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Αρκετά ερευνητικά προγράμματα δείχνουν ότι σε ομάδες παιδιών και νέων ανθρώπων που ζουν 
στο εξωτερικό, το χάσμα βαθαίνει ανάμεσα στα παιδιά με ισχυρά ακαδημαϊκά εφόδια και στα άλλα 
παιδιά. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ενώ η μετακίνηση μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με ισχυρά 
ακαδημαϊκά εφόδια, μπορεί, από την άλλη, να θέσει στο περιθώριο εκείνα τα παιδιά με ισχνά 
ακαδημαϊκά εφόδια.  
 

Παρόλα αυτά, το συμπέρασμά μου είναι ότι μολονότι μία επιτυχημένη μετάβαση σε ένα νέο 
πολιτισμικό περιβάλλον είναι δύσκολη, ωστόσο δεν είναι αδύνατη και έχει πραγματικά τα οφέλη 
της. Στη συνέχεια θα επισημάνω πώς τα παιδιά με μαθησιακές ανεπάρκειες και οι γονείς τους 
μπορούν να αντιμετωπίσουν μία πολύ δύσκολη περίοδο. 

Περισσότερο από το 10% των παιδιών που φοιτούν στα σχολεία έχουν ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της ικανότητας του παιδιού για 
μάθηση, της διανοητικής του ικανότητας και των κινήτρων του. Οι μαθησιακές δυσκολίες, και 
ειδικότερα τα σημαντικά αναγνωστικά προβλήματα, είναι συνηθισμένα, μπορούν να διαρκούν και 
να αποβούν επιζήμια εκτός κι αν τους δοθεί η κατάλληλη προσοχή και αντιμετώπιση. Τα παιδιά με 
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες χρειάζονται τόσο ειδικές διδακτικές μεθόδους, όσο και περισσότερο 
χρόνο για να μάθουν, σε σύγκριση με άλλα παιδιά. Πάνω από όλα, χρειάζονται μία συνέχεια 
προκειμένου να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. 

Όταν αυτά τα παιδιά μετακινούνται σε μία ξένη χώρα και σε νέο σχολικό περιβάλλον, οι 
αδυναμίες τους θα μεγιστοποιηθούν καθώς περνούν μία πολύ δύσκολη μεταβατική περίοδο. Είναι 
αμφισβητήσιμο εάν είναι καλό να μετακινεί κανείς παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες από χώρα σε 
χώρα, αλλά συχνά δεν υπάρχει επιλογή, καθώς όλο και περισσότεροι γονείς βρίσκουν δουλειά 
στο εξωτερικό και κατά συνέπεια τα παιδιά πρέπει να ακολουθήσουν. 

Το σπίτι είναι ένας ασφαλής παράδεισος 

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες λειτουργούν καλύτερα όταν βρίσκονται σε ένα σταθερό και 
ασφαλές περιβάλλον. Το πρόγραμμα και η ρουτίνα είναι εξαιρετικά σημαντικά για αυτά. Το οικείο 
σχολικό περιβάλλον δεν προκαλεί κάποια ραγδαία αλλαγή πάνω στο παιδί. Παιδιά με αδύνατη 
μνήμη, για παράδειγμα, θα πρέπει να δουλέψουν πολύ σκληρά προκειμένου να 
απομνημονεύσουν μία διαδρομή μέσα στην πόλη. Στο τέλος μπορεί να έχουν μάθει τους 
σχολικούς κανόνες και περιορισμούς μέσω της διαδικασίας μίας ατελείωτης επανάληψης. Μικρά 
πράγματα, τα οποία δεν φαίνονται πολύπλοκα για τα περισσότερα παιδιά, μπορεί να αποτελούν 
πραγματικά κατορθώματα για το παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

Όσο και αν φαίνεται παράξενο, όταν το παιδί έχει μάθει κάτι, το έχει μάθει για πάντα, εφόσον το 
περιβάλλον του είναι σταθερό. Οποιεσδήποτε μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να μη φαίνονται τόσο 
σοβαρές, όταν το περιβάλλον παραμένει οικείο και ασφαλές. 

Όταν όμως υπάρχει μετακίνηση στο εξωτερικό, δεν είναι πάντα δυνατή η διατήρηση της οικείας 
ρουτίνας. Έχει συνεπώς μεγάλη σημασία για το παιδί ή το νεαρό άτομο να περιβάλλεται από 
ανθρώπους που να μπορούν να διακρίνουν εάν εμφανισθεί κάποια μαθησιακή δυσκολία, και να 
δείξουν κατανόηση και αποδοχή αυτού του ιδιαίτερου τρόπου μάθησης. 

Η κατανόηση και η αποδοχή είναι συχνά ζήτημα της δυνατότητας για επικοινωνία με το παιδί. 
Συνήθως τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι μπλοκαρισμένα όχι τόσο στο να 
βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα όσο στο να κατανοήσουν καταρχήν τη φύση του προβλήματος 
και τις ικανότητες που απαιτούνται προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Μερικές φορές, 
το έργο πρέπει να κατατμηθεί σε μικρές ενότητες και να παρουσιασθεί κατά τρόπο που να γίνεται 

κατανοητό από το παιδί. 

Το πρόβλημα των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που δε βρίσκονται στο ύψος των 
απαιτήσεων του σχολείου θα έπρεπε να αντιστραφεί: είναι κυρίως θέμα του σχολείου, το οποίο 
πρέπει να αρθεί στο ύψος των αναγκών των παιδιών παρέχοντας σε αυτά την κατάλληλη 

εκπαίδευση. 



Πολιτιστικό σοκ 

Η μετακίνηση σε άλλη χώρα χαρακτηρίζεται ως μεγάλη κρίση ζωής. Είναι μία 
αποπροσανατολιστική εμπειρία για όλους μας, αλλά ειδικά για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες. Οι προσωπικές συνήθειες και η ρουτίνα που με τόσο κόπο έγιναν κτήμα από το παιδί 
εξαφανίζονται σε μία νύχτα και το παιδί βρίσκεται αντιμέτωπο με αλλαγές που συμβαίνουν σε 
όλους τους τομείς της ζωής ταυτόχρονα. 

Πάνω από όλα υπάρχει συχνά και μία αλλαγή στη γλώσσα, η οποία περιπλέκει τα πράγματα 
περισσότερο. Όταν όλα, από τα ονόματα των δρόμων μέχρι τα ονόματα των φίλων και των 
δασκάλων πρέπει να μαθευτούν στη νέα γλώσσα, το έργο φαντάζει αποθαρρυντικό - ακόμη και 
ακατόρθωτο. 

Σχολεία των ξενιτεμένων -  οι ακαδημαϊκοί έρχονται στο προσκήνιο 

Στην πατρίδα σας, είναι πιθανό το σχολείο να αποτελεί ένα ουσιαστικό κομμάτι του πολιτισμού 
μέσα στον οποίον ζείτε. Στο εξωτερικό, το σχολείο είναι συχνά αποσπασμένο από τον 
περιβάλλοντα πολιτισμό. Ειδικότερα αυτό ισχύει για τα σχολεία των ξενιτεμένων. 

Γενικά, τα σχολεία για τους ξενιτεμένους δίνουν λιγότερη σημασία στην ολιστική προσέγγιση της 
εκπαίδευσης, η οποία προσδιορίζεται από το ενδιαφέρον για τις κοινωνικές, συναισθηματικές και 
πολιτιστικές ανάγκες του παιδιού πέραν του ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό πρόγραμμα. 
Συνεπώς, αυτό καθιστά χειρότερη τη θέση των παιδιών και των νεαρών ατόμων με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες. 

Τα σχολεία των ξενιτεμένων συχνά έχουν υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια, σκληρό ανταγωνισμό και 
φόρτο εργασίας. Εάν το παιδί δεν μπορεί να διαβάσει, να γράψει και να λύσει μαθηματικά σε 
σχετικά σύντομο χρόνο, τότε έχει σοβαρό μειονέκτημα, ειδικά τη στιγμή που βρίσκεται μακριά 
από το ασφαλές, υποστηρικτικό σπιτικό περιβάλλον του, όπου γνώριζαν καλά το παιδί και 
εκτιμούσαν τις σκληρές προσπάθειές του. Παρόλο που οι ντόπιοι δάσκαλοι μπορεί να είναι 
υποστηρικτικοί, δεν μπορούν πάντα να είναι σε θέση να διαθέτουν τα προσόντα και τη διδακτική 
μεθοδολογία για παιδιά με ειδικές ανάγκες ώστε να βοηθήσουν το παιδί ή το νεαρό άτομο να 
κάνει τη μετάβαση στο νέο σύστημα με επιτυχία. Το παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μπορεί 
να βρεθεί σε μία αγχογόνο κατάσταση, καταβεβλημένο από την πίεση να ανταπεξέλθει στη 
γρήγορη ακαδημαϊκή επίδοση. 

Με τη μετακίνηση στο εξωτερικό μπορεί το παιδί για πρώτη φορά να έλθει αντιμέτωπο με τις 
μαθησιακές του δυσκολίες. Συνεπώς, μπορεί να θεωρήσει τη μετακίνηση ως αιτία για όλα όσα 
τώρα πάνε στραβά για το ίδιο. Βλέπει τη μετακίνηση ως καταστροφική. Και οι γονείς του ίσως 
αισθάνονται λίγο χαμένοι βλέποντας το παιδί τους να αγωνίζεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

που του ζητά το νέο του περιβάλλον. Μία μητέρα ανέφερε ότι αισθάνθηκε σαν να άλλαζε σιγά -
σιγά η προσωπικότητα του παιδιού της ριζικά καθώς το καινούργιο σχολείο είχε επικεντρώσει την 
προσοχή αποκλειστικά στην ακαδημαϊκή επίδοση, χωρίς να δίνει αξία στις άλλες προφανείς 
δυνάμεις και ικανότητες του παιδιού της. Κοιτούσε το γιο της τον Πίτερ και με δυσκολία 
αναγνώριζε το παιδί που ήξερε κάποτε. 

Θυμάμαι πολύ καλά τον Πίτερ. Είχε δυσκολία να εκφρασθεί και προφορικά και γραπτά, ενώ 
ταυτόχρονα ήταν απόλυτα ικανός, πραγματικά χαρισματικός, στο να εκφράζεται με τόσους 
άλλους τρόπους. Είχε μία καταπληκτικά πλούσια φαντασία και ήταν πολύ δημιουργικός. Ήταν εκ 
φύσεως ποιητής και καλλιτέχνης. Αυτές οι ικανότητες εντοπίζονται συχνά σε ένα παιδί με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες: είναι σαν η φαντασία του να έχει εμπλουτισθεί και ενταθεί από τη 
δυσλεξία. Αυτό υπογραμμίζει όλο και περισσότερο την ανάγκη επικέντρωσης του ενδιαφέροντος 
του σχολείου στις κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού, πέρα από την 
ακαδημαϊκή επίδοση. Όταν ο Πίτερ μετακινήθηκε στο εξωτερικό και οι παλιές τους συνήθειες 
εξαφανίσθηκαν, ήταν ζωτικό για την ανάπτυξή του να βοηθηθεί για να βρει νέους τρόπους 
έκφρασης των έξοχων ικανοτήτων του. 

 

 

Μπορεί να γίνει 



Παρόλο που όλα μπορεί να φαίνονται αδύνατα μετά από μία μετακίνηση, τα περισσότερα παιδιά 
καταφέρνουν να ανταποκρίνονται με επιτυχία. Παρά τα εμπόδια, το παιδί στο νέο περιβάλλον θα 
έχει πρόσθετες ευκαιρίες για μάθηση. Σε τελική ανάλυση, μπορεί να αποβεί σε όφελος του 
παιδιού να ξεδιπλώσει πλήρως τις ικανότητές του και να προκληθεί να το κάνει νωρίτερα παρά 
αργότερα στη ζωή, ειδικά εάν η μαθησιακή διαδικασία εμπλέκει ολόκληρη την προσωπικότητα 
του παιδιού. Η μετακίνηση μπορεί να είναι μία θετική και γεμάτη κίνητρα εμπειρία. Μπορεί να 

διδάξει τα παιδιά και τα νεαρά άτομα να εκφράζονται και να γνωρίζουν τις δυνάμεις τους, καθώς 
επίσης πώς να χειρίζονται τις αδυναμίες τους. Αυτό ειδικότερα αφορά το παιδί με μαθησιακές 
δυσκολίες, το οποίο είχε χαρακτηρισθεί ως τέτοιο και ήταν υπερπροστατευμένο πριν τη 
μετακίνηση, και επιπλέον δεν είχε επαρκή κίνητρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Εάν οι ικανότητές του παιδιού ξεδιπλωθούν πλήρως - και κάτι τέτοιο συμβαίνει στην 
πραγματικότητα - αυτό δεν μπορεί παρά μόνο να είναι προς όφελος του παιδιού ίσως και πέρα 
από τις προσδοκίες του καθενός. Ειρωνικά, αυτό που στο πρώτο παράδειγμα φαίνεται να είναι 
ένα πιεστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον μπορεί να είναι καταλυτικό, κάτι που τελικά αποκαλύπτει 
τις ικανότητες του παιδιού. Επί αυτού έχω δει πολλά ενθαρρυντικά παραδείγματα. 

Ωστόσο, στην Ευρώπη τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης πραγματικά αντιμετωπίζουν μία 
πρόκληση με τη μετακίνησή τους από το περιβάλλον της πατρίδας τους σε ένα νέο και όλοι 
γνωρίζουμε τι περνούν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. 

Μία "Διακήρυξη Δικαιωμάτων" για αυτά τα παιδιά θα μπορούσε να περιλάβει τα παρακάτω: 

Έχω το δικαίωμα: 

- να μη δικαιολογώ την ύπαρξή μου σε αυτό τον κόσμο 

- να αναγνωρίζω τον εαυτό μου με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές περιστάσεις 

- να εκπαιδεύομαι ανάλογα με τις ανάγκες μου και όχι μόνο ανάλογα με το επίπεδο της 
ακαδημαϊκής μου επίδοσης. 
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