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email: 
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, skype: Effie S.

Σπουδές:
●

Μεταπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών
Τμήμα: 
Παιδαγωγικό Τμήμα
Ειδικής ΑγωγήςΕξ αποστάσεως

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Περίοδος φοίτησης: Ιούνιος 2015Ιούνιος 2016

●

Προπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών
Τμήμα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Περίοδος φοίτησης: Οκτώβριος 2010 Ιούλιος 2014

Πρακτική Άσκηση:
●

Μεταπτυχιακό επίπεδο: Πρακτική Άσκηση στο ΚΕΦΠ (Κέντρο Ειδικής
Φροντίδας Παιδιών) του ΝΝΠ.
Παρεμβάσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε παιδιά με ΔΑΔ, Asperger και
δυσλεξία και λογοπεδικού χαρακτήρα σε παιδιά με ΔΑΔ και δυσλεξία, 
Νοέμβριος
2015 Ιούνιος 2016

●

Παράδοση κατ’ οίκον μαθημάτων, 
Σεπτέμβριος 2014Μάϊος 2015 σε μαθητές Β΄ &
Γ΄ Δημοτικού

●

ο
Προπτυχιακό Επίπεδο: 
Πρακτική Άσκηση στο 2
Δημοτικό Σχολείο Βόλου
Απρίλιος Μάιος 2014

Επιπλέον Προσόντα:
Συνέδρια:
ο
● 10
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας, 810 Απριλίου 2016
ο
● 15
Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο ΝΝΑ, 1920 Φεβρουαρίου 2016
Δημοσιεύσεις:
ο
● Συμμετέχουσα στο 15
Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο ΝΝΑ, 1920 Φεβρουαρίου
2016 με τη μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης (poster) με θέμα: «Αίτια και
αποτελέσματα της αργοπορημένης και λανθασμένης διάγνωσης της δυσλεξίας».
Ξένες Γλώσσες:
● 24 Μαΐου 2015 απόκτηση 
ECPE/C
(Examination for the Certificate of Proficiency
2 
in English)
● Ιούνιος 2005
πτυχίο της Γερμανικής γλώσσας B

1

Δεξιότητες πληροφορικής:
● Καλός χειρισμός του Microsoft Office
Οργανωτικές/Διαχειριστικές δεξιότητες:
● Υπεύθυνη οργάνωσης πάρτι στον παιδότοπο Kids in ActionΜέγαρα Αττικής, Μάιος
2015.
Άλλες δεξιότητες:
● Συμμετέχουσα στο Θεατρικό Εργαστήρι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά το
ακαδημαϊκό έτος 20112012 λαμβάνοντας μέρος στη θεατρική παράσταση «Το
μεγάλο μας τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλη.

ο
15
Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο ΝΝΑ

1920 Φεβρουαρίου 2016
ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ
1
ΕυθυμίαΝαταλία Σιαράβα

1. Παιδαγωγός Δημοτικής Εκπαίδευσης, MsE ( C ) στις Επιστήμες Ειδικής
Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εισαγωγή
Η δυσλεξία αποτελεί μία ειδική διαταραχή στην πρόσκτηση του γραπτού λόγου.
Γίνεται αντιληπτή όταν η ευχερής ανάγνωση και η ορθογραφημένη γραφή εμφανίζονται με
ατέλεια και δυσκολία. Πρόκειται για μια μορφή μαθησιακών δυσκολιών με βασικά
χαρακτηριστικά της τη σοβαρότητα και την επιμονή του φαινομένου ανεξάρτητα από την
καταλληλότητα ή μη των μαθησιακών ευκαιριών. Η εμφάνιση της δυσλεξίας, οφείλεται στον
βαθμό διαφάνειας της κάθε γλώσσας και στα διαφορετικά κριτήρια και εργαλεία τα οποία
χρησιμοποιούνται για την διάγνωση της από χώρα σε χώρα. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, τα
ποσοστά της δυσλεξίας στον μαθητικό πληθυσμό με ειδικές ανάγκες κυμαίνονται από
1%11%.
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των αιτιών της
αργοπορημένης και λανθασμένης διάγνωσης της δυσλεξίας καθώς και η κατάδειξη των
αποτελεσμάτων της ετεροχρονισμένης και μη αξιόπιστης διάγνωσης της δυσλεξίας. Αυτό
στοχεύει στην έγκαιρη πρόβλεψη του φαινομένου της δυσλεξίας και στην εφαρμογή
κατάλληλων προγραμμάτων παρέμβασης με σκοπό τη μείωση εξάπλωσης του εν λόγω
φαινομένου.
Μεθοδολογία
Για τη συγγραφή της εν λόγω εργασίας πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική
ανασκόπηση από είκοσι έγκυρες έντυπες και διαδικτυακές αναφορές της τελευταίας

πενταετίας σχετικών με τη δυσλεξία και πιο ειδικά με τα αίτια και τα αποτελέσματα της
καθυστερημένης και λανθασμένης διάγνωσης της δυσλεξίας.
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της καθυστερημένης και μη έγκυρης διάγνωσης, είναι η
δημιουργία εσωτερικών συγκρούσεων στους μαθητές με δυσλεξία, οι οποίοι αποτυγχάνουν
σε αρκετές μαθησιακές δραστηριότητες με αποτέλεσμα να αποκλείονται από το σύνολο του
μαθητικού δυναμικού της τάξης, να στοχοποιούνται και να περιθωριοποιούνται.
Συμπεράσματα
Η έλλειψη των κατάλληλων υποδομών στην Ελλάδα για την πρώιμη διάγνωση της
δυσλεξίας που συνδέεται με την απουσία κατάλληλων σταθμισμένων τεστ για τους Έλληνες
μαθητές με δυσλεξία, δημιουργεί πρόβλημα στην έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση των
μαθητών με δυσλεξία. Τα ΚΕΔΔΥ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας μπορούν να
οργανώσουν επιμορφωτικά σεμινάρια για το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου ώστε οι
εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να παρέχουν την κατάλληλη βοήθεια στους μαθητές με
δυσλεξία ανάλογα με το μαθησιακό τους προφίλ. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί ένα
δίκαιο σύστημα εκπαίδευσης με παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους μαθητές.
Λέξειςκλειδιά
: Δυσλεξία, διάγνωση, παρέμβαση

