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Εξέτασης ∆υσλεξικών Μαθητών
ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
∆υσλεξία & Μάθηση
Πως µπορείτε να καταλάβετε ένα δυσλεξικό παιδί.
Γενικά
Ένα από τα χαρακτηριστικά των δυσλεξικών είναι η ανοµοιότητα των
συµπτωµάτων που παρουσιάζουν. Αν έχετε µια προγενέστερη εµπειρία εσείς ή αν
σας έχει πει κάποιος συνάδελφος τα όσα έχει συναντήσει, µη περιµένετε να βρείτε
τα ίδια. Ιδιαίτερα στην ηλικία της εφηβείας τα παιδιά αυτά έχοντας ξεπεράσει
κάποια από τα έντονα σηµάδια αδυναµίας, είτε κρύβοντάς τα είτε µε
αντισταθµιστικές στρατηγικές, αλλά και ανάλογα µε την αντιµετώπιση που είχαν
από γονείς και δασκάλους, διαφοροποιούν τα συµπτώµατα και τα χαρακτηριστικά
που εκφράζουν.
Βασικό σηµείο αναφοράς είναι η αλλαγή στον
τρόπο συµπεριφοράς, «λειτουργίας» και
συµµετοχής στο µάθηµα, µέσα σε ελάχιστο
χρόνο
και
χωρίς
προφανείς
αιτίες
ή
ερεθίσµατα. Φτάνοντας µάλιστα σε τέτοιο
σηµείο ώστε να σας κάνει ν’ αναρωτιέστε τί θα
µπορούσε να προκάλεσε µια τόσο µεγάλη
αλλαγή,
ακόµη
και
στο
επίπεδο
της
κατανόησης του µαθήµατος ή της εν γένει
παρουσίας του µαθητή στην τάξη.
Συνήθως τα δυσλεξικά παιδιά παρουσιάζουν
έντονα σηµάδια διάσπασης της προσοχής.
Μπορεί να παρατηρήσετε ότι επηρεάζονται σε
πολύ µεγάλο βαθµό από ήχους και «κινήσεις»
που κανείς άλλος στην τάξη δεν έχει παρατηρήσει ή τουλάχιστον δεν έχει
κεντρίσει την προσοχή και το ενδιαφέρον του.

«Αναπηρία» και φυσική
δραστηριότητα, ∆ρ. ∆.
Κουτσούκη,
Συνέντευξη ως Πρόεδρος
ΤΕΦΑΑ
Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Α.
Σύλλογος Ειδ. Αγωγής,
Ιδρυση, Σκοποί
Κώδικας Ηθικής και
∆εοντολογίας
∆ΕΠΠΣ & ΑΠΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ
∆ιαθεµατικό, Αναλυτικό
Πρ. για ΑΜΕΑ
(Ολες οι βαθµίδες
Εκπ/σης)
∆ιαθεµατικό Παιδιών µε
κινητικές αναπηρίες
(Νηπιαγωγείο)
∆ιαθεµατικό
Προσαρµοσµένης Φ.Α.
(Νηπιαγωγείο)
∆ιαθεµατικό, Αναλυτικό
Πρ. Γλώσσας Παιδιών µε
κινητικές αναπηρίες
(Νηπιαγωγείο)
Νέες αντιλήψεις για ΑΜΕΑ
Φυσική Αγωγή για παιδιά
µε Αυτισµό
Ειδική Φ.Α. στο κέντρο
ΕΛΕΠΑΠ
Απασχόληση
Ισα ∆ικαιώµατα, Νοµική
Κατοχύρωση
Χρήσιµη Νοµολογία
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΜΕΑ

Ένα ακόµη στοιχείο που θα παρατηρήσετε είναι αυτό της υπερκινητικότητας. Μια
εσωτερική τάση που δε γίνεται αντιληπτή από τα ίδια τα άτοµα και εποµένως µε
µεγάλη δυσκολία µπορούν ν’ αντιµετωπίσουν, ιδιαίτερα καθώς περνούν οι
σχολικές ώρες.
Ακραίες και άτοπες συµπεριφορές όπως, συνηθέστερα, ο χαρακτηριστικός τύπος
του κλόουν, µια πιθανά επιθετική συµπεριφορά ακόµη και η «ανυπαρξία» του
µαθητή στην τάξη θα πρέπει να ενεργοποιήσει την προσοχή σας όσον αφορά τις
αιτίες.
Είναι στη φύση του ανθρώπου να θέλει να τα πηγαίνει καλά και να ξεχωρίζει από
τους άλλους, το ίδιο ισχύει βέβαια και για τα παιδιά αυτά, έτσι πραγµατικά –και σε
µεγαλύτερο βαθµό- χαίρονται τις επιτυχίες που µπορεί να έχουν στο σχολείο. Σε
συνάρτηση µε τους συµµαθητές τους η ίδια εργασία είναι πολύ πιο δύσκολη για
εκείνους. Μελέτες έδειξαν 5 φορές µεγαλύτερη χρήση περιοχών του εγκεφάλου
για τις ίδιες ακαδηµαϊκές εργασίες.
Στη φύση του ανθρώπου επίσης είναι να αποστασιοποιείται από καταστάσεις που
φέρνουν έντονες κι επαναλαµβανόµενες δυσκολίες, πιέσεις κι απογοητεύσεις. Μια
συχνή άρνηση για µεγάλες εργασίες που απαιτούν πολύ διάβασµα και γράψιµό
είναι προφανείς, αλλά και συχνά έκδηλη σε µεγάλο βαθµό ακόµη και µέσα στην
τάξη. Έστω κι αν οι ίδιες εργασίες θεωρούνται "φυσιολογικές" απ' τους
υπόλοιπους µαθητές.
Η αταξία είναι ένα ακόµη χαρακτηριστικό το οποίο µαζί µε τη φτωχή
βραχυπρόθεσµη µνήµη µπορούν να οδηγήσουν σε επαναλαµβανόµενες
καταστάσεις που θα δυσκολεύεστε να κατανοήσετε, όπως πχ να λείπουν πολύ
συχνά βιβλία, τετράδια, µολύβια, στυλό, γόµες, χάρακες κλπ. Να µην

Ιστορική Αναδροµή Ειδικής
Αγωγής στην Ελλάδα
(µέχρι 1970)
Ιστορική Αναδροµή Ειδικής
Αγωγής (από το 1970
µέχρι σήµερα)
Σχολεία Ειδικής Αγωγής
Πρωτοβάθµια
∆ευτεβάθµια
Ωρολόγια προγράµµατα
των σχολικών µονάδων
ειδικής αγωγής ΣΜΕΑ
Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης
Βιβία Ειδικής Αγωγής
Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης
Προϋποθέσεις, διαδικασία
και τρόπος παροχής
εκπαίδευσης στο σπίτι
Παράγοντες οι οποίοι
επηρεάζουν την
ενσωµάτωση µαθητών µε
ειδικές ανάγκες στα
κανονικά σχολεία
Νόµος 2817/2000
(Εκπαίδευση Ατόµων µε
Ειδικές Εκπαιδευτικές
Ανάγκες)
Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 911, 12-18
Κ.∆.Α.Υ.
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∆ηµοτικό

Κανονισµός λειτουργίας
των Κέντρων ∆ιάγνωσης,
Αξιολόγησης και
Υποστήριξης (Κ.∆.Α.Υ.)
των Ατόµων µε Ειδικές
Ανάγκες και καθορισµός
των καθηκόντων και
υποχρεώσεων του
προσωπικού αυτού

Έντονα σηµάδια υπερκινητικότητας και διάσπασης της προσοχής.

ΠΙΝΑΚΑΣ των Κ.∆.Α.Υ. σε
όλη την Ελλάδα

ανταποκρίνονται σε αιτήσεις της προηγούµενης ηµέρας έστω κι αν αυτό έχει
επαναληφθεί για αρκετές ηµέρες. Μια αταξία στα προσωπικά αντικείµενα και µια
δυσκολία στο να τα βρουν στην τσάντα τους.

Ο ορισµός του τεµπέλη ή του αδιάφορου, που όµως πολύ συχνά θα σας αφήσει
άναυδους µε τις παρατηρήσεις και το επίπεδο κατανόησης τους. Ευφυής,
οξυδερκής.
Έντονη αλλαγή συµπεριφοράς και συµµετοχής από µέρα σε µέρα, ώρα σε ώρα,
ακόµη κι από λεπτό σε λεπτό!

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ
(∆εν υπάρχει σχέση των
παιδιών µε Μ.∆. µε τα παιδιά
µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες που παρουσιάζουν
στοιχεία Μαθησιακών
∆υσκολιών)

Συναισθηµατικοί, ιδιαίτερα ευαίσθητοι, µε έντονο το αίσθηµα της δικαιοσύνης.
Συχνά την «πατάνε» µε βιαστικές απαντήσεις ενώ κατανοούν πλήρως τα
ζητούµενα, δίνουν την αίσθηση ανωριµότητας ή της επιπολαιότητας. Αντίθετα,
µπορεί να διστάζουν από το φόβο µην τη «ξαναπατήσουν».

Εισαγωγή, ∆ΑΙΑΣΒΤΕΟ!
Μ.∆. στο Ολοήµερο
Σχολείο
Μ.∆. τι φταίει;
Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες
στην Σχολική Ηλικία.

Κατά το διάβασµα-γράψιµο παραλείψεις, αντιστροφές, αντιµεταθέσεις γραµµάτων
ή και λέξεων.

Μ.∆. επίδραση στη
καθηµερινή ζωή

Ανυπαρξία τόνων στις εργασίες τους.

Ορισµός, Συµπτώµατα

Σύγχυση αριστερού-δεξιού
Μεγάλη απόκλιση στο επίπεδο αντίληψης, κατανόησης και προφορικής
συµµετοχής στο µάθηµα σε σχέση µε το διάβασµα, το γράψιµο, την ανάκληση
όρων, ονοµάτων, ηµεροµηνιών και τις αλληλουχίες (µαθηµατικές-χρονικές).
∆υσκολία στις µαθηµατικές πράξεις και την εκµάθηση του πίνακα
πολλαπλασιασµού. Αντιστροφή µαθηµατικών συµβόλων στις πράξεις, αδυναµία
αυτόµατης επαλήθευσης και κατανόησης στα ζητούµενα των προβληµάτων, ενώ
είναι κατανοητοί οι µαθηµατικοί τύποι και η χρήση τους.

∆ΥΣΛΕΞΙΑ
Ορισµός (Βρετανικό
Ινστιτούτο ∆υσλεξίας)
Κοινά Χαρακτηριστικά και
Προειδοποιητικές ενδείξεις
Συµβουλές για
εκπαιδευτικούς από τον
Alan Sayles, πρόεδρο Ευρ.
Συνδέσµου ∆υσλεξίας
Σχέση µε ∆ιάσπαση
Προσοχής
Μορφές, Αίτια
Μύθος Πραγµατικότητα
∆ιαταραχές Γραφής
∆υσλεξία κ΄Πληροφορική

Γυµνάσιο – Λύκειο
Εξακολουθούν να υπάρχουν τα περισσότερα απ' τα χαρακτηριστικά αλλά έχουν
καταφέρει να βρουν τρόπους ώστε µην φαίνονται τόσο έντονα. Συχνά
ξεγλιστρούν από "εργασίες" που θα µπορούσαν να τους εκθέσουν σε άλλους.
Αποφεύγουν έντονα το γράψιµο.

Προς ∆ασκάλους,
Καθηγητές, Τρόποι
Εξέτασης Μαθητών
Τρόπος εξέτασης
δυσλεξικών
µαθητών/τριών
Συµβουλές προς Γονείς

Παραµένουν:
Η «αταξία» στα προσωπικά τους αντικείµενα.
Η αλλαγή στην ψυχολογία και τη συµπεριφορά τους.
Η διαφορά µεταξύ αντίληψης, γνώσεων και ακαδηµαϊκών επιδόσεων.

Μυστικά προς Γονείς
Επίδραση Μαθ. ∆υσκολιών
στη ζωή του παιδιού
∆ιάσηµοι ∆υσλεξικοί
Συνέδριο ∆υσλεξίας

Εντονότερα ακόµη κι απ' το δηµοτικό, δίνουν την αίσθηση ότι ενώ µπορούν δεν
προσπαθούν αρκετά
Τι µπορείτε να κάνετε
Ενηµερωθείτε, διαβάστε, ψάξτε στο internet στις αντίστοιχες σελίδες για τους
εκπαιδευτικούς. Υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία και στα ελληνικά αλλά και ακόµη
πιο εξειδικευµένη από καθηγητές πανεπιστηµίου για τα µαθήµατα ειδικής αγωγής.
Συζητήστε και αναζητήστε συµβουλές από συναδέλφους που έχουν πάρει
µαθήµατα ειδικής αγωγής κι έχουν δουλέψει µε δυσλεξικά παιδιά.

∆ηµοτικό

Η Εκπαίδευση θεραπεύει
Το γονίδιο της δυσλεξίας?
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ADHD)
Παγκόσµια ∆ιάγνωση µε
το Τεστ Παυλίδη
Τι είναι Υπερκινητικότητα ∆ιαταραχή Ελλειµατικής
Προσοχής
Υπερκινητικότητα και
Φυσική Αγωγή
Ποσοστά
Υπερκινητικότητας στην
Ελλάδα

Φέρτε τα παιδιά αυτά στα µπροστινά θρανία ώστε να µπορείτε να τα ελέγχετε πιο
εύκολα και αποµακρύνετε τα από παράθυρα και πόρτα ώστε να µειώσετε όσο είναι
δυνατόν τις πηγές διάσπασης της προσοχής τους.
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∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

∆οκιµάστε να τους βάλετε να καθίσουν µε κάποιους µαθητές πιο ήπιας
συµπεριφοράς, µε παιδιά που θα έχουν τη θέληση και τη δυνατότητα να τους
βοηθήσουν, µη τους αποµονώνετε.

Γρίφοι
Γνωµικά
Παροιµίες
Αινίγµατα
και άλλα πολλά

Ενθαρρύνετε την ανταλλαγή τηλεφώνων µε συµµαθητές ώστε να µπορούν να
αναζητήσουν εργασίες και µαθήµατα που δεν έχουν σηµειώσει ευκρινώς.

------- ο ο ο ------

Μην κατακρίνετε ιδιαίτερα, λάθος εργασίες και έλλειψη βιβλίων-τετραδίων.
Μπορείτε να δώσετε περισσότερο την προσοχή σας στο να έχουν καταγράψει και
κατανοήσει πλήρως τις εργασίες που τους ζητάτε να κάνουν. Πολλές φορές δεν
ανταποκρίνονται σ΄ αυτές όχι γιατί δεν θέλουν ή δεν ξέρουν αλλά γιατί δεν έχουν
καταλάβει ή σηµειώσει ακριβώς τα όσα έχετε ζητήσει να πράξουν.
Πολλές φορές µπορεί να αντιµετωπίσετε το φαινόµενο να έχουν «κολλήσει» σε
κάποιο συγκεκριµένο σηµείο του µαθήµατος (κατανόηση, εργασία, εξέταση κλπ)
µην επιµένετε έντονα, προσπεράστε το κι επιστρέψτε αργότερα.

Γρίφοι, Γνωµικά, Παροιµίες,
Αινίγµατα, Ηµερολόγιο, Εορτές,
Αριθµοµηχανή, Μουσική, Σωστό
- Λάθος, Σαν σήµερα, jokes

Κατά την εξέταση πείτε κάποια λέξη που δυσκολεύονται να διατυπώσουν,
χρησιµοποιείστε συνδέσµους (και, εποµένως, µετά κλπ) δίνετε έτσι την αίσθηση
ότι ολοκλήρωσαν µια ενότητα, τους βοηθάτε να προχωρήσουν στην επόµενη.
Επαναλάβετε το τέλος της πρότασης που είπαν και συνδέστε την µε µια ερώτηση
για τα επόµενα σηµεία του µαθήµατος.
Κατά την παράδοση κρατάτε καθαρή και σταθερή οµιλία, χρωµατίστε τη
ένταση, ζωντανέψτε την µε κίνηση, φορτίστε τη µε συναίσθηµα. Αναζητείστε
ζωηράδα στο βλέµµα τους, σηµάδι ότι τους έχετε "κατακτήσει". Αναζητάτε
συµµετοχή τους, αγγίξτε τους µε το βλέµµα ή µε µια κίνηση χωρίς όµως
διακόπτετε τη ροή του λόγου σας.

µε
τη
τη
να

Συνδέστε την παράδοση µε σχεδιαγράµµατα πάνω στον πίνακα στα οποία θα
επανέρχεστε συχνά. Ζητείστε τους να επαναλάβουν µε δικά τους λόγια,
(αναζητάτε την ουσία και την κατανόηση στα λόγια τους) ενώ εσείς δείχνετε τα
επιµέρους σηµεία πάνω στο σχεδιάγραµµα.
Γράφετε καθαρά στον πίνακα µε µεγάλα γράµµατα και αρκετή απόσταση µεταξύ
των γραµµών. ∆ιαφορετικά χρώµατα κιµωλίας ή και υπογράµµιση στις γραµµές
µπορούν να βοηθήσουν. Αφήστε περισσότερο χρόνο το κείµενο στον πίνακα πριν
το σβήσετε. Σιγουρευτείτε ότι έχουν µεταφέρει σωστά στα τετράδια τους τα όσα
είναι γραµµένα στον πίνακα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εργασίες.
Μην κατακρίνεται µικρούς σχεδιασµούς και σύµβολα στα βιβλία ή τα πρόχειρα
τετράδιά τους, συχνά αυτά τους οδηγούν πιο εύκολα σε σηµεία των µαθηµάτων ή
εργασιών. 1{}Κ µπορεί να σηµαίνει «µια συννεφιασµένη Κυριακή»!!!
Μπορείτε να τους κάνετε να συµµετέχουν ακόµη περισσότερο στο µάθηµα αλλά
και να τους δηµιουργήσετε το συναίσθηµα της συνεισφοράς (κάτι που επιδιώκουν
πάρα πολύ) αναθέτοντάς τους εργασίες όπως να σβήσουν τον πίνακα, να φέρουν
κιµωλίες από το γραφείο κλπ.
Προτείνετέ τους να χρησιµοποιούν αυτοκόλλητους
µεταφέρουν κάθε φορά στο συγκεκριµένο µάθηµα.

σελιδοδείκτες

που

θα

Ιδιαίτερης σηµασίας είναι παράδοση του µαθήµατος, το σηµείο που είναι και το
πιο σηµαντικό για τον τρόπο µε τον οποίο µαθαίνουν αυτά τα παιδιά. Καταρχήν
ελέγχετε συχνά ότι σας παρακολουθούν και δεν έχουν αρχίσει να «ταξιδεύουν».
Μπορείτε να το κάνετε εύκολα αυτό µε ερωτήσεις σε σχέση µε το µάθηµα για το τι
ξέρουν, πιστεύουν ή νοµίζουν ότι θα συναντήσουν παρακάτω.
Κάντε µια πρόχειρη εισαγωγή στα βασικά σηµεία της παράδοσης και µια
επανάληψη στο τέλος της, ζητώντας τη συµµετοχή τους. ∆ίνοντας τους, στο
τέλος του µαθήµατος, µια φωτοτυπία µε τη περίληψη του µαθήµατος και τα
σηµαντικά του σηµεία, τους βοηθάτε αφάνταστα. Ενθαρρύνετε τους να
σηµειώνουν αυτά τα σηµεία και στα βιβλία τους, υπογραµµίζοντας τα ώστε να
µπορούν να έχουν µια γρήγορή αναφορά.
Κατά την εξέταση µπορεί να βρείτε φτωχή χρήση της γραµµατικής και του
συντακτικού, πιστέψτε µε είναι φοβερό συναίσθηµα να είσαι σε µια τάξη µε έναν
δάσκαλο που θέλεις να κερδίσεις την αποδοχή του και µε συµµαθητές που δε
θέλεις να δοκιµάσεις την αποδοκιµασία τους ΚΑΙ να έχει κολλήσει «το ρηµάδι το
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µυαλό σου», να µη βρίσκει που και πως έχει καταχωρίσει εκείνη τη λέξη που
πρέπει (και θέλεις) να χρησιµοποιήσεις -ιδιαίτερα άµα την έχεις διαβάσει 50 φορές
το προηγούµενο βράδυ υπό τις προτροπές (καµιά φορά αρκετά πιεστικές και µε
συνοδεία απειλών- των γονιών σου. Είναι φυσικό να καταρρακώνεται ο
αυτοσεβασµός και η αυτόαξία σου, γι’ αυτό και θα πρέπει να βρεις ένα τρόπο
ώστε να ανακτήσεις το ενδιαφέρον των γύρο σου, πιθανότατα λέγοντας κάτι που
θα τους κάνει να γελάσουν -δείγµα θετικού αποτελέσµατος- έστω κι αν πολύ
συχνά δεν είσαι σε θέση να διακρίνεις ένα πραγµατικό από ένα κοροϊδευτικό γέλιο
και την «χαρούµενη» επί ή από –δοκιµασία!
∆οκιµάστε η εξέταση σας να περιλαµβάνει ερωτήσεις που, πως, γιατί κλπ. Είναι
πολύ πιο αποδοτικό από το να πρέπει να πουν το µάθηµα από µόνοι τους. Η
αλληλουχία και συνέχεια (σύνδεση) είναι ένα µελανό σηµείο γι’ αυτό
προσπαθήστε να συνδέετε εσείς τα προηγούµενα µε τα επόµενα και αφήστε τους
το «χώρο» ώστε να µπορέσουν να εξωτερικεύσουν τις γνώσεις τους.
Ενθαρρύνετε ελαφριές παρεκκλίσεις στο µάθηµα/εξέταση όπου θα µπορούν να
εκφράζουν εµπειρίες και γνώσεις που έχουν κατακτήσει και οι οποίες έχουν
καταχωρηθεί, µε µεγάλα γράµµατα, στην µακροπρόθεσµη µνήµη τους. Αυτό
βοηθάει και στο αίσθηµα της συµµετοχής αλλά και στη σύνδεση βιωµένης
εµπειρίας µε το συγκεκριµένο σηµείο του µαθήµατος. Σηµείο που πλέον
προσκολλάται σαν επέκταση της, ήδη υπάρχουσας στη µνήµη, εµπειρίας και πιο
εύκολα προσβάσιµο.

Γυµνάσιο – λύκειο
∆ώστε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προφορική σας εξέταση και λιγότερο στα τεστ,
στα οποία αναζητείστε περισσότερο την γνώση σηµείων του µαθήµατος κι όχι τις
πλήρεις απαντήσεις. Αν δεν είστε σίγουροι από τις απαντήσεις τους στα τεστ για
την γνώση του µαθήµατος, επιστρέψτε µε σύντοµες προφορικές ερωτήσεις.
∆ώστε τους µια ακόµη ευκαιρία να σας αποδείξουν αν το γνωρίζουν ή όχι.
Αποφεύγετε να σηµειώνεται πολλά ορθογραφικά ή και συντακτικά λάθη στις
εργασίες και τα τεστ τους. Ένα κοκκινισµένο γραπτό θα προσπαθήσουν να το
«πετάξουν» κάπου και να το αφαιρέσουν από τη µνήµη τους, το συντοµότερο.
Αντίθετα µια επιδοκιµασία στα θετικά σηµεία µε σύντοµη προτροπή για τα
αδύνατα (όσο δυνατόν πιο λίγα τη φορά) δίνει µια ώθηση για περισσότερη
προσπάθεια.
Αναζητάτε και επιβραβεύετε την προσπάθεια και όχι αποκλειστικά και µόνο το
αποτέλεσµα. Μ’ αυτό τον τρόπο δίνετε µια ώθηση στα παιδιά να προσπαθήσουν
περισσότερο κι όχι να τα παρατήσουν, αφού «είτε προσπαθώ, είτε όχι το
αποτέλεσµα είναι το ίδιο». Αυτό βέβαια δε σηµαίνει σε καµιά περίπτωση ότι
προσπάθεια πρέπει "κατανοηθεί" ως αυτό-σκοπός.
Οι µαθητές δεν θα πρέπει να παρατήσουν την προσπάθεια για τη βελτίωση της
απόδοσής τους και στο γραπτό λόγο. Ζητάτε τους και ενδυναµώστε τους να
προσπαθούν ακόµη περισσότερο και να µην επαναπαύονται πίσω απ’ τη ταµπέλα
του δυσλεξικού. Μια επιδοκιµασία έστω και σε κακό γραπτό µόνο ώθηση µπορεί
να επιφέρει.
Να θυµάστε το πόσο ευµετάβλητη είναι η ψυχολογία αλλά και η απόδοσή τους,
δίνετε τους αρκετές ευκαιρίες κι αν παρατηρήσετε σηµάδια κόπωσης ή
«κολλήµατος» δοκιµάστε κάποια άλλη στιγµή.
Η διεκπεραίωση απλών εντολών και εργασιών, που απ' τους περισσότερους
µαθητές γίνονται ακόµη και µηχανικά, µπορεί για εκείνους να είναι µεγάλα
επιτεύγµατα που καταφέρνουν µε κόπο, επιµονή και πολύ προσπάθεια. Από την
άλλη, δυσνόητα και προχωρηµένα νοήµατα µπορούν να γίνονται σχεδόν
αυτόµατα κατανοητά και να εκφράζονται µε ώριµο και τεκµηριωµένο τρόπο,
ιδιαίτερα σε εµπειρικούς τοµείς. Αν παροµοιάζαµε την τάξη µε µια ορχήστρα, ο
κάθε µαθητής θα είχε και το δικό του όργανο όπως είναι και ο τρόπος που
«λειτουργούν». Αν βάλετε τους κατάλληλους µαθητές να «παίζουν» τα όργανα
στα οποία είναι καλοί θα έχετε ένα ακουστικό αριστούργηµα.

***
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Επίλογος
Το λειτούργηµα ενός εκπαιδευτικού είναι ύψιστης σηµασίας και από τις ιερότερες
µορφές έκφρασης του πολιτισµού και του πνεύµατος. Τα επιτεύγµατα των
προγόνων µας σ΄ αυτόν τον τοµέα καθόρισαν την παγκόσµια ιστορία. Ως
εκπαιδευτικός, σήµερα-τώρα, γράφετε τη συνέχεια αυτής της ιστορίας.
Σε αρκετές περιπτώσεις, είναι κατανοητές οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι
σηµερινοί εκπαιδευτικοί, όπως επίσης και το πόσο σηµαντικό µπορεί να είναι/γίνει
το έργο τους.
Είναι δύσκολο να είναι κάποιος καλός, δυσκολότερο να είναι καλύτερος. Σε όλων
µας τη µνήµη υπάρχει ένας καλός δάσκαλος και η µόνη απολαβή που µπορεί να
έχει κερδίσει για τη δουλεία και το έργο του είναι το χαµόγελο που υπάρχει αυτή
τη στιγµή στην άκρη απ΄ τα χείλια µας, µπορεί και να µην το έχει δει ποτέ, αλλά
είναι κει.
---------------Χρήσιµες συµβουλές για δασκάλους δηµοτικού σχολείου


Να χρησιµοποιείτε ξύλινα γράµµατα για να διδάξετε τη σειρά και τους
ήχους, πρώτα το κεφαλαίο και µετά το πεζό γράµµα, κλείνετε τα µάτια για
να νοιώσετε το σχήµα και να µάθετε το όνοµα και τους αντίστοιχους
ήχους.



Να χρησιµοποιείτε εικόνες και µνηµονικούς κανόνες, για παράδειγµα τις
εικόνες του συστήµατος Letterland (από τον Werdon), για να δίνετε
γραφικούς και µνηµονικούς κανόνες για τους ήχους.



Να χρησιµοποιείτε τους όρους 'σύµφωνα' και 'φωνήεντα' και να διδάσκετε
το ρόλο που παίζουν.



Να διδάσκετε από τα πρώτα στάδια τη συνεχή γραφή, να κάνετε εξάσκηση
σε αυτό στον αέρα, στην άµµο, στον πίνακα και σε βιβλία.



Αναπτύξτε ένα µοντέλο για την παρουσίαση σε επίπεδο γράµµατος, λέξης,
πρότασης και ενότητας για ολόκληρη την τάξη, για οµάδες µαθητών και για
µεµονωµένα άτοµα. Θα σας βοηθήσουν πολύ βιβλία όπως το Alpha and
Omega (εκδόσεις Hornsby) και το Units of Sound (Dyslexia Institute).



Αφήστε τα παιδιά να αναπτύξουν τη δική τους τράπεζα/λεξικό λέξεων ή
κάρτες ή σηµειωµατάριο όπου θα µπορούν να εξασκηθούν σε δύσκολες,
καινούργιες ή ανώµαλες λέξεις.



Μιλάτε για γράµµατα, λέξεις και για ιστορίες για να αναπτύξουν τα παιδιά
ενδιαφέρον για τις λέξεις και τα βιβλία.



Χρησιµοποιείτε τεχνικά βοηθήµατα για να εξατοµικεύετε την εργασία,
κασέτες και ακουστικά, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ.



Παίζετε παιγνίδια για να ενισχύσετε τη µάθηση.



Να κάνετε πάρα πολύ πρακτική στην ανάγνωση, τη γραφή και την
ορθογραφία για την ανάπτυξη αυτόµατων δεξιοτήτων και µην ξεχνάτε ότι
τα δυσλεξικά παιδιά χρειάζονται περισσότερη εξάσκηση από τα περισσότερα
παιδιά.

Χρήσιµες συµβουλές για καθηγητές


Αφήνετε τις σηµειώσεις στον πίνακα όσο γίνεται περισσότερο, τα δυσλεξικά
παιδιά χρειάζονται περισσότερη ώρα για να αντιγράψουν.
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Να παρουσιάζετε τα θέµατα στον πίνακα τακτικά, και να χρησιµοποιείτε
διαφορετικά χρώµατα κιµωλίας για τις επιµέρους ενότητες ώστε να
διευκολύνετε τη σωστή αντιγραφή.



Η διανοµή φωτοτυπηµένων περιληπτικών σηµειώσεων βοηθάει πάρα πολύ.
∆ίνετε τις σηµειώσεις στο τέλος του µαθήµατος ώστε να σας
παρακολουθούν κατά τη διάρκεια του µαθήµατος και να µην προσπαθούν
να τις διαβάσουν. (Ή ανατρέχετε σε αυτές και ενθαρρύνετε τους µαθητές
να τονίζουν τα σηµαντικά σηµεία.)



Παροτρύνετε τους µαθητές να χρησιµοποιούν επεξεργαστές κειµένου για
τις εργασίες τους και δίνετε τους ευκαιρίες για να κάνουν εξάσκηση στην
πληκτρολόγηση.



Να βαθµολογείτε θετικά, περισσότερα σηµάδια στα καλά σηµεία.
Εισάγετε τη διδασκαλία καλών τεχνικών µελέτης, αυτό θα βοηθήσει όλους
τους µαθητές.



Ενθαρρύνετε τους µαθητές να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τη
στρατηγική που ακολουθούν για τη µελέτη. (Αυτό µπορεί να γίνει στα
πλαίσια ενός προγράµµατος δεξιοτήτων µελέτης.)



∆ώστε έναν κατάλογο λέξεων-κλειδιών σχετικών µε το θέµα σας, εισάγετε
την τεχνική της Ταυτόχρονης Προφορικής ∆ιατύπωση των Γραµµάτων των
Λέξεων και να επιµένετε να γίνεται εξάσκηση σε αυτές τις λέξεις. (Αν
χρειάζεται απαλλάξτε τους από κάποια άλλη εργασία.)



Πολύ πριν από τις εξετάσεις, να υποχρεώνετε την οµάδα των µαθητών να
ελέγχει αν έχει πλήρεις σηµειώσεις. Αν ζητήσουν τη βοήθειά σας για τυχόν
παραλείψεις στις σηµειώσεις ή για σηµεία που δεν καταλαβαίνουν, ή ακόµα
και γιατί δεν µπορούν να διαβάσουν αυτά που έχουν γράψει οι ίδιοι, µην
αρνηθείτε.



Να βρίσκετε πάντοτε ευκαιρίες επιδοκιµασίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
Συµπληρωµατικές Οδηγίες
Μαθητών.

για

τον

Τρόπο

Εξετάσεως

∆υσλεξικών

Μετά από πολλά ερωτήµατα, που δεχόµεθα από γονείς µαθητών µε διαγνωσµένες
ειδικές µαθησιακές ανάγκες, δυσλεξία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία (ν
2817/2000), ενόψει των προαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του
2001 και προς αποφυγή παρατυπιών, οι οποίες σηµειώθηκαν κατά τα
προηγούµενα έτη, δίνονται συµπληρωµατικές οδηγίες προς τους καθηγητές µέλη των εξεταστικών επιτροπών για τον τρόπο εξέτασης των δυσλεξικών
µαθητών / τριών. Οι διευκολύνσεις των δυσλεξικών µαθητών δεν αποτελούν
προνοµιακή µεταχείριση αλλά νόµιµο δικαίωµα που παρέχει η ίδια η Πολιτεία.
Προς την κατεύθυνση αυτή θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε ότι η αµφισβήτηση
της επίσηµης διάγνωσης των ειδικών µαθησιακών αναγκών, µε ειρωνικά σχόλια
και υπονοούµενα, η άρνηση παροχής εξηγήσεων από τους εξεταστές δεν
διευκολύνει παιδαγωγικά την εξεταστική διαδικασία των παιδιών αυτών.
Ειδικότερα επισηµαίνονται τα ακόλουθα:


1 Ο δυσλεξικός µαθητής πρέπει να έχει ενηµερωθεί από το ∆/ντή τσυ
Λυκείου και να προσκοµίζει το έγγραφο της ιατροπαιδαγωγικής
γνωµάτευσης µαζί του σε κάθε µάθηµα, που εξετάζεται το οποίο και
επιδεικνύει στους καθηγητές - µέλη της εξεταστικής επιτροπής όταν αυτό
του ζητηθεί.



2 Οι εξεταστές καθηγητές, µέλη της εξεταστικής επιτροπής, να φέρουν
καρτελάκι µε το ονοµατεπώνυµό τους, ώστε η εξέταση να διεξάγεται σ' ένα
κλίµα ασφάλειας. Αποδοχής και σεβασµού της ιδιαιτερότητάς τους.



3. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, η αξιολόγηση των µαθητών /
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τριών αυτών µε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γίνεται µε προφορική
εξέταση. ∆εδοµένου ότι δυσκολεύονται να διατυπώσουν γραπτά τη σκέψη
τους και την όποια αποκτηµένη γνώση.


4. Στα Θεωρητικά µαθήµατα ενδέχεται ο εξεταζόµενος δυσλεξικός να µην
µπορεί να αποδώσει σε συνεχή λόγο ένα γνωστικό αντικείµενο. Οπότε
κρίνεται σκόπιµο να απαντά σε ερωτήσεις που Θα του υποβάλλονται (τους
διευκολύνουν σι ερωτήσεις µε συγκεκριµένες ερωτηµατικές λέξεις όπως
ποιος.. Πότε. Πσύ. Πώς. Γιατί)



5 Ως προς την εξέταση στο µάθηµα της έκθεσης. Η αξιολόγηση να
επικεντρώνεται στην κατανόηση των βασικών εννοιών του Θέµατος και
στην παρουσίασή του µε λογικά επιχειρήµατα. Μπορούν να χρησιµοποιούν
πρόχειρη σελίδα και να σχεδιάζουν να γράφουν λέξεις κλειδιά. Που τους
διευκολύνουν στο να εκφράσουν προφορικά τις σκέψεις τους.



6 Στα πρακτικά µαθήµατα, π χ µαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία κ λ π που
έχουν ασκήσεις, οι καθηγητές παίρνουν υπόψη τον συλλογισµό και τον
τρόπο που κινήθηκε ο µαθητής / τρια για την επίλυση της άσκησης ή την
απόδειξη µίας Θεωρίας. Τους βοηθά να δείχνουν στο χαρτί τους αυτά που
έχουν γράψει, σχεδιάσει παρά να τα υπαγορεύουν στον πίνακα και να
διακόπτεται η ροή της σκέψης τους Είναι πιθανόν ο µαθητής/ τρια να µην
χρησιµοποιεί σωστά τα πρόσηµα ή να κάνει λάθη στις πράξεις Τότε ο
καθηγητής πρέπει να παρεµβαίνει, να επισηµαίνει το λάθος και να τον / την
βοηθά να προχωρήσει.
Οι εξεταστές ας έχουν υπόψη τους πως ο δυσλεξικός µαθητής / τρια
παρουσιάζει αισθητή αδυναµία στην αποµνηµόνευση τύπων και ορισµών.



7 Στη διάρκεια της εξέτασης αν κάποια στιγµή παρατηρηθεί διάσπαση της
προσοχής του µαθητή / ι τριας - κάτι το αναµενόµενο - η επαναφορά του /
της στην εξεταστική διαδικασία να επιχειρηθεί µε διακριτικούς χειρισµούς.



8 Οι ερωτήσεις / εκφωνήσεις των διαφόρων µαθηµάτων είναι απαραίτητο
να διαβάζονται από τον εξεταστή και να παρέχονται εξηγήσεις ώστε να
είναι απόλυτα κατανοητό το περιεχόµενό τους.
Ο Γενικός Γραµµατέας
Αθαν. Τσουροπλής
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