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Εισαγωγή  

Όλα τα παιδιά, με την προϋπόθεση φυσικά ότι δεν έχουν σοβαρά νοητικά ή 

αισθητηριακά προβλήματα, κατακτούν τη γλώσσα που τους επιτρέπει να 

επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους ανθρώπους του άμεσου περιβάλλοντός τους. 

Αυτή η γλώσσα είναι η προφορική. Αντίθετα, με τον προφορικό, το προνόμιο του 

γραπτού λόγου το αποκτούν μερικά παιδιά, τα περισσότερα, όχι όμως όλα. Το πόσα 

είναι αυτά, εξαρτάται από τους κοινωνικούς θεσμούς. Αν η κοινωνία έχει δομήσει ένα 

υποχρεωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, τότε θα έχει πολλούς εγγράμματους. Πάντα 

όμως κάποιοι θα δυσκολεύονται και τότε ή θα διατυπωθεί το συμπέρασμα ότι «δεν 

παίρνουν τα γράμματα» ή θα κριθούν δυσλεξικοί και θα τύχουν ενισχυτικής  

διδασκαλίας (Πρωτόπαπας, 2010). 

 Στην πρώτη ενότητα της παρούσας εργασίας γίνεται μια προσπάθεια να 

εντοπιστεί το σημείο διάκρισης των απλών και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

και να διερευνηθεί η φυσιολογία της δυσκολίας στην ανάγνωση και τη γραφή, της 

ειδικής δυσλεξίας, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται. Επίσης, μέσα από την 

ανασκόπηση απόψεων και θεωριών που εκκινούν από διαφορετικές επιστημονικές 

περιοχές εξετάζεται κατά πόσον υπάρχει σήμερα μια σύγκλιση σε μια κοινά αποδεκτή 

διεπιστημονική προσέγγιση για τα αίτια της δυσλεξίας. Η συζήτηση αυτή έχει νόημα 

από τη στιγμή που η ανακάλυψη των αιτιών καθορίζει εν πολλοίς και τη στρατηγική 

αντιμετώπισης. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται το περιεχόμενο της δυσλεξίας και τα 

χαρακτηριστικά που απαντώνται στο σχολικό πλαίσιο. Γίνεται μια διερεύνηση του 

κατά πόσον η έγκαιρη διάγνωση της διαταραχής επιφέρει περισσότερα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Παρατίθενται τεχνικές μελέτες και εφαρμογές που αξιοποιούν την 

εξέλιξη της τεχνολογίας και των νευροεπιστημών για τη διακρίβωση της διαταραχής 

σε άτομα που εμφανίζουν σχετιζόμενα συμπτώματα. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται 

μια απόπειρα να ερευνηθεί η δυναμική της παρέμβασης, σε συνάρτηση με την 

εξατομικευμένη προσέγγιση, την καταλληλότητα, τον χρόνο έναρξης και τη διάρκεια. 
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Τέλος, παρουσιάζονται ποικίλες στρατηγικές που έχουν προταθεί και εφαρμοστεί 

στην Ελλάδα και τον διεθνή χώρο. 

 

1.1. Προβλήματα διάκρισης στις μαθησιακές διαταραχές 

Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο παιδιά  που υστερούν σε συγκεκριμένα 

γνωστικά αντικείμενα στο σχολείο να κατατάσσονται αδιακρίτως στην κατηγορία 

των παιδιών που αντιμετωπίζουν «μαθησιακές δυσκολίες». Η επιλογή αυτή μπορεί να 

γίνεται στην προσπάθεια εξασφάλισης πρόσθετης διδακτικής στήριξης, συνιστά, 

όμως,  μια τακτική, που οδηγεί σε ελαστική και πολυσυλλεκτική χρήση του όρου, σε 

βαθμό που να αλλοιώνεται το περιεχόμενό του. Γίνεται σαφές ότι πρέπει να 

οριοθετηθεί η διάκριση ανάμεσα στις μαθησιακές δυσκολίες και στα ειδικά 

προβλήματα μάθησης. Στην πρώτη ομάδα εντάσσονται μαθητές που εμφανίζουν μια 

υστέρηση από τον γενικό ρυθμό μάθησης των υπόλοιπων παιδιών και ίσως ένα 

μεμονωμένο χαρακτηριστικό που απαντάται σε δυσλεξικούς ή υπερκινητικούς 

μαθητές. Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν μαθητές με συγκεκριμένες διαγνωσμένες 

μαθησιακές διαταραχές και προβλήματα που σχετίζονται με τη δυσλειτουργία της 

προσοχής, την αδυναμία ελέγχου της συμπεριφοράς ή σοβαρή δυσχέρεια στην 

ανάγνωση. Ειδικά, για τους τελευταίους, τους δυσλεξικούς μαθητές, μιας και η 

δυσχέρεια στη μάθηση του γραπτού λόγου έχει αποδοθεί με τον όρο δυσλεξία, πρέπει 

να επισημάνουμε ότι εντάσσονται στην κατηγορία της αναπτυξιακής ή ειδικής 

γνωστικής και γλωσσικής διαταραχής όταν η αιτιολογία είναι εγγενής (ειδική 

δυσλεξία) ή  η επίκτητη  που αφορά άτομα τα οποία είχαν κατακτήσει την ικανότητα 

ανάγνωσης και γραφής, αλλά την απώλεσαν μετά από εγκεφαλικό τραυματισμό του 

αριστερού ημισφαιρίου, στην πλευρικό-κραοταφική χώρα (Καραπέτσας & Ζυγούρης, 

2011˙ Παντελιάδου, 2011).  

Σε κάθε περίπτωση προκύπτει η ανάγκη ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» να 

θεωρηθεί ως μια ανομοιογενής ομάδα διαταραχών που περιλαμβάνει 

διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, μαθητές με δυσαριθμησία, 

διαταραχή που σχετίζεται με την εκμάθηση των μαθηματικών, μπορεί να έχουν καλή 

οπτική μνήμη των λέξεων και ανεπτυγμένη γλωσσική ικανότητα, κάτι που δεν 

απαντάται στους μαθητές με δυσλεξία (Πλέρου, 2010). Πολλοί μελετητές, από την 

εποχή που έγινε η πρώτη αναφορά στον όρο δυσλεξία, το 1887 από τον ψυχίατρο 

Berlin, για να περιγράψει την αναγνωστική δυσκολία, έως το 1963 που εισάγεται ο 
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όρος  μαθησιακές δυσκολίες, έκαναν λόγο για αλεξία, εγκεφαλικό τραύμα και λεξική 

τύφλωση. Μετά το 1970 παρατηρείται μια στροφή σε ορισμούς που κυριαρχεί η 

εκπαιδευτική-ψυχολογική ερμηνεία εις βάρος του ιατρικού μοντέλου. Για την 

επισήμανση της διάκρισης μεταξύ των επιμέρους μαθησιακών δυσκολιών τέθηκε ο 

επιθετικός προσδιορισμός ειδικές που αναφέρεται αποκλειστικά σε διαταραχές του 

λόγου, της γραφής και της αριθμητικής, χωρίς να αποκλείεται η ύπαρξη και άλλων 

χαρακτηριστικών όπως η υπερκινητικότητα και η παρεκκλίνουσα συμπεριφορά ως 

συνοδά χαρακτηριστικά (Τανός, 2012). 

Οι περισσότεροι μελετητές καταλήγουν ότι η δυσλεξία είναι μια διαταραχή 

που αισθητοποιείται ως δυσκολία στη μάθηση της ανάγνωσης, παρά το γεγονός ότι το 

άτομο δεν έχει μειωμένη νοημοσύνη, δέχεται τη συνήθη εκπαίδευση, ζει σε έναν 

κοινωνικό-πολιτισμικό περίγυρο που δεν του στερεί τα ερεθίσματα και τις ευκαιρίες. 

Οφείλεται στη δυσχέρεια του ατόμου να αποκωδικοποιεί και να αναλύει τις λέξεις σε 

επιμέρους τμήματα και να τις επεξεργάζεται συνθέτοντάς τα ξανά. Πρόκειται για 

είδος ψυχολογικής αναπηρίας και μπορεί να αποδοθεί σε εγκεφαλική δυσλειτουργία 

(Τανός, 2012˙ Παπαναστασίου, 2017). Βέβαια, η φύση της διαταραχής είναι δύσκολο 

να εντοπιστεί γιατί εκλείπουν εκείνα τα κλινικά χαρακτηριστικά που  οδηγούν σε μια 

σαφώς καθορισμένη και αιτιολογημένη παθογένεια. Έτσι ο ορισμός στον οποίο 

συντείνουν ειδικοί από διάφορες ειδικότητες είναι ότι πρόκειται για σοβαρή 

καθυστέρηση στην πρόσκτηση δεξιοτήτων που συνδέονται με τον γραπτό λόγο, σε 

άτομα που έχουν επαρκή νοημοσύνη, δεν πάσχουν από αισθητηριακό έλλειμμα ούτε 

εμφανίζουν ψυχιατρική διαταραχή, ενώ δε στερούνται τις εκπαιδευτικές  ευκαιρίες 

που απολαμβάνουν οι συνομήλικοί τους (Κωτσόπουλος, 2019). 

 

1.2. Διερεύνηση της φύσης της δυσλεξίας 

Στην προσπάθεια προσδιορισμού της φύσης των ειδικών μαθησιακών διαταραχών,  

απαντάται πλήθος νευροφυσιολογικών προσεγγίσεων που σχετίζονται με την 

αιτιοπαθολογία τους. Όπως σημειώνει ο Αναγνωστόπουλος (2000), κατά τον Morgan 

(1896), η δυσχέρεια στην ανάγνωση και την κατανόηση των λέξεων οφείλεται σε 

εγκεφαλικές βλάβες, άποψη που εναρμονίζεται με αυτή του Orton (1925) ότι οι 

αναγνωστικές δυσκολίες είναι συνέπεια διαταραχών της πλαγίωσης του εγκεφάλου. 

Ακόμα, νεκροανατομικές μελέτες έδειξαν ότι ο φλοιός του εγκεφάλου ατόμων με 

γλωσσικές διαταραχές είχε μια διαφορετικού τύπου νευρωνική ανάπτυξη στα δύο 
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ημισφαίρια, σε σχέση με τη συνήθη διάπλαση (Αναγνωστόπουλος, 2000). Σύμφωνα 

με τη  θεώρηση της νευρολογίας, η δυσλεξία είναι αποτέλεσμα καθυστέρησης στην 

ανάπτυξη του εγκεφάλου ή μη διαφοροποιημένης λειτουργίας στις δραστηριότητες 

που επιτελούνται στα δύο ημισφαίρια, δεδομένης της διάκρισης ότι το δεξιό είναι 

υπεύθυνο για την αυτοματοποίηση της χρήσης της γλώσσας και το αριστερό για τη 

δημιουργική της αξιοποίηση (Ψυχογυιός & Ψυχογυιού, 2008). 

 Έντονη είναι, ωστόσο, η κριτική που έχουν δεχτεί οι παραπάνω απόψεις. 

Ορισμένοι μελετητές, όπως οι Protopapas & Parilla (2018), αμφισβητούν 

συγκεκριμένα την εγκυρότητα της νευροαναπτυξιακής αιτιοπαθολογίας της 

δυσλεξίας. Υποστηρίζουν ότι  δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι υφίσταται 

πρόβλημα με τους εγκεφάλους των παιδιών που έχουν μεγάλη δυσκολία στην 

εκμάθηση της ανάγνωσης. Δεδομένης μιας μέσης διαφοράς μεταξύ καλών 

αναγνωστών και μη (poor readers), οι εγκέφαλοι των δυσλεκτικών θα έπρεπε να 

θεωρηθούν ανώμαλοι ή μη τυπικής ανάπτυξης, αλλά το «τυπικό» δεν μπορεί να 

ταυτίζεται με το «μέσο», ούτε το «διαφορετικό» είναι ίδιο με το «λάθος», στην 

περίπτωση της διαφοροποιημένης νευρωνικής αρχιτεκτονικής διάπλασης. Η κυρίαρχη 

άποψη ότι η δυσλεξία είναι ένα «ελάττωμα του εγκεφάλου» δεν λαμβάνει υπόψη τη 

σχέση μεταξύ της συμπεριφοράς του δυσλεξικού παιδιού και των παραγόντων που 

συντελούν στην επιτυχή φωνολογική επεξεργασία. Η πολυαισθητηριακή διδασκαλία 

και ο σεβασμός στον αναπτυξιακό ρυθμό του παιδιού συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

του γνωστικού προσανατολισμού, βασικού παράγοντα αντιμετώπισης των 

μαθησιακών δυσκολιών. Η επιτυχία αυτής της διεργασίας οδηγεί στην πεποίθηση ότι 

οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, άνθρωποι, με την κατάλληλη προσαρμογή του 

περιβάλλοντός τους, μπορούν να  καλύπτουν τις ανάγκες τους (Poole, 2008).  

Με την εμφάνισή της η  Γνωστική Ψυχολογία μετατόπισε το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος στη μελέτη του μνημονικού συστήματος, ως θεμελιώδους γνωστικού 

συστήματος. Ανέδειξε τη σημασία της ενεργητικής συμμετοχής του υποκειμένου στη 

μάθησή και της ανάγκης δημιουργικής αξιοποίησης του σφάλματος στην επέκταση 

του γνωστικού συστήματος. Τα άτομα που αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές 

διαταραχές έχουν δυσκολίες στην ανάσυρση των γνωστικών στρατηγικών. Επίσης, 

αξιοσημείωτες μεταβολές παρατηρούνται στο πεδίο της νευρολογίας και ειδικότερα 

ενός νεότερου κλάδου, της οικολογικής νευροφυσιολογίας, που αποστασιοποιούμενη 

από την παραδοσιακή θεώρηση για τις μαθησιακές διαταραχές, προτείνει να 

μελετηθεί η συμπεριφορά του ατόμου σε συνάρτηση με το περιβάλλον του, δηλαδή 
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με τα οικοσυστήματα με τα οποία έρχεται σε επαφή (Αγαλιώτης, 2011˙ Μαστίχη, 

2017). Η διεπιστημονική προσέγγιση δέχεται ότι η δυσλεξία έχει ως γενεσιουργό 

αιτία την αδυναμία στη φωνολογική επεξεργασία, ενώ έχουν τεθεί στο περιθώριο οι 

πρώιμες θεωρίες περί βλαβών σε ορισμένα μέρη του εγκεφάλου, όπως 

απεικονίζονταν σε αξονικές τομογραφίες. Επίσης, δεν παρατηρείται αιτιώδης σχέση 

ανάμεσα στις διαταραχές αντίληψης και τις μαθησιακές δυσκολίες όπως προκύπτει 

από πλήθος ερευνών, καταρρίπτοντας τον ισχυρισμό του Orton, που αναλύθηκε στην 

αρχή αυτού του κεφαλαίου (Παπαναστασίου, 2017). 

Η σύγχρονη τεχνολογία έχει επιτρέψει τη διερεύνηση του τρόπου 

ενεργοποίησης των νευρωνικών κέντρων, κατά την ανάγνωση, διαγιγνώσκοντας 

αποκλίσεις από την τυπική λειτουργία στον εγκέφαλο των δυσλεξικών αναγνωστών. 

Όμως, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ο εγκέφαλος των δυσλεξικών δε λειτουργεί 

πιο αργά, αλλά διαφορετικά. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι ο εγκέφαλός τους 

εμφανίζει ένα διαφορετικό μοτίβο ενεργοποίησης (Kearns, 2019). Μάλιστα έχουν 

προκύψει εκθέσεις που ερμηνεύουν τη στατιστική παρατήρηση ότι η δυσλεξία 

εκδηλώνεται τέσσερις φορές περισσότερο στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Η 

μεταβολή της τεστοστερόνης, κατά την εμβρυογεννετική περίοδο, μπορεί να 

επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα ανάγνωσης, κάτι που αντικατοπτρίζεται στις 

διαφορές συμπεριφοράς, μεταξύ αρσενικών και θηλυκών υποκειμένων. Στις γυναίκες, 

ο κίνδυνος είναι πολύ μικρότερος και έτσι παρέχεται μια σχετική προστασία από 

αυτόν τον παράγοντα. Το γεγονός αυτής της διαφοροποίησης των ανδρών και της 

σταθερότητας των γυναικών έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατανόηση των 

χαρακτηριστικών του δυσλεξικού εγκεφάλου (Krafnick & Evans, 2019). Όσον 

αφορά, τέλος, τον κληρονομικό παράγοντα στην αναζήτηση αιτιολογίας για τη 

δυσλεξία, αν και υπάρχουν ερευνητικά ευρήματα, δεν μπορεί να υποστηριχθεί 

επίσημα μια συσχέτιση αιτίου-αιτιατού (Τανός, 2012). 

 

2.1. Περιεχόμενο της δυσλεξίας 

Η συμπτωματολογία της δυσλεξίας εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους και δεν 

περιορίζεται μόνο σε εκφάνσεις σχετικές με τον γραπτό λόγο. Σε γενικές γραμμές 

έχουν αναφερθεί παρατηρήσεις όπως η δυσχέρεια, η βραδύτητα και η καθρεφτική 

ανάγνωση, όπως επίσης, η αδυναμία στη διάκριση των λέξεων που έχουν ίδια 

γράμματα (πχ φόρος-ροφός) και η δυσκολία στην ανάγνωση πολυσύλλαβων ή 
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άγνωστων λέξεων, όλες ενδείξεις χαρακτηριστικές του φαινοτύπου που εμφανίζει το 

δυσλεξικό άτομο. Μια άλλη παρατήρηση που αφορά γενικά τους περισσότερους 

μαθητές με αυτή τη διαταραχή είναι το περιορισμένο λεξιλόγιο και η μεγάλη 

δυσκολία στην εύρεση συνωνύμων λέξεων. Όσον αφορά τη γραφή, πολλοί μαθητές 

με αυτή τη διαταραχή εμφανίζουν ακατάσταστο γραπτό και λέξεις ιδιαίτερα 

δυσανάγνωστες. Όπως διαβάζουν καθρεφτικά έτσι και γράφουν ορισμένες λέξεις, 

ενώ ενδεικτική της γραφής τους είναι η αντικατάσταση, η πλήρης παράλειψη και η 

αλλαγή θέσης γραμμάτων (Τανός, 2012). 

 Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι οι πρώιμες ενδείξεις εκδηλώνονται ήδη από τη 

βρεφικής ηλικία, αξιολογώντας τον ρυθμό του μητρικού θηλασμού και την 

κανονικότητα της αναπνοής. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, η μεγάλη συχνότητα και η 

οξύτητα του κλάματος μπορεί να συνδέεται, με την εμφάνιση δυσλεξίας τα επόμενα 

χρόνια. Στη διάρκεια της νηπιακής ηλικίας, παρατηρούνται ενδείξεις που σχετίζονται 

με τη διαταραχή του λόγου (προβλήματα στην άρθρωση και τη διάκριση 

φωνημάτων), με τη γνωστική κατάκτηση (προβλήματα διάκρισης, ταξινόμησης, 

σειροθέτησης, σύγκρισης), με την κινητικότητα (προσανατολισμός, χειρισμός 

αντικειμένων) και με την κοινωνική και συναισθηματική ωρίμανση (Παπαναστασίου, 

2017). Η χαμηλή αυτοεκτίμηση και η ακαταστασία στα τετράδια και την τσάντα 

πολλές φορές συνδέονται ως φαινόμενα με προβλήματα στην αντίληψη του χρόνου, 

της σειράς και της διαδοχής που χαρακτηρίζει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό αυτά τα 

άτομα. Ακόμα είναι αρκετές οι μελέτες που έχουν δείξει ότι τα παιδιά με δυσλεξία 

έχουν δυσκολίες στην οπτικοακουστική ενοποίηση των πληροφοριών, δεξιότητα 

απαραίτητη για τη λειτουργική ανάγνωση. Φυσικά, δεν είναι απαραίτητο ένας 

δυσλεξικός μαθητής να εμφανίζει όλα τα τυπικά συμπτώματα που έχουν καταγραφεί 

και συνδεθεί με τη συγκεκριμένη διαταραχή ούτε να έχουν διαπιστωθεί όλες οι 

ενδείξεις που παραπέμπουν γενικά σε μαθησιακές δυσκολίες και αναφέρθηκαν 

παραπάνω (Τανός, 2012˙ Edwards, 2018). 

 

2.2.Τρόποι διάγνωσης της δυσλεξίας 

Καθοριστικής σημασίας είναι έγκαιρη διάγνωση της ειδικής αναπτυξιακής γλωσσικής 

διαταραχής, όπως είναι η πλήρης διατύπωση της δυσλεξίας, για την υλοποίηση 

σχεδίου θεραπείας προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ατόμου (Τζιβινίκου, 2015). 

Ωστόσο, η πλειοψηφία των παιδιών προσέρχεται στα κέντρα διάγνωσης μετά την 
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ηλικία των εννέα ετών, όταν και η μειωμένη επίδοση στο σχολείο τους οδηγεί σε 

αναζήτηση βοήθειας (Ζακοπούλου κ.α., 2013).  Αναμφίβολα, ο εντοπισμός της 

διαταραχής σε πρώιμο στάδιο πρέπει να είναι προτεραιότητα για το εκπαιδευτικό 

σύστημα, αλλά δεν πρέπει να νοηθεί ως γενικός και τελικός στόχος, αλλά ως μια 

αφετηρία, ένα πρώτο βήμα σε ένα κύκλο παρακολούθησης της πορείας του ατόμου 

που συνεχίζεται πέρα από τη δημοτική εκπαίδευση. Αυτή η στήριξη αναμένεται να 

επιτρέψει στα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες να αξιοποιήσουν πλήρως τις 

ικανότητες τους (Colenbrander, 2018).  

Έχει αποδειχθεί η ύπαρξη μιας ισχυρής σχέσης μεταξύ του επιπέδου της 

φωνολογικής επίγνωσης και της ικανότητας για ανάγνωση και κατανόηση του 

περιεχομένου. Φωνολογικό έλλειμμα συνεπάγεται δυσχέρεια στην ανάγνωση, ενώ 

παρατηρείται και έλλειμμα στον μηχανισμό αυτόματης κατονομασίας οπτικών 

συμβόλων (Παντελιάδου, 2015). Μια μέθοδος διάγνωσης της δυσλεξίας είναι τα 

Γνωστικά Προκλητά Δυναμικά. Θεωρείται πολύ αξιόπιστη, γιατί εντοπίζει τις 

νευρωνικές ανωμαλίες, στις οποίες αποδίδεται η διαταραχή, και σημαντική γιατί 

καταλήγει σε παρατηρήσεις για την πρόγνωση της δυσλεξίας, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο 

για παρέμβαση σε πρώιμη ηλικιακή φάση. Μάλιστα επιτρέπει τον «ποσοτικό» 

υπολογισμό των ελλειμμάτων, μετρώντας με συγκεκριμένους δείκτες την 

ηλεκτροφυσιολογική δραστηριότητα του εγκεφάλου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι 

ειδικοί να μπορούν να διαμορφώσουν ένα εξατομικευμένο και καλά στοχευμένο 

πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο, αν εφαρμοστεί έγκαιρα, λόγω της πλαστικότητας 

του εγκεφάλου στην προσχολική ηλικία, μπορεί να αποκαταστήσει τη δυνατότητα 

του παιδιού να έχει μια ομαλή πορεία στην εκμάθηση του γραπτού λόγου στο 

σχολικό πλαίσιο αργότερα (Καραπέτσας & Ζυγούρης, 2011). 

Σύμφωνα με πρόσφατη ερευνητική μελέτη, οι επιδόσεις ατόμων με ειδική 

δυσλεξία, που εξετάστηκαν σε σχετικές δοκιμασίες, διέφεραν  μεταξύ τους σε βαθμό 

που η κλασική διάκριση «Δυσλεκτικός ή μη» να μπορεί να δώσει τη θέση της σε έναν 

προσδιορισμό ποσοτικού συνεχούς, που να αντιπροσωπεύει το καθένα. Επίσης 

ενδιαφέρον εμφανίζει ο τρόπος με τον οποίο τα εγκεφαλικά δίκτυα συνήργησαν για 

την επιτυχή περάτωση των δοκιμασιών. Αρχικά, παρατηρήθηκε μια σημαντική 

υστέρηση στην απόκριση, με τη δραστηριότητα στον αριστερό ινιακό φλοιό να είναι 

χαμηλή, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Στη συνέχεια όμως, παρατηρήθηκε μια 

διεπιχειρησιακή αλληλεπίδραση, σε υψηλό βαθμό, μεταξύ των νευρώνων που 

εξισορρόπησε τις ζημίες της αρχικής φάσης. Ακόμα όμως οι αξιολογικές τεχνικές με 
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συμβατικά ERP, τα οποία θα μετατρέπονται σε ολοκληρώματα χρόνου της 

πυκνότητας ηλεκτρικής ενέργειας του κρανίου, όπως συνέβη με την παραπάνω 

έρευνα, είναι σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης (Farmer,  2016). 

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι αυτό που 

προσφέρουν οι τεχνικές απεικόνισης που εξετάζουν οι νευροψυχολόγοι είναι η 

κατανόηση για το πώς οι δυσλεξικοί αναγνώστες αποκωδικοποιούν και αναγνωρίζουν 

μέσω της όρασης τις λέξεις. Επίσης, είναι ένας τρόπος να αξιολογηθεί η αναγνωστική 

τους συμπεριφορά σε σύγκριση με αυτή των μαθητών της τυπικής αναγνωστικής 

ανάπτυξης. Όταν οι μαθητές με δυσλεξία συμμετέχουν με επιτυχία στην ανάγνωση 

της παρέμβασης, τα πρότυπα ενεργοποίησης του εγκεφάλου τους διαφέρουν 

σημαντικά από εκείνα των μαθητών με τυπικό επίτευγμα ανάγνωσης (Kearns, 2019). 

 

2.3. Εφαρμογές παρέμβασης 

Κατά την αξιολόγηση, η διάγνωση οφείλει να είναι αναλυτική, αρκετά καλά 

διατυπωμένη με ακρίβεια και σαφήνεια, ώστε η παρέμβαση που θα ακολουθήσει να 

είναι, όσον το δυνατόν περισσότερο, προσαρμοσμένη  στα ατομικά  χαρακτηριστικά 

και ανταποκρινόμενη τις ελλείψεις του μαθητή και τις ιδιαιτερότητες της σχολικής 

μονάδας και του περιβάλλοντος που ζει το παιδί, ώστε να υπάρχει ο μεγαλύτερος 

βαθμός αξιοπιστίας και εγκυρότητας στην ανίχνευση (Κοτοπούλης, 2017˙ Petscher, 

Gaab, Fien & Fletcher, 2019). Η εύρεση ορισμένων δεξιοτήτων και αδυναμιών σε 

εξατομικευμένο επίπεδο μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη στον σχεδιασμό 

παρεμβατικών προγραμμάτων αντιμετώπισης. Για τον λόγο αυτό, καθοριστικής 

σημασίας είναι ο υπολογισμός των ιδιοσυγκασιακών χαρακτηριστικών του ατόμου, 

καθώς από αυτόν εξαρτάται ο βαθμός επίτευξης των στόχων ή της διαμορφωτικής 

αναθεώρησης των στόχων της παρέμβασης (Παπαδόπουλος, 2019).  Σε κάθε 

περίπτωση, η εκπαιδευτική παρέμβαση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την 

περιορισμένη χωρητικότητα της μνήμης και να δίνει σημασία στο πώς θα αξιοποιηθεί 

επωφελώς το υπάρχον γνωστικό δυναμικό (Αγαλιώτης, 2011). 

Στο πλαίσιο της πρώιμης παρέμβασης, που είναι η ενδεδειγμένη, έχουν 

προταθεί δραστηριότητες φωνολογικής ενημερότητας που θα έχουν τη μορφή 

παιχνιδιού. Στόχος η εξάσκηση στην ακοή και την αναγνώριση λέξεων και 

προτάσεων, αλλά και η ανάλυση συλλαβών και αντίστοιχων φωνημάτων. Επίσης, η 

άσκηση σε κινητικές εφαρμογές που απαιτούν συντονισμό χεριών, ματιών και 
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δακτύλων είναι απαραίτητη. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται ο χορός και η μουσική 

που συμβάλλουν  στην ανάπτυξη της χωρικής αντίληψης και του προσανατολισμού. 

Αυτό που παρατηρείται σε εφήβους μαθητές είναι η υποχώρηση της οπτικοκινητικής 

δυσκολίας, ενώ αντίθετα, οι ακουστικοφωνητικές δυσκολίες παραμένουν σε βαθμό 

να καθορίζουν την εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου (Τρίγκα-

Μερτίκα, 2010). 

Σε μια επισκόπηση εφαρμογών παρέμβασης, όπως διατυπώνεται στο Τσούγη 

κ.α. (2015), εκτίθενται μέθοδοι που, με την κατάλληλη χρήση των ανθρώπινων 

αισθήσεων και  της τεχνολογίας, βελτιώνουν τη φωνολογική ενημερότητα στα παιδιά 

με ειδικές δυσκολίες. Μια από τις αυτές τις μεθόδους είναι η εικογραφική που, 

κάνοντας χρήση εικογραμμάτων, συμβάλλει στην κατανόηση της αντιστοιχίας 

φωνήματος-γραφήματος. Τα γραμμικά σχέδια με οποία αποδίδονται τα γράμματα 

βοηθούν τα παιδιά να αποτυπώνουν καλύτερα στη μνήμη τους την ορθογραφία των 

λέξεων. Στην πολυαισθητηριακή μέθοδο κεντρικό ρόλο παίζουν οι αισθήσεις της 

αφής, της ακοής, της όρασης, ενώ ιδανικά ο συνδυασμός όλων μπορεί να αποφέρει 

πολλαπλάσια αποτελέσματα. Δραστηριότητες όπως ο φωναχτός λόγος, το θεατρικό 

παιχνίδι, τα επιτραπέζια, τα παζλ, τα σταυρόλεξα, τα μαγνητικά γράμματα, οι κάρτες 

είναι μερικοί μόνο τρόποι για να κωδικοποιηθεί αποτελεσματικότερα η γνώση. Με τη 

χρήση εξειδικευμένων λογισμικών  πραγματοποιείται η λεγόμενη μέθοδος Παυλίδη 

που βελτιώνει την απόδοση στη γλώσσα (ανάγνωση, στίξη, ορθογραφία, 

καλλιγραφία) και τα μαθηματικά μέσα από διαδραστικές ασκήσεις στον Η/Υ. Η 

μέθοδος Irlen εστιάζει στο ερευνητικό δεδομένο της διαταραχής της οπτικής 

αντίληψης και επεξεργασίας, προτείνοντας την άσκηση στην ανάγνωση, με τη χρήση 

ειδικών γυαλιών με φίλτρα, που βελτιώνουν την ικανότητα πρόσληψης του οπτικού 

λεξιλογίου. 

 Όσον αφορά, ειδικότερα, τη δυσχέρεια στην ανάγνωση οι ειδικοί προτείνουν 

η επιλογή των κειμένων να γίνεται με βάση τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και να είναι 

ανάλογης πολυπλοκότητας με τις συγκεκριμένες αναγνωστικές ικανότητες του 

μαθητή. Ο εκπαιδευτικός καλό είναι να χρησιμοποιεί σχεδιαγράμματα, 

εικονογραφήσεις και οπτικά βοηθήματα, παράλληλα με τη συνεχή ενθάρρυνση προς 

το παιδί. Ενδιαφέρουσες προτάσεις για την καλλιέργεια της σωστής γραφής έχουν 

προταθεί από πολλούς μελετητές. Μια τέτοια είναι η μέθοδος Gillingham, η οποία 

δίνει έμφαση στην προφορική ορθογραφία, καλλιεργώντας βαθμιαία τη σύνδεση 

φωνημάτων και γραφημάτων, κάτι που αποτελεί κλειδί στη βελτίωση του επιπέδου 
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φωνολογικής ενημερότητας (Παπαναστασίου, 2017) Σύμφωνα με ορισμένους 

μελετητές, οι αποκλίσεις από την τυπική αναγνωστική ανάπτυξη επιμένουν ακόμη 

και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση που στοχεύει στην αναγνωστική άσκηση με 

επίκεντρο τη φωνή. Για τον λόγο αυτό υποστηρίζουν ότι στα άτομα αυτά θα ήταν 

ωφέλιμη η εφαρμογή μιας ποικιλίας  τεχνικών διδακτικής παρέμβασης (Kearns, 

2019). 

 

 

Συμπεράσματα 

Είναι σαφές ότι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν εγγενή αιτιολογία, σε 

αντίθεση με τις απλές δυσκολίες που μπορεί να αποδοθούν σε έλλειψη ωριμότητας. 

Ως προς την αιτιοπαθολογία της δυσλεξίας, φαίνεται να επικρατεί μια κοινή 

διεπιστημονική εκτίμηση, η θεωρία της φωνολογικής έλλειψης, σε βάρος του 

πρώιμου ιατρικού προτύπου που εντόπιζε την αιτία σε ελλειμματική διάπλαση του 

εγκεφάλου. Επίσης, σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση σύμφωνα με τους ειδικούς 

μελετητές. Η βελτίωση είναι σημαντική, αν το πρόβλημα εξεταστεί, κατά τα πρώτα 

χρόνια της σχολικής ζωής, όταν και συνήθως εντοπίζεται. Όσον αφορά την 

παρέμβαση, μια εφαρμογή που προσαρμόζεται στις λειτουργίες, τα ενδιαφέροντα , τις 

ανάγκες, αναδεικνύει τις κλίσεις και δημιουργεί όρους κοινωνικής συμπερίληψης για 

τον μαθητή σίγουρα μπορεί να επιφέρει πολλαπλάσια αποτελέσματα. 

Όμως δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι η δυσλεξία είναι ένα δια βίου 

πρόβλημα και συχνά καθορίζει τη ζωή και τις επιλογές του ατόμου. Η δυσκολία στον 

χειρισμό του γραπτού λόγου συνοδεύει τον ενήλικα, ακόμα και μετά από ένα 

πολυετές πρόγραμμα αντιμετώπισης. Έχουν αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία 

διάφοροι λόγοι για τους οποίους η αποκατάσταση είναι ατελής: η μη έγκαιρη 

διάγνωση και εκκίνηση του προγράμματος,  η αρνητική επίδραση στην ψυχολογία 

του ατόμου από τον στιγματισμό που προκαλεί η ένταξη στην κατηγορία των ατόμων 

με  δυσλεξία, το είδος και η ακαταλληλότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος,  οι 

μη ευνοϊκές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και η επίδραση συνοδών 

ψυχοσυναισθηματικών προβλημάτων που δρουν επιβαρυντικά (Δόικου-Αυλίδου, 

2016) 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές 
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