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Ευχαριστώ τον επιστημονικό υπεύθυνο και τους εισηγητές  του Προγράμματος  
Αθήνα    Ιούνιος 2005



Ο όρος ειδικές μαθησιακές δυσκολίες περιγράφει:
◊ δυσκολίες στη μάθηση χωρίς  επίπτωση σε 
άλλες νοητικές λειτουργίες

◊ ειδική δυσκολία ή δυσλεξία με διαταραχές 
ανάγνωσης, γραπτής έκφρασης ,μαθηματικών

◊ σύγχυση προσανατολισμού, δυσκολία στην 
οπτική αντίληψη, αδυναμία στη χωρητικότητα 
μνήμης, καθυστερημένη ανάπτυξη λόγου 

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες / Δυσλεξία 
εμφανίζονται σε όλα τα επίπεδα ικανοτήτων

και τα κοινωνικοοικονομικά επίπεδα



Αντικείμενο μελέτης περίπτωσης: Ο μαθητής Γ΄ Τάξης  
Ν.Κ. 9 ετών

με διαγνωσμένη δυσλεξία
(2004-2005)

Σκοπός: Η παρουσίαση, η αξιολόγηση, ο παιδαγωγικός 
διδακτικός σχεδιασμός και η μαθησιακή 
υποστήριξη του μαθητή Ν.Κ. στην Τάξη του και 
στο Τμήμα Ένταξης

Αξιοποίηση: Η εξαγωγή  συμπερασμάτων σαν αρωγός εφαρμογής 
διδακτικών προσεγγίσεων στους μαθητές με ΕΔΜ

«Λόγου μέτρον άριστον εστί 
ουχ ο λέγων αλλ’ ο ακούων»

ΠΛΑΤΩΝΑΣ



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
1.Ταυτότητα: Ν.Κ. , αγόρι 9 ετών, Τάξη Γ΄
Βιοσωματική ανάπτυξη: φυσιολογική
Ενδιαφέροντα: Ζωγραφική, Αθλητισμός, Ποδήλατο, 

Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 
2.Οικογενειακό περιβάλλον: Ένας αδερφός 12 ετών ΣΤ΄ Δημ/κού
Επάγγελμα πατέρα: Εργατοτεχνίτης (ΤΕΙ)
Επάγγελμα μητέρας: Λογίστρια (ΤΕΙ) 

3.Σχολικό περιβάλλον: Φοίτησε 1 χρόνο σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό και 2 χρόνια σε Δημόσια 
Νηπιαγωγεία. 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: Ατομικό δωμάτιο σε ιδιόκτητο  διαμέρισμα των γονέων του. Διαβάζει με 
τη μητέρα του στο σπίτι  και όταν αποτυγχάνει γίνεται δύσθυμος και ευερέθιστος. Στις κοινωνικές 
εκδηλώσεις είναι νωθρός, αδέξιος και απρόσεκτος.  Ζηλεύει εύκολα και αναζητά την αναγνώρισή 
του από τους άλλους. Λέει ψέματα  και  αυτοπροβάλλεται. Δεν καταφέρνει να τελειώσει  κάτι που 
αρχίζει  και ζητάει  τη βοήθεια των μεγάλων. Ονειροπολεί, χάνεται στη σκέψη του, είναι αγχώδης 
και δεν καταφέρνει να συγκεντρωθεί για πολλή ώρα. Εμφανίζει ξαφνικές αλλαγές στη διάθεσή του ή 
στα συναισθήματά του Πηγαίνει διακοπές 2 φορές ετησίως  στη Λήμνο  με την οικογένεια του, τον 
παππού και τη γιαγιά. Είναι συνεργάσιμο και υπάκουο παιδί,  είναι πρόσχαρος και γελαστός, βοήθα  
στις καθημερινές ανάγκες της οικογένειάς του (πηγαίνει στο φούρνο / αγοράζει εφημερίδα κ.ά.). 



ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Κέντρο  Παιδοψυχικής Υγιεινής ΙΚΑ Αθηνών
Ημερομηνία Εξέτασης: 10-02-2005
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, δυσκολίες στη στίξη (γράφει
χωρίς τελείες ), γραφοκινητικές δυσχέρειες.

Πρόταση: Καθημερινή φοίτηση  στο Τμήμα Ένταξης του Σχολείου του 
με  στόχο τη βελτίωση της αναγνωστικής του ικανότητας  
και του γραπτού λόγου σε επίπεδο πρότασης και παραγράφου.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Α. Σταθμισμένες Διαγνωστικές Αξιολογήσεις (tests)
1.Τεστ «ΑΘΗΝΑ»  : δυσκολιών μάθησης
2.Τεστ «Ε.ΤΑΦΑ» : αναγνωστικής ικανότητας
3.Τεστ “BANGOR-DYSLEXIA” : ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
4.Τεστ “ACHENBACH” : προφίλ σχολικής ηλικίας
5.Τεστ «Μ.ΦΛΩΡΑΤΟΥ» : γραφής – ορθογραφίας 
6.Τεστ “RAVEN” : μέτρησης νοημοσύνης
7.Τεστ “GOODENOUGH” : ιχνογράφησης  ανθρωπάκου
8.Τεστ “MAURICE POROT” : ιχνογράφησης οικογένειας
9.Τεστ “BENDER – GESTALT” : οπτικοκινητικής αντίληψης
10.Τεστ “SCHILLING–SEIFFERT–WENDLER”: γραφοκινητικής ανάπτυξης
11.Προκαταρτικό Τεστ Όραση-Ακοή-Κινητικότητα: συντονισμού
12.Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων: μαθησιακής ετοιμότητας σύμφωνα με 

το Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής



Β. Αποτελέσματα των διαγνωστικών τεστ αξιολόγησης του Ν.Κ.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ  Ν.Κ. (ατομικός 

φάκελος του μαθητή στο Τ.Ε.)

Οπτική αντίληψη 1. Προκαταρτικό Τεστ ΟΑΚ 
2. «ΑΘΗΝΑ»
3. “BANGOR-DYSLEXIA”

Οπτικουαστική
αντίληψη

1. «ΑΘΗΝΑ»
2. “BANGOR-DYSLEXIA”
3. Προκαταρτικό Τεστ ΟΑΚ

Πολυαισθητηριακή
αντίληψη

1. «ΑΘΗΝΑ»
2. “ACHENBACH” 3.“BANGOR-DYSLEXIA”

Μνήμη ακολουθιών
(αριθμών-εικόνων -

σχημάτων-λέξεων)

1. «ΑΘΗΝΑ»
2. “BENDER – GESTALT”
3. «Μ.ΦΛΩΡΑΤΟΥ»

Γραφοφωνολογική   ενημερότητα
(γραφημάτων – φθόγγων)

1. «ΑΘΗΝΑ»
2. «Μ.ΦΛΩΡΑΤΟΥ»
3. “BANGOR-DYSLEXIA”

Νοητική ικανότητα
(γλωσσικές αναλογίες –

αντιγραφής  σχημάτων –
λεξιλόγιο)  

1. “RAVEN”
2. “GOODENOUGH”
3. “MAURICE POROT”
4. «ΑΘΗΝΑ»



ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ  ΜΑΘΗΤΗ  Ν.Κ. 
(ατομικός φάκελος του μαθητή στο Τ.Ε.)

Χωροχρονικός προσανατολισμός 1. «ΑΘΗΝΑ»
2. “BENDER – GESTALT”
3. “MAURICE POROT”
4. Προκαταρτικό Τεστ ΟΑΚ 

Γραφοκινητικότητα
(λεπτή κινητικότητα, 
οπτικοκινητικός  συντονισμός)

1.«ΑΘΗΝΑ»
2. «Μ.ΦΛΩΡΑΤΟΥ»
3. “SCHILLING–SEIFFERT–WENDLER”

Φωνολογική επίγνωση
(συλλαβική, φωνημική, λεξική, 

συντακτική)

1. «ΑΘΗΝΑ»
2. “BANGOR-DYSLEXIA”

Αναγνωστική ικανότητα
(αποκωδικοποίηση , κατανόηση)

1. «ΑΘΗΝΑ»
2. “BANGOR-DYSLEXIA”
3. «Μ.ΦΛΩΡΑΤΟΥ»
4. ΛΕΒΔ
5. «Ε.ΤΑΦΑ»

Ορθογραφία 
(μορφολογία, θεματική, 
καταληκτική, σύνθεση, παραγωγή, 
ολοκλήρωση προτάσεων λέξεων)

1. «ΑΘΗΝΑ»
2. “BANGOR-DYSLEXIA”
3. «Μ.ΦΛΩΡΑΤΟΥ»
4. «Ε.ΤΑΦΑ»
5. ΛΕΒΔ



ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ  ΜΑΘΗΤΗ  Ν.Κ. 
(ατομικός φάκελος του μαθητή στο Τ.Ε.)

Δόμηση  συγκεκριμένου γραπτού λόγου  
(παράγραφο, ενότητα)

1. «Μ.ΦΛΩΡΑΤΟΥ»
2. «Ε.ΤΑΦΑ»

Οργάνωση της σκέψης με συμπλεκτικότητα 
( πού-πότε-πώς-γιατί) και αντιστρεψιμότητα
(τί θα γινόταν αν…) 

1. «Μ.ΦΛΩΡΑΤΟΥ»
2. ΛΕΒΔ (χρήση κριτηρίων αξιολόγησης 

διδακτικής εφαρμογής)

Διαδοχή και αλληλουχία γεγονότων εντός
κειμένου (πώς άρχισε; τί συνέβη; )

ΛΕΒΔ (χρήση κριτηρίων αξιολόγησης 
διδακτικής εφαρμογής)

Συγκέντρωση  προσοχής  
Προβλήματα σκέψης 
Ελλειμματική  προσοχή

1. ΛΕΒΔ (χρήση κριτηρίων αξιολόγησης 
διδακτικής εφαρμογής)

2. Προκαταρτικό Τεστ ΟΑΚ
3. “ACHENBACH”

Ψυχοκινητικές  δεξιότητες - συναισθηματική 
οργάνωση – άγχος – κοινωνικά προβλήματα

1. “GOODENOUGH”
2. “MAURICE POROT”
3. “ACHENBACH”

“Προσπαθώ και ξαναπροσπαθώ μήνες και χρόνια ολόκληρα. 
99 φορές αποτυχαίνω, αλλά την εκατοστή  τα  καταφέρνω”

ALBERT  EINSTEIN



ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διάρκεια: Ιανουάριος 2005- Ιούνιος 2005

(α) Παιδαγωγικός σχεδιασμός (διδακτικοί στόχοι-μέθοδοι)

(β) Εφαρμογή δραστηριοτήτων:
Α. Συνοπτική παρουσίαση
Β. Ενδεικτική παρουσίαση δραστηριοτήτων



(α) Παιδαγωγικός σχεδιασμός (διδακτικοί στόχοι και μέθοδοι)
Οι διδακτικοί στόχοι:
1.  Η  επίλυση των προβλημάτων του γραπτού λόγου: 
 να αντιγράφει (από το βιβλίο και τον πίνακα)
 να γράφει κείμενα με υπαγόρευση
 να χρησιμοποιεί την  ορθογραφική μνήμη
 να καταγράφει συστηματικά τις καθημερινές του δραστηριότητες  σε προσωπικό ημερολόγιο
 να δομεί το γραπτό του λόγο σε παράγραφο    4-5 προτάσεων – γραμμών 
2. Η εφαρμογή των γραμματικών κανόνων στις καταλήξεις:
 να διακρίνει τα μέρη του λόγου (άρθρο-ουσιαστικό-ρήμα)
 να γνωρίζει τις αλλαγές της σημασίας των λέξεων ανάλογα με τις καταλήξεις και την κλητική 

ορθογραφία
 να μαθαίνει ορθογραφία με οικογένειες λέξεων 
 να αναγνωρίζει την ορθογραφική εικόνα των λέξεων με σύνθεση και παραγωγή  
3. Η στίξη, ο τονισμός και η χρήση πεζών-Κεφαλαίων γραμμάτων
Οι διδακτικές μέθοδοι:
α. Άμεση διδασκαλία
β. Ολιστική προσέγγιση
γ. Παρατήρηση και μίμηση προτύπων
δ. Μέθοδος των μικρών βημάτων
ε. Πολυαισθητηριακή και χρήση λεκτικής αυτοκαθοδήγησης
στ. Μοντέλο Ανάλυσης Έργου (Task Analysis)
ζ. ARROW ( Aural – Read – Respond – Oral – Write ) ( Ακούω-Διαβάζω-Απαντώ-Βλέπω-Γράφω )



(β) Εφαρμογή δραστηριοτήτων
Α. Συνοπτική παρουσίαση 
1. Ασκήσεις για την επίλυση των προβλημάτων του γραπτού 
λόγου:
 αντιγραφής κειμένου 12-15 λέξεων από παραμύθια-περιοδικά-εφημερίδες
 γραφής κειμένου με υπαγόρευση: αργή-κανονική-γρήγορη  και με 
εναλλακτική υπαγόρευση από τον δάσκάλο,  τους συμμαθητές   ή 
μαγνητόφωνο

 γραφής και αυτοδιόρθωσης ομαδοποιημένων/ κατηγοριοποιημένων 
λέξεων του βασικού λεξιλογίου (σε λίστες)

 συμπλήρωσης καθημερινού ημερολογίου (καταγραφή βιωμάτων από την 
οικογενειακή και σχολική ζωή)

 ολοκλήρωσης ημιτελών προτάσεων
 ακρόασης και κατανόησης γραπτών ιστοριών (π.χ. Μύθοι του Αισώπου )
με τη βοήθεια εικονιστικού (ολοκληρωμένου ή συντιθέμενου) 
(τεχνική των καρτών ή παζλ)

 παραγωγής κειμένου από εικόνες (μία ή και περισσότερες)
 παραγωγής κειμένου με ερωτήσεις-απαντήσεις  του τύπου: ποιος; πού; 
πότε; τι; γιατί;



2. Ασκήσεις  για την εφαρμογή των γραμματικών κανόνων στις 
καταλήξεις :

 διάκρισης  των λέξεων ως μέρη του λόγου με την τεχνική των καρτών (flash 
cards) και ερωταπαντήσεις

 κατασκευής λέξεων με συλλαβές της κλητικής ορθογραφίας σε ουσιαστικά 
και ρήματα

 εκμάθησης ορθογραφίας με οικογένειες λέξεων από το βασικό λεξιλόγιο
 παραγωγής λεξιλογίου με σύνθεση λέξεων από προσφύματα (με διάφορα 
χρώματα): δυσ- , ευ- , μεσ- , αν- ή με διάφορα αρχικά γράμματα εκκίνησης 
σχηματισμού λέξεων

 εκμάθησης μνημονικών μεθόδων για την ορθογραφική εικόνα των λέξεων με 
εικονογράφηση των ορθογραφικών στοιχείων των λέξεων ανάλογα με τη 
σημασία της  «μέθοδος «Μαυρομάτη»

 ανάπτυξης ενεργητικού λεξιλογίου με σχηματισμό προτάσεων
 εύρεσης λέξεων με κοινά γνωρίσματα από το ορθογραφικό λεξικό 
εφαρμόζοντας τους γραμματικούς κανόνες (ομόηχα σε –η και –οι) 

 εμπλουτισμού του ενεργητικού λεξιλογίου με αναγνωστικά παιχνίδια 
(σταυρόλεξα, γλωσσοδέτες, λογοπαίγνια)



3. Ασκήσεις στίξης, τονισμού και χρήσης  πεζών-Κεφαλαίων γραμμάτων:
 εντοπισμού λέξεων με κεφαλαία γράμματα (με χρώματα)
 αντιγραφής λέξεων από πεζά σε  κεφαλαία και αντίστροφα
 κατασκευής λεξιλογίου με ονόματα ανθρώπων, πόλεων, κτλ
 τονισμού δισύλλαβων λέξεων στη λήγουσα, παραλήγουσα τονισμού τρισύλλαβων 

λέξεων στη λήγουσα και παραλήγουσα
 τονισμού λέξεων σε μικρές παραγράφους 
 διόρθωσης μικρών προτάσεων σε κλητική ορθογραφία  και τονισμό 

«Η σκέψη μεταφέρεται σε όλους με λέξεις.
Η σκέψη μεταφέρεται στους δυσλεκτικούς με εικόνες»

Βούλγαρης Δ.  (ημερίδα 25-5-2005)

“Αν το παιδί δεν μπορεί  να μάθει 
με τον τρόπο που το διδάσκουμε,

τότε πρέπει να το διδάξουμε 
με τον τρόπο που μπορεί να μάθει”

Maria Montessori



Β. Ενδεικτική παρουσίαση δραστηριοτήτων

1. Ασκήσεις για την επίλυση των προβλημάτων του γραπτού λόγου:

2. Ασκήσεις  για την εφαρμογή των γραμματικών κανόνων στις καταλήξεις :

3. Ασκήσεις στίξης, τονισμού και χρήσης  πεζών-Κεφαλαίων γραμμάτων:



1. Ασκήσεις για την επίλυση των προβλημάτων του γραπτού λόγου







2. Ασκήσεις  για την εφαρμογή των γραμματικών κανόνων στις καταλήξεις





3. Ασκήσεις στίξης, τονισμού και χρήσης  πεζών-Κεφαλαίων γραμμάτων







Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α    &  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ
Ένα πλήρες πρόγραμμα υποστήριξης των μαθησιακών δυσκολιών του Ν.Κ. περιλαμβάνει κυρίως 
την αντιμετώπιση και τη βελτίωση:

 Των αντιληπτικών λειτουργιών
 Των μνημονικών λειτουργιών
 Της  οργάνωσης του χώρου γραπτής έκφρασης & ανάγνωσης (σχεδιάζει – οργανώνει - γράφει-ξαναδιαβάζει –

επεξεργάζεται –
διορθώνει – αυτοβελτιώνεται)

 Των αναγνωστικών λειτουργιών
 Του αυτοσυναισθήματος

Μερικές στρατηγικές που προτείνονται από την παγκόσμια έρευνα είναι:
 Το  μοντέλο της «άμεσης διδασκαλίας» σε ομοιογενείς ομάδες 
 Το μοντέλο του εμπειρισμού σε ετερογενείς ομάδες και θεματικές δραστηριότητες
 Το νατουραλιστικό μοντέλο παρέμβασης με προσομοιώσεις σε ποικίλες γλωσσικές δραστηριότητες
 Η μεταφορά δεξιοτήτων από μία ενέργεια σε άλλη (transfer of cognitive skill): επεξεργασία εικόνων, 

ταξινόμηση, σύγκριση, ομαδοποίηση, συσχέτιση, σειροθέτηση, ταύτιση 
(Αστέρη Θ., Παραδόσεις Σεμιναρίου 02/2005) 

Η  κύρια βάση του υποστηρικτικού προγράμματος πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ενίσχυση της
μάθησης και της ικανότητας των μαθητών να μεταφέρουν τη μάθηση σε άλλες περιοχές πέρα από
την τυπική σχολική εκπαίδευση. Επομένως η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του H. Gardner
συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και εφαρμογή  του υποστηρικτικού προγράμματος. Επίσης η 
συνεργασία με τους γονείς, με το δάσκαλο της Τάξης και τον ειδικό παιδαγωγό συντελούν στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών του μαθητή. 

“∆εν έχει σημασία αν προχωράς γρήγορα ή αργά, αρκεί να μη σταματάς”
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ
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