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Abstract: There has been a great interest during the recent years on tracking down and
managing learning difficulties. For that reason, several educational movements have emerged
lately; the most important of them originated in Great Britain and gradually spread to various
European countries with the name “Dyslexia Friendly Schools”. This movement’s main
purpose was the restructuring of the educational system, so that it would be able to meet the
needs of students with dyslexia. In such environment, Inclusion’s principles are applied; that
means that educators are capable, through several teaching methods, to create the appropriate
climate for children with dyslexia, as well as for children with typical development. Hence,
the educator has a great role, where he can cultivate alongside with the parents a friendly
environment, in which the educational process will be promoted. The aim of this paper is to
highlight the importance of this educational movement.
Keywords: Dyslexia, Inclusion, Multisensory teaching method, Differentiated instruction.
Πεπίλητη: Σα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη αύμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε ό,ηη αθνξά ηνλ
εληνπηζκό αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ. ε απηά ηα πιαίζηα έθαλαλ
ηελ εκθάληζή ηνπο δηάθνξα εθπαηδεπηηθά θηλήκαηα κε ζεκαληηθόηεξν απηό πνπ δηαηππώζεθε
γηα πξώηε θνξά ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη εμαπιώζεθε ζηαδηαθά ζε δηάθνξεο επξσπατθέο
ρώξεο κε ηελ επσλπκία «ρνιεία θηιηθά δηαθείκελα ζηε δπζιεμία». Απηό ην θίλεκα έζεζε σο
ζηόρν ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο νύησο ώζηε απηό λα κπνξέζεη λα
αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ κε δπζιεμία. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ
εθαξκόδνληαη νη αξρέο ηεο πκπεξίιεςεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα είλαη ζε ζέζε, κέζσ
ησλ δηαθόξσλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο, λα δεκηνπξγήζνπλ θαηάιιειν θιίκα, ηόζν γηα ηα
παηδηά κε δπζιεμία, όζν θαη γηα εθείλα κε ηππηθή αλάπηπμε. πνπδαίνο ινηπόλ ν ξόινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ, ν νπνίνο θαιείηαη καδί κε ηε ζπλεξγαζία ησλ γνληώλ λα θαιιηεξγήζεη έλα
νηθείν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζα πξνσζεζεί ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.ηόρνο ηεο
παξνύζαο εξγαζίαο απνηειεί ε αλάδεημε ηεο ζπνπδαηόηεηαο ελόο ηέηνηνπ εθπαηδεπηηθνύ
θηλήκαηνο.
Λέξειρ κλειδιά: Γπζιεμία, πκπεξίιεςε, Πνιπαηζζεηεξηαθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο,
Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία.
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Ειζαγυγή
Μία από ηηο πην ζπρλέο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηηο εηδηθέο καζεζηαθέο
δπζθνιίεο, είλαη ε δπζιεμία. ύκθσλα κε ηελ Βξεηαληθή Δηαηξεία Γπζιεμίαο, κε ηνλ όξν
απηό ελλνείηαη ε δπζθνιία ζε ό,ηη αθνξά ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε. Πεξηγξάθεηαη δειαδή
ην έιιεηκκα ζηηο γισζζηθέο δεμηόηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξόζιεςε ησλ γξαπηώλ
θεηκέλσλ (ζηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή, ηελ νξζνγξαθία θαη θάπνηεο θνξέο ζηα καζεκαηηθά).
Βεβαίσο, νη καζεηέο κε δπζιεμία δπζθνιεύνληαη κελ ζην γξαπηό ιόγν, όκσο, ζπρλά
παξνπζηάδνπλ θαλνληθή αιιά θαη απμεκέλε λνεκνζύλε. Σξεηο είλαη νη ηύπνη ηεο δπζιεμίαο: ε
νπηηθή, ε αθνπζηηθή θαη ε κηθηή. Ζ νπηηθή είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ζηηο
δπζθνιίεο ηνπ καζεηή θπξίσο ζρεηηθά κε ηελ αλάγλσζε. ηελ αθνπζηηθή δπζιεμία,
πεξηγξάθεηαη ην έιιεηκκα αλαθνξηθά κε ηε δηάθξηζε θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ήρσλ κε ηα
αληίζηνηρα ζύκβνια ή ηηο ιέμεηο. Γειαδή, ζε έλαλ καζεηή κε αθνπζηηθή δπζιεμία ζαθώο
εληνπίδεηαη δπζθνιία ζην λα γξάςεη έλα νινθιεξσκέλν θείκελν θαζ΄ππαγόξεπζε δηόηη
ελδέρεηαη απηόο ν καζεηήο λα παξαιείπεη θάπνηεο ελδηάκεζεο ζπιιαβέο από ηηο ιέμεηο.
Σέινο, ε κηθηή δπζιεμία αλαθέξεηαη ζην έιιεηκκα εθκάζεζεο, αλάγλσζεο αιιά θαη
αλάιπζεο ησλ ιέμεσλ, θαη απνηειεί νπζηαζηηθά έλα ζπλδπαζκό ησλ παξαπάλσ δύν
θαηεγνξηώλ (ηαζηλόο, 2016).

1. Σσολεία θιλικά διακείμενα ζηη δςζλεξία
Ζ δπζιεμία εληνπίδεηαη αξθεηά ζπρλά ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, ζε όιεο ηηο ρώξεο θαη ζε όιεο
ηηο γιώζζεο. Δμαηηίαο ινηπόλ ηεο απμεκέλεο ζπρλόηεηαο, δεκηνπξγήζεθε έλα από ηα
ζεκαληηθόηεξα θηλήκαηα ην νπνίν μεθίλεζε από ηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζηαδηαθά θαίλεηαη
λα επεθηείλεηαη θαη ζηηο ππόινηπεο επξσπατθέο ρώξεο. Σν θίλεκα απηό επηδηώθεη ηελ
θαζνιηθή κεηαβνιή ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, νύησο ώζηε απηό λα δηάθεηηαη θηιηθά πξνο
ηε δπζιεμία.
Ζ απαξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θηλήκαηνο απηνύ θαηαγξάθεηαη ζην ζπλέδξην ηεο αιακάγθαο
(1994) ζην νπνίν ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηε θνίηεζε ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο εληόο ηνπ ζρνιηθνύ πιαηζίνπ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Γηαθεξύρηεθε πσο πιένλ ηα
παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξέπεη αθελόο λα έρνπλ ίζε πξόζβαζε ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αθεηέξνπ απηό λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην γεληθό ζρνιείν (ηαζηλόο,
2016).
Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, παξνπζηάζηεθε ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία έλα θίλεκα εθπαηδεπηηθώλ
θαη επηζηεκόλσλ νη νπνίνη δηαθήξπηηαλ ηελ αλαγθαηόηεηα κεηαξξύζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
ζπζηήκαηνο νύησο ώζηε λα θηινμελεί άηνκα ηόζν κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, όζν θαη
εθείλα κε ηππηθή αλάπηπμε. Δπεξεαδόκελνο από ηα παξαπάλσ, ν NeilMacKey, δάζθαινο κε
πνιπεηή εκπεηξία ζηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ππήξμε έλαο από ηνπο
ζεκαληηθόηεξνπο εηζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ θηιηθά δηαθείκελνπ ζηε δπζιεμία. Απηόο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηε Βξεηαληθή Δηαηξεία Γπζιεμίαο, δεκηνύξγεζαλ ην 1999 έλαλ νδεγό γηα ην
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πώο ηα ζρνιεία ζα θαηαθέξνπλ λα γίλνπλ θηιηθά δηαθείκελα πξνο ηε δπζιεμία. Μάιηζηα, ζηε
ζπλέρεηα κέζσ ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη ηεο πξνβνιήο απηνύ ηνπ θηλήκαηνο από ηα Μ.Μ.Δ.,
όπσο ην BBC, επεηεύρζε ε απαξαίηεηε ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ, κε απνηέιεζκα ην dyslexia
friendly schools α εθαξκόδεηαη ζε δηάθνξεο ρώξεο, όπσο ε Αγγιία θαη ε Οπαιία (South
Ayrshire Council, 2014).
Έλα ηέηνην ζρνιείν ζέηεη σο θπξίαξρν ζηόρν όρη κόλνλ ηελ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ δηδαζθαιίαο
εληόο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ηελ επξύηεξε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ππόινηπνπ πξνζσπηθνύ, ώζηε
όινη καδί λα απνηειέζνπλ κηα εθπαηδεπηηθή ελόηεηα πνπ ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηε
βειηίσζε ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (ηαζηλόο, 2016). Αλαθεξόκαζηε
νπζηαζηηθά ζηελ εθ βάζξσλ αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ε νπνία αθνξά όρη
κόλνλ ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό θαη όζνπο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο δηδάζθνπλ ηα παηδηά
κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αιιά όινπο όζνπο «εκπιέθνληαη» άκεζα ή έκκεζα ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν θίλεκα επηθαιείηαη δειαδή ηελ αξρή ηεο ζπλεπζύλεο, εθόζνλ
θάζε κέινο ηεο πξναλαθεξζείζαο νκάδαο ζα πξέπεη λα επηηειέζεη έλαλ πνιύ ζπγθεθξηκέλν
ξόιν. αθώο ζην πιαίζην απηό εθαξκόδνληαη πιήξσο νη αξρέο ηεο πκπεξίιεςεο, δεδνκέλνπ
όηη όιεο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο θξίλεηαη ζθόπηκν λα εθαξκόδνληαη ζην ηππηθό ζρνιείν
(ηαζηλόο, 2016).
ύκθσλα κε ηνλ νδεγό πνπ εμέδσζε ε British Dyslexia Association, γηα λα εληαρζεί έλα
ζρνιείν ζην πξόγξακκα απηώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «θηιηθά δηαθείκελα πξνο ηε
Γπζιεμία» ζα πξέπεη λα πιεξνί 4 βαζηθνύο παξάγνληεο. Αξρηθά, ηόζν ν δηεπζπληήο ηνπ
ζρνιείνπ, όζν θαη ην ζύλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ κηα
πνιηηηθή ε νπνία ζα ζηνρεύεη ζηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηώλ κε δπζιεμία. Απηή ζα πξέπεη λα
εθαξκόδεηαη θαζνιηθά ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη λα έρεη ραξαθηεξηζηηθά δηαρξνληθόηεηαο
θαη ζηαζεξόηεηαο. Ο δεύηεξνο παξάγνληαο αθνξά ηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο κάζεζεο ε
νπνία ζα πξέπεη λα απνηειεί ζπλάξηεζε αθελόο ηνπ επηπέδνπ ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ θαη αθεηέξνπ ηεο ηθαλόηεηαο απηώλ λα εληνπίδνπλ αιιά θαη λα ππνζηεξίδνπλ
θαηαιιήισο ηα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ο ηξίηνο παξάγνληαο αθνξά ηε
δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ θιίκαηνο ην νπνίν ζα πξνσζεί ηε κάζεζε. Λόγνπ ράξε, έλα
ζρνιείν θηιηθά δηαθείκελν ζηε δπζιεμία ζα πξέπεη εληόο ησλ δηαδξόκσλ λα έρεη απνδώζεη κε
ελαιιαθηηθό ηξόπν θάπνηα ζεκεία πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο, ώζηε απηά λα κπνξνύλ λα
αμηνπνηεζνύλ θαη από ηνπο δπζιεθηηθνύο καζεηέο. Σέινο, έλα ηέηνην ζρνιείν ζαθώο ζα
πξέπεη λα είλαη ανοιτηό γηα ζπλεξγαζία ηόζν κε ηνπο γνλείο, όζν θαη κε ηνπο ππόινηπνπο
θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο, ώζηε, από θνηλνύ, απηνί λα δξάζνπλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ (Cochrane, Gregory&Saunders, 2012).
Σν θηιηθά δηαθείκελν πξνο ηε δπζιεμία ζρνιείν, όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ζαθώο ελζηεξλίδεηαη
ηηο αξρέο ηεο πκπεξίιεςεο. Πξνβιέπνπλ ηε θνίηεζε όισλ ησλ παηδηώλ κέζα ζην ίδην
ζρνιηθό πεξηβάιινλ, γεγνλόο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ εθ ζεκειίσλ αιιαγή ηόζν ησλ ζρνιηθώλ
ππνδνκώλ, όζν θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ελ γέλεη. Με ηελ ππνζηήξημε
ζπκπεξηιεπηηθώλ αξρώλ, εθαξκόδνληαη ζηα παηδηά ηα απαξαίηεηα κνληέια κάζεζεο, νύησο
ώζηε λα επηηεπρζεί ε ελζσκάησζή ηνπο, δεκηνπξγώληαο έλα εληαίν ζώκα. Δμάιινπ, είλαη
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επξέσο γλσζηό πσο ηέηνηνπ είδνπο κέζνδνη δηδαζθαιίαο σθεινύλ ζε κεγάιν βαζκό όρη
κόλνλ ηα παηδηά κε δπζιεμία, αιιά θαη απηά κε ηππηθή αλάπηπμε (Pavey, 2010). Δπηβάιιεηαη
ινηπόλ ε δεκηνπξγία ελόο πεξηβάιινληνο, εληόο θαη εθηόο ηάμεο, ην νπνίν ζα απνπλέεη
νηθεηόηεηα θαη εκπηζηνζύλε, ηόζν κεηαμύ ησλ καζεηώλ, όζν θαη κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη
ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο.
Σν πξναλαθεξζέλ θίλεκα νπζηαζηηθά επηδηώθεη λα δηακνξθώζεη κηα λέα ζρνιηθή
πξαγκαηηθόηεηα. ε απηήλ, λαη κελ ζπκκεηέρνπλ όινη αλεμαηξέησο νη καζεηέο, όκσο
αζθαιώο ππάξρεη εηδηθή κέξηκλα γηα παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ δηδαθηηθώλ πξνηάζεσλ ώζηε
λα θαιπθζνύλ νη πνηθίιεο αλάγθεο ησλ καζεηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο.

2. Ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού
Ο εθπαηδεπηηθόο απνηειεί ην βαζηθό θαη αλαγθαίν παξάγνληα, ν νπνίνο ζα ζπκβάιεη ζηελ
αληηκεηώπηζε ησλ εηδηθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ. Γελ πξέπεη λα δηαθεύγεη ηεο πξνζνρήο
πσο είλαη απηόο πνπ ζα εληνπίζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή, ζα ηηο απνδερζεί θαη ζηε
ζπλέρεηα ζα δεκηνπξγήζεη έλα εμαηνκηθεπκέλν πξόγξακκα δηδαζθαιίαο, κε ζηόρν ηνπ ηελ
επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο αλά πεξίπησζε.
ε έλα ζρνιείν θηιηθά δηαθείκελν ζηε δπζιεμία, νη εθπαηδεπηηθνί όρη κόλνλ θαηέρνπλ ηηο
απαξαίηεηεο γλώζεηο, αιιά είηε δηδάζθνπλ ζε παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο, είηε όρη,
θξίλεηαη αλαγθαίν λα γλσξίδνπλ, λα απνδέρνληαη θαη λα αληηκεησπίδνπλ παηδηά κε
καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν. Αλαθεξόκαζηε δειαδή ζε έλα ζρνιείν, ην
νπνίν, ζηελ θαζνιηθόηεηά ηνπ, ζα εθαξκόδεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο ώζηε λα
δηεπθνιύλεη θαη λα επλνεί ηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ησλ καζεηώλ κε ηηο
πξναλαθεξζείζεο δηαηαξαρέο (Swindon Borough Council, 2018).
Χξήδεη ηδηαίηεξεο πξνηεξαηόηεηαο ε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ θηιηθνύ θιίκαηνο ηόζν κέζα
ζηελ ηάμε, όζν θαη εθηόο απηήο. Μέζα ζε έλα ηέηνην νηθείν πεξηβάιινλ ν εθπαηδεπηηθόο
επθνιόηεξα ζα κπνξέζεη λα επηηύρεη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο
καζεζηαθέο δπζθνιίεο, εθόζνλ απηά ζα ληώζνπλ άλεηα, γεγνλόο πνπ είλαη πηζαλόλ λα
απμήζεη θαη ηελ ηθαλόηεηά ηνπο γηα νξζόηεξε αληαπόθξηζε ζηηο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο
(ηαζηλόο, 2016). Ο δηδάζθσλ ηόζν κέζσ ηεο ζπλερόκελεο ελζάξξπλζεο, όζν θαη κε ηε
δεκηνπξγία θηιηθνύ θιίκαηνο ζα πεηύρεη έλα ζεκαληηθόηαην ζηόρν πνπ δελ είλαη άιινο από
ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεηθόλαο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ καζεηή, ζηνηρεία θαζνξηζηηθά γηα
ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Βίληνπ & Γεσξγνβξεηηάθνπ, 2015).
Δλ θαηαθιείδη, ζηα ζρνιεία ηα νπνία είλαη θηιηθά δηαθείκελα ζηε δπζιεμία, ππάξρεη κέξηκλα
όρη κόλν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή αιιά θαη ηνπ νηθνγελεηαθνύ ηνπ
πεξηβάιινληνο (Burden, Griffiths&Norwich, 2005). Γηόηη, αζθαιώο θαη ηα νηθεία κέιε
ρξήδνπλ ππνζηήξημεο, αιιά ελδερνκέλσο θαη θαζνδήγεζεο, ώζηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο λα απνηειέζνπλ ηνπο ζπλνδνηπόξνπο ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο βέιηηζησλ
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απνηειεζκάησλ. Έηζη, ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαζίζηαηαη ζπνπδαηόηαηνο όρη κόλν ζηε
δηδαθηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ζε πνιιαπιά επίπεδα.

3. Ενέπγειερ- δπάζειρ εκπαιδεςηικών
ε πεξηπηώζεηο εηδηθώλ δηαηαξαρώλ αλάγλσζεο, ν εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα εθαξκόζεη ηηο
θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο ώζηε λα επηηύρεη ην θαιύηεξν απνηέιεζκα. Γηα λα ζπληειεζηεί θάηη
ηέηνην, εηδηθά ζηα πιαίζηα ηνύ θηιηθά πξνο ηε δπζιεμία ζρνιείνπ, ν εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα
ραξαθηεξίδεηαη από επειημία θηλήζεσλ θαη πςειή θαηάξηηζε. Κξίλεηαη δειαδή αλαγθαία ε
επηινγή ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο, ηα νπνία ήδε
εθαξκόδνληαη, θάπνηεο θνξέο, ζηα ηκήκαηα έληαμεο θαη ζηελ παξάιιειε ζηήξημε.
εκαληηθόηαηε θαζίζηαηαη ζε απηό ην ζεκείν ε ρξήζε ελαιιαθηηθώλ κεζόδσλ κάζεζεο, κε
ζηόρν ηελ ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηώλ (Σδνπξηάδνπ, 2011), δίλνληαο έκθαζε ζηε
θσλνινγηθή θαιιηέξγεηα απηώλ.
ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε δηαθνξνπνίεζε
ησλ καζεηώλ, νύησο ώζηε, αλά πεξίπησζε, λα εθαξκνζηνύλ όζν ην δπλαηόλ πην
εμεηδηθεπκέλεο ζηξαηεγηθέο. Πξέπεη ινηπόλ ν εθπαηδεπηηθόο εθόζνλ έρεη γλώζε ηνπ βαζκνύ
αιιά θαη ηνπ είδνπο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ καζεηή, λα νξίζεη ηνλ επηδησθόκελν ζηόρν θαη λα
εθαξκόζεη ηηο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, αμηνπνηώληαο ηηο δεμηόηεηεο ησλ
καζεηώλ ηνπ. Αξθεηέο είλαη νη κέζνδνη, ηηο νπνίεο δύλαηαη απηόο λα εθαξκόζεη, κε
θπξηόηεξεο ελδερνκέλσο ηελ πνιύ-αηζζεηεξηαθή κέζνδν θαη ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία
(Swindon Borough Council, 2018).
3.1 Πολύ-αιζθηηηπιακή μέθοδορ
Με ηελ πνιύ-αηζζεηεξηαθή κέζνδν, νη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζιάβνπλ θαη λα
αθνκνηώζνπλ ηε γλώζε, ρξεζηκνπνηώληαο ην ζπλδπαζκό ησλ αηζζήζεώλ ηνπο (Γηαλλέινπ,
Καηδόιε & Σζνύγε, 2016). Γηα παξάδεηγκα, κέζα ζηελ ηάμε ε παξερόκελε γλώζε πξέπεη λα
δίλεηαη κε ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ θαη απηηθώλ εξεζηζκάησλ. Δλώ, ε κάζεζε
κέζσ ηνπ ηξαγνπδηνύ ή ησλ παηρληδηώλ, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ξπζκηθώλ θηλήζεσλ,
απνηειεί κηα εμίζνπ θαιή επηινγή (Βίληνπ & Γεσξγνβξεηηάθνπ, 2015). Έλα άιιν
παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, ζην νπνίν θξίλεηαη πσο ζα ήηαλ εμαηξεηηθά
ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά λα δηαβάζνπλ γηα θάπνηα ηζηνξηθά επξήκαηα, λα ηα επηζθεθζνύλ,
λα δνπλ αληίζηνηρεο παξνπζηάζεηο ζηνλ πξνβνιέα, λα πεξηεγεζνύλ εηθνληθά κέζα ζε απηά
θαη ζηα κνπζεία πνπ ηα θηινμελνύλ (Μνπξαηίδε, 2015), θαζώο θαη λα αγγίμνπλ θάπνηα
εθζέκαηα (απηή ε δπλαηόηεηα είλαη αξθεηά ζπρλή ζηα Μνπζεία ηνπ εμσηεξηθνύ).
Δπηπιένλ, δελ πξέπεη λα δηαθεύγεη ηεο πξνζνρήο πσο, βάζεη ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο, ε
κάζεζε δύλαηαη λα επηηεπρζεί κόλνλ κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή (ηαζηλόο, 2016).
Σέηνηεο πξαθηηθέο ελδερνκέλσο λα πεξηιακβάλνπλ ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ ή αθόκα θαη
ηελ ππόδπζε θάπνηνπ ξόινπ ζηα πιαίζηα ησλ αλζξσπηζηηθώλ καζεκάησλ, όπσο ζην κάζεκα
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Ανηιγόνη. ε απηήλ ηελ θαηεύζπλζε θαίλεηαη λα ζπκβάιεη θαη ε ηερλνινγία κε ηα δηάθνξα
ινγηζκηθά ηεο, πνπ αθνξνύλ ηελ αλάγλσζε, ηα καζεκαηηθά θαζώο θαη ηε δηδαζθαιία ησλ
Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Αζσλίηεο, 2016, 2020).
3.2 Διαθοποποιημένη διδαζκαλία
Μία άιιε κέζνδνο πνπ ν εθπαηδεπηηθόο δύλαηαη λα αθνινπζήζεη είλαη ε δηαθνξνπνηεκέλε
δηδαζθαιία. ύκθσλα κε απηήλ, δελ αθνινπζείηαη απαξαίηεηα ό,ηη προζηάζει ην Αλαιπηηθό
Πξόγξακκα ηνπ καζήκαηνο, αιιά ν εθπαηδεπηηθόο είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη πνην ηκήκα ηεο
ύιεο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ην καζεηή ηνπ, αλά πεξίπησζε. Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο
απνηειεί ε ρνξήγεζε εμαηνκηθεπκέλσλ θπιιαδίσλ κε ζπγθεθξηκέλεο αζθήζεηο, ώζηε θάζε
θνξά λα αμηνπνηνύληαη νη δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ θαη λα κεηώλνληαη ηα ειιείκκαηα απηώλ.
Πέξαλ ηνύησλ, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα, κέζσ ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο, λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
από ηνλ εθπαηδεπηηθό θύιια εξγαζίαο κε αζθήζεηο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο, νύησο ώζηε,
θάζε θνξά, λα επηηπγράλνληαη νη θιηκαθνύκελνη ζηόρνη πνπ έρνπλ ηεζεί από απηόλ
(Cochrane, Gregory&Saunders, 2012). Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ε δηαθνξνπνηεκέλε
δηδαζθαιία ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπλεπάγεηαη απνκόλσζε ηνπ καζεηή, αιιά, απελαληίαο,
ηελ ελζσκάησζή ηνπ. Απηή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αξρέο ηεο
πκπεξίιεςεο.
3.3 Άλλερ μέθοδοι
Δπηπξόζζεηα, κέζσ ηεο απινπνίεζεο θαη ηεο επαλάιεςεο, ν εθπαηδεπηηθόο ελδέρεηαη λα
θαηαθέξεη ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο. Δηδηθόηεξα, κε ηε ιεπηνκεξή
επεμήγεζε, θαζώο θαη κε ηελ αλάιπζε ησλ όξσλ ηνπ καζήκαηνο, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ζα δηεπθνιπλζεί (Βίληνπ & Γεσξγνβξεηηάθνπ, 2015). Αθόκα, ζε ό,ηη αθνξά ηελ αλάγλσζε, ν
εθπαηδεπηηθόο δύλαηαη λα δηαθνξνπνηήζεη ην θείκελν ώζηε απηό λα είλαη πην εύιεπην από
ηνπο καζεηέο ηνπ, δειαδή λα επηιέμεη ηα θαηάιιεια ρσξία, θαζώο θαη λα πξνζζέζεη ή λα
αθαηξέζεη ό,ηη απηόο ζεσξεί πσο ζα δπζρεξάλεη ηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία (Βίληνπ &
Γεσξγνβξεηηάθνπ, 2015). Πέξαλ όκσο ηνπ ηξόπνπ, κε ηνλ νπνίν ζα απνθηεζεί ε γλώζε,
ζεκαληηθόηαηνο θαζίζηαηαη ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζρεηηθά θαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο
ςπρνινγίαο ηνπ καζεηή. Γη’ απηό, ζα πξέπεη ν ίδηνο πξηλ αθόκα μεθηλήζεη λα εθαξκόζεη
νπνηαδήπνηε δηδαθηηθή κέζνδν, λα ελζαξξύλεη θαη λα παξνηξύλεη ηνπο καζεηέο ηνπ πξνο ηελ
επηινγή θαη ηελ νινθιήξσζε αθόκα θαη ησλ πην δύζθνισλ θαηλνκεληθά πξάμεσλ. Μέζσ
ινηπόλ ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρώλ ηεο ζπκπεξηθνξάο, κε ηελ πξνβνιή δειαδή ζσζηώλ
πξνηύπσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ καζεηώλ ηνπ, ν θαζεγεηήο ζα επηηύρεη ηε ζεηηθή
αληαπόθξηζε απηώλ (Skinner, 2013). Δμάιινπ, πνιύ ζεκαληηθό είλαη όηη νη καζεηέο πξέπεη
λα θαηαλνήζνπλ απηό πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ν εθπαηδεπηηθόο αλακέλεη από απηνύο
αλαθνξηθά κε ηελ θάζε άζθεζε (γλσζηηθή κέζνδνο). Έηζη, απηνί ζα γλσξίδνπλ, θάζε θνξά,
ηη αθξηβώο ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη δελ ζα βηώλνπλ
ηόζν ζπρλά ην αίζζεκα ηεο απνηπρίαο (Κνκίιε & ίκνο, 2003).
ειίδα 102 από 306

Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο”
Σόκνο 10, Σεύρνο 1, 2022 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576

4. Πιθανά αποηελέζμαηα εκπαιδεςηικών δπάζευν
Με ην ζπλδπαζκό ησλ παξαπάλσ ηερληθώλ πηζηεύεηαη πσο ζα επηηεπρζνύλ ζε κεγάιν βαζκό
νη πξνζδνθώκελνη ζηόρνη. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε δηαθνξνπνίεζε ζηε δηδαζθαιία, ν
εθπαηδεπηηθόο ζα επηηύρεη πιεξέζηεξα λα εζηηάζεη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ηνπ. Μέζσ ησλ
εμαηνκηθεπκέλσλ αζθήζεσλ πνπ ζα ηνπ δίλνληαη, ζα επηηπγράλεηαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ
καζεηή εθόζνλ θάζε θνξά ζα κεηώλνληαη νη αδπλακίεο, κε ηελ επίιπζε ησλ αληίζηνηρσλ
δξαζηεξηνηήησλ (British Dyslexia Association, 2015).
Δπηπιένλ, ζα εληζρπζεί ε ςπρνινγία ηνπ καζεηή, εθόζνλ απηόο ζα βηώλεη ζπλαηζζήκαηα
επηηπρίαο, γεγνλόο πνπ απνηειεί παξάγνληα- θιεηδί θαη ζπκβάιιεη ζηελ επξύηεξε αλάπηπμε
ησλ παηδηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δμάιινπ, ε απηνπεπνίζεζε, ηελ νπνία ζηαδηαθά ν
καζεηήο ζα απνθηήζεη είλαη απηή πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα ππεξβεί ηα εκπόδηα. Δπηπξόζζεηα,
κε ηηο παξαπάλσ κεζόδνπο, νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζα θαηαθέξνπλ λα
βειηηώζνπλ θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηόηεηεο, αθνύ, κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηεο θαηάιιειεο αγσγήο, απηνί ζα κπνξέζνπλ λα βειηηώζνπλ ηελ
αληηιεπηηθή ηνπο ηθαλόηεηα θαη λα επηηύρνπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη όπσο αξκόδεη αλάινγα κε
ην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν θάζε θνξά ζα βξίζθνληαη (Αλδξένπ & ηαηήξε, 2017).
Πξνθαλώο, πξνθεηκέλνπ όια ηα παξαπάλσ λα επηηεπρζνύλ ζα πξέπεη εμαξρήο λα
θαηαγξάθεηαη θαη λα ιακβάλεηαη ππόςε ηόζν ν βαζκόο γισζζηθήο δπζθνιίαο ηνπ καζεηή,
όζν θαη ε ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε, νύησο ώζηε, κε απηά σο γλώκνλα, λα θαηαζηεί
δπλαηόο ν ζρεδηαζκόο θαη ηεο αλάινγεο πξαθηηθήο.

5. Σςμπεπάζμαηα
Σα ζρνιεία ηα νπνία είλαη θηιηθά δηαθείκελα ζηε δπζιεμία έρνπλ ζπλήζσο ηα θαιύηεξα
απνηειέζκαηα δηόηη, όπσο αλαθέξζεθε, ρξεζηκνπνηνύλ πιήζνο ηερληθώλ ηόζν κεκνλσκέλα,
όζν θαη ζπλδπαζηηθά. Μέζα ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο
ζα βηώζνπλ από ελσξίο ην αίζζεκα ηεο επηηπρίαο, γεγνλόο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο
απηνεηθόλαο ηνπο θαη ζα ηνπο θέξεη πην θνληά ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ.
Δπηπξόζζεηα, πνιύ ζεκαληηθόο θαζίζηαηαη ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ζε ό,ηη αθνξά ην
νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ ησλ καζεηώλ. Όπσο είλαη ήδε γλσζηό, νη καζεηέο κε καζεζηαθέο
δπζθνιίεο ζπρλά βηώλνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, όπσο απόξξηςε, ή άγρνο, όηαλ δελ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ γνληώλ ηνπο. Απηό όκσο πξόθεηηαη λα δηνξζσζεί κέζσ
ηεο ελεκέξσζεο πνπ νη γνλείο ζα ιακβάλνπλ από ην ζρνιείν, ην νπνίν πξόθεηηαη λα
απνηειέζεη θαη ην βαζηθόηεξν όξγαλν ζηήξημεο αιιά θαη θαζνδήγεζεο απηώλ.
Βεβαίσο, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο εληόο ηνπ ζρνιείνπ επηηπγράλεηαη ε θαιιηέξγεηα όρη
κόλνλ ησλ παηδηώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αιιά θαη
απηώλ κε ηελ ηππηθή αλάπηπμε. Δπνκέλσο, εθαξκόδνληαο ηηο αξρέο ηεο πκπεξίιεςεο, ζε
ζπλδπαζκό θαη κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή όισλ όζσλ εκπιέθνληαη ζηε καζεζηαθή
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δηαδηθαζία, είηε είλαη ηππηθή, είηε άηππε, ζα επηηεπρζνύλ ζε κέγηζην βαζκό ηα επηδησθόκελα
απνηειέζκαηα. Αλαθεξόκαζηε νπζηαζηηθά ζε έλα ζρνιείν ην νπνίν θαιύπηεη όιεο ηηο
δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ηνπ θαη είλαη ζε ζέζε όρη κόλν λα ελζσκαηώζεη, αιιά
θαη λα βειηηώζεη ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο ιακβάλεη ρώξα ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Έηζη ινηπόλ, ηα ζρνιεία πνπ είλαη θηιηθά δηαθείκελα ζηε δπζιεμία αλαδεηθλύνληαη κείδνλνο
ζεκαζίαο εθόζνλ είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην όξακα γηα έλα θαιύηεξν ζρνιείν.
Δληόο ελόο ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο, όπσο αλαιύζεθε παξαπάλσ, κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ
πξαθηηθέο θαη λα πηνζεηεζνύλ πνίθηιεο ζηξαηεγηθέο νύησο ώζηε όινη νη καζεηέο λα
κπνξέζνπλ λα αλαδείμνπλ ηνλ θαιύηεξό ηνπο εαπηό. Αζθαιώο, δελ ζα πξέπεη λα
παξαιείςνπκε πσο ζε θάζε εθαξκνζκέλε πξαθηηθή πνπ πηνζεηείηαη κέζα ζηελ ηάμε ζα
πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερήο αμηνιόγεζε ώζηε, κέζσ ησλ απαξαίηεησλ δηνξζσηηθώλ θηλήζεσλ,
λα νδεγεζνύκε ηειηθώο ζην επηζπκεηό απνηέιεζκα.
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