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Η σωστή συναισθηµατική - εκ�αιδευτική �ροσέγγιση του µαθητή α�ό το δάσκαλο ή τον 

καθηγητή του είναι δυνατόν ν' αλλάξει α�οφασιστικά τη στάση �ου έχει α�έναντι στο 

σχολείο, και στην κοινωνία. Να του δώσει την αισιοδοξία και τη δύναµη �ου χρειάζεται 

για να �ρογραµµατίσει το µέλλον του, να ε�ιτύχει τους στόχους του και να γίνει ένα 

υ�εύθυνο, ανεξάρτητο και �αραγωγικό µέλος της κοινωνίας. 

 

Σύµφωνα µε τα �ορίσµατα διεθνών ερευνών , τα βασικότερα α�ό τα «σηµεία-κλειδιά» για 

την ε�ιτυχή ενσωµάτωση των δυσλεξικών στο �ρόγραµµα του κανονικού γυµνασίου -

λυκείου είναι τα εξής: 

• ∆ιακριτική Βοήθεια: Το�οθετήστε το δυσλεξικό µαθητή σε µια θέση ό�ου µ�ορείτε 

να ελέγχετε διακριτικά την εργασία του και να τον βοηθάτε µε µεγαλύτερη ευκολία. 

• Εξατοµικευµένη Βοήθεια: 'Ό�οτε και ό�ου είναι δυνατόν αφιερώστε λίγο χρόνο 

στο δυσλεξικό µαθητή σας, �ροσφέροντας έτσι εξατοµικευµένη βοήθεια και 

διδασκαλία. Ό�οιες κι αν είναι οι α�αιτήσεις του µαθήµατος, υ�άρχουν �άντα 

λίγα λε�τά της ώρας για εξατοµικευµένη �ροσέγγιση των µαθησιακών δυσκολιών 

κά�οιου µαθητή σας. 

• Περισσότερο Χρόνο: ∆ώστε στο µαθητή µε δυσλεξία �ερισσότερο χρόνο για την 

εκτέλεση γρα�τής εργασίας. Όταν αξιολογείτε το έργο του, δώστε µεγαλύτερη 

σηµασία στο �εριεχόµενο, �αρά στην �αρουσίαση του κειµένου. Ε�ι�λέον, αν 

δια�ιστώσετε ότι µελέτησε, αλλά λόγω δυσκολιών στη γρα�τή έκφραση δεν 

�αρουσιάζεται σωστά το νόηµα, δώστε έµφαση στο γεγονός ότι όντως µελέτησε. Οι 

αρνητικές �αρατηρήσεις, δε θα έχουν κανένα θετικό α�οτέλεσµα στην 

αντιµετώ�ιση της δυσκολίας του. 

• ∆ιόρθωση Γρα�τού 'Έργου: Κατά τη διόρθωση των γρα�τών του µη 

χρησιµο�οιείτε έντονο χρώµα. Μια «κοκκινισµένη» σελίδα οδηγεί σε σύγχυση, σε 

συναισθήµατα χαµηλής αυτο�ε�οίθησης κι όχι σε αισιοδοξία και �ρόοδο. 
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∆ιορθώστε µόνο τα βασικότερα σφάλµατα. Κάθε µικρή βελτίωση είναι καλύτερη 

α�ό τη µαθησιακή στασιµότητα ή την ο�ισθοδρόµηση. 

• Περίληψη Μαθηµάτων: Α�αιτήστε α�' αυτόν την �ερίληψη του µαθήµατος κι όχι 

όλες τις λε�τοµέρειες ενός �ολυσέλιδου κειµένου. Ζητήστε α�ό κά�οιον ή κά�οιους 

συµµαθητές του να τον βοηθούν µε τις �εριλήψεις, την αντιγραφή και την τήρηση 

σηµειώσεων µέσα στην τάξη. 

• Ευκαιρίες για Αντιστάθµιση των δυσκολιών του: Φροντίστε να δίνετε ευκαιρίες 

�ου θα ε�ιτρέψουν τη συµµετοχή του σε δραστηριότητες ό�ου είναι ιδιαίτερα 

ικανός. Κάτι τέτοιο θ' αντισταθµίσει τις µαθησιακές δυσκολίες του, θα βελτιώσει την 

εικόνα �ου έχουν οι άλλοι για το άτοµό του και θ' αυξήσει σίγουρα την 

αυτο�ε�οίθησή του. 

• Ευανάγνωστο Κείµενο: Το ευανάγνωστο κείµενο στον �ίνακα βοηθάει �άντα το 

δυσλεξικό µαθητή στην αντιγραφή και στην κατανόηση του µαθήµατος. Ε�ι�λέον, 

τα διαγωνίσµατα �ου δίνονται γραµµένα µε καθαρές α�οστάσεις, µικρά κείµενα 

και χωρίς αλφαβητικές ή αριθµητικές αντιστοιχίσεις είναι �ολύ βοηθητικά. 

Συνήθως ο µαθητής µε δυσλεξία µ�ορεί να δείξει τις γνώσεις του σε ερωτήσεις ό�ου 

µ�ορεί να ε�ιλέξει την α�άντηση, �αρά σε αυτές �ου �ρέ�ει να την γράψει. 

• Αξιολόγηση της Προσ�άθειας: Έχετε υ�όψη σας ότι ο δυσλεξικός µαθητής 

χρειάζεται �ολύ �ερισσότερο χρόνο και κό�ο α�' ό, τι οι συµµαθητές του για κάθε 

εργασία �ου α�αιτεί ανάγνωση ή γραφή. Αν χρησιµο�οιείτε τα ίδια κριτήρια 

αξιολόγησης για όλους τους µαθητές σας, οι δυσλεξικοί θα 'ναι �άντα «οι 

αδικηµένοι» της τάξης. Σίγουρα, δεν υ�άρχει τί�οτα �ιο α�οθαρρυντικό για τον 

έξυ�νο έφηβο, α�' το να νιώθει �ως οι �ροσ�άθειές του µετρούν ελάχιστα για τον 

καθηγητή του 

• Συνεχής Ενθάρρυνση: Φροντίστε να ε�αινείτε κάθε �ροσ�άθεια, ακόµα κι όταν τα 

α�οτελέσµατα είναι φτωχά σε σύγκριση µε εκείνα των µη δυσλεξικών µαθητών σας. 

Ενθαρρύνετε τον να βελτιώσει την ε�ίδοση του στα δύσκολα γι’ αυτόν µαθήµατα 

δίχως να βρίσκεται σε διαρκή ανταγωνισµό µε τους συµµαθητές του. Είναι �ολύ 

ευχάριστο και ενθαρρυντικό, να σου δείχνουν ότι �ιστεύουν στις δυνάµεις σου, 

έστω και αν αυτές είναι δυσδιάκριτες. Σίγουρα αυτό θα κάνει τον µαθητή σας να 

θέλει να �ροσ�αθεί όλο και �ερισσότερο για ε�ιβεβαιώσει τη θετική σας �ροσδοκία! 



 3 

• Μη Αγχωγόνοι Τρό�οι Εργασίας: Μην τον υ�ερφορτώνετε µε γραφική δουλειά 

για το σ�ίτι. Μ' αυτό τον τρό�ο δε θα 'χει ελεύθερο χρόνο για τί�οτα άλλο. 'Ό�οτε 

είναι δυνατόν, ενθαρρύνετε την �αρουσίαση της εργασίας του µε τρό�ους µη 

αγχογόνους, αλλά δηµιουργικούς (� .χ. �αρουσίαση µιας µελέτης ή ενός 

�ρογράµµατος στον ηλεκτρονικό υ�ολογιστή). 

• Μεγαλύτερη κατανόηση: Προσ�αθήστε να κατανοήσετε και να κρίνετε µε 

ε�ιείκεια την έλλειψη οργάνωσης �ου µ�ορεί να χαρακτηρίζει την εργασία του, τη 

συµ�εριφορά ή ακόµα και την εµφάνιση του. 

Η υλο�οίηση των �αρα�άνω �ροτάσεων για τη σωστή εκ�αίδευση των εφήβων µε 

δυσλεξία, �ροϋ�οθέτει οι καθηγητές να διαθέτουν εξυ�νάδα, χιούµορ, ευκαµψία 

διδακτικών µεθόδων και στρατηγικών, ευαισθησία, υ�οµονή και �λήρη γνώση του τι θα 

διδαχτεί, �ώς και γιατί. 

Έχει διεθνώς υ�οστηριχτεί �ως το µεγαλύτερο �οσοστό των µαθητών έχει τη νοηµοσύνη, 

την ικανότητα και τον ενθουσιασµό να �ροοδεύσει σχολικά αν αντιµετω�ιστεί µε το 

σωστό τρό�ο. Κι ο�ωσδή�οτε, δεν υ�άρχει µεγαλύτερη ικανο�οίηση για τον εκ�αιδευτικό, 

α�ό το να δει τους κό�ους του ν’ αµείβονται, �αρακολουθώντας τη σχολική �ρόοδο του 

δυσλεξικού µαθητή του, τη σχολική και κοινωνική του ενσωµάτωση και την ε�ιτυχή 

ένταξη του στην ενεργό ζωή του ενήλικα. 

 

(Πηγή: Τρί�τυχο Βρετανικού Συνδέσµου ∆υσλεξίας, 1997-δηµοσίευση στο cyprusdyslexia.com) 

 


