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Στόχοι του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να:
 Μελετήσουν συστηματικά και σε βάθος τα βασικά θέματα που συσχετίζονται με τη
δυσλεξία ως βασική διαταραχή του γραπτού λόγου και τη δυνατότητα χρήσης των
κατάλληλων διδακτικών μεθόδων για μια αποτελεσματική διδασκαλία παιδιών με
δυσλεξία.
 Γνωρίσουν την πρόσφατη επιστημονική (θεωρία και έρευνα) και τη σχολική εμπειρία
στον κόσμο που αφορά στη δυσλεξία.
 Γνωρίσουν τις πρόσφατες προσεγγίσεις στην περιοχή αυτή και να καταστούν ικανοί
να μελετήσουν σε βάθος και να εφαρμόσουν τους νέους τρόπους εργασίας στο σχολείο
με παιδιά με δυσλεξία.
 Διεξαγάγουν μικρής κλίμακας έρευνα με παιδιά με δυσλεξία στα τοπικά σχολεία.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση των συνεδριών του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:
 Πληροφορηθούν αποτελεσματικά και να καταστούν (περισσότερο) ευαισθητοποιημένοι
σε θέματα δυσλεξίας σε παιδιά.
 Εντοπίζουν διάφορες δυσκολίες και προβλήματα παιδιών στο γραπτό λόγο που
συσχετίζονται ειδικά με τη δυσλεξία και να πληροφορούν τους ειδικούς σε θέματα
διάγνωσης των παιδιών αυτών.
 Συνεργάζονται με τις κατάλληλες διαγνωστικές ομάδες προκειμένου να έχουν μια
ακριβή και ολοκληρωμένη εικόνα (δυνατότητες και ελλείμματα) του παιδιού με
δυσλεξία και να σχεδιάζουν στρατηγικές στην τάξη προς όφελος των παιδιών αυτών.
 Χρησιμοποιούν τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους και λογισμικά για να διδάξουν
αποτελεσματικά τα παιδιά με δυσλεξία στο συνηθισμένο σχολείο.
 Αναγνωρίζουν ότι το πρόβλημα της δυσλεξίας είναι αναστρέψιμο κάτω από ορισμένες
συνθήκες.



Γνωρίζουν ότι το αναμενόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα πιθανό να πάρει και να απαιτεί
συνεχή και εντατική μεταχείριση του παιδιού με δυσλεξία. αρκετό χρόνο

Περιεχόμενο του μαθήματος
 (Ειδικές) μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία: Ορισμοί και συσχέτιση του περιεχομένου
τους.
 Ιστορικά σημεία και θεωρητικά θέματα που αφορούν στη δυσλεξία.
 Η κλινική εικόνα της δυσλεξίας σε παιδιά: χαρακτηριστικά της γλωσσικής
συμπεριφοράς του παιδιού με δυσλεξία.
 Αίτια και τύποι δυσλεξίας.
 Μοντέλα ερμηνείας της δυσλεξίας.
 Διαγνωστικές προσεγγίσεις της δυσλεξίας: Ο ρόλος της πολυθεματικής
(διεπιστημονικής) ομάδας και των εμπλεκομένων υποστηρικτικών μερών.
 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί και (διδακτικές) προσεγγίσεις στο σχολείο για την
αντιμετώπιση των ειδικών (γλωσσικών) αναγκών παιδιών με δυσλεξία.
 Ερευνητικά δεδομένα και πρόσφατα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας: Παιδαγωγικά και
ψυχολογικά συμπεράσματα.
 Εκπαίδευση για όλους (inclusive education) και δυσλεξία.
 Το μέλλον της δυσλεξίας στο σύγχρονο (φηφιακό) σχολείο.
Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές μέθοδοι
Διάλεξη, αυτοανάλυση συμπεριφοράς, βιωματικά εργαστήρια, Ααομική και ομαδική εργασία,
ατομική καθοδήγηση, διεξαγωγή μικρής κλίμακας ερευνών σε τοπικά σχολεία, ανάλυση
μελετών περίπτωσης, παρουσιάσεις φοιτητών, Χχήση λογισμικών και οπτικοακουστικών
μέσων, επίσκεψη σε συνηθισμένα τοπικά σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης
Διαμορφωτική αξιολόγηση – ανατροφοδότηση, ατομική εργασία, ομαδική εργασία –
παρουσίαση, τελική εξέταση.
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