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                         Γ. Γρίβα,     τηλ. 3236970 
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 ΠΡΟΣ: 1. Προϊσταµένους ∆/νσεων & 
Γραφείων Π/θµιας & ∆/θµιας 

Εκπ/σης 
2.  Σχολικούς Συµβούλους 

                Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπ/σης 
(µέσω ∆/νσεων και Γραφείων 
Π.Ε & ∆.Ε) 

3.  ∆/ντές ∆ηµοσίων & Ιδιωτικών 
Σχολείων Π/θµιας & ∆/θµιας 
Εκπ/σης (µέσω ∆/νσεων και 
Γραφείων Π.Ε & ∆.Ε) 

   Έδρες τους 
 
         ΚΟΙΝ. Παιδαγ. Ινστιτούτο 
  
 

Θέµα: Τρόπος εξέτασης δυσλεξικών µαθητών/τριών 
 
 
 

Με αφορµή ερωτήµατα που υποβάλλονται στο ΥΠΕΠΘ από διάφορες Υπηρεσίες 

και ενδιαφερόµενους γονείς και σύµφωνα µε την Πράξη 8/00 του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, σχετικά µε τον τρόπο εξέτασης των δυσλεξικών µαθητών/τριών, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

 

1.  Η δυσλεξία, γνωστή τα τελευταία χρόνια ως «ειδική µαθησιακή δυσκολία 

στη γραφή και στην ανάγνωση», είναι µια ειδική µαθησιακή δυσκολία, η οποία 

συνίσταται στην αδυναµία των µαθητών/τριών να αποκτήσουν τις γλωσσικές 

δεξιότητες που σχετίζονται µε την ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία. Η 

λειτουργική αυτή αδυναµία εκδηλώνεται, αν και υπάρχει συνήθως επαρκής νοητική 

ικανότητα, οµαλή συναισθηµατική ανάπτυξη, κατάλληλη διδασκαλία  και  πλούσιο σε 

ερεθίσµατα περιβάλλον. Θεωρείται επίσης ως µια ατέλεια στην επεξεργασία της 

πληροφορίας. 

 



 

Τα κύρια συµπτώµατα της µαθησιακής αυτής δυσκολίας είναι η αργή και µε 

πολλά λάθη ανάγνωση, η δυσανάγνωστη γραφή και η υπερβολική και ασταθής 

ανορθογραφία καθώς και η δυσκολία απόδοσης µε συνεχή λόγο του περιεχοµένου 

ενός κειµένου, ενώ ο προφορικός λόγος δεν επηρεάζεται αρνητικά από αυτήν. Ο 

δυσλεξικός µαθητής/τρια κουράζεται εύκολα από το διάβασµα και πολύ συχνά 

παρουσιάζει διάσπαση προσοχής. 

 Από διάφορες έρευνες γνωρίζουµε πως η δυσλεξία συναντάται συχνότερα στα 

αγόρια από ό,τι στα κορίτσια και σε αναλογία 4 προς 1. Εµφανίζεται µε τον ερχοµό 

του παιδιού στο σχολείο και αντιµετωπίζεται σε µεγάλο βαθµό από τη στιγµή που 

διαγνωστεί και παρασχεθεί στο παιδί η κατάλληλη διδακτική βοήθεια κυρίως από τις 

πρώτες τάξεις του δηµοτικού. 

 

2.  Οι εκπαιδευτικοί επιβάλλεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν 

να χαρακτηρίζουν τον µαθητή/τρια ως δυσλεξικό, γιατί η διάγνωση της δυσλεξίας 

είναι έργο ειδικών  και δεν είναι εύκολη διαδικασία. Οφείλουν όµως, αν παρατηρούν 

κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες του µαθητή/τριας, να παραπέµπουν τους γονείς στα 

Κέντρα ∆ιάγνωσης-Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ∆ΑΥ), που θα συσταθούν και θα 

λειτουργήσουν από το επόµενο σχολικό έτος στην έδρα του κάθε νοµού της χώρας, 

προς διαπίστωση τυχόν µαθησιακών δυσκολιών. Επιπλέον, ας έχουν υπόψη τους 

πως ούτε η υπερβολική ανορθογραφία ούτε η κακή γραφή από µόνες τους 

υποδηλώνουν δυσλεξία. 

 

3.  Η δυσλεξία πλήττει ιδιαίτερα την αυτοεκτίµηση των µαθητών/τριών αυτών, 

γιατί συναισθάνονται άµεσα τη δυσκολία τους ν’ ανταποκριθούν ικανοποιητικά, όπως 

οι άλλοι συµµαθητές /τριές τους, στις µαθησιακές απαιτήσεις. Εποµένως, είναι 

αναγκαίο να τους παρασχεθεί ψυχοσυναισθηµατική στήριξη, ενίσχυση, ενθάρρυνση 

και εξατοµικευµένη, όσο είναι δυνατό ,διδακτική καθοδήγηση. Η κατανόηση του 

προβλήµατός τους και η αποφυγή δυσµενούς κριτικής και άστοχων χαρακτηρισµών 

τούς βοηθούν και ευχάριστα να νιώθουν στη σχολική κοινότητα και περισσότερο να 

επιµένουν στο επίπονο έργο τους. Οι δυσλεξικοί µαθητές/τριες (φυσικά και οι γονείς 

τους), ας µην επαναπαύονται στην εξάντληση της επιείκειας εκ µέρους των 

διδασκόντων, αλλά να προσπαθούν, µέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους, να είναι 

συνεπείς στις καθηµερινές µαθησιακές τους υποχρεώσεις. 

 



4.  Σύµφωνα µε τις  ισχύουσες διατάξεις, η αξιολόγηση των µαθητών/τριών αυτών 

µε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γίνεται µε προφορική εξέταση, δεδοµένου ότι 

δυσκολεύονται να διατυπώσουν γραπτά τις σκέψεις τους και την όποια αποκτηµένη 

γνώση τους. Η εξέτασή τους πρέπει να διεξάγεται µέσα σ’ ένα κλίµα ασφάλειας, 

αποδοχής και σεβασµού της ιδιαιτερότητάς τους. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να τους 

παρέχεται η δυνατότητα να χρησιµοποιούν το πρόχειρό τους, προκειµένου να 

σηµειώσουν σ’ αυτό οτιδήποτε κρίνουν απαραίτητο για το θέµα, το οποίο στη 

συνέχεια θα αναπτύξουν προφορικά. Σε καµία περίπτωση οι πρόχειρες σηµειώσεις 

δεν συνυπολογίζονται στον τελικό βαθµό. Πρέπει ακόµα να τους παρέχονται  

διευκρινίσεις και να τους δίνεται επιπλέον χρόνος, στην περίπτωση που θα ζητηθεί. 

Στα θεωρητικά µαθήµατα ενδέχεται ο εξεταζόµενος να µην µπορεί ή να 

δυσκολεύεται να αποδώσει σε συνεχή λόγο ένα γνωστικό αντικείµενο, οπότε κρίνεται 

σκόπιµο να απαντά σε ερωτήσεις που θα του υποβάλλονται. Ως προς την εξέταση 

στο µάθηµα της έκθεσης, η αξιολόγηση να επικεντρώνεται στην κατανόηση των 

βασικών εννοιών του θέµατος και στην παρουσίαση των επιχειρηµάτων του. Στην 

εξέταση στα πρακτικά µαθήµατα π.χ. Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία είναι πιθανό ο 

µαθητής/τρια να µη χρησιµοποιεί σωστά τα πρόσηµα ή να κάνει λάθη στις πράξεις. 

Τότε ο καθηγητής χρειάζεται να παρεµβαίνει, να επισηµαίνει το λάθος και να τον/την 

υποβοηθεί να προχωρήσει. Επιπλέον, οι εξεταστές ας έχουν υπόψη τους, πως ο 

δυσλεξικός µαθητής/τρια παρουσιάζει αισθητή αδυναµία στην αποµνηµόνευση 

τύπων και ορισµών. 

Στη διάρκεια της εξέτασης, αν κάποια στιγµή παρατηρηθεί διάσπαση της 

προσοχής του µαθητή/τριας-κάτι που είναι αναµενόµενο- η επαναφορά του/της στην 

εξεταστική διαδικασία ενδείκνυται να επιτευχθεί µε διακριτικούς χειρισµούς. 

Οι ερωτήσεις των διάφορων µαθηµάτων είναι απαραίτητο να διαβάζονται από 

τον εξεταστή και να παρέχονται εξηγήσεις, ώστε να είναι απόλυτα κατανοητό το 

περιεχόµενό τους. 

 

5. Κρίνεται σκόπιµο να συµµετάσχει στις εξεταστικές επιτροπές των 

βαθµολογικών κέντρων των Νοµαρχιών, για τις εξετάσεις της Β΄ και Γ΄ Λυκείου του 

σχολ. έτους 1999-2000, καθηγητής µε ειδίκευση στη δυσλεξία ή γενικά στις 

µαθησιακές δυσκολίες ή µε πιστοποιηµένη σχετική επιµόρφωση. 

 

 

 



Παρακαλούνται οι ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Π/θµιας  και ∆/θµιας Εκπ/σης να 

φροντίσουν για την άµεση προώθηση αυτής της εγκυκλίου σ’ όλες τις σχολικές 

µονάδες γενικής και ειδικής αγωγής της περιφέρειάς τους, προκειµένου να 

ενηµερωθούν ενυπογράφως όλοι οι εκπαιδευτικοί και επιπλέον να παρασχεθεί 

σχετική ενηµέρωση σε κάθε ενδιαφερόµενο.    

       

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΙΝΙΚΟΣ 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
3. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα,  

κ. Παπαϊωάννου 
4. Γενική ∆/νση Σπουδών Π.Ε και ∆.Ε 
5. ∆ιεύθυνση Σπουδών ∆.Ε., 

 Γραφείο Αγωγής Υγείας  
6. ∆ιεύθυνση Σπουδών Π.Ε. 
7. ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής 
8. ∆ιεύθυνση Σπουδών και  

 Φοιτητικής Μέριµνας,  
 Τµήµα Εισιτηρίων Εξετάσεων 

 

 

 


