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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, ενώ 

ακολουθεί σχετική έρευνα. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στις ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες, όπου γίνεται η ιστορική προσέγγιση, οι ορισμοί που έχουν 

κατά καιρούς ειπωθεί, η κατηγοριοποίηση και τα γενικά χαρακτηριστικά των 

μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Κάθε ένα από τα κεφάλαια 2 έως 5 

αναφέρεται σε μία από τις μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαναγνωσία, 

Δυσγραφία και Δυσαριθμησία). Στα κεφάλαια αυτά παρατίθενται οι ορισμοί, η 

συχνότητα και τα χαρακτηριστικά των παιδιών με τις δυσκολίες που αναφέρονται. Το 

έκτο κεφάλαιο αφορά τις πρώιμες ενδείξεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και 

συγκεκριμένα τη πρώιμη ανίχνευση και αντιμετώπισή τους, αλλά και τη σημασία που 

έχει ο έγκαιρος εντοπισμός των μαθησιακών δυσκολιών. Στη συνέχεια διεξάγεται η 

έρευνα, της οποίας ο στόχος συνίσταται στην διερεύνηση των απόψεων των 

νηπιαγωγών αναφορικά με τους μαθητές με πρώιμες ενδείξεις ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών. Εξετάζεται ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παιδιών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες κατά τις νηπιαγωγούς, πως αναγνωρίζουν τις πρώιμες 

ενδείξεις των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και ποιοι είναι οι τρόποι με τους 

οποίους αντιμετωπίζουν ένα παιδί με «επικινδυνότητα» για την εμφάνιση των 

δυσκολιών αυτών. Τα αποτελέσματα έρευνας παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 7, ενώ η 

συζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο. 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία, Πρώιμες ενδείξεις ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών, Πρώιμη ανίχνευση, Απόψεις νηπιαγωγών  
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ABSTRACT  

This study presents the specific learning disabilities, which are followed by a 

research. The first chapter introduces the learning disabilities, where the historical 

approach, the definitions, the categorization and the general characteristics of children 

with special learning difficulties are mentioned. Each of the chapters 2 to 5 refers to 

one of the learning difficulties (Dyslexia, Dysanagnosia, Dysgraphia and 

Dyscalculia). These chapters detail the definitions, frequency and characteristics of 

children with the disabilities mentioned. The sixth chapter sets forth the early signs of 

specific learning disabilities, and specifically the early detection and handling, as well 

as the importance of early detection of learning disabilities. The research is then 

carried out, the aim of which is to investigate the opinions of the preschool teachers 

about students with early signs of specific learning disabilities. It examines the 

characteristics of children with specific learning disabilities in nursery school 

according to preschool teachers, how they recognize the early signs of learning 

disabilities and what are the ways in which they encounter a student who is at "risk" 

for learning disabilities. The research’s results are presented in chapter 7, while the 

results are discussed in the eighth and final chapter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords; Specific learning disabilities, Dyslexia, Early signs of learning disabilities, 

Early detection, Preschool teachers' opinions  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες» είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια 

ετερογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στη 

χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή 

μαθηματικής ικανότητας. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, οφείλονται 

σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε 

όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου. Προβλήματα αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης 

και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις Μαθησιακές 

Δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από τα ίδια μαθησιακές δυσκολίες. 

Παρότι οι Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες 

καταστάσεις μειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, 

συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις όπως οι πολιτισμικές 

διαφορές ή η ανεπαρκής/ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα 

αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων (Hammill, 1990a ό.α. στο Παντελιάδου, 

2011). 

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας εκπαιδευτικός όρος, ο οποίος 

πηγάζει από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, όπως η ψυχολογία, η ιατρική, η 

θεραπευτική παιδαγωγική και η λογοθεραπεία. Κάθε ένας από τους κλάδους αυτούς 

έχει συμβάλει στην μελέτη των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και στην ανάπτυξη 

του τομέα αυτού. Όπως αναφέρει η διεθνής βιβλιογραφία ένας αριθμητικά μεγάλος 

αριθμός ερευνητών έχει μελετήσει το θέμα αυτό και έχει γραφτεί πληθώρα βιβλίων 

και άρθρων που να αναφέρονται σε μια ή περισσότερες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

(Πολυχρονοπούλου, 2012). Τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν η δυσλεξία, 

η δυσαναγνωσία, η δυσγραφία και η δυσαριθμισία. 

Τις πιο πολλές φορές οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες γίνονται εμφανείς κατά 

τη διάρκεια της φοίτησης στο Δημοτικό σχολείο. Ωστόσο όμως, υπάρχουν 

σημαντικές ενδείξεις εμφάνισης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών από την 

προσχολική κιόλας ηλικία. Ο έγκαιρος εντοπισμός του προβλήματος οδηγεί στη 

διαμόρφωση ειδικών παρεμβατικών προγραμμάτων, τα οποία βοηθούν το παιδί με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να βελτιώσει τις αδυναμίες του πριν μεταβεί στο 

δημοτικό (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). 
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Η έρευνα που διεξάγεται στη παρούσα εργασία αφορά τις απόψεις των 

νηπιαγωγών αναφορικά με τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Η συλλογή 

πληροφοριών έγινε μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία συμπλήρωσαν 52 νηπιαγωγοί, 

εργαζόμενες σε νηπιαγωγεία στις πόλεις της Κέρκυρας και της Φλώρινας. Πιο 

συγκεκριμένα, επιδιώχθηκε να διερευνηθεί ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των παιδιών 

με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες κατά τις/τους νηπιαγωγούς, πως οι νηπιαγωγοί 

αναγνωρίζουν τις πρώιμες ενδείξεις εμφάνισης ειδικών μαθησιακών μέσα στην τάξη 

του νηπιαγωγείου και με ποιους τρόπους οι νηπιαγωγοί αντιμετωπίζουν ένα παιδί με 

«επικινδυνότητα» για την εμφάνιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. 

Η εργασία είναι δομημένη σε οχτώ κεφάλαια. Αρχικά, αναπτύσσεται το 

θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

γίνεται εισαγωγή στις μαθησιακές δυσκολίες. Στα επόμενα τέσσερα που ακολουθούν 

(2ο-5ο) αναφέρεται αναλυτικά μία μαθησιακή δυσκολία σε κάθε κεφάλαιο: 

Δυσλεξία, Δυσαναγνωσία, Δυσγραφία και Δυσαριθμισία αντίστοιχα. Στο έκτο 

κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις πρώιμες ενδείξεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. 

Το έβδομο κεφάλαιο αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ στο όγδοο κεφάλαιο 

γίνεται η παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Εισαγωγή στις μαθησιακές δυσκολίες 

1.1 Ιστορική προσέγγιση 

Αναζητώντας κάποιος το πώς και πότε καθιερώθηκε ο όρος «δυσλεξία», θα 

διαπιστώσει πως οι πηγές του θέματος βρίσκονται στις περιπτώσεις εγκεφαλικών 

τραυματισμών (Πόρποδας, 1993). Συγκεκριμένα, κατά τη περίοδο 1800-1920 έρευνες 

απέδειξαν ότι το εγκεφαλικό τραύμα συνδέεται με συγκεκριμένες συμπεριφορές και 

μάλιστα γλωσσικές (Παντελιάδου, 2011).  

Το 1877 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από τον Kussmaul ο όρος «λεξική 

τύφλωση» για να περιγραφούν άτομα που παρά τη κανονική όραση, νοημοσύνη και 

προφορικό λόγο, αντιμετωπίζουν σοβαρότατες δυσκολίες στην ανάγνωση λέξεων 

(Παντελιάδου, 2011). 

Ο οφθαλμολόγος Pringle Morgan (1896) για πρώτη φορά περιγράφει 

δυσκολίες μάθησης που αφορούν το παιδί και όχι τους ενήλικες, όπως συνέβαινε 

μέχρι τότε (Thomson, 1974 ό.α. στο Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991). Εκείνος 

μελέτησε ένα παιδί 14 ετών, το οποίο, χωρίς να παρουσιάζει κάποια ανεπάρκεια και 

έχοντας καλή νοημοσύνη, δεν μπορούσε να διαβάσει. Όσον αφορά την ορθογραφία 

έκανε ορισμένα λάθη, όπως λάθη στις καταλήξεις, συγχύσεις γραμμάτων, 

αναστροφές, κ.τ.λ. Ο Morgan συνδέοντας τις δυσκολίες αυτές με διαταραχές στην 

οπτική μνήμη και αντίληψη, τις απέδωσε σε ανεπαρκή ανάπτυξη του εγκεφάλου, 

διότι τα συμπτώματα έμοιαζαν με εκείνα ενηλίκων που είχαν βλάβη στην αριστερή 

γωνιώδη έλικα (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991). 

Το 1917 ο Hinshelwood υποστηρίζει την ύπαρξη της λεκτικής τύφλωσης, η 

οποία συνδέεται με προβλήματα στην οπτική μνήμη γραμμάτων και λέξεων 

(Παντελιάδου, 2011). Παρατήρησε πως μερικά δυσλεκτικά παιδιά είχαν δυσκολίες 

στην ανάγνωση λέξεων  παρόλο που μπορούσαν να αναγνωρίσουν μεμονωμένα 

γράμματα, ενώ άλλα παιδιά ούτε αυτό το κατάφερναν. Ακόμη, διαπίστωσε ότι μερικά 

δυσλεκτικά παιδιά δεν μπορούσαν να διαβάσουν σιωπηρά και, παρόλο που το 

κατάφερναν στη γραφή, δεν μπορούσαν να γράψουν καθ’ υπαγόρευση (Ingram, 1970 

ό.α. στο Πόρποδας, 1993). Έτσι, βασισμένος στις παρατηρήσεις του αυτές ο 

Hinshelwood προχώρησε στην εξήγηση του φαινομένου της δυσλεξίας. Σύμφωνα με 

αυτή, η δυσλεξία δεν οφειλόταν σε οργανική εγκεφαλική βλάβη, αλλά σε ελλιπή 
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ανάπτυξη των εγκεφαλικών κέντρων που διευθύνουν τη λειτουργία της οπτικής 

μνήμης των γραμμάτων και λέξεων, η οποία όμως δεν είχε επηρεάσει τις ικανότητες 

του συλλογισμού και της ακουστικής μνήμης (Πόρποδας, 1993). Όπως αναφέρουν 

και οι Goldberg and Schiffman (1972) ό.α. στο Μαρκοβίτης και Τζουριάδου (1991) ο 

S. Hinshelwood (1917) έδωσε για πρώτη φορά ορισμό μαθησιακών δυσκολιών: «ένα 

παιδί θεωρείται ότι παρουσιάζει δυσκολίες ανάγνωσης όταν έχει φυσιολογική όραση, 

δεν μπορεί όμως να κατανοήσει τον χειρόγραφο ή τυπωμένο λόγο. Οι δυσκολίες 

αυτές οφείλονται σε κάποια εξελικτική βλάβη ή αγενεσία, που εμφανίζεται στα 

πρώτα στάδια της ανάπτυξης του εμβρύου, στη γωνιώδη έλικα του επικρατούντος 

εγκεφαλικού ημισφαιρίου». Τη δυσκολία αυτή ονόμασε Congenital Word Blindness – 

συγγενής λεκτική τύφλωση. Έτσι, στην αρχή της ιστορίας τους φαίνεται πως οι 

μαθησιακές δυσκολίες θεωρούνται ενδογενείς και εστιάζουν στη γλωσσική 

συμπεριφορά παραπέμποντας σε οπτικού τύπου διαταραχή (Παντελιάδου, 2011). 

Οι υποθέσεις του Hinshelwood παραμένουν αναντίρρητες έως το 1925 

(Πόρποδας, 1993). Ο Samuel Orton ψυχίατρος και νευρολόγος εντόπισε δεκαπέντε 

παιδιά με μαθησιακά προβλήματα. Τα παιδιά αυτά παρόλο που απέδιδαν σε 

φυσιολογικό επίπεδο στα νοομετρικά τεστ παρουσίαζαν ειδικές δυσκολίες στο λόγο, 

στη γραφή και στην ανάγνωση. Παραποιούσαν λ.χ. λέξεις, πρόσθεταν ή αφαιρούσαν 

γράμματα, έκαναν αναστροφές γραμμάτων ή συλλαβών, κ.τ.λ. Άλλα παιδιά 

δυσκολεύονταν να θυμηθούν τις λέξεις σαν σύνολο ή τη σειρά τους. Τις δυσκολίες 

αυτές ο Orton τις απέδωσε σε μια λειτουργική νευρολογική διαταραχή που την 

ονόμασε Strephosymbolia (Orton, 1938 ό.α. στο Μαρκοβίτης και Τζουριάδου, 1991). 

Σύμφωνα με την Παντελιάδου (2011) ο Orton υποστήριξε για πρώτη φορά ότι οι  

αναγνωστικές δυσκολίες δεν είναι αποτέλεσμα εγκεφαλικού τραύματος, αλλά 

εγκεφαλικής δυσλειτουργίας. Με σκοπό να ερμηνεύσει τα προβλήματα των παιδιών 

διατύπωσε τη θεωρία της μικτής εγκεφαλικής κυριαρχίας, σύμφωνα με την οποία οι 

μαθητές με δυσλεξία δεν έχουν σαφή εγκεφαλική κυριαρχία ενός ημισφαιρίου, με 

αποτέλεσμα να οδηγούνται σε καθρεπτικές αναπαραστάσεις και αντιστροφές 

γραμμάτων και λέξεων.  

Όπως αναφέρουν οι Μαρκοβίτης και Τζουριάδου (1991) ο A. Strauss, 

Γερμανός Νευροψυχίατρος, συνέβαλε σημαντικά στη διάγνωση και αντιμετώπιση 

των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη και ήπιες 

εγκεφαλικές βλάβες. Πρωτοχρησιμοποίησε τον ταυτόσημο με τις μαθησιακές 



12 
 

δυσκολίες όρο «ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία». Ο όρος αυτός έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στη θεμελίωση της βάσης των μαθησιακών δυσκολιών και στη 

διαφοροποίησή τους από την ελαφρά νοητική καθυστέρηση (Παντελιάδου, 2011). 

Στη πορεία ακολούθησαν οι βασικές παραδοχές σε σχέση με τον χώρο των 

μαθησιακών δυσκολιών, οι οποίες καθόρισαν αργότερα τις απόπειρες ορισμού. Έτσι, 

προσδιορίστηκε ότι οι μαθησιακές δυσκολίες: (α) έχουν την έδρα τους στο άτομο·, 

(β) οφείλονται σε εγκεφαλική δυσλειτουργία·, (γ) είναι αποτέλεσμα ελλειμμάτων στις 

ψυχολογικές λειτουργίες· και (δ) χρειάζονται ειδικά σχεδιασμένη εκπαίδευση 

(Torgesen, 1991 ό.α. στο Παντελιάδου, 2011). 

 

1.2 Ορισμοί των μαθησιακών δυσκολιών 

Ο όρος «Μαθησιακή Δυσκολία» χρησιμοποιείται πρώτη φορά το 1972 από τον Kirk, 

ο οποίος διατυπώνει τον πρώτο ορισμό τους: «Χρησιμοποίησα πρόσφατα τον όρο 

«Μαθησιακές Δυσκολίες» για να περιγράψω μια ομάδα παιδιών που έχουν 

διαταραχές στη γλώσσα, στον λόγο, στην ανάγνωση και στις δεξιότητες τις σχετικές 

με την κοινωνική αλληλεπίδραση. Σ’ αυτή την ομάδα δεν περιλαμβάνω παιδιά που 

έχουν αισθητηριακές μειονεξίες, όπως η τύφλωση, ή η κώφωση (…) Από την ομάδα 

αυτή εξαίρεσα επίσης τα παιδιά που έχουν γενικευμένη νοητική καθυστέρηση» (Kirk, 

1962, σελ. 2-3 ό.α. στο Παντελιάδου, 2011). Ως αποτέλεσμα, οι γονείς των παιδιών 

και οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες ασκούν πιέσεις για την αναγνώριση της 

κατηγορίας των μαθησιακών δυσκολιών και την ειδική υποστήριξη των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες. Η κατηγορία στη συνέχεια αναγνωρίζεται νομοθετικά και ως 

εκ τούτου αναπτύσσονται υπηρεσίες και προσεγγίσεις διδασκαλίες που 

ενσωματώνουν όλο και περισσότερα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα (Παντελιάδου, 

2011).  

Σύμφωνα με το U.S Office of Education (1977) ο όρος «ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες» αναφέρεται σε μια διαταραχή σε μία ή περισσότερες από τις βασικές 

ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην κατανόηση ή στη 

χρησιμοποίηση του προφορικού ή του γραπτού λόγου. Οι δυσκολίες αυτές 

εκδηλώνονται συνήθως ως διαταραχές οι οποίες επηρεάζουν την αντίληψη της ακοής, 

τη μνήμη, τη σκέψη, την ομιλία, την ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία ή την 

αριθμητική. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει καταστάσεις όπως είναι οι αντιληπτικές 
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διαταραχές, η εγκεφαλική βλάβη, η δυσλεξία και η εξελικτική αφασία. Δεν 

περιλαμβάνει μαθησιακά προβλήματα που οφείλονται σε οπτικές, ακουστικές ή 

κινητικές αναπηρίες, σε νοητική καθυστέρηση, συναισθηματική διαταραχή ή σε 

περιβαλλοντική αποστέρηση.  

Ωστόσο, στη πορεία προέκυψαν καινούρια ερευνητικά επιτεύγματα στο χώρο 

των μαθησιακών δυσκολιών. Η Εθνική Μεικτή Επιτροπή για τις Μαθησιακές 

Δυσκολίες για να ενσωματώσει τα νέα ερευνητικά επιτεύγματα τροποποίησε τον 

ορισμό του U.S. Office of Education. Έτσι, σύμφωνα με το National Joint Committee 

on Learning Disabilities – NJCLD: «Μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος 

που αναφέρεται σε μία ανομοιογενή ομάδα προβλημάτων τα οποία εκδηλώνονται με 

σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και στη χρήση ικανοτήτων ακρόασης, 

ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Τα 

προβλήματα αυτά είναι εγγενή στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του 

κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της. Με 

τις μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν προβλήματα συμπεριφοράς, 

αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αλλά δε 

συνιστούν από μόνα τους μαθησιακές δυσκολίες. Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες 

μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις προβλημάτων όπως είναι: οι 

σοβαρές κινητικές δυσκολίες, η αισθητηριακή βλάβη, η νοητική καθυστέρηση και η 

σοβαρή συναισθηματική διαταραχή ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως είναι οι 

πολιτισμικές διαφορές και η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το 

άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων» (Πολυχρονοπούλου, 2012:555). 

 

1.3 Κατηγοριοποίηση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

Σύμφωνα με την Τρίγκα-Μέρτικα (2010) οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το είδος της δυσκολίας. Οι 

κατηγορίες αυτές διακρίνονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και είναι η Ειδική 

αναπτυξιακή δυσλεξία, η Δυσαναγνωσία ή Ειδική μαθησιακή δυσκολία στην 

ανάγνωση, η Δυσορθογραφία ή Ειδική μαθησιακή δυσκολία στη γραπτή έκφραση-

ορθογραφία και η Δυσαριθμησία ή Ειδική μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά-

αριθμητική. 
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Ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία  

Σύμφωνα με την Παντελιάδου (2011) η δυσλεξία είναι η πιο κοινή μαθησιακή 

δυσκολία και το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα δυσλεκτικά παιδιά 

είναι η δυσκολία ανάγνωσης σε επίπεδο λέξης. Αποτελεί μια σοβαρή δυσκολία, η 

οποία παρουσιάζεται στην παιδική ηλικία. Χαρακτηριστικά της είναι η δυσκολία ή η 

αποτυχία στην εκμάθηση της ανάγνωσης, της γραφής και της ορθογραφίας. Ο 

δυσλεκτικός μαθητής ενδέχεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες σε μία, μερικές ή και σε 

όλες τις περιοχές που αναφέρθηκαν. Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό δεν οφείλεται σε 

νοητική καθυστέρηση, ψυχικές διαταραχές, κακή όραση, κακή ακοή ή σε πολιτισμική 

αποστέρηση.  

Δυσαναγνωσία ή Ειδική μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση 

Ο μαθητής με δυσαναγνωσία χαρακτηρίζεται από μειωμένη επίδοση στην ταχύτητα, 

την ακρίβεια ή την κατανόηση αυτού που διαβάζει. Η ανάγνωση του παιδιού 

παρουσιάζει παραμορφώσεις, υποκαταστάσεις, παραλήψεις («πέρα» αντί «πέτρα»), 

καθρεπτισμούς (3/ε), αντιμεταθέσεις (σταυρός/στραβός) ή αναστροφές (μ/η). Είναι, 

επίσης, αργή και το παιδί κάνει λάθη στην κατανόηση (Μάνος, 1997 ό.α. στο Τρίγκα-

Μέρτικα, 2010). Το παιδί που παρουσιάζει διαταραχές ανάγνωσης δεν κατέχει 

βασικές γλωσσικές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη στοιχειώδη 

ορθογραφία, γραφή και ανάγνωση (Κακούρος & Μανιαδάκη, 2003 ό.α. στο Τρίγκα-

Μέρτικα, 2010).  

Δυσορθογραφία ή Ειδική μαθησιακή δυσκολία στη γραπτή έκφραση-ορθογραφία  

Όσον αφορά την διαταραχή αυτή οι μαθητές παρουσιάζουν προβλήματα στον γραπτό 

λόγο και την ορθογραφία. Τα άτομα με δυσγραφία δυσκολεύονται να κατανοήσουν 

γραμματικούς κανόνες, να κατηγοριοποιήσουν μια λέξη, δηλαδή με βάση το μέρος 

του λόγου στο οποίο ανήκει, με αποτέλεσμα να κάνουν και ορθογραφικά λάθη. 

Συναντάται σε παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη (Στασινός, 1999).  

Δυσαριθμησία ή Ειδική μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά-αριθμητική 

Πρόκειται για την λιγότερο μελετημένη μορφή μαθησιακών δυσκολιών (Μαρκοβίτης 

& Τζουριάδου, 1991). Έχει αποδειχθεί από μελέτες ότι ένας μεγάλος αριθμός των 

μαθητών που έχουν δυσλεξία αντιμετωπίζει και σοβαρές δυσκολίες στα μαθηματικά 
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(Αγαλιώτης, 2004; Chasty, 1993. Joffe, 1990 ό.α. στο Πολυχρονοπούλου, 2011). Οι 

μαθητές με δυσαριθμησία παρουσιάζουν ανεπάρκεια στην εξέλιξη των αριθμητικών 

τους δεξιοτήτων. Η επίδοση σε δραστηριότητες που απαιτούν μαθηματικές 

δεξιότητες είναι κατώτερη από την γενική τους απόδοση (Μαρκοβίτης & 

Τζουριάδου, 1991). 

 

1.4 Γενικά χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες δεν παρουσιάζει 

αναγκαστικά όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά αλλά ένα μέρος αυτών (Τομαράς, 

2012). 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες σύμφωνα 

με την Πολυχρονοπούλου (2012): 

o Νοημοσύνη φυσιολογική ή υψηλότερη του φυσιολογικού. 

o Επαρκείς αισθητηριακές ικανότητες. 

o Σχολική επίδοση σημαντικά κατώτερη από αυτή που δικαιολογεί το 

νοητικό τους επίπεδο, η ηλικία τους και οι εκπαιδευτικές τους 

ευκαιρίες. 

o Ακανόνιστο σχέδιο συμπεριφοράς. 

o Φωνολογική ανεπάρκεια. 

Σύμφωνα με τον Τομαρά (2012) και την Φλωράτου (2009): 

o Ανοργάνωτη και ανώριμη συμπεριφορά – έλλειψη οργάνωσης. 

o Δυσκολίες στην αποθήκευση και οργάνωση των διαφόρων 

πληροφοριών που δέχονται. 

o Αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις αλληλουχίες – δυσκολεύονται να 

δέσουν να κορδόνια τους, να μάθουν τις μέρες της εβδομάδας, τους 

μήνες, να βρουν μια λέξη στο λεξικό κ.ο.κ.. 

o Παρουσιάζουν «έλλειψη στοχαστικότητας» - απαντούν σε ερωτήσεις 

αυθόρμητα, χωρίς προηγουμένως να σκεφτούν. 

o Έχουν περιορισμένη συγκέντρωση προσοχής – ο μηχανισμός 

«φιλτραρίσματος» του εγκεφάλου δεν λειτουργεί ικανοποιητικά με 
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αποτέλεσμα να δίνουν προσοχή σε κάτι ουσιώδες και παράλληλα να 

δίνουν και προσοχή σε κάτι ανούσιο (π.χ. προσέχουν τον εκπαιδευτικό 

που εξηγεί και ταυτόχρονα τα βήματα που ακούγονται στον 

διάδρομο). 

o Δυσκολεύονται να ακολουθήσουν περίπλοκες οδηγίες. 

o Σε ατμόσφαιρα που επικρατεί ένταση αποδιοργανώνονται. 

o Χαμηλή αυτοεκτίμηση – έχουν κακή εικόνα για τον εαυτό τους, κακή 

διάθεση και καμία διάθεση για σχολική εργασία. 

o Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά θεωρούνται αδέξια, καθώς 

χαρακτηρίζονται από ανώριμη κινητικότητα. 

o Δυσκολία στην απομνημόνευση ημερομηνιών, ορισμών, ονομάτων, 

κτλ. 

o Δυσκολία στην αντιγραφή. 

o Δυσκολία στη γραφή καθ’ υπαγόρευση.  

o Κρατούν το μολύβι με λάθος τρόπο με αποτέλεσμα το χέρι τους να 

κουράζεται γρήγορα. 

 

Ακόμη, τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν μερικά ακόμη κοινά 

χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τους Lerner & Johns (2009) όπως αναφέρει η 

Πολυχρονοπούλου (2012) τα προβλήματα που αφορούν σε διαταραχές συγκέντρωσης 

και προσοχής, μνήμης, ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής, προφορικού λόγου, καθώς 

και οι πτωχές μεταγνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν βασικά 

χαρακτηριστικά των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.  

 

1.4.1 Αντίληψη 

Κύριο χαρακτηριστικό των μαθησιακών δυσκολιών θεωρούνται οι αντιληπτικές 

λειτουργίες. Επικράτησε η άποψη ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες διαφέρουν 

από τους τυπικούς συνομιλήκους τους ως προς την οπτική και ακουστική αντίληψη, 

παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτουν άρτια ακοή και όραση (Παντελιάδου, 2011). 

Σύμφωνα με την Πολυχρονοπούλου (2012) οι πιο βασικές δυσλειτουργίες αντίληψης 

αφορούν σε ακουστικές, οπτικές και κιναισθητικές δεξιότητες.  
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1.4.1.1 Ακουστική αντίληψη 

Οι δεξιότητες ακουστικής αντίληψης περιλαμβάνουν ακουστική διάκριση, ακουστική 

μνήμη, ακουστική ακολουθία, ακουστική ανάλυση και ακουστική σύνθεση. Τα 

χαρακτηριστικά των παιδιών με ελλείμματα στην ακουστική τους αντίληψη 

παρουσιάσουν δυσκολίες όπως: 

o Να θυμηθούν τη σειρά των ήχων μέσα στη λέξη. 

o Να διακρίνουν τις παραλλαγές των ήχων στον προφορικό λόγο και να 

αντιληφθούν σωστά τους ρυθμούς της ομιλίας. 

o Να συνθέσουν ήχους (π.χ. για να προφέρουν μια λέξη). 

o Να ακούσουν τους ήχους με τη σωστή σειρά.  

o Να διακρίνουν παρόμοιους ήχους (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Πολυχρονοπούλου (2012): «Όταν ζητάμε 

από ένα μαθητή μας που έχει προβλήματα ακουστικής μνήμης να εκτελέσει μια 

εντολή όπως: Άνοιξε το συρτάρι με τους μαρκαδόρους, δώσε στη Μαρία τον κίτρινο 

και βάλε το τετράδιό σου στην έδρα, το παιδί θα εκτελέσει λανθασμένα την εντολή. 

Μπορεί να εκτελέσει μόνο ένα μέρος αυτής, αλλά αν το πρόβλημά του είναι σοβαρό, 

θα συγχυστεί τόσο πολύ, που δε θα κάνει τίποτα από όσα του ζητήσαμε.» 

 

1.4.1.2 Οπτική αντίληψη 

Παιδιά με ελλείμματα στην οπτική αντίληψη, παρά το γεγονός ότι έχουν άρτια 

όραση, αδυνατούν οπτικά να αναπαραστήσουν γραπτά σύμβολα και να 

ακολουθήσουν τη σωστή τους διάταξη μέσα στη λέξη (Thomson, 1984 όπως 

παρατίθεται στο Στασινός, 1999 ό.α. στο Πολυχρονοπούλου, 2012). Ένα παιδί έχει τη 

δυνατότητα να διακρίνει οπτικά σύμβολα χωρίς συγχρόνως να είναι σε θέση να 

‘συμβολοποιεί’ τα οικεία σύμβολα είτε σε ήχους είτε σε ενότητες με περιεχόμενο 

(Στασινός 1999 ό.α. στο Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Ευρήματα ερευνών έχουν αποδείξει ότι τα αναγνωστικά λάθη μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες δεν οφείλονται κυρίως σε οπτική σύγχυση και αντιστροφές. 

Αντιθέτως, τα αναγνωστικά αυτά λάθη υποδηλώνουν την αδυναμία αξιοποίησης της 

φωνολογικής πληροφορίας που φέρουν τα γράμματα (Shankweiler & Liberman, 1972 

ό.α. Παντελιάδου, 2011).     
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1.4.1.3. Κιναισθητική αντίληψη 

Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν επίσης ελλείμματα στην 

κιναισθητική τους αντίληψη η οποία περιλαμβάνει και την έννοια του χώρου. 

Σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη διάσταση του 

μεγέθους, του όγκου, αλλά και το σωματικό μέγεθος, τη κατεύθυνση και την 

πλευρίωση (Σταύρου, 2002 ό.α. στο Πολυχρονοπούλου, 2012). Τα παιδιά που 

παρουσιάζουν δυσλειτουργίες του σωματικού σχήματος δεν έχουν ολοκληρωμένη 

εικόνα του σώματός τους, αλλά του χώρου που καταλαμβάνει αυτό μέσα στον χώρο 

(Σταύρου, 2002 ό.α. στο Πολυχρονοπούλου, 2012).  

 

1.4.2 Προσοχή 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι η 

φτωχή ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής. Οι όροι αυτοί αναφέρονται σε 

γνωστικές λειτουργίες οι οποίες βοηθούν τον άνθρωπο να βρίσκεται σε ετοιμότητα 

ώστε να προσλάβει ερεθίσματα από το περιβάλλον του. Οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες παρουσιάζουν δυσκολία στην συγκέντρωση και προσοχή σε ένα 

συγκεκριμένο έργο για περισσότερο από μερικά λεπτά. Όσο μικρότερος είναι ο 

χρόνος που έχει παραμείνει συγκεντρωμένος στη δραστηριότητα ο μαθητής, τόσο πιο 

σοβαρό θεωρείται το πρόβλημά του (Πολυχρονοπούλου, 2012). Τα προβλήματα 

προσοχής που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να 

οφείλονται κατά κύριο λόγο στην αργή επεξεργασία πληροφοριών. Με τη σειρά της, 

η αργή επεξεργασία πληροφοριών οδηγεί στη διάσπαση και ανεπαρκή εφαρμογή 

στρατηγικών, αλλά και στην απουσία ενδιαφέροντος για το έργο που τους ζητείται να 

εκτελέσουν (Bender, 1985 ό.α. στο Παντελιάδου, 2011).  

 

1.4.3 Γλώσσα 

Προβλήματα φωνολογικής επίγνωσης εμφανίζονται σε μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες. Σύμφωνα με την Πολυχρονοπούλου (2012: 561) «η φωνολογική επίγνωση 

μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε αλλά και να χρησιμοποιούμε σωστά τα δομικά 

στοιχεία του λόγου. Το παιδί έτσι μαθαίνει ότι οι λέξεις αναλύονται και συντίθενται 
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σε μια ακολουθία διακριτών φωνημάτων». Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο διαχωρισμό προτάσεων σε λέξεις, των λέξεων σε 

συλλαβών και τις συλλαβές σε φωνήματα (Bender & Larkin, 2003 ό.α. στο 

Παντελιάδου, 2011). Επίσης, όπως αναφέρουν οι Κωτούλας και Παντελιάδου (2003) 

στο Παντελιάδου (2011) τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν δυσκολίες στην παραγωγή και 

εύρεση ομοιοκαταληξίας, στη σύνθεση φωνημάτων και στη διάκριση της θέσης τους 

μέσα στη λέξη, αλλά και στην αντιστροφή τους. Κατά την ομιλία τους είναι πιθανή: 

o Η χρησιμοποίηση απλών λέξεων, φράσεων και λεξιλογίου. 

o Η δυσκολία στη χρήση των σωστών χρόνων των ρημάτων. 

o Η χρησιμοποίηση περιττών λέξεων. 

o Η παράλειψη λέξεων ή καταλήξεων. 

o Η δυσκολία άρθρωσης. 

o Η χρησιμοποίηση ακατάλληλων λέξεων για να εκφραστούν ή η δυσκολία 

στην εύρεση των κατάλληλων λέξεων για να εκφραστούν. 

 

1.4.4 Μνήμη 

Μνήμη θεωρείται η ικανότητα του ατόμου να κωδικοποιεί, να επεξεργάζεται και να 

ανακαλεί πληροφορίες στις οποίες είχε εκτεθεί κάποια στιγμή (Swanson, Cooney, & 

McNamara, 2004 ό.α. στο Παντελιάδου, 2011). Τα προβλήματα μνήμης αποτελούν 

ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Τα 

προβλήματα αυτά έχουν άμεση σχέση με την ανάγνωση και την ορθογραφία 

(Παντελιάδου, 2011; Πολυχρονοπούλου, 2012). Συγκεκριμένα, τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες έχουν χαμηλή μνήμη σε έργα που προϋποθέτουν γλωσσική 

επεξεργασία. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν για να αποθηκεύσουν πληροφορίες 

με τρόπο που θα τα διευκολύνει να τις ανακαλέσουν όταν τις χρειαστούν θεωρούνται 

φτωχές. Όπως αναφέρει o Sousa (2001) στο Πολυχρονοπούλου (2012) τα κύρια 

δομικά μέρη της μνήμης είναι η αισθητήρια μνήμη, η εργαζόμενη μνήμη και η 

μακρόχρονη μνήμη. Στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες τα μεγαλύτερα και 

σημαντικότερα προβλήματα στον μνημονικό μηχανισμό αφορούν την εργαζόμενη 

μνήμη (Oakhill & Yuill, 1996 ό.α. στο Παντελιάδου, 2012).  

Όπως έχουν αποδείξει κατά καιρούς έρευνες η αδυναμία των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες να κωδικοποιήσουν και να επεξεργαστούν με κατάλληλο 
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τρόπο πληροφορίες προκαλούν κυρίως τα προβλήματα εργαζόμενης μνήμης 

(Παντελιάδου, 2004, 2011 ό.α. στο Πολυχρονοπούλου, 2012). Γενικότερα, οι μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν μειωμένη ικανότητα εργαζόμενης μνήμης. 

Ωστόσο, η δυσκολία αυτή είναι γενικευμένη και δεν παρατηρείται μόνο στο πεδίο 

στο οποίο εντοπίζεται η μαθησιακή δυσκολία. Πιο συγκεκριμένα, δυσκολεύονται 

στην ακολουθία ανάκλησης φωνημάτων, λέξεων, ψευδολέξεων, ενώ τα προβλήματα 

στην εκτελεστική επεξεργασία ανάκλησης σχετίζονται κυρίως με την 

παρακολούθηση της πορείας (Παντελιάδου, 2011). Ακόμη, σύμφωνα με την 

Πολυχρονοπούλου (2012) οι βασικές διαταραχές της μνήμης και της σκέψης γίνονται 

εμφανείς με την αδυναμία του παιδιού να οργανώσει τη σκέψη του ώστε να γράψει 

μια έκθεση ή για να διηγηθεί μια ιστορία αναφέροντας τα γεγονότα με λογική σειρά. 

Ως αποτέλεσμα ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα στη συνοχή ιδεών και στην 

εξαγωγή συμπερασμάτων.  

 

1.4.5 Μεταγνωστικές δεξιότητες 

Μεταγνώση θεωρείται η γνώση για τις γνωστικές λειτουργίες του ατόμου, η 

ενεργητική παρακολούθησή τους από το ίδιο το άτομο, αλλά και οι διορθωτικές 

ενέργειες στις οποίες προβαίνει όταν αντιμετωπίζει προβλήματα σε αυτές (Τομαράς, 

2012). Με την αναγνώριση της μεταγνωστικής θεωρίας εδραιώθηκε η άποψη ότι η 

αποτελεσματική μάθηση προϋποθέτει την αποτελεσματική χρήση στρατηγικών, την 

ενεργητική παρακολούθηση της πορείας του έργου και τον αναστοχασμό πάνω στα 

αποτελέσματα. Ερευνώντας τα χαρακτηριστικά αυτά σε μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες παρατηρήθηκε ότι η σχολική επίδοση των παιδιών αυτών επηρεάζεται από 

σημαντικά μεταγνωστικά ελλείμματα (Baker & Brown, 1984· Garner, 1988·Wong, 

1985 ό.α. στο Παντελιάδου, 2011). Τα προβλήματα αυτά καλύπτουν ένα μεγάλο 

εύρος δεξιοτήτων όπως είναι η αναγνώριση των απαιτήσεων ενός έργου και ο 

κατάλληλος αρχικός σχεδιασμός, η επιλογή και εφαρμογή των στρατηγικών, η 

παρακολούθηση και ρύθμιση της απόδοσης στο έργο και η αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του γνωστικού έργου (Παντελιάδου, 2011). 

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Τομαρά (2012), οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα μεταγνωστικού τύπου στην αναγνώριση των 

απαιτήσεων του έργου και του σχεδιασμού του. Έχοντας αναλάβει ένα έργο 
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αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον εντοπισμό των απαιτήσεων του ή ερμηνεύουν 

λανθασμένα τις απαιτήσεις του έργου αυτού. Προβληματίζονται, επίσης, στην 

επιλογή και στην εφαρμογή στρατηγικών. Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουν την 

αξία της χρήσης στρατηγικών, αδυνατούν να εντοπίσουν τον τρόπο με τον οποίο να 

τις εφαρμόσουν. Ως αποτέλεσμα, αδυνατούν να υποστηρίξουν τη γνωστική τους 

προσπάθεια καθώς δεν χρησιμοποιούν τις στρατηγικές αυτές ευέλικτα. Ένα ακόμη 

πρόβλημα μεταγνωστικού τύπου είναι η παρακολούθηση και η ρύθμιση της 

απόδοσης στο έργο. Πιο αναλυτικά, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεδομένου 

του προβλήματος που αντιμετωπίζουν στη παρακολούθηση του έργου συχνά 

παραιτούνται ή ολοκληρώνουν παθητικά το έργο το οποίο ανέλαβαν. Τέλος, 

δυσκολεύονται στην αναγνώριση των τελικών αποτελεσμάτων του έργου. Δεν 

αξιολογούν τους στόχους που είχαν θέσει αρχικά και καταλήγουν σε συμπεράσματα 

με βάση της διαδικασίες που υλοποιήθηκαν. Κατά συνέπεια, δεν αποκτούν νέα 

μεταγνωστική γνώση, ενώ δεν σημειώνεται βελτίωση αναφορικά με τις 

μεταγνωστικές τους δεξιότητες (Τομαράς, 2012).  

 

1.4.6 Κίνητρα 

Είναι γνωστό ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν μειωμένη πρόθεση 

για μάθηση, αλλά και μειωμένο ενδιαφέρον για την εκτέλεση σχολικών έργων. Για 

τον λόγο αυτό η παροχή κινήτρων στα παιδιά αυτά είναι πολύ σημαντική, καθώς 

επηρεάζει τον τρόπο με την οποία αυτά προσεγγίζουν τη μάθηση. Όπως αναφέρουν οι 

Borkowski, 1992· Pintrich & Schrauben, 1992 ό.α. στο Παντελιάδου, 2011 οι 

επιδράσεις των κινήτρων είναι σημαντικές και μεγάλης αξίας. Οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες δεν εμφανίζουν ισχυρά κίνητρα και υιοθετούν παθητικές 

μορφές μάθησης. Πιο αναλυτικά, η επαναλαμβανόμενη σχολική αποτυχία μειώνει την 

αυτοπεποίθηση των παιδιών, θεωρούν ότι οι ικανότητες τους είναι περιορισμένες και 

ότι οι προσπάθειες του θα καταλήξουν σε αποτυχία (Licht & Kistner, 1986 ό.α. στο 

Παντελιάδου, 2011). Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές διαρκώς επιδιώκουν την αποφυγή 

σχολικών έργων, έτσι ώστε να αποφύγουν μια ενδεχόμενη αποτυχία.  

Ωστόσο όμως, αυτό δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Παρά την συνεχή 

αποτυχία τους, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν αποδίδουν την αποτυχία 

τους αυτή περισσότερο στην ανεπαρκή προσπάθεια που κατέβαλαν και λιγότερο στις 
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μειωμένες ικανότητές τους (Pearl, 1982 ό.α. στο Παντελιάδου, 2011). Ταυτόχρονα, 

ακόμα και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα σημειώσουν επιτυχία, δεν θα 

αποδώσουν την επιτυχία αυτή στις ικανότητες τους, αλλά σε παράγοντες που δεν 

είναι δυνατό να ελέγχουν οι ίδιοι, όπως είναι η τύχη ή η ευκολία του έργου που 

εκτέλεσαν. 

Ακόμη, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες πολύ συχνά υιοθετούν χαμηλές 

πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας. Οι πεποιθήσεις αυτές δίνουν στους μαθητές 

την δυνατότητα να ερμηνεύουν προηγούμενες γνωστικές επιτυχίες ή αποτυχίες, αλλά 

και να αποφύγουν τις περιστάσεις που πιστεύουν ότι υπερβαίνουν τις δυνατότητες 

τους (Tollefson, 2000 ό.α. στο Παντελιάδου, 2011). Στους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες, οι πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας συνοδεύονται από προσδοκία 

χαμηλής επίδοσης, παραίτησης από το σχολικό έργο και απροθυμία να καταβάλλουν 

μεγαλύτερη προσπάθεια. Έτσι, οι μαθητές θέτουν χαμηλούς στόχους, τους οποίους 

δεν υποστηρίζουν με προσπάθεια και επιμονή (Παντελιάδου, 2011).     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Δυσλεξία 

2.1 Ορισμοί 

Η δυσλεξία, ή αλλιώς δυσκολία στην ανάγνωση, αποτελεί την πιο μελετημένη μορφή 

μαθησιακών δυσκολιών. Είναι η κατάσταση κατά την οποία το παιδί αποδίδει στην 

ανάγνωση λιγότερο του επιπέδου που αντιστοιχεί στο νοητικό του δυναμικό, αλλά 

και στην επίδοσή του στα άλλα μαθήματα (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).  

Όπως παρατίθεται από το British Dyslexia Association (2005:19 ό.α. στο 

Πολυχρονοπούλου, 2012) «Η δυσλεξία είναι ένας συνδυασμός ικανοτήτων και 

δυσκολιών που επηρεάζουν τη διαδικασία της μάθησης στην ανάγνωση, στη γραφή, 

στην ορθογραφία και μερικές φορές στην αριθμητική. Συνοδευτικές δυσκολίες 

μπορεί να υπάρχουν στο ρυθμό επεξεργασίας πληροφοριών, στη βραχυπρόθεσμη 

μνήμη, στην αλληλουχία, στην ακουστική ή/και οπτική αντίληψη και στο 

γραφοκινητικό συντονισμό. Η δυσλεξία δεν οφείλεται σε αισθητηριακή βλάβη, 

νοητική ανεπάρκεια ή συναισθηματικές διαταραχές. Είναι εγγενής στο άτομο, 

εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και διαφέρει στον τρόπο εκδήλωσης από 

άτομο σε άτομο». Όπως αναφέρει και η Πολυχρονοπούλου (2012) «Δυσλεξία είναι 

μία σοβαρή δυσκολία που παρουσιάζεται στην παιδική ηλικία και χαρακτηρίζεται 

από δυσκολία ή αποτυχία στην εκμάθηση της ανάγνωσης, της γραφής και της 

ορθογραφίας. Το παιδί μπορεί να έχει πρόβλημα σε μία, σε περισσότερες ή σε όλες 

τις παραπάνω περιοχές. Το πρόβλημά του όμως δεν οφείλεται σε νοητική 

καθυστέρηση, σε ψυχικές διαταραχές, σε κακή όραση ή σε πολιτισμική 

αποστέρηση».  

Η δυσλεξία θεωρείται η κυριότερη μαθησιακή δυσκολία γιατί περιλαμβάνει 

στοιχεία από όλες τις μορφές των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Αρχικά φαίνεται 

να παρουσιάζεται ως δυσκολία κατάκτησης και επεξεργασίας του γραπτού λόγου. 

Ωστόσο όμως, συνδέεται στη πραγματικότητα με όλες τις λειτουργίες της γλώσσας, 

έχοντας παράλληλα προεκτάσεις και στην μαθηματική σκέψη (Τομαράς, 2012). 

Αποτελεί ένα είδος δυσκολίας που έχει σχέση με όλες τις πλευρές της γλωσσικής 

λειτουργίας, δηλαδή την ανάγνωση, την γραφή, την κατανόηση, την έκφραση, παρά 
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το γεγονός ότι η δυσκολία εμφανίζεται με πιο πολλά και πιο έντονα συμπτώματα σε 

μία μόνο γλωσσική λειτουργία. Συμπτώματα της δυσλεξίας παρουσιάζονται και στον 

προφορικό λόγο επηρεάζοντας τον σημαντικά, καθώς η επεξεργασία του λόγου 

δυσχεραίνεται σε όλα τα επίπεδα της γλωσσικής λειτουργίας. 

   

2.2 Συχνότητα εμφάνισης 

Η συχνότητα εμφάνισης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών κυμαίνεται από 3 έως 

15%. Σε κοινωνικά αποστερημένες ομάδες έχουν παρατηρηθεί υψηλότερα ποσοστά. 

Μεγαλύτερη συχνότητα έχει αναφερθεί στις Δυτικές Κοινωνίες (Makita, 1968 ό.α. 

στο Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991). Η αναλογία αγοριών - κοριτσιών κυμαίνεται 

από 3-4:1. Σε έρευνα που έγινε από τους Μαρκοβίτη & Τζουριάδου (1991), ανάλογα 

με το βαθμό σοβαρότητας των δυσκολιών, στις τέσσερεις πρώτες τάξεις του 

Δημοτικού καταγράφηκαν τα παρακάτω ποσοστά:  

Σοβαρές δυσκολίες: μεγαλύτερη συχνότητα στην Α’ και Γ’ τάξη (13 και 15% 

αντίστοιχα), παρατηρήθηκε μείωση κατά 50% στην Β’ τάξη (7%) και μεγάλη 

υποχώρηση στη Δ’ όπου το ποσοστό σταθεροποιείται στο 4%.  

Ήπιες δυσκολίες: μεγαλύτερη συχνότητα παρατηρείται στις Β’ και Γ’ τάξεις 

(31 και 33% αντίστοιχα). Στην Α’ και Δ’ το ποσοστό είναι χαμηλότερο στα ίδια 

περίπου επίπεδα (22 και 20% αντίστοιχα).  

Όσον αφορά το φύλο, τα αγόρια παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό σοβαρών 

δυσκολιών στις τρεις πρώτες τάξεις σε σχέση με τα κορίτσια. Ωστόσο, στη Δ’ τάξη τα 

ποσοστά αγοριών – κοριτσιών βρίσκονται στα ίδια επίπεδα. Οι ήπιες δυσκολίες 

εμφανίζονται σε χαμηλότερο ποσοστό στα κορίτσια, σε όλες τις τάξεις.    

 

2.3 Τύποι δυσλεξίας  

Όταν αναφερόμαστε στο θέμα της δυσλεξίας, είναι πολύ σημαντικό να διακρίνουμε 

την επίκτητη από την ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). Η 

αναφορά στην επίκτητη δυσλεξία δεν είναι απλώς χρήσιμη, όπως αναφέρει ο 

Πόρποδας (1997), αλλά αναγκαία για την καλύτερη κατανόηση της ειδικής 

δυσλεξίας.  
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Ο όρος «επίκτητη δυσλεξία» αναφέρεται σε άτομα που ενώ είχαν κατακτήσει 

το μηχανισμό της ανάγνωσης (Αναστασίου, 1998) και τις ικανότητες γραφής και 

ορθογραφίας (Πόρποδας, 1997) αντιμετώπισαν στη συνέχεια, εξαιτίας εγκεφαλικών 

βλαβών, αναγνωστικές δυσκολίες (Carlson, 1994 ό.α. στο Αναστασίου, 1998). Έχουν 

αναφερθεί διάφοροι τύποι επίκτητης δυσλεξίας, όπως είναι η βαθιά δυσλεξία, η 

επιφανειακή δυσλεξία, η φωνολογική δυσλεξία, η άμεση δυσλεξία και η συλλαβικού 

τύπου δυσλεξία. 

Βαθιά δυσλεξία 

Η κατηγορία περιλαμβάνει τα λεγόμενα οπτικά λάθη. Ο αναγνώστης θεωρεί ένα 

γράμμα ή μια λέξη για μία άλλη (π.χ. «φ» για «ψ» ή «κατσαρό» για «κάστανο». 

Κάνουν επίσης χαρακτηριστικά σημασιολογικά λάθη στην ανάγνωση μεμονωμένων 

λέξεων (π.χ. διαβάζουν «δέντρα» αντί «δάσος» ή «πίθηκος» αντί «χιμπατζής») 

(Αναστασίου, 1998; Πόρποδας,1998). 

Επιφανειακή δυσλεξία 

Στη κατηγορία αυτή κατατάχτηκαν τα λάθη της μετατροπής των γραφημάτων σε 

φωνήματα (Πόρποδας, 1998). Τα άτομα με επιφανειακή δυσλεξία έχει παρατηρηθεί 

ότι διαβάζουν με τη φωνητική μέθοδο. Διαβάζουν μεγαλόφωνα λέξεις που έχουν 

ομαλή ορθογραφία, ωστόσο αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ανάγνωση λέξεων με 

«ανώμαλη» ορθογραφία (π.χ. στην ανάγνωση της λέξης παύλα μπορεί να διαβάσουν 

τη λέξη πά-ύλα) (Αναστασίου, 1998). 

Φωνολογική δυσλεξία  

Στη κατηγορία αυτή ανήκουν άτομα, τα οποία διαβάζουν οικείες λέξεις, 

δυσκολεύονται όμως στην ανάγνωση μη οικείων λέξεων, ενώ αδυνατούν να 

διαβάσουν ψευδολέξεις. Στη κατηγορία της φωνολογικής δυσλεξίας δεν 

πραγματοποιούνται σημασιολογικά λάθη. Ωστόσο, προκαλούνται οπτικά λάθη, όπως 

οπτικά όμοιες καταστάσεις (Αναστασίου, 1998). 

Άμεση δυσλεξία 

Άτομα με άμεση δυσλεξία είναι ικανοί να διαβάσουν μεγαλόφωνα, αν και δεν 

καταλαβαίνουν τη σημασία των λέξεων που διαβάζουν. Μπορούν να διαβάζουν 

απλές ή δύσκολες ορθογραφικά λέξεις που τους ήταν ήδη οικείες πριν την 
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εγκεφαλική βλάβη, ωστόσο δεν μπορούν να διαβάσουν σωστά ψευδολέξεις ή λέξεις 

που δεν άνηκαν νωρίτερα στο λεξιλόγιό τους (Αναστασίου, 1998).  

Λεκτικού τύπου ή γράμμα – γράμμα δυσλεξία 

Στην κατηγορία αυτή τα άτομα αδυνατούν να αναγνωρίσουν τις λέξεις ως σύνολο ή 

να τις διαβάσουν συλλαβικά. Παρόλαυτά έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν 

ατομικά γράμματα και να διαβάσουν τη λέξη γράμμα – γράμμα, ένα κάθε φορά, έτσι 

ώστε στη συνέχεια να διαβάσουν τη λέξη ως σύνολο. Ως αποτέλεσμα διαβάζουν με 

πολύ αργό ρυθμό, ιδιαίτερα τις μεγαλύτερες λέξεις. Όταν επιχειρούν να διαβάσουν 

γρήγορα κάνουν αρκετά παραλεξικά λάθη (π.χ. «α-ί-θο-υ-σα» αντί «αίθουσα») 

(Αναστασίου, 1998). 

Ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία: Το πρόβλημα της ειδικής δυσλεξίας 

διακρίνεται σε διάφορους τύπους. Η διαφοροποίηση αυτή εξυπηρετεί τον 

προγραμματισμό της ειδικής αναγνωστικής αγωγής. Τα δυσλεκτικά άτομα με βάση 

τις δυσκολίες τους κατατάσσονται σε μια από τις δύο κατηγορίες: την «οπτική 

δυσλεξία» και την «ακουστική δυσλεξία» (Πόρποδας, 1993).  

Οπτική δυσλεξία 

Τα άτομα με οπτική δυσλεξία παρουσιάζουν δυσκολία στη μάθηση διαμέσου της 

οπτικής λειτουργίας. Συγκεκριμένα, δυσκολεύονται να διακρίνουν σύνθετα σχέδια, 

να αντιληφθούν και να αναπαράγουν οπτικές ακολουθίες, όπως επίσης είναι πιθανό 

να χαρακτηρίζονται από αδεξιότητα στην γενική τους κινητικότητα.  

Στην ανάγνωση το οπτικά δυσλεκτικό παιδί, λόγω της αδυναμίας της οπτικής 

μνήμης για οπτικά σύνολα, συγχέει συνήθως λέξεις ή γράμματα που παρουσιάζουν 

οπτική ομοιότητα ή καθρεπτική αντιστοιχία. Ως αποτέλεσμα, το παιδί αυτό 

δυσκολεύεται να αναγνωρίσει άμεσα τις λέξεις. Συνήθως αντιμετωπίζει τις λέξεις σαν 

να τις βλέπει για πρώτη φορά και για αυτόν το λόγο έχει περιορισμένο οπτικό 

λεξιλόγιο. 

Στην ορθογραφία η απόδοση του οπτικά δυσλεκτικού παιδιού είναι χαμηλή, 

ενώ παρατηρούνται σε αυτή φωνητικά λάθη. Ωστόσο, δεν είναι απίθανο ένα 

δυσλεκτικό παιδί να γράφει σωστά ορθογραφικά «ανώμαλες» λέξεις, αλλά να κάνει 

ορθογραφικά λάθη σε σχετικά εύκολες και γνωστές του λέξεις (Πόρποδας, 1993). 



27 
 

Ακουστική δυσλεξία 

Η ανάγνωση, αν και σχετίζεται άμεσα με το οπτικό σύστημα, υποβοηθιέται από 

λειτουργίες ακουστικής φύσεως, όπως είναι η ικανότητα για τη διάκριση ηχητικών 

ομοιοτήτων ή διαφορών και η ικανότητα σύνθεσης ήχων σε λέξεις και το αντίστροφο. 

Στην άποψη αυτή στηρίζεται η αναγνώριση της ακουστικής δυσλεξίας ως ξεχωριστής 

μορφής αδυναμίας. 

Οι μαθητές με ακουστική δυσλεξία δυσκολεύονται να αναλύσουν τις λέξεις σε 

ακουστικές μονάδες, αλλά και να συνθέσουν συλλαβικές ακουστικές μονάδες σε 

λεξικά σύνολα. Παρουσιάζουν επίσης δυσκολία στη διάκριση ακουστικών 

λεπτομερειών και στην αναπαραγωγή στην ηχητικών ενοτήτων. Ωστόσο, σύμφωνα με 

τους Johnson & Myklebust (1967) ό.α. στο Πόρποδας (1993) η κυριότερη δυσκολία 

των μαθητών αυτών είναι η ανικανότητα τους να αντιληφθούν τις ομοιότητες των 

αρχικών και/ή τελικών ήχων των λέξεων. Πιο αναλυτικά, ο ακουστικά δυσλεκτικός 

μαθητής ενδεχομένως να μην αντιληφθεί το διπλό ήχο στο συμφωνικό σύμπλεγμα 

των λέξεων (π.χ. αντί για «κλαίει» διαβάζουν «καίει», αντί για «βάλτος» διαβάζουν 

«βάτος», κ.τ.λ.). 

Όσον αφορά την γραφή και την ορθογραφία, η δυσκολία του παιδιού να 

διαβάσει φωνητικά έχει επιπτώσεις στην ικανότητά του να γράψει φωνητικά. Ως 

αποτέλεσμα, η απόδοση του ακουστικά δυσλεκτικού παιδιού είναι ιδιαίτερα χαμηλή 

και μάλιστα χαμηλότερη της αναγνωστικής του επίδοσης. Έτσι, οι μόνες λέξεις τις 

οποίες μπορεί να γράφει σωστά είναι αυτές που ανήκουν στο οπτικό του λεξιλόγιο. Η 

παράληψη ενδιάμεσων συλλαβών της λέξης είναι ανάμεσα στα λάθη που κάνουν οι 

μαθητές με ακουστική δυσλεξία, ίσως γιατί δεν μπορούν να διακρίνουν όλα τα μέρη 

του συνόλου της λέξης.  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν αμιγείς περιπτώσεις σε κάθε 

έναν από αυτούς τους δύο τύπους της δυσλεξίας. Αντιθέτως, το συνηθέστερο είναι ότι 

σε κάθε περίπτωση δυσλεκτικού παιδιού είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνυπάρχουν και 

οι δύο τύποι δυσλεξίας: η οπτική και η ακουστική (Πόρποδας, 1993). 
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2.4 Βασικές ικανότητες μαθητών με δυσλεξία 

Σύμφωνα με τον Τομαρά (2012) οι μαθητές με δυσλεξία:  

o Σκέφτονται περισσότερο με εικόνες παρά με λέξεις.  

o Είναι εξαιρετικά διαισθητικοί και διορατικοί.  

o Διακατέχονται από περισσότερη περιέργεια σε σχέση με τους συνομιλήκους 

τους.  

o Έχουν ιδιαίτερα ζωηρή φαντασία.  

o Έχουν την ικανότητα να βιώνουν τη σκέψη ως πραγματικότητα.  

o Σκέφτονται και αντιλαμβάνονται πολυδιάστατα χρησιμοποιώντας όλες τις 

αισθήσεις τους.  

o Αναπτύσσουν την ικανότητα του εγκεφάλου να δημιουργεί και να 

διαφοροποιεί ό,τι αντιλαμβάνεται. 

o Έχουν πολύ αυξημένη συνείδηση του περιβάλλοντός τους.  

Σύμφωνα με την Τρίγκα-Μερτίκα (2010): 

o Έχουν πολύ καλή παρατηρητικότητα. 

o Χρησιμοποιούν τα χέρια τους με μεγάλη εφευρετικότητα και επιδεξιότητα.  

o Έχουν πρακτικό πνεύμα. Μπορεί να δουλέψουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

πριν από τους άλλους μαθητές, ακόμη και να τον επισκευάσουν.  

o Τρελαίνονται με τον αθλητισμό. Μπορεί να διακρίνονται σε ατομικά 

αθλήματα.  

o Έχουν καλή κριτική σκέψη.  

Αυτές οι βασικές ικανότητες, αν δεν καταπιεστούν, ανατραπούν ή 

ακυρωθούν από τους γονείς ή τους εκπαιδευτικούς, καταλήγουν σε δύο 

χαρακτηριστικά: ευφυΐα ανώτερη του φυσιολογικού και ασυνήθιστα δημιουργικά 

ταλέντα (Τομαράς, 2012). 

 

2.5 Γενικά χαρακτηριστικά παιδιών με ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία 

Σχεδόν όλοι οι μελετητές του προβλήματος της δυσλεξίας συμφωνούν ότι οι 

κυριότερες ενδείξεις του προβλήματος είναι οι εξής: αρχικά, υπάρχει ασυμφωνία 

ανάμεσα στην νοητική ικανότητα του παιδιού και στην αναγνωστική-ορθογραφική 
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επίδοσή του. Ακόμη, ο μαθητής με δυσλεξία δυσκολεύεται αρκετά στην επεξεργασία 

των συμβόλων της γραπτής γλώσσας. Επίσης, η ανάγνωση του μαθητή αυτού έχει 

ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές σε σχέση με την ανάγνωση ενός κανονικού 

αναγνώστη. Τέλος, η καθυστέρηση που παρουσιάζει στην ανάγνωση σε συνδυασμό 

με την ορθογραφική του καθυστέρηση δεν αποτελούν μέρος μιας γενικότερης 

μαθησιακής του καθυστέρησης (Πόρποδας, 1993).  

o Δυσκολία με τον προσανατολισμό στο χώρο (π.χ. σύγχυση του 

αριστερά/δεξιά). 

o Προσθαφαιρέσεις και αντιστροφές γραμμάτων, συλλαβών και λέξεων κατά 

την ανάγνωση και γραφή. 

o Δυσκολία στην έκφραση ιδεών σε γραπτή μορφή. 

o Αδύναμη βραχυπρόθεσμη μνήμη και μνήμη ακολουθιών. 

o Σύγχυση γραμμάτων που μοιάζουν ακουστικά ή οπτικά κατά την γραφή και 

την ανάγνωση (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). 

o Σύγχυση ως προς το κυρίαρχο χέρι, μάτι, πόδι.  

o Ενδεχόμενη κινητική αδεξιότητα ή υπερκινητικότητα. 

o Σύγχυση στην αντίληψη της έννοιας του χρόνου. 

o Δυσκολία στην επανάληψη πολυσύλλαβων λέξεων και αριθμών με 

αντίστροφη σειρά (Πόρποδας, 1993). 

o Δυσκολίες στην εξεύρεση του ονόματος γνωστών αντικειμένων κατά την 

προφορική ομιλία (π.χ. καρέκλα, καναπές). 

o Σύγχυση με οδηγίες όπως: «Πήγαινε στο δωμάτιό σου, στην ντουλάπα 

αριστερά, στο δεύτερο συρτάρι…» 

o Η εκμάθηση της ώρας μπορεί να γίνει με σχετική καθυστέρηση. Υπάρχει 

σύγχυση του «και», «παρά». 

o Έλλειψη οργάνωσης σε διάφορες δραστηριότητες π.χ. με τα αντικείμενα της 

σχολικής τσάντας, του δωματίου, των παιχνιδιών, του γραφείου, στον τρόπο 

οργάνωσης της μελέτης κ.α. 

o Ανεξήγητες «καλές» και «κακές» μέρες στο σχολείο και στο σπίτι, χωρίς να 

υπάρχει κάποια εμφανής αιτία (Αναστασίου, 1998). 

o Αποσπάται διαρκώς η προσοχή τους όταν μιλάνε. 

o Συχνά ξεχνάνε τις εργασίες τους, δεν ξέρουν τι πρέπει να μελετήσουν, δεν 

θυμούνται τις ανακοινώσεις του σχολείου. 
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o Δυσκολεύονται να απομνημονεύσουν ονόματα, ημερομηνίες, κείμενα. 

o Πολλές φορές δυσκολεύονται να εκφράσουν με σωστά και πλούσια λόγια τις 

ιδέες τους.  

o Κάνουν ορθογραφικά λάθη ακόμα και στην αντιγραφή. 

o Απογοητεύονται εύκολα και παραιτούνται. 

o Δεν προγραμματίζουν καλά το χρόνο τους (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). 

 

2.6 Χαρακτηριστικές δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή και την 

ορθογραφία 

Τα περισσότερα και πιο χαρακτηριστικά δυσλεκτικά λάθη είναι τα εξής: (Τρίγκα-

Μερτίκα, 2010): 

α. Λάθη γραμμάτων: Αναγραμματισμοί (ρολόι – λορόι), παραλείψεις (κήπος – κπος ή 

κηπς), αντικατάσταση γραμμάτων και καθρεπτική γραφή.  

β. Λάθη σε συλλαβές: Πρόσθεση (νερό – νενερο), απλοποίηση φθογγικών 

συμπλεγμάτων και τραυλισμοί.  

γ. Λάθη με λέξεις: Περιληπτοποίηση (Ο Νίκος ήρθε σπίτι – Νικοθεπιτι), 

αντικατάσταση λέξεων από άλλες, χωρισμός της λέξης, αδυναμία αναγνώρισης 

γνωστής λέξης σε άγνωστο κείμενο.  

δ. Λάθη στη χρήση των σωστών γραμματικών τύπων.  

ε. Διακοπτόμενη ανάγνωση. 

Σύμφωνα με τον Αναστασίου (1998) ορισμένα από τα λάθη που κάνουν τα 

παιδιά με δυσλεξία στην ανάγνωση είναι τα εξής: 

o Αργή και διστακτική ανάγνωση. 

o Χάσιμο της σειράς στο κείμενο, κυρίως όταν τελειώνει μια σειρά και αρχίζει η 

επόμενη. Παράλειψη ή επανάληψη φράσεων ή προτάσεων.  

o Δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση, όταν η ανάγνωση γίνεται από το 

ίδιο το παιδί. Αυτό συμβαίνει καθώς το παιδί δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην 

ορθή και ακριβή ανάγνωση, παρά στην κατανόηση του κειμένου.  

o Αντικαταστάσεις λέξεων που σχετίζονται με το πρώτο γράμμα, την πρώτη ή 

μια άλλη αναγνωρίσιμη συλλαβή (π.χ. παιδί αντί πόδι, έμπορος αντί εμπόριο). 

o Παρατονισμός των λέξεων. 
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o Αντικατάσταση λέξεων από άλλες που έχουν την ίδια ή συγγενή σημασία (π.χ. 

ποτάμι-νερό, δέντρο-ξύλο). 

o Πρόσθεση επιπλέον φθόγγων ή συλλαβών σε μια λέξη (π.χ. πανολοπλία αντί 

πανοπλία). 

o Δυσκολίες στις πολυσύλλαβες και στις μη οικείες λέξεις.  

o Παράλειψη ή επανάληψη μικρών λέξεων (π.χ. και, να, το). 

o Λαθεμένη προφορά φωνηέντων (π.χ. κόνω-κάνω). 

o Καθρεφτική ανάγνωση μικρών λέξεων (π.χ. αχ-χα, αν-να). 

o Αγνόηση των σημείων στίξης. Ανάγνωση «χωρίς ανάσα», δηλαδή χωρίς να 

γίνεται η ανάλογη παύση σε τελείες ή κόμματα. Ερωτηματικά και θαυμαστικά 

δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

Χαρακτηριστικές δυσκολίες στη γραφή και την ορθογραφία (Αναστασίου, 1998): 

o «Παράξενη» ορθογραφία (π.χ. ποφαλι αντί προβατάκι, νοσκι αντί μουσική). 

o Παραλείψεις ή επαναλήψεις γραμμάτων και συλλαβών μέσα στην ίδια λέξη 

(π.χ. λιμούλα αντί λιμνούλα, πετααω αντί πετάω).  

o Δεν τονίζονται ή «παρατονίζονται» οι λέξεις.  

o Δυσκολίες και λάθη στην αντιγραφή (από πίνακα κλπ.). 

o Παράλειψη ή επανάληψη μικρών λειτουργικών λέξεων (π.χ. και, να, θα). 

o Συντόμευση λέξεων (π.χ. στάτης αντί στρατιώτης, λνο αντί λάχανο). 

o Αντιστροφές και μεταθέσεις γραμμάτων και συλλαβών μέσα στην ίδια λέξη 

(π.χ. πέρτα αντί πέτρα, μόνος αντί νομός). 

o Αγνόηση των σημείων στίξης. 

o Συντακτικά λάθη. 

o Σπάνια ή ακατάλληλη χρήση των κεφαλαίων (π.χ. ο γιάννης Έφαγε παγωτό). 

o Αντικατάσταση γραμμάτων που μοιάζουν φωνητικά ή οπτικά μεταξύ τους. 

Πιο συχνές είναι οι αντικαταστάσεις των συμφώνων, κυρίως των β-φ, γ-χ, δ-θ. 

Άλλες συχνές αντικαταστάσεις είναι των θ-φ, β-θ, π-κ, π-τ, ζ-ξ, ξ-ψ, ζ-σ (π.χ. 

ξίχουλα-ψίχουλα). Αντικαταστάσεις γίνονται και μεταξύ των φωνηέντων, 

όπως α-ε, ε-ι, α-ο (π.χ. δόσος-δάσος). 

o «Κολλάνε» τις λέξεις μεταξύ τους (π.χ. Οαντώνηςκαιγω…). 

o Σύγχυση με τα συμπλέγματα συμφώνων (π.χ. πάτσα αντί πάστα). 



32 
 

o Ακατάστατη γραφή. Πολλές «μουντζούρες» και σβησίματα, ανισομεγέθη 

γράμματα και ατελής ευθυγράμμιση των λέξεων.  

o Καθρεφτική γραφή (π.χ. ε-3, ρ-9, 1ρρ4 αντί 1994). 

 

Τα παιδιά με δυσλεξία αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες στα μαθηματικά και την 

αριθμητική: 

o Δυσκολεύονται στην αριθμητική, ακόμα και αν έχουν καλή μαθηματική 

σκέψη.  

o Δυσκολεύονται να κάνουν πράξεις νοερά, ξεχνούν τα κρατούμενα, 

τοποθετούν σε λάθος σημείο τα ψηφία, δυσκολεύονται να θυμηθούν με τη 

σωστή σειρά τα βήματα λύσης των πράξεων ή κάνουν λάθος το αποτέλεσμα 

λόγω λαθών στη προπαίδεια (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). 

o Αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμάθηση των πινάκων του 

πολλαπλασιασμού. Όταν τους απαγγέλλουν «νεράκι», χάνουν τη σειρά ή 

μπερδεύονται.  

o Μπερδεύουν οπτικά όμοια μαθηματικά σύμβολα (π.χ. + και ×, - και =, < και 

>). 

o Μπερδεύουν οπτικά όμοιους αριθμούς (π.χ. 6 και 9, 16 με 61 ή 19 ή 91). 

o Προβληματίζονται σε νοερούς αριθμητικούς υπολογισμούς, γι ‘αυτό μετρούν 

με τα δάχτυλα ή κάνουν σημειώσεις σε ένα χαρτί (Αναστασίου, 1998). 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές με δυσλεξία αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στις 

μαθηματικές περιοχές, έννοιες και δεξιότητες, όπως (Αγαλιώτης, 2009):  

o Βασικοί μηχανισμοί: 

Κατάκτηση της έννοιας της διατήρησης των μεγεθών (αριθμού, ποσότητας, 

όγκου). 

Κατανόηση της θεσιακής αξίας των ψηφίων. 

 

o Αποκωδικοποίηση γραπτού/προφορικού λόγου 

Κατανόηση των ζητουμένων των προβλημάτων. 

Κατανόηση οδηγιών του εκπαιδευτικού. 
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Σύγχυση συμβόλων που μοιάζουν οπτικά (π.χ. 6/9) κατά τη γραφή και 

ανάγνωση. 

Σύνδεση όρων με τα σύμβολά τους και συμβόλων με τα ονόματά τους.  

 

o Κατεύθυνση/προσανατολισμός 

Θέση αριθμών και άλλων συμβόλων στο χώρο. 

Εργασία κατά τη σωστή κατεύθυνση (δεξιά/αριστερά, πάνω/κάτω).  

 

o Οργάνωση εργασίας  

Τήρηση σχεδίου επίλυσης προβλήματος.  

  

o Μνήμη  

Συγκράτηση αριθμητικών δεδομένων, και ειδικά των πινάκων του 

πολλαπλασιασμού. 

Συγκράτηση διαδικασιών και κανόνων. 

Συγκράτηση πληροφοριών κατά την εκτέλεση πράξεων (π.χ. κρατούμενα) και 

την επίλυση λεκτικών προβλημάτων (δεδομένα).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Δυσαναγνωσία 

3.1 Η έννοια της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στην ανάγνωση 

Η δυσκολία στην ανάγνωση είναι το πιο συνηθισμένο χαρακτηριστικό των παιδιών 

με μαθησιακές δυσκολίες. Εκτιμάται ότι το 90% των μαθητών με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες παραπέμπονται σε υπηρεσίες ειδικής αγωγής εξαιτίας των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν στην ανάγνωση (Heward, 2011). Σύμφωνα με τον ορισμό και τα 

διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV για να γίνει διάγνωση της δυσαναγνωσίας, η 

επίδοση του παιδιού στην ανάγνωση θα πρέπει να είναι κατώτερη από την 

αναμενόμενη λαμβάνοντας υπόψη τη χρονολογική ηλικία, αλλά και τη νοημοσύνη 

του παιδιού. Ταυτόχρονα, το αίτιο της δυσκολίας που αντιμετωπίζει το παιδί στην 

ανάγνωση δεν πρέπει να οφείλεται σε κάποιο αισθητηριακό πρόβλημα (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2003 ό.α. Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). Όπως αναφέρει ο Μάνος (1997), είτε 

το παιδί διαβάζει φωναχτά είτε από μέσα του, η ανάγνωση χαρακτηρίζεται από 

παραλείψεις, υποκαταστάσεις, παραμορφώσεις, είναι αργή, ενώ το παιδί κάνει λάθη 

στην κατανόηση. 

Οι μαθητές με διαταραχές στην ανάγνωση δυσκολεύονται να 

αποκωδικοποιήσουν με ταχύτητα και ακρίβεια το κείμενο που διαβάζουν. Για τον 

λόγο αυτό, δεσμεύουν σημαντικές γνωστικές πηγές και υπερφορτώνουν την ήδη 

περιορισμένη μνήμη τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζουν γενικευμένη 

αναγνωστική δυσκολία και αδυναμία καλής αναγνωστικής κατανόησης. Αντιθέτως, 

όταν η αποκωδικοποίηση του κειμένου γίνεται αυτόματα, οι μαθητές διαβάζουν το 

κείμενο χωρίς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια και ειδική προσοχή. Έτσι, αυτό 

επιτρέπει στον μαθητή να συγκεντρώνεται σε υψηλότερου επιπέδου επεξεργασία, η 

οποία αποβλέπει στην κατανόηση (Παντελιάδου, 2011). 

Οι μαθητές με δυσαναγνωσία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμάθηση του 

μηχανισμού ανάγνωσης και γραφής. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία να ερμηνεύσουν, 

να ανακαλέσουν και να μετασχηματίσουν τις έννοιες σε σύμβολα. Ως αποτέλεσμα, 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να συνδυάσουν τα γράμματα σε λέξεις, 

παραποιούν λέξεις, κάνουν αναστροφές σε γράμματα ή συλλαβές, μπερδεύουν λέξεις 

ή γράμματα που μοιάζουν στη γραφή ή στην προφορά. Αρκετές φορές, ωστόσο, τα 

παιδιά με δυσαναγνωσία παραλείπουν τις συνδετικές λέξεις και τα σημεία στίξης. 

Δυσκολεύονται να διαβάσουν χειρόγραφα, ακόμα κι αν είναι δικά τους. Το διάβασμά 
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τους χαρακτηρίζεται από μονοτονία και αχρωμία. Διαβάζουν αργά, διστακτικά, 

συλλαβιστά και χωρίς ροή. Πολλές φορές χάνουν τη σειρά του βιβλίου στην οποία 

βρίσκονται την ώρα που διαβάζουν. Αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στο να 

γυρίσουν από το τέλος της γραμμής στην αρχή της επόμενης, ενώ διαβάζουν χωρίς να 

σταματήσουν στην τελεία ή στο κόμμα (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). Διαβάζουν αργά και 

με δυσκολία, σταματούν συχνά για να προφέρουν μια λέξη συλλαβιστά ή γράμμα 

γράμμα και επαναλαμβάνουν συχνά μέρη του κειμένου ώστε να τα κατανοήσουν 

(Παντελιάδου, 2011). 

 

3.2 Χαρακτηριστικές δυσκολίες παιδιών με δυσαναγνωσία 

Οι μαθητές με δυσαναγνωσία στερούνται των βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων, οι 

οποίες απαιτούνται για τη στοιχειώδη ανάγνωση, ορθογραφία και γραφή (Κάκουρος 

& Μανιαδάκη, 2003 ό.α. Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). Οι τυπικές δυσκολίες των παιδιών 

αυτών είναι οι καθρεπτισμοί (π.χ. 3-ε), οι αντιμεταθέσεις (π.χ. αργός-αγρός), οι 

αναστροφές (π.χ. μ-η) και οι παραλείψεις (π.χ. σύνεση αντί σύνθεση). Το βασικότερο 

έλλειμμα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με διαταραχές ανάγνωσης αφορά τις 

διαδικασίες αποκωδικοποίησης, δηλαδή της αναγνώρισης των μεμονωμένων 

γραμμάτων και συλλαβών σε μια λέξη, σε συνδυασμό με τα προβλήματα ανάγνωσης 

απλών μικρών λέξεων (Olson et. al., 199. Stanovitch, 1994 ό.α. στο Τρίγκα-Μερτίκα, 

2010). Η συχνότητά της υπολογίζεται στο 4% των παιδιών της σχολικής ηλικίας, με 

το 60-80% να είναι αγόρια. 

Συνοψίζοντας, τα χαρακτηριστικά των μαθητών με διαταραχές στην 

ανάγνωση είναι τα εξής (Αναστασίου, 1998 ό.α. στο Τρίγκα-Μερτίκα, 2010):  

o Συλλαβίζουν, κομπιάζουν κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. 

o Δεν ακολουθούν τα σημεία στίξης.  

o Σε σχέση με τους συμμαθητές τους, τα παιδιά με δυσαναγνωσία αργούν να 

μάθουν το μηχανισμό ανάγνωσης. 

o Δεν κατανοούν επαρκώς το κείμενο που διάβασαν. 

o Άχρωμο διάβασμα, με λάθος χρωματισμό. 

o Χάνουν τη σειρά την οποία διαβάζουν στο βιβλίο. 

o Δυσκολεύονται σε πολυσύλλαβες και μη οικείες σε αυτά λέξεις. 
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o Τονίζουν λάθος τις λέξεις ή παραλείπουν εντελώς τον τόνο.  

o Αντικαθιστούν λέξεις από άλλες που έχουν την ίδια ή εγγενή σημασία 

(ποτάμι-νερό). 

o Αντιστρέφουν ή αλλάζουν τη σειρά των γραμμάτων (π.χ. στο-τος). 

o Κάνουν καθρεφτική ανάγνωση μικρών λέξεων (π.χ. νωπό-πονώ). 

o Επαναλαμβάνουν ή παραλείπουν μικρές λέξεις, όπως «να», «και». 

o Συγχέουν γράμματα που μοιάζουν μεταξύ τους, όπως π-τ ή γ-χ. 

o Αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα συμπλέγματα συμφώνων (π.χ. σαγίδα-

σφραγίδα). 

o Παρασυρόμενοι από μια γνώριμη σε αυτά συλλαβή μαντεύουν τη λέξη. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ειδική μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση 

συνοδεύεται συχνά και από την ειδική μαθησιακή δυσκολία στη γραπτή 

έκφραση/ορθογραφία ή και την ειδική μαθησιακή δυσκολία στα 

μαθηματικά/αριθμητική. Για την ακρίβεια, οι δυσκολίες αυτές, δηλαδή η 

δυσορθογραφία και η δυσαριθμησία, σπάνια ανευρίσκονται χωρίς την δυσαναγνωσία 

(Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Δυσγραφία-Δυσορθογραφία 

4.1 Η έννοια της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στην γραπτή 

έκφραση/ορθογραφία 

Η δυσορθογραφία είναι η ειδική μαθησιακή δυσκολία της ορθογραφίας που 

εντοπίζεται σε παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη (Πολομαρκάκη, 1989 ό.α. στο 

Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). Σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV, οι 

δεξιότητες γραφής του παιδιού θα πρέπει να είναι σημαντικά κατώτερες από τις 

αναμενόμενες σε σχέση με το νοητικό του επίπεδο, τη χρονολογική του ηλικία, αλλά 

και το επίπεδο της τάξης στην οποία φοιτά. Είναι πολύ συχνό η δυσορθογραφία να 

συνοδεύει την δυσαναγνωσία, ωστόσο όμως δεν αποκλείεται να υπάρχει και μόνη της 

(Snowling & Stackhouse, 1997 ό.α. στο Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). Η ύπαρξή της 

παραβλάπτει τη γραφή γραμματικά σωστών προτάσεων, την οργάνωση παραγράφων, 

την ορθογραφία και τον γραφικό χαρακτήρα (Παντελιάδου, 2011). Τα λάθη που 
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παρατηρούνται στη δυσκολία αυτή της γραπτής έκφρασης/ορθογραφίας οφείλονται 

σε: (α) Διαταραχές της οπτικής και ακουστικής αντίληψης και ακολουθίας, (β) 

Διαταραχές της ανάπτυξης του προφορικού λόγου και στη (γ) Δυσκολία στην 

οργάνωση του χώρου και του χρόνου (Borel-Maisony, 1977 ό.α. στο Τρίγκα-

Μερτίκα, 2010). 

Οι μαθητές με δυσκολίες στη γραφή και τη γραπτή έκφραση, παρά το νοητικό 

τους επίπεδο αντιμετωπίζουν προβλήματα τόσο στην ορθογραφία, το συντακτικό και 

την οργάνωση του γραπτού λόγου, όσο και στην ψυχοκινητική δεξιότητα της γραφής 

(Σπαντιδάκης, 2004 ό.α. στο Παντελιάδου, 2011). Οι μαθητές αυτοί συχνά διαφέρουν 

από τους συμμαθητές τους στην ορθογραφία, στον διαχωρισμό των γραμμάτων σε 

κεφαλαία και μικρά, αλλά και στη σωστή χρήση των σημείων στίξης (Παντελιάδου, 

2011).  

Για την ολοκλήρωση της γραφής με το χέρι απαιτείται ο συντονισμός των 

οπτικών, γνωστικών, κινητικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Οι περισσότεροι 

μαθητές δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παραγωγή ευανάγνωστων κειμένων, 

καθώς ο συντονισμός των δεξιοτήτων για την παραγωγή των κειμένων αυτών είναι 

εύκολος και άνετος. Πραγματοποιείται χωρίς δυσκολία, χωρίς να επιβαρύνει 

γνωστικά τους μαθητές. Αντίθετα, για κάποιους άλλους μαθητές η διαδικασία της 

γραφής αποτελεί μια επίπονη και κοπιώδης δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις αυτές, 

οπού ο μαθητής δηλαδή δυσκολεύεται να παράγει ευανάγνωστα κείμενα εύκολα και 

γρήγορα, προκύπτει μια σειρά προβλημάτων. Κατ’ αρχήν, δυσχεραίνεται η 

επικοινωνιακή του ικανότητα. Ακόμη, το δυσανάγνωστο κείμενο που παράγει ο 

μαθητής επηρεάζει αρνητικά την αυτοεικόνα του, ενώ παράλληλα προκαλούνται 

δυσκολίες στην ανάπτυξη των μεταγνωστικών του δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται 

με τη παραγωγή του γραπτού λόγου (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010).  

Μαθητές οι οποίοι παράγουν κείμενα με προβληματική εμφάνιση αποφεύγουν 

να χρησιμοποιούν τον γραπτό λόγο, τόσο σε σχολικές δραστηριότητες όσο και σε 

καθημερινές. Ωστόσο, πολλές φορές ένα κείμενο με ικανοποιητικό περιεχόμενο 

αποτυγχάνει το σκοπό του εξαιτίας της εμφάνισής του, η οποία προδιαθέτει αρνητικά 

τους αναγνώστες του κειμένου (Bain, 1991 ό.α. στο Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). 

Τα κείμενα των μαθητών με δυσορθογραφία είναι τις περισσότερες φορές 

μικρά σε έκταση, έχουν ατελές περιεχόμενο, ορθογραφική λάθη και χαρακτηρίζονται 
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από προβλήματα στη στίξη (Παντελιάδου, 2011). Επιπλέον, έχουν πολλές μη 

ολοκληρωμένες λέξεις, προσθήκες ή παραλείψεις γραμμάτων σε λέξεις, 

διαφορετικούς τρόπους γραφής (άλλοτε πλάγια, άλλοτε ορθά), ακανόνιστα σε 

μέγεθος γράμματα, ανάμειξη κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, κ.α. (Adams, 1990. 

Hanley & Gard, 1995 ό.α. στο Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). Τις πιο πολλές φορές το 

λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν οι μαθητές με δυσορθογραφία είναι περιορισμένο, ενώ 

η συντακτική δομή των προτάσεων φτωχή. Συχνά, τα κείμενά τους αποτελούνται από 

αρκετές περιττές πληροφορίες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μαθητές με 

διαταραχές στη γραπτή έκφραση και ορθογραφία αδυνατούν να συγκρατήσουν στη 

μνήμη τους πληροφορίες που σχετίζονται με το θέμα ανάπτυξης (Παντελιάδου, 

2011). Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις, ενώ ο 

μαθητής με δυσορθογραφία μπορεί να έχει αναπτυγμένες γλωσσικές, γνωστικές και 

μεταγνωστικές δεξιότητες, δεν μπορεί να γράψει ανάλογα εξαιτίας του προβλήματός 

του αυτού (Harris & Graham, 1992 ό.α. στο Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). 

 

4.2 Τύποι δυσγραφίας 

Ο Deuel (1995) χωρίζει σε τρείς κατηγορίες τη δυσγραφία (Σπαντιδάκης, 2004 ό.α. 

στο Τρίγκα-Μερτίκα, 2010): 

1. Δυσλεκτική δυσγραφία 

Στη κατηγορία αυτή, τα κείμενα του μαθητή είναι δυσανάγνωστα με αρκετά 

ορθογραφικά λάθη. Ωστόσο, δεν υπάρχουν προβλήματα στην αντιγραφή, το κράτημα 

του μολυβιού και την ταχύτητα των κινήσεων στο σχεδιασμό του γράμματος. Οι 

μαθητές που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία δυσγραφίας αδυνατούν να 

αντιστοιχίσουν τα φωνήματα σε γραφήματα και τα γραφήματα σε φωνήματα.  

2. Δυσγραφία οφειλόμενη σε προβλήματα λεπτής κινητικότητας 

Οι μαθητές σε αυτή τη κατηγορία δεν κάνουν ορθογραφικά λάθη, παρόλαυτά τα 

κείμενά τους είναι δυσανάγνωστα. Επιπλέον, παρατηρούνται προβλήματα κατά την 

αντιγραφή, στο κράτημα του μολυβιού, αλλά και στην ταχύτητα των κινήσεων για το 

σχεδιασμό του γράμματος. 

3. Δυσγραφία οφειλόμενη σε προβλήματα χωρικής αντίληψης 
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Σε περιπτώσεις όπου η δυσλεξία οφείλεται σε χωρικής αντίληψης προβλήματα τα 

κείμενα του μαθητή είναι δυσανάγνωστα. Παρατηρούνται προβλήματα στην 

αντιγραφή, αν και δεν υπάρχουν ορθογραφικά λάθη, ενώ η ταχύτητα γραφής είναι 

κανονική.  

 

4.3 Χαρακτηριστικά παιδιών με ειδική μαθησιακή δυσκολία στη 

δυσγραφία – δυσορθογραφία 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της δυσγραφίας κατά τους Kurtz (1994), Barbe, Wasylyk 

Hackeney & Braun (1984) ό.α. στο Τρίγκα-Μερτίκα (2010): 

o Ανάμειξη πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων μέσα στις λέξεις. 

o Ασυνέπειες στο μέγεθος και στο σχήμα των γραμμάτων. 

o Μη ολοκληρωμένες λέξεις και γράμματα ή παραλείψεις γραμμάτων και 

λέξεων.  

o Πολλά σβησίματα και διορθώσεις.  

o Αδέξιο ή προβληματικό κράτημα μολυβιού.  

o Δυσανάγνωστο κείμενο. 

o Προβληματική θέση του καρπού, του σώματος και της θέσης του τετραδίου.  

o Πολύ αργός ρυθμός γραφής ή αντιγραφής. 

o Ακατάλληλο διάστημα μεταξύ γραμμάτων και λέξεων. 

o Ανάμειξη της κάθετης, της πλάγιας και της συνεχούς γραφής. 

o Ψιθύρισμα των λέξεων κατά τη διάρκεια της γραφής τους.  

Όπως αναφέρει και ο Αναστασίου (1998) οι μαθητές με δυσγραφία – δυσορθογραφία: 

o Δεν χρησιμοποιούν τόνους ή τονίζουν λάθος. 

o Οι προτάσεις τους δεν έχουν σωστή σύνταξη. 

o Κάνουν πολλά ορθογραφικά λάθη, ακόμη και σε λέξεις που έχουν διδαχθεί.  

o Επαναλαμβάνουν ή παραλείπουν λέξεις, συλλαβές ή και γράμματα. 

o Κάνουν πολλές μουτζούρες, το γραπτό τους έχει προβληματική εμφάνιση. 

o Κάνουν μεταθέσεις και αντιστροφές συλλαβών και γραμμάτων μέσα στην ίδια 

λέξη (π.χ. «φρένω» αντί «φέρνω»). 

o Συντομεύουν τις λέξεις (π.χ. «στάτης» αντί «στρατιώτης»). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Δυσαριθμησία 

5.1 Η έννοια της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στην δυσαριθμησία 

Το 1974 ο L. Kosc διατύπωσε τον ορισμό της δυσαριθμησίας, ο οποίος 

χρησιμοποιείται έως και σήμερα (Αγαλιώτης, 2009: 126; Τρίγκα-Μερτίκα, 2010: 

130): «Η δυσαριθμησία είναι μια δομική διαταραχή των μαθηματικών ικανοτήτων, 

που έχει τις ρίζες της σε μια γενετική ή εκ γενετής διαταραχή εκείνων των τμημάτων 

του εγκεφάλου που είναι τα άμεσα ανατομικο-φυσιολογικά υποστρώματα της 

ωρίμανσης των μαθηματικών ικανοτήτων, ανάλογα με την ηλικία, χωρίς μια 

ταυτόχρονη διαταραχή της γενικής νοητικής λειτουργίας». 

Στην ειδική μαθησιακή δυσκολία των μαθηματικών η μαθηματική ικανότητα 

είναι σημαντικά κατώτερη από την αναμενόμενη, με αποτέλεσμα να επηρεάζει την 

σχολική επίδοση ή άλλες δραστηριότητες που απαιτούν μαθηματική ικανότητα. Οι 

ικανότητες οι οποίες επηρεάζονται αρνητικά είναι μαθηματικές (μέτρημα 

αντικειμένων, μάθηση της προπαίδειας), λεκτικές (κατανόηση και ονομασία 

μαθηματικών όρων), προσοχής (πρόσθεση των «κρατουμένων», αντιγραφή αριθμών 

και συμβόλων) και αντιληπτικές (αναγνώριση ή διάβασμα αριθμητικών συμβόλων) 

(Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). 

Οι μαθητές με δυσαριθμησία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη της 

αριθμητικής σκέψης με αποτέλεσμα να αποτυγχάνουν στις αριθμητικές πράξεις. 

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν, επίσης, στην ταξινόμηση, στην κατηγοριοποίηση και στη 

σειροθέτηση. Έχουν μειωμένη ικανότητα αντιστροφής, ενώ αποτυγχάνουν στο 

μάθημα της γεωμετρίας καθώς δυσκολεύονται σε έννοιες μεγεθών, ποσοτήτων, αλλά 

και σχέσεων μέσα στο χώρο. Παρόλο που καταφέρνουν να πραγματοποιήσουν 

πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού, δεν μπορούν να κάνουν αφαιρέσεις και 

διαιρέσεις. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράξεις με το μυαλό, ωστόσο όμως 

αδυνατούν να τις καταγράψουν. Πολλές φορές τελειώνουν πρώτοι τις ασκήσεις στο 

μάθημα της αριθμητικής, όμως έχουν όλες τις ασκήσεις λάθος. Αντιμετωπίζουν 

σοβαρό πρόβλημα μνήμης, το οποίο οδηγεί στην αδυναμία των μαθητών να μάθουν 

τη προπαίδεια (Τούντα, 2000 ό.α. στο Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). 
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Ο Luria παρουσίασε μια κατηγοριοποίηση των διαταραχών της μαθηματικής 

ικανότητας. Συγκεκριμένα, διακρίθηκαν τέσσερις κατηγορίες διαταραχών 

(Μαρκοβίτης-Τζουριάδου, 1991; Αγαλιώτης, 2009): 

o Αδυναμίες λογικής και εκτίμησης του χώρου: Εκδηλώνεται με την ανικανότητα 

του παιδιού να κατανοήσει φράσεις όπως «το τρίγωνο που βρίσκεται κάτω από 

τον κύκλο» καθώς και με τις δυσκολίες στη γραφή πολυψήφιων αριθμών, κυρίως 

όταν αυτοί περιέχουν το ψηφίο «0» (π.χ. γράφει «129» αντί «1029»). 

o Δυσκολίες προγραμματισμού: Το παιδί δεν μπορεί να αναλύσει τις συνθήκες 

ενός προβλήματος και να καταστρώσει ένα σχέδιο επίλυσης των 

προβλημάτων. Δέχεται οποιαδήποτε λύση, χωρίς να προσπαθήσει να την 

επαληθεύσει. 

o Επιμονή σε διαδικασίες που δεν είναι πια κατάλληλες: Χαρακτηρίζεται από την 

προσπάθεια του παιδιού να εφαρμόζει κάποιες τεχνικές, ιδέες και πράξεις που 

κάποτε ήταν επιτυχημένες, ωστόσο δεν ταιριάζουν σε νέες καταστάσεις, γιατί 

τα δεδομένα έχουν αλλάξει. 

o Ανικανότητα εκτέλεσης απλών καταστάσεων: Μπορεί να συνυπάρχει με σωστά 

διατηρημένη ικανότητα κατανόησης προβλημάτων. Ωστόσο δεν μπορεί να 

κάνει απλούς υπολογισμούς, δυσκολεύεται στη σειρά των αριθμών, πηδάει 

από τη μονάδα στη δεκάδα και αντιμετωπίζει δυσκολίες με την προπαίδεια.  

 

5.2 Συχνότητα εμφάνισης 

Ο L. Kosc υποστήριξε ότι στο γενικό μαθητικό πληθυσμό η δυσαριθμησία 

συναντάται σε ποσοστό που κυμαίνεται γύρω στο 6% (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010; 

Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991). Ενδιαφέρον έχουν τα ευρήματα στη μελέτη των 

Μαρκοβίτη & Τζουριάδου (1991) για την υψηλή συχνότητα και τις διακυμάνσεις της 

δυσαριθμησίας στις τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Διαπιστώθηκε ότι οι 

δυσκολίες αριθμητικής εμφανίζονται με μικρή συχνότητα στην Α’ τάξη (3%), 

αυξάνονται αρκετά στην Β’ τάξη (16%), παρουσιάζουν μια έξαρση στην Γ’ (49%) 

και μειώνονται στην Δ’ (26%).  
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5.3 Χαρακτηριστικά παιδιών με δυσαριθμησία 

Το βασικό χαρακτηριστικό των παιδιών με δυσαριθμησία είναι η σοβαρή ανεπάρκεια 

στην εξέλιξη των αριθμητικών δεξιοτήτων. Η απόδοση των παιδιών αυτών σε 

σταθμισμένα τέστς αριθμητικής, είναι σημαντικά χαμηλότερα από το αναμενόμενο, 

λαμβάνοντας υπόψη τη σχολική φοίτηση, τη νοητική και τη χρονολογική ηλικία των 

παιδιών (Μαρκοβίτης-Τζουριάδου, 1991). Η δυσαριθμησία, όπως και η δυσλεξία, 

αποτελούν σύνδρομα, δηλαδή σύνολο χαρακτηριστικών που συνυπάρχουν. Έτσι, η 

ανίχνευση σε κάποιο άτομο ενός από τα παρακάτω χαρακτηριστικά δεν επαρκεί για 

να γίνει διάγνωση (Τομαράς, 2012). 

Οι μαθητές με δυσαριθμησία παρουσιάζουν γενικές ικανότητες και ελλείψεις 

σύμφωνα με τους D. Johnson & H. Myklebust (Αγαλιώτης, 2009): 

o Καλές ακουστικές και πρώιμη ομιλία. 

o Υψηλό ακουστικό επίπεδο, με την έννοια της αποκωδικοποίησης των 

γραπτών συμβόλων, καθώς η κατανόηση του κειμένου είναι 

περιορισμένη. 

o Υψηλότερες επιδόσεις στα λεκτικά σε σχέση με τα μη λεκτικά μέρη 

των τεστ. 

o Ελαττωματική οπτικο-χωρική αντίληψη και οργάνωση. 

o Δυσκολίες στον οπτικο-κινητικό συντονισμό. 

o Έλλειψη κοινωνικής ενσυναισθησίας, της σωστά αναπτυγμένης 

ικανότητας για εκτίμηση των κοινωνικών καταστάσεων και αντίληψη 

των συναισθημάτων των άλλων. 

Χαρακτηριστικά των μαθητών με δυσαριθμησία (Τομαράς, 2012): 

o Έχουν φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη (γραφή, προφορικός λόγος, 

ανάγνωση). Ικανοποιητική είναι η επίδοση τους σε μαθήματα που δεν 

απαιτούν υψηλές μαθηματικές ικανότητες. 

o Παραλείπουν, αντικαθιστούν, προσθέτουν αντιμεταθέτουν αριθμούς 

κατά την ανάγνωση ή τη γραφή. 

o Δυσκολεύονται στην απομνημόνευση προσώπων, ενώ μπερδεύουν 

ονόματα που ξεκινούν από το ίδιο γράμμα.  



43 
 

o Όταν εκτελούν νοερά μαθηματικές πράξεις δυσκολεύονται, ενώ τα 

συμπεράσματα που βγάζουν είναι αντιφατικά.  

o Αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις έννοιες του προσανατολισμού και 

του χρόνου. 

o Κάνουν λάθη σε οικονομικές συναλλαγές (π.χ. ρέστα). 

o Δυσκολεύονται να εντοπίσουν τοποθεσίες σε χάρτες.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: Πρώιμες ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών  

6.1 Πρώιμη ανίχνευση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στο 

νηπιαγωγείο 

Οι μαθησιακές δυσκολίες αρχίζουν να γίνονται εμφανείς από τη προσχολική ηλικία 

και μάλιστα από πολύ νωρίς. Αρκετές είναι οι έρευνες οι οποίες αναζήτησαν ενδείξεις 

των δυσκολιών στη βρεφική ηλικία, και προσπάθησαν να εντοπίσουν τον πληθυσμό 

που βρίσκεται σε επικινδυνότητα (at risk). Η ανάγκη της πρώιμης αναγνώρισης και 

της έγκαιρης βοηθητικής παρέμβασης ήταν αυτές που οδήγησαν το ενδιαφέρον των 

ερευνητών στη προσχολική ηλικία (Μαρκοβίτης και Τζουριάδου, 1991). 

  Πολλές είναι οι φορές κατά τις οποίες οι γονείς προβληματίζονται για τα 

παιδιά τους, καθώς λειτουργούν διαφορετικά από τους συνομιλήκους τους: χαζεύουν, 

δεν εκφράζονται σωστά, αργούν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, έχουν φτωχό 

λεξιλόγιο, δεν δίνουν προσοχή σε ό,τι τους λένε, κινούνται συνεχώς, κτλ. (Λιβανίου, 

2004 ό.α. στο Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). Οι γονείς ελπίζουν ότι η συμπεριφορά των 

παιδιών αυτών θα αλλάξει κατά τη φοίτησή τους στο δημοτικό σχολείο. Αντιθέτως, 

το πρόβλημα λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις και οι ανησυχίες των γονέων 

μεγαλώνουν. Παρόλαυτά ελπίζουν ότι η συμπεριφορά του παιδιού θα αλλάξει και θα 

αρχίσει να λειτουργεί «φυσιολογικά». Το πρόβλημα όμως παραμένει και έτσι ο 

μαθητής φτάνει έως το τέλος του δημοτικού αβοήθητος, συνοδευόμενος από 

συσσωρευμένα ψυχολογικά προβλήματα ως συνέπεια των δυσκολιών του, χωρίς να 

έχουν κάποιο αποτέλεσμα οι παρεμβάσεις που είχαν γίνει μέχρι τότε (Τρίγκα-

Μερτίκα, 2010).  
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Οι πρώτοι που εντοπίζουν τις δυσκολίες αυτές είναι οι γονείς και οι 

εκπαιδευτικοί. Ο εντοπισμός των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών προκύπτει κυρίως 

μέσα από τη σύγκριση με τους συνομιλήκους. Μερικές πρώτες ενδείξεις που 

υποδηλώνουν την ύπαρξη δυσκολιών σύμφωνα με τους Dockrell & McShane (1993) 

ό.α. στο Τρίγκα-Μερτίκα (2010) είναι το εμφανώς κατώτερο μαθησιακό επίπεδο των  

μαθητών αυτών σε σχέση με τους συνομιλήκους τους και η εκδήλωση προβλημάτων 

συμπεριφοράς. Ο εκπαιδευτικός μπορεί εύκολα μέσα στην τάξη να εντοπίσει ένα 

παιδί που δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες, είναι ανώριμο ή δυσκολεύεται να 

παρακολουθήσει το μάθημα. 

Το φάσμα των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων με το οποίο έρχεται συχνά 

αντιμέτωπος ο εκπαιδευτικός αποτελείται από την προβληματική συμπεριφορά αλλά 

και από τις δυσκολίες μάθησης που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο μαθητής κατά τη 

διάρκεια της σχολικής του θητείας. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους και αποτελούν ενδείξεις πιθανής μαθησιακής δυσκολίας (Τρίγκα-

Μερτίκα, 2010). 

Υπάρχουν πολλά ενδεικτικά στοιχεία στη συμπεριφορά ενός παιδιού με 

γλωσσικά προβλήματα ή άλλες μαθησιακές ιδιαιτερότητες, τα οποία είναι σχεδόν 

σίγουρο ότι θα οδηγήσουν σε μαθησιακές δυσκολίες (Λιβανίου, 2004 ό.α. στο 

Τρίγκα-Μερτίκα, 2010): 

Όσον αφορά τον προφορικό λόγο: 

o Χρησιμοποιεί ανώριμες γραμματικά και εκφραστικά προτάσεις (π.χ. 

«πάω ανοίξει πόρτα εγώ»). 

o Μπερδεύει ακουστικά παρόμοιες λέξεις (π.χ. απλό ή παλτό) ή μπορεί 

να χρησιμοποιεί ανύπαρκτες λέξεις που ηχητικά μοιάζουν με τις 

σωστές (λουβό αντί βουνό). 

o Χρησιμοποιεί εννοιολογικά ατελείς προτάσεις. 

o Ο λόγος του χαρακτηρίζεται από πολύ περιορισμένο λεξιλόγιο.  

o Αδυνατεί να διηγηθεί μια προσωπική εμπειρία ή μια ιστοριούλα με τη 

σωστή σειρά των γεγονότων.  

o Αντιμετωπίζει δυσκολίες στη συσχέτιση αντικειμένων που βρίσκονται 

στο άμεσο περιβάλλον του με την ανάλογη ονομασία τους. 
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o Δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τα υποδεικνυόμενα χρώματα σε μια 

σειρά χρωμάτων. 

o Δεν αντιλαμβάνεται την έννοια της ομοιοκαταληξίας. 

o Αδυνατεί να αποστηθίσει στιχάκια ή τραγουδάκια ακολουθώντας τη 

σωστή σειρά των γεγονότων. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί είναι είτε 

λάθος είτε ανύπαρκτες, ενώ δεν υπάρχει λογική σειρά στην ιστορία 

που τραγουδά.  

Σχετικά με το γράψιμο, τη ζωγραφική και τη χρήση των χεριών του: 

o Δεν δείχνει προτίμηση στο δεξί ή στο αριστερό χέρι. Χρησιμοποιεί και 

τα δύο χέρια για να φάει, να πιάσει το μολύβι ή τα πινέλα ζωγραφικής, 

να πετάξει τη μπάλα, κτλ. 

o Αντιμετωπίζει προβλήματα πλευρίωσης ή/και προβλήματα οργάνωσης 

χώρου. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορεί να μάθει ποια είναι η αρχή του 

χαρτιού ή της σελίδας και έτσι, ξεκινά από τη μέση, την άκρη ή το 

τέλος. Επιπλέον, δυσκολεύεται να ζωγραφίσει ή να φτιάξει ορισμένα 

σχήματα ή ακόμα να τα αντιγράψει από το πρωτότυπο. Επίσης, δεν 

ξέρει να γράψει το όνομα του ή το γράφει λάθος, ενώ παρουσιάζει 

δείγματα στρεφοσυμβολισμού και καθρεπτικής γραφής. Ακόμα, 

μπερδεύει γραφήματα με άλλα γραφήματα. 

Όσον αφορά τις προαναγνωστικές δεξιότητες: 

o Αδυνατεί να κατανοήσει ότι η διαδικασία της ανάγνωσης 

πραγματοποιείται από τα αριστερά προς τα δεξιά.  

o Δυσκολεύεται στην κατανόηση παιχνιδιών που περιέχουν λέξεις και 

γράμματα.  

Αντιμετωπίζει δυσκολίες με την κατανόηση χωροχρονικών εννοιών: 

o Δεν είναι ποτέ σίγουρο για την τοποθέτηση του μέσα στον χώρο. 

o Αδυνατεί να αντιληφθεί κατευθύνσεις (π.χ. ανατολικά/δυτικά, 

αριστερά/δεξιά). 

o Συνεχώς χάνεται, δεν ξέρει που είναι η τάξη του. 
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Αντιμετωπίζει προβλήματα προσανατολισμού: 

o Δυσκολεύεται στη κατανόηση εννοιών (π.χ. ψηλά/χαμηλά, 

πάνω/κάτω, βαθιά/ρηχά). 

o Δυσκολεύεται να κατανοήσει το ρόλο και τη θέση που πρέπει να έχει ο 

παίκτης σε διάφορα ομαδικά παιχνίδια. Για αυτόν το λόγο, τα παιδιά 

αυτά μένουν έξω από τέτοια παιχνίδια, με αποτέλεσμα να αισθάνονται 

πως οι φίλοι τους τα απορρίπτουν.  

o Δεν μπορεί να μιμηθεί και να ακολουθήσει με τη σωστή σειρά 

ασκήσεις γυμναστικής που υποδεικνύει κάποιος που στέκεται απέναντί 

τους. 

Αντιμετωπίζει δυσκολίες σε θέματα χρόνου:  

o Δεν έχει επίγνωση του χρόνου (π.χ. συνεχώς ρωτά πότε γίνει το 

διάλειμμα ή πότε θα πάει σπίτι). 

o Νιώθει αβεβαιότητα για το αν είναι πρωί, μεσημέρι ή απόγευμα. 

o Ενδεχομένως να παρουσιάζει πρόβλημα στη σωστή χρήση χρονικών 

επιρρημάτων (π.χ. πριν, μετά, χθες, αύριο). 

Χαρακτηριστικά προβλήματα αναφορικά με τη μνήμη: 

o Ξεχνά οδηγίες που του δίνει η νηπιαγωγός. 

o Ξεχνά τη θέση που κάθεται ή που βρίσκονται τα πράγματά του. 

o Μπερδεύεται αν η νηπιαγωγός του ζητήσει να εκτελέσει δύο ή και 

περισσότερες εντολές.  

o Δεν μπορεί να αποστηθίσει στίχους με τη σωστή σειρά. 

o Αδυνατεί να επαναλάβει με τη σωστή σειρά τις μέρες της εβδομάδας, 

τους μήνες, τις εποχές και το αλφάβητο. 

Όσον αφορά τις προμαθηματικές δεξιότητες (Πολυχρονοπούλου, 2012): 

o Δυσκολεύεται στην εκμάθηση της μέτρησης. 

o Έχει αδύναμη μνήμη στη συγκράτηση αριθμών.  

o Δυσκολεύεται να αντιστοιχίσει έναν αριθμό με αυτό που 

αντιπροσωπεύει (π.χ. το 2 με δύο μολύβια). 

o Δυσκολεύεται να αναγνωρίσει έναν αριθμό. 
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6.2 Πρώιμη αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης των νηπίων 

Για τη σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης των νηπίων είναι 

σημαντικό η νηπιαγωγός να κάνει κάποιες παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές 

προλαμβάνουν τα δευτερογενή ψυχολογικά προβλήματα που προκύπτουν, τα οποία 

σε περίπτωση που εδραιωθούν είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Έτσι, για την 

αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης των μαθητών, η νηπιαγωγός μπορεί 

(Λιβανίου, 2004 ό.α. στο Τρίγκα-Μερτίκα, 2010): 

o Να ενισχύει δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη γραφή. Η ενίσχυση 

επιτυγχάνεται μέσα από παιχνίδια και ασχολίες που απαιτούν συντονισμένη 

κίνηση ματιού, χεριού και δαχτύλων και οι οποίες αφορούν το γραφο-

κινησιακό συντονισμό. 

o Να ενισχύει την αδρή κινητικότητα του παιδιού και την εκπαίδευση του στη 

χωρο-κατεύθυνση και στον προσανατολισμό μέσω ασκήσεων, όπως οι πάσες 

με μπάλα, ο χορός με συγκεκριμένα βήματα, κ.α. 

o Το παιδί ακούγοντας την ανάγνωση του παραμυθιού από την νηπιαγωγό 

μαθαίνει πως στέκεται ένας αναγνώστης, πως γυρνά τις σελίδες, πως 

χρωματίζει τη φωνή, κτλ. Επιπλέον, μαθαίνει να αποκωδικοποιεί το νόημα 

των όσων διαβάζει, παρατηρώντας και περιγράφοντας τις εικόνες του βιβλίου.  

o Να παροτρύνει τον μαθητή να κάνει αναδρομή στην ιστορία ενός παραμυθιού 

ή μιας ιστορίας, της οποίας η ανάγνωση έχει γίνει την προηγούμενη μέρα. Με 

τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μνήμη και 

το παιδί εξασκείται στην επεξεργασία νεοεισερχόμενων πληροφοριών 

σχετίζοντάς τες με ήδη κεκτημένες γνώσεις. Επιπλέον, εξασκείται η φαντασία 

του παιδιού στη πρόβλεψη της ιστορίας που παρακολουθεί.  

o Να υποδείξει στο παιδί πώς να κρατά ένα μολύβι ή τους μαρκαδόρους, αλλά 

και τη θέση που πρέπει να έχει το τετράδιο, καθώς διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην ταχύτητα, το ρυθμό, την καλλιγραφία και την ποιότητα της γραφής 

του παιδιού στο μέλλον. 

o Να βοηθήσει το παιδί να γράφει και να αναγνωρίζει το όνομά του, 

διαβάζοντας από τα αριστερά προς τα δεξιά. Επιπλέον, το παιδί να έχει 

πρόσβαση σε πολλά χαρτιά, μολύβια, μαρκαδόρους, πινέλα, κ.α. Με τον 

τρόπο αυτό ο μαθητής εξασκείται στη χρήση του μολυβιού, ενώ παράλληλα 

γίνεται καλή προεργασία για γράψιμο.  
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o Σημαντικό είναι η νηπιαγωγός να μην να κάθεται απέναντι στο παιδί ενώ του 

δείχνει πώς να γράφει μια λέξη. Δίνεται με αυτόν τον τρόπο στο παιδί μια 

λανθασμένη εικόνα της φοράς γραφής των γραμμάτων. Κάτι τέτοιο ενδέχεται 

να προκαλέσει στα παιδιά που έχουν ήδη προβλήματα χωρο-κατεύθυνσης το 

φαινόμενο του στρεφοσυμβολισμού. 

 

6.3 Η σημασία του έγκαιρου εντοπισμού των μαθησιακών δυσκολιών  

Η πρώιμη παρέμβαση κατά την προσχολική ηλικία έχει στόχο να μειώσει τα 

αναπτυξιακά προβλήματα που θέτουν το παιδί σε «επικινδυνότητα» (at risk) για την 

εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών κατά τη σχολική ηλικία (Μαρκοβίτης και 

Τζουριάδου, 1991).  

Σε πολλές χώρες εφαρμόζεται η διαδικασία της γενικής αξιολόγησης, όπου 

χορηγούνται ειδικά σταθμισμένα τεστ για τον εντοπισμό των δυσκολιών (screening) 

στην ανάγνωση, την ορθογραφία και τα μαθηματικά (Fawcett et. al., 2001. Singleton, 

1997 ό.α. στο Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). Στόχος των δοκιμασιών αυτών είναι να 

βοηθήσουν τον μαθητή να βελτιώσει τις αδυναμίες του, προκειμένου να μην υστερεί 

σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές του. Επομένως, η διαδικασία της πρώιμης 

ανίχνευσης μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμη και να βοηθήσει στην πρόβλεψη και την 

έγκαιρη αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών. Επιπλέον, βελτιώνει την 

ποιότητα ζωής των παιδιών και προλαβαίνει την εμφάνιση δευτερογενών 

προβλημάτων που προκύπτουν (Shearer & Mori, 1987, Lerner et al., 1987 ό.α. στο 

Μαρκοβίτης και Τζουριάδου, 1991). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: Αποτελέσματα της έρευνας 

7.1 Μεθοδολογία 

Η συλλογή πληροφοριών έγινε μέσω ερωτηματολογίων (ερευνητικό εργαλείο). Η 

έρευνα διεξήχθη στις πόλεις της Φλώρινας και της Κέρκυρας. Τα ερωτηματολόγια 

δόθηκαν σε νηπιαγωγούς και των δύο πόλεων σε έντυπη μορφή. Στην έρευνα έλαβαν 

μέρος 52 νηπιαγωγοί. Υπήρξε 100% συμμετοχή των νηπιαγωγών στις οποίες 
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μοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια: σε όσες νηπιαγωγούς δόθηκαν τα ερωτηματολόγια, 

τόσες και τα απάντησαν. 

 

7.1.1 Σκοπός έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι να αναδειχθούν οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά με 

τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, τις πρώιμες ενδείξεις ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών μέσα στο νηπιαγωγείο, αλλά και την πρώιμη παρέμβαση για 

την αντιμετώπιση τους.  

 

7.1.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

κατά τις/τους νηπιαγωγούς; 

 Μέσα στη τάξη του νηπιαγωγείου, οι νηπιαγωγοί αναγνωρίζουν τις πρώιμες 

ενδείξεις εμφάνισης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών; 

 Με ποιους τρόπους οι νηπιαγωγοί αντιμετωπίζουν ένα παιδί με 

«επικινδυνότητα» για την εμφάνιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών; 

 

7.2 Αποτελέσματα 

Με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τις απαντήσεις των 

ερωτηματολογίων από τις νηπιαγωγούς έγινε η προσπάθεια ερμηνείας των 

αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν τις απόψεις των νηπιαγωγών και 

πιο συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες, αν βρίσκονται σε θέση να τις αναγνωρίσουν μέσα στην τάξη του 

νηπιαγωγείου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετωπίζουν.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων του 

ερωτηματολογίου, τα οποία εμφανίζονται σε πίνακες συχνοτήτων. Για την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων και την δημιουργία πινάκων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα 

SPSS.  
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Οι πρώτες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αφορούν το φύλο των 

νηπιαγωγών, την ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας τους.  

Το δείγμα της έρευνας, όπως διαφαίνεται και στο παραπάνω διάγραμμα 

αποτελείται από 52 γυναίκες.  

 

 

Γράφημα 1: Φύλο δείγματος 

 

Στην έρευνα το 38,5% του δείγματος ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 41-50. 

Ακολουθεί το ποσοστό του 32,7%, το οποίο ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 31-40. 

 

 

Γράφημα 2: Ηλικία δείγματος 

100%

0%

Φύλο

Γυναίκα Άνδρας

11%

33%

39%

17%

Ηλικία

22-30 31-40 41-50 50 και άνω
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Το 29,4% του δείγματος έχει προϋπηρεσία που κυμαίνεται από 6-10 χρόνια. 

Το 19,6% έχει 0-5 χρόνια προϋπηρεσίας. Το ίδιο ποσοστό (19,6%) έχει 11-15 χρόνια 

προϋπηρεσίας.  

Πίνακας 1: Χρόνια προϋπηρεσίας δείγματος 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν % 

 0-5 10 19.6 

6-10 15 29.4 

11-15 10 19.6 

16-20 8 15.7 

21 και άνω 8 15.7 

Σύνολο 51 100.0 

 Δεν 

απάντησαν: 

1 

 Σύνολο 52 

  

 

4. Έχετε εντοπίσει κατά το παρελθόν μαθητές με πρώιμες ενδείξεις 

ειδικών μαθησιακών δυσκολιών μέσα στην τάξη; 

 

Στην ερώτηση εάν οι νηπιαγωγοί έχουν συναντήσει κατά το παρελθόν 

μαθητές με πρώιμες ενδείξεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών μέσα στην τάξη 

το 75% απάντησε θετικά, ενώ το 25% έδωσε αρνητική απάντηση.  
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Γράφημα 3: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τον εντοπισμό μαθητών με πρώιμες 
ενδείξεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών μέσα στην τάξη κατά το παρελθόν. 

 

5. Υπάρχουν μαθητές με πρώιμες ενδείξεις ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών μέσα στην τάξη σας; 

 

Στην ερώτηση εάν οι νηπιαγωγοί έχουν εντοπίσει μαθητές με πρώιμες 

ενδείξεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών μέσα στην τάξη τους, το 80,8% του 

δείγματος απάντησε θετικά, ενώ το 19,2% έδωσε αρνητική απάντηση.  

 

Γράφημα 4: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τον εντοπισμό μαθητών με πρώιμες 
ενδείξεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών μέσα στην τάξη. 

 

6. Ποια από τα παρακάτω χαρακτηρίζουν έναν μαθητή με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες: 

75%

25%

Ναι Όχι

81%

19%

Ναι Όχι
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Προβλήματα προσανατολισμού 

 

Η πλειοψηφία (59,2%) απάντησε πως τα προβλήματα προσανατολισμού 

χαρακτηρίζουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έναν μαθητή με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες. Ακολουθεί το 24,5%, το οποίο δήλωσε πως τα προβλήματα 

προσανατολισμού χαρακτηρίζουν πολύ έναν μαθητή με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες.  

Πίνακας 2: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τα προβλήματα προσανατολισμού 

  Ν % 

 Καθόλου 3 6.1 

Μέτρια 5 10.2 

Πολύ 12 24.5 

Πάρα 

πολύ 

29 59.2 

Σύνολο 49 100.0 

 Δεν 

απάντησ

αν: 

3 

 Σύνολο 52 

  

Δυσκολίες στην ανάγνωση 

 

Οι δυσκολίες στην ανάγνωση όπως δήλωσε η πλειοψηφία του δείγματος 

(50%) χαρακτηρίζουν πάρα πολύ έναν μαθητή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

Ακολουθεί το 46,2% σύμφωνα με το οποίο οι δυσκολίες αυτές χαρακτηρίζουν 

«πολύ» τον μαθητή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

 

Πίνακας 3: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τις δυσκολίες στην ανάγνωση 

  Ν % 

Μέτρια 2 3.8 

Πολύ 24 46.2 
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Δυσκολίες στα μαθηματικά 

Η πλειοψηφία (59,6%) απάντησε πως οι δυσκολίες στα μαθηματικά 

χαρακτηρίζουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έναν μαθητή με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες. Το ποσοστό που ακολουθεί (23,1%) απάντησε πως οι δυσκολίες αυτές 

χαρακτηρίζουν, επίσης, πολύ τον μαθητή αυτό.  

Πίνακας 4: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τις δυσκολίες στα μαθηματικά 

  Ν % 

Καθόλου 4 7.7 

Λίγο 2 3.8 

Μέτρια 3 5.8 

Πολύ 12 23.1 

Πάρα πολύ 31 59.6 

Σύνολο 52 100.0 

 

 

Δυσκολίες στη γραφή και την ορθογραφία 

To 88,5% του δείγματος απάντησε πως οι δυσκολίες στη γραφή και την 

ορθογραφία αποτελούν πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των μαθητών με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Το 11,5% δήλωσε επίσης πως οι δυσκολίες αυτές 

χαρακτηρίζουν πολύ τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

Πίνακας 5: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τις δυσκολίες στη γραφή και την 
ορθογραφία 

 

Πάρα πολύ 26 50.0 

Σύνολο 52 100.0 
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  Ν % 

Πολύ 6 11.5 

Πάρα πολύ 46 88.5 

Σύνολο 52 100.0 

 

Διαταραχές μνήμης 

Η πλειοψηφία (36,5%) δήλωσε ότι οι διαταραχές μνήμης χαρακτηρίζουν σε 

πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Ακολουθεί 

το 15,4% του δείγματος, το οποίο υποστήριξε ότι οι διαταραχές μνήμης 

χαρακτηρίζουν πολύ τους μαθητές αυτούς.  

Πίνακας 6: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τις διαταραχές μνήμης 

  Ν % 

Καθόλου 2 3.8 

Λίγο 7 13.5 

Μέτρια 16 30.8 

Πολύ 8 15.4 

Πάρα πολύ 19 36.5 

Σύνολο 52 100.0 

 

 

Προβλήματα στη διατήρηση της προσοχής 

Η πλειοψηφία (75%) δήλωσε πως τα προβλήματα στη διατήρηση της 

προσοχής αποτελούν πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των μαθητών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες. Ακολουθεί το 11,5% του δείγματος, το οποίο υποστήριξε ότι 

τα προβλήματα αυτά χαρακτηρίζουν τους μαθητές σε μέτριο βαθμό.  
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Πίνακας 7: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τα προβλήματα στη διατήρηση της 
προσοχής 

  Ν % 

Λίγο 2 3.8 

Μέτρια 6 11.5 

Πολύ 5 9.6 

Πάρα πολύ 39 75.0 

Σύνολο 52 100.0 

 

 

7. Πως αναγνωρίζετε ένα παιδί με «επικινδυνότητα» για την εμφάνιση 

ειδικών μαθησιακών δυσκολιών; 

 

Διασπάται εύκολα η προσοχή του 

Η πλειοψηφία του δείγματος (51,9%) δήλωσε πως η εύκολη διάσπαση της 

προσοχής του παιδιού αποτελεί πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο ένδειξης ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών. Ακολουθεί το ποσοστό του 25%, κατά το οποίο οι 

νηπιαγωγοί επίσης θεωρούν σημαντικό στοιχείο ένδειξης την εύκολη διάσπαση 

προσοχής.  

Πίνακας 8: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με την εύκολη διάσπαση προσοχής 

  Ν % 

Καθόλου 2 3.8 

Λίγο 1 1.9 

Μέτρια 9 17.3 

Πολύ 13 25.0 

Πάρα πολύ 27 51.9 

Σύνολο 52 100.0 

 

Είναι αδέξιος, δεν προσέχει που πηγαίνει, σκοντάφτει 
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Το 50% απάντησε ότι η αδεξιότητα αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό 

στοιχείο ένδειξης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στο νηπιαγωγείο. Ακολουθεί 

το ποσοστό του 26,9% σύμφωνα με το οποίο η αδεξιότητα επίσης καταδεικνύει τις 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αλλά σε μικρότερο βαθμό.  

Πίνακας 9: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με την αδεξιότητα  

  Ν % 

Καθόλου 6 11.5 

Λίγο 1 1.9 

Μέτρια 5 9.6 

Πολύ 14 26.9 

Πάρα πολύ 26 50.0 

Σύνολο 52 100.0 

 

 

Χρησιμοποιεί περιορισμένο λεξιλόγιο 

Για το 50% των νηπιαγωγών το περιορισμένο λεξιλόγιο αποτελεί πάρα πολύ 

σημαντικό στοιχείο ένδειξης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Ακολουθεί το 20%, 

κατά το οποίο οι νηπιαγωγοί θεωρούν ότι το περιορισμένο λεξιλόγιο αποτελεί, 

επίσης, ένδειξη ειδικών μαθησιακών δυσκολιών σε μικρότερο, όμως, βαθμό.  

Πίνακας 10: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τα χρησιμοποίηση περιορισμένου 
λεξιλογίου 

  Ν  % 

Καθόλου 6 12.0 

Λίγο 4 8.0 

Μέτρια 5 10.0 

Πολύ 10 20.0 

Πάρα πολύ 25 50.0 

Σύνολο 50 100.0 
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Δεν 

απάντησαν: 

2 

 Σύνολο 52 

  

Δεν μπορεί να απομνημονεύσει στιχάκια, τραγουδάκια, κ.α. 

Το 53,1% των νηπιαγωγών θεωρούν σημαντικό στοιχείο ένδειξης ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών την αδυναμία του μαθητή να απομνημονεύσει στιχάκια και 

τραγουδάκια. Ακολουθεί το 24,5%, για το οποίο η αδυναμία αυτή αποτελεί ακόμη 

μεγαλύτερο στοιχείο ένδειξης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. 

Πίνακας 11: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με την αδυναμία απομνημόνευσης στίχων, 
τραγουδιών, κ.α. 

  Ν % 

Λίγο 2 4.1 

Μέτρια 9 18.4 

Πολύ 26 53.1 

Πάρα πολύ 12 24.5 

Σύνολο 49 100.0 

Δεν 

απάντησαν: 

3 

 Σύνολο 52 

  

 

Ξεχνά εύκολα τις οδηγίες που του δίνετε μέσα στην τάξη 

Για το 48,1% του δείγματος αποτελεί πολύ σημαντική πρώιμη ένδειξη ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών ο μαθητής να ξεχνά τις οδηγίες που του δίνει η νηπιαγωγός 

μέσα στην τάξη. Μικρότερο ποσοστό (34,6%) υποστηρίζει σε μικρότερο βαθμό ότι το 

να ξεχνά ένας μαθητής τις οδηγίες της νηπιαγωγού αποτελεί πρώιμο στοιχείο 

εμφάνισης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.  
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Πίνακας 12: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τη δυσκολία των μαθητών να 
συγκρατήσουν οδηγίες 

 

Ν % 

Λίγο 4 7.7 

Μέτρια 5 9.6 

Πολύ 18 34.6 

Πάρα πολύ 25 48.1 

Σύνολο 52 100.0 

 

 

Δυσκολεύεται να εκτελέσει περισσότερες από μία εντολές 

Για το 48,1% θεωρείται σημαντικό στοιχείο ανίχνευσης ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών η αδυναμία εκτέλεσης περισσότερων από μία εντολών. Ακολουθεί το 

ποσοστό του 44,2%, το οποίο απάντησε ότι η αδυναμία εκτέλεσης περισσότερων από 

μία εντολών αποτελεί ακόμα πιο σημαντικό πρώιμο στοιχείο εμφάνισης ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών. 

Πίνακας 13: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τις δυσκολίες εκτέλεσης περισσότερων 
από μια εντολών 

 

Ν % 

Μέτρια 4 7.7 

Πολύ 25 48.1 

Πάρα πολύ 23 44.2 

Σύνολο 52 100.0 

 

 

Δεν δείχνει προτίμηση στο δεξί ή στο αριστερό χέρι. Χρησιμοποιεί και 

τα δύο το ίδιο 

Για την πλειοψηφία του δείγματος (29,4%) δεν είναι και τόσο σημαντικό 

στοιχείο ένδειξης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών η χρησιμοποίηση και των δύο 

χεριών από τον μαθητή, καθώς η απάντηση που έδωσε είναι «Μέτρια». Για το 
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ποσοστό που ακολουθεί (23,5%) η χρησιμοποίηση και των δύο χεριών από έναν 

μαθητή, χωρίς προτίμηση σε κάποιο από τα δύο αποτελεί πολύ μεγάλο πρώιμο 

στοιχείο εμφάνισης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.  

Πίνακας 14: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τη χρησιμοποίηση και των δύο χεριών 
το ίδιο  

 

Ν % 

Καθόλου 4 7.8 

Λίγο 10 19.6 

Μέτρια 15 29.4 

Πολύ 10 19.6 

Πάρα πολύ 12 23.5 

Σύνολο 51 100.0 

Δεν 

απάντησαν: 

1 

 Σύνολο 52 

  

 

Στον προφορικό τους λόγο οι προτάσεις τους έχουν προβληματική 

γραμματική και σύνταξη 

Για την πλειοψηφία του δείγματος (32,7%) η προβληματική γραμματική και 

σύνταξη αποτελούν πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο ένδειξης για την πρώιμη 

ανίχνευση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Το ίδιο ισχύει και για το ποσοστό που 

ακολουθεί (28,8%) αλλά σε μικρότερο βαθμό. 

Πίνακας 15: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τη προβληματική γραμματική και 
σύνταξη 

 

Ν % 

Καθόλου 8 15.4 

Λίγο 3 5.8 

Μέτρια 9 17.3 

Πολύ 15 28.8 

Πάρα πολύ 17 32.7 
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Σύνολο 52 100.0 

  

 

Δυσκολεύεται να διηγηθεί μια ιστοριούλα με τη σωστή σειρά των 

γεγονότων 

Για την πλειοψηφία του δείγματος (44,9%) η δυσκολία ενός μαθητή να 

διηγηθεί με τη σωστή σειρά των γεγονότων μια ιστορία αποτελεί πολύ σημαντικό 

πρώιμο στοιχείο εμφάνισης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών Επίσης, σημαντικό 

θεωρείται, αλλά σε μικρότερο βαθμό, για το ποσοστό που ακολουθεί (30,6%).  

Πίνακας 16: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τη δυσκολία των μαθητών να διηγηθούν 
μια ιστορία με τη σωστή σειρά των γεγονότων 

 

Ν % 

Λίγο 3 6.1 

Μέτρια 9 18.4 

Πολύ 15 30.6 

Πάρα πολύ 22 44.9 

Σύνολο 49 100.0 

Δεν 

απάντησαν: 

3 

 Σύνολο 52 

  

 

8. Από τις κυριότερες πρώιμες ενδείξεις των μαθησιακών δυσκολιών 

αποτελούν: 

 

Το εμφανώς χαμηλότερο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών αυτών 

 

Για την πλειοψηφία (38,8%) το εμφανώς χαμηλότερο μαθησιακό επίπεδο των 

μαθητών αποτελεί μια από τις κυριότερες ενδείξεις των μαθησιακών δυσκολιών. Το 
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ποσοστό που ακολουθεί (36,7%) θεωρεί, επίσης, σημαντική ένδειξη το χαμηλότερο 

μαθησιακό επίπεδο, αλλά σε μικρότερο βαθμό.  

Πίνακας 17: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με το χαμηλότερο μαθησιακό επίπεδο των 
μαθητών ως πρώιμη ένδειξη ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

 

Ν % 

Μέτρια 12 24.5 

Πολύ 18 36.7 

Πάρα πολύ 19 38.8 

Total 49 100.0 

Δεν 

απάντησαν: 

3 

 Σύνολο 52 

  

 

Η εκδήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς 

Για την πλειοψηφία του δείγματος (42,9%) η εκδήλωση προβλημάτων 

συμπεριφοράς αποτελεί πολύ σημαντικό πρώιμο στοιχείο ένδειξης ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών. Το ποσοστό που ακολουθεί (22,4%) θεωρεί την εκδήλωση 

προβλημάτων συμπεριφοράς, επίσης, σημαντικό στοιχείο, όμως σε μικρότερο βαθμό. 

Πίνακας 18: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με την εκδήλωση προβλημάτων 
συμπεριφοράς των μαθητών ως πρώιμη ένδειξη ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

 

Ν % 

Καθόλου 3 6.1 

Λίγο 5 10.2 

Μέτρια 9 18.4 

Πολύ 11 22.4 

Πάρα πολύ 21 42.9 

Σύνολο 49 100.0 
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Δεν 

απάντησαν: 

3 

 Σύνολο 52 

  

 

9. Ο εντοπισμός ενός παιδιού με πρώιμα στοιχεία ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών στο νηπιαγωγείο είναι εύκολος. 

 

Η πλειοψηφία των νηπιαγωγών που ρωτήθηκαν (50%) δήλωσε ότι ο εντοπισμός είναι 

απλά εύκολος. Το 28,8% απάντησε ότι ο εντοπισμός ενός παιδιού με πρώιμα στοιχεία 

εμφάνισης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στο νηπιαγωγείο είναι ακόμη πιο 

εύκολος.  

 

 

Γράφημα 5: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με την ευκολία του εντοπισμού ενός 
παιδιού με πρώιμα στοιχεία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στο νηπιαγωγείο 

 

10. Ο χειρισμός ενός παιδιού με πρώιμα στοιχεία ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών μέσα στην τάξη είναι εύκολος. 

Η πλειοψηφία (55,8%) απάντησε πως ο χειρισμός των μαθητών με πρώιμα 

στοιχεία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών μέσα στην τάξη δεν είναι και τόσο εύκολος, 

αλλά ούτε και δύσκολος, δίνοντας την απάντηση «Μέτρια». Για το ποσοστό που 

2%

6%
14%

50%

29%

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ
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ακολουθεί (23,1%) ο χειρισμός των παιδιών αυτών μέσα στην τάξη δεν είναι καθόλου 

εύκολος. 

 

 

Γράφημα 6: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με την ευκολία του χειρισμού ενός παιδιού 
με πρώιμα στοιχεία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών μέσα στην τάξη 

 

11. Ένας μαθητής με πρώιμα στοιχεία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τους συμμαθητές 

του κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. 

 

Για την πλειοψηφία (42,3%) ένας μαθητής με πρώιμα στοιχεία ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών χρειάζεται πολύ διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τους 

συμμαθητές του κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Ακολουθεί το ποσοστό του 

28,8% το οποίο θεωρεί, σε μικρότερο όμως βαθμό, ότι οι μαθητές αυτοί χρήζουν 

διαφορετικής αντιμετώπισης.  

 

23%

17%56%

4%

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ



65 
 

 

Γράφημα 7: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τη διαφορετική αντιμετώπιση ενός 
μαθητή με πρώιμα στοιχεία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών σε σχέση με τους συμμαθητές 

του κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας 

 

12. Για να αντιμετωπίσει μια νηπιαγωγός ένα παιδί με πρώιμα στοιχεία 

ειδικών μαθησιακών δυσκολιών μέσα στην τάξη και να χειριστεί το 

πρόβλημά του θεωρείται απαραίτητη: 

 

Η κατοχή ενός μεταπτυχιακού διπλώματος στην ειδική αγωγή 

 

Για το 33,3% η κατοχή ενός μεταπτυχιακού διπλώματος στην ειδική αγωγή 

είναι πάρα πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση και το χειρισμό ενός παιδιού με 

πρώιμα στοιχεία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών μέσα στην τάξη. Ακολουθεί το 

ποσοστό του 22,2%, σύμφωνα με το οποίο η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος 

στην ειδική αγωγή δεν είναι απαραίτητη.   

 

Πίνακας 19: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τη σημαντικότητα ενός μεταπτυχιακού 
διπλώματος στην ειδική αγωγή για την αντιμετώπιση και το χειρισμό ενός παιδιού με πρώιμα 

στοιχεία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

 

Ν % 

Καθόλου 3 6.7 

Λίγο 10 22.2 

Μέτρια 8 17.8 

Πολύ 9 20.0 

Πάρα πολύ 15 33.3 

4%

6%

19%

29%

42%

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ
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Σύνολο 45 100.0 

Δεν 

απάντησαν: 

7 

 Σύνολο 52 

  

 

Η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού στην ειδική αγωγή μέσω 

επιμορφωτικών σεμιναρίων 

 

Για το 42,3% είναι απαραίτητη η επιμόρφωση ενός εκπαιδευτικού στην 

ειδική αγωγή μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων προκειμένου να χειριστεί έναν 

μαθητή με πρώιμα στοιχεία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών μέσα στην τάξη. 

Σημαντική είναι επίσης η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων για το 28,8% του δείγματος. 

 

Πίνακας 20: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού 
στην ειδική αγωγή μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων για την αντιμετώπιση και το χειρισμό 

ενός παιδιού με πρώιμα στοιχεία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

 

 

Ν % 

Λίγο 5 9.6 

Μέτρια 10 19.2 

Πολύ 15 28.8 

Πάρα πολύ 22 42.3 

Σύνολο 52 100.0 

 

 

Καμία επιπλέον επιμόρφωση σχετικά με την ειδική αγωγή 

 

Η πλειοψηφία των νηπιαγωγών (44,4%) δήλωσε πως είναι απαραίτητη 

κάποια επιπλέον επιμόρφωση της νηπιαγωγού σχετικά με την ειδική αγωγή για το 

χειρισμό ενός με μαθητή με πρώιμα στοιχεία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. 

Ακολουθεί το ποσοστό του 42,2% σύμφωνα με το οποίο οι νηπιαγωγοί υποστήριξαν 
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ότι η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων ειδικής αγωγής είναι σημαντική, ωστόσο όχι και 

τόσο απαραίτητη.  

 

Πίνακας 21: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού 

στην ειδική αγωγή για την αντιμετώπιση και το χειρισμό ενός παιδιού με πρώιμα στοιχεία 
ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

 

Ν % 

Καθόλου 20 44.4 

Λίγο 19 42.2 

Μέτρια 6 13.3 

Σύνολο 45 100.0 

Δεν 

απάντησαν: 

7 

 Σύνολο 52 

  

 

 

 

13. Πως θα δρούσατε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μάθησης 

ενός μαθητή με «επικινδυνότητα» για την εμφάνιση ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών; 

 

Ασκήσεις προσανατολισμού 

 

Η πλειοψηφία του δείγματος (61,5%) επιλέγει τις ασκήσεις προσανατολισμού 

για την αντιμετώπιση προβλημάτων μάθησης ενός μαθητή με πρώιμες ενδείξεις 

ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Το 26,9% επιλέγει σε μεγαλύτερο βαθμό ασκήσεις 

προσανατολισμού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μάθησης των μαθητών 

αυτών. 
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Γράφημα 8: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τις ασκήσεις προσανατολισμού ως 

μέσου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μάθησης ενός μαθητή με «επικινδυνότητα» 
για την εμφάνιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

 

 

Ασκήσεις μνήμης 

 

Η πλειοψηφία του δείγματος (59,6%) θα χρησιμοποιούσε ασκήσεις μνήμης 

για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα μάθησης των μαθητών με «επικινδυνότητα» για 

την εμφάνιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Ακολουθεί το ποσοστό του 21,2%, το 

οποίο ίσως και να μην επέλεγε ασκήσεις μνήμης για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων μάθησης των μαθητών αυτών. 

 

 

Γράφημα 9: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τις ασκήσεις μνήμης ως μέσου για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων μάθησης ενός μαθητή με «επικινδυνότητα» για την 
εμφάνιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

11%

62%

27%

Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

21%

60%

19%

Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ
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Προμαθηματικές ασκήσεις 

 

Η πλειοψηφία του δείγματος (48,1%) θα χρησιμοποιούσε προμαθηματικές 

ασκήσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μάθησης των μαθητών με 

«επικινδυνότητα» για εμφάνιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Για το ποσοστό 

που ακολουθεί (26,9%) οι προμαθηματικές ασκήσεις είναι επίσης σημαντικές, σε 

μικρότερο, ωστόσο, βαθμό.   

 

 

Γράφημα 10: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τις προμαθηματικές ασκήσεις ως 

μέσου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μάθησης ενός μαθητή με «επικινδυνότητα» 
για την εμφάνιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

 

 

 Προγραφικές ασκήσεις  

 

Το 48,1% του δείγματος θα χρησιμοποιούσε προγραφικές ασκήσεις για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων μάθησης των μαθητών με «επικινδυνότητα» για την 

εμφάνιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Για το 42,3% οι προγραφικές ασκήσεις 

είναι επίσης σημαντικές. 

 

25%

27%

48%

Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ
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Γράφημα 11: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τις προγραφικές ασκήσεις ως μέσου 

για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μάθησης ενός μαθητή με «επικινδυνότητα» για την 
εμφάνιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

 

 

Ασκήσεις για την ενίσχυση της αδρής κινητικότητας 

 

Η πλειοψηφία του δείγματος (59,6%) θα αντιμετώπιζε τα προβλήματα 

μάθησης των μαθητών με πρώιμες ενδείξεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών μέσω 

ασκήσεων για την ενίσχυση της αδρής κινητικότητας. Το ποσοστό που ακολουθεί 

(36,5%) θεωρεί τις ασκήσεις αυτές επίσης πολύ σημαντικές για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων μάθησης των μαθητών αυτών.   

 

10%

42%

48%

Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ
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Γράφημα 12: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τις προμαθηματικές ασκήσεις ως 

μέσου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μάθησης ενός μαθητή με «επικινδυνότητα» 
για την εμφάνιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

 

 

Ασκήσεις για την ενίσχυση της λεπτής κινητικότητας 

 

Το 59,6% θα χρησιμοποιούσε τις ασκήσεις για την ενίσχυση της λεπτής 

κινητικότητας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μάθησης παιδιών με 

«επικινδυνότητα» για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Το 38,5% για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων μάθησης θεωρεί, επίσης, σημαντικές τις ασκήσεις αυτές, αλλά σε 

μικρότερο βαθμό. 

 

 

Γράφημα 13: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τις ασκήσεις για την ενίσχυση της 

λεπτής κινητικότητας ως μέσου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μάθησης ενός 
μαθητή με «επικινδυνότητα» για την εμφάνιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

4%

36%

60%

Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

2%

38%

60%

Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ
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Αναδρομές σε προηγούμενα παραμύθια και ιστορίες για την ενίσχυση της 

μνήμης 

 

Η πλειοψηφία του δείγματος (58,2%) θα αντιμετώπιζε τα προβλήματα 

μάθησης των μαθητών με πρώιμες ενδείξεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

κάνοντας αναδρομές σε προηγούμενα παραμύθια και ιστορίες για την ενίσχυση της 

μνήμης. Επίσης σημαντικές, αλλά σε μικρότερο βαθμό, θεωρεί τις αναδρομές σε 

παραμύθια το 32,7% του δείγματος.  

 

 

Γράφημα 14: Απαντήσεις νηπιαγωγών αναφορικά με τις αναδρομές σε προηγούμενες 

ιστορίες για την ενίσχυση της μνήμης ως μέσου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
μάθησης ενός μαθητή με «επικινδυνότητα» για την εμφάνιση ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών 

 

  

4%

35%

61%

Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο: Συζήτηση 

Αναλύοντας τα δεδομένα μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε προσπάθεια 

να αναδειχθούν οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά με τους μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες, τις πρώιμες ενδείξεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών μέσα 

στο νηπιαγωγείο, αλλά και την πρώιμη παρέμβαση για την αντιμετώπισή τους. Οι 

πληροφορίες που συλλέχθηκαν αναφορικά με τις νηπιαγωγούς ήταν το φύλο, η ηλικία 

και τα χρόνια προϋπηρεσίας. 

Αρχικά, ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς να απαντήσουν εάν έχουν εντοπίσει 

κατά το παρελθόν μαθητές με πρώιμες ενδείξεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

μέσα στην τάξη. Η πλειοψηφία του δείγματος απάντησε θετικά. 

Στην ερώτηση εάν υπάρχουν μαθητές με πρώιμες ενδείξεις ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών μέσα στην τάξη, η πλειοψηφία των νηπιαγωγών απάντησε 

θετικά.  

Στη συνέχεια τέθηκε το ερώτημα ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός μαθητή 

με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Η πλειοψηφία του δείγματος που κλήθηκε να 

απαντήσει κατά πόσο τα προβλήματα προσανατολισμού αποτελούν χαρακτηριστικό 

των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες υποστηρίζει ότι τα προβλήματα αυτά 

αποτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό ενός μαθητή με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες. Όπως αναφέρει και η Τρίγκα-Μερτίκα (2010: 71) το παιδί με 

μαθησιακή δυσκολία συγχέει έννοιες που αφορούν τον χώρο. Ακόμη, είναι πολύ 

πιθανό να δυσκολεύεται να εκτελέσει έργα που προϋποθέτουν προσανατολισμό στο 

χώρο.  

Οι δυσκολίες στην ανάγνωση θεωρήθηκαν χαρακτηριστικό των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες από τις μισές νηπιαγωγούς του δείγματος. Οι δυσκολίες αυτές 

αφορούν στην «καθρεφτική ανάγνωση» (π.χ. διαβάζουν χα αντί αχ), στην παρεμβολή 

άσχετων φωνημάτων στην ανάγνωση λέξεων, κ.α. (Τομαράς, 2012: 35). 

 Όσον αφορά τις δυσκολίες στα μαθηματικά, η πλειοψηφία υποστηρίζει πως 

οι δυσκολίες αυτές χαρακτηρίζουν έναν μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες. Σύμφωνα, 

μάλιστα, με τον Αγαλιώτη (2009: 118) τα προβλήματα επεξεργασίας και 

απομνημόνευσης γραπτών συμβόλων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με δυσλεξία 

έχουν ως αποτέλεσμα τη χαμηλή επίδοσή τους στα μαθηματικά.  
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 Ακόμη, η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί ότι οι δυσκολίες στην γραφή και 

την ορθογραφία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των μαθητών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες. Πράγματι, όπως αναφέρει και η Φλωράτου (1992: 23) οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη γραφή και την 

ορθογραφία (π.χ. δεν τονίζουν λέξεις, δεν βάζουν κεφαλαία, κ.α.).  

Στη συνέχεια, οι περισσότερες νηπιαγωγοί που ρωτήθηκαν υποστήριξαν ότι 

ένα από τα χαρακτηριστικά των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι οι 

διαταραχές μνήμης. Όπως υποστήριξε εξάλλου και η Τρίγκα-Μερτίκα (2010: 64), η 

μνήμη είναι ένας τομέας που αντιμετωπίζονται σημαντικές δυσκολίες. Τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα σε όλα τα μέρη του μνημονικού 

μηχανισμού.   

Όσον αφορά τα προβλήματα στη διατήρηση προσοχής, η συντριπτική 

πλειοψηφία υποστήριξε ότι τα προβλήματα αυτά αποτελούν χαρακτηριστικό ενός 

μαθητή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Πράγματι, ορισμένα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες παρουσιάζουν ελλειμματική προσοχή. Αποτέλεσμα της ελλειμματικής 

προσοχής είναι η αδυναμία συγκέντρωσης στο προς μάθηση αντικείμενο, γεγονός 

που οδηγεί σε αργό ρυθμό προόδου και ποικιλία λαθών (Τρίγκα-Μερτίκα (2010: 66).    

Στην ερώτηση που ακολούθησε πως αναγνωρίζετε ένα παιδί με 

«επικινδυνότητα» για τη εμφάνιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών η πλειοψηφία 

απάντησε ότι η εύκολη διάσπαση προσοχής αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρώιμο 

στοιχείο ένδειξης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Όπως αναφέρουν οι Φλωράτου 

(1992: 21) και Τομαράς (2010: 22), οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

χαρακτηρίζονται από περιορισμένη συγκέντρωση προσοχής, ενώ κουράζονται πιο 

εύκολα από τους συμμαθητές τους. Αυτό συμβαίνει καθώς ο μηχανισμός 

«φιλτραρίσματος» του εγκεφάλου, ο οποίος ξεχωρίζει το άσχετο από το επουσιώδες, 

δε λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Ως αποτέλεσμα, είναι πιθανό, για παράδειγμα, 

να παρακολουθούν εξίσου τον δάσκαλο που εξηγεί και τα βήματα που ακούγονται 

στο διάδρομο.  

Οι μισές νηπιαγωγοί που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι πολύ 

σημαντικό στοιχείο για τον εντοπισμό ενός μαθητή με πρώιμες ενδείξεις ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί η αδεξιότητα. Όπως αναφέρει και η Τρίγκα-
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Μερτίκα (2010: 71) όσον αφορά τις κινητικές δεξιότητες, ένα παιδί με πρώιμες 

ενδείξεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών ενδέχεται να είναι αδέξιο και ασυντόνιστο.  

Στη συνέχεια, η πλειοψηφία των νηπιαγωγών υποστηρίζει ότι το περιορισμένο 

λεξιλόγιο ενός μαθητή είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο που οδηγεί στον 

εντοπισμό ενός μαθητή με «επικινδυνότητα» για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Είναι 

αλήθεια ότι μια καλά πληροφορημένη νηπιαγωγός θα μπορέσει αμέσως να εντοπίσει 

ένα παιδί με γλωσσικά προβλήματα, τα οποία είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν σε 

μαθησιακές δυσκολίες. Επομένως, σχετικά με τον προφορικό λόγο, ένα από τα 

πρώιμα στοιχεία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών είναι η χρησιμοποίηση 

εννοιολογικά ατελών λέξεων και το πολύ περιορισμένο λεξιλόγιο (Τρίγκα-Μερτίκα, 

2010: 237). 

Η αδυναμία απομνημόνευσης τραγουδιών και στίχων, όπως υποστηρίχθηκε 

από τις μισές νηπιαγωγούς του δείγματος, αποτελεί πρώιμο στοιχείο ένδειξης ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών, ωστόσο όμως σε μικρότερο βαθμό. Σύμφωνα με την Τρίγκα-

Μερτίκα (2010: 237) ένας μαθητής με «επικινδυνότητα» για μαθησιακές δυσκολίες, 

όσον αφορά τον προφορικό του λόγο, αδυνατεί να αντιληφθεί την έννοια της 

ομοιοκαταληξίας και της ακολουθίας, ενώ δεν μπορεί να απομνημονεύσει στιχάκια ή 

τραγουδάκια, ακολουθώντας τη σωστή σειρά των γεγονότων. Οι λέξεις που 

χρησιμοποιεί είναι είτε ανύπαρκτες είτε λάθος. 

Η πλειοψηφία του δείγματος απάντησε ότι η αδυναμία του μαθητή να 

συγκρατήσει στη μνήμη του τις οδηγίες που του δίνει η νηπιαγωγός στη τάξη 

αποτελεί ένα στοιχείο που βοηθά στον εντοπισμό ενός μαθητή με «επικινδυνότητα» 

για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Μάλιστα, ο μαθητής αυτός όχι μόνο ξεχνά τις 

οδηγίες που του δίνει η νηπιαγωγός μέσα στην τάξη, αλλά και το παλτό του ή τη θέση 

που κάθεται. Ακόμη, αδυνατεί να επαναλάβει με τη σωστή σειρά τους μήνες ή τις 

μέρες της εβδομάδας (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010: 239). 

Στη συνέχεια, οι περισσότερες νηπιαγωγοί που ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι η 

δυσκολία ενός μαθητή να εκτελέσει περισσότερες από μία εντολές αποτελεί ένα 

πρώιμο στοιχείο ένδειξης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, όχι όμως σε τόσο μεγάλο 

βαθμό. Ωστόσο, όπως αναφέρει η Τρίγκα-Μερτίκα (2010: 239), όταν ο μαθητής 

ξεχνά τι θέλημα το έστειλε η νηπιαγωγός να κάνει ή όταν τα χάνει αν του πει η 
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νηπιαγωγός να εκτελέσει δύο ή και περισσότερες εντολές φανερώνουν ένα πολύ 

σημαντικό πρώιμο στοιχείο ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. 

Όσον αφορά τη χρησιμοποίηση και των δύο χεριών από τον μαθητή, χωρίς να 

δείχνει προτίμηση σε κάποιο από τα δύο χέρια, ως πρώιμο στοιχείο ένδειξης ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών, η πλειοψηφία απάντησε ότι αυτό αποτελεί μια ένδειξη, αλλά 

όχι και τόσο σημαντική. Όσον αφορά τη χρήση των χεριών ο μαθητής με 

«επικινδυνότητα» για εμφάνιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών χρησιμοποιεί και τα 

δύο χέρια. Δεν δείχνει προτίμηση στο δεξί ή στο αριστερό χέρι, ακόμα κι αν 

πρόκειται να φάει, να πετάξει τη μπάλα, να πιάσει το μολύβι, κ.α. (Τρίγκα-Μερτίκα 

(2010: 237). 

Όπως υποστηρίζει η πλειοψηφία των νηπιαγωγών ένα στοιχείο εντοπισμού 

ενός μαθητή με «επικινδυνότητα» για μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί η 

προβληματική γραμματική και σύνταξη των προτάσεων που χρησιμοποιεί ο μαθητής 

στον προφορικό του λόγο. Πράγματι, στον προφορικό λόγο ένας μαθητής με 

«επικινδυνότητα» για εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών χρησιμοποιεί προφορικές 

εκφράσεις ανώριμες συντακτικά και γραμματικά (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010: 237). 

Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος θεωρεί πως ένα ακόμη πολύ 

σημαντικό πρώιμο στοιχείο ένδειξης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί η 

δυσκολία του μαθητή να διηγηθεί μία ιστορία με τη σωστή σειρά των γεγονότων. 

Σύμφωνα με την Τρίγκα-Μερτίκα (2010: 237), η αδυναμία του μαθητή να διηγηθεί 

κάτι που του συνέβη ή να πει μια ιστοριούλα με τη σωστή σειρά τον γεγονότων ή να 

περιγράψει κάτι που βλέπει, είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να τον οδηγήσει σε ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες.  

Στην επόμενη ερώτηση που τέθηκε στις νηπιαγωγούς ποιες είναι οι 

κυριότερες πρώιμες ενδείξεις των μαθησιακών δυσκολιών, η πλειοψηφία του 

δείγματος δήλωσε ότι το εμφανώς χαμηλότερο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών 

αυτών αποτελεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μία από τις κυριότερες πρώιμες ενδείξεις των 

μαθησιακών δυσκολιών. Στην ίδια ερώτηση, επίσης η πλειοψηφία θεωρεί ότι η 

εκδήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς αποτελεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μία από τις 

κυριότερες πρώιμες ενδείξεις των μαθησιακών δυσκολιών. Πράγματι, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είτε βρίσκονται σε 
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εμφανώς χαμηλότερο μαθησιακό επίπεδο συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους είτε 

εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς.» (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010: 236). 

Έπειτα, σε σχετικό ερώτημα η πλειοψηφία των νηπιαγωγών απάντησε ότι ο 

εντοπισμός ενός παιδιού με πρώιμα στοιχεία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στο 

νηπιαγωγείο είναι αρκετά εύκολος. 

Στο επόμενο ερώτημα, η πλειοψηφία των νηπιαγωγών δήλωσε ότι ο χειρισμός 

ενός παιδιού με πρώιμα στοιχεία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών μέσα στην τάξη δεν 

είναι και τόσο εύκολος, αλλά ούτε και ιδιαίτερα δύσκολος. Ενδεχομένως αυτό να 

οφείλεται στο μεγάλο αριθμό μαθητών μέσα στην τάξη του νηπιαγωγείου ή και στην 

απουσία κατάλληλων τρόπων αντιμετώπισης από την πλευρά της νηπιαγωγού. 

Στην ερώτηση που ακολούθησε, η πλειοψηφία του δείγματος υποστηρίζει ότι 

ένας μαθητής χρειάζεται πολύ διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τους 

συμμαθητές του κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.  

Στη συνέχεια, η πλειοψηφία των νηπιαγωγών θεωρεί ότι για να αντιμετωπίσει 

μια νηπιαγωγός ένα παιδί με πρώιμα στοιχεία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών μέσα 

στην τάξη και να χειριστεί το πρόβλημά του θεωρείται απαραίτητη η κατοχή ενός 

μεταπτυχιακού διπλώματος στην ειδική αγωγή. Στην ίδια ερώτηση, η πλειοψηφία των 

νηπιαγωγών θεωρεί ότι για την αντιμετώπιση και το χειρισμό ενός παιδιού με πρώιμα 

στοιχεία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών μέσα στην τάξη είναι απαραίτητη η 

επιμόρφωση του εκπαιδευτικού στην ειδική αγωγή μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων. 

Τέλος, η πλειοψηφία δήλωσε ότι δεν συμφωνεί καθόλου όταν δεν υπάρχει καμία 

επιμόρφωση της νηπιαγωγού σχετικά με την ειδική αγωγή όταν πρόκειται για την 

αντιμετώπιση και το χειρισμό ενός παιδιού με πρώιμα στοιχεία ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών μέσα στην τάξη. 

Στην τελευταία ερώτηση πως θα δρούσατε για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων μάθησης ενός μαθητή με «επικινδυνότητα» για την εμφάνιση ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών η πλειοψηφία του δείγματος δήλωσε ότι θα χρησιμοποιούσε 

ασκήσεις προσανατολισμού. 

Στην ίδια ερώτηση η πλειοψηφία θα χρησιμοποιούσε ασκήσεις μνήμης για 

την αντιμετώπιση των προβλημάτων μάθησης ενός μαθητή με πρώιμα στοιχεία 

ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.  
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Η πλειοψηφία των νηπιαγωγών που έλαβαν μέρος στην έρευνα απάντησε ότι 

για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μάθησης ενός μαθητή με πρώιμα στοιχεία 

ειδικών μαθησιακών δυσκολιών είναι πολύ σημαντικές οι προμαθηματικές ασκήσεις.  

Στη συνέχεια οι περισσότερες των νηπιαγωγών δήλωσαν ότι και οι 

προγραφικές ασκήσεις είναι επίσης πάρα πολύ βοηθητικές όταν πρόκειται για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων μάθησης μαθητών με «επικινδυνότητα» για την 

εμφάνιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.  

Η πλειοψηφία του δείγματος απάντησε ότι οι ασκήσεις για την ενίσχυση της 

αδρής κινητικότητας είναι πάρα πολύ σημαντικές για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων μάθησης των μαθητών αυτών. Μάλιστα, η νηπιαγωγός μπορεί να 

ενισχύσει το συντονισμό των μεγάλων κινήσεων του μαθητή μέσω του χορού με 

συγκεκριμένα βήματα, με το ρυθμικό βάδισμα με μουσική ή και μέσα από πάσες με 

μπάλα (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010: 239).  

Η πλειοψηφία των νηπιαγωγών δήλωσε ότι οι ασκήσεις για την ενίσχυση της 

λεπτής κινητικότητας είναι και αυτές πάρα πολύ σημαντικές για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων μάθησης των μαθητών με πρώιμα στοιχεία εμφάνισης ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών. Πράγματι, η ενίσχυση της λεπτής κινητικότητας είναι πολύ 

σημαντική για τα προβλήματα μάθησης των μαθητών αυτών. Οι λειτουργίες και ο 

συντονισμός των λεπτών κινήσεων, σύμφωνα με την Τρίγκα-Μερτίκα (2010: 239), 

ενισχύεται μέσα από παιχνίδια και ασχολίες, οι οποίες απαιτούν συντονισμένη κίνηση 

ματιού, χεριού και δαχτύλων. Έτσι, βελτιώνονται δεξιότητες που είναι απαραίτητες 

για τη γραφή, όπως ο οπτικο-κινησιακός και γραφο-κινησιακός συντονισμός. 

Τέλος, η πλειοψηφία του δείγματος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

μάθησης των μαθητών αυτών θα έκανε αναδρομές σε προηγούμενα παραμύθια και 

ιστορίες προκειμένου να ενισχυθεί η μνήμη των μαθητών αυτών. Σύμφωνα με την 

Τρίγκα-Μερτίκα (2010: 240), η νηπιαγωγός θα μπορούσε πριν ξεκινήσει την 

καθημερινή ανάγνωση στην τάξη, να κάνει αναδρομές σε άλλα παραμύθια ή ιστορίες. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της μακροπρόθεσμης και 

βραχυπρόθεσμης μνήμης, ενώ παράλληλα ο μαθητής εξασκείται στην επεξεργασία 

νεοεισερχόμενων πληροφοριών σχετίζοντάς τες με ήδη κεκτημένες γνώσεις. 
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Ως περιορισμός της έρευνας θα μπορούσε να θεωρηθεί ο μικρός αριθμός του 

δείγματος που έλαβε μέρος στην έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, ένα μεγαλύτερο δείγμα, 

και άρα περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα, θα οδηγούσε σε πιο αξιόπιστα 

συμπεράσματα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών αναφορικά με 

τους τρόπους πρώιμης ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, αλλά και με τους τρόπους αντιμετώπισης τους μέσα στην τάξη του 

νηπιαγωγείου.  

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αποτελεί έρευνα στο πλαίσιο 

πτυχιακής εργασίας. Η συμπλήρωση του γίνεται ανώνυμα και θα χρειαστούν μόνο 

μερικά λεπτά από το χρόνο σας.  

   

  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, 

 Σταφυλά Μαίρη 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

1) Φύλο:    

α) Γυναίκα               β)Άνδρας   

 

2) Ηλικία 

α) 22-30               β) 31-40                γ) 41-50                 δ) 50 και άνω 

  

3) Χρόνια προϋπηρεσίας: 

α) 0-5               β) 6-10            γ) 11-15              δ) 16-20            ε) 21 και άνω 

 

4) Έχετε εντοπίσει κατά το παρελθόν μαθητές με πρώιμες ενδείξεις ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών μέσα στην τάξη; 

α) Ναι               β) Όχι     

 

5) Υπάρχουν μαθητές με πρώιμες ενδείξεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

μέσα στην τάξη σας; 

α) Ναι               β) Όχι 

Αν ναι, πόσοι; ……………………….. 

 

Στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώστε την απάντηση σας 

 

6) Ποια από τα παρακάτω χαρακτηρίζουν έναν μαθητή με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες: 

 

Προβλήματα 

προσανατολισμού 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μέτρια 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Δυσκολίες στην 

ανάγνωση 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μέτρια 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Δυσκολίες στα 

μαθηματικά 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μέτρια 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Δυσκολίες στη γραφή      
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και την ορθογραφία Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

 

Διαταραχές μνήμης 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μέτρια 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Προβλήματα στη 

διατήρηση της προσοχής 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μέτρια 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

 

7) Πως αναγνωρίζετε ένα παιδί με «επικινδυνότητα» για την εμφάνιση ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών; 

 

Διασπάται εύκολα η 

προσοχή του 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μέτρια 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Είναι αδέξιος, δεν 

προσέχει που πηγαίνει, 

σκοντάφτει 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μέτρια 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Χρησιμοποιεί 

περιορισμένο λεξιλόγιο 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μέτρια 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Δεν μπορεί να 

απομνημονεύσει 

στιχάκια, τραγουδάκια, 

κ.α. 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μέτρια 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Ξεχνά εύκολα τις οδηγίες 

που του δίνετε μέσα στην 

τάξη 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μέτρια 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Δυσκολεύεται να 

εκτελέσει περισσότερες 

από μία εντολές 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μέτρια 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Δεν δείχνει προτίμηση 

στο δεξί ή στο αριστερό 

χέρι. Χρησιμοποιεί και 

τα δύο το ίδιο 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μέτρια 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Στον προφορικό τους 

λόγο οι προτάσεις τους 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μέτρια 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 
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έχουν προβληματική 

γραμματική και σύνταξη 

Δυσκολεύεται να 

διηγηθεί μια ιστοριούλα 

με τη σωστή σειρά των 

γεγονότων  

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μέτρια 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

 

 Άλλο: ……………………….. 

 

8) Από τις κυριότερες πρώιμες ενδείξεις των μαθησιακών δυσκολιών αποτελούν: 

 

Το εμφανώς 

χαμηλότερο 

μαθησιακό 

επίπεδο των 

μαθητών αυτών 

 

 

Καθόλου 

 

 

Λίγο 

 

 

Μέτρια 

 

 

Πολύ 

 

 

Πάρα πολύ 

Η εκδήλωση 

προβλημάτων 

συμπεριφοράς 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μέτρια 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

 

9) Ο εντοπισμός ενός παιδιού με πρώιμα στοιχεία ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών στο νηπιαγωγείο είναι εύκολος. 

α) Καθόλου            β) Λίγο            γ)Μέτρια            δ)Πολύ            Πάρα πολύ 

 

10) Ο χειρισμός ενός παιδιού με πρώιμα στοιχεία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

μέσα στην τάξη είναι εύκολος. 

α) Καθόλου            β) Λίγο            γ)Μέτρια            δ)Πολύ            Πάρα πολύ 

 

11) Ένας μαθητής με πρώιμα στοιχεία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών χρειάζεται 

διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τους συμμαθητές του κατά τη 

διάρκεια της σχολικής ημέρας. 

α) Καθόλου            β) Λίγο            γ)Μέτρια            δ)Πολύ            Πάρα πολύ 
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12) Για να αντιμετωπίσει μια νηπιαγωγός ένα παιδί με πρώιμα στοιχεία ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών μέσα στην τάξη και να χειριστεί το πρόβλημά του 

θεωρείται απαραίτητη: 

 

 

Η κατοχή ενός 

μεταπτυχιακού 

διπλώματος στην 

ειδική αγωγή 

 

 

 

Καθόλου 

 

 

Λίγο 

 

 

Μέτρια 

 

 

Πολύ 

 

 

Πάρα πολύ 

Η επιμόρφωση 

του εκπαιδευτικού 

στην ειδική αγωγή 

μέσω 

επιμορφωτικών 

σεμιναρίων 

 

 

Καθόλου 

 

 

Λίγο 

 

 

Μέτρια 

 

 

Πολύ 

 

 

Πάρα πολύ 

Καμία επιπλέον 

επιμόρφωση 

σχετικά με την 

ειδική αγωγή 

 

 

Καθόλου 

 

 

Λίγο 

 

 

Μέτρια 

 

 

Πολύ 

 

 

Πάρα πολύ 

 

13)  Πως θα δρούσατε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μάθησης ενός 

μαθητή με «επικινδυνότητα» για την εμφάνιση ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών; 

 

Ασκήσεις 

προσανατολισμού 

 

 

Καθόλου 

 

 

Λίγο 

 

 

Μέτρια 

 

 

Πολύ 

 

 

Πάρα πολύ 

 

Ασκήσεις μνήμης 

 

 

Καθόλου 

 

 

Λίγο 

 

 

Μέτρια 

 

 

Πολύ 

 

 

Πάρα πολύ 

 

Προμαθηματικές 

ασκήσεις 

 

 

Καθόλου 

 

 

Λίγο 

 

 

Μέτρια 

 

 

Πολύ 

 

 

Πάρα πολύ 
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Προγραφικές 

ασκήσεις 

 

 

Καθόλου 

 

 

Λίγο 

 

 

Μέτρια 

 

 

Πολύ 

 

 

Πάρα πολύ 

Ασκήσεις για την  

ενίσχυση της 

αδρής 

κινητικότητας  

 

 

Καθόλου 

 

 

Λίγο 

 

 

Μέτρια 

 

 

Πολύ 

 

 

Πάρα πολύ 

Ασκήσεις για την 

ενίσχυση της 

λεπτής 

κινητικότητας 

 

 

Καθόλου 

 

 

Λίγο 

 

 

Μέτρια 

 

 

Πολύ 

 

 

Πάρα πολύ 

Αναδρομές σε 

προηγούμενα 

παραμύθια και 

ιστορίες για την 

ενίσχυση της 

μνήμης  

 

 

Καθόλου 

 

 

Λίγο 

 

 

Μέτρια 

 

 

Πολύ 

 

 

Πάρα πολύ 

 

Άλλο: ………………………… 
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