
Οδηγός ενημέρωσης από το 2ο ΚΕΣΥ Πειραιά



 Κάποτε ένας παππούς περπατούσε σε μια 
παραλία με τον εγγονό του.

 Το αγόρι μάζευε τους αστερίες που έβρισκε 
μπροστά του και τους πετούσε πάλι στη 
θάλασσα. «Αν τους άφηνα εδώ» είπε το αγόρι 
«θα ξεραίνονταν και θα πέθαιναν. Έτσι τους 
σώζω τη ζωή».

 Τότε είπε ο παππούς: «Αυτή η παραλία όμως 
εκτείνεται για μίλια κι έχει εκατομμύρια αστερίες. 
Αυτό που κάνεις δεν αλλάζει την κατάσταση».

 Το αγόρι, αφού κοίταξε τον αστερία που 
κρατούσε στο χέρι του, τον πέταξε χωρίς 
δισταγμό στο νερό και απάντησε: «Γι’ αυτόν τον 
αστερία την αλλάζει»

Miller, 2003, σ. 18



Μαθησιακές δυσκολίες



Ορισμός
 Ο πιο ευρύτατα επιστημονικά αποδεκτός 

ορισμός ορίζει τις μαθησιακές δυσκολίες ως
μια ετερογενή ομάδα διαταραχών, που 
επιφέρουν σημαντικές δυσκολίες στην 
απόκτηση ή στην χρήση των ικανοτήτων 
ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, 
συλλογισμού ή μαθηματικής σκέψης.

 Αυτές οι δυσκολίες είναι εγγενείς στο άτομο, 
θεωρείται ότι εκδηλώνονται λόγω 
δυσλειτουργίας του κεντρικού νευρικού 
συστήματος και μπορεί να εμφανίζονται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του.



 Προβλήματα αυτορρύθμισης, 
διαπροσωπικής αντίληψης και κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης δύναται να εκδηλώνονται 
παράλληλα, όμως δεν αποτελούν από μόνα 
τους μαθησιακή δυσκολία.

 Καταστάσεις μειονεξίας, όπως 
αισθητηριακές βλάβες, νοητική υστέρηση, 
σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές) ή 
εξωγενείς επιρροές (στερημένο γλωσσικό 
περιβάλλον, πολιτισμικές διαφορές, 
ανεπαρκής ή ακατάλληλη εκπαίδευση), 
μπορεί να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές 
δυσκολίες, χωρίς όμως να σημαίνει ότι τις 
προκαλούν.



 Οι Μαθησιακές Δυσκολίες χωρίζονται σε 2 
κατηγορίες:

 1. Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες

 Οι μαθητές με γενική μαθησιακή δυσκολία 
παρουσιάζουν δυσκολίες γενικά σε όλα τα 
μαθήματα, είτε προφορικά, είτε γραπτά,  
θεωρητικά και πρακτικά.

 Είναι συνήθως δευτερογενούς –
περιβαλλοντικής αιτιολογίας. Προκύπτουν 
λόγω αρνητικών ψυχοεκπαιδευτικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων, έλλειψης 
προσπάθειας, χαμηλού δείκτη νοημοσύνης ή 
εξαιτίας σοβαρών αισθητηριακών ή 
εγκεφαλικών βλαβών, οι οποίες σχετίζονται με 
τη διαταραχή (π.χ. αν δε βλέπει, δεν θα μπορεί 
να διαβάσει κανονικά).



 2. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

 Στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
συγκαταλέγονται η Δυσλεξία (δυσκολίες στη 
γραπτή επεξεργασία), η Δυσορθογραφία
(δυσκολίες στην ορθογραφία), η Δυσγραφία
(δυσκολίες στην ορθογραφία) και η 
Δυσαριθμησία (δυσκολίες στα Μαθηματικά).

 Χαρακτηρίζουν ένα άτομο από την αρχή έως το 
τέλος της ζωής του, δεν εμφανίζονται ξαφνικά 
μετά από κάποια ηλικία, ούτε εξαφανίζονται με 
τα χρόνια.

 Ο/Η μαθητής/τρια παρουσιάζει δυσκολίες μόνο 
σε ορισμένα και όχι σε όλα τα είδη μαθημάτων.

 Ο/Η μαθητής/τρια διαθέτει κανονική ή ανώτερη 
ευφυΐα ή έστω όχι χαμηλή.



Αίτια
 Τα αίτια εμφάνισης των ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών είναι βιολογικο-νευρολογικά, κυρίως 
κληρονομικά και 

 Δεν οφείλονται σε συναισθηματικές διαταραχές, 
χαμηλή νοητική ικανότητα, άγχος, 
αισθητηριακές ή νευρολογικές βλάβες και γενικά 
δεν είναι απόρροια περιβαλλοντικών 
παραγόντων. 

 Μπορεί να οφείλονται σε κάποια συγγενή 
αιτιολογία, όπως σε συμβάντα κατά τη διάρκεια 
της κύησης και του τοκετού.

 Αυτό που φαίνεται πως κληρονομείται 
οπωσδήποτε είναι το υπόβαθρο τυχόντων  
γνωσιακών μειονεξιών



Μαθησιακές δυσκολίες ή τεμπελιά;

 Δεν υπάρχει τεμπέλης ή αδιάφορος μαθητής, 
μαθητής που δε θέλει να πετύχει.

 Υπάρχει άγνοια για τα στάδια ανάπτυξης του 
παιδιού.

 Υπάρχει παράλογη πίεση για αριστεία.

 Υπάρχουν λανθασμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι.

 Η τεμπελιά και η αδιαφορία είναι ψυχοδυναμικοί 
μηχανισμοί άμυνας του μαθητή με μαθησιακές 
δυσκολίες όταν πιέζεται πέρα από τα όρια και 
τις δυνατότητές του.

 Η άγνοια είναι ο μεγάλος εχθρός μας.

Τομαράς, 2012, σ.116 



Δυσλεξία



 Η Δυσλεξία θεωρείται η κυριότερη μαθησιακή 
δυσκολία, διότι εμπεριέχει χαρακτηριστικά από 
όλες τις μορφές των ειδικών μαθησιακών 
δυσκολιών.

 Παρουσιάζεται αρχικά ως δυσκολία κατάκτησης 
και επεξεργασίας του γραπτού λόγου με πιο 
έντονα συμπτώματα σε μία μόνο γλωσσική 
λειτουργία.

 Ουσιαστικά, όμως, σχετίζεται με όλες τις 
γλωσσικές λειτουργίες, όπως και με τη 
μαθηματική σκέψη.

 Δυσχεραίνει την εκφορά τόσο του γραπτού όσο 
και του προφορικού λόγου, γιατί επηρεάζει 
αρνητικά την επεξεργασία του λόγου σε όλα τα 
επίπεδα της γλωσσικής λειτουργίας.



Αίτια
 Η Δυσλεξία είναι μια δυσκολία νευροβιολογικής

και νευροαναπτυξιακής φύσης με κληρονομική 
προδιάθεση. 

 Επηρεάζει τις γνωστικές διεργασίες του 
εγκεφάλου που αφορούν την κατάκτηση των 
δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας.

 Μπορεί, ακόμη, να προκληθεί από ένα 
συνδυασμό δυσκολιών στη φωνολογική 
επεξεργασία, τη μνήμη εργασίας, την ταχεία 
ανάκληση και αλληλουχία, όπως και την 
αυτοματοποίηση βασικών δεξιοτήτων.

 Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της ευφυΐας, της 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και της 
δυσλεξίας. 



Χαρακτηριστικά παιδιών με δυσλεξία

 Εμφανίζουν διαφορά στην επίδοση στο γλωσσικό 

μάθημα σε σύγκριση με την αναμενόμενη βάσει της 

νοητικής τους ικανότητας.

 Πιθανόν δυσκολεύονται στον προσανατολισμό, στην 

αίσθηση του χρόνου και του χώρου.

 Η βραχύχρονη μνήμη τους είναι μικρής έκτασης και 

διάρκειας. 

 Δυσκολεύονται να μαθαίνουν ορισμούς και να 

απομνημονεύουν ημερομηνίες, ονόματα, κτλ.

 Δε δείχνουν ενδιαφέρον για οτιδήποτε στο οποίο 

χρησιμοποιείται ο γραπτός λόγος, όπως είναι τα 

βιβλία.

 Δείχνουν απρόθυμα για σχολική εργασία.



 Συνήθως απαντούν μονολεκτικά ή εκφράζονται 
λακωνικά και δε φαίνεται να διαθέτουν πλούσιο 
λεξιλόγιο.

 Δυσκολεύονται στην αποθήκευση, ταξινόμηση, 
ανάκληση και γενικά στην οργάνωση των 
πληροφοριών που δέχονται στο μυαλό τους.

 Συχνά απαντούν αυθόρμητα σε ερωτήσεις και 
προβλήματα δίνοντας λανθασμένες απαντήσεις, 
καθώς δεν έχουν αφιερώσει χρόνο να 
αναλογιστούν την απάντηση. Αυτό οφείλεται εν 
μέρει και στο γεγονός ότι  δεν έχουν αναπτύξει τις 
κατάλληλες γνωστικές διαδικασίες, ώστε να 
αξιολογούν και να οργανώνουν τις εισερχόμενες 
πληροφορίες.

 Μπορεί να κάνουν λάθη συντακτικού και 
σημασιολογικού τύπου.



 Παρά την αδυναμία έκφρασης, διαθέτουν 
πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, ανεπτυγμένη 
κριτική ικανότητα, προβληματίζονται και κάνουν 
συλλογισμούς για κοινωνικά θέματα.

 Ωστόσο, συχνά νιώθουν ότι δεν μπορούν να 
βρουν τις λέξεις για να περιγράψουν όσα 
θέλουν.

 Μπορεί να είναι αδέξια ή ακατάστατα. Δεν 
οργανώνουν καλά τη μελέτη τους και τον 
προσωπικό τους χώρο.

 Δεν εμφανίζουν προβλήματα άρθρωσης και 
ομιλίας, εκτός αν εμφανίζουν συννοσηρότητα με 
κάποια άλλη διαταραχή.

 Παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες οπτικής 
και ακουστικής μνήμης, όχι όμως οπτικής και 
ακουστικής αντίληψης.



 Έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και κακή εικόνα για τον 
εαυτό τους.

 Δυσκολεύονται να ακολουθούν περίπλοκες οδηγίες.

 Δυσκολεύονται να αντιγράψουν από τον πίνακα ή να 
γράψουν καθ’ υπαγόρευση, διότι ο ρυθμός 
υπαγόρευσης είναι συνήθως γρηγορότερος από 
αυτόν που μπορούν να ακολουθήσουν.

 Αποδιοργανώνονται σε καταστάσεις έντασης και 
άγχους.

 Ο εγκέφαλός τους αδυνατεί να ξεχωρίσει τα ουσιώδη 
από τα επουσιώδη, με αποτέλεσμα να κουράζονται 
πιο εύκολα από τους συμμαθητές και τις 
συμμαθήτριές τους. Μπορεί, δηλαδή, την ίδια στιγμή 
να προσέχουν εξίσου τον εκπαιδευτικό της τάξης που 
μιλάει αλλά και τα άσχετα εξωτερικά ερεθίσματα, 
όπως ο ήχος των βημάτων στον διάδρομο.



Δυσκολίες στην ανάγνωση

 Αργούν να μάθουν τον μηχανισμό της ανάγνωσης 

σε σύγκριση με τους συμμαθητές τους, κάτι που 

εξαρτάται και από τον βαθμό της δυσκολίας αλλά και 

τη βοήθεια που θα τους παρασχεθεί. 

 Μπορεί να παραλείπουν, αντικαθιστούν, 

προσθέτουν ή αντιμεταθέτουν γράμματα, συλλαβές 

ή και λέξεις.

 Μαντεύουν λέξεις παρασυρόμενα από κάποιο 

γνωστό γράμμα ή συλλαβή, π.χ. διαβάζουν μαντίλι 

αντί για καντήλι.

 Διαβάζουν αργά, διστακτικά, με συλλαβισμό χωρίς 

νόημα, δίχως ροή και χρωματισμό στη φωνή τους.



 Δε σταματούν στην τελεία και το κόμμα ή 
σταματάνε σε λάθος σημείο, με αποτέλεσμα 
να αλλάζει το νόημα.

 Χάνουν συχνά τη σειρά που διαβάζουν στο 
βιβλίο.

 Συγχέουν γράμματα που μοιάζουν οπτικά, 
π.χ. τ-π, γ-χ.

 Αν σηκώσουν το κεφάλι τους και δουν κάτι 
άλλο την ώρα που διαβάζουν, θα αργήσουν 
πολύ να ξαναβρούν το σημείο όπου είχαν 
μείνει.

 Κατανοούν ελλιπώς το κείμενο.



Δυσκολίες στη γραφή και ορθογραφία

 Μπορεί να παραλείπουν, προσθέτουν ή 
αντιμεταθέτουν γράμματα, συλλαβές ή και λέξεις.

 Αντικαθιστούν γράμματα σε λέξεις, επειδή 
συγχέουν όσα μοιάζουν ακουστικά, π.χ. θ-δ, β-φ, 
γ-χ. 

 Δεν τονίζουν τις λέξεις ή τονίζουν σε λάθος 
συλλαβή και γενικά δε χρησιμοποιούν τα σημεία 
στίξης.

 Δεν κρατάνε τις αποστάσεις μεταξύ των λέξεων, 
π.χ. σήμεραστο σχολείο διαβασαμεεναποιημα.

 Κάνουν πολλά ορθογραφικά λάθη, ακόμη και σε 
λέξεις που έχουν διδαχθεί συστηματικά.

 Εμφανίζουν καθρεπτική γραφή.



 Το γραπτό τους είναι συνήθως ακατάστατο και 
κακογραμμένο, με μουτζούρες, αδικαιολόγητα 
κενά, με απουσία κεφαλαίων ή παρεμβολή 
τους ανάμεσα στα μικρά.

 Το περιεχόμενο του γραπτού τους λόγου δεν 
ανταποκρίνεται πάντα στο προς ανάπτυξη 
θέμα.

 Μπορεί να γνωρίζουν τους κανόνες 
ορθογραφίας, αλλά δεν μπορούν να τους 
ανακαλέσουν και να τους εφαρμόσουν στο 
γραπτό κείμενο.

 Δε γενικεύουν την εφαρμογή ενός κανόνα 
εύκολα, π.χ. το παιδί μπορεί να γνωρίζει ότι τα 
ρήματα σε –ωνω γράφονται με ω, αλλά δεν 
μπορούν να γράψουν σωστά και τις λέξεις 
«άπλωμα» ή «έχουν απλώσει». 



Ικανότητες παιδιών με δυσλεξία

 Διαθέτουν ζωηρή φαντασία.

 Είναι πιο περίεργα από τους συνομηλίκους 

τους.

 Σκέφτονται κατά βάση με εικόνες παρά με 

λέξεις.

 Είναι εξαιρετικά διορατικά και διαισθητικά.

 Σκέφτονται και αντιλαμβάνονται 

πολυδιάστατα, χρησιμοποιώντας όλες τους 

τις αισθήσεις.



 Τα διάφορα κοινωνικοπολιτιστικά περιβάλλοντα, 
όπως επίσης και οι επιλογές στην εκπαίδευση, 
ασκούν σημαντική επιρροή στις ευκαιρίες που 
εμφανίζονται στη ζωή των παιδιών με δυσλεξία.

 Τα παιδιά με δυσλεξία δύναται να αναπτύξουν 
ευφυΐα ανώτερη του φυσιολογικού και 
ασυνήθιστα δημιουργικά ταλέντα, εφόσον οι 
ικανότητές τους δεν καταπιεστούν, ανατραπούν 
ή ακυρωθούν από τους γονείς και τους 
εκπαιδευτικούς τους.

 Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση μόλις 
διαφανεί η δυσκολία, η πρόληψη μέσω της 
βελτίωσης των βασικών δεξιοτήτων μάθησης και 
τέλος η τροποποίηση της διδακτικής μεθόδου 
μπορούν να αποτρέψουν τη σχολική αποτυχία 
και να αναδείξουν τις ικανότητες των παιδιών με 
δυσλεξία.



Στρατηγικές παρέμβασης



 Η διδασκαλία των ορθογραφικών και συντακτικών 

κανόνων και γενικά των ιδιαιτεροτήτων του γραπτού 

λόγου πρέπει να διδάσκονται στο πλαίσιο ενός 

αυστηρά δομημένου προγράμματος και με 

συγκεκριμένο τρόπο διαδοχής των φαινομένων.

 Οι διδακτικές ενότητες πρέπει να είναι 

διαβαθμισμένης δυσκολίας ξεκινώντας από ένα 

επίπεδο ελάχιστα κάτω από εκείνο του παιδιού με 

δυσλεξία, ώστε να του προσφέρει άμεση 

ενθάρρυνση και ικανοποίηση.

 Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ψυχολογική υποστήριξη 

του παιδιού με δυσλεξία, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν δευτερογενή ψυχολογικά 

προβλήματα και να ενισχυθεί το αίσθημα της 

αυτοεκτίμησης.



 Το παιδί με δυσλεξία θα πρέπει να αντλεί ικανοποίηση 

από το μάθημα, να ανακαλύπτει τα όρια και τις 

ικανότητές του και να συμμετέχει με προθυμία.

 Χρήση παραμυθιών και κόμικς ή κειμένων από τη 

μυθολογία για ανάγνωση και ορθογραφία, βοηθούν 

ώστε το παιδί να αντλεί ευχαρίστηση από τη 

διδασκαλία.

 Η ενίσχυση της μνήμης μπορεί να επιτευχθεί με τη 

διδασκαλία μνημονικών τεχνικών.

 Ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να πιέζει το παιδί με 

δυσλεξία να απομνημονεύει ακολουθίες γεγονότων, 

ημερομηνίες, ονόματα κτλ., αλλά να του ζητά να 

θυμάται τα πιο σημαντικά σημεία.

 Είναι σημαντικό το παιδί να μάθει να χρησιμοποιεί το 

λεξικό και να ψάχνει μόνο του και να βρίσκει την 

ορθογραφία των λέξεων.



 Καίριας σημασίας είναι ο/η εκπαιδευτικός να 

επαινεί και να ενθαρρύνει το παιδί με δυσλεξία, 

όπου αυτό είναι δυνατό και να τονίζει τα θετικά 

στοιχεία και τις ικανότητές του.

 Παροχή επιπλέον χρόνου κατά την αντιγραφή 

από τον πίνακα ή την υπαγόρευση κειμένου.

 Εναλλαγή χρωμάτων ανά σειρά στον πίνακα.

 Υπογράμμιση σημαντικών λέξεων.

 Βαθμολόγηση γραπτών με βάση το περιεχόμενο 

και όχι την ορθογραφία.

 Βαθμολόγηση προφορικών απαντήσεων, όποτε 

αυτό είναι δυνατό.



Εξατομίκευση
 Το πρόγραμμα αντιμετώπισης της δυσλεξίας πρέπει να 

είναι εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή. 

 Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα διδασκαλία ενός προς έναν, 
αλλά κατά μικρές και όσο το δυνατόν πιο ομοιογενείς 
ομάδες.

 Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν 
να εργάζονται σαν ομάδα, να συμμετέχουν σε κοινές 
εργασίες και παράλληλα σε δεύτερο χρόνο να ασχολούνται 
με το δικό τους εξατομικευμένο υλικό.

 Εξίσου σημαντική είναι η αξιοποίηση των ιδιαίτερων 
ενδιαφερόντων του κάθε παιδιού, προκειμένου να γίνουν 
οι ασκήσεις πιο ελκυστικές. Για παράδειγμα, ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να δίνει στο παιδί στο τέλος του 
μαθήματος μια ζωγραφιά με κάτι που του αρέσει πολύ ή να 
διδάσκει κείμενα με θέματα που του εξάπτουν το 
ενδιαφέρον.



Πολυαισθητηριακή μέθοδος

 Το διδακτικό υλικό πρέπει να παρουσιάζεται με 
πολλούς τρόπους, βάσει της πολυαισθητηριακής
μεθόδου.

 Ενθαρρύνετε το παιδί να χρησιμοποιεί μαρκαδόρους 
υπογράμμισης για την επισήμανση των βασικών 
σημείων ενός κειμένου ή για τις λέξεις που έχει γράψει 
λάθος ορθογραφικά.

 Βοηθήστε το παιδί να μάθει μέσω πολυαισθητηριακών
ασκήσεων, π.χ σχηματίζοντάς τα γράμματα της 
αλφαβήτου στην άμμο, στον αέρα, με πλαστελίνη, 
στην πλάτη ενός συμμαθητή ή μιας συμμαθήτριάς του 
κτλ.

 Η χρήση τρισδιάστατων πλαστικών γραμμάτων για την 
εκμάθηση λέξεων και συλλαβών μπορεί να βοηθήσει 
ταυτόχρονα και στην αντίληψη της μορφής των 
γραμμάτων μέσω της αφής.



Τεχνικές ενίσχυσης μνήμης

 Εκπαίδευση του παιδιού στη χρήση κατάλληλων 
στρατηγικών εκμάθησης (όπως να κρατά σημειώσεις, να 
υπογραμμίζει τα σημαντικά σημεία του μαθήματος, να 
βάζει πλαγιότιτλους κτλ.)

 Διδασκαλία με ακρωνύμια και ακροστιχίδες. Ενθάρρυνση 
των παιδιών προκειμένου να φτιάξουν με τη φαντασία 
τους τα δικά τους ακρωνύμια και ακροστιχίδες για ονόματα 
ή άλλες σημαντικές πληροφορίες που δυσκολεύονται να 
απομνημονεύσουν.

 Δραματοποίηση. Οργάνωση παιχνιδιών ρόλων μέσα στην 
τάξη για τη διδασκαλία σημαντικών ιστορικών γεγονότων.

 Χρήση μουσικής. Ο ρυθμός και η μελωδία βοηθούν τα 
παιδιά να αποτυπώνουν τις πληροφορίες στη μνήμη τους 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε συνεργασία με τα 
παιδιά ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει 
τραγούδια και ποιήματα για τη διδασκαλία κανόνων 
ορθογραφίας ή την εκμάθηση της προπαίδειας.



Φωνολογική ενημερότητα

 Η φωνολογική ενημερότητα αφορά την 

κατανόηση πως οι λέξεις αποτελούνται από 

διακριτά μέρη και την ικανότητα χρήσης 

αυτών των φωνολογικών μερών.

 Το παιδί με δυσλεξία δυσκολεύεται ιδιαίτερα 

στην κατάκτηση της φωνολογικής 

ενημερότητας, γι’ αυτό πρέπει να ασκηθεί 

συστηματικά σε σχετικές δραστηριότητες.



Ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας

 Ανάλυση πρότασης σε λέξεις (Άννα έλα εδώ), λέξης 
σε συλλαβές (κα-ρό-το), συλλαβής σε φωνήματα (έ-
λ-α).

 Σύνθεση συλλαβών σε λέξη (δώ-ρο=δώρο), 
φωνημάτων σε λέξη (κ-ι-μ-ά-ς=κιμάς).

 Πρόσθεση συλλαβής (σηκώ+νω=σηκώνω), 
φωνήματος (κ+λέω=κλαίω)

 Αφαίρεση συλλαβής (γατάκι-γα=τάκι), φωνήματος 
(δέρμα-ρ=δέμα)

 Αντιστροφή συλλαβών (σώ-μα=μα-σώ), 
φωνημάτων (να=αν)

 Ομοιοκαταληξία λέξεων (πόδι-ρόδι)

 Διάκριση θέσης συλλαβής ((μη)-τέ-ρα=πρώτη), 
φωνήματος ((ι)κα-ρό-τσι=τελευταία)

 Αντικατάσταση συλλαβής (τώ-ρα=τό=τε), 
φωνήματος (άλλος=άμμος)



Αποφύγετε:

 Να πιέζετε το παιδί με δυσλεξία να διαβάσει 

δυνατά στην τάξη, αν είναι διστακτικό.

 Να διορθώνετε όλα του τα λάθη στις 

γραπτές εργασίες, καθώς έτσι 

αποθαρρύνεται και εμφανίζει άρνηση για τη 

μαθησιακή διαδικασία.

 Να το συγκρίνετε με άλλα παιδιά.

 Να του ζητάτε να αλλάξει τον τρόπο που 

γράφει.

 Να χρησιμοποιείτε σαρκαστική γλώσσα.
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Ηλεκτρονικές πηγές

 Ελληνική εταιρία δυσλεξίας 
https://www.dyslexia.gr/

 http://dyslexiaathome.blogspot.com/2012/05/20.
html

 https://eidikospaidagogos.gr/pos-mporo-na-
voithiso-mathites-me-disleksia-a/

 https://parentsgo.kidsgo.com.cy/pos-mporoun-
oi-goneis-na-voithisoun-to-dyslektiko-mathiti/

 https://www.paidiatros.com/paidi/mathisi-
sxoleio/dyslexia

 https://www.parentshelp.gr

https://www.dyslexia.gr/
http://dyslexiaathome.blogspot.com/2012/05/20.html
https://eidikospaidagogos.gr/pos-mporo-na-voithiso-mathites-me-disleksia-a/
https://parentsgo.kidsgo.com.cy/pos-mporoun-oi-goneis-na-voithisoun-to-dyslektiko-mathiti/
https://www.paidiatros.com/paidi/mathisi-sxoleio/dyslexia
https://www.parentshelp.gr/
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