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Περίληψη

Ο άνθρωπος, από την πρώτη στιγμή της γέννησής 
του και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, νιώθει την 
τεράστια ανάγκη να επικοινωνεί με το περιβάλλον 
του. Μέσω αυτής της επικοινωνίας του, εκφράζει τις 
επιθυμίες και ανάγκες του, τα συναισθήματα και τις 
σκέψεις του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί τόσο μέσω 
λεκτικής όσο και μη λεκτικής επικοινωνίας ή εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας. 
Δηλαδή ο άνθρωπος καθίσταται ικανός να μεταδώσει ένα μήνυμα-πληροφορία 
μέσω της χρήσης του λόγου και της ομιλίας. Παράλληλα, κατά τη μετάδοση ενός 
μηνύματος σημαντικότατο ρόλο έχει το ύφος που θα χρησιμοποιήσει, η χροιά της 
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φωνής του και γενικότερα τα προσωδιακά και επιτονικά στοιχεία. Η γλώσσα, ως 
κοινός παρονομαστής του λόγου και της ομιλίας, αποτελεί έναν κοινό κώδικα 
επικοινωνίας σε μια γλωσσική κοινότητα. Ο τρόπος βέβαια που χρησιμοποιείται 
διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αρκετοί επιστήμονες, στο διάβα της ιστορίας 
και της χρονικής εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, ασχολήθηκαν με τομείς που 
αφορούν τη γλώσσα, τη μορφή και την ανάπτυξή της, τον τρόπο χρήσης της κ.λπ. 
μέσω παρατηρήσεων, ερευνητικών πειραμάτων και μελετών. Έτσι, συνδυάζοντας 
τα αποτελέσματα και τις γνώσεις τους, ανέπτυξαν θεωρίες οι οποίες αποτελούν 
σημείο αναφοράς και είναι ιδιαίτερα βοηθητικές και χρήσιμες σε κλάδους που 
ασχολούνται με τη γλώσσα και τους επιμέρους τομείς της (π.χ. κλάδος γλωσσο-
λογίας, λογοθεραπείας κ.λπ.).

Abstract

Man from the first moment of his birth and 
throughout of his life, he feels the enormous need 
to communicate with his environment. Via of 
communication, expresses his desires and needs, 
emotions and his thoughts. This can be achieved 
both verbally and non-verbally communication or 
alternatives communication ropes. That is, man becomes capable of transmitting 
a message-information through the use of speech and its speech. At the same 
time, the transmission of a message plays a very important role style to use, 
the tone of voice and more generally the prosodic and epithets. Language as a 
common denominator of speech and speech is one common communication code 
in a language community. The way of course used varies from person to person. 
Enough scientists in the diava of history and the evolution of human species, 
they dealt with areas concerning the language, its form and development, the 
way of using it, etc. through observations, research experiments and studies. 
So combined making them results and their knowledge developed theories 
which are point reference and are particularly helpful and useful in industries 
that deal with language and its individual sectors (e.g. branch of linguistics, 
speech therapy, etc.).
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1. Εισαγωγή

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται ένα θέμα αρκετά σημαντικό, τη δυσλεξία και 
συγκεκριμένα τη μελέτη ενός παιδιού με ακουστική δυσλεξία, σκιαγραφώντας 
τη συνολική εικόνα και το ιδιαίτερο προφίλ του. Ο στόχος μας είναι να βελτιώ-
σουμε και να ενισχύσουμε σε σημαντικό βαθμό τις ελλειμματικές του δεξιότητες, 
κυρίως στον τομέα της φωνολογικής επίγνωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά 
στις διδακτικές και υποστηρικτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Αρχικά, λοιπόν, θα εστιάσουμε τη μελέτη μας στην ανάλυση και παρουσίαση 
της συνολικής εικόνας του μαθητή, με ιδιαίτερη αναφορά στα χαρακτηριστικά 
που εντοπίσαμε και που συνθέτουν την εικόνα της ακουστικής δυσλεξίας. Στη 
συνέχεια θα παραθέσουμε πληροφορίες, κατατοπίζοντας τον αναγνώστη για το 
περιεχόμενο και την εννοιολογική τοποθέτηση σχετικά με το θέμα της ακουστι-
κής δυσλεξίας. Τέλος, θα προτείνουμε τρόπους ενδυνάμωσης των ελλειμματικών 
δεξιοτήτων του μαθητή, παραθέτοντας κάθε μορφή υποστηρικτικής και διδα-
κτικής παρέμβασης που θα βελτιώσει τις δεξιότητές του και θα ενδυναμώσει τη 
φωνολογική του επίγνωση.

Επιδίωξή μας είναι η κατανόηση του περιεχομένου της ακουστικής δυσλε-
ξίας αλλά και η εμβάθυνση της μελέτης, με απώτερο στόχο την άμεση, έγκαιρη 
και συστηματική παρέμβαση, που θα βελτιώσει και θα περιορίσει τέτοιου είδους 
ελλείμματα στη φωνολογική επίγνωση του μαθητή. Άλλωστε, η στάση εκπαιδευ-
τικών, γονιών και άλλων φορέων που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία και 
ο τρόπος που χειρίζονται αυτή τη μαθησιακή δυσκολία, αλλά και τη συμπεριφορά 
των παιδιών, επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη μαθησιακή τους πορεία και την 
ψυχοκοινωνική τους ένταξη (Al-Yagon, 2007: 210-211· Chapman & Boersma, 
1979: 250· Heaton, 1996: 23).

2. Προφίλ μαθητή με ακουστική δυσλεξία

Για να διεκπεραιώσουμε την παρούσα εργασία, γνωρίσαμε από κοντά τον Χρή-
στο, μαθητή της Γ́  τάξης του Δημοτικού, που διαμένει στην ίδια περιοχή που 
βρίσκεται και το σχολείο. Προέρχεται από μια ολιγομελή οικογένεια, έχει μόνο 
έναν μικρότερο αδερφό, ο οποίος φοιτά στο ίδιο σχολείο, χωρίς να παρουσιάζει 
κάποια μαθησιακή δυσκολία, ενώ οι γονείς του είναι εκπαιδευτικοί στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση.

Ο Χρήστος διαθέτει φυσιολογική νοημοσύνη, αλλά παρουσιάζει δυσκολίες 
στη σειροθέτηση, στις σχολικές γνώσεις, στη γραφική και λεπτή κινητική δεξιό-
τητα. Τα αποτελέσματα για τον ίδιο είναι πιο θετικά και ενθαρρυντικά σε θέματα 
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λεπτής αντιληπτικής διεργασίας, σε ζητήματα που απαιτούν αφαιρετική ικανότη-
τα, ενώ διακρίνεται για την κοινωνικότητά του και τις φιλικές σχέσεις με όλους 
στο σχολικό περιβάλλον.

Όσον αφορά τη μαθησιακή του εκτίμηση, παρατηρούμε ότι η αναγνωστική 
του ικανότητα είναι αρκετά φτωχή και περιορισμένη. Κομπιάζει όταν διαβάζει, 
αρκετές φορές προτονίζει ή αλλάζει τη δομή των προτάσεων κατά την ανάγνωση. 
Γράφει με το αριστερό χέρι, κάνει αρκετά ορθογραφικά λάθη ή λάθη που σχετίζο-
νται με αντιμεταθέσεις ή με τη σύγχυση συμφώνων και φωνηέντων, καθώς δεν 
είναι και λίγες οι φορές που παραλείπει γράμματα και συλλαβές από τις λέξεις.

Ο προφορικός του λόγος είναι αρκετά περιορισμένος και φτωχός. Χρησιμοποιεί 
στερεότυπες εκφράσεις και λέξεις (Μαλανδράκη, 2008), ενώ δείχνει να δυσκο-
λεύεται να χρησιμοποιήσει σύνθετες ή πολύπλοκες λέξεις. Αργεί να διαβάσει ή 
διαβάζει κομπιάζοντας με μια άχρωμη χροιά της φωνής του, που υποδηλώνει 
την αβεβαιότητα και την ανασφάλειά του.

Κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης και γραφής παρατηρούμε αρκετούς ανα-
γραμματισμούς, όπως λορόι αντί ρολόι, παραλείψεις γραμμάτων, π.χ. Πνος αντί 
πόνος, σύγχυση γραμμάτων που ουσιαστικά μοιάζουν, όπως το «δ» με το «μ», 
π.χ. δένω αντί μένω. Αρκετά είναι και τα προβλήματα τονισμού καταλήξεων, που 
δυσκολεύουν τον αναγνώστη μέσα σ’ ένα κείμενο με δυσανάγνωστους ή ακα-
τάστατους γραφικούς χαρακτήρες. Τέλος, παρουσιάζει διαταραχές ενοποίησης, 
όπως επίσης και χαμηλή-αυθόρμητη ικανότητα γραφής (Μαρκοβίτης και Τζου-
ριάδου, 1991· Δράκος, 1999).

Μέσα στην τάξη, όπως μας διαβεβαίωσαν και οι δάσκαλοί του, δυσκολεύε-
ται σε θέματα που έχουν σχέση με χωροχρονικό προσανατολισμό, ενώ αδυνατεί 
πολλές φορές να εκτελέσει μια σειρά από προφορικές εντολές. Χαρακτηρίζεται 
για την αταξία του, χάνει συχνά προσωπικά του είδη, ενώ μονίμως παρουσιάζει 
μισοτελειωμένες τις σχολικές του εργασίες (Πολυχρονοπούλου, 1989).

Ο ίδιος μάς δήλωσε ότι κουράζεται πολύ όταν διαβάζει, ενώ διαμαρτυρήθη-
κε για την έλλειψη ελεύθερου χρόνου, καθώς θέλει να ασχολείται με τον εαυτό 
του και τα αθλήματα που τον ενδιαφέρουν. Ήταν αρκετά συνεργάσιμος μαζί μας, 
αλλά, όπως διαπιστώσαμε, φάνηκε να διακατέχεται από ανησυχία για το σχολείο 
και διακρίναμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία κατά την αναφορά του στους γονείς και 
στον αδερφό του. Τέλος, όνειρό του είναι να ασχοληθεί με τουριστικά επαγγέλ-
ματα, όπως μας τόνισε, που θα του προσφέρουν αρκετά χρήματα, μιας και θέλει 
να αμείβεται καλά, όταν μεγαλώσει και θα εργάζεται.
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3. Ακουστική δυσλεξία

Η ακουστική δυσλεξία σχετίζεται με ένα σοβαρό έλλειμμα ικανότητας του ατό-
μου να προβαίνει σε ακριβείς αναπαραστάσεις διακριτών ήχων της ομιλούμενης 
γλώσσας, καθώς και σε μείξη-σύνθεση ήχων, να κατονομάζει με ευχέρεια πρό-
σωπα, πράγματα και καταστάσεις, να τηρεί την ακουστική ακολουθία πληροφο-
ριών, τηρώντας τη σωστή διάταξη και σειρά εμφάνισής τους (Vellutino, 1981).

Τα παιδιά με ακουστική δυσλεξία διαθέτουν κανονική ακοή, δεν διαθέτουν 
όμως την ικανότητα να συνδυάζουν ήχους και σύμβολα που συνιστούν τη βάση 
της ανάγνωσης και της γραφής. Κάνουν αρκετά ορθογραφικά λάθη, παρουσιά-
ζουν μεγάλη καθυστέρηση στη γραφή καθ’ υπαγόρευση. Ενδεικτικά, ένα παιδί με 
ακουστική δυσλεξία χρειάζεται, στην καλύτερη των περιπτώσεων, 3-5 λεπτά της 
ώρας για να γράψει καθ’ υπαγόρευση μια απλή πρόταση (Jordan, 1972).

Δυσκολεύεται επίσης να αναγνωρίσει την ομοιοκαταληξία ανάμεσα σε δύο 
λέξεις ενός κειμένου, ενώ είναι γενικότερα τα προβλήματα ορθογραφημένης 
γραφής, τα οποία, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αποδίδονται στις διαταραχές 
της βραχύχρονης μνήμης. Παρουσιάζονται δηλαδή δυσκολίες στη μνημονική 
εγγραφή και ανάκληση γραμμάτων, αλλά και στην αντιστοιχία ήχου-συμβόλου. 
Επομένως, μια λέξη που διδάχθηκε σήμερα λόγω της διαταραχής στη μνήμη, 
αύριο θα έχει ξεχαστεί.

Συνεπώς, για να κατανοήσουμε καλύτερα τη φύση αυτού του ελλείμματος, θα 
μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε με εκείνη της «τονικής κώφωσης» στον χώρο 
της μουσικής, μιας και το άτομο δυσκολεύεται να διακρίνει με ευχέρεια τις διαφο-
ρές ήχων (Στασινός, 2009). Γι’ αυτό χαρακτηρίζεται και ως η πλέον δύσκολη στην 
αντιμετώπισή της διαταραχή γραπτού λόγου. Και αυτό γιατί είναι αποκομμένη από 
τις συσχετίσεις ήχων και συμβόλων, που συνυφαίνονται με τις βασικές δεξιότητες 
ανάγνωσης και γραφής. Παρ’ όλα αυτά, όμως, τα άτομα με ακουστική δυσλεξία κατα-
φεύγουν σε εναλλακτικές-αντισταθμιστικές τακτικές, αξιοποιώντας την οπτική δίοδο 
επικοινωνίας. Η δυσφωνητική δυσλεξία και, σύμφωνα με τους Johnson & Myklebust 
(1967), η ακουστική δυσλεξία σχετίζεται με ελλειμματικές δεξιότητες στη διάκριση 
και μείξη ήχων και ένα γνωστικό έλλειμμα στη φωνητική ανάλυση (Στασινός, 2009). 

4. Τρόποι παρέμβασης 

Συχνά δάσκαλοι και καθηγητές θέλουν να βοηθήσουν το δυσλεκτικό παιδί της 
τάξης, αλλά δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν (Bourcier, 2002). Ο πολυπολικός 
χαρακτήρας της δυσλεξίας επηρεάζει το παιδαγωγικό και διδακτικό έργο του 
σύγχρονου εκπαιδευτικού, ο οποίος πρέπει να εστιάσει και να διαχωρίσει τα 
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ελλείμματα που συγκεντρώνει ο εκάστοτε μαθητής. Στην περίπτωσή μας, πρέπει 
να εστιάσει στο γεγονός ότι ο μαθητής μας με διαγνωσμένη ακουστική δυσλε-
ξία έχει ανάγκη από ενδυνάμωση της φωνολογικής ενημερότητας, με στόχο να 
υπερνικήσει τα ελλείμματα που παρουσιάζει. Άλλωστε, η έγκαιρη και συστημα-
τική εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών παρέμβασης επιφέρουν άμεσα 
αποτελέσματα για την υπέρβαση του προβλήματος.

Είναι πράγματι αποτελεσματικό και απαραίτητο ένα παρεμβατικό πρόγραμμα 
που θα απευθύνεται ευθέως στις διαγνωσμένες ειδικές του δυσκολίες, με έντονο 
το στοιχείο της εξατομίκευσης παρόμοιων στρατηγικών (Στασινός, 2009). Προη-
γουμένως όμως πρέπει να έχει προηγηθεί επαρκής χαρτογράφηση των ελλειμ-
μάτων του στο πεδίο της μάθησης. Προέχει επίσης το εξατομικευμένο πρόγραμ-
μα διδασκαλίας να περιλαμβάνει αποτελεσματικούς τρόπους μάθησης (learning 
styles), σ’ ένα σχολείο φιλικό προς τον ίδιο και τη δυσλεξία.

Σύμφωνα με τη διδακτική προσέγγιση των Orton – Gilligham – Stillman, θα 
μπορούσε ο εκπαιδευτικός της τάξης να εφαρμόσει μια πολυ-αισθητηριακή διδα-
σκαλία, συνδέοντας οπτικές – ακουστικές και κιναισθητικές λειτουργίες για να 
υπάρξει πρόσβαση στη γνώση. Θα μπορούσε αρχικά ο μαθητής να εκπαιδευτεί 
στην ακοή φθόγγων που αντιστοιχούν σ’ ένα γράμμα ή συνδυασμούς γραμμάτων 
στο πλαίσιο συλλαβών ή λέξεων, έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να διακρίνει ήχους 
των γραμμάτων και στη συνέχεια να εισάγεται για άσκηση μια σειρά λέξεων, 
ανάμεσα στις οποίες υπάρχει αντιστοιχία φωνημάτων και γραμμάτων. Καλλιερ-
γούνται έτσι οι δεξιότητες κωδικοποίησης των λέξεων και της ορθογραφημένης 
γραφής. Συνεπώς, ο δάσκαλος θα διδάσκει κάθε νέο γράμμα του αλφαβήτου με 
τον ίδιο τρόπο, παροτρύνοντας το παιδί να συνθέσει λέξεις, έχοντας ως υλικό 
τους προσφερόμενους ήχους.

Καλό θα ήταν επίσης ο εκπαιδευτικός να εστιάσει σ’ αυτή την περίπτωση στην 
επανεκπαίδευση ανάγνωσης, παρουσιάζοντας, όπως είπαμε, κοινά σύμφωνα και 
φωνήεντα και επεξηγώντας τα οπτικά και ακουστικά τους χαρακτηριστικά (Orton, 
1966). Έτσι, το παιδί θα κατακτήσει την οπτική απεικόνιση μέσω της φωνολο-
γικής απόδοσης του εκάστοτε χαρακτήρα. Μέσω επίσης της ορθογραφημένης 
γραφής, το παιδί θα προφέρει τον αντίστοιχο φθόγγο, έχοντάς τον αποτυπώσει 
γραφικά, και στη συνέχεια αυτό θα ασκείται στην παραγωγή λέξεων με αντίστοι-
χους φθόγγους και γραφήματα.

Επίσης, μέσω της κιναισθητικής μεθόδου, το παιδί, με τη βοήθεια του εκπαι-
δευτικού, ανιχνεύει-ψηλαφίζει τη λέξη, ταυτόχρονα τη φωνάζει και παράλληλα 
τη γράφει από μνήμης (Fernald, 1943), με στόχο να καταστεί ικανό να την αντι-
γράψει στη συνέχεια από μνήμης, αποφεύγοντας τα λάθη που έκανε. Η Johnson 
(1966) επικροτεί την ίδια άποψη, καθώς θεωρεί ότι μέσω της κιναισθητικής προ-
σέγγισης εμπλέκεται ο μαθητής στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ συνάμα ανατρο-
φοδοτείται από αυτήν.
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Ο δάσκαλος επίσης καλείται, για την καλύτερη κωδικοποίηση των γραμμάτων, 
να χρησιμοποιήσει χρώματα, ενισχύοντας κάθε φωνητική μέθοδο. Συνεπώς, αυτό 
που θα επιτύχει είναι ο μαθητής να ασκείται στο άκουσμα γραμμάτων, συλλαβών, 
λέξεων, ολοκληρώνοντας τη λειτουργία της ανάγνωσης.

Το παιδί με ακουστική δυσλεξία δυσκολεύεται στη φωνητική και φωνολογική 
επεξεργασία πληροφοριών, μιας και το οπτικό λεξιλόγιο είναι περιορισμένο. Οι 
Johnson & Myklebust (1967) συστήνουν εκείνη τη μέθοδο που βασίζεται στη διδα-
σκαλία ολόκληρων λέξεων ή στην αφήγηση ιστοριών. Διδάσκονται συστηματικά 
ουσιαστικά, ρήματα, για να μπορούν να τα εξισώσουν με εικόνες και πράγματα, 
δίνοντας έμφαση στην ακουστική αναζήτηση και σύνθεση μιας λέξης. Οι κανό-
νες της φωνητικής διδάσκονται με έμμεσο τρόπο, μιας και το παιδί με ακουστική 
δυσλεξία δυσκολεύεται στον συλλαβισμό.

Με το φωνητικό πρόγραμμα ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής (Calcuth, 
1996) και τη χρήση των ειδικών καρτών (Pass cards) που είναι κατάλληλα σχε-
διασμένες, θα διευκολύνουμε το παιδί να κατακτήσει τα φωνήματα και να τα 
συνδυάσει με τους φθόγγους. Το παιδί παράλληλα βλέπει και ακούει από τον 
δάσκαλο το αντίστοιχο γράμμα (οπτική – ακουστική δίοδος), το τοποθετεί στη 
λέξη (κιναισθητική δίοδος), ενώ στη συνέχεια το προφέρει δυνατά κατακτώντας 
το και ακολούθως ασκείται στη γραφή του.

Συνεπώς, κατανοούμε ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ενδυναμώσει την 
ακουστική αντίληψη, και όταν ο μαθητής γράφει μια λέξη, πρέπει να τη διαβάζει 
μεγαλόφωνα. Πρόκειται για φωνολογική κατηγοριοποίηση των λέξεων μέσω της 
οποίας αναπτύσσονται δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής. Η χρήση χρωμάτων 
στην ορθογραφία θα βοηθήσει στην αποθήκευση και ορθή γραφή των λέξεων 
με ευκολότερο τρόπο. Με κατάλληλα προγράμματα Η/Υ, που στοχεύουν στη βελ-
τίωση της αναγνωστικής συμπεριφοράς του μαθητή, θα προαχθούν γενικότερα 
οι σχολικές του δεξιότητες και όλα αυτά πρέπει να καλλιεργούνται σ’ ένα κλίμα 
γόνιμο και υποστηρικτικό για τον μαθητή, τονίζοντας την αξία της μάθησης και 
της επικοινωνίας, ενώ παράλληλα η αξιολόγηση θα είναι συνεχής για τυχόν ανα-
προσαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου και 
Μπίμπου, 2006: 74), με τη χρήση και τη βοήθεια υποστηρικτικής διδασκαλίας 
από τον ειδικό παιδαγωγό.

Ο ρόλος λοιπόν του εκπαιδευτικού, του ατόμου που θα αναπτύξει το κατάλληλο 
πρόγραμμα οργάνωσης της τάξης και τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους, είναι 
σημαντικός και αναμφίβολα καθοριστικός στην αντιμετώπιση του προβλήματος 
(Φλωράτου, 1996). Η συνεργασία με την οικογένεια κρίνεται επίσης καθοριστι-
κή σ’ αυτό το σημείο, μιας και οι δυο πρέπει να επιβραβεύουν το παιδί. Η επι-
βράβευση άλλωστε, καθώς και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης με την ανάθεση 
εργασιών στις οποίες μπορεί ο μαθητής να ανταποκριθεί, αυξάνουν το σθένος 
του, προξενώντας συναισθήματα ικανοποίησης (Μπασλής, 1987· Τάνος, 1987).
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Από όλα όσα αναφέραμε, γίνεται αντιληπτό ότι ο μαθητής μας θα πρέπει να 
αποκτήσει οπτική – ακουστική και κιναισθητική αναπαράσταση για κάθε γράμ-
μα, σωστό προσανατολισμό και θετικό αυτοσυναίσθημα. Ο Nissen (1980) τονίζει 
ότι τα παιδιά με ακουστική δυσλεξία βοηθούνται μέσω της ολικής προσέγγισης, 
δηλαδή μαθαίνουν καλύτερα λέξεις και όχι γράμματα, ενώ παράλληλα ασκούνται 
σε κείμενα που τα ενδιαφέρουν για όχι περισσότερο από 30 λεπτά. 

Με την εναλλαγή και υπαγόρευση κειμένων και λέξεων, με τη χρήση καρτελών 
ο μαθητής ασκείται στην ορθογραφημένη γραφή. Κι όλα αυτά τον επιβραβεύουν 
συνεχώς και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του, χωρίς να μοιάζει η σχολική εργασία 
με τιμωρία (Κυπριωτάκης, 1987), μιας και ο μαθητής μας χρειάζεται την αγάπη, 
την κατανόηση και τη συμπαράσταση όλων μας (Σινανίδου, 1989).

5. Επίλογος

Με την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης, κατανοήσαμε επαρκώς το περιε-
χόμενο του όρου της ακουστικής δυσλεξίας, ενώ τοποθετηθήκαμε επαρκώς σε 
θέματα υποστηρικτικής και διδακτικής παρέμβασης, με στόχο να ενδυναμώσου-
με τα ελλείμματα του συγκεκριμένου μαθητή όσον αφορά τη φωνολογική του 
επίγνωση. Η διακριτικότητα, η κατανόηση των δυσκολιών του και η αποφυγή 
δυσμενών σχολίων και άστοχων χαρακτηρισμών θα λειτουργήσουν ενθαρρυντι-
κά για τον μαθητή με ακουστική δυσλεξία, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση, την 
αυτοεκτίμησή του και την πρόοδό του, ενώ θα περιοριστούν φαινόμενα απόρρι-
ψης και απογοήτευσης.

Είναι επομένως αναγκαίο, όπως επισημάναμε, όλο αυτό το έργο της παρέμ-
βασης να συνοδεύεται τόσο από ψυχοσυναισθηματική στήριξη και ενθάρρυνση 
όσο και από εξατομικευμένη διδακτική προσέγγιση, σε συνεργασία με το ειδικό 
προσωπικό του σχολείου (Κολτσίδας, 2008). Με μια σωστή λοιπόν συναισθηματι-
κή εκπαιδευτική προσέγγιση, ο μαθητής μας μπορεί να αλλάξει αποφασιστικά τη 
στάση του απέναντι στο σχολείο, στην οικογένεια και γενικότερα στην κοινωνία, 
μιας και θα περιορίσει τα ελλείμματά του και θα ενδυναμώσει την αυτοεκτίμησή 
του, πετυχαίνοντας τους στόχους του, ώστε να μετατραπεί σ’ ένα υπεύθυνο και 
παραγωγικό μέλος της κοινωνίας (Σινανίδου, 2003). 
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