«[Αυτό το βιβλίο] με βοήθησε να νιώσω
καλά [με το γεγονός ότι είμαι δυσλεξικός] και είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσει
και άλλους δυσλεξικούς. Με συγκίνησε
πολύ, γιατί μου θύμισε τον εαυτό μου».

H Άλις Ουίντον γνωρίζει καλά ότι το να είσαι δυσλεξικός δε
σημαίνει ότι δεν είσαι έξυπνος· μπορεί απλώς να χρειάζεται να
βλέπεις τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο.

ΑΛΙΣ ΟΥΙΝΤΟΝ

Zac, 11 ετών, δυσλεξικός

«Χρησιμοποιώντας τις στρατηγικές της
Άλις, μπορείς κι εσύ να μαθαίνεις με
ευχάριστο τρόπο ό,τι χρειάζεται για να
πετυχαίνεις τους στόχους σου. Για
πρώτη φορά, κυκλοφορεί ένα βιβλίο
που ενθαρρύνει τον μαθητή να ακονίσει
τις γνωστικές του δεξιότητες χωρίς να
τα περιμένει όλα από τον καθηγητή. Το
διαβάζεις ξανά και ξανά».
Sarah Hoss, καθηγήτρια ηλεκτρονικής
μάθησης του προγράμματος «Λεονάρντο
Ντα Βίντσι», δημοσιογράφος και blogger

Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζει τεχνικές εκμάθησης που έχουν αποδειχθεί
αποτελεσματικές για την ίδια και οι οποίες μάλλον δε διδάσκονται στα
σχολεία. Προτείνει, επίσης, λύσεις στα πιο συνηθισμένα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι δυσλεξικοί μαθητές δοκιμασμένες τεχνικές ώστε να
σημειώσεις πρόοδο με το διάβασμα, την ορθογραφία, την απομνημόνευση πληροφοριών και τη διαχείριση του χρόνου, και μια απλή μέθοδο που
διασφαλίζει ότι δε θα χάσεις ποτέ ξανά τα εργαλεία μάθησης (όπως τα
μολύβια και τα βιβλία σου). Οι στρατηγικές είναι ιδανικές για να χρησιμοποιηθούν κατά την προετοιμασία εξετάσεων και σε βοηθούν να είσαι πιο
οργανωμένος, λιγότερο αγχωμένος και καλύτερα προετοιμασμένος!

«Αυτό το βιβλίο είναι σαν ανάσα
φρέσκου αέρα. Για ένα νεαρό άτομο με
δυσλεξία είναι πολύ σημαντικό να
γνωρίζει ότι το γεγονός αυτό δεν
αποτελεί απαραίτητα πρόβλημα».
Hannah, δυσλεξικός γονέας δυσλεξικού
παιδιού
ISBN: 978-960-16-7555-8
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Η Άλις Ουίντον είναι καθηγήτρια
μερικής απασχόλησης στο κολέγιο
Pembrokeshire της Ουαλίας. Στο
παρελθόν έχει εργαστεί ως οργανώτρια
δραστηριοτήτων για τη νεολαία. Έχει
διδακτική εμπειρία σε μια πληθώρα
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς
και στην προετοιμασία υποψήφιων
εκπαιδευτικών (PGCE) παραδίδοντας
μαθήματα σχετικά με καινοτόμες
διδακτικές και μεθόδους μάθησης. Ως
δυσλεξική καθηγήτρια και μαθήτρια η
ίδια, έχει συγκεντρώσει και έχει
μελετήσει τεχνικές, για να βοηθήσει
δυσλεξικούς μαθητές.
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Οδηγός αυτοβοήθειας
για μεγάλα παιδιά και εφήβους
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Στη Hannah, που με καταλαβαίνει – σου είμαι
ευγνώμων κάθε μέρα.
Στον Gordon – σ’ ευχαριστώ για την αγάπη
και τη στήριξή σου, για την επιμέλεια του κειμένου
μου και για ακόμα περισσότερα.
Στον Zac και τον Jacob – γνωρίζω ότι έχετε
αντιμετωπίσει δυσκολίες στη μάθηση,
αλλά γνωρίζω επίσης ότι θα είστε και οι δύο
καταπληκτικοί σε οτιδήποτε διαλέξετε
να ασχοληθείτε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Καλώς όρισες
στον κόσμο μου

Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας «γεια σου», όποιος κι αν είσαι,
αναγνώστη, και να σου πω λίγα λόγια για την ιστορία μου και
για ποιο λόγο αποφάσισα να γράψω αυτό το βιβλίο.
Είμαι δυσλεξική. Μπορεί να είσαι δυσλεξικός κι εσύ ή να
γνωρίζεις κάποιον κοντινό σου που είναι κι αυτός, και πιθανώς
να ξέρεις τι σημαίνει για σένα, αλλά εδώ θα σου περιγράψω τι
σημαίνει για μένα: Παλεύω με την ανάγνωση (συχνά οι λέξεις
κινούνται πάνω στη σελίδα· όταν κουράζομαι, γκρεμίζονται στο
τέλος της πρότασης σαν τα τρωκτικά των βορείων χωρών που
πηδάνε στους γκρεμούς, και μερικές φορές δεν καταλαβαίνω
το νόημα αυτού που έχω διαβάσει). Αρκετές φορές κάνω
ορθογραφικά λάθη και δεν μπορώ να τα εντοπίσω όταν
ξανακοιτάω το γραπτό μου. Χάνω εύκολα πράγματα, και τον
εαυτό μου χάνω (ακόμη και με GPS!), και ξεχνάω εύκολα.
11
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ΔΥΣΛΕΞΊΑ – ΟΔΗΓΌΣ ΑΥΤΟΒΟΉΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΆΛΑ ΠΑΙΔΙΆ ΚΑΙ ΕΦΉΒΟΥΣ

Όλη αυτή η κατάσταση κάνει τη μάθηση για μένα δυσκολότερη
απ’ ό,τι θα ήταν για κάποιον που δεν έχει να παλεύει με αυτό
κάθε μέρα!
Από την άλλη πλευρά, ένα βασικό πλεονέκτημα είναι
ότι σκέφτομαι με τρισδιάστατες εικόνες. Αυτό σημαίνει ότι
είμαι ικανή να σκηνοθετήσω μια θεατρική παράσταση, να
δημιουργήσω ένα γλυπτό ή να συνθέσω μια χορογραφία για
μια ομάδα χορευτών, κι όλα αυτά μέσα στο μυαλό μου. Είμαι
δημιουργική, έξυπνη και με ενδιαφέρει η ανθρώπινη επαφή –
αν σου τύχει να είσαι δυσλεξικός, είναι ζωτικής σημασίας να
μην ξεχνάς στις δύσκολες στιγμές τα πράγματα στα οποία είσαι
ικανός.
Αφιέρωσα τη ζωή μου στη μάθηση, από το γυμνάσιο και
το λύκειο ως το πτυχίο και το μεταπτυχιακό μου δίπλωμα
στην εκπαίδευση. Παράλληλα, έχω κάνει μαθήματα χορού της
κοιλιάς, συντήρησης αυτοκινήτων, ψυχολογίας, αισθητικής,
ανατομίας και φυσιολογίας, και σουηδικού μασάζ.
Ως καθηγήτρια κολεγίου πάντα προτρέπω τους φοιτητές
να μάθουν. Η μάθηση μπορεί να είναι μια καταπληκτική
εμπειρία και καμιά φορά μπορεί να σου ανοίξει πόρτες που
δε φαντάζεσαι – αλλά ως δυσλεξική υπήρξαν στιγμές, ακόμη
και ως ενήλικη, κατά τις οποίες η προσπάθεια της μάθησης
στην πράξη κατέληξε για μένα σε δάκρυα ή θυμό και σύγχυση.
Μέσα σ’ αυτό το βιβλίο περιλαμβάνονται ιδέες και τεχνικές
που έχω χρησιμοποιήσει και με έχουν βοηθήσει στη μάθηση.
12
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ΚΑΛΏΣ ΌΡΙΣΕΣ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΜΟΥ

Χωρίς αυτές τις στρατηγικές δε θα είχα ολοκληρώσει τις
σπουδές μου στο θέατρο και τα αγγλικά και θα είχα δυσκολευτεί
πολύ στις μετέπειτα.
Δεν είμαι σε θέση να σου προσφέρω γιατρειά – αν είσαι
δυσλεξικός όπως κι εγώ, τότε θα βλέπεις πάντοτε τα πράγματα
διαφορετικά. Αυτό όμως που μπορώ να σου προσφέρω είναι
κάποιες λύσεις σε κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
δυσλεξικοί που ενδιαφέρονται να μάθουν. Ελπίζω οι προτάσεις
αυτού του βιβλίου να είναι χρήσιμες, αλλά πάνω απ’ όλα,
εύχομαι να είσαι ικανός να κάνεις οτιδήποτε ονειρεύεσαι στη
ζωή σου και τα εργαλεία αυτά να σε βοηθήσουν να κατακτήσεις
τη γνώση που χρειάζεσαι σε όλη τη διαδρομή σου.
Μερικά από τα πιο επιτυχημένα και εφευρετικά άτομα στην
ιστορία ή στην εποχή μας βρήκαν δυσκολίες στη διαδικασία της
μάθησης. Ζήτω η διαφορετικότητα! Αν η σφήνα δεν εφαρμόζει
στην τρύπα, θα πρέπει να δώσουμε στην τρύπα διαφορετικό
σχήμα και όχι στη σφήνα. Έτσι, την επόμενη φορά που το μυαλό
σου θα πει «δεν το καταλαβαίνω», αυτό δε σημαίνει ότι δε θα
το καταλάβεις ποτέ, αλλά απλώς ότι δεν έχει εξηγηθεί με έναν
τρόπο λειτουργικό για σένα.

13
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