο εύκολα 

ουσιαστικά παρά ρήματα και επίθετα, ενώ αναφορικά με τις σύνθετες λέξεις, οι μαθητές με 

δυσλεξία πολλές φορές θυμούνταν είτε το πρώτο είτε το δεύτερο συνθετικό των λέξεων, ενώ 

άλλοτε τους ήταν αδύνατο να διακρίνουν σε μέρη τις σύνθετες λέξεις. Κλείνοντας, ορισμένες 

φορές η εκμάθηση νέων λέξεων σε μία άγνωστη γλώσσα από δυσλεξικούς μαθητές είναι πολύ 

δύσκολη, καθώς οι μαθητές αυτοί έχουν ήδη φτωχότερο λεξιλόγιο στη μητρική τους γλώσσα 

συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους. Σύμφωνα με τους Sparks και Ganschow (1993), οι 

δεξιότητες και οι γνώσεις της μητρικής γλώσσας είναι πολύ σημαντικά θεμέλια για την 

εκμάθηση μια ξένης γλώσσας. Συνεπώς, πολλές φορές οι καθηγητές πρέπει να διδάξουν λέξεις 

στην μητρική γλώσσα των δυσλεξικών μαθητών που τους είναι άγνωστες, πριν απαιτήσουν την 

εκμάθησή τους στην δεύτερη γλώσσα (Kormos & Smith, 2012).  

 

3.4 Ανακεφαλαίωση 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι οι στρατηγικές διδασκαλίας του λεξιλογίου αποτελούν, 

σύμφωνα με την εφαρμοσμένη γλωσσολογία, ένα αναγκαίο συμπλήρωμα της διδακτικής 

διαδικασίας που συμβάλλει σε ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη των συγκεκριμένων 

στόχων του γλωσσικού μαθήματος. Η διδασκαλία και εκμάθηση του λεξιλογίου μιας δεύτερης ή 
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ξένης γλώσσας, μπορεί να καταστεί ταχύτερη και αποτελεσματικότερη με τη χρήση κατάλληλων 

στρατηγικών. Οι στρατηγικές αυτές συνιστούν βασική προϋπόθεση που επιτρέπει στους μαθητές 

να κατακτούν αποτελεσματικά τη γλώσσα και πέρα από το σχολείο, δηλαδή σε συνθήκες 

φυσιολογικής επικοινωνίας.  

Τόσο η επιλογή του υλικού, όσο και οι στρατηγικές διδασκαλίας πρέπει να συσχετίζονται 

με τα χαρακτηριστικά των μαθητών στους οποίους απευθύνεται (τόσο ως σύνολο, όσο και 

ατομικά) και οι οποίοι διαφοροποιούνται συνήθως ως προς την ηλικία, τις γνώσεις, την 

καταγωγή, τα ενδιαφέροντα, την ευφυΐα, τον βαθμό κατοχής της γλώσσας κλπ. Η 

εξατομικευμένη διδασκαλία και η υιοθέτηση στρατηγικών προσανατολισμένων προς το 

επικοινωνιακό μοντέλο προϋποθέτουν ανίχνευση, μελέτη και «χαρτογράφηση» του μαθητικού 

δυναμικού και των ιδιαίτερων δεδομένων της τάξης στην οποία πρόκειται κάθε φορά να 

διεξαχθεί το γλωσσικό μάθημα. 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: Η έρευνα 

 

4. Η ερευνητική διαδικασία 

4.1 Ερευνητικοί στόχοι 

Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η εύρεση των κατάλληλων 

στρατηγικών εκμάθησης και διδασκαλίας του λεξιλογίου μιας Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας, των 

Αγγλικών από μαθητές με δυσλεξία.  Ειδικότερα, εξετάζονται οι πρακτικές και οι προσεγγίσεις 

όπως αποτυπώνονται στην διεθνή βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση προέκυψαν ορισμένα ερευνητικά ερωτήματα, που αναφέρονται στις στρατηγικές 

εκμάθησης και διδασκαλίας του λεξιλογίου από μαθητές με δυσλεξία και τα οποία 

διαμορφώθηκαν ως εξής:  

 Οι στρατηγικές που ευνοούν την εκμάθηση και την διδασκαλία του λεξιλογίου της 

Αγγλικής γλώσσας από μαθητές με δυσλεξία, με βάση την βιβλιογραφία, είναι αποτελεσματικές 

στον ελληνικό πληθυσμό;  

 Ποιες στρατηγικές είναι πιο αποτελεσματικές και βοηθούν τα παιδιά στην εκμάθηση του 

λεξιλογίου; 

Από τα ερευνητικά ερωτήματα προκύπτουν και οι στόχοι της έρευνας που ήταν οι εξής: 

 να διερευνηθούν οι στρατηγικές εκμάθησης και διδασκαλίας του λεξιλογίου μιας 

Δεύτερης Γλώσσας για μαθητές με δυσλεξία. 

 να διαπιστωθεί αν και ποιες στρατηγικές είναι αποτελεσματικές στον ελληνικό 

πληθυσμό. 

 

4.2 Μέθοδος 

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την Πολυαισθητηριακή Μέθοδο. Πιο 

συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν ακουστικές, οπτικές και κιναισθητικές ασκήσεις,  που είναι 

ιδιαίτερα βοηθητικές στη διδασκαλία νέων λέξεων. Κατά την παρουσίαση του καινούριου 

λεξιλογίου, οι λέξεις επαναλαμβάνονταν προφορικά, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούνταν οπτικά 
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ή κιναισθητικά μέσα για να δείξουν τη σημασία της λέξης, ενεργοποιώντας έτσι τους μαθητές με 

πολλούς τρόπους (Kormos & Smith, 2012). Ως κιναισθητικές ασκήσεις εκμάθησης λεξιλογίου 

χρησιμοποιήθηκε η μίμηση (Schneider & Crombie, 2003). Επίσης, στις τεχνικές που 

ενεργοποιούν τις οπτικές οδούς των δυσλεξικών μαθητών χρησιμοποιήθηκε η χρήση καρτών 

υπενθύμισης/μνημονικών καρτών (flashcards) και η προετοιμασία σκίτσων που συνοδεύουν τις 

καινούριες λέξεις, έτσι ώστε να διευκολύνεται η απομνημόνευση των νέων λέξεων στην ξένη 

γλώσσα (Schneider & Crombie, 2003).  

 

4.2.1 Συμμετέχοντες   

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 5 μαθητές με δυσλεξία, οι οποίοι πηγαίνουν στην Γ΄ 

τάξη του  δημοτικού, από την περιοχή του Δήμου Θέρμης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.  Τα 

κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων ήταν: 

 Οι μαθητές να έχουν διάγνωση δυσλεξίας από κρατικό φορέα.  

 Αντιστοιχία των μαθητών ως προς την ηλικία, το φύλο και το βαθμό επίδοσης 

στην αγγλική γλώσσα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). 

Η έρευνα διήρκησε τέσσερις εβδομάδες δηλαδή από 14 Νοεμβρίου του 2016 έως και 12 

Δεκεμβρίου του 2016. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνταν μια φορά την εβδομάδα, από μια 

ώρα για τον κάθε μαθητή..  

 

4.2.2 Υλικό 

 Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε το παραμύθι «A New House For Eeyore», καρτέλες με 

λέξεις και την εικόνα της λέξης από δίπλα, βίντεο με οπτικοακουστικό περιεχόμενο, καθώς και 

ένα παιχνίδι μνήμης με τις καρτέλες με τις λέξεις (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).  

 

4.2.3 Διαδικασία 

  Αφού εξασφαλίστηκε η άδεια των γονέων (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) η διαδικασία ηταν η 

ίδια και στους 5 μαθητές με δυσλεξία. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια αναλυτική συνέντευξη με 

την δασκάλα των Αγγλικών των μαθητών ώστε να επιβεβαιωθεί ότι όλοι είναι στο ίδιο επίπεδο. 

Μετέπειτα αποφασίστηκε από κοινού η επιλογή του συγκεκριμένου παραμυθιού καθώς οι 

μαθητές ηταν ήδη εξοικειωμένοι με την συγκεκριμένη σειρά παραμυθιών. Η επιλογή αυτή ηταν 

κοινή για όλους. Στην συνέχεια, έγινε επιλογή των λέξεων που πιθανόν θα δυσκόλευαν τους 

μαθητές σύμφωνα με την βιβλιογραφία αλλά και της διάρκειας της παρέμβασης. Η επιλογή των 

λέξεων έγινε σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και διαμορφώθηκε ως εξής:  
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Πίνακας 2: Κατηγορίες των λέξεων που διδάχτηκαν και οι λέξεις που περιλαμβάνουν  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 

Λέξεις δύσκολες Think, knock 

Λέξεις που προφέρουν αλλά δε γράφουν Between 

Λέξεις που προφέρονται με παρόμοιο 

τρόπο 

Knows/goes/toes 

Snowing/growing 

Near/ear 

Round/around 

Λέξεις με ίδια σημασία House/home 

Λέξεις με σιωπηλά e/a/th μέσα τους Bear,fire,surprise,lunch,weather,earthquake 

 

Πίνακας 3: Οι στρατηγικές και οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν ανά στρατηγική 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ  

ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΠ’ ΕΞΩ Όλες ο λέξεις 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Όλες οι λέξεις 

ΚΑΡΤΕΛΕΣ- ΕΙΚΟΝΑ Bear, fire, house, home, growing, snowing, 

knock, think, surprise, knows, goes, toes, 

between, lunch, near, ear, weather, 

earthquake 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Fire, knock 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Growing- snowing, knows-goes-toes, 

round-around 

ΜΙΜΗΣΗ weather, earthquake 

 

 Η διδασκαλία των λέξεων έγινε πριν την ανάγνωση του παραμυθιού, με την σειρά που 

υπήρχαν. Στην πρώτη διδασκαλία, συναντήθηκαν οι λέξεις bear, house, home, snowing, 

growing, fire. Πριν από κάθε διδασκαλία των λέξεων, οι μαθητές διάβαζαν δυνατά την κάθε 

λέξη απ’ εξω και δίνονταν και η σημασία της στα Ελληνικά. Για τις λέξεις bear και fire δόθηκαν 

στα παιδιά καρτέλες με τις λέξεις γραμμένες με κεφαλαία γράμματα και από πίσω την εικόνα με 

την σημασία της λέξης. Για παράδειγμα στην λέξη bear, η καρτέλα έγραφε το εξής «BEAR» (βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) και από πίσω την εικόνα μιας αρκούδας. Αντίστοιχα στη λέξη fire η καρτέλα 

έγραφε το εξής «FIRE» και από πίσω την εικόνα μιας φωτιάς. Για την λέξη fire προβλήθηκε το 

οπτικοακουστικό βίντεο (https://www.youtube.com/watch?v=ZW6NmUsok2c) (βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). Για την εκμάθηση των λέξεων house και home χρησιμοποιήθηκαν πάλι 

καρτέλες αλλά με την ίδια εικόνα και στις δυο καρτέλες αυτή του σπιτιού. Οι μαθητές 

ρωτήθηκαν αν γνώριζαν την διαφορά μεταξύ των δυο λέξεων, και αφού οι απαντήσεις ήταν 

αρνητικές, εξήγησα στους μαθητές ότι το ουσιαστικό house χρησιμοποιείται για κτήρια ενώ το 

https://www.youtube.com/watch?v=ZW6NmUsok2c
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home έχει πιο προσωπικό ορισμό αυτού του σπιτιού. Τέλος, για τις λέξεις snowing, growing 

χρησιμοποιήθηκε σε καρτέλα η πρόταση « PLANTS ARE GROWING EVEN THOUGH IT’S 

SNOWING», αλλά και ξεχωριστές καρτέλες για τις λέξεις αυτές με τις αντίστοιχες εικόνες τους.  

Αφού ολοκληρώθηκε η διδασκαλία των καινούριων λέξεων, ξεκινούσε η ανάγνωση του 

παραμυθιού μέχρι να καλυφτούν οι λέξεις που διδάχτηκαν. Στην συνέχεια, γίνονταν εντοπισμός, 

αναγνώριση και προφορική μετάφραση των λέξεων. Μετά την ολοκλήρωση της μετάφρασης, 

γίνονταν επανάληψη των λέξεων με τυχαία σειρά με σκοπό να εξεταστεί αν οι μαθητές 

θυμούνται την σημασία των λέξεων που μόλις έμαθαν.  

Στη δεύτερη διδασκαλία, γίνονταν μια επανάληψη των προηγούμενων λέξεων με τυχαία 

σειρά μέσα από παιχνίδια μνήμης και μετά άρχιζε η εκμάθηση των καινούργιων λέξεων. Στην 

διδασκαλία αυτή συναντήθηκαν οι λέξεις think, knock, surprise, knows, goes, toes. Η 

διδασκαλία άρχισε με την λέξη knock όπου χρησιμοποιήθηκε πάλι η καρτέλα με την λέξη και 

από πίσω την εικόνα της καθώς και το ακόλουθο ακουστικό βίντεο 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZqNpXJwgO8o) (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). Για την λέξη think 

χρησιμοποιήθηκε η αντίστοιχη καρτέλα και εξηγήθηκε προφορικά η σημασία της με σκοπό να 

κατανοηθεί καλύτερα η σημασία της λέξης. Για την λέξη surprise χρησιμοποιήθηκε επίσης καρτέλα. 

Τέλος, για τις λέξεις knows, goes, toes χρησιμοποιήθηκε σε καρτέλα η πρόταση «NO ONE KNOWS 

WHERE HE GOES WITH HIS TOES», αλλά και ξεχωριστές καρτέλες για τις λέξεις αυτές με τις 

αντίστοιχες εικόνες τους.  Αφού ολοκληρώθηκε η διδασκαλία των καινούριων λέξεων, ξεκινούσε η 

ανάγνωση του παραμυθιού μέχρι να καλυφτούν οι λέξεις που διδάχτηκαν. Στην συνέχεια, γίνονταν 

εντοπισμός, αναγνώριση και προφορική μετάφραση των λέξεων. Μετά την ολοκλήρωση της 

μετάφρασης, γίνονταν επανάληψη των λέξεων με τυχαία σειρά με σκοπό να εξεταστεί αν οι μαθητές 

θυμούνται την σημασία των λέξεων που μόλις έμαθαν.  

Στην τρίτη και τελευταία διδασκαλία συναντήθηκαν οι λέξεις between, near, ear, round, 

around, lunch, weather, earthquake. Για τις λέξεις between, lunch, near, ear,  weather, earthquake 

χρησιμοποιήθηκαν καρτέλες που από πίσω είχαν την εικόνα των λέξεων. Για τις δυο τελευταίες 

λέξεις χρησιμοποιήθηκε η μίμηση και κιναισθητικές ασκήσεις όπου κάναμε αναπαράσταση τις 

διάφορες καταστάσεις του καιρού αλλά και του σεισμού. Για τις λέξεις round, around 

χρησιμοποιήθηκε η καρτέλα με την έκφραση «I GO ROUND ALL AROUND THE TABLE». 

Τέλος, αφού ολοκληρώθηκε η εκμάθηση όλων των λέξεων, συγκέντρωσα όλες τις λέξεις με τις 

αντίστοιχες εικόνες τους σε διαφάνειες του power point και έγινε παρουσίαση και μετάφραση 

της κάθε λέξης σε μορφη επανάληψης τους. Ύστερα, έγινε μια ολική αξιολόγηση για να 

διαπιστωθεί αν οι μαθητές κατέκτησαν την σημασία των λέξεων, με την βοήθεια παιχνιδιών 

μνήμης όπου τα παιδιά άλλοτε θα έπρεπε να αντιστοιχήσουν την λέξη με την εικόνα της και 

άλλοτε να διαβάσουν την λέξη και να πουν την σημασία της στα Ελληνικά.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZqNpXJwgO8o
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4.3 Αποτελέσματα 

Σε αυτό το μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα ερευνητικά δεδομένα που 

συλλέχθηκαν από την αρχή μέχρι το τέλος της διδακτικής παρέμβασης. Η επεξεργασία και 

ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων βοήθησε ώστε να δοθούν απαντήσεις στα ερευνητικά 

ερωτήματα που τέθηκαν παραπάνω. Τα αποτελέσματα βασίζονται στις επιδόσεις των μαθητών 

σε κάθε διδακτική παρέμβαση. 

Αναλυτικά, ο Μ1 τα πήγε αρκετά καλά στην πρώτη διδασκαλία και με τις καρτέλες αλλά 

και με το οπτικοακουστικό βίντεο όμως δυσκολεύτηκε αρκετά με τις λέξεις house και home. Στη 

δεύτερη διδασκαλία τα πήγε εξίσου καλά και φάνηκε αρκετά εξοικειωμένος με την διαδικασία 

των στρατηγικών. Κατανόησε σχετικά εύκολα τις περισσότερες  λέξεις της παρέμβασης εκτός 

από την λέξη think, η οποία δυσκόλεψε αρκετά όλους τους μαθητές. Στην τρίτη διδασκαλία δεν 

υπήρχε κάποια λέξη που να την έκανε λάθος και να φάνηκε πως δεν την κατάλαβε. Εξίσου καλά 

τα πήγε και στην ολική αξιολόγηση, όπου δυσκολεύτηκε μόνο σε τρεις λέξεις. Ο Μ2 τα πήγε 

ακριβώς όπως και ο Μ1 με την διαφορά ότι δυσκολεύτηκε αρκετά στην τρίτη διδασκαλία στο 

κομμάτι της μίμησης. Φάνηκε ότι δεν ηταν καθόλου εξοικειωμένος με τον συγκεκριμένο τρόπο 

διδασκαλίας αλλά ότι δεν του άρεσε κιόλας. Παρ’ όλα αυτά στην ολική αξιολόγηση τα πήγε 

περίφημα και θυμήθηκε και τις λέξεις από το κομμάτι της μίμησης. Ο Μ3 δυσκολεύτηκε αρκετά 

στην πρώτη διδασκαλία και ηταν αρκετά αμήχανος και καθόλου συνεργάσιμος. Δυσκολεύτηκε 

αρκετά να μάθει τις προτάσεις με τις λέξεις ακόμα και σαν ποιηματάκι. Στις υπόλοιπες 

διδασκαλίες φάνηκε να προσπαθεί περισσότερο κάτι που απέδωσε καθώς στην τελική 

αξιολόγηση τα πήγε περίφημα με λίγα λάθη. Από την άλλη, ο Μ4 ηταν εξαιρετικός και 

αποδοτικός σε όλες τις διδασκαλίες, με ελάχιστα  λάθη, με όρεξη και πολύ καλή διάθεση, και με 

την οπτική του παιχνιδιού. Δυσκολεύτηκε μόνο στις λέξεις house, home και knows, toes. O Μ5 

έκανε τα περισσότερα λάθη συγκριτικά με του υπόλοιπους μαθητές.  

Συμπερασματικά, και οι πέντε μαθητές ηταν πάρα πολύ θετικοί και ενθουσιασμένοι με 

την ιδέα του παραμυθιού καθώς το επέλεξαν οι ίδιοι. Όλοι οι μαθητές παρουσίασαν παρόμοιες 

επιδόσεις. Η δραστηριότητα με τις καρτέλες και το παιχνίδι μνήμης που έγινε μετέπειτα με αυτές 

ενθουσίασε τους μαθητές όπως και το οπτικοακουστικό υλικό. Παρατηρήθηκε ότι στις 

δραστηριότητες που οι μαθητές ήταν θετικοί οι επιδόσεις τους στις λέξεις μεγάλωνε και τα 

πήγαιναν καλύτερα και στις επαναλήψεις των λέξεων καθώς και στην τελική αξιολόγηση τους. 

Αντίθετα, στις στρατηγικές όπως αυτή με τις προτάσεις, που δεν άρεσε ιδιαίτερα στους μαθητές, 

οι επιδόσεις τους ήταν εξαιρετικά χαμηλές. Εντύπωση προκάλεσαν τα αποτελέσματα της 

δραστηριότητας όπου οι μαθητές διδάχτηκαν κιναισθητικά την σημασία της λέξης. Ενώ η 
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συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν άρεσε στους μαθητές και δυσκολεύτηκαν να 

απομνημονεύσουν τις λέξεις κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας ωστόσο, στην ολική 

επανάληψη τα κατάφεραν περίφημα.   

Τα αποτελέσματα της έρευνας ηταν άκρως θετικά και ενθαρρυντικά και διαπιστώθηκε 

ότι με βάση τις στρατηγικές της βιβλιογραφίας και κυρίως με την εξατομίκευση των 

στρατηγικών με βάση τα ενδιαφέροντα του μαθητή, το λεξιλόγιο τους στην εκμάθηση μιας 

Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας μπορει να βελτιωθεί αισθητά.  

 

Πίνακας 4: Οι λέξεις που κατανοήθηκαν ανά μαθητή 

ΜΑΘΗΤΗΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΘΗΚΑΝ 

Μ1 Bear, fire, growing, snowing, knock, goes, 

surprise, between, lunch, near, ear, 

weather, round, knows, toes, earthquake, 

around 

Μ2 Bear, fire, snowing, knock, surprise, 

knows, goes, between, near, ear, weather, 

earthquake, toes, lunch, round, growing 

Μ3 Bear, fire, house, snowing, knock, surprise, 

between, lunch, ear, round, goes, toes, near, 

weather, earthquake, around 

Μ4 Bear, fire, growing, snowing, knock, 

surprise, goes, between, lunch, near, ear, 

earthquake, round, think, weather, around 

Μ5 Bear, fire, house, snowing, knock, surprise 

goes, toes, between, near, lunch, ear, 

weather, earthquake, round 

 

Πίνακας 5: Οι λέξεις που δεν κατανοήθηκαν ανά μαθητή  

ΜΑΘΗΤΗΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ  ΔΕΝ 

ΚΑΤΑΝΟΗΘΗΚΑΝ 

Μ1 House, home, think 

Μ2 House, home, around 

Μ3 Home, growing, think, knows 

Μ4 House, home, knows, toes 

Μ5 Home, growing, think, knows, around 

 

 

Πίνακας 6: Συνολικά οι λέξεις που κατανοήθηκαν ανά μαθητή σε κάθε παρέμβαση και στην τελική 

αξιολόγηση 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ-ΑΞΙΟΛΟΗΣΗ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΘΗΚΑΝ 

ΑΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

Μ1 Bear, fire, growing, snowing 
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Μ2 Bear, fire, snowing, growing,  

Μ3 Bear, fire, house, snowing 

Μ4 Bear, fire, growing, snowing 

Μ5 Bear, fire, house, snowing 

2Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

Μ1 Knock, surprise, goes, knows, toes 

Μ2 Knock, surprise, knows, goes, toes 

Μ3 Knock, surprise, goes, toes 

Μ4 Knock, surprise, goes, think 

Μ5 Knock, surprise, goes, toes 

3Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

Μ1 Between, lunch, near, ear, round, weather, 

earthquake, around 

Μ2 Between, near, ear, weather, earthquake, 

lunch, round 

Μ3 Between, lunch, ear, round, near, weather, 

earthquake, around 

Μ4 Between, lunch, near, ear, earthquake, 

round, weather, around 

Μ5 Between, near, weather, earthquake, round, 

lunch, ear 

ΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Μ1 Bear, fire, growing, snowing, knock, goes, 

surprise, between, lunch, near, ear, 

weather, round, knows, toes, earthquake, 

around 

Μ2 Bear, fire, snowing, knock, surprise, 

knows, goes, between, near, ear, weather, 

earthquake, toes, lunch, round, growing 

Μ3 Bear, fire, house, snowing, knock, surprise, 

between, lunch, ear, round, goes, toes, near, 

weather, earthquake, around 

Μ4 Bear, fire, growing, snowing, knock, 

surprise, goes, between, lunch, near, ear, 

earthquake, round, think, weather, around 

Μ5 Bear, fire, house, snowing, knock, surprise 

goes, toes, between, near, lunch, ear, 

weather, earthquake, round 

 

 

 

Πίνακας 7: Αποτελέσματα ολικής αξιολόγησης μαθητών ανά στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε 
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Πίνακας 8: Αποτελέσματα μαθητή ανά επανάληψη και στην ολική αξιολόγηση 

 

 

5. Συζήτηση 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διερευνηθούν οι στρατηγικές 

εκμάθησης και διδασκαλίας του λεξιλογίου μιας Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας σε μαθητές με 

δυσλεξία. Στόχος ηταν να διαπιστωθεί αν και ποιες στρατηγικές είναι αποτελεσματικές στον 

ελληνικό πληθυσμό. Αναλυτικότερα, έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν πρακτικές οι οποίες, 

σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, θεωρούνται αποτελεσματικές για την εκμάθηση του 

λεξιλογίου μιας ξένης γλώσσας από δυσλεξικούς μαθητές. 
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Η γνώση των λέξεων συνιστά ένα πολύπλοκο φαινόμενο. Κατά συνέπεια, η διδασκαλία 

του λεξιλογίου, ιδιαίτερα στον τομέα της δεύτερης/ξένης γλώσσας, αποτελεί μια δύσκολη 

υπόθεση και για το λόγο αυτό δεν πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται εμπειρικά και κατά 

περίπτωση, αλλά συστηματικά, μεθοδικά και σύμφωνα με τις αρχές και τα πορίσματα της 

εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη σπουδαιότητα του λεξιλογικού 

τομέα και την ανάγκη της διεύρυνσης του λεξιλογίου των μαθητών όσο και τις δυσκολίες που 

εμφανίζει η εκμάθηση των λέξεων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω διαδικασία 

πρέπει να ενισχύεται με μια σειρά ειδικών τρόπων και τεχνικών διδασκαλίας, μεταξύ των 

οποίων πρωτεύουσα θέση κατέχουν οι λεγόμενες «στρατηγικές διδασκαλίας του λεξιλογίου» 

(Kormos & Smith, 2012). 

Γενικά, χαρακτηρίζουμε ως στρατηγικές μια σειρά σκόπιμων τεχνικών ενεργειών και 

ειδικών τρόπων αντιμετώπισης της διδακτέας ύλης που αποβλέπουν σε ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας. Οι στρατηγικές αυτές είναι πάρα 

πολλές, και οι απόπειρες κατηγοριοποίησής τους από τους ειδικούς είναι ποικίλες ωστόσο, 

επειδή οι δυνατότητες διδασκαλίας του λεξιλογίου είναι περιορισμένες, οι διδάσκοντες, πέρα 

από τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι ίδιοι, πρέπει να ασκούν τους μαθητές στη χρήση και 

ειδικών στρατηγικών, που θα τους βοηθούν, ώστε μόνοι τους πλέον να συνεχίζουν την 

εκμάθηση νέων λέξεων (Ziegler & Gowsami, 2006). 

Η διδασκαλία του λεξιλογίου είναι ένα κρίσιμο συστατικό για την εκμάθηση μιας Ξένης 

Γλώσσας. Ο στόχος της διδασκαλίας του λεξιλογίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν 

τις έννοιες πολλών λέξεων, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να επιτύχουν 

ακαδημαϊκά. Η αποτελεσματική διδασκαλία του λεξιλογίου απαιτεί οι εκπαιδευτικοί να 

παρέχουν σκόπιμα πολλές ευκαιρίες για τους μαθητές να μάθουν λέξεις, που σχετίζονται με τις 

έννοιες και τις σημασίες τους. Οι μαθητές χρειάζονται ισχυρές εκπαιδευτικές ευκαιρίες για να 

χτίσουν την προσωπική τους αποθήκη των λέξεων, να αναπτύξουν βαθιά επίπεδα της γνώσης 

της λέξης, και να αποκτήσουν μια εργαλειοθήκη των στρατηγικών που βοηθά την ανεξάρτητη 

απόκτηση τους (Nijakowska, 2010). Η τρέχουσα έρευνα επιβεβαιώνει τα οφέλη των 

στρατηγικών για τους μαθητές με δυσλεξία στην προώθηση της ανάπτυξης του λεξιλογίου.  

Τα αποτελέσματα από αυτή την ανασκόπηση υποδηλώνουν ότι οι στρατηγικές που 

προτείνει η διεθνής βιβλιογραφία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Τα ευρήματα δείχνουν 

επίσης διάφορες εκπαιδευτικές συνέπειες για την προώθηση της γνώσης μιας λέξης: Α) Για την 

καλύτερη απομνημόνευση των λέξεων θεωρείται αποτελεσματικότερος τρόπος από τη συνεχή 

επανάληψη, η σύνδεση της καινούριας λέξης με την εικόνα της, εφόσον αυτό είναι εφικτό ή η 

οπτικοποίηση δηλαδή η δημιουργία μίας εικόνας που δημιουργεί στον εγκέφαλό του ο ίδιος ο μαθητής 
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για κάθε λέξη που μαθαίνει. Β) Συνδυασμός της λέξης με αντίστοιχα αισθήματα (ήχους, χρώματα κλπ.) 

Γ) Η δημιουργική χρήση των νέων τεχνολογιών ως μέσω κατάκτησης και βελτίωσης της 

λεξιλογικής γνώσης. Δ) Η διδασκαλία λίγων καινούριων λέξεων σε κάθε μάθημα, το πολύ έξι με οκτώ 

λέξεις, έτσι ώστε να μπορούν οι μαθητές να τις εξασκούν επαρκώς. Ε) Η συχνή επανάληψη των λέξεων 

είναι επίσης απαραίτητη για να μπορέσουν οι μαθητές να αποθηκεύσουν τις καινούριες λέξεις στην ξένη 

γλώσσα στη μακρόχρονη μνήμη τους (Kormos & Smith, 2012). 

 Για τον σκοπό αυτό επιλέχτηκε ένα παραμύθι στα Αγγλικά, στο οποίο οι μαθητές 

έπρεπε μετά από τις παρεμβάσεις να γνωρίζουν την σημασία των λέξεων που σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία θα τους δυσκόλευαν. Πραγματοποιήθηκε παρατήρηση των μαθητών καθώς 

προσπαθούσαν να μάθουν τις σημασίες των νέων λέξεων με αφορμή το παραμύθι που τους 

παρουσιάστηκε. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στα είδη των στρατηγικών που 

χρησιμοποιήθηκαν και κατά πόσο ηταν βοηθητικά στην εκμάθηση του λεξιλογίου μιας Δεύτερης 

Γλώσσας. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις έρευνες και τα 

δεδομένα της  διεθνούς βιβλιογραφίας.  

 Αρχικά, είναι ιδιαίτερα σημαντικοί οι λόγοι που επιλέχτηκε για την έρευνα ένα παραμύθι 

και όχι ένα οποιοδήποτε άλλο βιβλίο. Ο πρώτος λόγος ηταν η νεαρή ηλικία των παιδιών και ότι 

ηταν ήδη εξοικειωμένοι με την συγκεκριμένη σειρά παραμυθιών. Ένας ακόμη λόγος ηταν ότι το 

παραµύθι ανοίγει δρόµους σκέψης και δράσης, ευαισθητοποιεί και πείθει για το ανεξάντλητο 

πεδίο δημιουργικότητας κάθε ατόµου (παιδιού). Μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες τα 

παιδιά ασκούνται σε διάφορες µορφές συμπεριφοράς και κοινωνικής μαθητείας αλλά, κυρίως, 

ψυχαγωγούνται. Η µάθηση που συντελείται µέσα από χαρούμενα και ευχάριστα παιχνίδια έχει 

αποφασιστική σηµασία, καθώς είναι γνωστό ότι η ανάγκη του παιδιού για παιχνίδι είναι 

σύμφυτη προς το πνεύµα και το σώµα του, ώστε ένα παιδί ν’ ολοκληρώνεται ψυχο-εκπαιδευτικά 

µέσα από το παιχνίδι (Ντοροπούλου, 2013). 

Η μεγάλη παιδευτική και διδακτική αξία των παραµυθιών έχει γίνει πλέον αντιληπτή σε 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα δυστυχώς, το παραµύθι χρησιμοποιείται σε 

µεµονωµένες περιπτώσεις εκπαιδευτικών. Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, το παραµύθι 

διεκδικεί µια θέση στην εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, ένα παιδί μαθαίνει πιο ευχάριστα και 

εποικοδομητικά µέσα από τα παραµύθια και τις παιγνιώδεις δραστηριότητες που µπορεί ένας 

εκπαιδευτικός να σχεδιάσει µε αφορµή ένα παραµύθι. Στην ουσία, ο μαθητής μαθαίνει πώς να 

μαθαίνει ασυνείδητα, φυσικά και αβίαστα µέσα από το παιχνίδι της μυθοπλασίας και µε τη 

χρήση κατάλληλων για την ηλικία τους εργαλείων και εποπτικών μέσων. Αντιλαμβάνεται 

επομένως κάποιος ότι το παραµύθι αποτελεί το πλέον αγαπητό, ελκυστικό και ευχάριστο είδος, 

που χωρίς να αποτελεί µάθηµα, προσφέρει ευχάριστες και δημιουργικές ώρες, ταυτόχρονα όµως 
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κι ένα αξιόλογο παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού µε ευρείες δυνατότητες και 

προοπτικές. Μέσα από ένα ευχάριστο και δημιουργικό κλίµα, το παιδί μαθαίνει, αποκτά 

κοινωνικοποιημένη σκέψη και δράση, γίνεται ενεργητικός φορέας μάθησης, αναπτύσσει 

πρωτοβουλίες, αποκτά ευχάριστη διάθεση και υιοθετεί θετικές στάσεις για οτιδήποτε νέο και 

δημιουργικό του παρουσιάζεται. Όταν μάλιστα αυτό συνδυάζεται µε παιγνιώδη µορφή, η 

ωφέλεια είναι διπλή.  

Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, ένα παραµύθι µπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική 

πράξη και να αποτελέσει το εφαλτήριο για εξάσκηση και µάθηση σε όλες τις αισθήσεις του 

ανθρώπου, για µια ολόπλευρη και σφαιρική καλλιέργεια αγωγής που να συνδυάζει ποιοτικό 

πεδίο γνώσης και αισθητική αγωγή, που θα βοηθάει το παιδί να ανακαλύπτει σωµατικές και 

ψυχικές του δυνάµεις και να βελτιώνεται ποιοτικά. Με άλλα λόγια ένα παραµύθι προσφέρει 

µάθηση και αγωγή, ευνοεί την ενεργητική τους συμμετοχή και αναπτύσσει τη δημιουργική 

φαντασία του παιδιού, πολύ περισσότερο, όταν πλαισιώνεται από παιγνιώδεις δραστηριότητες, 

καθώς παραµύθι και παιδί αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία ανεκτίμητης αλληλεπίδρασης 

(Ντοροπούλου, 2013). 

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνει ένας ικανοποιητικός αριθμός σχετικά σύγχρονων 

ερευνητών που έχουν προχωρήσει στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων ενίσχυσης της δημιουργικότητας και της εκμάθησης μιας γλώσσας με τη 

βοήθεια των παραμυθιών (Annis, 1998; Chen, Bernard & Hsu, 2005; Zachopoulou, Trevlas & 

Konstadinidou, 2006). Με άλλα λόγια, µέσα από ένα παραµύθι µπορεί το παιδί να εμπλουτίσει 

τη γλώσσα του, να γίνει μέτοχος µια ερμηνευτικής πολυσημίας και να ανακαλύψει τη 

σημασιολογική αφθονία των λέξεων (Αναγνωστοπούλου, 2002, σ. 78).  

 Οι μαθητές, μεμονωμένα, είχαν πρόσβαση σε μια ευρεία ποικιλία των στρατηγικών 

και παρεμβάσεων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διαδικασία εκμάθησης της κάθε λέξης και 

του νοήματος της. Η πρώτη παρέμβαση που χρησιμοποιήθηκε ηταν η δραστηριότητα με τις 

καρτέλες όπου στην μια πλευρά ηταν γραμμένη η λέξη με μεγάλα κεφαλαία γράμματα και από 

πίσω υπήρχε η εικόνα της λέξης αυτής. Σύμφωνα με τους Kormos  Smith (2012) ένα σημαντικό 

χαρακτηριστικό που βοηθάει τους μαθητές με δυσλεξία στην εκμάθηση του λεξιλογίου μιας ξένης 

γλώσσας είναι οι εικόνες, δηλαδή να συνοδεύονται οι λέξεις από την αναπαράστασή τους σε 

εικόνες. Οι μαθητές συνδέουν την κάθε λέξη με την οπτική της απεικόνιση, με αποτέλεσμα να 

ανακαλούν τη σημασία της ευκολότερα. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης στρατηγικής ηταν 

ιδιαιτέρως αποτελεσματικά χωρίς όμως να προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών. Ακόμη, η 

στρατηγική της καρτέλας χρησιμοποιείται συχνά αλλά πιθανώς με διαφορετική επιτυχία και 

βαθμό συστηματικότητας. Ο αποτελεσματικότητα της μάθησης του λεξιλόγιο μέσω των 



75 
 

καρτελών εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται. Παρά το γεγονός ότι και 

άλλες πληροφορίες μπορει να περιλαμβάνονται στις καρτέλες, όπως οι εικόνες των λέξεων, θα 

πρέπει να διατηρούνται όσο το δυνατόν απλούστερες. Τέλος, οι καρτέλες χρησιμοποιούνται για 

να υπενθυμίζουν τη λέξη, την έννοια της.  

 Η δεύτερη στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε ηταν η εκμάθηση της σημασίας των 

λέξεων μέσα από οπτικοακουστικό υλικό, στην προκειμένη περίπτωση βίντεο που παρέχει τον 

συνδυασμό ήχου και εικόνας. Η μέθοδος ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην μαθησιακή 

διδασκαλία δεν είναι ευρέως διαδομένη στην Ελλάδα. Ακόμα και σήμερα έρευνες δείχνουν πως 

οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και τις νέες τεχνολογίες, ως υποστηρικτικό-

βοηθητικό υλικό στη διδασκαλία τους, και όχι ως κύριο πυλώνα-άξονα, μέσου του οποίου οι 

μαθητές αυτόνομα θα ανακαλύψουν τη μάθηση και θα οικοδομήσουν τη νέα γνώση. Επιπλέον, η 

χρήση και η προβολή των βίντεο μέσα στη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να αποτελεί ένα βασικό 

εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, το οποίο με την εξέλιξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου είναι 

εύκολα προσβάσιμο, αλλά η δημιουργία και η χρήση αλληλεπιδραστικών βίντεο για τους 

μαθητές, είναι ένα καινοτόμο εργαλείο διδασκαλίας που οι εκπαιδευτικοί ακόμα δεν έχουν 

εξοικειωθεί (Gilmour, 2015).  

 Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε πως οι μαθητές παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

και αυξημένη συμμετοχή κατά τη διάρκεια των βίντεο που είχαν ενσωματωθεί σαν 

δραστηριότητα. Το βίντεο, ως μη κειμενικός τρόπος αναπαράστασης της πληροφορίας, παρέχει 

ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον μάθησης, καθώς περιλαμβάνει τη δυνατότητα οπτικών και 

ακουστικών αναπαραστάσεων. Κατά την παρακολούθηση ενός βίντεο, ο συνδυασμός 

ακουστικής και οπτικής πληροφορίας βοηθά τους μαθητές να συγκρατούν καλύτερα τις 

πληροφορίες από ότι η χρήση μιας μόνο πηγής πληροφοριών. Πολλαπλές έρευνες έχουν 

αποδείξει ότι μέσα σε ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον μάθησης οι μαθητές είναι περισσότερο 

πιθανό να συγκρατούν τις πληροφορίες (Zhang, Zhou, Briggs & Nunamaker, 2006).  

 Οι αναφορές των μαθητών κατέδειξαν πως μέσα από τα βίντεο μπόρεσαν να 

συγκρατήσουν περισσότερες πληροφορίες, δεν ήταν κουραστικά και ήταν ευχάριστα. Τα 

ευρήματα αλλά και η ανυπομονησία των παιδιών για την συγκεκριμένη μορφη παρέμβασης 

επιβεβαιώνουν τη διεθνή βιβλιογραφία σύμφωνα με την οποία η αξιοποίηση των διαδικτυακών 

υπηρεσιών και εργαλείων και η ένταξη των μαθητών σε πολλαπλά (εξατομικευμένα ή 

συνεργατικά) περιβάλλοντα μπορεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό και τη διεύρυνση του 

λεξιλογίου των μαθητών, ιδιαίτερα μάλιστα στον τομέα της δεύτερης ή ξένης γλώσσας (Kritikou,  

Stavroulaki,  Paradia and Demestichas, 2010). Με τη συστηματική διδασκαλία των 

παραδειγματικών λεξιλογικών σχέσεων μέσω της ανάγνωσης ψηφιακών κειμένων ποικίλων 
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ειδών και της οπτικής τους απόδοσης, με τον συνδυασμό μάθησης και λεξιλογικών παιχνιδιών τα 

οποία να σχετίζονται με την ηλικία και το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών και να 

αναφέρονται όχι μόνο στη μορφή αλλά και στις σημασίες των λέξεων (Μήτσης, Παραδιά και  

Μήτση, 2012).  

 Η  τρίτη στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε αλλά όχι ιδιαιτέρως επιτυχημένα ηταν η 

μίμηση και η μάθηση κιναισθητικά. Σύμφωνα με τους Schneider και Crombie (2003) στα 

μαθήματα πρέπει να περιλαμβάνονται κιναισθητικές ασκήσεις, όπως για παράδειγμα η μίμηση 

και η γραφή λέξεων στον αέρα. Όλες αυτές οι πρακτικές θα ωφελήσουν τους δυσλεξικούς 

μαθητές και θα τους καταστήσουν σε θέση να απομνημονεύσουν νέες λέξεις σε μία ξένη 

γλώσσα. Ιδιαίτερα βοηθητικά λειτουργούν και οι κιναισθητικές ασκήσεις, όπως για παράδειγμα 

η μίμηση, αφού μέσα από την κίνηση οι δυσλεξικοί μαθητές παρουσιάζουν καλύτερα 

αποτελέσματα στην απομνημόνευση του νέου λεξιλογίου. Αντίθετα με τους Schneider και 

Crombie (2003), τα παιδιά στην συγκεκριμένη έρευνα δεν έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την 

συγκεκριμένη στρατηγική και αρκετές ηταν οι φορές που δυσανασχετούσαν όταν έπρεπε να την 

κάνουν. Ακόμη όμως και όταν την έκαναν δεν ηταν ιδιαίτερα συγκεντρωμένοι και έτσι η 

εκμάθηση των λέξεων που χρησιμοποιήθηκαν με αυτές τις στρατηγικές δεν τους ηταν ευχάριστη 

παρ’ όλα αυτά δεν ηταν αναμενόμενη η τόσο καλή επίδοση τους. Ενώ δεν τους άρεσε η 

συγκεκριμένη παρέμβαση τα πήγαν εξαιρετικά και θυμήθηκαν την σημασία των λέξεων.  

 Για να διευκολυνθεί η εκμάθηση του λεξιλογίου μιας ξένης γλώσσας από μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες, είναι σημαντικό να διδάσκονται λίγες καινούριες λέξεις σε κάθε 

μάθημα, το πολύ έξι με οκτώ καινούριες λέξεις, έτσι ώστε να μπορούν οι μαθητές να τις 

εξασκούν επαρκώς. Σύμφωνα με τους Kormos & Smith (2012) η διδασκαλία του λεξιλογίου 

μιας ξένης γλώσσας είναι βασικό κομμάτι της διαδικασίας του μαθήματος και αποτελεί τη βάση 

για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Ωστόσο, στις έρευνες που έχουν διεξαχθεί για την 

εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας από τους δυσλεξικούς μαθητές, έχει παρατηρηθεί ότι οι 

δυσλεξικοί μαθητές δεν μπορούν να αφομοιώσουν περισσότερες από έξι με οκτώ λέξεις ανά 

μάθημα, γι’ αυτό και προτείνεται να μη ξεπερνιέται το συγκεκριμένο όριο. Με βάση αυτά στην 

έρευνα μελετήθηκε μόνο συγκεκριμένος αριθμός λέξεων αλλά και συγκεκριμένες λέξεις, δηλαδή 

λέξεις που τα παιδιά μπορούν να γράψουν αλλά και να προφέρουν (yes, have,and, the),  λέξεις 

που είναι δύσκολες (education, illness, think), λέξεις που μπορούν να γράψουν αλλά όχι να 

προφέρουν (λέξεις που τελειώνουν σε –tion) και λέξεις που μπορούν να προφέρουν αλλά όχι να 

γράψουν (between, foot,water).  Η πλειοψηφία των λέξεων ανήκει στην τελευταία κατηγορία, σε 

αυτήν δηλαδή που μπορούν να προφέρουν αλλά όχι να γράψουν σωστά τις λέξεις. 

Συγκεκριμένα, σε μελέτη περίπτωσης που διεξήχθη από την Ágnes Sarkadi (2008), η μαθήτρια 
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της μπέρδευε έντονα λέξεις που έμοιαζαν φωνολογικά, όπως η λέξη water (=νερό) με τη λέξη 

weather (=καιρός) ή τη λέξη waiter (=σερβιτόρος) με τη λέξη weather (=καιρός), ή λέξεις που 

έμοιαζαν σημασιολογικά, όπως τη λέξη bruise (=μώλωπας) αντί της λέξης sprain (=εξάρθρωση).  

 Τέλος, η συχνή επανάληψη των λέξεων είναι επίσης απαραίτητη για να μπορέσουν 

οι μαθητές να αποθηκεύσουν τις καινούριες λέξεις στην ξένη γλώσσα στη μακρόχρονη μνήμη 

τους. Η επανάληψη των λέξεων είναι καλό να γίνεται τουλάχιστον τρεις με τέσσερις φορές 

διαδοχικά. Η πρακτική αυτή της επανάληψης ηταν ιδιαίτερα αποτελεσματική για τα παιδιά και 

βοηθητική καθώς σε κάθε επανάληψη φαίνονταν όλο και πιο σίγουροι για την σημασία των 

λέξεων (Kormos & Smith, 2012). 

 Αφού οι μαθητές ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις παρεμβάσεις, στη συνέχεια διάβαζαν 

και έκαναν μετάφραση το αντίστοιχο κομμάτι του παραμυθιού με τις λέξεις της αντίστοιχης 

διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι γνώσεις των μαθητών βελτιώθηκαν και το 

λεξιλόγιο στην Αγγλική γλώσσα διευρύνθηκε. Επίσης, βελτιώθηκε και η δεξιότητα ανάγνωσης. 

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η βασική πρακτική που προτείνεται για τη διδασκαλία του 

λεξιλογίου μιας ξένης γλώσσας, η Πολυαισθητηριακή Μέθοδος, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική 

καθώς η διδασκαλία γίνεται άμεσα και με σαφήνεια. Ο αλληλεπιδραστικός αυτός χαρακτήρας 

των στρατηγικών πρόσφερε ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στις παρεμβάσεις, καθώς οι μαθητές δεν 

ήταν απλοί θεατές της γνώσης, αλλά συμμετείχαν ενεργά, καθορίζοντας το περιεχόμενο, 

οικοδομώντας βήμα- βήμα τη νέα γνώση και ενισχύοντας τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Τα 

ερευνητικά δεδομένα βρίσκονται σε αντιστοιχία αυτά των προγενέστερων ερευνών, καθώς 

πρόσφατες έρευνες έχουν καταδείξει ότι όταν υπάρχει υψηλή εμπλοκή των μαθητών στη 

μαθησιακή διαδικασία, τότε αυξάνεται και η κινητοποίηση, το ενδιαφέρον και η επιμονή στη 

μάθηση (Hong, Ho & Wu, 2007). 

Επίσης, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο 

που οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενσωματώνουν στη μαθησιακή διαδικασία και να πάψουν 

να το χρησιμοποιούν μόνο σαν βοηθητικό εργαλείο. Οι νέες τεχνολογίες με την πληθώρα 

των πολυμεσικών εργαλείων που προσφέρουν, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια 

των εκπαιδευτικών και μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα ώστε να γίνουν ο πυλώνας και ο 

άξονας σχεδιασμού ολόκληρης της διδασκαλίας, οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου, 

αλλά και για οποιαδήποτε ομάδα μαθητών, κυρίως αυτών με δυσκολιών μάθησης (Kormos 

& Smith, 2012). 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας παρατηρήθηκε πως οι μαθητές επέδειξαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την πρώτη κιόλας παρέμβαση. Τους ευχαριστούσε το γεγονός πως 

θα μπορούσαν με έναν διαφορετικό τρόπο μέσα από παιχνίδια και δραστηριότητες να 
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μάθουν την σημασία των λέξεων σε μια άλλη γλώσσα. Ένα γεγονός που αξίζει να σημειωθεί 

είναι πως με το πέρας των παρεμβάσεων, οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία να εκτελέσουν 

ξανά κάποιες από τις δραστηριότητες του προγράμματος. 

Από την ανάλυση των ποιοτικών αποτελεσμάτων της έρευνας διαπιστώθηκε, επίσης, 

πως οι δίγλωσσοι μαθητές μέσα από το τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις ενίσχυσαν τις 

προσληπτικές και παραγωγικές τους δεξιότητες στη χρήση της αγγλικής γλώσσας. Το 

χαλαρό και ευχάριστο περιβάλλον που προσέφεραν οι δραστηριότητες έδωσε δίνει τη 

δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να μπορέσουν να εκφραστούν ελεύθερα και αβίαστα, να 

πειραματιστούν με τη γλώσσα, και να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο της. Καθώς 

δεν υπάρχει ο έλεγχος από ανθρώπινο παράγοντα και το άγχος της επίδοσης, οι μαθητές 

αισθάνονται πιο ελεύθεροι και καταφέρνουν να επικοινωνήσουν πιο άνετα και εύκολα. 

Επιπλέον, οι δραστηριότητες προσφέρουν ευκαιρίες για ένα συνδυασμό πολυτροπικού 

περιεχομένου των δραστηριοτήτων (κείμενα, ήχους, βίντεο, παιχνίδια.) με αποτέλεσμα την 

πολύπλευρη προσέγγιση της γλώσσας, γεγονός που αποτελεί καθοριστικής σημασίας στην 

διδασκαλία μιας δεύτερης γλώσσας για την αποτελεσματική ενίσχυση των δεξιοτήτων των 

δίγλωσσων μαθητών.  

Ακόμα, σημαντικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων 

είναι ο ρυθμός μάθησης που προσφέρει το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

Ταυτόχρονα, δούλευαν στο δικό τους χρόνο με το δικό τους ρυθμό μάθησης απαλλαγμένοι 

από το άγχος και χωρίς να συναγωνίζονται τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, αλλά τον ίδιο 

τους εαυτό. Τα παραπάνω ευρήματα βρίσκονται σε συμφωνία με τη σχετική βιβλιογραφία, 

αφού ένας αριθμός ερευνών έχει καταδείξει θετικά αποτελέσματα σχετικά με την ανάπτυξη 

των γλωσσικών δεξιοτήτων μαθητών σε μια δεύτερη/ ξένη γλώσσα, όταν αυτή διδάσκεται 

σε ένα χαλαρό, συνεργατικό και ευχάριστο κλίμα μάθησης (Jaques, 2001). 

Τα παραπάνω συμπεράσματα της παρούσας έρευνας είναι δυνατόν να οδηγήσουν 

στη βελτίωση και στην αναβάθμιση των συνθηκών και μεθόδων διδασκαλίας των 

δίγλωσσων μαθητών με δυσκολίες μάθησης κατά τη διδασκαλία της Αγγλικής ως δεύτερης/ 

ξένης γλώσσας. Σε αυτό το πλαίσιο θα προωθεί η επίδοση των μαθητών αυτών 

αποτελεσματικά σε ακαδημαϊκό, προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και θα υπάρχει 

ίση παροχή ευκαιριών. 

 

6. Περιορισμοί έρευνας και μελλοντικές κατευθύνσεις 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών εκμάθησης του 
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λεξιλογίου. Είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά με κάποιες επιφυλάξεις, καθότι τίθενται 

ορισμένοι περιορισμοί. Αρχικά, ο μικρός αριθμός του δείγματος δεν επιτρέπει τη γενίκευση 

των αποτελεσμάτων στο συνολικό πληθυσμό των δίγλωσσων μαθητών με δυσλεξία που 

διδάσκονται την Αγγλική ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν μπορούν να 

εξαχθούν γενικευμένα συμπεράσματα. ένας ακόμη περιορισμός είναι και το φύλο των 

μαθητών. Αρχικός σκοπός της έρευνας ήταν να υπάρχει ίδιος αριθμός αγοριών και 

κοριτσιών κάτι όμως που δεν έγινε εφικτό καθώς οι γονείς των κοριτσιών δεν έδωσαν άδεια 

για τη πραγματοποίηση της έρευνας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ένα 

μεγαλύτερο δείγμα για να εξαχθούν πιο ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Επίσης, τα 

ευρήματα της έρευνας μας αφορούν μια συγκεκριμένη και περιορισμένη χρονική περίοδο. 

Ενδεχομένως, αν η έρευνα γινόταν σε κάποια άλλη χρονική στιγμή να οδηγούσε σε άλλα 

αποτελέσματα. Επιπλέον, κατά το σχεδιασμό της παρέμβασης δεν λήφθηκαν υπόψη 

παράγοντες, όπως το μαθησιακό στυλ του κάθε μαθητή, ή τα κίνητρα και οι πεποιθήσεις 

του, παρά μόνο οι γενικές αρχές, οι στρατηγικές και τα χαρακτηριστικά των μαθητών με 

δυσλεξία.  Η διεξαγωγή νέας έρευνας πάνω στο ίδιο αντικείμενο θα μπορούσε να διεξαχθεί 

με κάποιες βελτιώσεις. Μια μελλοντική κατεύθυνση της έρευνας θα μπορούσε να διεξαχθεί 

με σκοπό να δείξει αν σε βάθος χρόνου οι μαθητές θα χρησιμοποιούσαν μόνοι τους τις 

στρατηγικές αυτές χωρίς την βοήθεια του εκάστοτε δασκάλου. 

 

7. Εκπαιδευτικές εφαρμογές 

Η παρούσα έρευνα μπορεί να εφαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς της 

Ξένης Γλώσσας με σκοπό να βοηθήσουν τα παιδιά με δυσλεξία στην εκμάθηση του λεξιλογιου 

αλλά και τους ίδιους καθώς περιέχει στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας. Επιπλέον θα 

μπορούσε να φανεί χρήσιμη όχι μόνο σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την Αγγλική Γλώσσα 

αλλά και σε εκπαιδευτικούς των άλλων ξένων γλωσσών με προσαρμογές στο περιεχόμενο του 

λεξιλογίου. Με κάποιες προσθήκες και τροποποιήσεις μπορει να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα 

στον ελληνικό πληθυσμό και όχι μόνο, αλλά και σε μαθητές μικρότερης ηλικίας που ξεκινούν 

την εκμάθηση των Αγγλικών ως Δεύτερη/Ξένη γλώσσα. 

Ανάλογες προσπάθειες έχουν γίνει και στο εξωτερικό όχι μόνο για την αγγλική γλώσσα 

αλλά και για την ισπανική. Σύμφωνα με τους Kenneweg και Miller (1991), η διδασκαλια του 

λεξιλογίου μέσω της πολυαισθητηριακής μεθόδου χρησιμοποιείται και σε ορισμένα σχολεία για 

τη διδασκαλία Ισπανικών ως ξένης γλώσσας σε παιδιά με δυσλεξία. Οι Sparks, Ganschow, 

Kenneweg και Miller (1991) και οι Sparks, Ganschow, Pohlman, Skinner και Artzer (1992), 

διεξήγαγαν μια σειρά από περιγραφικές και εμπειρικές έρευνες σχετικά με την 
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αποτελεσματικότητα των πολυαισθητηριακών προσεγγίσεων της γλώσσας στη διδασκαλία των 

Ισπανικών σε δυσλεξικούς μαθητές ή μαθητές που παρουσίαζαν παρόμοια χαρακτηριστικά με 

αυτά των δυσλεξικών μαθητών.  

Καταλήγοντας, οι έρευνες αυτές αποδεικνύουν ότι οι μαθητές με δυσλεξία που 

μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα, είναι ικανοί να παρουσιάσουν βελτίωση, αλλά και να διατηρήσουν 

τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις, εξαιτίας των αποτελεσμάτων που έχει η άμεση και η 

πολυαισθητηριακή διδασκαλία (Nijakowska, 2010).  Τα ίδια ενθαρρυντικά αποτελέσματα είχαν 

και οι έρευνες των Sparks, Ganschow, Artzer και Patton (1997), Sparks, Artzer, Patton, 

Ganschow, Miller, Hordubay και Walsh (1998) και Nijakowska (2010). Παρόλο που οι 

περισσότερες έρευνες που διεξήχθησαν μελετούσαν την Ισπανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα, οι 

Sparks, Ganschow, Fluharty και Little (1996) πραγματοποίησαν μία έρευνα με τη Λατινική 

γλώσσα ως ξένη γλώσσα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως μόνο η Πολυαισθητηριακή 

Μέθοδος παρουσίασε βελτίωση στην ξένη γλώσσα (Nijakowska, 2010).  

8. Συμπεράσματα 

Το σχολείο είναι ένας χώρος όπου εκφράζονται και γίνονται αντιληπτές τυχόν δυσκολίες 

και προβλήματα των παιδιών. Ο μικρόκοσμος του σχολείο, το περιεχόμενο της μάθησης και η 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι κάποιοι από τους παράγοντες που μπορει να προκαλέσουν 

δυσκολίες και προβλήματα στα παιδιά. Ένα αρκετά μεγάλο τμήμα του μαθητικού πληθυσμού, 

αντιμετωπίζει τέτοιες δυσκολίες οι οποίες είναι σχετικές με την σχολική μάθηση και επηρεάζουν 

τόσο την επίδοση όσο και την συμπεριφορά του παιδιού. Αυτές οι δυσκολίες σχετίζονται και 

επηρεάζουν τις ακαδημαϊκές δεξιότητες των μαθητών και οδηγούν στη χαμηλή σχολική τους 

επίδοση (Τζιβινίκου, 2015).  

Τα παιδιά αυτά δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά και μέσα 

εκδήλωσης αλλά έναν ετερογενή πληθυσμό. Υπάρχουν παιδιά που δυσκολεύονται λόγω 

χαμηλού νοητικού δυναμικού ή ενός δυσμενούς οικογενειακού περιβάλλοντος. Άλλες δυσκολίες 

μπορει να οφείλονται εξαιτίας ενός ακατάλληλου κοινωνικού πλαισίου ή λόγω κάποιου 

προβλήματος υγείας, ψυχικό ή σωματικό. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις παιδιών οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι οποίες δεν μπορούν να αιτιολογηθούν με έναν ή περισσότερους 

από τους παραπάνω παράγοντες. Τέτοιες περιπτώσεις προσδιορίζονται ή μέσω της διαδικασίας 

αποκλεισμού άλλων παραγόντων ή με βάση τα χαρακτηριστικά του προβλήματος που 

παρουσιάζονται κατά την διαδικασία της σχολικής μάθησης (Τζουριάδου & Μπάρμπας, χ.χ.). 

Το ερώτημα του γιατί μερικά παιδιά έχουν δυσκολία να μάθουν να διαβάζουν υπήρξε το 

επίκεντρο της έρευνας κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών (Vellutino, 

Fletcher, Snowling, and Scanlon, 2004). Η δυσλεξία για πολύ καιρό ήταν ένα αμφιλεγόμενο θέμα 
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στην εκπαίδευση, την ιατρική και την ψυχολογία. Ετυμολογικά η λέξη «δυσλεξία» κατ΄ άλλους 

προέρχεται από το λατινικό ρήμα legere, που σημαίνει διαβάζω, κατ΄ άλλους προέρχεται από το 

"δυσ" και "λέξη" και σημαίνει τη δυσκολία που έχουν τα άτομα αυτά να διαβάζουν τις λέξεις. Οι 

κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την αναγνωστική επιτυχία ή την αποτυχία είναι η νοημοσύνη, 

τα κίνητρα, η σωματική υγεία, το κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο, οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες, η 

γλώσσα που ομιλείται στο σπίτι, η ποιότητα του εκπαιδευτικού, η  μόρφωση των γονέων, και η 

συναισθηματική σταθερότητα (Pavlidis, 1981). 

Η δυσλεξία, «αποτελεί μία ξεχωριστή μαθησιακή δυσκολία. Είναι μία ειδική γλωσσική 

διαταραχή, ιδιοσυστασιακής προέλευσης, η οποία χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην 

αποκωδικοποίηση μεμονωμένων λέξεων, αντικατοπτρίζοντας τις περισσότερες φορές μη επαρκή 

φωνολογική επεξεργασία. Αυτές οι δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση μεμονωμένων λέξεων είναι 

αναπάντεχες σε σχέση με την ηλικία και άλλες γνωστικές και ακαδημαϊκές ικανότητες του 

ατόμου, και δεν είναι το αποτέλεσμα κάποιας γενικευμένης εξελικτικής διαταραχής ή 

αισθητηριακής μειονεξίας. Η δυσλεξία εκδηλώνεται από μεταβλητές δυσκολίες σε διαφορετικές 

εκφάνσεις της γλώσσας, οι οποίες συχνά ενέχουν, επιπρόσθετες δυσκολίες με την ανάγνωση, μια 

εμφανή δυσκολία στην κατάκτηση της συγγραφικής ικανότητας και ορθογραφημένης γραφής» 

(Snowling & Stackhouse, 2005). 

Στην συγκεκριμένη έρευνα έμφαση δόθηκε στο λεξιλόγιο και στις στρατηγικές 

εκμάθησης του. Σύμφωνα με Hatch και Brown (2000: 401), η διδασκαλία των στρατηγικών 

αναφέρονται στο τι θα πρέπει να κάνει ο δάσκαλος προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές τους 

να μάθουν. Το ποια στρατηγική διδασκαλίας θα χρησιμοποιήσει ένας δάσκαλος εξαρτάται από 

τον διαθέσιμο χρόνο, το περιεχόμενο (δηλαδή η γνώση που θα αποκτήσουν), καθώς και την αξία 

του για το μαθητή (δηλαδή η οποία στρατηγική μάθησης αυτός ή αυτή μπορεί να μάθει ή να 

εφαρμόσει) (Pavicic Takac, 2008).  

Οι Javorsky, Sparks και Ganschow (1992) θεωρούν ότι για το σκοπό αυτό κατάλληλη 

είναι μία πολυαισθητηριακή προσέγγιση που επιτρέπει στους μαθητές να «βλέπουν», να 

«ακούν» και να «πράττουν» (να γράφουν) τη γλώσσα ταυτόχρονα. Έτσι, οι μαθητές με δυσλεξία 

δεν περιορίζονται μόνο σε ένα τρόπο μάθησης, αλλά μπορούν να τα «δουν», εφ’ όσον είναι 

γραμμένα, να τα «ακούσουν» επαναλαμβάνοντάς τα και να τα «γράψουν» σε χαρτί. Συνεπώς, 

συνδυάζουν πολλούς τρόπους μάθησης, καθιστώντας την εκμάθηση της ξένης γλώσσας από 

τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εφικτή (Ganschow & Sparks, 1986). Τα παραπάνω 

επιβεβαιώνονται και από την παρούσα έρευνα, η οποία με βάση τις πληροφορίες που 

αντλήθηκαν από την διεθνή βιβλιογραφία, είχε πολύ θετικά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα για 

τους μαθητές με δυσλεξία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Έγγραφη χορήγηση άδειας 
 
 
Αγαπητέ κύριε/α, 
στα πλαίσια εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διατριβής, η κ. Νίκη Μάρκου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιήσει παρέμβαση και αξιολόγηση αυτής της 
εκπαιδευτικής παρέμβασης στην οποία θα συμμετάσχει και το παιδί σας. Για την καλύτερη τεκμηρίωση 
της παρέμβασης, παρακαλείσθε να συναινέσετε στη λήψη μικρού αριθμού φωτογραφιών, οι οποίες θα 
αξιοποιηθούν αποκλειστικά για επιστημονικούς σκοπούς και αποκλειστικά στα πλαίσια της εν λόγω 
μεταπτυχιακής διατριβής. Οι φωτογραφίες αυτές θα συμπεριληφθούν με αλλοιωμένα τα φυσιογνωμικά 
στοιχεία του/των παιδιού/ών σας (δηλ. τα πρόσωπα δεν θα φαίνονται).  
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τη συμμετοχή σας. 
 
Με εκτίμηση, 
Ιωάννης Γαλαντόμος, 
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
ΣΕΠ ΕΑΠ  
 

Άδεια λήψης  
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φωτογραφιών κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής παρέμβασης και αξιολόγησης 
 
 

Ημερομηνία ………/………./201…. 
 
 
Ο/Η……………………………………………………………… δηλώνω ότι ανέγνωσα το προαναφερθέν 
κείμενο του κ. Ιωάννη Γαλαντόμου, μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συναινώ στη 
λήψη μικρού αριθμού φωτογραφιών από την κ. Νίκη Μάρκου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια εκπόνησης της Μεταπτυχιακής της 
Διατριβής. Επίσης, αποδέχομαι ότι αυτές οι φωτογραφίες θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για 
επιστημονικούς σκοπούς και θα συμπεριληφθούν στη Μεταπτυχιακή Διατριβή της κ. Νίκης 
Μάρκου υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εμφανίζουν φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων, πλην της ίδιας της ερευνήτριας. 
 
 

Ο δηλών/Η δηλούσα 
 
 
 
 
 

Υπογραφή 
(και ολογράφως το ονοματεπώνυμο) 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Δραστηριότητες μαθητών 
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Φωτογραφία 1: Δραστηριότητα με καρτέλες. 

 

 

Φωτογραφία 2: Δραστηριότητα με βίντεο και μίμηση της κίνησης. 
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Φωτογραφία 3: Δραστηριότητα με βίντεο. 

  

 

Φωτογραφία 4: Παιχνίδι μνήμης με καρτέλες. 
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Φωτογραφία 5: Παραμύθι «A New House For Eeyore». 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μ1 

1. Ταυτότητα: Σ.Α. , Αγόρι, 9 ετών, τάξη Γ  

Βιοσωματική ανάπτυξη: φυσιολογική  

Ενδιαφέροντα: Ζωγραφική, Αθλητισμός, Ποδήλατο, Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 

2. Οικογενειακό περιβάλλον: Δύο αδέρφια Α΄ και Β΄ Γυμνασίου  

Επάγγελμα πατέρα: Γεωπόνος  

Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά  

3. Σχολικό περιβάλλον: Φοίτησε 2 χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο και 2 χρόνια σε Δημόσιο 

Νηπιαγωγείο. Η φοίτησή του στο σχολείο είναι τακτική. Η συμμετοχή του στη σχολική 

ζωή είναι ικανοποιητική. Αναπτύσσει φιλίες με τους συμμαθητές του. Συμμετέχει και 

συνεργάζεται με τους δασκάλους του στη διδασκαλία και ενδιαφέρεται για τις επιδόσεις 

του στη μάθηση.  
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4. Κοινωνικό περιβάλλον: Διαβάζει με τη μητέρα του στο σπίτι και όταν αποτυγχάνει 

γίνεται δύσθυμος και ευερέθιστος. Στις κοινωνικές εκδηλώσεις είναι αδέξιος και 

απρόσεκτος. Ζηλεύει εύκολα και αναζητά την αναγνώρισή του από τους άλλους. 

Εμφανίζει ξαφνικές αλλαγές στη διάθεσή του ή στα συναισθήματά του. Είναι 

συνεργάσιμο και υπάκουο παιδί, είναι πρόσχαρος και γελαστός, βοήθα στις καθημερινές 

ανάγκες της οικογένειάς του.  

5. Γνώση Αγγλικών:  Πηγαίνει σε φροντιστήριο αγγλικών από την Α΄ Δημοτικού και τον 

βοηθάει πάρα πολύ η μητέρα του στο σπίτι.  

6. Έκθεση Αξιολόγησης ΚΕΔΔΥ:  Διάγνωση: Δυσλεξία με έμφαση στους τομείς 

ανάγνωσης και γραπτού λόγου. Στην ανάγνωση εμφανίζει: δυσαναγνωσία, δυσκολία 

αποκωδικοποίησης φθόγγων. Στο γραπτό λόγο εμφανίζει: δυσορθογραφία, δυσκολίες 

στη μορφολογία και στη σύνταξη, δυσκολίες στη στίξη (γράφει χωρίς τελείες).  

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μ2 

1. Ταυτότητα: Β.Σ , Αγόρι, 9 ετών, τάξη Γ  

Βιοσωματική ανάπτυξη: φυσιολογική  

Ενδιαφέροντα: Αθλητισμός, Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 

2. Οικογενειακό περιβάλλον: Μία αδερφή ΣΤ΄ Δημοτικού  

Επάγγελμα πατέρα: Επαγγελματίας οδηγός  

Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά  

3. Σχολικό περιβάλλον: Φοίτησε 2 χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο και 2 χρόνια σε Δημόσιο 

Νηπιαγωγείο. Η φοίτησή του στο σχολείο είναι τακτική. Η συμμετοχή του στη σχολική 

ζωή είναι ικανοποιητική. Αναπτύσσει φιλίες με τους συμμαθητές του. Συμμετέχει και 

συνεργάζεται με τους δασκάλους του στη διδασκαλία και ενδιαφέρεται για τις επιδόσεις 

του στη μάθηση.  

4. Κοινωνικό περιβάλλον: Διαβάζει μόνος του κατά κύριο λόγο στο σπίτι και μερικές φορες 

τον βοηθάει η αδερφή του. Όταν αποτυγχάνει θυμώνει, νευριάζει και σπάει ότι υπάρχει 

γύρω του. Στις κοινωνικές εκδηλώσεις είναι άψογος και χαμογελαστός. Ζηλεύει εύκολα 

και αναζητά την αναγνώρισή του από τους άλλους. Είναι συνεργάσιμο και υπάκουο 
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παιδί, είναι πρόσχαρος και γελαστός, βοήθα στις καθημερινές ανάγκες της οικογένειάς 

του.  

5. Γνώση Αγγλικών:  Πήγε μία χρονιά σε φροντιστήριο Αγγλικών αλλά το σταμάτησε γιατί 

δεν απέδιδε. Εδώ και δυο χρόνια τον βοηθάει μια δασκάλα αγγλικών στο σπίτι.  

6. Έκθεση Αξιολόγησης ΚΕΔΔΥ:  Διάγνωση: Δυσλεξία με έμφαση στους τομείς 

ανάγνωσης και γραπτού λόγου. Στην ανάγνωση εμφανίζει: δυσαναγνωσία. Στο γραπτό 

λόγο εμφανίζει: δυσορθογραφία, δυσκολίες στη στίξη και στη μορφολογία. 

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μ3 

1. Ταυτότητα: Θ.Κ , Αγόρι, 9 ετών, τάξη Γ  

Βιοσωματική ανάπτυξη: φυσιολογική  

Ενδιαφέροντα: Αθλητισμός, Ποδήλατο, Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 

2. Οικογενειακό περιβάλλον: Δεν έχει αδέρφια  

Επάγγελμα πατέρα: Κρεοπώλης 

Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά  

3. Σχολικό περιβάλλον: Φοίτησε 2 χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο και 2 χρόνια σε Δημόσιο 

Νηπιαγωγείο. Η φοίτησή του στο σχολείο είναι τακτική. Η συμμετοχή του στη σχολική 

ζωή είναι ικανοποιητική. Αναπτύσσει φιλίες με τους συμμαθητές του. Συμμετέχει και 

συνεργάζεται με τους δασκάλους του στη διδασκαλία και ενδιαφέρεται για τις επιδόσεις 

του στη μάθηση.  

4. Κοινωνικό περιβάλλον: Διαβάζει με τη μητέρα του στο σπίτι και ποτέ μόνος. Χρειάζεται 

πάντα να είναι κάποιος δίπλα του γιατί με αυτόν τον τρόπο νιώθει ασφάλεια και 

σιγουριά. Στις κοινωνικές εκδηλώσεις είναι αδέξιος και απρόσεκτος. Ζηλεύει εύκολα και 

αναζητά την αναγνώρισή του από τους άλλους. Εμφανίζει ξαφνικές αλλαγές στη διάθεσή 

του ή στα συναισθήματά του. Είναι συνεργάσιμο και υπάκουο παιδί, είναι πρόσχαρος και 

γελαστός, βοήθα στις καθημερινές ανάγκες της οικογένειάς του.  

5. Γνώση Αγγλικών:  Πηγαίνει σε φροντιστήριο αγγλικών από την Β΄ Δημοτικού και τον 

βοηθάει πάρα πολύ η θεία του στο σπίτι που είναι δασκάλα αγγλικών.  

6. Έκθεση Αξιολόγησης ΚΕΔΔΥ:  Διάγνωση: Έχει μαθησιακές δυσκολίες στη γλώσσα με 

αργή ανάγνωση, δυσκολεύεται στο γραπτό λόγο στα συμπλέγματα συμφώνων, τη δομή 
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πρότασης και κειμένου.  Οι περισσότερες δυσκολίες του μαθητή σχετίζονται με τη 

δυσλεξία. Η γενική εικόνα του μαθητή δείχνει ότι έχει πολλές δυνατότητες αλλά δεν έχει 

εργαστεί συστηματικά τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι.  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μ4 

1. Ταυτότητα: Π.Μ. , Αγόρι, 9 ετών, τάξη Γ  

Βιοσωματική ανάπτυξη: φυσιολογική  

Ενδιαφέροντα: Αθλητισμός, Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 

2. Οικογενειακό περιβάλλον: Έχει έναν μεγαλύτερο αδερφό Β΄ Γυμνασίου  

Επάγγελμα πατέρα: Διευθυντής Ανταλλακτικών σε εταιρία 

Επάγγελμα μητέρας: Δασκάλα αγγλικών 

3. Σχολικό περιβάλλον: Φοίτησε 2 χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο και 1 χρόνο σε Δημόσιο 

Νηπιαγωγείο. Η φοίτησή του στο σχολείο είναι τακτική. Η συμμετοχή του στη σχολική 

ζωή είναι ικανοποιητική. Αναπτύσσει φιλίες με τους συμμαθητές του. Συμμετέχει και 

συνεργάζεται με τους δασκάλους του στη διδασκαλία και ενδιαφέρεται για τις επιδόσεις 

του στη μάθηση.  

4. Κοινωνικό περιβάλλον: Διαβάζει με τη μητέρα του στο σπίτι και ποτέ μόνος. Χρειάζεται 

πάντα να είναι κάποιος δίπλα του γιατί με αυτόν τον τρόπο νιώθει ασφάλεια και 

σιγουριά. Σε περίπτωση που θα διαβάσει μόνος θα του πάρει πάρα πολύ χρόνο και δεν θα 

καταφέρει να ολοκληρώσει τις εργασίες του. Στις κοινωνικές εκδηλώσεις είναι αδέξιος 

και απρόσεκτος. Ζηλεύει εύκολα και αναζητά την αναγνώρισή του από τους άλλους. 

Εμφανίζει ξαφνικές αλλαγές στη διάθεσή του ή στα συναισθήματά του. Είναι 

συνεργάσιμο και υπάκουο παιδί, είναι πρόσχαρος και γελαστός, βοήθα στις καθημερινές 

ανάγκες της οικογένειάς του.  

5. Γνώση Αγγλικών:  Πηγαίνει σε φροντιστήριο αγγλικών από την Γ΄ Δημοτικού και τον 

βοηθάει πάρα πολύ η μαμά του στο σπίτι που είναι δασκάλα αγγλικών.  

6. Έκθεση Αξιολόγησης ΚΕΔΔΥ:  Διάγνωση: Δυσλεξία με έμφαση στους τομείς ανάγνωσης 

και γραπτού λόγου. Στην ανάγνωση εμφανίζει: δυσαναγνωσία, δυσκολία 

αποκωδικοποίησης φθόγγων, αργός ρυθμός ανάγνωσης χωρίς ροή και ακρίβεια. Στο 

γραπτό λόγο εμφανίζει: δυσορθογραφία, δυσκολίες στη μορφολογία και στη σύνταξη, 

γραφοκινητικές δυσχέρειες.  
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 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μ5 

1. Ταυτότητα: Β.Σ., Αγόρι, 9 ετών, τάξη Γ  

Βιοσωματική ανάπτυξη: φυσιολογική  

Ενδιαφέροντα: Αθλητισμός, Ζωγραφική, Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 

2. Οικογενειακό περιβάλλον: Δεν έχει αδέρφια  

Επάγγελμα πατέρα: Εργάζεται σε εργοστάσιο 

Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά 

3. Σχολικό περιβάλλον: Φοίτησε 2 χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο και 2 χρόνια σε Δημόσιο 

Νηπιαγωγείο. Η φοίτησή του στο σχολείο είναι τακτική. Η συμμετοχή του στη σχολική 

ζωή είναι ικανοποιητική. Αναπτύσσει φιλίες με τους συμμαθητές του. Συμμετέχει και 

συνεργάζεται με τους δασκάλους του στη διδασκαλία και ενδιαφέρεται για τις επιδόσεις 

του στη μάθηση.  

4. Κοινωνικό περιβάλλον: Διαβάζει με τη μητέρα του στο σπίτι με συνεχείς διακοπές, γιατί 

κουράζεται εύκολα. Δεν καταφέρνει να τελειώσει κάτι που αρχίζει και ζητά τη βοήθεια 

των ενηλίκων. Δεν καταφέρνει να συγκεντρωθεί για πολλή ώρα. Στις κοινωνικές 

εκδηλώσεις είναι αδέξιος και απρόσεκτος. Ζηλεύει εύκολα και αναζητά την αναγνώρισή 

του από τους άλλους. Εμφανίζει ξαφνικές αλλαγές στη διάθεσή του ή στα συναισθήματά 

του. Είναι συνεργάσιμο και υπάκουο παιδί, είναι πρόσχαρος και γελαστός, βοήθα στις 

καθημερινές ανάγκες της οικογένειάς του. 

5. Γνώση Αγγλικών:  Δεν έχει πάει ποτέ σε φροντιστήριο αγγλικών, παρ όλα αυτά τον 

βοηθάει μια δασκάλα αγγλικών που έρχεται στο σπίτι τους εδώ και 2 χρόνια και η 

δασκάλα αγγλικών του σχολείου. 

6. Έκθεση Αξιολόγησης ΚΕΔΔΥ:  Διάγνωση: Δυσλεξία με έμφαση στους τομείς ανάγνωσης 

και γραπτού λόγου. Στην ανάγνωση εμφανίζει: δυσαναγνωσία, αργός ρυθμός ανάγνωσης 

χωρίς ροή και ακρίβεια. Στο γραπτό λόγο εμφανίζει: δυσορθογραφία, δυσκολίες στη 

μορφολογία και στη σύνταξη. 
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