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Εισαγωγή 

 

Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μάθουν με σχετική ευκολία μια ευρεία 

γκάμα περίπλοκων δεξιοτήτων,  ενώ άλλοι βρίσκουν τη μάθηση πολύ δύσκολη, 

ακόμα και όταν αφορά απλές επιδεξιότητες. ο όρος «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες» 

δεν είναι σαφώς προσδιορισμένος. Συχνά χρησιμοποιείται ως συνώνυμος προς τους 

όρους «μαθησιακή διαταραχή», «σχολική αποτυχία», «σχολικές δυσκολίες» ή 

«διαταραχές στη σχολική επίδοση» (Δράκος, 2002). Στην Ελλάδα το 1981 ο νόμος 

1143 κάνει λόγο για «άτομα αποκλίνοντα του φυσιολογικού», όρος που βέβαια 

εμπεριέχει έντονα τα στοιχεία του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ το 2000 ο νόμος 

2817 κάνει λόγο για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες «που έχουν σημαντική 

δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, 

ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων» (Κανδαράκης, 

2004).  

Πρόσφατα, έχει γίνει μεγάλος λόγος σχετικά με τα ελλείμματα μνήμης σε 

παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Σε σύγκριση με τους χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες συνομηλίκους τους, τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ανακαλούν 

λιγότερες πληροφορίες, κάνουν ανεπαρκή χρήση των οργανωτικών στρατηγικών, 

εμφανίζουν λιγότερη γνώση αναφορικά με τη λειτουργία των δικών τους μνημονικών 

τεχνικών, επιδίδονται λιγότερο σε σημασιολογική επεξεργασία, και χρησιμοποιούν 

αναποτελεσματικά τις περιορισμένης ικανότητας πηγές προσοχής (Steinbrink & 

Klatte, 2008). 

Πολλοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες βασίζονται σε μορφές επεξεργασίας που χρειάζονται περισσότερη 

προσπάθεια και απαιτούν τα -περιορισμένης ικανότητας -αποθέματα του συστήματος 

προσοχής τους (Ackerman & Dykman, 1982. Laberge & Samuels, 1974). Οι  

Sternberg και Wagner (1982) έχουν δείξει ότι, κατά τη διάρκεια της χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες, η αυτοματοποίηση της επεξεργασίας απελευθερώνει 

περιορισμένης ικανότητας πόρους που είχαν προηγουμένως επενδυθεί σε  

επιφανειακή (π.χ., φωνητική) ανάλυση, καθιστώντας έτσι αυτούς τους πόρους  

διαθέσιμους για διεργασίες που απαιτούν υψηλότερα επίπεδα ανάλυσης, π.χ., 

μεταφορά, επίλυση προβλημάτων, κ.λπ.  
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Σύμφωνα με τους Sternberg και Wagner (1982), οι μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες είναι λιγότερο πιθανό να έχουν αυτοματοποιημένες δεξιότητες 

ανάγνωσης από ό,τι τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά και ως εκ τούτου να 

χρειάζεται να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο για την αποκωδικοποίηση των λέξεων 

και έτσι να δυσκολεύονται στην επεξεργασία των νοημάτων. 

Ωστόσο, η έρευνα στην Ελλάδα σχετικά με τις διαταραχές μνήμης σε παιδιά 

με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι περιορισμένη (Καραπέτσας, Μήτσιου & 

Ζαμπεθένης, 1998. Μήτσιου, 2002. Μήτσιου-Δάκτυλα, 2008). Έτσι, το συγκεκριμένο 

θέμα επιλέχθηκε για περεταίρω έρευνα και εφόσον γίνεται λόγος για ολοένα 

αυξανόμενο ποσοστό εμφάνισης των μαθησιακών δυσκολιών. Η παρούσα εργασία 

ασχολείται με την ανάλυση των μαθησιακών δυσκολιών σε θεωρητικό πλαίσιο καθώς 

και με τις δυσκολίες που προκαλούνται στον τομέα της μνήμης και της 

συγκέντρωσης της προσοχής.  
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

1.1. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

 

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν την πολυπληθέστερη ομάδα 

ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και αναφέρονται σε άτομα, τα οποία δεν 

επωφελούνται από την τυπική εκπαίδευση και παρουσιάζουν, στην πλειονότητά τους, 

δυσκολίες στην ανάγνωση και στην αποκωδικοποίηση (Kavale & Forness, 2000. 

Παντελιάδου 2007). Tο 50% των μαθητών που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής 

Αγωγής, έχουν διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών και μάλιστα, το 80% από αυτές 

αφορούν δυσκολίες στην ανάγνωση (Kavale & Forness, 2000. Παντελιάδου, 2004). 

Είναι γεγονός ότι έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι ορισμοί για τις ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες, όπως επίσης διατυπώθηκαν πολλές διαφορετικές θεωρίες ως 

προς τη διάγνωση, την αιτιολογία και τη θεραπευτική αντιμετώπισή τους, χωρίς 

,ωστόσο, να υπάρχει πάντα συμφωνία από τους ειδικούς (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2004).  

 

 

1.2. Ιστορική αναδρομή των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

 

Κάνοντας μία σύντομη ιστορική αναδρομή, μπορούμε να δούμε ότι οι 

διάφορες επιστημονικές αναζητήσεις από τα διαφορετικά ερευνητικά πεδία επέφεραν 

πληθώρα προσεγγίσεων με την πάροδο των χρόνων.  

Η πορεία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (σε πολλές έρευνες 

εμφανίζεται απλά ως «Δυσλεξία») μπορεί να χωρίςτεί χρονολογικά σε 3 περιόδους: 

 

Α. Από την Αρχαιότητα μέχρι το 1917 

 Πριν ακόμα από τα χρόνια του Ιπποκράτη έχουν αναφερθεί περιπτώσεις 

αφασίας με διαταραχές στην έκφραση και κατανόηση του λόγου. 

Στο κείμενο του Ιπποκράτη « Περί Ιερής Νόσου» συναντάμε για πρώτη φορά την 

επιστήμη της Νευροψυχολογίας που ασχολείται τόσο με την κατανόηση των αιτίων 

και με την αποκατάσταση της Δυσλεξίας και των Μαθησιακών Δυσκολιών.. 
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Το 1676 ο J. Schmidt περιγράφει, για πρώτη φορά, ένα είδος αφασίας όπου 

έχοντας παραλύσει η δεξιά πλευρά του σώματος, υπήρχε δυσκολία στη γραφή 

κειμένου μέσω υπαγόρευσης αλλά και δυσκολία στην κατανόηση του κειμένου που 

έγραφε ο ίδιος ο ασθενής. Επίσης, είχε δυσκολία στο να εκφράζεται και να 

αντικαθιστά τις λέξεις με συνώνυμες (Αγαλιώτης, 2000. Δράκος, 2002. Θωμαΐδου, 

1999. Καπετάνιος, 1999. Καραπέτσας, 1997). 

 Το 1861, ο Broca ανακάλυψε την περιοχή του εγκεφάλου η οποία είναι 

υπεύθυνη για την λεκτική έκφραση και έδωσε έτσι τη δυνατότητα να γίνουν έρευνες 

για να εντοπιστούν οι περιοχές του εγκεφάλου που ευθύνονται για την γραφή και την 

ανάγνωση. Το 1865, ανακαλύπτεται ότι οργανικές βλάβες στη μεσαία περιοχή του 

κυρίαρχου εγκεφαλικού ημισφαιρίου ευθύνονταν για δυσκολίες στην γλωσσική 

έκφραση (Αγαλιώτης, 2000. Δράκος, 2002. Θωμαΐδου, 1999. Καπετάνιος, 1999. 

Καραπέτσας, 1997). 

Το 1867, ο Ogle χρησιμοποιεί τον όρο «Αγραφία» για να ξεχωρίσει τις 

δυσκολίες στη γραφική έκφραση από την Αφασία και να συμπεράνει ότι αυτές  οι δυο 

διαταραχές δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Ο Brastian το 1869, υποστήριξε ότι 

δυσκολίες στην αναγνωστική ικανότητα οφείλονται σε βλάβες στην περιοχή Broca 

(Αγαλιώτης, 2000. Δράκος, 2002. Θωμαΐδου, 1999. Καπετάνιος, 1999. Καραπέτσας, 

1997. Τζουριάδου, 1995). 

 Το 1877 ο Kussmaul, εισάγει τον όρο «Λεξική Τύφλωση» (wordblindness) 

για την περιγραφή αφασικών ασθενών που είχαν χάσει μόνο την αναγνωστική τους 

ικανότητα και αμέσως μετά ο Berlin εισάγει τον όρο «Δυσλεξία» για την ίδια 

διαταραχή. Ακολουθούν και άλλοι επιστήμονες όπως ο Hinshelwood το1896 και οι 

Morgan και Kerr την ίδια χρονική περίοδο, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον όρο 

«Κληρονομική Λεξική Τύφλωση» και χωρίς ανατομική απόδειξη αποδίδουν το 

πρόβλημα σε ανωμαλίες της γωνιώδους έλικας. Το 1906 ο Jacson χρησιμοποιεί τον 

όρο «Αλεξία» ενώ ταυτόχρονα οι Γάλλοι συνθέτουν τον όρο «Κληρονομική 

Τυφλολεξία» (Αγαλιώτης, 2000. Δράκος, 2002. Θωμαΐδου, 1999. Καπετάνιος, 1999. 

Καραπέτσας, 1997). 

 Το 1917 ο Hinshelwood, ταυτόχρονα με την ονομασία «Σύμφυτη Λεξική 

Τύφλωση» υποστηρίζει ότι αιτία όλων αυτών δεν είναι οργανική εγκεφαλική βλάβη 

αλλά ανωριμότητα των εγκεφαλικών κέντρων, η λειτουργία των οποίων είναι 

υπεύθυνη για την οπτική μνήμη λέξεων και γραμμάτων και εντοπίζεται στην 
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αριστερή γωνιώδη έλικα (Αγαλιώτης, 2000. Δράκος, 2002. Θωμαΐδου, 1999. 

Καπετάνιος, 1999. Καραπέτσας, 1997). 

 Έτσι, κλείνει η πρώτη περίοδος με πολλές υποθέσεις και προσπάθειες 

προσέγγισης του θέματος, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ανατομικά, αποδεικτικά και 

ερευνητικά στοιχεία (Αγαλιώτης, 2000. Δράκος, 2002. Θωμαΐδου, 1999. Καπετάνιος, 

1999. Καραπέτσας, 1997). 

 

Β. Από το 1917 μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 

Σταθμό στην μελέτη των δυσκολιών μάθησης αποτελεί ο Samuel Ortonτο 

1937, ο οποίος με τον όρο «Στρεφοσυμβολία» κάνει τη πρώτη φαινομενολογική 

περιγραφή των δυσκολιών ανάγνωσης που τις αποδίδει σε νευρολογικούς 

παράγοντες. Η υπόθεσή του ήταν ότι, στο αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο τα 

γράμματα καταγράφονται ως προς τον προσανατολισμό και τη θέση τους  όπως τα 

αντιλαμβανόμαστε οπτικά ενώ στο δεξί καταγράφονται σαν είδωλο σε καθρέπτη. 

Σύμφωνα με αυτή την θεωρία, οι αριστερόχειρες που καταφεύγουν για πληροφόρηση 

στο δεξί κυρίαρχο εγκεφαλικό ημισφαίριο λαμβάνουν λανθασμένες πληροφορίες 

λόγω της καθρεπτικής καταγραφής. Οι απόψεις του δεν έγιναν δεκτές από την 

ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, παρά την λογικοφάνειά τους, ωστόσο άνοιξε ο 

δρόμος για έρευνα και προβληματισμό και η συμβολή του αυτή οδήγησε το 1949 

στην ίδρυση της Εταιρείας Δυσλεξίας η οποία έφερε το όνομά του. Από τότε ο όρος 

«Δυσλεξία» άρχισε να χρησιμοποιείται συχνότατα από κλινικούς και εκπαιδευτικούς 

και έχει φτάσει στο σημείο να χρησιμοποιείται ακόμα και ως συνώνυμος των όρων 

της διαταραχής της ανάγνωσης και των Μαθησιακών Δυσκολιών γενικότερα. 

Μετά τον Orton, άρχισε να αυξάνει το ενδιαφέρον για τη μελέτη του 

φαινομένου των δυσκολιών μάθησης και διατυπώθηκαν ποικίλοι όροι όπως: Ειδική 

Δυσλεξία, Ειδική Δυσκολία Ανάγνωσης, Λεγασθένεια, Δυσαριθμησία, Δυσφασία, 

Δυσγραφία, Δυσορθρογραφία, Ειδική Εξελικτική Διαταραχή, Ειδική Μαθησιακή 

Δυσκολία και άλλοι πολλοί. 

Το 1930, παρατηρείται ότι τα αγόρια με δυσκολίες μάθησης υπερβαίνουν τα 

κορίτσια σε ποσοστό 4:1, περίπου. Το 1937-1943, ο Obredane διαπιστώνει σε έρευνές 

του με παιδιά με δυσκολίες μάθησης, συνοδά παθολογικά φαινόμενα όπως είναι η 

ελλιπής αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Χρησιμοποιεί τον όρο Dyslecture 

(Δυσλεξία) για να περιγράψει δυσκολίες στην ανάγνωση χωρίς να υφίστανται 
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αισθητηριακά, κινητικά ή νοητικά ελλείμματα (Case-Smith, 2005. Θωμαΐδου, 1999. 

Καπετάνιος, 1999. Καραπέτσας, 1997. Pratt & Allen, 1989). 

 

Γ. Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. 

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, λόγω των πολλών κρανιοεγκεφαλικών 

κακώσεων που συνέβησαν, υπήρξε ορόσημο στην πληρέστερη μελέτη της 

παθολογίας και της λειτουργικότητας του εγκεφάλου. Έτσι στην σύγχρονη εποχή 

υπάρχουν 4 κυρίως κατευθύνσεις όσον αφορά την μελέτη των 

Μαθησιακών Δυσκολιών. Αυτές είναι: 

 στατιστικές μελέτες 

 παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

 ψυχολογική ερμηνεία και αντιμετώπιση 

 νευροψυχολογική προσέγγιση 

Το 1974, γίνεται η πρώτη προσπάθεια για να προσδιοριστεί η διαταραχή των 

Μαθηματικών η οποία αναφέρεται και ως «Αναπτυξιακή Δυσαριθμησία» 

(developmental dyscalculia) από τον Kosc. Το 1992, ο Wong διατύπωσε την άποψη 

ότι οι διαταραχές στην προφορική και γραπτή έκφραση είναι κλινικά σημαντικές 

αφού πολλές φορές σχετίζονται και με διαταραχές στην ανάγνωση. 

   Στην περίοδο αυτή συναντάμε και τον ορισμό «Ελάχιστη Εγκεφαλική 

Δυσλειτουργία» (minimal brain damage), η οποία περιλαμβάνει: μικρά  νευρολογικά 

ευρήματα, ανώμαλο εγκεφαλογράφημα, δυσαρμονία στην κίνηση , δυσδιάκριτες 

ανεπάρκειες κ.τ.λ.. Από το 1960 και μετά επικρατεί ο όρος «Μαθησιακή Δυσκολία» ο 

οποίος στιγματίζει λιγότερο και περιλαμβάνει όλες τις διαταραχές (Ζάχος, 2001. 

Καρτασίδου, 2004. Νικολάου-Παπαναγιώτου, 2001). 

Οι Strauss και Lehtinen (1947) αναφέρθηκαν στο παιδί με εγκεφαλοπάθεια, το 

οποίο παρουσιάζει μία ανεπάρκεια στο νευροκινητικό σύστημα και θεώρησαν πως οι 

δυσκολίες του οφείλονται σε οργανική βλάβη καθώς, διαταραχές στην αντίληψη, 

στην σκέψη ή και στην συναισθηματική συμπεριφορά. Είναι ένας ορισμός που 

εμπεριέχει βιολογικά και συμπεριφορικά κριτήρια (Strauss & Lehtinen 1947, στο 

Τζουριάδου 1995).  

Έπειτα, ο Strauss και ο Kephart (1955) θεώρησαν ότι μπορεί να υπάρξει ένας 

περιγραφικός ορισμός, ο οποίος βασίστηκε μόνο στη συμπτωματολογία και τον 

ονόμασαν σύνδρομο Strauss. Από το 1965, με την ίδια λογική διατυπώθηκαν και 
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άλλοι ορισμοί, όπως αυτός του Kirk, ο οποίος υιοθετήθηκε από το National Advisor 

Committee on Handicapped Children (1967). Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό: 

«…παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν κάποια διαταραχή σε μια ή 

περισσότερες από τις βασικές διεργασίες που αναφέρονται στη χρήση του γραπτού ή 

προφορικού λόγου. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει περιπτώσεις όπως η ελάχιστη 

εγκεφαλική δυσλειτουργία, η δυσλεξία, η δυσφασία, η δυσαριθμησία κ.ά. Οι 

καταστάσεις αυτές δεν οφείλονται σε εμφανείς αισθητηριακές βλάβες, σε νοητική 

καθυστέρηση ή σε σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές» (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου 

1991, σελ. 15). 

Της ίδιας λογικής υπήρξε και ο Myklebust (1968), ο οποίος αναφερόταν σε 

δυσκολίες που επιδέχονται παιδαγωγική «θεραπεία», δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα 

στη φαινομενολογία και ακολουθώντας έναν ιατρικό ορισμό (Μαρκοβίτης & 

Τζουριάδου, 1991). 

Στη συνέχεια έγιναν παρόμοιες προσπάθειες προσέγγισης των μαθησιακών 

δυσκολιών υπό την παιδαγωγική οπτική, η οποία έδινε έμφαση στις δυσκολίες της 

σχολικής επίδοσης. Πιο συγκεκριμένα, η Bateman (1965) έδωσε έμφαση στη 

διακύμανση ανάμεσα στη δεξιότητα και την ενεργό επίδοση, ενώ ο Kirk (1969) όρισε 

πως αυτές οι διαταραχές μπορούν να εκδηλωθούν ως «διαταραχές στην κατανόηση, 

στην σκέψη, στο λόγο, στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία και την 

αριθμητική» (NACHC 1969, σελ. 34, στο Τζουριάδου 1995, σελ. 143). Πρόκειται για 

μια θεώρηση που συντέλεσε στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των ειδικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου 1991).  

Κατά τις δεκαετίες 1960 – 1970 ήταν κυρίαρχη η αντίληψη πως η βάση των 

μαθησιακών δυσκολιών βρίσκεται στην μη ορθή επεξεργασία των οπτικών 

ερεθισμάτων. Η υπόθεση αυτή έχει τις ρίζες της στην ερμηνεία του Orton για τα λάθη 

αντιστροφής που παρουσιάζουν τα παιδιά σε σχέση με την αντίληψη των συμβόλων. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, με βάση πορίσματα ερευνών αναφορικά με 

την συσχέτιση και μελέτες αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία 

βασίζονται σε ασκήσεις οπτικής αντίληψης, η ερμηνεία άρχισε να αμφισβητείται και 

να θεωρείται πως οι παρουσιαζόμενες διαταραχές αντίληψης συνυπάρχουν με τις 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Παντελιάδου, 2007).  

Κατά τη δεκαετία 1975-1985 οι άμεσα εμπλεκόμενοι με τις ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες, δηλαδή οι γονείς και οι επαγγελματίες, συνασπίζονται και 

εγείρουν διεκδικήσεις τόσο σε επίπεδο κεντρικού πολιτικού σχεδιασμού, όσο και 
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τοπικής πρακτικής αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών. Την ίδια περίοδο 

αναπτύσσονται νέες ερευνητικές υποθέσεις, που μπορούσαν να οδηγήσουν στο 

σχεδιασμό νέων προγραμμάτων διδασκαλίας (Παντελιάδου, 2007).  

Την περίοδο, ωστόσο, από το 1985 και εξής υπήρξε έντονη αμφισβήτηση 

γύρω από τους τρόπους διάγνωσης και αιτιολογικών προσδιορισμών των ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών, γεγονός που προκάλεσε συζητήσεις γύρω από την φύση 

τους. Τέθηκε το ζήτημα αν οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μία 

πραγματική δυσκολία ή μια εννοιολογική κατασκευή. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση σε 

θεωρητικές προσεγγίσεις, που υποστηρίζουν την ύπαρξη γενετικών παραγόντων και 

δυσκολιών των παιδιών (Kavale, Forness & Lorsbach 1991. Παντελιάδου, 2007). 

 

Δ. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ 

 Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες να αντιμετωπιστούν οι Ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες με φαρμακευτικούς παράγοντες χωρίς προς το παρόν να 

υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που τεκμηριώνουν τη χρήση συγκεκριμένου ή 

συνδυασμό φαρμακευτικών σκευασμάτων. Αυτό που αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά 

είναι η υπερκινητικότητα που ίσως να συνυπάρχει στα παιδιά με Ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες (Case-Smith, 2005. Κάκουρος & Μανιαδιάκη, 2004. Καπετάνιος, 2005). 

Ποικίλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις έχουν κατακλείσει τα τελευταία χρόνια 

τους παιδαγωγικούς κύκλους με κύριο σκοπό την οργανωμένη και συστηματική 

βοήθεια ώστε να μπορέσουν τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να 

ανταπεξέλθουν στο σχολείο (Case-Smith, 2005. Καπετάνιος, 2005. Μάρκου, 1994. 

Τζουριάδου, 1995. Φλωράτου, 1994). 

Τέλος, σύγχρονες νευροψυχολογικές προσεγγίσεις αποκατάστασης που 

αντιμετωπίζουν κυρίως, τα σημεία νευροψυχολογικής ανωριμότητας των παιδιών 

αυτών είναι: 1) η θεωρία και θεραπεία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης της Dr. 

Ayres, 2) η τεχνική ακουστικο-ψυχοφωνολογικής εξάσκησης του Tomatis, 3) το 

θεραπευτικό πρότυπο ισσοροπιών του Bakker, 4) η νευροψυχολογική θέση του Luria, 

5) η θεραπευτική προσέγγιση του R. Davis, 6) η διαγνωστική και θεραπευτική 

μέθοδος βασισμένη στην οφθαλμοκίνηση του Θ. Παυλίδη και άλλες θεραπευτικές 

προσεγγίσεις (Καραπέτσας, 1997. Case-Smith, 2005. Creek, 1990). 

 

 



12 
 

1.3. Ορισμοί μαθησιακών δυσκολιών 

Εκτός από τη θεωρητική κατανόηση των πληροφοριών σε σχέση με τη 

φυσιολογία των μαθησιακών δυσκολιών, τον κυριότερο λόγο ενασχόλησης με την 

προσέγγιση του ορισμού των δυσκολιών αυτών και της πολυπαραγοντικής 

αιτιολογίας τους αποτελεί το αίτημα για κατανόηση και παρέμβαση για τη γνωστική 

λειτουργία, αυτών των ατόμων, που παρουσιάζουν έντονη διαφοροποίηση 

μαθησιακής εικόνας σε σχέση με άλλα παιδιά, τα οποία έχουν χαμηλή σχολική 

επίδοση.  

Ένας από τους πρώτους πιο κοινά αποδεκτούς ορισμούς που στοιχεία του 

έχουν ενσωματωθεί σε όλους τους μεταγενέστερους, είναι αυτός που διατυπώθηκε 

από την Bateman (1965). Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό: «παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες είναι εκείνα που παρουσιάζουν μια παιδαγωγικά σημαντική διακύμανση 

ανάμεσα στο νοητικό τους δυναμικό και στο πραγματικό επίπεδο επίδοσης, η οποία 

συνδέεται με βασικές διαταραχές στη μαθησιακή διαδικασία. Οι διαταραχές αυτές 

μπορεί να οφείλονται, όχι όμως απαραίτητα, σε εμφανή δυσλειτουργία του Κεντρικού 

Νευρικού Συστήματος. Δεν μπορεί να αποδοθούν δευτερογενώς σε νοητική 

καθυστέρηση, εκπαιδευτική ή πολιτισμική αποστέρηση, σοβαρές συναισθηματικές 

διαταραχές ή αισθητηριακές βλάβες». 

Ο ορισμός των μαθησιακών δυσκολιών (learning disabilities), ο οποίος 

διατυπώθηκε από τον Samuel Kirk, αναφέρει ότι: «Μαθησιακή δυσκολία ορίζεται μία 

καθυστέρηση, διαταραχή ή καθυστερημένη ανάπτυξη σε μία ή περισσότερες διαδικασίες 

της ομιλίας, της γλώσσας, της ανάγνωσης, της γραφής, της αριθμητικής ή κάποιου 

άλλου σχολικού αντικειμένου που προκύπτει από μια ψυχολογική αναπηρία και 

προκαλείται από μια πιθανή εγκεφαλική δυσλειτουργία και συναισθηματικές ή 

συμπεριφορικές διαταραχές. Δεν είναι αποτέλεσμα νοητικής καθυστέρησης, 

αντιληπτικών ελλειμμάτων ή πολιτισμικών και διδακτικών παραγόντων» (Hallahan & 

Mock, 2003. Kirk, 1962). Αυτός ο ορισμός υιοθετήθηκε από το National Advisor 

Committee on Handicapped Children (1967). 

Το 1987, το National Joint Committee on Learning Disabilities των ΗΠΑ, 

ύστερα από εξάχρονη διεπιστημονική έρευνα, κατέληξε σ’ έναν ορισμό στον οποίο 

επιχειρήθηκε να συγκεραστούν στοιχεία των προηγούμενων ορισμών και απόψεων. 

Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό: «μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος ο 

οποίος αναφέρεται σε μια ετερογενή ομάδα διαταραχών που προέρχονται από σοβαρές 

δυσκολίες στην εκμάθηση και χρήση του λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής, της 
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λογικής σκέψης και των μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς 

και υποστηρίζεται ότι οφείλονται σε δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού 

Συστήματος. Συχνά οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν και με άλλες 

συνθήκες ανεπάρκειας, όπως λ.χ. αισθητηριακές βλάβες, νοητική καθυστέρηση, 

κοινωνικές ή συναισθηματικές διαταραχές. Μπορεί επίσης να συνυπάρχουν και με 

περιβαλλοντικού τύπου προβλήματα, όπως πολιτισμική αποστέρηση, ανεπαρκή 

διδασκαλία κ.α. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι δεν είναι άμεσο αποτέλεσμα των 

συνθηκών αυτών». 

Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτουν τα εξής βασικά:   

 Αρχικά οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια ετερογενή ομάδα 

διαταραχών ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά σε ζητήματα αυτορρύθμισης 

(διαταραχές προσοχής, κοινωνικο-συναισθηματικά προβλήματα, απουσία κινήτρων), 

τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τα άτομα να δυσκολεύονται στον τομέα της 

κοινωνικής συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης. Με αυτήν την επισήμανση, ο ορισμός 

εστιάζει στην ετερογένεια του πληθυσμού των μαθητών με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες (Case- Smith, 2005. Δόικου & Αυλίδου 2002. Kirk & Gallagher, 1989, στο 

Παντελιάδου 2000. Mercer, 1987. Rose, 2009).  

Κατά δεύτερον, χρησιμοποιείται η λέξη άτομα αντί για ‘παιδιά’, η οποία δεν 

παραπέμπει στη σχολική φοίτηση αλλά στην εξελικτική- γνωστική πορεία του 

ατόμου σε όλη την διάρκεια της ζωής του. Τέλος, σε σχέση με την αιτιολογία, ο 

ορισμός εστιάζει στην δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η 

δυσλειτουργία σχετίζεται τους τρόπους πρόσληψης και επεξεργασίας πληροφοριών. 

Ο τελευταίος ορισμός ο οποίος έχει ενσωματωθεί στη Συνθήκη για την 

Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρίες των ΗΠΑ, IDEA είναι περισσότερο περιγραφικός 

και δεν κάνει αναφορές σε αιτιολογικούς παράγοντες (Kavale & Forness, 2000). 

Σύμφωνα μ’ αυτόν:  

«οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε διαταραχές σε μια ή περισσότερες 

από τις βασικές ψυχολογικές διεργασίες που εμπεριέχονται στη χρήση του προφορικού 

ή γραπτού λόγου, οι οποίες έχουν ως συνέπεια «ατελή» ικανότητα ακουστικής 

αντίληψης, σκέψης, λόγου, ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας, μαθηματικών 

ικανοτήτων. Ο όρος περιλαμβάνει περιπτώσεις όπως αντιληπτική ανεπάρκεια, 

εγκεφαλική βλάβη, ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, δυσλεξία και αναπτυξιακή 

αφασία. Στον όρο δεν εμπεριέχονται περιπτώσεις παιδιών των οποίων το πρόβλημα 

είναι αποτέλεσμα οπτικής, ακουστικής ή κινητικής ανεπάρκειας, νοητικής 
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καθυστέρησης ή προέρχονται από δυσμενείς περιβαλλοντικές, πολιτισμικές ή 

οικονομικές συνθήκες» (IDEA, 2002). 

Ωστόσο, μέχρι σήμερα κανένας ορισμός δεν είναι κοινά αποδεκτός από όλους 

τους ειδικούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μαθησιακών δυσκολιών. 

Πολλές φορές ο όρος χρησιμοποιείται για όλα τα παιδιά που χρειάζονται 

εκπαιδευτική βοήθεια, με αποτέλεσμα να εντείνεται η σύγχυση. Επιπλέον, 

χρησιμοποιείται εναλλακτικά ο όρος «Μαθησιακές Διαταραχές», κυρίως από μια πιο 

κλινική σκοπιά (DSM-IV ή εγχειρίδια ψυχοπαθολογίας). Επίσης χρησιμοποιείται ο 

όρος «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες» που αναφέρεται σε μία ξεχωρίςτή κατηγορία 

δυσκολιών που αφορούν τη μάθηση, και πιο συγκεκριμένα την επεξεργασία του 

γραπτού λόγου. Εκφράζονται με την έντονη και επίμονη δυσκολία του μαθητή να 

αποκτήσει τις ικανότητες Ανάγνωσης, Ορθογραφημένης Γραφής και/ή τη 

Μαθηματική Ικανότητα, σε βαθμό ανάλογο με τη χρονολογική ηλικία του, τη 

νοημοσύνη του και την εκπαίδευση που έχει λάβει (Παντελιάδου, 2000).  

Όλοι οι ορισμοί προσεγγίζουν το πρόβλημα με βάση την αξιολόγηση 

παραμέτρων του, εξακολουθούν όμως να δημιουργούν ασάφειες ως προς την έννοια 

και το περιεχόμενό της. Πενήντα χρόνια μετά τη διατύπωση των πρώτων ορισμών για 

τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι η γνώση και η 

εμπειρία έχουν διευρυνθεί σημαντικά, δεν έχει απαντηθεί όμως το ερώτημα «γιατί 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες;» και εξακολουθεί να συγχέεται η ασυμβατότητα-

διακύμανση ανάμεσα στην ικανότητα και στην επίδοση που εμπεριέχεται σε όλους 

τους ορισμούς. Βέβαια η έννοια της νοητικής ικανότητας έχει διευρυνθεί και 

περισσότερο δίνεται έμφαση στη μαθησιακή επάρκεια, στις μεθόδους και 

στρατηγικές προσέγγισης της γνώσης και στο μαθησιακό ύφος. Επίσης, ως επίδοση 

πλέον επιχειρείται να αξιολογηθεί όχι μόνο η ανταπόκριση στην παρεχόμενη γνώση 

αλλά η γενικότερη μαθησιακή συμπεριφορά στο σχολείο. Οι επαναπροσδιορισμοί 

αυτοί μπορεί να διευκολύνουν την αντιμετώπιση των μαθητών στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης, αναμένονται όμως με ενδιαφέρον ερευνητικά ευρήματα κυρίως από το 

χώρο των νευροεπιστημών για να δώσουν επαρκείς ερμηνείες σχετικά με το ίδιο 

πρόβλημα. Παρά τις ασάφειες και αντιγνωμίες οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

αποτελούν μια υπαρκτή κατάσταση που δημιουργεί εμπόδια και προβλήματα στη 

σχολική μάθηση σε ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών. Για να γίνει κατανοητό το 

πρόβλημα, θα πρέπει κανείς να το προσεγγίσει από δύο πλευρές: α) ως επιστημονική 

έννοια και β) ως υπαρκτή κατάσταση στην εκπαίδευση (Παντελιάδου, 2000). 
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1.4.   Ταξινόμηση Μαθησιακών Δυσκολιών 

Μέσα από την κατηγοριοποίηση και τη συστηματική ταξινόμηση των 

Μαθησιακών Δυσκολιών καλλιεργείται η ελπίδα ότι η ποικιλία και η έκταση των 

μαθησιακών προβλημάτων μπορούν να εξετασθούν με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο 

και κατ' επέκταση να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα. Τα περισσότερα 

συστήματα ταξινόμησης των Μαθησιακών Δυσκολιών θέτουν κάποιο συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό (αξιολογικό κριτήριο) ως σημείο αναφοράς (π.χ. το σχετικό 

μαθησιακό περιεχόμενο που αποτελεί διδακτικό στόχο και αντλείται από το ισχύον 

αναλυτικό πρόγραμμα, η έκταση της διαταραχής, ο βαθμός σοβαρότητας, η 

αιτιολογία κ.λπ.).  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ WHO) έχει δημιουργήσει ένα 

«ταξινομικό σύστημα» των ασθενειών που χρησιμοποιείται ευρύτατα από τους 

παιδοψυχιάτρους και τους ψυχολόγους. Οι διαγνωστικές κατηγορίες που περιέχει 

εγχειρίδιο έχουν βρει εφαρμογή και στο επιστημονικό πεδίο της Ειδικής και 

θεραπευτικής Παιδαγωγικής (Matthes, 2006). Σύμφωνα με το σύστημα ICD-10 

υπάρχει μια μαθησιακή διαταραχή όταν οι επιδόσεις σε έναν από τους παρακάτω 

τομείς δηλαδή στην ανάγνωση, στην αριθμητική και στην γραπτή έκφραση που έχουν 

εξετασθεί με εξατομικευμένα τεστ βρίσκονται πολύ χαμηλότερα από τις επιδόσεις 

που αναμένονται σε σχέση με την ηλικία, τη σχολική εκπαίδευση και το νοητικό 

επίπεδο του παιδιού. Οι μαθησιακές διαταραχές θα πρέπει να διαφοροποιηθούν από 

άλλες διαταραχές και δυσλειτουργίες που προκαλούν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

Οι μαθησιακές διαταραχές σύμφωνα με το ICD-10 προσιδιάζουν περισσότερο στις 

δυσκολίες που χαρακτηρίζονται στην ελληνική βιβλιογραφία ως «ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες». Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες περιέχουν τις εξής κατηγορίες: 

 Διαταραχές στην ανάγνωση και την ορθογραφία: Σημαντική και εκτεταμένη 

δυσκολία στις δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής. Συνυπάρχουν 

δυσκολίες στην κατανόηση κειμένων, δυσκολίες στην αναγνώριση λέξεων 

κατά την ανάγνωση. Συχνά οι δυσκολίες στην ανάγνωση συνδέονται και με 

δυσκολίες στην ορθογραφία που παραμένουν και όταν υπάρξει βελτίωση στην 

αναγνωστική ικανότητα. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να είναι συνοδευτικές 

συναισθηματικών διαταραχών και προβλημάτων συμπεριφοράς. 
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 Μεμονωμένη διαταραχή στην ορθογραφία: Έντονες και σημαντικές δυσκολίες 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ορθογραφίας χωρίς την προΰπαρξη διαταραχών 

στην ανάγνωση και χωρίς να μπορούν να δικαιολογηθούν από την ηλικία, την 

ύπαρξη προβλημάτων όρασης και ακατάλληλου σχολικού περιβάλλοντος. 

 Διαταραχή στην αριθμητική: Σημαντικές δυσκολίες στην αριθμητική κυρίως 

στην εκτέλεση των ασικών αριθμητικών πράξεων που δεν αποδίδονται στη 

χαμηλή νοημοσύνη ή στο ακατάλληλο σχολικό περιβάλλον. Στην κατηγορία 

αυτή συμπεριλαμβάνονται λιγότερο οι ανώτερες μαθηματικές δεξιότητες που 

απαιτούνται π.χ. στην άλγεβρα, στην τριγωνομετρία, στη γεωμετρία κ.λπ.  

 Συνδυαστική διαταραχή των σχολικών δεξιοτήτων: Σημαντικές δυσκολίες 

τόσο στην εκμάθηση της γραφής όσο και στην εκμάθηση υπολογισμού μέσω 

των αριθμητικών πράξεων. Οι δυσκολίες που παρατηρούνται στην κατηγορία 

αυτή αναφέρονται στην ανάγνωση, στην ορθογραφία και στην αριθμητική και 

δεν οφείλονται στη χαμηλή νοημοσύνη και το ακατάλληλο σχολικό 

περιβάλλον. 

 Ειδική διαταραχή της ανάπτυξης σχολικών δεξιοτήτων:  Αναπτυξιακή 

διαταραχή της γραπτής έκφρασης. Ως διαταραχή της γραπτής έκφρασης 

υπάρχει και στο DSM IV. 

 Διαταραχή της ανάπτυξης σχολικών δεξιοτήτων μη οριζόμενη διαφορετικά: 

Δυσκολίες στη μάθηση, οι οποίες δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ούτε ως 

μαθησιακά προβλήματα ούτε ως μαθησιακές διαταραχές. 

Εκτός από το ICD -10, υπάρχει και το διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM-5 στο 

οποίο ο όρος «Μαθησιακές δυσκολίες» έχει αντικατασταθεί με τον όρο «Ειδική 

Μαθησιακή Δυσκολία» και αναγνωρίζει τέσσερις κατηγορίες (APA, 2013): 

 Διαταραχή της ανάγνωσης. Τα διαγνωστικά κριτήρια προϋποθέτουν 

χαμηλότερη επίδοση στην ακρίβεια ή την κατανόηση της ανάγνωσης σε 

σχέση με το αναμενόμενο δεδομένης της ηλικίας, της νοημοσύνης και της 

εκπαίδευσης. Επίσης, αυτή η δυσκολία θα πρέπει να παρεμποδίζει σημαντικά 

τη σχολική επίδοση ή καθημερινές δραστηριότητες.   

 Διαταραχή των μαθηματικών. Σε αυτή την περίπτωση, η μαθηματική 

ικανότητα είναι χαμηλότερη από το αναμενόμενο δεδομένης ηλικίας, 

νοημοσύνης και εκπαίδευσης και παρεμποδίζει τη σχολική επίδοση ή 

καθημερινές δραστηριότητες.   
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 Διαταραχή της γραπτής έκφρασης. Εδώ η δυσκολία εντοπίζεται στις 

δεξιότητες της γραφής και τα διαγνωστικά κριτήρια είναι αντίστοιχα με τα 

παραπάνω.   

 Μαθησιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς. Αυτή η κατηγορία 

περιλαμβάνει μαθησιακές διαταραχές που δεν εντάσσονται στις παραπάνω 

κατηγορίες και μπορεί να περιλαμβάνει δυσκολίες και στις τρεις περιοχές 

(μαθηματικά, ανάγνωση, γραπτή έκφραση).  

Σύμφωνα με τον Padget (1998), οι διάφοροι τύποι μαθησιακών δυσκολιών 

μπορεί να εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά, ωστόσο θα πρέπει να 

κατηγοριοποιούνται ξεχωρίςτά, τόσο στην έρευνα, όσο και στο σχεδιασμό 

παρεμβάσεων. 

 

 

1.5. ΕπιδημιολογίαΜαθησιακώνΔυσκολιών 

Τα μαθησιακά προβλήματα εμφανίζονται στο 5% περίπου των παιδιών που 

βρίσκονται σε ηλικία να πάνε σχολείο. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι 

συγκεκριμένες και ισόβιες αλλά παρούσες με τα διαφορετικά σχολικά προβλήματα 

στις διαφορετικές ηλικίες, ανάλογα με παράγοντες όπως είναι η ηλικία, το ιατρικό 

ιστορικό, το οικογενειακό ιστορικό, και το επίπεδο νοημοσύνης. Κατάλληλα 

εξατομικευμένα σχέδια διάγνωσης και θεραπείας είναι απαραίτητα ώστε να 

αποκατασταθούν αυτά τα προβλήματα και να υπάρξουν επαρκείς στρατηγικές 

αντιμετώπισης. Πολλά παιδιά που έχουν  μαθησιακά προβλήματα μπορούν να 

ταξινομηθούν στη μια από τις δύο σημαντικές κατηγορίες: τη  κατηγορία δυσλεξίας ή 

την κατηγορία μη λεκτικής μαθησιακής δυσκολίας. Ο ρόλος της διεπιστημονικής 

ομάδας είναι σημαντικός ώστε να καθοδηγήσει τους γονείς στη σωστή παιδαγωγική 

αντιμετώπιση.Σε κάποιες έρευνες, ωστόσο, το ποσοστό εμφάνισης είναι 5-8% 

(Αναγνωστόπουλος& Σίνη, 2004). Από τη μελέτη αυτού του θέματος σε διάφορα 

ορθογραφικά συστήματα, μόλο που παραλλάσουν μεταξύ τους ως προς τα κριτήρια 

που χρησιμοποιήθηκαν για τον ορισμό ενός τέτοιου πεδίου, προκύπτει ότι τα παιδιά 

με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αντιπροσωπεύουν μια αναλογία του σχολικού 

πληθυσμού, η οποία δικαιολογημένα προκαλεί ανησυχία στους ενδιαφερόμενους 

γονείς, αλλά και στους φορείς της εκπαίδευσης (Καρβούνης, 2007. Rose, 2009). 

Κοινή παραδοχή όλων των μελετών, αποτελεί επίσης, το γεγονός ότι οι Ειδικές 
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μαθησιακές δυσκολίες τείνουν να παρουσιάζονται πολύ πιο συχνά στα αγόρια παρά 

στα κορίτσια (Αναγνωστόπουλος, Σίνη, 2005. Gentry, 2014. Hawkeetal., 2009. 

Καρβούνης, 2007. Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2010. Τρίγκα-Μερτίκα, 

2010). 

Η συχνότητα εμφάνισης των Μαθησιακών Δυσκολιών στον παιδικό 

πληθυσμό δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί με σαφήνεια λόγω των δυσκολιών που 

έχουν σχέση με τον ορισμό αυτών, με τη διάγνωσή τους, τον τρόπο προσέγγισής 

τους, καθώς και με τα δείγματα των ερευνών. Ποικίλλει από χώρα σε χώρα και από 

περιοχή σε περιοχή ως αποτέλεσμα τόσο των διαφορετικών διαγνωστικών κριτηρίων 

που χρησιμοποιούνται όσο και των πόρων που διατίθενται για την αντιμετώπισή τους 

(Τρίγκα-Μερτίκα, 2010).  

Είναι γενικά αποδεκτό το γεγονός ότι υπάρχει διακύμανση ανάμεσα σε 

διάφορες μελέτες σχετικά με τον υπολογισμό των διαταραχών μάθησης. Τα παιδιά 

αυτά εμφανίζουν μειωμένη απόδοση σε μία ή περισσότερες σχολικές 

δραστηριότητες, όπως στην ανάγνωση, στη γραφή ή στην αριθμητική. Αναφέρεται 

ότι ένα στα πέντε παιδιά δυσκολεύεται να μάθει να διαβάζει. Αν και τα περισσότερα 

από αυτά τα παιδιά τελικά μαθαίνουν να διαβάζουν, πολλά συνεχίζουν να έχουν 

δυσκολίες και δεν αποκτούν ποτέ φυσιολογική ροή στην ανάγνωση. Η αναγνωστική 

ικανότητα στην Γ΄ Δημοτικού είναι προγνωστικός παράγοντας για τη 

μακροπρόθεσμη σχολική επιτυχία ενός παιδιού. Το 75% των παιδιών με 

δυσαναγνωσία που δεν διαγιγνώσκονται πριν την Γ΄ τάξη, συνεχίζουν να έχουν 

προβλήματα στην Γ΄ Γυμνασίου και λιγότερα από 2% συνεχίζουν σε ανώτερη 

εκπαίδευση μετά το Λύκειο. Περίπου 50% των παιδιών που βρίσκονται σε ειδική 

εκπαίδευση έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και 80% από αυτά έχουν 

αναγνωστική δυσκολία (Συρίγου-Παπαβασιλείου, 2007). Η διαταραχή της 

ανάγνωσης αποτελεί μείζον κοινωνικό και εκπαιδευτικό πρόβλημα. Η συχνότητά της 

υπολογίζεται ανάμεσα στο 5 έως 17% των παιδιών σχολικής ηλικίας. Είναι επομένως 

μία από τις πιο συχνές νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές, με αναλογία αγόρια προς 

κορίτσια 2-3:1 (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). Έχει βρεθεί συχνότερη σε παιδιά που 

προέρχονται από μειονότητες καθώς και σε αυτά που προέρχονται από οικογένειες 

που λαμβάνουν οικονομική βοήθεια. Είναι επομένως σαφές ότι πολλά παιδιά έχουν 

αναγνωστικές δυσκολίες λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων (οικονομική ανέχεια, 

χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο της οικογένειας, έλλειψη περιβαλλοντικών 
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ερεθισμάτων, ανεπαρκής διδασκαλία) (Αναγνωστόπουλος&Σίνη, 2005. Συρίγου-

Παπαβασιλείου, 2007).  

Από όλα τα παραπάνω, φαίνεται πως οι ειδικές δυσκολίες ανάγνωσης 

αφορούν το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και 

συχνά επικαλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ειδικές δυσκολίες των μαθηματικών και 

της γραπτής έκφρασης. Επιδημιολογικές έρευνες για τη συχνότητα της ειδικής 

δυσκολίας των μαθηματικών δεν υπάρχουν. Έχει, όμως, διαπιστωθεί ότι, σε κλινικό 

δείγμα παιδιών με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, η δυσκολία των μαθηματικών 

αφορά στο 1/5 περίπου των παιδιών. Αυτή η αναλογία μεταφράζεται ποσοστιαία ως 

το 1% περίπου του πληθυσμού των μαθητών (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). Σε αντίθεση 

έρχονται σχετικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Αγγλία και στην 

Αμερική, σύμφωνα με τις οποίες, η έκταση στην οποία εμφανίζονται οι Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στην αρίθμηση και τις αριθμητικές πράξεις, κυμαίνεται 

περίπου στο 12% με 15% του πληθυσμού. Άλλες μελέτες, οι οποίες περιορίστηκαν 

στην εκτίμηση του ποσοστού του πληθυσμού που πάσχει από δυσαριθμησία, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ποσοστό αυτό είναι της τάξης του 6% περίπου 

(Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2010). Σε ό,τι αφορά την ειδική μαθησιακή δυσκολία της 

γραπτής έκφρασης, φαίνεται πως αυτή από μόνη της εμφανίζεται πολύ σπάνια, αλλά 

συχνά συνυπάρχει με άλλες Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αν, όμως, 

συνεκτιμήσουμε τα υψηλά ποσοστά (8-15%) των παιδιών με ειδικές δυσκολίες στη 

γλωσσική τους ανάπτυξη, καθώς επίσης και τα σχετικά υψηλά ποσοστά των 

δυσκολιών ανάγνωσης, τα οποία αναφέρθηκαν πιο πάνω, τότε θα πρέπει να 

υπολογίσουμε πως οι δυσκολίες της γραπτής έκφρασης αφορούν τουλάχιστον το 10% 

του μαθητικού πληθυσμού. (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). Σύμφωνα με έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί στον αγγλόφωνο, κυρίως, χώρο, ο αριθμός των ατόμων που συναντούν 

δυσκολίες στην παραγωγή του γραπτού λόγου φαίνεται ότι είναι ακόμη μεγαλύτερος 

από τον αριθμό όσων έχουν προβλήματα με την ανάγνωση. Αναφέρεται ότι οι 

μαθητές με προβλήματα στη γραφή αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα η οποία 

αντιστοιχεί στο 10% με 34% των μαθητών. Η πλειονότητά τους, μάλιστα, υποφέρει 

από δυσκολίες μάθησης. Αν στις ειδικές δυσκολίες μάθησης προστεθούν και τα 

συνήθη προβλήματα ορθογραφίας και διατύπωσης καθώς και οι αδυναμίες στην 

έκφραση, τότε το ποσοστό αυτών που έχουν δυσχέρειες στη γραφή αυξάνεται ακόμη 

πιο πολύ. (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2010). 
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Σε σχετική επισκόπηση ορισμένων μελετών αναφέρονται εκτιμήσεις για τις 

περιπτώσεις της ειδικής αναπτυξιακής δυσλεξίας που κυμαίνονται μεταξύ 4-5% του 

σχολικού πληθυσμού (Καρβούνης, 2007). Σύμφωνα, όμως, με τα κριτήρια του ICD-

10, μόνο το 2-4% περίπου των μαθητών παρουσιάζουν ειδική αναπτυξιακή ή 

εξελικτική δυσλεξία(Στεφανής, Σολδάτος& Μαυρέας, 1997). 

Διαταραχές μάθησης πολύ συχνά ανευρίσκονται και σε άλλα μέλη της 

οικογένειας από γενιά σε γενιά. Υποστηρίζεται ότι η εμφάνιση υψηλών ποσοστών 

διαταραχών του λόγου, της ανάγνωσης, του συλλαβισμού και της γραφής, που 

παρατηρείται στους γονείς των παιδιών με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, εξηγείται 

με την παραδοχή της ύπαρξης ενός επικρατούντος τρόπο κληρονομικότητας. Μελέτες 

διδύμων έδειξαν ότι η επικράτηση των διαταραχών μάθησης στα μέλη των 

οικογενειών τους ήταν πολύ υψηλότερη από εκείνη του γενικού πληθυσμού και ότι 

υπήρχε υψηλός δείκτης συμφωνίας για Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε 

μονοζυγωτικούς διδύμους σε σύγκριση με τους διζυγωτικούς. Επιπρόσθετα, 

υποστηρίζεται, ότι οι Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζονται περισσότερο στα 

παιδιά των πόλεων απ’ ό,τι των αγροτικών περιοχών. Μια επιδημιολογική έρευνα στη 

Μεγάλη Βρετανία έδειξε ότι τα παιδιά των μεγάλων αστικών κέντρων παρουσίαζαν 

2,5 φορές περισσότερο Μαθησιακές Δυσκολίας από τα παιδιά των αγροτικών 

περιοχών. Ειδικότερα, η ειδική καθυστέρηση της ανάγνωσης απαντούσε στο 10% του 

σχολικού πληθυσμού των αστικών περιοχών του Λονδίνου, ιδιαίτερα των φτωχών 

συνοικιών, σε αντίθεση με το 4% του σχολικού πληθυσμού της αγροτικής περιοχής 

Isle of Wright. Τέλος, υποστηρίζεται ότι οι Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

εμφανίζονται πολύ συχνότερα στους παραπτωματικούς εφήβους παρά στο γενικό 

πληθυσμό. Σύγχρονες μελέτες αναφέρουν επίπτωση 15-20% για τη διαταραχή της 

ανάγνωσης ανάμεσά τους (Αναγνωστόπουλος& Σίνη, 2005). 

Στην Ελλάδα, παρόλο που απαντάται συχνά το φαινόμενο εμφάνισης 

Μαθησιακών Δυσκολιών, εντούτοις δεν έχουν προκύψει αξιόπιστα δεδομένα για τη 

συχνότητα εμφάνισής τους, καθώς δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες από 

πανελλήνιες μελέτες. Οι περισσότερες έρευνες, υποστηρίζουν ότι το πλήθος των 

ατόμων που εμφανίζουν μικρές, μέτριες ή μεγάλες δυσκολίες στη μάθηση 

αντιπροσωπεύει ποσοστό της τάξης του 10% έως 20% του γενικού πληθυσμού. Άλλοι 

ερευνητές, όμως, ανεβάζουν το ποσοστό αυτό σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Ο 

Κυπριωτάκης τονίζει πως στην Ελλάδα το ποσοστό των μαθητών με Ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες ανέρχεται ολοένα. Περίπου δέκα (10) μαθητές ανάμεσα στους 
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τριάντα (30) μιας τάξης παρουσιάζουν Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Μαριδάκη-

Κασσωτάκη, 2010. Τρίγκα- Μερτίκα, 2010). Ο Ματσανιώτης υπολογίζει ότι περίπου 

1 από τα 10 παιδιά που πηγαίνουν σχολείο έχει δυσκολίες στη μάθηση που 

οφείλονται σε αναπτυξιακές δυσκολίες, ενώ έχουν κανονική νοημοσύνη, φυσιολογικά 

αισθητήρια όργανα και φυσιολογικό εγκέφαλο και τους διαχωρίζει από τους μαθητές 

που η φύση δημιουργεί προβλήματα στη μάθηση. Σύμφωνα με άλλους ειδικούς, το 

ποσοστό των σοβαρών Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (απόδοση στη μάθηση με 

καθυστέρηση 2 ετών περίπου) σε 4-5%, ενώ των ήπιων (καθυστέρηση στην απόδοση 

1 έτους περίπου) σε 10-15%. Οι περισσότερες δυσκολίες, πάντως, σύμφωνα με 

πολλές έρευνες, εμφανίζονται στα γλωσσικά μαθήματα σε ποσοστό που φτάνει μέχρι 

και 80% από το συνολικό ποσοστό των παιδιών που έχουν Ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες. (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). 

Μολονότι τα αποτελέσματα των ερευνών συχνά διαφωνούν μεταξύ τους, τα 

υπάρχοντα ευρήματα, ακόμα και ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες, εμφανίζουν μια 

εντυπωσιακή συμφωνία. Προτάθηκε η υπόθεση ότι η σχετικά υψηλή συχνότητα 

εμφάνισης των Μαθησιακών Δυσκολιών, μπορεί να παρατηρείται σε παιδιά που 

μαθαίνουν αλφαβητικές γλώσσες και ότι τα προβλήματα ανάγνωσης είναι σχεδόν 

ανύπαρκτα στα παιδιά που μαθαίνουν γλώσσες των οποίων η γραφή χρησιμοποιεί 

ιδεογράμματα (π.χ. κινέζικα, γιαπωνέζικα) ή γλώσσες με πιο συστηματικές σχέσεις 

ήχου - συμβόλου (π.χ. κροατικά, φιλανδικά). Τα πιο πρόσφατα ευρήματα δείχνουν ότι 

αν και τα προβλήματα ανάγνωσης δεν είναι τόσο συχνά στις ομάδες αυτές, 

εξακολουθούν να υπάρχουν. Ακόμα και μία συχνότητα 10% δηλώνει ότι το 

εκπαιδευτικό σύστημα έχει να αντιμετωπίσει ένα αξιοπρόσεκτο πρόβλημα. Σύμφωνα 

με την εκτίμηση αυτή, 3 περίπου παιδιά σε κάθε τάξη, εκτός από τυχόν νοητικές ή 

κοινωνικές μειονεξίες ή συναισθηματικές διαταραχές, θα παρουσιάσουν και κάποια 

μαθησιακή δυσκολία (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). 

 

 

1.6. Συννοσηρότητα Μαθησιακών Διαταραχών 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) θεωρούνται ότι αποτελούν την αρχή ενός 

συνεχούς ψυχικών διαταραχών με μακροχρόνια εκδήλωση και συσχέτιση με ένα ευρύ 

φάσμα ψυχικών διαταραχών(Αναγνωστόπουλος, 2001. Fristad κ.α., 1992. Rutter κ.α., 

2006). Οι ΜΔ αποτελούν κατάσταση πολυκαθοριζόμενη αιτιολογικά. Λογικό 

επακόλουθο είναι να υπάρχουν διαφωνίες με το ποια αίτια έχουν πρωτεύουσα 
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σημασία. Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα ταξινομικά συστήματα με μικρές ή 

και μεγάλες διαφορές, ωστόσο το σχήμα που υιοθετήσαμε στην παρούσα έρευνα, 

βασίστηκε στην πολυαξονική αντίληψη ταξινόμησης που επεξεργάστηκαν κυρίως οι 

Rutter&Sturge (1979).  

Παρόλο που δεν υπάρχουν σταθερά δεδομένα για τη συχνότερη εμφάνιση 

ορισμένων διαταραχών, εντούτοις επικρατεί η άποψη ότι υπάρχει μεγαλύτερη σχέση 

ανάμεσα σε ΜΔ και διαταραχές συναισθηματικού τύπου, κάτι που επιβεβαιώνεται 

και από άλλες πηγές (Bender, 1987. Manassis & Young, 2000. Rutter & Yule, 1973).  

Το μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον (Landgren etal.., 1996)έχει 

συγκεντρωθεί στη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στις ΜΔ με το υπερκινητικό 

σύνδρομο, τις συναισθηματικές διαταραχές και τις διαταραχές συμπεριφοράς. Ήδη 

από τη δεκαετία του ’90 επιβεβαιώνεται ερευνητικά (Lewisetal., 1994) η κλινική 

εντύπωση της συχνής συνύπαρξης ΜΔ και υπερκινητικότητας. Επίσης, διαπιστώνεται 

η παρουσία ελλειμματικής προσοχής ανεξάρτητα από τη συνύπαρξη 

υπερκινητικότητας. Ο βαθμός συνοσηρότητας ανάμεσα στις ΜΔ και το υπερκινητικό 

σύνδρομο κυμαίνεται από 10-92%. Μελέτες επανεξέτασης (follow-up) έδειξαν ότι οι 

ακαδημαϊκές και οι ΜΔ των υπερκινητικών παιδιών παραμένουν και στην εφηβεία 

και συνδέονται με τη χρόνια σχολική αποτυχία και την εγκατάλειψη του σχολείου 

(Cantwell & Baker, 1991).  

Τα παιδιά με ΜΔ πολύ συχνά παρουσιάζουν διαταραχές συμπεριφοράς και το 

αντίστροφο. Οι παρατηρήσεις αυτές έχουν επιβεβαιωθεί σε πληθώρα εργασιών 

(Arnold κ.α., 2005. Carroll etal., 2005. Grigorenko, 2001. Zoccolillo etal., 1992), με 

αποτέλεσμα να επικρατεί η άποψη ότι τα παιδιά με ΜΔ ρέπουν στην 

παραβατικότητα. Ο κίνδυνος για την ανάπτυξη παραβατικής συμπεριφοράς των 

παιδιών με ΜΔ αυξάνει κατά την εφηβεία και συνδυάζεται με την ακαδημαϊκή 

αποτυχία, την εγκατάλειψη του σχολείου, την πενιχρή κοινωνικο- οικονομική 

κατάσταση της οικογένειας και ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως 

η παρορμητικότητα και η συναισθηματική αστάθεια. Παρόλα αυτά, η ύπαρξη της 

σχέσης ανάμεσα στις ΜΔ και συμπεριφοράς δε γίνεται δεκτή από όλους, τόσο ως 

προς την έκτασή της, όσο, κυρίως, ως προς την αιτιολογική σύνδεσή τους 

(Maag&Reid, 2006).  

Επιπρόσθετα, μελέτες (Arnold κ.α., 2005. Maughan&Caroll, 2006) 

αναφέρουν ότι τα παιδιά με ΜΔ συχνά παρουσιάζουν συναισθηματικές διαταραχές 

που εκτείνονται από το απλό άγχος μέχρι τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και την 
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απόπειρα αυτοκτονίας ή την αυτοκτονία. Επίσης, εμφανίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, 

αποθάρρυνση και καταθλιπτικό συναίσθημα. Η ταυτότητά τους συχνά οργανώνεται 

γύρω από αισθήματα αδυναμίας, ανεπάρκειας, ανικανότητας, με αποτέλεσμα το 

σχηματισμό αρνητικής εικόνας για τον εαυτό τους. Η κατάθλιψη αποτελεί μία από τις 

συχνότερες συνοδές διαγνώσεις. Σύμφωνα με ορισμένες έρευνες (Dalley κ.α., 1992. 

Fristad κ.α., 1992), η επίπτωση της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής μπορεί να 

είναι μέχρι 7 φορές μεγαλύτερη στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με το 

μέσο όρο του παιδικού πληθυσμού. Από τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι η σχέση 

μεταξύ ΜΔ και διαταραχών του συναισθήματος και της συμπεριφοράς είναι ομόφωνα 

αποδεκτή. Για το λόγο αυτό, απαιτείται μεγαλύτερη διερεύνηση ως προς τη φύση και 

τη σημασία της σχέσης αυτής (Arnoldetal., 2005, Maughan&Caroll, 2006). 

Στην προσπάθειά τους οι μελετητές(Rourke&Fuerst, 1991. Spanga κ.α., 2000) 

να δώσουν απάντηση στο ερώτημα εάν οι ΜΔ ευθύνονται για τη συνεκδήλωσή τους 

με κοινωνικο-ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές ή το αντίθετο, διαμορφώθηκαν δύο 

θεωρητικές προσεγγίσεις-υποθέσεις.  

Η πρώτη θεωρεί τα ψυχιατρικά προβλήματα ως απόρροια της σχολικής 

αποτυχίας και της χαμηλής επίδοσης, η οποία οδηγεί σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, σε 

συναισθηματικά προβλήματα και ακολούθως σε διαταραχές συμπεριφοράς 

(Willcutt&Pennington, 2000). Ενώ η δεύτερη, θεωρεί ότι τόσο οι ΜΔ όσο και τα 

προβλήματα συμπεριφοράς έχουν μια κοινή αιτιολογία που μπορεί να είναι κοινωνιο-

οικογενειακοί παράγοντες ή ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά, όπως η 

υπερκινητικότητα, η ελλειμματική ικανότητα συγκέντρωσης προσοχής και η 

παρορμητικότητα (Richman κ.α., 1982).  

Έρευνες που ενισχύουν την πρώτη υπόθεση έχουν δείξει ότι το μαθησιακό 

προφίλ παιδιών με διαταραχές συμπεριφοράς είναι σε πολλές περιπτώσεις ανάλογο 

με το προφίλ παιδιών με ΜΔ (Meltzer κ.α., 1998. Rutter κ.α., 2006). Επιπλέον, το 

γεγονός ότι κάποια βελτίωση στο σχολείο επιδρά θετικά στα προβλήματα 

συμπεριφοράς καθώς και το γεγονός ότι με την περάτωση του σχολείου μειώνονται οι 

διαταραχές συμπεριφοράς αποτελούν εν μέρει, τεκμήριο στην υπόθεση αυτή. Άλλες 

έρευνες έρχονται σε αντίθεση με την παραπάνω υπόθεση και υποστηρίζουν πως οι 

διαταραχές συμπεριφοράς εμφανίζονται πριν τις γνωστικές δυσκολίες, ενίοτε και πριν 

από την προσχολική ηλικία (Richman κ.α., 1982). 

Μια ελληνική έρευνα (Ζακοπούλου, Ζωσιμίδου, Γεωργίου & Μυλωνά, 2013) 

αποδεικνύει ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν περισσότερες 
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πιθανότητες να εκδηλώσουν κάποια ψυχιατρική διαταραχή τόσο κατά την παιδική 

όσο και την πρώτη εφηβική ηλικία. 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

2.1. Χαρακτηριστικά των παιδιών με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια ετερογενή ομάδα . 

Αυτά τα παιδιά είναι μια διαφορετική ομάδα ατόμων, που παρουσιάζουν πιθανές 

δυσκολίες σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Για παράδειγμα, ένα παιδί με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα ανάγνωσης, 

ενώ κάποιος άλλος μπορεί να μην αντιμετωπίσει κανένα απολύτως πρόβλημα στην 

ανάγνωση, αλλά να έχει σημαντικές δυσκολίες με τη γραπτή έκφραση. 

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μπορεί επίσης να είναι ήπιες , μέτριες ή 

σοβαρές . Σύμφωνα με τον Bowe (2005), κάποιοι μπορούν να προσαρμόζονται στις 

οποιεσδήποτε Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες με τρόπο ώστε να μην γίνεται 

αντιληπτή η όποια δυσκολία έχουν, ενώ κάποιοι άλλοι αντιμετωπίζουν περισσότερες 

δυσκολίες.  

Παρά τις διαφορές αυτές,  οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ξεκινούν πάντα 

κατά την παιδική ηλικία και πάντα είναι μια δια βίου κατάσταση.  Με την πάροδο 

των ετών, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι άλλοι επαγγελματίες έχουν εντοπίσει μια 

μεγάλη ποικιλία από χαρακτηριστικά που συνδέονται με τις ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες (Gargiulo, 2004). Ένα από τα πρώτα προφίλ, που αναπτύχθηκε από τον 

Clements (1966), περιλαμβάνει τα ακόλουθα δέκα συχνά αναφερόμενα 

χαρακτηριστικά τα οποία είναι η υπερκινητικότητα, η παρορμητικότητα, οι 

διαταραχές αντίληψης-κίνησης, οι διαταραχές της μνήμης και της σκέψης, η 

συναισθηματική αστάθεια, οι ακαδημαϊκές δυσκολίες, τα προβλήματα συντονισμού, 

τα ελλείμματα γλώσσας, οι διαταραχές  προσοχής και τα ισοδύναμα νευρολογικά 

συμπτώματα. 

Σχεδόν 35 χρόνια αργότερα, ο Lerner (2000) εντόπισε εννέα μαθησιακά και 

συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, 

δηλαδή τις διαταραχές της προσοχής, τις δυσκολίες ανάγνωσης, τις κακές κινητικές 

ικανότητες, τις γραπτές γλωσσικές δυσκολίες, τις προφορικές γλωσσικές δυσκολίες, 

τις ελλείψεις κοινωνικών δεξιοτήτων, και τα προβλήματα επεξεργασίας 

πληροφοριών. 
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Αυτά τα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον Gargiulo (2004), δε θα τα 

παρουσιάσουν όλοι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, και πολλοί μαθητές 

οι οποίοι επιδεικνύουν τις ίδιες συμπεριφορές είναι αρκετά επιτυχείς στην τάξη. 

Όπως ισχυρίζεται ο Smith (1979), είναι η ποσότητα, η ένταση και τη διάρκεια των 

συμπεριφορών που οδηγούν σε προβλήματα στο σχολείο και αλλού. 

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, ένας μόνο μαθητής δεν θα έχει ελλείμματα σε 

όλους τους τομείς. Η κατανόηση των χαρακτηριστικών των παιδιών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες είναι απολύτως απαραίτητη ως μια μελλοντική εκπαίδευση 

στην σχεδίαση πρώιμων παρεμβάσεων, στη λήψη κατάλληλων παρεμβάσεων, καθώς 

και στον εντοπισμό αποτελεσματικών προσαρμογών και στρατηγικών παρέμβασης 

(Smith et al., 2004). 

 

 

2.2. Αντίληψη 

Η έρευνα που σχετίζεται με την αντίληψη και την επεξεργασία των ερεθισμάτων 

εστιάστηκε από πολύ νωρίς στη μελέτη αυτών που προέρχονται από την όραση και 

την ακοή. Όπως τεκμηριώθηκε, οι μαθητές με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στους αισθητηριακούς καταγραφείς της όρασης και της 

ακοής, δηλαδή στα αυτιά και στα μάτια. Παρ’ όλα αυτά, εντοπίστηκαν διαφορές των 

παιδιών αυτών από τους τυπικούς συνομήλικούς τους στην οπτική και ακουστική 

αντίληψη και επεξεργασία. 

 

2.2.1. Οπτική αντίληψη – επεξεργασία 

Οι κυριότερες περιοχές της οπτικής αντίληψης στις οποίες εμφανίζονται 

προβλήματα είναι: η αντίληψη σχέσεων του χώρου, η οπτική διάκριση, η οπτική 

μνήμη και η οπτική ακολουθία. 

Οι μαθητές με προβλήματα αντίληψης σχέσεων στο χώρο δυσκολεύονται να 

αντιληφθούν αντικείμενα του χώρου, να διακρίνουν το δεξί και το αριστερό, την 

κατεύθυνση, καθώς και να εκτιμήσουν την απόσταση και την ταχύτητα (Money, 

1966. Satz & Morris, 1981). Οι μαθητές προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας 

συχνά είναι αδέξιοι στις κινήσεις τους, δυσκολεύονται να κινηθούν ανάμεσα σε 

αντικείμενα, συχνά χάνουν πράγματα και δυσκολεύονται να προσανατολιστούν στο 
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χαρτί. Οι μαθητές αυτοί σε μεγαλύτερες τάξεις πιθανά να εκδηλώσουν αδυναμίες 

στην κατασκευή και ερμηνεία χαρτών, διαγραμμάτων και πινάκων. 

Σε ό,τι αφορά στην οπτική διάκριση, αυτή αναφέρεται στην ικανότητα για 

διάκριση των αντικειμένων με βάση κάποια χαρακτηριστικά τους. Οι μαθητές με 

ελλειμματική οπτική διάκριση έχουν αδυναμίες στη διάκριση σχημάτων, χαρακτήρων 

ή λεπτομερειών αντικειμένων. Ακόμη, αυτές οι δυσκολίες μπορεί να εξηγούν την 

καθρεπτική γραφή, καθώς και την αργοπορία των παιδιών αυτών να μάθουν να 

αντιγράφουν σχήματα και χαρακτήρες, που οδηγεί σε μεγαλύτερη ηλικία σε κακό 

γραφικό χαρακτήρα και ακατάστατη γραφή με σβησίματα, άνισα ή καθόλου κενά 

μεταξύ λέξεων ή γραμμάτων (Jiang κ.α., 2014. Kaufman, 1980. Willows & 

Terepocki, 1993. Satz & Morris, 1981. Szucs κ.α., 2013). Τέλος, οι μαθητές αυτοί δεν 

μπορούν να αναγνωρίσουν ένα σύμβολο ή αντικείμενο από κάποιο μέρος του 

(πρόβλημα οπτικής ολοκλήρωσης) με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν κυρίως μαθηματικές έννοιες ανώτερου (αφαιρετικού) επιπέδου (Bley & 

Thorton, 1995. Jiang κ.α., 2014. Szucs κ.α., 2013). 

Οι μαθητές με προβλήματα στην οπτική μνήμη, παρουσιάζουν δυσκολίες στην 

αποθήκευση και ανάκληση των πληροφοριών που προσλαμβάνονται οπτικά. Οι 

δυσκολίες αυτές αφορούν και στην ακρίβεια και στην ταχύτητα της μνήμης των 

οπτικών ερεθισμάτων και είναι εντονότερη στους μαθητές των μικρότερων τάξεων 

του δημοτικού από ότι σε μαθητές μεγαλύτερων τάξεων (Jiang κ.α., 2014. Szucs κ.α., 

2013). Είναι εμφανές, ότι η δυσκολία των μαθητών αυτών να διαχωρίζουν οπτικά 

στοιχεία σχημάτων, ακολουθιών αντικειμένων, γραμμάτων και αριθμών, παίζει 

σημαντικό και αρνητικό ρόλο στη σχολική τους ζωή και μάθηση. 

Οι μαθητές με προβλήματα οπτικής ακολουθίας έχουν δυσκολίες στην αντίληψη 

ακολουθιών αντικειμένων, συμβόλων ή γεγονότων που παρουσιάζονται ή 

αναπαρίστανται οπτικά. Έτσι δεν μπορούν να επιλέξουν ένα κομμάτι που λείπει από 

μια σειρά συμβόλων, αντιμεταθέτουν γράμματα μέσα σε λέξεις και αριθμητικά ψηφία 

σε πολυψήφιους αριθμούς (Szucs κ.α., 2013).  

Αν και τα προβλήματα της οπτικής επεξεργασίας δεν βρίσκονται πια στο κέντρο 

των ερευνητικών μελετών για τις Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, εφόσον η προσοχή 

έχει μετατοπιστεί στις γλωσσικές δεξιότητες (Chall, 1996), οι εκπαιδευτικοί και 

ιδιαίτερα οι νηπιαγωγοί και οι δασκάλες των πρώτων τάξεων του δημοτικού, θα 

πρέπει να προσέχουν τις απαιτήσεις των σχολικών εργασιών σε οπτική επεξεργασία 

και να τις απλουστεύουν για μαθητές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές. 
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2.2.2. Ακουστική αντίληψη  

Οι μαθητές με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαίτερα δυσκολίες στην 

ανάγνωση, ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα ακουστικής αντίληψης και 

επεξεργασίας. Οι περισσότερες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν εξέταζαν τα 

ακουστικά ελλείμματα σε αντιδιαστολή με τα οπτικά (Bryan, 1972, Sharma κ.α., 

2014) και αναφέρουν προβλήματα ακουστικής μνήμης (δυσκολίες αποθήκευσης και 

ανάκλησης πληροφοριών που δόθηκαν προφορικά) και ακουστικής ακολουθίας 

(δυσκολία ανάκλησης/αναδόμησης ακολουθίας ήχων ή προφορικών πληροφοριών). 

 

 

2.3.  Ελλείμματα ακαδημαϊκών επιτευγμάτων 

Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες συχνά αγωνίζονται με διάφορους 

τομείς της ακαδημαϊκής επίδοσης. Κατά τη διάρκεια των ετών στο δημοτικό σχολείο, 

μια διαφορά μεταξύ της ικανότητας και της επίτευξης αρχίζει να αναδύεται σε 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Συχνά μπερδεύοντας τους εκπαιδευτικούς, 

οι μαθητές φαίνεται να έχουν δυνάμεις παρόμοιες με τους συνομηλίκους τους σε 

πολλούς τομείς, αλλά το ποσοστό τους για μάθηση είναι απροσδόκητα αργό (Smith et 

al., 2004). Τα προβλήματα αυτά συνήθως παραμένουν από τις τάξεις του δημοτικού, 

μέχρι το τέλος της επίσημης σχολικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του 

πανεπιστημίου (Bradshaw, 2001). 

Ακαδημαϊκά ελλείμματα για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

κανονικά εμπίπτουν στις ακόλουθες περιοχές: ανάγνωση, μαθηματικά, και γραπτή 

έκφραση. Μερικά παιδιά έχουν προβλήματα σε ένα μόνο τομέα του ακαδημαϊκού 

χώρου, ενώ άλλοι μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και στους τρεις τομείς. 

 

 

2.4.  Αναγνωστική ευχέρεια 

Πολλοί μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν δυσκολίες στην 

ευχέρεια ανάγνωσης (Mercer, Campell, Miller, Mercer, & Lane 2000). Η ευχέρεια 

ανάγνωσης, που ορίζεται πιο συχνά ως το ποσοστό της ακριβούς ανάγνωσης (σωστές 

λέξεις ανά λεπτό), είναι κάτι περισσότερο από ένα σύμβολο status για τα παιδιά. 

Eίναι ένας σημαντικός δείκτης της ικανότητας ανάγνωσης (Hunt & Marshall, 2005). 
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Οι μαθητές με προβλήματα ευχέρειας (ευφράδειας)  μπορεί να διαβάσουν δυνατά με 

έναν τρόπο λέξη προς λέξη χωρίς την κατάλληλη κλίση ή το ρυθμό, ανίκανοι να 

συσχετίσουν τα πρότυπα της ομιλούμενης γλώσσας στο γραπτό λόγο. Μαθητές με 

αδυναμία σε αυτόν τον τομέα συχνά φοβούνται να κληθούν να διαβάσουν στην τάξη 

(Friend, 2005). 

Τα παιδιά με δυσκολίες στην κωδικοποίηση ή αποκωδικοποίηση συμβόλων 

συχνά δυσκολεύονται και αργούν να αναγνωρίσουν ή να ανακαλέσουν ορισμένα 

γράμματα. Συνήθως δυσκολεύονται με τα γράμματα που μοιάζουν μεταξύ τους, όπως 

ζ-ξ, β-θ κ.ά. (Πόρποδας, 2003). Το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές να προσπαθούν 

να «μαντέψουν» τις λέξεις (Torgesen, 2002). Σε άλλες περιπτώσεις προσπαθούν να 

διαβάσουν και να κατανοήσουν μια παράγραφο ή ένα κείμενο στηριζόμενα στα 

συμφραζόμενα και στις εικόνες (Πόρποδας, 2003). 

Τα προβλήματα στην αποκωδικοποίηση συνήθως αφορούν σε ελλιπή 

φωνολογική επεξεργασία, δυσκολία στο χειρισμό φωνημάτων σε δραστηριότητες 

όπως η ανάλυση, η αφαίρεση και η παραγωγή ομοιοκαταληξίας, κομπιαστή 

αποκωδικοποίηση, ιδιαίτερη δυσκολία στην αποκωδικοποίηση συμφωνικών 

συμπλεγμάτων, πολυσύλλαβων λέξεων που δεν είναι γνωστές στο παιδί, 

αποκωδικοποίηση στηριγμένη στην επεξεργασία γράμμα προς γράμμα. Επίσης, πολύ 

συχνά τα προβλήματα αποκωδικοποίησης σχετίζονται με πολλά λάθη 

αντικαταστάσεων, παραλείψεων, αντιμεταθέσεων γραμμάτων, αντικαταστάσεις 

λέξεων με άλλες που μπορεί να μη σχετίζονται ούτε με το νόημα ούτε με το σχήμα 

της λέξης και φτωχό οπτικό λεξιλόγιο λέξεων που χρησιμοποιούνται συχνά 

(Παντελιάδου & Μπότσιας, 2007. Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007). 

 Όσον αφορά στην κατανόηση κειμένου, οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες στην ανάγνωση αντιμετωπίζουν προβλήματα στο χειρισμό του νοήματος 

ενός κειμένου. Δεν μπορούν εύκολα να σχηματίσουν μια συνολική εικόνα του 

κειμένου και να βρουν σ’ αυτό πληροφορίες. Επίσης, δε γνωρίζουν τις μεταβλητές 

που αλληλεπιδρούν κατά την ανάγνωση. Δυσκολεύονται να εντοπίσουν τις κύριες 

ιδέες ενός κειμένου και να αναγνωρίσουν τη σημασία τους. Δε δείχνουν ευαισθησία 

σε χαρακτηριστικά του κειμένου, όπως είναι η επικεφαλίδα ή ο τίτλος, καθώς επίσης 

και στη γενικότερη οργάνωση του κειμένου. Πολύ συχνά συνεχίζουν την ανάγνωση 

μιας παραγράφου, ακόμη και όταν δεν έχουν κατανοήσει πλήρως το νόημά της 

(Παντελιάδου & Μπότσας, 2007. Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007). 
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Τα παιδιά με τέτοιες δυσκολίες ξεκινούν την ανάγνωση χωρίς να έχουν 

προετοιμαστεί και χωρίς να ξέρουν το γιατί. Συνήθως χρησιμοποιούν εξωτερικά 

κίνητρα και κάνουν πολλές φορές αρνητικά σχόλια. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

η προσοχή τους διασπάται πολύ εύκολα, δεν αντιλαμβάνονται πως δεν κατανοούν, 

διαβάζουν για να τελειώσουν και όταν δεν καταλαβαίνουν κάτι δεν ξέρουν τι να 

κάνουν. Ακόμη, δεν αναγνωρίζουν σημαντικές λέξεις και καμία οργάνωση του 

κειμένου. Μετά την ανάγνωση σταματούν να διαβάζουν και να σκέφτονται και 

πιστεύουν πως η απόδοσή τους στην ανάγνωση και την κατανόηση ενός κειμένου 

είναι θέμα τύχης και εξαρτάται από το βαθμό ευκολίας του κειμένου (Παντελιάδου & 

Πατσιοδήμου, 2007). 

Σύμφωνα με τους Salvia και Ysseldyke (1998), τα κοινά προβλήματα της 

προφορικής ανάγνωσης περιλαμβάνουν παραλείψεις (ο μαθητής παραλείπει 

μεμονωμένες λέξεις ή ομάδες λέξεων), εισαγωγή λέξεων που δεν υπάρχουν (ο 

μαθητής εισάγει μία ή περισσότερες λέξεις στην πρόταση που είναι προφορικά 

διαβασμένη), υποκατάσταση λέξεων (ο μαθητής αντικαθιστά μία ή περισσότερες 

λέξεις στο πέρασμα από μια ή περισσότερες κατανοητές λέξεις), μικτή κακή προφορά 

μιας λέξης (η  προφορά της λέξης από το μαθητή φέρει μικρή ομοιότητα με τη σωστή 

προφορά), δισταγμός (ο μαθητής διστάζει για δύο ή περισσότερα δευτερόλεπτα πριν 

απαγγείλει μια λέξη), αντιστροφή λέξεων (ο μαθητής αλλάζει τη σειρά των λέξεων 

που εμφανίζονται σε μια πρόταση) και περιφρόνηση των σημείων στίξης (ο μαθητής 

δεν τηρεί τα σημεία στίξης. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να σταματήσει για ένα 

κόμμα, να σταματήσει για ένα διάστημα, ή να υποδείξει μια φωνητική καμπή, ένα 

ερωτηματικό ή ένα θαυμαστικό) (Gargiulo, 2004. Herman, Roy & Kyle, 2014. 

Παυλίδης, 2000). 

 

 

2.5. Προβλήματα με την αναγνώριση 

Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται συχνά στην 

αναγνώριση λέξεων, η οποία σχετίζεται με την ικανότητα του μαθητή να κατανοεί 

και να χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο. Σύμφωνα με τους Salvia και Ysseldyke (1998), 

ένας μαθητής μαθαίνει τη σωστή προφορά των γραμμάτων και των λέξεων μέσα από 

μια ποικιλία εμπειριών. 

Όσο πιο μεγάλη έκθεση  έχει ο μαθητής σε συγκεκριμένες λέξεις και όσο πιο 

οικεία γίνονται αυτά τα λόγια, τόσο πιο εύκολα αυτός ή αυτή αναγνωρίζει αυτές τις 
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λέξεις και είναι σε θέση να τις προφέρει σωστά. Προκειμένου να ταυτοποιήσουμε 

γραπτές λέξεις, χρησιμοποιούμε έναν αριθμό από διαφορετικές δεξιότητες. Εδώ είναι 

μερικές από τις πιο σημαντικές δεξιότητες ανάλυσης λέξεων: 

 Η ικανότητα να συνδέσουμε ήχους με τα διάφορα γράμματα και τους 

συνδυασμούς γραμμάτων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή τους (φωνητική 

ανάλυση) 

 Το να αναγνωρίζει κανείς αμέσως και να θυμάται τα λόγια (οπτική ανάγνωση 

της λέξης) 

 Το να χρησιμοποιεί κανείς το περιβάλλον κείμενο για να μπορέσει να 

καταλάβει μια συγκεκριμένη λέξη (χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο) 

Οι δεξιότητες που αναφέρονται παραπάνω βασίζονται κυρίως σ την αντίληψη, 

την επιλεκτική προσοχή, τη μνήμη, και τις μεταγνωστικές δεξιότητες. Έτσι, η 

αναγνώριση των λέξεων εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις γνωστικές 

δεξιότητες που είναι πιο προβληματικές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (Hunt & 

Marshall, 2005). 

Τα παιδιά με δυσκολίες στην ανάγνωση συχνά έχουν κακές συνήθειες 

ανάγνωσης. Ως δάσκαλος, είναι σημαντικό να είστε ενήμεροι για τις δράσεις αυτές, 

όταν παρακολουθείτε τους μαθητές σας να διαβάζουν σε καθημερινή βάση. 

Υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές που παρουσιάζονται σε παιδιά με κακές συνήθειες 

ανάγνωσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται κινήσεις με ένταση (συνοφρύωμα, 

νευρικές κινήσεις, χρησιμοποιώντας ένα υψίσυχνο τόνο της φωνής), 

ανασφάλεια(αρνούμενος να διαβάσει, να κλαίει, προσπαθεί να αποσπάσει την 

προσοχή του δασκάλου), χάνει τον τόπο, κάνει πλευρικές κινήσεις της κεφαλής και 

κρατά το υλικό κοντά (Gargiulo, 2004. Herman, Roy&Kyle, 2014). 

 

 

2.6. Ελλείμματα στην ανάγνωση 

Η ανάγνωση παρέχει ένα θεμελιώδη τρόπο στα άτομα για να ανταλλάσσουν  

πληροφορίες. Είναι, επίσης, ένα μέσο με το οποίο μεγάλο μέρος των πληροφοριών 

που παρουσιάζονται στο σχολείο γίνεται γνωστό. Ως αποτέλεσμα, η ανάγνωση είναι ο 

ακαδημαϊκός χώρος που συνδέεται πιο συχνά με την ακαδημαϊκή αποτυχία. Η 

ανάγνωση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί πολλές δεξιότητες για την 
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κυριαρχία της. Κατά συνέπεια, το να προσδιορίσει κανείς  τις δεξιότητες που οδηγούν 

στην επιτυχία την ανάγνωση είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Με τον όρο ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση εννοούμε τα 

προβλήματα που παρουσιάζουν κάποιοι μαθητές στην αποκωδικοποίηση και 

κατανόηση ενός κειμένου (Πόρποδας, 2003. Share & Leikin, 2004). 

Οι δυσκολίες ανάγνωσης παρατηρούνται μεταξύ των μαθητών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες περισσότερο από ό, τι οποιαδήποτε άλλη προβληματική 

περιοχή της ακαδημαϊκής επίδοσης. Είναι το πιο διαδεδομένο είδος της ακαδημαϊκής 

δυσκολίας για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Εκτιμάται ότι το 90% 

των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

ανάγνωσης, και ακόμη και οι χαμηλές εκτιμήσεις είναι περίπου 60% (Bender, 2001). 

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι αυτό το πρόβλημα σχετίζεται με την 

ανεπάρκεια των γλωσσικών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα τη φωνολογική επίγνωση, την 

ικανότητα να κατανοήσουμε ότι η ροή της ομιλίας μπορεί να σπάσει σε μικρότερες 

μονάδες ήχου όπως οι λέξεις, οι συλλαβές και τα φωνήματα. 

Σύμφωνα με τους Hallahan και Kauffman (2003), είναι εύκολο να καταλάβει 

κανείς γιατί τα προβλήματα με τη φωνολογία είναι στο επίκεντρο για πολλές 

δυσκολίες ανάγνωσης. Ένα άτομο που έχει προβλήματα στο να κόβει τις λέξεις στα 

ηχητικά τους συστατικά θα έχει πρόβλημα να μάθει να διαβάζει. Υπάρχουν, επίσης, 

κάποιες ενδείξεις ότι οι αναγνώστες της αγγλικής γλώσσας είναι πιο ευαίσθητοι από 

τους αναγνώστες μερικών άλλων γλωσσών σε προβλήματα με φωνολογική επίγνωση.  

Το να γίνεις ένας έμπειρος αναγνώστης είναι τόσο σημαντικό στον πολιτισμό 

μας που ένας ανειδίκευτος αναγνώστης είναι σε πολύ μειονεκτική θέση στο σχολείο 

και στο χώρο εργασίας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα που μπορεί να αποτρέψουν 

ένα παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες από την εκμάθηση της ανάγνωσης (Kirk, 

Gallagher & Anastaiow 2003). Ανάμεσα σε αυτά είναι η λανθασμένη ακουστική 

αντίληψη χωρίς βλάβη της ακοής, η αργή ακουστική ή οπτική επεξεργασία, η 

αδυναμία να διακρίνει ή να διαχωρίζει τους ήχους των προφορικών λέξεων, η 

έλλειψη γνώσης για το σκοπό της ανάγνωσης, η αδυναμία να παραστεί σε κρίσιμες 

πτυχές της λέξης, της πρότασης ή της παραγράφου και η αποτυχία να καταλάβουν ότι 

τα γράμματα αποτελούν ενότητες του λόγου. 

Έρευνες αποκαλύπτουν πολλά για τη θεμελιώδη φύση των παιδιών  με 

δυσκολίες στην ανάγνωση και τον τύπο των οδηγιών που κατά πάσα πιθανότητα 

αποκαθιστούν τα προβλήματα ανάγνωσης. Πιο συγκεκριμένα αποδείχθηκε ότι τα πιο 
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σοβαρά προβλήματα ανάγνωσης των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

βρίσκονται στη λέξη, και όχι στο κείμενο, στο επίπεδο της επεξεργασίας (δηλαδή, 

αδυναμία να αποκωδικοποιήσουν μόνο λόγια με ακρίβεια και άπταιστα), και ότι ο πιο 

κοινός γνωστικός περιορισμός αυτών των παιδιών περιλαμβάνει μια δυσλειτουργία 

στη συνειδητοποίηση της φωνολογικής δομής των λέξεων στην προφορική γλώσσα 

(Jenkins & O'Connor, 2001. Shaywitz & Shaywitz, 2004). 

Σαφώς, τα προβλήματα με τη διαδικασία ανάγνωσης είναι πολύ διαδεδομένα 

μεταξύ των μαθητών, που έχουν χαρακτηριστεί ως έχοντες ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες. Ωστόσο, τα ειδικά προβλήματα τα οποία έχουν στην ανάγνωση ποικίλουν 

όσο και τα πολλά συνθετικά της διαδικασίας ανάγνωσης (Hardman et al., 2005). Οι 

δυσκολίες αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στην προφορική ανάγνωση, 

την κατανόηση του γραπτού λόγου, τις δεξιότητες αναγνώρισης λέξεων και τις 

αναγνωστικές συνήθειες. 

 

 

2.7.  Γλωσσικά Ελλείμματα 

Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν συχνά δυσκολίες με τις 

μηχανικές και κοινωνικές χρήσεις της γλώσσας (Hallahan & Kauffman, 2003). 

Ειδικές μηχανικές ελλειμματικές δυσκολίες παρουσιάζονται συχνά σε τρεις 

διαφορετικές περιοχές (Gargiulo, 2004).  

 Σύνταξη. Συστήματα κανόνων που καθορίζουν πώς οι λέξεις οργανώνονται σε 

προτάσεις 

 Σημασιολογία. Σημασία λέξεων. 

 Φωνολογία. Η μελέτη του πώς οι μεμονωμένοι ήχοι συνθέτουν λέξεις. 

Οι γλωσσικές ελλείψεις βρέθηκαν στις περιοχές της προφορικής έκφρασης και 

κατανόησης του προφορικού λόγου. Αυτές οι δύο περιοχές ελέγχουν την ικανότητά 

μας να επικοινωνούμε με τους άλλους, και ως εκ τούτου έλλειψη σε μία ή και στις 

δύο μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής ενός παιδιού με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και τη ζωή του στην εκπαίδευση (Smith et al., 

2004). Μελέτες έχουν δείξει ότι περισσότερο από το 60% των μαθητών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες έχουν κάποιο είδος διαταραχής στη γλώσσα (Bryan, Bay,  

Lopez-Reyna,  & Donahue, 1991). 
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2.8. Προβλήματα με κοινωνικές δεξιότητες 

Μια πτυχή της προφορικής έκφρασης που λαμβάνει αυξημένη προσοχή είναι 

η πραγματολογία, η λειτουργική χρήση της γλώσσας σε κοινωνικές καταστάσεις. 

Ερευνητές σημειώνουν ότι τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες βιώνουν 

μερικές φορές τα προβλήματα επικοινωνίας σε κοινωνικά περιβάλλοντα (Bryan, 

1998).  

Οι δυσκολίες στις πραγματολογικές δεξιότητες αφορούν στην έκφραση της 

επικοινωνιακής πρόθεσης, στο χειρισμό της συζήτησης, στην προϋποτιθέμενη γνώση 

και στις κοινωνικές γνώσεις. Συνοδεύονται από : εμμονές, ιδιοσυγκρασιακό στυλ, 

έλλειψη ευγένειας, ντροπαλότητα, μη ευελιξία, έλλειψη συνεργασίας, έλλειψη 

ενσυναίσθησης, έλλειψη γνώσεων για τη θέση και το ρόλο κάποιου, έλλειψη 

σεβασμού, αδιαλλαξία, δυσπιστία, επιθετικότητα, δειλία, ροπή στο πείραγμα, ζήλια 

και υπερβολική εξάρτιση (MacKay & Anderson 2002). 

Ο βαθμός σοβαρότητας σύμφωνα με τους MacKay & Anderson (2002), 

μπορεί να κυμαίνεται ως εξής: 

Σοβαρές πραγματολογικές δυσκολίες: που συναντώνται στην αυτιστική 

διαταραχή και στις σοβαρές ψυχώσεις.  

Μέτριες πραγματολογικές δυσκολίες: που συνυπάρχουν με τις διάχυτες 

διαταραχές της ανάπτυξης, την ιδρυματοποίηση, τις αναπτυξιακές διαταραχές λόγου 

και εγκεφαλικά επεισόδια στο δεξί ημισφαίριο.  

Ήπιες πραγματολογικές δυσκολίες: που μπορούν να συναντούνται σε 

φυσιολογικά αναπτυσσόμενα άτομα. 

Η έρευνα στον τομέα των παιδιών με τις γλωσσο-μαθησιακές δυσκολίες έχει 

αρχίσει να επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην περιοχή της πραγματολογίας. 

Με απλά λόγια, πραγματολογία είναι η χρήση της γλώσσας σε κοινωνικές 

καταστάσεις. Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν συχνά προβλήματα 

με κοινωνικές συζητήσεις και μπορεί να λένε ακατάλληλα ή άσχετα πράγματα κατά 

τη διάρκεια συνομιλιών, να αφηγείται ιστορίες με ανεξέλεγκτο τρόπο ή να έχει μικρή 

ποικιλία στην χρήση της γλώσσας. 

 Οι μαθητές μπορούν να παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Ανάγκη επιπλέον χρόνου για την επεξεργασία των εισερχόμενων 

πληροφοριών. 
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 Δεν καταλαβαίνουν το νόημα των λέξεων ή των ακολουθιών. 

 Έλλειψη μη λεκτικών γλωσσικών συνθημάτων. 

 Δεν καταλαβαίνουν ανέκδοτα. 

 Γελάνε ανάρμοστα ή σε λάθος στιγμή. 

 Έχουν δυσκολία στο να κάνουν ομαδική εργασία. 

 Έχουν δυσκολία στο να δώσουν ή να ακολουθήσουν τις οδηγίες. 

 Έχουν συνομιλίες που χαρακτηρίζονται από μεγάλες σιωπές. 

 Δεν είναι εξειδικευμένοι στην αντιμετώπιση των καταστάσεων. 

 Δεν είναι εξειδικευμένοι στο να απαντήσουν σε ερωτήσεις. 

 Έχουν την τάση να απαντήσουν στις ερωτήσεις τους. 

 Κάνουν εκείνους με τους οποίους μιλούν να αισθάνονται άβολα 

(Hallahan & Kauffman, 2003). 

Το να συμμετέχει σε συζητήσεις με φίλους μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

ενοχλητικό για κάποιον με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και να μην είναι καλός 

συνομιλητής (Gargiulo, 2004). Αυτά τα παιδιά έχουν μεγάλες δυσκολίες 

προσπαθώντας να συμμετάσχουν σε ένα αμοιβαίο δούναι και λαβείν το οποίο η 

συνομιλία μεταξύ δύο ανθρώπων απαιτεί. 

 

 

2.9. Οι δυσκολίες της προσοχής 

Η προσοχή είναι μια κρίσιμη ικανότητα για μάθηση. Ο Conte (1991) 

προτείνει ότι για να είναι αποτελεσματικοί μαθητές, τα παιδιά πρέπει να είναι σε θέση 

να κινούν την προσοχή, να κατευθύνουν την προσοχή τους κατάλληλα, να 

διατηρήσουν την προσοχή τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αποστολής, και να 

αλλάζουν την προσοχή όταν χρειάζεται. Ελλείψεις σε αυτούς τους τομείς μπορεί να 

έχουν αντίκτυπο σε όλους τους τομείς του σχολείου. Όταν τα παιδιά δε δίνουν 

προσοχή, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σωστά στις ερωτήσεις, να ακολουθήσουν 

τις οδηγίες, ή να κρατήσουν σημειώσεις κατά τη διάρκεια μιας διάλεξης.  

Κοινωνικά προβλήματα εμφανίζονται όταν ο μαθητής διακόπτει τους άλλους 

και δεν ακούει τους συνομηλίκους. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των μαθητών με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που έχουν προβλήματα προσοχής κυμαίνονται από 

41% έως 80% (Smith et al., 2004). 
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Τα προβλήματα προσοχής για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

συχνά χαρακτηρίζονται ως διάστημα σύντομης προσοχής. Ένα σύντομο εύρος 

προσοχής ορίζεται ως η αδυναμία να εστιάσει κανείς την προσοχή του σε μια εργασία 

για περισσότερο από μερικά δευτερόλεπτα ή λεπτά. Οι γονείς και οι δάσκαλοι 

σημειώνουν ότι πολλά παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μοιράζονται τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

 Δεν μπορούν να διατηρήσουν την προσοχή για περισσότερο από ένα μικρό 

χρονικό διάστημα. 

 Έκθεση σε υπερβολικό ονειροπόλημα. 

 Είναι πολύ αφηρημένοι. 

Τα άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες συχνά έχουν προβλήματα 

προσοχής (ΔΕΠΥ) (Kotkin, Forness, & Kavale, 2001). Τα πρωτογενή συμπτώματα 

της ΔΕΠΥ, όπως η παρορμητικότητα, η απόσπαση προσοχής και η υπερκινητικότητα 

εμφανίζουν διαβαθμίσεις ως προς τη σοβαρότητα τους από άτομο σε άτομο και ως 

προς την έκφραση τους κατά την περίοδο της ανάπτυξης. Η ενδεχόμενη εμφάνιση 

δευτερογενών προβλημάτων ή η συνοσηρότητα της ΔΕΠΥ με κάποια άλλη 

διαταραχή είναι δυνατό να επηρεάσει σε μεγαλύτερο βαθμό την εξέλιξη του παιδιού 

σε σχέση με τα πρωτογενή συμπτώματα της διαταραχής (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2012). 

Έρευνες φανερώνουν ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό τα παιδιά με ΔΕΠΥ 

αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες και τα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες (π.χ Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία κ.α) εμφανίζουν αρκετά 

συχνά Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητα. Το National Institute of Mental 

Health σημειώνει ότι το 20% με 30% των παιδιών με ΔΕΠΥ έχουν συνοσηρότητα με 

Μαθησιακές Δυσκολίες. Επιπλέον, σε έρευνα που διεξήχθη στις Η.Π.Α διαπιστώθηκε 

ότι 71% των παιδιών με ΔΕΠΥ παρουσίαζε και μαθησιακές δυσκολίες. Η ανωτέρω 

έρευνα μελέτησε 949 παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών με αναπτυξιακές διαταραχές. 

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας φανέρωσαν ότι το 63% των παιδιών 

αντιμετώπιζε δυσκολίες στη γραπτή έκφραση. Ακόμα, το 26% παρουσίασε δυσκολίες 

στα μαθηματικά και τέλος το 33% δυσκολίες στην ανάγνωση (Mayes & Calhoun, 

2006). Άλλη μια έρευνα που έλαβε χώρα σε Ελληνική πόλη με δείγμα 29 μαθητών Α’ 

& Β’ δημοτικού με ΔΕΠΥεπέδειξε ότι το 75,9% των προαναφερόμενων μαθητών 

δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της τάξης τους και μάλιστα το 50% 
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αυτών παρουσίασαν χαμηλές έως κακές σχολικές επιδόσεις (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2012). Επιπρόσθετα, οι Loe & Feldman (2007) καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι τα παιδιά με ΔΕΠΥ συχνά λαμβάνουν χαμηλότερους βαθμούς σε 

σχέση με τους συνομήλικους τους, έχουν χαμηλότερες επιδόσεις στα διαγωνίσματα 

και τέλος παραπέμπονται συχνότερα σε υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής. Λαμβάνοντας 

υπόψη τα ερευνητικά δεδομένα αλλά και τις βιβλιογραφικές αναφορές γίνεται 

κατανοητό ότι η συνύπαρξη των μαθησιακών δυσκολιών είναι ιδιαίτερα αυξημένη 

στις περιπτώσεις των παιδιών με ΔΕΠΥ. Μάλιστα, η γεμάτη εμπόδια πορεία των 

παιδιών με ΔΕΠΥ στο σχολείο καθορίζει σημαντικά την εξέλιξη τους στην 

ενηλικίωση. Προς ενίσχυση του επιχειρήματος θα αναφέρουμε ότι έρευνες 

διαπίστωσαν το γεγονός ότι οι μαθησιακές δυσκολίες που συνυπάρχουν στα παιδιά 

με ΔΕΠΥ συχνά οδηγούν σε δυσκολίες στην ενήλικη ζωή τόσο στο επαγγελματικό 

τομέα, όσο και στις κοινωνικές σχέσεις (Weiss & Hetchman, 1993). 

Ο προβληματισμός έγκειται στο πλαίσιο της εμφάνισης των μαθησιακών 

δυσκολιών στο παιδί με ΔΕΠΥ, καθώς εντοπίζεται ως ένα αναπάντεχο πρόβλημα για 

εκείνο και την οικογένεια του, δεδομένου του φυσιολογικού έως και υψηλού 

νοητικού δυναμικού του παιδιού. Απόρροια αυτού του προβλήματος αποτελεί το 

γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό γονέων με παιδί με ΔΕΠΥαπευθύνεται σε 

ειδικούς για αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών κατά την περίοδο της 

σχολικής ηλικίας των παιδιών τους. Όχι μόνο η αύξηση των απαιτήσεων κατά τη 

φοίτηση στο δημοτικό σχολείο, αλλά και η συνεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων, που 

δεν μπορούν να δικαιολογηθούν πλέον, καθιστούν σαφείς ορισμένες δυσκολίες, οι 

οποίες εμποδίζουν την ομαλή προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον. 

Συνήθως οι μαθησιακές δυσκολίες που δεν δικαιολογούνται ούτε από τις 

προσπάθειες που καταβάλει ο μαθητής, αλλά ούτε και από το νοητικό του δυναμικό, 

σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα της χαμηλής σχολικής επίδοσης κινητοποιεί άμεσα 

τους γονείς και τους ωθεί στην αναζήτηση βοήθειας για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος. 

Αναλυτικά, στο νηπιαγωγείο οι προαναφερόμενες δυσκολίες εμφανίζονται ως 

δυσκολία κατανόησης συγκεκριμένων ήχων ή λέξεων, καθώς και ως δυσκολία 

γενικότερης έκφρασης. Στη συνέχεια, κατά την περίοδο της σχολικής ηλικίας 

ενδεχομένως να παρουσιαστούν δυσκολίες στην ανάγνωση, στη γραφή και στα 

μαθηματικά. Συγκεκριμένα, οι μαθητές με ΔΕΠΥ κατά τη σχολική ηλικία όχι μόνο 

δυσκολεύονται να εκλάβουν τη μαθησιακή διαδικασία με τον ίδιο τρόπο που τη 
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λαμβάνουν οι συμμαθητές τους, αλλά ταυτόχρονα η διάσπαση της προσοχής τους 

απαγορεύει την συγκέντρωση τους μέσα στη τάξη στο βαθμό βέβαια που δύναται να 

προσέξουν και οι υπόλοιποι μαθητές. Ο θόρυβος, η κίνηση, οι έντονες μυρωδιές γύρω 

τους ή ακόμα η περιπλάνηση της σκέψης τους μακριά από το πλαίσιο της τάξης 

μπορούν εύκολα να τους αποσπάσουν την προσοχή, με συνέπεια συχνά να χάνουν 

σημαντικές πληροφορίες ή οδηγίες από τη μαθησιακή διαδικασία. Ακόμα, είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι πολλοί από αυτούς τους μαθητές έχουν άσχημο γραφικό 

χαρακτήρα, καθώς γράφουν γρήγορα, δυσανάγνωστα και με έλλειψη τήρησης των 

ορίων λέξης και τοποθέτησης στο χαρτί. Αρκετές φορές, οι καθηγητές δυσκολεύονται 

να αναγνώσουν τις εργασίες τους, οι οποίες τους φαντάζουν πρόχειρες, 

«τσαπατσούλικες» και σύντομες. Αυτό έχει ως συνέπεια να λαμβάνουν χαμηλούς 

βαθμούς και να υπόκεινται σε παρατηρήσεις και αρνητικό σχολιασμό (Munden & 

Arcelus, 2009). 

Επιστημονικά δεδομένα αποδεικνύουν τον ισχυρό δεσμό μεταξύ 

επιθετικότητας και δυσκολιών προσοχής. Ανυπακοή σε νουθετήσεις γονέων και 

δασκάλων, λεκτική επιθετικότητα και κακή διαχείριση του θυμικού απαντώνται 

συχνά σε παιδιά με δυσκολίες προσοχής. Τα υψηλά επίπεδα επιθετικότητας των 

παιδιών αυτών τα εμπλέκουν σε μία αέναη κόντρα με τους γονείς, τους δασκάλους 

και τους συνομηλίκους τους, ενώ συχνά τα εκθέτουν στην κοινωνική απόρριψη, λόγω 

της ενοχλητικής τους συμπεριφοράς και της αδυναμίας τους να κατανοήσουν πως η 

συμπεριφορά τους επηρεάζει το κοινωνικό τους περίγυρο. (Blachman & Hinshow, 

2002).  

Η κοινωνική εξέλιξη των παιδιών με δυσκολίες προσοχής καθώς και οι 

σχέσεις τους με τους συνομηλίκους τους επηρεάζονται από την αδυναμία 

συγκέντρωσής τους και από την παρορμητικότητα τους καθώς επίσης και από την 

συνεχόμενη αρνητική κριτική που λαμβάνουν από το κοινωνικό τους περιβάλλον, με 

αποτέλεσμα κάποιες φορές τα παιδιά αυτά να έχουν κρίση αυτοπεποίθησης και 

αυταξίας. Τα συμπτώματα των δυσκολιών προσοχής κάνουν τη δουλειά των γονέων 

εξαιρετικά δύσκολη. Οι γονείς συχνά βρίσκονται σε σύγκρουση με τα παιδιά τους, 

λόγω της συμπεριφοράς τους και τα βομβαρδίζουν με τιμωρίες, εχθρότητα και 

άρνηση. Η έρευνα έχει αποδείξει ότι οι γονείς παιδιών με δυσκολίες προσοχής είναι 

πιο επικριτικοί, σπάνια ανταμείβουν το παιδί τους και χρησιμοποιούν περισσότερο τη 

λεκτική και τη σωματική βία. (Edwards et al, 2001).  
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Ακόμα, ένα άλλο εξίσου σημαντικό πρόβλημα των παιδιών με δυσκολίες 

προσοχής είναι οι χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Η έλλειψη προσοχής τα εμποδίζει 

να προσέχουν στο μάθημα και να εκτελούν ανεξάρτητα τις εργασίες τους όπως οι 

συμμαθητές τους. Οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι περίπου το 80% των παιδιών με 

δυσκολίες προσοχής έχουν και μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, η αδυναμία αυτών 

των παιδιών να κρατήσουν τη συγκέντρωσή τους, δυσκολεύει τη συμμετοχή τους σε 

εργασίες που απαιτούν σύνθετες οργανωτικές και κριτικές ικανότητες.  

Η ανάπτυξη του λόγου και της έκφρασης είναι ένα άλλος τομέας στον οποίο 

τα παιδιά αυτά μειονεκτούν. Συνήθως τα παιδιά με δυσκολίες προσοχής 

δυσκολεύονται να εκφραστούν προφορικά και γραπτά και όταν το κάνουν, ο λόγος 

τους είναι ανοργάνωτος και μπερδεμένος. Τέλος, τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα με την γραφή και με το να κρατούν σωστά το μολύβι τους, εξαιτίας της 

δυσλειτουργίας των νευρώνων του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνοι για το κινητικό 

συντονισμό. 

 

 

2.10. Ελλείμματα μνήμης 

Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες έχουν σημαντικές δυσκολίες να θυμούνται ακαδημαϊκές πληροφορίες και 

μη ακαδημαϊκές πληροφορίες, όπως ραντεβού με γιατρούς, εντολές για εργασίες στο 

σπίτι, πολλαπλασιαστικά γεγονότα, οδηγίες, και τηλεφωνικούς αριθμούς. 

Οι εκπαιδευτικοί συχνά σχολιάζουν ότι, με αυτούς τους μαθητές, φαίνεται να 

ισχύει "από το ένα αυτί μπαίνει και από το άλλο βγαίνει," το οποίο μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τους εκπαιδευτικούς καθώς και τους γονείς (Gargiulo, 

2004).Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς αναφέρουν επίσης ότι οι δεξιότητες μνήμης 

είναι ασυνεπείς. Για παράδειγμα, ένας μαθητής μπορεί να γνωρίζει τα γεγονότα 

πολλαπλασιασμού την Πέμπτη και στη συνέχεια να αποτύχει στο τεστ την 

Παρασκευή (Hardman et al., 2005). 

Οι γονείς συχνά αναφέρουν ότι δεν μπορούν να καταλάβουν πώς τα παιδιά 

τους μπορεί να είναι τόσο έξυπνα και να ξεχνούν τέτοια απλά πράγματα. Οι πρώτες 

έρευνες σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν τεκμηριώσει ότι οι μαθητές με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν πραγματική έλλειψη μνήμης (Hallahan & 

Kauffman, 2003). Οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται εδώ και καιρό ότι τα παιδιά με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν κακή μνήμη. 
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Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

έχουν περισσότερα ελλείμματα στη μνήμη από τους μαθητές χωρίς ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες, εκτός από την περιοχή της μακροπρόθεσμης μνήμης (Smith et 

al., 2004. Swanson, 1994. Wimmer & Mayringer, 2002).  

Οι μαθητές με ελλείμματα μνήμης έχουν δυσκολία να συγκρατήσουν 

πληροφορίες που έχουν μάθει, να επαναλάβουν πληροφορίες που διάβασαν ή 

άκουσαν, να ακολουθήσουν πολλαπλές κατευθύνσεις, και να εκτελέσουν τα 

καθήκοντα τους με τη σωστή σειρά (Smith et al., 2004. Wimmer & Mayringer, 2002). 

Οι δυσκολίες μνήμης που αντιμετωπίζουν οι μαθητές είναι συνήθως είτε σε 

βραχυπρόθεσμη μνήμη (STM) ή στη μνήμη εργασίας (WM). Το STM περιλαμβάνει 

την ικανότητα να υπενθυμίσει πληροφορίες μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα. 

Βραχυπρόθεσμα καθήκοντα μνήμης περιλαμβάνουν την ανάκληση, στη σωστή σειρά, 

είτε ακουστικά είτε οπτικά παρουσιαζόμενων πληροφοριών (όπως μια λίστα από 

ψηφία, γράμματα, ή εικόνες), λίγο μετά την ακρόαση ή αφού έχει δει τα στοιχεία 

αρκετές φορές (Hallahan, 1999).  

Αν και υπάρχουν διάφορες θεωρίες ως προς το γιατί οι μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες έχουν δυσκολίες με τα καθήκοντα της μνήμης, φαίνεται ότι 

δεν χρησιμοποιούν «στρατηγικές για να θυμηθούν» τον τρόπο με τον οποίο οι μη 

ανάπηροι συμμαθητές τους χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, όταν τους 

παρουσιάζεται μια λίστα από λέξεις για να απομνημονεύσουν, τα περισσότερα παιδιά 

θα επαναλάβουν τα ονόματα από μέσα τους ,θα κάνουν χρήση των κατηγοριών 

επαναλαμβάνοντας τις λέξεις και ομαδοποιώντας τες. Οι μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ονόματα 

αυθόρμητα (Hallahan & Kauffman, 2003). 

Έχει αποδειχθεί ότι το πρόβλημα είναι κυρίως η ανικανότητα να 

κωδικοποιήσουν τις νέες πληροφορίες για αποθήκευση στη μνήμη και το μειωμένο 

κίνητρο για τις δύσκολες πνευματικές προσπάθειες. Το θετικό είναι ότι, όταν τα 

παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες διδάσκονται μια στρατηγική μνήμης, 

εκτελούν τα καθήκοντα της μνήμης, όπως και οι μαθητές χωρίς ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες (Smith et al., 2004). 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ         

 

 

3.1.  Μνήμη 

Μνήμη καλείται ο νοητικός χώρος εντός του εγκεφάλου, στον οποίο 

αποθηκεύονται και από τον οποίο ανασύρονται πληροφορίες κυρίως συνειδητά. Στην 

ανώτερη αυτή μνήμη, που εδρεύει κυρίως στον εγκέφαλο, οι πληροφορίες 

μεταφέρονται, κωδικοποιούνται και καταγράφονται σε άλλη μορφή από αυτήν που 

μεταδίδει η πραγματικότητα στα αισθητήρια όργανα του ανθρώπου. Στα αισθητήρια 

όργανα το σήμα περνά από το περιβάλλον και κωδικοποιείται στον εγκέφαλο ώστε να 

λάβει κατανοητές μορφές και να του αποδοθεί σημασία και έννοια (Torgesen, 1984). 

Η ικανότητα της μνήμης είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την επιβίωσή μας 

όσο και για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας και την απόκτηση γνώσεων. Αυτό 

το οποίο μας δίνει την έννοια του εαυτού και της χρονικής συνέχειας της ίδιας μας 

της ύπαρξης είναι η δυνατότητα που έχουμε να ανακαλούμε ποιοι είμαστε, τι κάναμε 

στο παρελθόν αλλά και τι σχεδιάζουμε στο μέλλον. 

Ο Atkinson & Shiffrin (1968) ανέπτυξαν τη βασική ιδέα του James (ήταν ο 

πρώτος που υποστήριξε ότι η μνήμη αποτελείται από δύο διαφορετικές δομές, την 

πρωτογενή και τη δευτερογενή μνήμη) και υποστήριξαν ότι η μνήμη διαχωρίζεται σε 

διαφορετικά υποσυστήματα, τα οποία διαφέρουν κυρίως στο χρόνο διατήρησης 

πληροφοριών και στη χωρητικότητά τους. Το μοντέλο τους ονομάζεται ‘μοντέλο 

πολλαπλών χώρων’ ή ‘πολυδομικό μοντέλο’ , και προϋποθέτει την ύπαρξη τριών 

διαφορετικών μνημονικών δομών.  Οι μνημονικές δομές είναι τρείς: ο αντιληπτικός 

χώρος, η μακροπρόθεσμη μνήμη και η βραχυπρόθεσμη μνήμη. 

Η μνημονική ικανότητα των παιδιών με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχει 

παραλληλιστεί με μικρότερης ηλικίας παιδιών. Σύμφωνα με τους Swanson, Cooney 

& O’ Shaughnessy (1998), ακόμα και στις περιπτώσεις που οι μαθητές με Ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες χρησιμοποιούσαν διαφορετικές στρατηγικές και μηχανισμούς 

για να υποστηρίξουν τη μνήμη τους, οι επιδόσεις τους συγκρίνονταν με αυτές των 

παιδιών μικρότερης ηλικίας και όχι με συνομηλίκους τους. 

Οι δυσκολίες των μαθητών με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη μνήμη 

έχουν ερευνηθεί αρκετά, γιατί αντικατοπτρίζουν όλες τις όψεις της μάθησής τους, 

εφόσον η μνήμη είναι η ικανότητα να κωδικοποιεί κάποιος, να επεξεργάζεται και να 
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ανακαλεί πληροφορίες στις οποίες κάποια στιγμή είχε εκτεθεί (Swanson, 

Cooney&McNamara, 2004).  

Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών σε παλαιότερες δεκαετίες, στο πεδίο των 

Μαθησιακών Δυσκολιών, υποστήριζε πως οι διαφοροποιήσεις στη μνημονική 

ικανότητα οφείλονται στην αδυναμία απόκτησης και χρήσης μνημονικών 

στρατηγικών (Elliott & Gentile, 1986. O’ Shaughnessy&Swanson, 1998). Σε πιο 

πρόσφατη έρευνα γίνεται η εμφάνιση της θεωρίας της επεξεργασίας των 

πληροφοριών και η μελέτη της μνημονικής ικανότητας των μαθητών με Ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες στράφηκε πέρα από τα προβλήματα επιλογής, απόκτησης και 

χρήσης μνημονικών στρατηγικών και εστίασε στις δομικές δυσκολίες στην πορεία 

της μνημονικής επεξεργασίας στον εγκέφαλο (Sousa, 2001).  

Όπως σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή υπάρχουν εισερχόμενα δεδομένα όπως 

οπτικά ή ακουστικά ερεθίσματα, έτσι υπάρχουν και στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Εκεί, 

και γενικά στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπου γίνεται η επεξεργασία όλων των 

πληροφοριών και των ερεθισμάτων αυτών, οι λειτουργίες επεξεργασίας που 

εκτελούνται είναι η σκέψη, η μνήμη και η λήψη αποφάσεων. Επίσης υπάρχουν και 

εξερχόμενα αποτελέσματα όπως είναι η δράση - κίνηση και γενικά οι συμπεριφορές 

(Sousa, 1998).  

 

 

3.2. Αισθητηριακή μνήμη 

Η αισθητηριακή μνήμη αποθηκεύει αισθητηριακά δεδομένα για λίγα 

κλάσματα του δευτερολέπτου, όσο χρειάζεται έως ότου χρησιμοποιηθούν από 

ανώτερα εγκεφαλικά κέντρα. Ουσιαστικά πρόκειται για τον προθάλαμο πριν την 

εισαγωγή δεδομένων στην βραχύχρονη μνήμη, η οποία είναι ο αντίστοιχος 

προθάλαμος της μακρόχρονης μνήμης.  

Για να γίνει αντιληπτό πως λειτουργεί η Αισθητηριακή Μνήμη αρκεί να 

αναλύσουμε το παράδειγμα της αντίληψης της κίνησης. Οι οπτικοί νευρώνες, όπως 

όλοι οι νευρώνες του εγκεφάλου, λειτουργούν με τη μέθοδο 0/1, δηλαδή είτε 

πυροδοτούν είτε όχι, παίρνοντας ουσιαστικά “φωτογραφίες” των όσων συμβαίνουν 

γύρω μας. Χάρη στην ικανότητα του εγκεφάλου να αποθηκεύει αισθητηριακά 

δεδομένα, οι στατικές εικόνες μένουν στην μνήμη μας έως ότου έρθουν νέες στατικές 

εικόνες οι οποίες και θα συγκριθούν με τις ήδη αποθηκευμένες ώστε ο εγκέφαλος να 

αποφασίσει όχι μόνο εάν έχει αλλάξει κάτι στο οπτικό μας πεδίο, αλλά και τι είναι 
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αυτό. Εάν δεν υπήρχε η αισθητηριακή μνήμη τότε πολύ απλά θα ήταν αδύνατη η 

σύγκριση των δύο στατικών εικόνων και επομένως η αίσθηση της κίνησης των 

αντικειμένων στο περιβάλλον μας (Καψάλης, 2000). 

 

 

3.3. Βραχύχρονη μνήμη 

Φανταστείτε τον ανθρώπινο εγκέφαλο ως ένα μεγάλο υπολογιστή που δέχεται 

δεδομένα, τα επεξεργάζεται και μερικές φορές τα αποθηκεύει. Εάν σε αυτήν την 

εικόνα υποθέσουμε πως η Μακρόχρονη Μνήμη είναι ο σκληρός δίσκος, τότε 

μπορούμε να πούμε πως η Βραχύχρονη Μνήμη ταυτίζεται με τη μνήμη RAM, η 

οποία έχει πεπερασμένη χωρητικότητα και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για 

πρόσκαιρη αποθήκευση δεδομένων τα οποία είναι ακόμη υπό επεξεργασία. Εάν τα 

δεδομένα αυτά δεν αποθηκευτούν στην μακρόχρονη μνήμη, τότε απλά χάνονται, 

όπως ακριβώς συμβαίνει και στο παράδειγμα του υπολογιστή εάν πέσει το ρεύμα και 

δεν έχουμε αποθηκεύσει τις αλλαγές που έχουμε κάνει σε ένα έγγραφο (Ginsborg, 

2004).  

Η διάρκεια ζωής των πληροφοριών που αποθηκεύονται στην βραχύχρονη 

μνήμη κυμαίνεται από 30 δευτερόλεπτα έως λίγα λεπτά (Ζαχαροπούλου, 2006). 

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα που προσπαθούν να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί η βραχύχρονη μνήμη, φυσικά χωρίς απαραίτητα όλες οι θεωρίες να 

συμφωνούν μεταξύ τους.  

Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε πως ο μηχανισμός της αποτελείται από δύο 

κυρίως μέρη: α) έναν “επεξεργαστή” ο οποίος φιλτράρει τα δεδομένα που δέχεται το 

σύστημα, κάνει αναλύσεις επί των δεδομένων αυτών και αποθηκεύει κάποια από 

αυτά και β) μια προσωρινή αποθήκη δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται 

προσωρινά το αποτέλεσμα της πιο πάνω επεξεργασίας.  

Η βραχυπρόθεσμη μνήμη έχει περιορισμένη χωρητικότητα, και 

χρησιμοποιείται για προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Τα δεδομένα που 

χρησιμοποιούνται στην βραχυπρόθεσμη μνήμη εάν δεν αποθηκευτούν στην 

μακροπρόθεσμη μνήμη τότε χάνονται μετά την πάροδο της συγκεκριμένης διάρκειας 

της, η οποία είναι από μερικά δευτερόλεπτα έως και 1 λεπτό (Αγοραστός, 2015). 

Ο George A. Miller (1956), όταν εργάζονταν στα Εργαστήρια Bell διεξήγαγε 

πειράματα, τα οποία έδειξαν ότι η χωρητικότητα της βραχυπρόθεσμης μνήμης ήταν 7 

± 2 στοιχεία («Ο μαγικός αριθμός 7 ± 2»). Σύμφωνα με τον Swanson (1999), οι 
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μαθητές με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν προβλήματα στη βραχύχρονη 

μνήμη, όταν συγκρίνουν τα εισερχόμενα ερεθίσματα, όταν  τα οργανώνουν σε δομές, 

καθώς και όταν τα επεξεργάζονται και τα αποθηκεύουν έτσι ώστε να μεταφερθούν 

στη μακρόχρονη μνήμη.  

Είναι γεγονός ότι, για να αποφευχθεί η λήθη πληροφοριών, απαιτείται η 

χρήση στρατηγικών και μηχανισμών επανάληψης, οργάνωσης και κατηγοριοποίησης 

των ερεθισμάτων. Έτσι, αρχικά τα προβλήματα που παρουσίαζαν οι μαθητές με 

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποδόθηκαν στην έλλειψη κατάλληλων μηχανισμών 

της βραχύχρονης μνήμης. Έπειτα, ωστόσο, τα προβλήματα αυτά αποδόθηκαν σε 

γενικότερα ελλείμματα στην επεξεργασία (Swanson, 1999). Νεότερη μελέτη όμως 

δείχνουν ότι χρειάζεται αξιοσημείωτος χώρος μνήμης για να συγκρατήσεις ορισμένα 

πράγματα, κάτι το οποίο μπορεί να υπερβεί την χωρητικότητα του δυσλεκτικού 

ατόμου (Swanson κ.α., 2003). 

 

3.3.1. Μνήμη εργασίας (βραχυπρόθεσμη μνήμη) 

Η έννοια της μνήμη εργασίας είναι αφαιρετική έννοια, η οποία αναφέρεται  

ως βραχυπρόθεσμη μνήμη αν και μετά τον προσδιορισμό της έχει υποστεί 

τροποποιήσεις. Παρ’ όλες τις τροποποιήσεις δεν υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ της 

βραχυπρόθεσμης και της μνήμης εργασίας, διότι δεν υπάρχει αντικειμενικό μέτρο που 

να τις διαχωρίζει.  

Σύμφωνα με τους Baddeley & Hitch (1974), η μνήμη εργασίας είναι η 

δυνατότητα της διατήρησης και διαχείρισης πληροφοριών σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, μέσα στα πλαίσια της ταυτόχρονης επεξεργασίας και της  απόσπασης της 

προσοχής. 

Η βραχυπρόθεσμή μνήμη πιστεύεται ότι αποτελείται από δύο λειτουργίες. Η 

πρώτη λειτουργία είναι η αποθήκευση δεδομένων για μερικά δευτερόλεπτα, όπως 

όταν ακούμε έναν αριθμό τηλεφώνου έως τη στιγμή που θα  τον ανακαλέσουμε από 

την μνήμη μας. Η δεύτερη λειτουργία της αποτελεί η δυνατότητα να παρέχει μια 

είσοδο , μια πύλη , για την μακροπρόθεσμη μνήμη.  

Η μνήμη εργασίας χωρίζεται σε δύο είδη, την λεκτική ή αλλιώς ακουστική και 

την οπτικοχωρική μνήμη. Υπάρχει ένα φωνολογικό αποθηκευτικό σύστημα μαζί με 

ένα κύκλωμα σιωπηλής δοκιμής, το κομματάκι του εγκεφάλου σας που 

χρησιμοποιείτε για να πείτε πράγματα στον εαυτό σας.  
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Ακόμη και αν διαβάζετε λέξεις ή αριθμούς, η πληροφορία θα μετασχηματιστεί 

σε ένα φωνολογικό κώδικα και θα αποθηκευτεί για μικρό χρονικό διάστημα σε αυτό 

το διμερές σύστημα. Αυτή είναι η λεκτική μνήμη. Επίσης υπάρχει και ένα οπτικό 

αποτύπωμα που μπορεί να συγκρατήσει εικόνες αντικειμένων για αρκετό χρονικό 

διάστημα, ώστε να μπορέσετε να τις επεξεργαστείτε με το μυαλό σας. Εκτός από 

εικόνες συγκρατεί και θέσεις στον χώρο που βρίσκονται τα διάφορα αντικείμενα. 

Εδώ κάνουμε λόγο για την οπτικοχωρική μνήμη εργασίας. 

Ο όρος μνήμη εργασίας είναι αυτός που έχει επικρατήσει και η έννοια της 

μνήμης εργασίας έχει διευρυνθεί για να συμπεριλάβει εκτός από τη διατήρηση των 

πληροφοριών, την επεξεργασία και τη λειτουργία της λογικής όπως και την 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Καθώς, η διαφοροποίηση των σχετικών 

πληροφοριών και το φιλτράρισμα των άσχετων πληροφοριών αποτελούν λειτουργίες 

που μπορούν να περιγραφούν ως έλεγχος της προσοχής. 

Η βραχυπρόθεσμη μνήμη στηρίζεται σε στρατηγικές όπως η επανάληψη και η 

κατάτμηση δεδομένων, ενώ η εργασιακή μνήμη είναι πιο σύνθετη και αποτελείται 

από την προσοχή, την επεξεργασία και την αποθήκευση (Engle, Kane & Tuholski, 

1999). 

Επίσης, στο βαθμό στον οποίο μια εργασία έχει αιτήματα εργασιακής μνήμης 

προσδιορίζεται από το βαθμό στον οποίο απαιτεί την ενεργό συντήρηση των 

πληροφοριών που διαφορετικά θα έπρεπε να είχαν χαθεί λόγω παρεμβολών( Lustig, 

May & Hasher, 2001) . 

3.3.2. Μοντέλο μνήμης εργασίας 

Κεντρικός

Επεξεργαστής

Αντιληπτικός

Χώρος

Φωνητικό

Κύκλωμα

Ρύθμιση

λειτουργίας

Πέρασμα στη

Μακροπρόθεσμη

Οπτικά ερεθίσματα Ηχητικά ερεθίσματα

 

1.1 Μοντέλο μνήμης εργασίας (Baddeley, 2003) 
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Ο επεξεργαστής έχει τον γενικό έλεγχο των λειτουργιών της μνήμη εργασίας. 

Επίσης καθορίζει την λειτουργία της οπτικοχωρικής ικανότητας (visuospatial), η 

οποία έχει μικρή χρονική διάρκεια και δέχεται οπτικά ερεθίσματα, αλλά  και του 

φωνητικού κυκλώματος (phonological Loop) το οποίο έχει εξίσου μικρή χρονική 

διάρκεια και δέχεται ακουστικά ερεθίσματα. Τελικά ο επεξεργαστής αποφασίζει ποια  

δεδομένα θα περάσουν στην μακροπρόθεσμη μνήμη και θα αποθηκευτούν σε αυτήν 

(Baddeley, 1986). 

Η μνήμη εργασίας προϋποθέτει ότι το άτομο διατηρεί τις πληροφορίες, 

υιοθετώντας ταυτόχρονα μια άλλη γνωστική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον Silver 

(2001), τα άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι πιο πιθανό να έχουν 

προβλήματα με τη βραχυπρόθεσμη και όχι με τη μακροπρόθεσμη μνήμη. Εξήγησε ότι 

τα παιδιά και οι νέοι με τους περιορισμούς αυτούς πρέπει να επικεντρωθούν στις νέες 

πληροφορίες και να τις επαναλάβουν συνεχώς, προκειμένου να τις κρατήσουν στην 

βραχυπρόθεσμη μνήμη. Εάν η προσοχή τους διαταράσσεται, η πληροφορία μπορεί να 

χαθεί (Bowe, 2005).  

Η μνήμη εργασίας εμπλέκεται, για παράδειγμα, όταν προσπαθούμε να 

θυμόμαστε τη διεύθυνση ενός ατόμου, ενώ επίσης ακούμε οδηγίες για το πώς θα 

φτάσουμε εκεί (Swanson, 1994). Οι ελλείψεις στη μνήμη, ιδιαίτερα η μνήμη 

εργασίας, συχνά μεταφράζονται σε δυσκολίες στην τάξη. Η επιτυχία με την 

ανάγνωση και τα μαθηματικά φαίνεται να εξαρτώνται περισσότερο από τη μνήμη 

εργασίας παρά από τη βραχυπρόθεσμη μνήμη. Η μνήμη εργασίας επίσης φαίνεται να 

είναι ζωτικής σημασίας για την αναγνώριση των λέξεων και την κατανόηση της 

ανάγνωσης (Ashbaker & Swanson, 1996). 

 

 

3.4. Έρευνες για την εργαζόμενη οπτικοχωρική μνήμη 

Σύμφωνα με μια έρευνα που μελέτησε τα ελλείμματα στην οπτικοχωρική 

μνήμη παιδιών με και χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αποδεικνύεται πως 

υπήρχαν διαφορές σε κάποια μέρη που σχετίζονταν με τη χωρική μνήμη, αλλά όχι 

στην οπτική (Mammarella, Lucangeli&Cornoldi, 2010). Ακόμα μία έρευνα 

υποδεικνύει διαφορετικά προφίλ μνήμης, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των 

παιδιών και αποδεικνύει πως παιδιά με διαταραχές προσοχής έχουν ελλείμματα στην 

οπτικοχωρική μνήμη (Alloway, Rajendran&Archibald, 2009), ενώ άλλη μια έρευνα 
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ένα χρόνο πριν είχε δείξει πως οι μαθησιακές δυσκολίες σχετίζονται με όλες τις 

περιοχές μνήμης (Alloway&Archibald, 2008). 

Έρευνα που έχει γίνει αποδεικνύει, επίσης, ότι η οπτικοχωρική μνήμη 

βελτιώνεται όσο το παιδί μεγαλώνει, ενώ τα αγόρια εμφανίζουν μεγαλύτερη 

ανωριμότητα από τα κορίτσια στην ηλικία των 6-10 ετών.  Οι διαφορές που 

παρουσιάστηκαν στα πειράματα της ακουστικής και της οπτικοχωρικής μνήμης στα 

πλαίσια της ίδιας έρευνας υποδηλώνουν πως η οπτικοχωρική μνήμη ωριμάζει 

ταχύτερα από την ακουστική (Vuontelaetal., 2003). Έχει αποδειχτεί ακόμα πως η 

οπτικοχωρική μνήμη αποτελείται από υπο-συστατικά, τα οποία είναι ένας 

προφορικός παράγοντας, τρεις οπτικοχωρικοί παθητικοί παράγοντες (ακολουθιακο- 

χωρικός, τυχαιο- χωρικός και οπτικός) και ένας οπτικοχωρικός ενεργός παράγοντας, 

οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους και συνθέτουν την οπτικοχωρική εργαζόμενη 

μνήμη (Mammarella, Pazzaglia&Cornoldi, 2010). 

 

 

3.5. Μακροπρόθεσμη μνήμη 

Η μακρόχρονη μνήμη είναι το είδος μνήμης το οποίο μας επιτρέπει να 

αποθηκεύουμε πληροφορίες για ένα χρονικό διάστημα διάρκειας μερικών λεπτών έως 

και πάρα πολλών δεκαετιών ή ακόμη και για πάντα (Ζαχαροπούλου, 2006). Η 

μακρόχρονη μνήμη χωρίζεται περεταίρω σε τρεις υποκατηγορίες, ανάλογα με το 

είδος των αποθηκευμένων πληροφοριών.  

Οι αυτοβιογραφικές μνήμες που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον 

εαυτό μας όπως επίσης και για συμβάντα που έγιναν παρουσία μας. Αυτού του είδους 

οι πληροφορίες αποθηκεύονται χάρη στους μηχανισμούς της λεγόμενης Επεισοδιακής 

Μνήμης. Η δεύτερη υποκατηγορία της Μακρόχρονης Μνήμης είναι η Σημασιολογική 

Μνήμη, στην οποία αποθηκεύονται άλλου τύπου πληροφορίες που μας είναι χρήσιμες 

ή ενδιαφέρουσες. Τέλος, υπάρχει και η Διαδικαστική Μνήμη, η οποία είναι υπεύθυνη 

για την αποθήκευση και ανάκληση αυτοματοποιημένων διεργασιών. Κάθε 

υποκατηγορία της μακρόχρονης μνήμης έχει ποιοτικές διαφορές από τις άλλες δύο, 

με κοινό παρονομαστή όμως την μακροχρόνια αποθήκευση πληροφοριών, είτε αυτές 

αναφέρονται σε προσωπικές αναμνήσεις, είτε σε κωδικοποιημένες πληροφορίες από 

τρίτες πηγές (Joyce, 2005).  

Η μακροπρόθεσμη μνήμη εξαρτάται από δομές στο έσω κροταφικό λοβό , τον 

ιππόκαμπο και τον ενδορινικό φλοιό. Η αποθήκευση στην αισθητήρια μνήμη και την 
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βραχυπρόθεσμη έχουν περιορισμένη χωρητικότητα και διάρκεια, δηλαδή οι 

πληροφορίες δεν διατηρούνται για πάντα. Η μακροπρόθεσμη μνήμη μπορεί να 

αποθηκεύσει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες πληροφοριών για μεγαλύτερη διάρκεια. 

Επίσης έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει τις πληροφορίες καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής του ανθρώπου. Ωστόσο δεν είναι γνωστό το όριο της χωρητικότητας της 

μακροπρόθεσμης μνήμης (Milner, Squire&Kandel, 1998).  

Παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στη 

μακροπρόθεσμη μνήμη, καθώς αυτά τα παιδιά ξεχνάνε γρήγορα και δεν μπορούν να 

ανακαλέσουν πληροφορίες. Το καλύτερο που μπορούν να κάνουν αυτά τα παιδιά, 

είναι, με τη βοήθεια τη δασκάλας, να αναπτύξουν τεχνικές για να θυμούνται 

(Bellezza, 1996. Thorne, 2003). 

 

 

3.6. Η ευπλαστότητα του εγκεφάλου 

Μέχρι την δεκαετία του ’70 υπήρχε η πεποίθηση ότι το ανθρώπινο νευρικό 

σύστημα παραμένει σταθερό έπειτα από την ενηλικίωση του ανθρώπου, τόσο όσον 

αφορά τις λειτουργίες του εγκεφάλου αλλά και την γέννηση νέων νευρώνων 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Neurogenesis). 

Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος 

διακρίνεται από ευπλαστότητα. Πιο συγκεκριμένα, η ευπλαστότητα αναφέρεται στην 

ικανότητα του εγκεφάλου να αλλάζει κατά την διάρκεια της ζωής του ατόμου, 

δηλαδή να αναδιοργανώνεται με την δημιουργία νέων συνδέσεων μεταξύ των 

νευρώνων του. Παράγοντες που επηρεάζουν την συγκεκριμένη ικανότητα του 

εγκεφάλου είναι η κληρονομικότητα, το περιβάλλον που ζει το άτομο και οι εμπειρίες 

του (http://www.sharpbrains.com/blog/2008/02/26/brain-plasticity-how-learning-

changes-your-brain/). 

Η νευροευπλαστότητα παρατηρείται στον εγκέφαλο σε τρεις περιπτώσεις:  

 Στην αρχή της ζωής του ατόμου κατά την διάρκεια της ανάπτυξης και 

οργάνωσης των δομών του εγκεφάλου.  

 Μετά από κάποιο εγκεφαλικό τραύμα, ώστε να αποκατασταθούν οι χαμένες 

λειτουργίες ή να μεγιστοποιηθεί η απόδοση των εναπομεινάντων λειτουργιών.  

 Κατά την ενήλικη ζωή του ατόμου όταν μαθαίνει και απομνημονεύει νέες 

γνώσεις (http://www.sharpbrains.com/blog/2008/02/26/brain-plasticity-how-

learning-changes-your-brain/). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Neurogenesis
http://www.sharpbrains.com/blog/2008/02/26/brain-plasticity-how-learning-changes-your-brain/
http://www.sharpbrains.com/blog/2008/02/26/brain-plasticity-how-learning-changes-your-brain/
http://www.sharpbrains.com/blog/2008/02/26/brain-plasticity-how-learning-changes-your-brain/
http://www.sharpbrains.com/blog/2008/02/26/brain-plasticity-how-learning-changes-your-brain/
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Έρευνες έχουν δείξει ότι ο εγκέφαλος δεν σταματά να αλλάζει μέσα από την 

διαδικασία της μάθησης, δηλαδή η ευπλαστότητα είναι η ικανότητα του εγκεφάλου 

να αλλάζει μέσω της μάθησης. Οι αλλαγές που αποτελούν αποτέλεσμα της μάθησης 

γίνονται εμφανείς στο επίπεδο των συνδέσεων μεταξύ των νευρώνων. Πιο 

συγκεκριμένα, μπορούν να διαμορφωθούν νέες συνδέσεις και η εσωτερική δομή των 

υπαρχόντων συνδέσεων να αλλάξει.  

Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι όταν ένα άτομο γίνεται ειδήμων πάνω σε μια 

θεματική ενότητα, τότε οι περιοχές στον εγκέφαλο του, που σχετίζονται με αυτήν την 

περιοχή γνώσεων, αναπτύσσονται. Για παράδειγμα έχει παρατηρηθεί ότι οι οδηγοί 

ταξί στην πόλη του Λονδίνου έχουν πιο αναπτυγμένη την εγκεφαλική περιοχή του 

ιππόκαμπου, από ότι οι οδηγοί λεωφορείων, επειδή πρέπει να διασχίζουν όλες τις 

περιοχές της πόλης σε αντίθεση με τους οδηγούς λεωφορείων που ακολουθούν 

συγκεκριμένες περιοχές (Maguire, Wollet & Spiers, 2006). Επίσης, η ευπλαστότητα 

σε περιοχές του εγκεφάλου μπορεί να παρατηρηθεί σε δίγλωσσα άτομα (Mechelli et 

al., 2004), αφού παρατηρήθηκε ότι η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας είναι πιθανή 

έπειτα από λειτουργικές αλλαγές στον εγκέφαλο. Αλλαγές στην ευπλαστότητα του 

εγκεφάλου παρατηρήθηκαν επίσης σε εγκεφάλους μουσικών σε σύγκριση με μη 

μουσικών (Graser and Schlaug, 2003).  

Τέλος, πρόσφατες έρευνες (Kandel, Schwarz & Jessell 2011. Ευσταθίου, 2011) 

έδειξαν ότι η εκμάθηση αφηρημένων πληροφοριών μπορεί να προκαλέσει αλλαγές 

στον ανθρώπινο εγκέφαλο, συγκεκριμένα στις περιοχές του ιππόκαμπου και του 

βρεγματικού λοβού, που σχετίζονται με την ανάκληση πληροφοριών από την μνήμη 

και την μάθηση.  

Αυτά που είδαμε σε αυτό το κεφάλαιο για τη μνήμη συνοψίζονται στο ότι μνήμη 

αποκαλείται ο νοητικός χώρος εντός του εγκεφάλου, στον οποίο αποθηκεύονται και 

από τον οποίο ανασύρονται πληροφορίες κυρίως συνειδητά και στην ανώτερη αυτή 

μνήμη, που εδρεύει κυρίως στον εγκέφαλο, οι πληροφορίες μεταφέρονται, 

κωδικοποιούνται και καταγράφονται σε άλλη μορφή από αυτήν που μεταδίδει η 

πραγματικότητα στα αισθητήρια όργανα του ανθρώπου. Η μνήμη είναι απαραίτητη 

για την επιβίωση και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας και διαχωρίζεται σε 

αντιληπτό χώρο, μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη μνήμη.  

Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν δυσκολίες στη μνήμη 

καθώς δεν μπορούν να επιλέξουν, να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν 

μνημονικές στρατηγικές και δυσκολεύονται κατά τη μνημονική επεξεργασία. Ο 
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εγκέφαλος των ανθρώπων είναι εύπλαστος και αναδιοργανώνεται με τη δημιουργία 

νέων συνδέσεων των νευρώνων του, κάτι που ενισχύεται μέσα από τη μάθηση. 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

για να διερευνήσουμε τις διαταραχές μνήμης σε παιδιά με και χωρίς ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και τις δυσκολίες που προκαλούνται στον τομέα της 

μνήμης και της συγκέντρωσης της προσοχής. 

Επίσης θα παρουσιασθεί η διαδικασία συλλογής των δεδομένων, οι 

ερευνητικές υποθέσεις της εργασίας, θα ορισθεί πλήρως το εργαλείο που επιλέχθηκε 

να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια αυτής της έρευνας (ψυχομετρικά τεστ) και θα 

παρουσιαστούν στοιχεία για το δείγμα που επιλέχθηκε να συμμετέχει στη διαδικασία. 

 

4.1. Σκοπός 

Η παρούσα έρευνα μελετά τις διαταραχές μνήμης σε παιδιά με και χωρίς 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και τις δυσκολίες που προκαλούνται στον 

τομέα της μνήμης και της συγκέντρωσης της προσοχής. 

 

 

4.2. Ερευνητική υπόθεση 

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να αναλύσει τη σχέση των ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών με δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν στη μνήμη και στη 

συγκέντρωση προσοχής. Η υπόθεσή μας είναι πως αυτά συνδέονται μεταξύ τους και 

πιο αναλυτικά χωρίζονται σε 4 υπο-υποθέσεις που προέκυψαν με βάση προηγούμενες 

έρευνες. Οι υποθέσεις ήταν οι εξής: 

Α) Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν ελλειματική και 

αποσπασματική την εργαζόμενη μνήμη και αυτό οδηγεί σε αδυναμία να 

επεξεργαστούν την προϋπάρχουσα γνώση με τη νέα πληροφορία που δέχονται 

(Μπότσας, 2007. Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004). 

Β) Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  θα παρουσιάσουν 

περιορισμένης ικανότητας προσοχή σε σχέση με αυτά χωρίς ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες (Μπότσας, 2007, Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004). 

Γ) Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν προβλήματα οπτικής 

μνήμης. 
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Δ) Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται να αναλύσουν 

και να συνθέσουν λέξεις από φωνήματα, καθώς και στην αφαίρεση ή πρόσθεση 

φωνημάτων (Μπότσας, 2007, Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004). 

 

 

4.3. Μέθοδος 

Στόχος της έρευνας ήταν ο έλεγχος συγκεκριμένων θεωρητικών υποθέσεων 

για το υπό μελέτη κοινωνικό φαινόμενο. Για τη διερεύνηση, την περιγραφή και την 

κατανόηση και τον εντοπισμό των χρήσιμων πληροφοριών πραγματοποιήθηκε 

παράλληλα και ποιοτική έρευνα, η οποία εστιάζεται στις οπτικές γωνίες υπό τις 

οποίες τα άτομα βιώνουν και αισθάνονται τα γεγονότα (Bird, 1999). Στον τομέα της 

εκπαίδευσης οι ποσοτικές μέθοδοι είναι πλέον διαδεδομένες, καθώς προωθούν την 

κατανόηση των φαινομένων που συμβαίνουν γύρω από το εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Σκοπός της ποσοτικής έρευνας είναι η εύρεση σχέσεων μεταξύ διαφόρων 

παραγόντων.  Η ποσοτική έρευνα αναφέρεται στη συστηματική διερεύνηση 

φαινομένων με στατιστικές μεθόδους, μαθηματικά μοντέλα και αριθμητικά δεδομένα. 

Χρησιμοποιείται συνήθως αντιπροσωπευτικό δείγμα παρατηρήσεων και επιδιώκεται 

γενίκευση σε ένα ευρύτερο πληθυσμό. Η συλλογή δεδομένων γίνεται με δομημένα 

πρωτόκολλα, όπως ερωτηματολόγια, κλίμακες και δοκίμια επιτευγμάτων (Cohen, 

Manion&Morisson, 2000). 

Κάποια πλεονεκτήματα των ποσοτικών ερευνών είναι ότι μπορεί να 

λαμβάνονται οι απόψεις μεγάλου αριθμού ανθρώπων, έχουν δομημένη μορφή, 

δίνονται συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις, επιτυγχάνεται ουδετερότητα και 

αντικειμενικότητα στις απαντήσεις και χρησιμοποιούνται στατιστικές μέθοδοι για την 

ανάλυση των δεδομένων (Cohen, Manion&Morisson, 2000). 

Για τη διερεύνηση, την περιγραφή και την κατανόηση και τον εντοπισμό των 

χρήσιμων πληροφοριών πραγματοποιήθηκε παράλληλα και ποιοτική έρευνα, η οποία 

εστιάζεται στις οπτικές γωνίες υπό τις οποίες τα άτομα βιώνουν και αισθάνονται τα 

γεγονότα (Bird, 1999). Στον τομέα της εκπαίδευσης οι ποσοτικές μέθοδοι είναι πλέον 

διαδεδομένες, καθώς προωθούν την κατανόηση των φαινομένων που συμβαίνουν 

γύρω από το εκπαιδευτικό πλαίσιο. 
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4.4. Δείγμα 

Το δείγμα αποτελούνται από 15 παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, από τα 

οποία τα 7 ήταν αγόρια και τα 8 κορίτσια, και 12 παιδιά με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες, από τα οποία τα 5 ήταν κορίτσια και τα υπόλοιπα αγόρια. Τα παιδιά 

φοιτούσαν στην τρίτη τάξη του Δημοτικού σε δημόσια σχολεία της Θεσσαλονίκης 

και ήταν μεσαίου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. Όλα τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες είχαν διαγνωσθεί από τα αντίστοιχα ΚΕΔΔΥ του Ν. Θεσσαλονίκης και δεν 

είχαν διάγνωση ΔΕΠ-Υ. Τέλος, δεν αναφέρθηκε λήψη φαρμάκων από τους μαθητές 

σύμφωνα με τις πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους γονείς.  

Όσον αφορά την τεχνική δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε γνωρίζουμε 

ότι υπάρχουν δύο βασικά είδη δειγματοληψίας:  

1. η τυχαία δειγματοληψία, και  

2. η μη τυχαία δειγματοληψία 

Η τυχαία δειγματοληψία βασίζεται στην αποδοχή της αρχής ότι το κάθε άτομο 

ενός πληθυσμού έχει μη μηδενικές πιθανότητες να συμπεριληφθεί στο δείγμα. Η μη 

τυχαία δειγματοληψία, από την άλλη, πρεσβεύει το ακριβώς αντίθετο. Κάθε άτομο 

του πληθυσμού, δηλαδή, δεν έχει την ίδια πιθανότητα να εμφανιστεί στο δείγμα 

(Χρήστου, 1999).  Ο πληθυσμός αναφοράς της συγκεκριμένης μελέτης ήταν ..να 

συμπληρωθεί...  Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε δείγμα ευκολίας από 

μαθητές και μαθήτριες διαφορετικών περιοχών της Θεσσαλονίκης. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι η επιλογή 

δείγματος ευκολίας. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη τεχνική δημιουργείται ένα είδος 

εθελοντικού δείγματος, καθώς συμμετέχουν σε αυτό όσοι είναι άμεσα προσβάσιμοι 

και πρόθυμοι να συμμετάσχουν. Η επιλογή του ερευνητή είναι πολύ μικρή (πχ μπορεί 

να απορρίψει κάποιους που δεν πληρούν κάποια χαρακτηριστικά). Λόγω αυτών των 

περιορισμών, η ερευνητική χρησιμότητα και η αντιπροσωπευτικότητα ενός τέτοιου 

δείγματος είναι αμφισβητήσιμη. Ωστόσο, αυτή η τεχνική δειγματοληψίας είναι 

ευρέως διαδεδομένη στο χώρο των κοινωνικών επιστημών, ιδιαίτερα όταν δεν 

υπάρχει άμεση πρόσβαση στον υπό μελέτη πληθυσμό. Σε αυτή την περίπτωση, το 

επιχείρημα της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος και της γενικευσιμότητας των 

αποτελεσμάτων αντιστρέφεται. Συγκεκριμένα, θεωρείται ότι τα αποτελέσματα της 
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έρευνας μπορούν να γενικευθούν σε πληθυσμούς που έχουν χαρακτηριστικά 

παρόμοια με αυτά το δείγματος.  Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι το δείγμα 

επιλέχθηκε με τυχαία και χωρίς προκατάληψη ενώ η συμμετοχή των παιδιών ήταν 

εθελοντική και ανώνυμη διαφυλάσσοντάς με αυτόν τον τρόπο ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα.  

 

4.5. Εργαλεία 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα παρέχονται από το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και είναι τα εξής: Εργαλείο 

Ανίχνευσης Διαταραχών Μνήμης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό (Μπεζεβέγκης, 

Οικονόμου & Μυλωνάς, 2007) και το Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης της 

Προσοχής και της Συγκέντρωσης (Σίμος, Μουζάκης & Σιδερίδης, 2007). 

Πρόκειται για ψυχομετρικά εργαλεία, όπου στοχεύουν στον εντοπισμό και 

στην περαιτέρω διερεύνηση διαταραχών μνήμης που σχετίζονται με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες με σκοπό να εντοπίσει παιδιά με δυσκολίες στη μνήμη και να 

γίνει καταγραφή των αναμενόμενων επιδόσεων και αλλαγών στη μνήμη κατά την 

ανάπτυξη. 

Το Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης Διαταραχών Μνήμης έχει ως 

πρώτη κλίμακα: την  ανιχνευτική κλίμακα λεκτικής  και οπτικής μνήμης. Η 

συγκεκριμένη κλίμακα αποτελείται από την υποκλίμακα λεκτικής μνήμης (ανάγνωση 

λέξεων) και την υποκλίμακα οπτικής μνήμης (θέσεις ενός αριθμού μαρκών ενός 

χρώματος). Επίσης χρησιμοποιήθηκε και η κλίμακα ανάκλησης οπτικών 

πληροφοριών (ικανότητα για ανάκληση θέσεων ενός αριθμό μαρκών δυο χρωμάτων). 

Η Κλίμακα ανάκλησης οπτικών πληροφοριών δεν απαιτεί λεκτική απόκριση ή 

αναπαραγωγή γεωμετρικών σχεδίων. Το τεστ μνήμης δίνει τη δυνατότητα να 

ανιχνεύσει ο ερευνητής δυσκολίες στην οπτικοχωρική μνήμη. 

Πραγματοποιήθηκε δοκιμασία Παρατεταμένης Ακουστικής Προσοχής, όπως 

επίσης και δοκιμασία Παρατεταμένης Οπτικής Προσοχής.  Κατά τη δοκιμασία ΠΑΠ 

αξιολογείται η ταχύτητα και η ακρίβεια με την οποία το παιδί μπορεί να εστιάσει 

επιλεκτικά και να διατηρήσει την προσοχή του σε ένα προκαθορισμένο ακουστικό 

ερέθισμα που επαναλαμβάνεται σε τυχαία σειρά εντός ενός καταλόγου «άσχετων» με 

τη δοκιμασία λέξεων. Οι επιμέρους διεργασίες που ελέγχονται με την εν λόγω 

δοκιμασία περιλαμβάνουν το βαθμό επαγρύπνησης, τη σταθερή εστίαση της 
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προσοχής σε μία αισθητηριακή οδό και τη συστηματική εφαρμογή μιας απλής 

στρατηγικής αναγνώρισης των κρίσιμων χαρακτηριστικών του ερεθίσματος. Καθώς 

προβλέπεται εκτενής εξάσκηση για να εξασφαλιστεί η ικανότητα του εξεταζόμενου 

να εκτελεί τη δοκιμασία, ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός παραλείψεων αποτελεί 

εύρημα συμβατό με πρωτογενή προβλήματα στην ικανότητα διατήρησης της 

προσοχής. Αντίθετα, ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός εσφαλμένων επιλογών αποτελεί 

εύρημα συμβατό με μεγάλα επίπεδα παρορμητικότητας. Στην ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων θα πρέπει να συνεκτιμάται η εμφάνιση συχνών, άσχετων με την 

εκτέλεση της δοκιμασίας, συμπεριφορών και παρορμητικότητας κατά την εξέταση. 

Η δοκιμασία ΠΟΠ αξιολογεί την ταχύτητα και την ακρίβεια με την οποία ο 

μαθητής μπορεί να ερευνά μια πυκνή διάταξη από μικρά σχήματα, να εντοπίζει και 

να σημειώνει με το μολύβι ένα προκαθορισμένο σχήμα- στόχο (καμπάνα), υπό πίεση 

χρόνου. Βαθμολογείται ο συνολικός αριθμός σωστών εντοπισμένων στόχων, ο 

αριθμός επιλογών μη στόχων και ο χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας, με τρόπο 

αντίστοιχο με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας ΠΑΠ. Χαμηλή 

επίδοση στη δοκιμασία μπορεί να θεωρηθεί ενδεικτική προβλημάτων προσοχής 

εφόσον αποκλειστούν καταστάσεις που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την εκτέλεση 

της δοκιμασίας: Δυσκολία στην οπτική ανίχνευση, Γραφοκινητική δυσχέρεια εξαιτίας 

της οποίας το παιδί χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να σημειώσει τους στόχους, 

Έλλειμμα οπτικού πεδίου εξαιτίας επίκτητης εστιακής εγκεφαλικής βλάβης, Αμέλεια, 

Εξαιρετικά φτωχή βραχυπρόθεσμη μνήμη. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι τα συγκεκριμένα ψυχομετρικά εργαλεία είναι 

σταθμισμένα ενώ έχει αποδειχθεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία τους (ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 

ΆΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ) 

 

 

4.6. Διαδικασία 

Σε κάθε παιδί δόθηκαν τα τεστ ατομικά. Ο εξεταστής ήταν απέναντι από το παιδί και 

η συμπλήρωση του τεστ έγινε, είτε με τη μορφή συνέντευξης, είτε αναλάμβανε 

δράση. Στις ερωτήσεις που απαντιόνταν με τη μορφή συνέντευξης ο εξεταστής 

ρωτούσε τον μαθητή και συμπλήρωνε στο έγγραφο τις απαντήσεις του. Στις 

υπόλοιπες ερωτήσεις ο εξεταστής υπέβαλε τον μαθητή σε κάποιες δοκιμασίες και 

σημείωνε τις απαντήσεις του παιδιού στο φύλλο εξέτασης. Επίσης, πρέπει να 
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αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν υπήρχε οποιαδήποτε παρέμβαση 

ή καθοδήγηση από τον εξεταστή στις απαντήσεις των παιδιών με σκοπό να 

διασφαλιστεί η εγκυρότητα της έρευνας και των αποτελεσμάτων. 

 

 

5ο Κεφάλαιο   

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία που συλλέχθηκαν 

κατά τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν 

διαγράμματα, πίνακες και περιγραφικά στατιστικά μέτρα θέσης και διασποράς (μέση 

τιμή και τυπικά απόκλιση) στις μετρήσεις των ψυχομετρικών τεστ. Επίσης, τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται ανά ερευνητικό ερώτημα με σκοπό να δεχθούμε ή να 

απορρίψουμε την εκάστοτε ερευνητική υπόθεση.  

 

5.1. Αποτελέσματα λεκτικής μνήμης 

 

Στην πρώτη παράγραφο των αποτελεσμάτων δίνονται τα στοιχεία που αφορούν την 

λεκτική μνήμη των μαθητών στις δύο ομάδες. Αρχικά στον Πίνακα 1 δίνονται τα 

περιγραφικά μέτρα θέσης και διασποράς για τις δύο ομάδες στα αποτελέσματα της 

λεκτικής μνήμης καθώς και η σημαντικότητα του ελέγχου t-test για δύο ανεξάρτητα 

δείγματα για να εξετάσουμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 

των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και των μαθητών με τυπική ανάπτυξη. 

Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (μ.τ. 3.92, 

τ.α. 0.90) εκφράζουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό (p=0.001<0.05) μικρότερο 

σκόρ στην 1η προσπάθεια σε σύγκριση με τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες 

(μ.τ. 5.33, τ.α. 0.98). Επίσης, παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

(μ.τ. 25.92, τ.α. 3.73) εκφράζουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό (p=0.007<0.05) 

μικρότερο σκόρ στην άμεση ανάκληση της λεκτικής μνήμης σε σύγκριση με τους 

μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (μ.τ. 29.40, τ.α. 2.41). Επιπρόσθετα οι μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες (μ.τ. 4.83, τ.α. 1.11) εκφράζουν σε στατιστικά σημαντικό 

βαθμό(p=0.0012<0.05)  μικρότερο σκόρ στην καθυστερημένη ανάκληση της 
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λεκτικής μνήμης σε σύγκριση με τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (μ.τ. 

6.00, τ.α. 0.65). 

Τέλος, στατιστικά σημαντική διαφορά προέκυψε για την ένδειξη της λεκτικής μνήμης 

(p=0.008<0.05) με τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (μ.τ. 6.00, τ.α. 0.85) να 

έχουν χαμηλότερο σκορ σε σύγκριση με τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες 

(μ.τ. 6.73, τ.α. 0.46). 

 

Πίνακας 1 Περιγραφικά μέτρα θέσης καιδιασποράς ανά ομάδα για την λεκτική μνήμη 

Λεκτική μνήμη Μέση τιμή Τυπική απόκλιση p 

1η προσπάθεια 

Μαθησιακές δυσκολίες 3,92 0,90 

0.001* 
Χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες 
5,33 0,98 

εκμάθηση στην 1 

προσπάθεια 

Μαθησιακές δυσκολίες 3,00 1,04 

0.488 
Χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες 
2,67 1,35 

άμεση ανάκληση 

Μαθησιακές δυσκολίες 25,92 3,73 

0.007* 
Χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες 
29,40 2,41 

καθυστερημένη 

ανάκληση 

Μαθησιακές δυσκολίες 4,83 1,11 

0.002* 
Χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες 
6,00 0,65 

ένδειξη 

Μαθησιακές δυσκολίες 6,00 0,85 

0.008* 
Χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες 
6,73 0,46 

 

Γενικότερα παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις κλίμακες της λεκτικής 

μνήμης και αναλυτικότερα μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες σε σύγκριση με τα παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες έχουν ελλειμματική 

και αποσπασματική λεκτική μνήμη και αυτό οδηγεί σε αδυναμία να επεξεργαστούν 

την προϋπάρχουσα γνώση με τη νέα πληροφορία που δέχονται.  
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Στη συνέχεια ελέγχθηκε η πιθανή επίδραση του φύλου στην λεκτική μνήμη των 

παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 

2 μαζί με την αντίστοιχη σημαντικότητα του ελέγχου t-test για δύο ανεξάρτητα 

δείγματα. 

Από τα αποτελέσματα του ελέγχου παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις επιδόσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών με μαθησιακές 

δυσκολίες (p>0.05 σε όλες τις περιπτώσεις).   

 

Πίνακας 2 Περιγραφικά μέτρα θέσης και διασποράς ανά φύλο για την λεκτική μνήμη στην ομάδα παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες 

Λεκτική μνήμη Μέση τιμή Τυπική απόκλιση p 

1η προσπάθεια 
Αγόρι 3,71 ,95 

0.382 
Κορίτσι  4,20 ,84 

εκμάθηση στην 1 

προσπάθεια 

Αγόρι 3,29 1,11 
0.282 

Κορίτσι  2,60 ,89 

άμεση ανάκληση 

Αγόρι 24,71 3,73 

0.199 
Κορίτσι  27,60 3,36 

καθυστερημένη 

ανάκληση 

Αγόρι 4,57 ,98 
0.360 

Κορίτσι  5,20 1,30 

ένδειξη 

Αγόρι 5,86 ,90 

0.519 
Κορίτσι  6,20 ,84 

 

 

5.2. Αποτελέσματα οπτικής μνήμης 

 

Στην συνέχεια δίνονται τα στοιχεία που αφορούν την οπτική μνήμη των μαθητών στις 

δύο ομάδες. 
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Αρχικά στον Πίνακα 3 δίνονται τα περιγραφικά μέτρα θέσης και διασποράς για τις 

δύο ομάδες στα αποτελέσματα της οπτικής μνήμης καθώς και η σημαντικότητα του 

ελέγχου t-test για δύο ανεξάρτητα δείγματα για να εξετάσουμε αν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και των 

μαθητών με τυπική ανάπτυξη. 

Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (μ.τ. 2.67, 

τ.α. 0.78) εκφράζουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό (p=0.043<0.05) μεγαλύτερο 

σκόρ στην 1η προσπάθεια σε σύγκριση με τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες 

(μ.τ. 2.13, τ.α. 0.52).  

Ενώ στις υπόλοιπες υποκατηγορίες δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στα παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες και τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες (p>0.05 σε όλες τις περιπτώσεις).  

 

Πίνακας 3 Περιγραφικά μέτρα θέσης και διασποράς ανά ομάδα για την οπτική μνήμη 

Οπτική μνήμη Μέση τιμή Τυπική απόκλιση p 

1η προσπάθεια 

Μαθησιακές δυσκολίες 5,08 ,79 

0.074 
Χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες 
5,67 ,82 

εκμάθηση στην 1 

προσπάθεια 

Μαθησιακές δυσκολίες 2,67 ,78 

0.043* 
Χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες 
2,13 ,52 

άμεση ανάκληση 

Μαθησιακές δυσκολίες 30,33 2,27 

0.566 
Χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες 
30,80 1,90 

καθυστερημένη 

ανάκληση 

Μαθησιακές δυσκολίες 5,75 ,75 

0.227 

Χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες 
6,13 ,83 

Χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες 
61,07 4,17 
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Γενικότερα παρατηρήθηκε  ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

κλίμακες της οπτικής μνήμης και αναλυτικότερα μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες σε σύγκριση με τα παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες έχουν 

την ίδια οπτική μνήμη. Οπότε απορρίπτουμε την ερευνητική υπόθεση ότι τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες έχουν προβλήματα οπτικής μνήμης. 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε η πιθανή επίδραση του φύλου στην λεκτική μνήμη των 

παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 

4 μαζί με την αντίστοιχη σημαντικότητα του ελέγχου t-test για δύο ανεξάρτητα 

δείγματα. 

Από τα αποτελέσματα του ελέγχου παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις επιδόσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών με μαθησιακές 

δυσκολίες (p>0.05 σε όλες τις περιπτώσεις).   

 

Πίνακας 4 Περιγραφικά μέτρα θέσης καιδιασποράς ανά φύλο για την οπτική μνήμη στην ομάδα παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες 

Οπτική μνήμη Μέση τιμή Τυπική απόκλιση p 

1η προσπάθεια 

Αγόρι 4,86 ,69 

0.261 
Κορίτσι  5,40 ,89 

εκμάθηση στην 1 

προσπάθεια 

Αγόρι 3,00 ,82 
0.077 

Κορίτσι  2,20 ,45 

άμεση ανάκληση 

Αγόρι 30,43 2,37 

0.873 
Κορίτσι  30,20 2,39 

καθυστερημένη 

ανάκληση 

Αγόρι 5,71 ,76 
0.857 

Κορίτσι  5,80 ,84 

 

 

Τέλος, ελέγχθηκε η πιθανή διαφοροποίηση της οπτικής μνήμης με την λεκτική στις 

αντίστοιχες κλίμακες (εκμάθηση στην 1η προσπάθεια, άμεση ανάκληση και 

καθυστερημένη ανάκληση) των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και τα 
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αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 μαζί με την αντίστοιχη σημαντικότητα 

του ελέγχου t-test για δύο εξαρτημένα δείγματα (paired sample t-test). 

Από τα αποτελέσματα του ελέγχου παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες έχουν ισχυρότερη επίδοση (p=0.002<0.05) στην άμεση ανάκληση της 

οπτικής μνήμης (μ.τ. 30.33, τ.α. 2.27) σε σύγκριση με την άμεση ανάκληση της 

λεκτικής μνήμης (μ.τ. 25.92, τ.α. 3.73). 

Επίσης, προέκυψε ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν ισχυρότερη επίδοση 

(p=0.009<0.05) στην καθυστερημένη ανάκληση της οπτικής μνήμης (μ.τ. 5.75, τ.α. 

0.75) σε σύγκριση με την άμεση ανάκληση της λεκτικής μνήμης (μ.τ. 4.83, τ.α. 1.11). 

Ενώ δεν προέκυψε διαφορά στην εκμάθηση της πρώτης προσπάθειας 

(p=0.166>0.05). 

 

Πίνακας 5 Περιγραφικά μέτρα θέσης και διασποράς για τις επιδόσεις στην λεκτική και οπτική μνήμη και 

σημαντικότητα του ελέγχου t-test για εξαρτημένα δείγματα 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση p 

Λεκτική μνήμη - άμεση 

ανάκληση 
25,92 3,73 

0.002* 
Οπτική μνήμη - άμεση 

ανάκληση 
30,33 2,27 

Λεκτική μνήμη - 

καθυστερημένη ανάκληση 
4,83 1,11 

0.009* 
Οπτική μνήμη - 

καθυστερημένη ανάκληση 
5,75 ,75 

Λεκτική-εκμάθηση στην 1 

προσπάθεια 
3,00 1,04 

0.166 
Οπτική- εκμάθηση στην 1 

προσπάθεια 
2,67 ,78 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες έχουν καλύτερη οπτική άμεση ανάκληση σε σύγκριση με την λεκτική 
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άμεση ανάκληση. Επίσης, έχουν καλύτερη οπτική καθυστερημένη ανάκληση σε 

σύγκριση με την λεκτική.  

 

5.3.  Ανάκληση οπτικών πληροφοριών  

 

Στον Διάγραμμα 1 δίνονται οι βαθμολογίες για τις δύο κλίμακες ανάκλησης οπτικών 

πληροφοριών. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες (μ.τ. 50, τ.α. 8.58) είχαν μικρότερες βαθμολογίες στην άμεση ανάκληση 

των οπτικών πληροφοριών σύγκριση με τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες 

(μ.τ. 61.07, τ.α. 4.17).  Από τον έλεγχο t-test για δύο ανεξάρτητα δείγματα προέκυψε 

ότι η παρατηρούμενη διαφορά είναι στατιστικά σημαντική (p=0.000<0.05).  

Ενώ, προέκυψε ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (μ.τ. 9.91, τ.α. 1.38) είχαν 

μικρότερες βαθμολογίες στην καθυστερημένη ανάκληση ανάκληση των οπτικών 

πληροφοριών σύγκριση με τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (μ.τ. 11.00 τ.α. 

1.73).  Από τον έλεγχο t-test για δύο ανεξάρτητα δείγματα προέκυψε ότι η 

παρατηρούμενη διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.090>0.05). 
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Διάγραμμα  1 Ραβδόγραμμα μέσης τιμής για της κλίμακες της οπτικής πληροφορίας στις δύο ομάδες 

 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

υπολείπονται των μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες στην άμεση ανάκληση 

οπτικών πληροφοριών ενώ δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στην 

καθυστερημένη ανάκληση των οπτικών πληροφοριών. 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε η πιθανή επίδραση του φύλου στην λεκτική μνήμη των 

παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο 

Διάγραμμα 2 από όπου προκύπτει ότι τα αγόρια με μαθησιακές δυσκολίες (μ.τ. 48.57, 

τ.α. 8.54) είχαν μικρότερη βαθμολογία στην άμεση ανάκληση των οπτικών 

πληροφοριών σε σύγκριση με τα κορίτσια (μ.τ. 52, τ.α. 9.19).  Από τον έλεγχο t-test 

για δύο ανεξάρτητα δείγματα προέκυψε ότι η παρατηρούμενη διαφορά δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (p=0.521>0.05).  

Παρόμοια αποτέλεσμα προέκυψε και για την καθυστερημένη ανάκληση καθώς τα 

αγόρια με μαθησιακές δυσκολίες (μ.τ. 9.42, τ.α. 1.27) είχαν μικρότερη βαθμολογία 

στην καθυστερημένη ανάκληση των οπτικών πληροφοριών σε σύγκριση με τα 

κορίτσια (μ.τ. 10.6, τ.α. 1.34).  Από τον έλεγχο t-test για δύο ανεξάρτητα δείγματα 
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προέκυψε ότι η παρατηρούμενη διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(p=0.155>0.05). 

 

 

 

  Διάγραμμα  2 Ραβδόγραμμα μέσης τιμής για της κλίμακες της οπτικής πληροφορίας ως προς το φύλο ανάμεσα στα 

δύο φύλα 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι το φύλο στους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες δεν επιδρά στην άμεση και καθυστερημένη ανάκληση των οπτικών 

πληροφοριών. 

 

5.4. Αποτελέσματα ακουστικής και οπτικής προσοχής 

 

Στο τελευταίο μέρος των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν 

την ακουστική μνήμη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες σε σύγκριση με τα 

παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. 
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Στον Διάγραμμα 3 δίνονται οι βαθμολογίες για τις δύο κλίμακες ακουστικής μνήμης. 

Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (μ.τ. 0.843, 

τ.α. 0.061) είχαν μικρότερη βαθμολογία στην Παρατεταμένη Ακουστική Προσοχή 

(ΠΑΠ) σε σύγκριση με τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (μ.τ. 0.973, τ.α. 

0.021).  Από τον έλεγχο t-test για δύο ανεξάρτητα δείγματα προέκυψε ότι η 

παρατηρούμενη διαφορά είναι στατιστικά σημαντική (p=0.000<0.05).  

Παρόμοια αποτέλεσμα προέκυψε και για την Παρατεταμένης Οπτικής Προσοχή 

(ΠΟΠ) καθώς οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (μ.τ. 0.247, τ.α. 0.045) είχαν 

μικρότερη βαθμολογία στην Παρατεταμένη Οπτικής Προσοχή (ΠΟΠ)σε σύγκριση με 

τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (μ.τ. 0.299, τ.α. 0.032).  Από τον έλεγχο t-

test για δύο ανεξάρτητα δείγματα προέκυψε ότι η παρατηρούμενη διαφορά είναι 

στατιστικά σημαντική (p=0.002<0.05). 

 

Διάγραμμα  3 Ραβδόγραμμα μέσης τιμής για της κλίμακες της ακουστικής μνήμης στις δύο ομάδες 

 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

υπολείπονται των μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες στην τόσο στην 



66 
 

Παρατεταμένης Οπτικής Προσοχή (ΠΟΠ) όσο Παρατεταμένη Ακουστική Προσοχή 

(ΠΑΠ).  

Σε αυτήν την περίπτωση επαληθεύεται η ερευνητική υπόθεση ότι τα παιδιά με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες θα παρουσιάσουν περιορισμένης ικανότητας προσοχή σε 

σχέση με αυτά χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

 

 

 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε η πιθανή επίδραση του φύλου στην προσοχή (ακουστική και 

οπτική) των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στο Διάγραμμα 4 από όπου προκύπτει ότι καθώς τα αγόρια με μαθησιακές δυσκολίες 

(μ.τ. 0.84, τ.α. 0.051) είχαν μικρότερες βαθμολογίες στην Παρατεταμένης Ακουστική 

Προσοχή (ΠΑΠ) σε σύγκριση με τα κορίτσια (μ.τ. 0.85, τ.α. 0.079).  Από τον έλεγχο 

t-test για δύο ανεξάρτητα δείγματα προέκυψε ότι η παρατηρούμενη διαφορά δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (p=0.867>0.05). 

Παρόμοια αποτέλεσμα προέκυψε και για την Παρατεταμένης Οπτικής Προσοχή 

(ΠΟΠ) καθώς τα αγόρια με μαθησιακές δυσκολίες (μ.τ. 0.24, τ.α. 0.045) είχαν 

μικρότερη βαθμολογία στην καθυστερημένη ανάκληση των οπτικών πληροφοριών σε 

σύγκριση με τα κορίτσια (μ.τ. 0.26, τ.α. 0.032).  Από τον έλεγχο t-test για δύο 

ανεξάρτητα δείγματα προέκυψε ότι η παρατηρούμενη διαφορά δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (p=0.299>0.05). 
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Άρα μπορούμε να πούμε ότι το φύλο στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν 

επιδρά στην ακουστική και οπτική προσοχή. 

 

 

5.5. Ποιοτικές παρατηρήσεις 

Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν αρκετές 

δυσκολίες στη λεκτική μνήμη, τόσο στην άμεση όσο και στην καθυστερημένη 

ανάκληση.  

Όταν τους παρουσιάστηκε μια λίστα από λέξεις, τις οποίες καλούνταν να 

απομνημονεύσουν, τα περισσότερα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

επαναλάμβαναν τα ονόματα αυθόρμητα, τυχαία, χωρίς να κάνουν χρήση 

στρατηγικών, όπως να κατηγοριοποιήσουν και να ομαδοποιήσουν τις λέξεις. 

Σε αρκετές δοκιμασίες οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες φαίνεται 

να είχαν δυνάμεις παρόμοιες με τους συνομηλίκους τους σε πολλούς τομείς, αλλά 

ίσως χρειάζονταν περισσότερη ώρα για την απομνημόνευση και εκμάθηση των 

δραστηριοτήτων. 
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Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονταν στην ολοκλήρωση των εργασιών που τους 

ανατέθηκαν, όχι εξαιτίας κάποιας νοητικής καθυστέρησης ή αδιαφορίας τους, αλλά 

επειδή αδυνατούσαν να διατηρήσουν την προσοχή τους για τόσο χρόνο, όσο 

χρειάζονταν για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. 

 

5.6. Σύνοψη 

Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας, λοιπόν, είναι τα ακόλουθα: 

1) Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσίασαν περισσότερες δυσκολίες 

στα τεστ οπτικής και λεκτικής μνήμης, καθώς και στο τεστ προσοχής (29,4 έναντι 

25,92 για τη λεκτική μνήμη και 30,8 έναντι 30,33 στην οπτική μνήμη). 

2) Στους μαθητές χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν βρέθηκαν σημαντικές 

διαφορές, οι οποίοι να οφείλονται στον τρόπο ανάκλησης και στον τρόπο 

παρουσίασης. Σε αντίθεση, οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είχαν 

χαμηλότερες επιδόσεις, τόσο σε σχέση με τη λεκτική ανάκληση (6 έναντι 4,83), 

όσο και στην οπτική ανάκληση (6,13 έναντι 5,75). 

3) Φαίνεται τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σχεδόν σε όλες τις 

δραστηριότητες να σημειώνουν χαμηλότερες επιδόσεις από μαθητές χωρίς 

μαθησιακές (ΠΟΠ: 0,17 και 0,3, ΠΟΠ: 0,716 και 0,916).  

4) Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υπολείπονται των συμμαθητών τους 

στην ανάκληση λέξεων (Άμεση ανάκληση: 29,4 και 25,92, Καθυστερημένη 

ανάκληση: 6 και 4,83, Ένδειξη: 6,73 και 6 αντίστοιχα).  

5) Η ομάδα των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είχαν χαμηλότερες 

επιδόσεις σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας και στο έργο ταχείας 

κατονομασίας εικόνας καταδεικνύοντας ότι υπάρχει κάποιο έλλειμμα στη 

φωνολογική επεξεργασία. 

6) Επιπρόσθετα, όταν η λίστα προς ανάκληση παρουσιάζονταν προφορικά στους 

μαθητές, τότε αυτοί ανακαλούσαν περισσότερα ερεθίσματα σε σχέση με τα 

ερεθίσματα στην οπτική παρουσίαση.  
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6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 

6.1. Συζήτηση 

Ένας από τους λόγους που αρκετά παιδιά έχουν δυσκολίες στο σχολείο, είναι 

οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, οι οποίες σχετίζονται με δυσλειτουργίες σε 

διάφορα μέρη του εγκεφάλου, των οποίων οι λειτουργίες αντιστοιχούν σε τομείς 

μάθησης. Εξαιτίας αυτών των δυσλειτουργιών τα παιδιά δεν μπορούν να 

ανταπεξέλθουν στα σχολικά τους καθήκοντα όπως πρέπει. Στις ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες ανήκουν διάφορες δυσκολίες στην οπτική και ακουστική αντίληψη και 

γενικά διαταραχές μνήμης και προσοχής, όπως είναι η Δυσαριθμησία, η 

Δυσαναγνωσία, η Δυσγραφία και η Δυσλεξία. 

Αιτίες χαμηλής απόδοσης στο σχολείο, εκτός από τις Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες, είναι και διάφορα προβλήματα συγκέντρωσης που οδηγούν σε αδιαφορία 

του μαθητή ως προς το σχολείο. Τέτοιο πρόβλημα είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής και Υπερκινητικότητας. 

Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής εργασίας επιχειρήθηκε η προσέγγιση των 

ειδικών μαθησιακών δυσκολιών μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα, 

προερχόμενα από τον ελληνικό και διεθνή χώρο και η συσχέτιση τους με τις 

διαταραχές μνήμης και προσοχής. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν 

αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά 

με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ακόμα κι όταν δεν έχουν ΔΕΠ-Υ, παρουσιάζουν 

περισσότερες δυσκολίες στα τεστ οπτικής και λεκτικής μνήμης, καθώς και στο τεστ 

προσοχής. 

Στις δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκαν τα παιδιά, ο τρόπος με τον οποίο 

παρουσιάστηκαν τα ερεθίσματα ήταν ακουστικός ή οπτικός. Οι μαθητές είτε άκουγαν 

μαγνητοφωνημένα τις λέξεις, είτε τις άκουγαν από την ερευνήτρια, είτε έβλεπαν 

εικόνες. Οι συνθήκες παρουσίασης συνδυάστηκαν με δύο τρόπους ανάκλησης, τον 

λεκτικό και τον οπτικό. Το γεγονός ότι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

μπορεί να δυσκολεύτηκαν στην λεκτική ανάκληση μπορεί να οφείλεται σε πιθανό 

βραδύτερο ρυθμό εσωτερικής επανάληψης. 

Στους μαθητές χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν βρέθηκαν σημαντικές 

διαφορές, οι οποίες να οφείλονται στον τρόπο ανάκλησης και στον τρόπο 
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παρουσίασης. Σε αντίθεση, οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είχαν 

χαμηλότερη επίδοση, τόσο σε σχέση με τη λεκτική ανάκληση, όσο και με την οπτική 

ανάκληση. 

Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσίασαν προβλήματα στην 

οπτική μνήμη και δυσκολίες στην αποθήκευση και ανάκληση των πληροφοριών που 

προσλαμβάνονται οπτικά. Φαίνεται ότι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

έχουν αδυναμίες στη διάκριση σχημάτων, χαρακτήρων ή λεπτομερειών αντικειμένων. 

Ακόμη, αυτές οι δυσκολίες μπορεί να εξηγούν την καθρεπτική γραφή, καθώς και την 

αργοπορία των παιδιών αυτών να μάθουν να αντιγράφουν σχήματα και χαρακτήρες, 

που οδηγεί σε μεγαλύτερη ηλικία σε κακό γραφικό χαρακτήρα και ακατάστατη 

γραφή με σβησίματα, άνισα ή καθόλου κενά μεταξύ λέξεων ή γραμμάτων (Kaufman, 

1980. Satz, & Morris, 1981. Willows & Terepocki, 1993). Τέλος, οι μαθητές αυτοί 

δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ένα σύμβολο ή αντικείμενο από κάποιο μέρος του 

(πρόβλημα οπτικής ολοκλήρωσης) με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν κυρίως μαθηματικές έννοιες ανώτερου (αφαιρετικού) επιπέδου (Bley & 

Thorton, 1995). 

Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσίασαν προβλήματα στην 

οπτική μνήμη και δυσκολίες στην αποθήκευση και ανάκληση των πληροφοριών που 

προσλαμβάνονται οπτικά. Φαίνεται ότι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

έχουν αδυναμίες στη διάκριση σχημάτων, χαρακτήρων ή λεπτομερειών αντικειμένων.  

Επίσης, το αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με τις έρευνες της νευροψυχολόγου 

Tallal, η οποία υποστήριζε πως η δυσκολία των μαθητών στην αναγνώριση ήχων 

μικρής διάρκειας που εδράζει στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου είναι ο 

πυρήνας των φτωχών φωνολογικών δεξιοτήτων τους και της χαμηλής αναγνωστικής 

τους επίδοσης (Tallal, 1980). 

Παρατηρείται ότι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν 

αρκετές δυσκολίες στη λεκτική μνήμη, τόσο στην άμεση όσο και στην 

καθυστερημένη ανάκληση. Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με το γεγονός 

ότι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν αδυναμίες στη 

βραχύχρονη μνήμη, όπως αναφέρει και ο Silver (2001). Επίσης, τα αποτελέσματα 

είναι σύμφωνα με το γεγονός ότι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν 

συχνά δυσκολίες με την αναγνώριση λέξεων, η οποία σχετίζεται με την ικανότητα 

του μαθητή σε σχέση με το θέαμα του λεξιλογίου. 
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Όταν τους παρουσιάστηκε μια λίστα από λέξεις, τις οποίες καλούνταν να 

απομνημονεύσουν, τα περισσότερα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

επαναλάμβαναν τα ονόματα αυθόρμητα, τυχαία, χωρίς να κάνουν χρήση 

στρατηγικών, όπως να κατηγοριοποιήσουν και να ομαδοποιήσουν τις λέξεις. Το 

αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο με την έρευνα των  Hallahan & Kauffman  (2003). 

Σε αρκετές δοκιμασίες οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες φαίνεται 

να είχαν δυνάμεις παρόμοιες με τους συνομηλίκους τους σε πολλούς τομείς, αλλά 

ίσως χρειάζονταν περισσότερη ώρα για την απομνημόνευση και εκμάθηση των 

δραστηριοτήτων, γεγονός που είναι σύμφωνο με τους Smith και συν. (2004) οι οποίοι 

κάνουν αναφορά στον απροσδόκητα αργό ρυθμό για μάθηση των παιδιών αυτών. 

Φαίνεται ότι τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σχεδόν σε όλες τις 

δραστηριότητες σημειώνουν χαμηλότερες επιδόσεις από μαθητές χωρίς μαθησιακές. 

Το αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο με τους Hallahan & Kauffman (2003), οι οποίοι 

έχουν τεκμηριώσει ότι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν 

πραγματικά προβλήματα μνήμης. Αυτό ίσως οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι 

χρησιμοποιούν πτωχές στρατηγικές για να οργανώσουν και να αποθηκεύσουν τις 

πληροφορίες με τρόπο ώστε να μπορούν να τις ανασύρουν όταν χρειαστούν 

(Πόρποδας, 2002). 

Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην έρευνα εντόπισαν σοβαρά 

ελλείμματα στην άμεση οπτική συγκράτηση των πληροφοριών και στην εργαζόμενη 

μνήμη. Η αντίφαση με συμπεράσματα παλαιότερων ερευνών μπορεί να εξηγηθεί από 

το γεγονός ότι οι παλαιότερες έρευνες (Pennington & Ozonoff, 1996) 

χρησιμοποίησαν κυρίως λεκτικά έργα για την αξιολόγηση της εργαζόμενης μνήμης 

και όχι οπτικά. 

Ακόμα αποδείχθηκε ότι οι δύο ομάδες παιδιών διαφέρουν κατά σημαντικό 

τρόπο ως προς τις επιδόσεις τους στην Οπτική Προσοχή και Ακουστική Προσοχή. 

Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που συμφωνεί με άλλες έρευνες που εξέταζαν τα 

ακουστικά ελλείμματα σε αντιδιαστολή με τα οπτικά (Bryan, 1972) και αναφέρουν 

προβλήματα ακουστικής μνήμης (δυσκολίες αποθήκευσης και ανάκλησης 

πληροφοριών που δόθηκαν προφορικά) και ακουστικής ακολουθίας (δυσκολία 

ανάκλησης/αναδόμησης ακολουθίας ήχων ή προφορικών πληροφοριών). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν τη δυσκολία που παρουσιάζουν 

οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε έργα ανάκλησης. Ανεξάρτητα από 
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τον τρόπο παρουσίασης και ανάκλησης, οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

υπολείπονται των συμμαθητών τους στην ανάκληση λέξεων.  

Στην παρούσα έρευνα φαίνεται οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

να επηρεάζονται από τη φωνολογική ομοιότητα λέξεων περισσότερο από ό,τι οι 

μαθητές χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Σε αρκετές έρευνες έχει αναφερθεί 

σημαντική επίδραση της φωνολογικής ομοιότητας σε όλες τις πειραματικές συνθήκες 

(ακουστική παρουσίαση- λεκτική ανάκληση, ακουστική παρουσίαση- οπτική 

απάντηση, οπτική παρουσίαση – λεκτική απάντηση, οπτική παρουσίαση- οπτική 

απάντηση) και στις δύο ομάδες (Hall, Humphreys, Tinzmann, & Bowyer, 1983. 

Johnston, 1982. Johnston, Rugg & Scott, 1987. Nittrouer & Miller, 1999. Penninghon, 

Orden, Smith, Green & Haith, 1990. Siegel & Linder, 1987. Steinbrink, & Klatte, 

2008). Σε άλλες έρευνες, ωστόσο, έχει αναφερθεί μηδενική επίδραση της 

φωνολογικής ομοιότητας μόνο σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

(Liberman, Shakweiler, Liberman, & Fowler, 1977. Mann & Lieberman, 1980. 

Shankweiler, Lieberman, Mark, Fowler & Fisher, 1979). 

Στις συνθήκες οπτικής παρουσίασης , όπου η φωνολογική κωδικοποίηση δεν 

είναι υποχρεωτική, είναι πιθανό οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να 

χρησιμοποίησαν διαφορετικές στρατηγικές από αυτούς χωρίς μαθησιακές, όπως 

οπτικές ή σημασιολογικές ή ένα συνδυασμό στρατηγικών. 

Η ομάδα των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είχε χαμηλότερη 

επίδοση σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας και στο έργο ταχείας κατονομασίας 

εικόνας καταδεικνύοντας ότι υπάρχει κάποιο έλλειμμα στη φωνολογική επεξεργασία. 

Αυτό είναι πιθανό να προέκυψε λόγω μιας γενικότερης δυσκολίας των παιδιών αυτών 

να επεξεργαστούν φωνολογικά τις λέξεις. Σύμφωνα με την Kibby και τους 

συνεργάτες της (2004), ένας παράγοντας που επηρεάζει τους μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες είναι το μήκος μιας λέξης,  γεγονός το οποίο δεν περιορίζεται 

σε έργα ανάκλησης αλλά περιλαμβάνει και οποιοδήποτε έργο απαιτεί φωνολογική 

επεξεργασία. 

Επιπρόσθετα, όταν η λίστα προς ανάκληση παρουσιάζονταν προφορικά στους 

μαθητές, τότε αυτοί ανακαλούσαν περισσότερα ερεθίσματα σε σχέση με τα 

ερεθίσματα στην οπτική παρουσίαση. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με την 

έρευνα των Steinbrink και Klatte (2008), σύμφωνα με την οποία υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ της θέσης των λέξεων και του τρόπου παρουσίασης με 

εντονότερη την επίδραση του πρόσφατου στην προφορική παρουσίαση. 
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Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονταν στην ολοκλήρωση των εργασιών που τους 

ανατέθηκαν, όχι εξαιτίας κάποιας νοητικής καθυστέρησης ή αδιαφορίας τους, αλλά 

επειδή αδυνατούσαν να διατηρήσουν την προσοχή τους για τόσο χρόνο, όσο 

χρειάζονταν για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Είναι ένα 

συμπέρασμα που συμφωνεί με τους Kotkin, Forness, & Kavale (2001). Ένα σύντομο 

εύρος προσοχής ορίζεται ως η αδυναμία να εστιάσει κανείς την προσοχή του σε μια 

εργασία για περισσότερο από μερικά δευτερόλεπτα ή λεπτά.  

Η έρευνα είναι σύμφωνη με την Marynger (2000), σύμφωνα με την οποία τα 

παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες χαρακτηρίζονται από φτωχή φωνολογική 

βραχυπρόθεσμη μνήμη. Όπως αναφέρει και ο Caylak (2010), τα παιδιά με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν αδυναμία στη φωνολογική βραχύχρονη μνήμη, 

στη φωνολογική συνειδητοποίηση και στην άμεση πρόσβαση και παραγωγή 

φωνολογικών πληροφοριών. 

Επίσης, η έρευνα είναι σύμφωνη με τον Dehn (2008), όπου τα παιδιά με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της 

ηχητικής, φωνολογικής μνήμης, μη μπορώντας να συγκρατήσουν ακουστικά 

ερεθίσματα αισθητήρια για χρονικό όριο πέραν των δύο δευτερολέπτων,  ακόμα και 

στην επανάληψη, εμφανίζοντας αδυναμία στη διατήρηση και ανάκληση στοιχείων 

στη βραχύχρονη μνήμη. Ακόμα, η έρευνα είναι σύμφωνη με τον Κουράκη (1997), 

όπου τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν πρόβλημα κατά την επανάληψη της 

επεξεργασίας, όσον αφορά την οργάνωση και την επεξεργασία του υλικού που 

προσδιορίζεται για αποθήκευση στο χώρο της μνήμης. 

Για να γίνει εφικτό με τις ανάλογες εκπαιδευτικές μεθόδους να διδαχθούν 

παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν κάποιες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, πρέπει αρχικά 

να εφαρμοστούν μέθοδοι, οι οποίοι θα έχουν ως σκοπό την διατήρηση και αύξηση της 

προσοχής τους ως προς το αντικείμενο το οποίο διδάσκονται. Με αυτό τον τρόπο θα 

μπορέσει να διατηρηθεί και η μνήμη τους σε ικανοποιητικά επίπεδα και ως προς την 

αφομοίωση της νέας γνώσης αλλά και ως προς την ανάκληση είδη αποθηκευμένων 

πληροφοριών (Swanson, Cooney & Mc Namara, 2004).  

Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεσή μας, τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες έχουν ελλειματική και αποσπασματική την εργαζόμενη μνήμη και αυτό 

οδηγεί σε αδυναμία να επεξεργαστούν την προϋπάρχουσα γνώση με τη νέα 

πληροφορία που δέχονται (Μπότσας, 2007. Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 
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2004). Αυτό αποδεικνύεται και από την έρευνά μας καθώς οι μαθητές με ΜΔ 

σημειώνουν χαμηλότερες επιδόσεις από μαθητές χωρίς μαθησιακές, διότι δεν 

μπορούν να ανακαλέσουν ήδη υπάρχουσα γνώση. 

Σύμφωνα με τη δεύτερη υπόθεση, τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  

θα παρουσιάσουν περιορισμένης ικανότητας προσοχή σε σχέση με αυτά χωρίς ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες (Μπότσας, 2007, Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 

2004). Σύμφωνα με την έρευνά μας, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είχαν 

χαμηλότερη επίδοση από τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες στο τεστ 

προσοχής, οπότε υ υπόθεσή μας επιβεβαιώνεται. 

Η τρίτη μας υπόθεση αναφέρει πως η οπτική μνήμη των παιδιών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες θα είναι πιο περιορισμένη σε σχέση με αυτών χωρίς ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό αποδείχθηκε καθώς οι δύο ομάδες παιδιών διαφέρουν 

κατά σημαντικό τρόπο ως προς τις επιδόσεις τους στην Οπτική Προσοχή. 

Σύμφωνα με την τελευταία υπόθεση, τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες δυσκολεύονται να αναλύσουν και να συνθέσουν λέξεις από φωνήματα, 

καθώς και στην αφαίρεση ή πρόσθεση φωνημάτων (Μπότσας, 2007, Παντελιάδου, 

Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004). Πράγματι αποδείχθηκε ότι τα παιδιά με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες παρουσίασαν αδυναμία στη φωνολογική βραχύχρονη μνήμη, 

στη φωνολογική συνειδητοποίηση και στην άμεση πρόσβαση και παραγωγή 

φωνολογικών πληροφοριών. 

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

κλίμακες της λεκτικής μνήμης και αναλυτικότερα μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά 

με μαθησιακές δυσκολίες σε σύγκριση με τα παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες 

έχουν ελλειμματική και αποσπασματική λεκτική μνήμη και αυτό οδηγεί σε αδυναμία 

να επεξεργαστούν την προϋπάρχουσα γνώση με τη νέα πληροφορία που δέχονται, 

γεγονός που επαληθεύει την πρώτη ερευνητική υπόθεση.  

Ακόμη έγινε αντιληπτό,  ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

κλίμακες της οπτικής μνήμης και αναλυτικότερα μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες σε σύγκριση με τα παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες έχουν 

την ίδια οπτική μνήμη. Οπότε απορρίπτουμε την ερευνητική υπόθεση ότι τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες έχουν προβλήματα οπτικής μνήμης. 

Επιπρόσθετα, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες υπολείπονται των 

μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες στην άμεση ανάκληση οπτικών πληροφοριών 

ενώ δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στην καθυστερημένη ανάκληση 
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των οπτικών πληροφοριών. Συνεπώς επαληθεύεται η ερευνητική υπόθεση ότι τα 

παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται να αναλύσουν ή να 

συνθέσουν λέξεις από φωνήματα.  

Συμπερασματικά, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες υπολείπονται των 

μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες στην τόσο στην Παρατεταμένης Οπτικής 

Προσοχή (ΠΟΠ) όσο Παρατεταμένη Ακουστική Προσοχή (ΠΑΠ). Σε αυτήν την 

περίπτωση επαληθεύεται η ερευνητική υπόθεση ότι τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες θα παρουσιάσουν περιορισμένης ικανότητας προσοχή σε σχέση με αυτά 

χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

 

 

6.2. Παιδαγωγικές προτάσεις 

Μέσα από τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του παιχνιδιού που υποδεικνύει ο 

εκπαιδευτικός διατηρούνται και συστηματικά αυξάνονται οι ικανότητες του μαθητή, 

όσον αφορά την μνήμη του αλλά και τις δυνατότητες παρατήρησης και προσοχής του 

(Fennimore & Vold, 1992. Van Hoom, Nourot & Alward, 1999).  

Το παιδί μέσα από το παιχνίδι μαθαίνει λεπτές και πολύπλοκες κινήσεις, 

αναπτύσσει διανοητικές ικανότητες, εκτονώνει τις συγκρούσεις του γύρω από 

σοβαρά προβλήματα που το απασχολούν και παράλληλα το μυαλό του εμπλουτίζεται 

από παραστάσεις, πληροφορίες και εικόνες, μαθαίνει να συγκεντρώνεται, να 

παρατηρεί, να θυμάται και να συγκρίνει, να διακρίνει δυνατότητες εξέλιξης, να 

δημιουργεί και εκφράζει γνώμη και άποψη (Μaxim, 1989).  

Τα μαθησιακά χαρακτηριστικά των παιχνιδιών, παράλληλα με την λειτουργία 

τους ως πλαίσια κοινωνικοποίησης, κάνουν τα παιδιά να εμφανίζουν αρετές που 

αποτελούν ταυτόχρονα και βασικά ζητούμενα της σύγχρονης εκπαίδευσης και 

οδηγούν στην ένταξή τους στις στρατηγικές της σύγχρονης αγωγής, έτσι ώστε να 

επιδιώκεται η διδασκαλία να έχει, στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι εφικτό, παιγνιώδη 

μορφή. Επίσης με την ομαδική εργασία και μελέτη, υπό την εποπτεία και 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού μέσα σε ένα τμήμα το παιδί μπορεί να παίρνει 

περισσότερες πληροφορίες ακούγοντας περισσότερα από ένα άτομα να μιλούν και να 

προβληματίζονται για το ίδιο θέμα οξύνοντας την προσοχή του (Μεϊμάρης & 

Γκούσκος, 2009). Μαθαίνει, ακόμη, να εκφράζει τις ιδέες του και να ακούει τις ιδέες 

των άλλων παιδιών. Η σαφήνεια των προτάσεών του, καθώς και η ικανότητα της 

μνήμης για να δεχτεί περισσότερες πληροφορίες μεθοδικά βελτιώνεται. Η μέθοδος 
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εκπαίδευσης μέσο του παιχνιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντική στα παιδιά που 

εμφανίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες γιατί τα παιδιά αυτά, έχοντας περισσότερες 

πιθανότητες να εμφανίσουν προβλήματα στη συμπεριφορά και δυσλειτουργία στις 

κοινωνικές δεξιότητες σε σχέση με τους συνομηλίκους τους, τείνουν να παίζουν 

λιγότερο με τους συμμαθητές τους και να είναι λιγότερο συνεργατικά.  

Τέλος, τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες φάνηκε να δυσκολεύονταν 

να οργανώσουν το χρόνο αλλά και το χώρο γύρω τους γεγονός που καταδεικνύει την 

έλλειψη οργάνωσης (Πολυχρονοπούλου, 1989).  

Ανεξάρτητα από τις θεωρητικές και πειραματικές προσεγγίσεις, οι μαθητές με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν μειωμένη επίδοση σε μνημονικά έργα 

που βασίζονται στην επιτυχή λειτουργία του φωνολογικού κυκλώματος. Αντίστοιχο 

είναι και το εύρημα της παρούσας έρευνας. Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες φαίνεται ότι χρησιμοποιούν αντίστοιχες στρατηγικές με αυτές των 

μαθητών χωρίς μαθησιακές. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτών των στρατηγικών είναι 

αναποτελεσματική εξαιτίας της φύσης των μαθησιακών δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν αυτοί οι μαθητές. Οι δυσκολίες αυτές δυσχεραίνουν τη φωνολογική 

κωδικοποίηση, το ρυθμό εσωτερικής επανάληψης των ερεθισμάτων καθώς και την 

ενίσχυση των μνημονικών ιχνών από την ανάσυρση επαρκών φωνολογικών 

αναπαραστάσεων από τη μακρόχρονη μνήμη.  

Συχνά η συμπεριφορά των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες τείνει να 

τα απομακρύνει τους άλλους. Έτσι, τα παιδιά αυτά, πολλές φορές, κατατάσσονται 

στα λιγότερο συμπαθητικά παιδιά και είναι πιο πιθανόν να απορριφθούν από τους 

συμμαθητές τους. Είναι περισσότερο ευάλωτα στις επιθέσεις των συμμαθητών τους, 

λιγότερο φιλικά απέναντί τους και δυσκολεύονται να βρουν αποτελεσματικές λύσεις 

στα προβλήματα που προκύπτουν. Συχνά αδυνατούν να προσαρμόσουν τη 

συμπεριφορά τους σύμφωνα με τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες. Τα προβλήματα 

στις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, πολλές 

φορές, εμμένουν ως την εφηβεία και την ενήλικη ζωή και σχετίζονται με τις 

αδυναμίες στη μνήμη και την προσοχή και ιδιαίτερα με την ανάκληση κοινωνικών 

σεναρίων (Πολυχρονοπούλου, 1989).  

Το παιχνίδι βοηθά στο να δίνονται έμμεσες ευκαιρίες για κοινωνικότητα, 

συμμετοχή και ένταξη, μέσω της εκπαίδευσης και πάνω από όλα καταπολεμάται το 

ίδιο το πρόβλημα των μαθησιακών δυσκολιών καθώς και τα επακόλουθά του, όπως η 

κλιματική προσοχή, και η μη επαρκής μνήμη επί της μάθησης (Σιβροπούλου, 1998). 
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Πέρα από το παιχνίδι και σε ένα γενικότερο πλαίσιο, πρέπει να σημειωθεί πως το 

παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες βελτιώνει αισθητά όλες του τις λειτουργίες και 

κατά συνέπεια αυτές της μνήμης και της προσοχής, εφόσον δοθεί από τον 

εκπαιδευτικό η ανάλογη προσοχή αλλά και επιμονή σε ανάλογες μεθόδους και 

διαδικασίες. 

Τα παιδαγωγικά προγράμματα παρέμβασης που εφαρμόζονται πάνω από μια 

πενταετία στο πανεπιστήμιο του Potsdam στη Γερμανία ξεκινούν από τα δύο βασικά 

κριτήρια, το κριτήριο του «περιεχομένου» της μαθησιακής ύλης που εμπεριέχεται στο 

εκάστοτε ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα και τη «μαθησιακή συμπεριφορά». Αυτά τα 

προγράμματα αξιολογούνται συνεχώς αναλύοντας τα (Matthes, 2006): 

 Ερωτήματα σε σχέση με το περιεχόμενο κατά τομέα μάθησης, 

 Ερωτήματα σχετικά με την διερεύνηση των βασικών προϋποθέσεων 

μάθησης,  

 Ερωτήματα σχετικά με την εξασφάλιση της παρώθησης και  

 Ερωτήματα σχετικά με τη διατήρηση της προσοχής και τον έλεγχο των 

δραστηριοτήτων.  

Σύμφωνα με αυτά τα ερωτήματα τα Παρεμβατικά Προγράμματα 

Παιδαγωγικής Υποστήριξης περιλαμβάνουν το ελάχιστο τέσσερις διαστάσεις:  

1. την άσκηση της παρώθησης σε μικρές ομάδες και με διαθεματικές ενότητες 

μάθησης  

2. την άσκηση της μαθησιακής ικανότητας σε μικρές ομάδες και με 

διαθεματικές ενότητες μάθησης  

3. την άσκηση της εκμάθησης ορθής ανάγνωσης και ορθής γραφής σε μικρές 

ομάδες ή εξατομικευμένα και σε ένα μάθημα  

4. την υποστήριξη μέσα σε ενταγμένες διδακτικές ενότητες στην γενική τάξη 

ή σε ομάδες μόνο σε ενιαία μαθήματα  

Οι έρευνες έδειξαν ότι υπάρχουν σχέσεις μεταξύ της υποστήριξης και 

ενίσχυσης της παρώθησης και της υποστήριξης των μεταγνωστικών στρατηγικών 

εκτέλεσης, της υποστήριξης ειδικά σε μεμονωμένους τομείς μάθησης και της 

υποστήριξης σε διαθεματικούς τομείς μάθησης και ο της υποστήριξης σε μικρές 

ομάδες και της ενταγμένης υποστήριξης στην ενιαία διδασκαλία  

Κάθε παρεμβατικό πρόγραμμα ειδικής παιδαγωγικής υποστήριξης αποτελείται 

από τρεις φάσεις εκτέλεσης: την πρώτη φάση στην οποία επικρατεί η αισιόδοξη 
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στάση για την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης και συνδέεται με 

αυτορρυθμιζόμενες ενέργειες και την αυτοπαρατήρηση, στη δεύτερη φάση όπου 

βιώνεται η πίεση των μαθησιακών δυσκολιών όπου απαιτείται η αύξηση της 

προσπάθειας και γίνεται αισθητή σύμφωνα με τον Walschburger(1994) ως πρόκληση, 

απειλή και «ηλεκτρική εκκένωση» και η Τρίτη φάση με την ολοκλήρωση των 

ενεργειών και την αξιολόγηση της πράξης σχετικά με την επίτευξη ή μη των 

επιδιωκόμενων στόχων της παρέμβασης.  

Για την επιτυχή όμως έκβαση ενός παρεμβατικού προγράμματος ειδικής 

παιδαγωγικής υποστήριξης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συστηματική και ακριβής 

διαγνωστική αξιολόγηση. Η διαδικασία της διαγνωστικής αξιολόγησης ξεκινά με τον 

προβληματισμό και την στοχοθεσία, συνεχίζεται με την εξέταση της μέχρι τώρα 

ανάπτυξης και της υποστήριξης που δόθηκε, εξέταση της παρούσας αναπτυξιακής 

κατάστασης, τη συνθετική διαγνωστική αξιολόγηση, τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, 

την επιλογή των μέσων και μεθόδων και την αξιολόγηση. Όλα τα παραπάνω στοιχεία 

θεωρούνται βασικά μέρη της υποστηρικτικής διαγνωστικής αξιολόγησης και του 

σχεδιασμού του παρεμβατικού προγράμματος υποστήριξης. Η διαγνωστική 

αξιολόγηση περιλαμβάνει απαντήσεις σε δύο ερωτήματα:  

1. ποια στοιχεία της μαθησιακής διαταραχής θεωρούνται περισσότερο σοβαρά 

και  

2. ποιοι παράγοντες θεωρούνται υπεύθυνοι για την πρόκληση της 

συγκεκριμένης μαθησιακής διαταραχής (αιτιολογία) και ποιοι παράγοντες 

θεωρούνται υπεύθυνοι για τη διατήρηση και ενίσχυση της μαθησιακής διαταραχής.  

Το ζήτημα όμως για το ποιες μέθοδοι θεωρούνται κατάλληλες στην 

διαγνωστική με σκοπό την υποστήριξη απασχολεί πολλούς επιστήμονες και αποτελεί 

σημείο έντονων αμφισβητήσεων (Fritz 2003, Kornmann 2003, Kretschmann 2003a, 

Grissemann 1990, Wember 1999b, Wittoch 2003).  

Παρ' όλες όμως τις διαφωνίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα και 

καταλληλότητα της μεθόδου αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών 

παρατηρείται συμφωνία στο ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες όπως η συνεργασία 

και η υπευθυνότητα του εκπαιδευτικού της τάξης, η συνεργασία με τις άλλες 

ειδικότητες και το παιδαγωγικό προσωπικό του σχολείου, καθώς και η συμμετοχή 

των συμμαθητών και των γονέων που συμβάλλουν και επιδρούν στην επιτυχία των 

παρεμβατικών προγραμμάτων ειδικοπαιδαγωγικής υποστήριξης (Matthes, 2006). 
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Παρεμβάσεις κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Εκπαίδευση στις γνωστικές στρατηγικές 

(α) Μεταγνωστικές τεχνικές. Οι στρατηγικές αυτές βοηθούν τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες να αποφύγουν την παθητικότητα και την άρνηση βοήθειας για 

τη μάθηση. Στρατηγικές αυτό-εκπαίδευσης, όπως ο αυτοπροσδιορισμός, η 

αυτοεκτίμηση κλπ προβάλλονται ιδιαίτερα από διάφορους μελετητές του θέματος. 

Τρόποι οργάνωσης της μνήμης, οδηγίες κατανόησης, εργαλεία και μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξή τους, βοηθούν τους μαθητές να ανακαλούν 

πληροφορίες και να αισθάνονται άνετα όταν μαθαίνουν 

(β) Λύση προβλήματος. Ο Winn (1994) εισήγαγε τη μέθοδο της κλιμακωτής 

εκπαίδευσης-λύσης προβλημάτων, κατά την οποία οι δάσκαλοι ενθαρρύνουν τους 

μαθητές να αναλαμβάνουν εργασίες, που δύσκολα μπορούν να ολοκληρώσουν μόνοι 

τους, και τους υποστηρίζουν για να τις διεκπεραιώσουν. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται 

στην αλληλεπίδραση δασκάλου-μαθητή. 

(γ) Καθοδήγηση αναλυτικής εργασίας. Οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες μπορούν να διευκολύνονται στη μάθηση τους, χωρίζοντας τις εργασίες 

τους σε στάδια και οργανώνοντας τη δομή τους, προκειμένου να τις ολοκληρώσουν 

επιτυχημένα. Η ανάλυση αυτή σε στάδια βοηθά τα παιδιά να καταλαβαίνουν τις 

απαιτήσεις του κάθε σταδίου, να ακολουθούν σωστά κάθε βήμα στρατηγικής και να 

εκτιμούν τα επιτεύγματά τους. 

(δ) Αποδεκτές μέθοδοι αντιμετώπισης. Η επιτυχία όλων αυτών των 

εκπαιδευτικών μεθόδων εξαρτάται από τους ίδιους τους μαθητές. Ο δάσκαλος πρέπει 

να εξηγεί στους μαθητές του τις ωφέλειες των εργασιών και να συζητά μαζί τους για 

τις προοπτικές τους. Οι εργασίες αυτές είναι περισσότερο επιτυχημένες, όταν οι 

μαθητές θεωρούνται ως συνεργάτες των δασκάλων κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν δυσκολίες που απορρέουν 

από τη χαμηλή τους επίδοση στο μαθησιακό τομέα. Κουράζονται πάρα πολύ εύκολα 

και παρουσιάζουν αδυναμία συγκέντρωσης για αρκετή ώρα στο μάθημα. Έτσι 

εκδηλώνουν συχνά έντονη κινητικότητα και αφαιρούνται, με αποτέλεσμα να 

τυγχάνουν συνεχών παρατηρήσεων από τους δασκάλους τους για να προσέξουν στο 

μάθημα. Αδυνατούν ακόμη να οργανώσουν σωστά το χρόνο και το χώρο τους και 

χαρακτηρίζονται από την ακαταστασία τους και την κακή κατάσταση των βιβλίων 
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και τετραδίων τους.Ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη είναι αυτός που πρέπει να 

ισορροπήσει και να διαμορφώσει το διδακτικό πρόγραμμα ώστε ο μαθητής με 

μαθησιακές δυσκολίες να μη νιώθει κατωτερότητα, απογοήτευση και αποτυχία και να 

ενισχύει συνεχώς την προσπάθειά του. Η σωστή εκπαιδευτική προσέγγιση του 

μαθητή από τον εκπαιδευτικό είναι δυνατόν να αλλάξει αποφασιστικά τη στάση που 

έχει απέναντι στο σχολείο και να του δώσει την αισιοδοξία και τη δύναμη που του 

χρειάζεται για να προγραμματίσει το μέλλον του, να επιτύχει τους στόχους του και να 

γίνει ένα υπεύθυνο, ανεξάρτητο και παραγωγικό μέλλος της κοινωνίας 

(Πολυχρονοπούλου, 1989). 

Στο χώρο της ειδικής αγωγής, η σύγχρονη τάση που επικρατεί, ως προς την 

εκπαιδευτική αντιμετώπιση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι η 

ανάπτυξη της πολιτικής της συνεκπαίδευσής τους μέσα στα γενικά σχολεία.  

Η επιτυχής συνεκπαίδευση απαιτεί όχι μόνο τυπικές εκπαιδευτικές παροχές 

αλλά επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και σχεδιασμό συνθηκών που 

διευκολύνουν την προσαρμογή. Υποστηρίζει παράλληλα την πρόσβαση σε 

κατάλληλη ανθρώπινη και τεχνική εκπαιδευτική υποστήριξη και προσαρμογή των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις μοναδικές ανάγκες του κάθε μαθητή. Αυτό 

διασφαλίζεται με την παροχή της αναγκαίας ειδικής παιδαγωγικής βοήθειας και 

υποστήριξης από ειδικευμένους εκπαιδευτικούς ή από μία διεπιστημονική ομάδα και 

από απαραίτητες αλλαγές στα προγράμματα σπουδών. Οι αλλαγές αυτές πρέπει να 

αποσκοπούν σε ευρείς στόχους που θα είναι κοινοί για όλους τους μαθητές. Τα 

προγράμματα σπουδών πρέπει να έχουν ευέλικτη δομή, η οποία θα διευκολύνει την 

ανταπόκριση στη διαφορετικότητα, παρέχοντας ευκαιρίες για απόδοση και 

συμμετοχή από όλους τους μαθητές μέσα στην ίδια τάξη. Ταυτόχρονα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη και να αναγνωρίζουν την πολιτισμική, θρησκευτική και γλωσσική 

ποικιλία παρέχοντας ένα περιεχόμενο γνώσεων και δεξιοτήτων ανάλογο όλων των 

μαθητών (Unesco, 2003). 

Επίσης χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 

αντιμετώπισης του φαινομένου  να συμμετέχουν σε μακρόχρονη επιμόρφωση και 

εκπαίδευση για την αναγνώριση, την κατανόηση και τη χρήση στρατηγικών 

αντιμετώπισης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Δηλαδή απαιτείται η 

προετοιμασία ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού που θα μπορεί να 

αντιμετωπίσει τις ιδιαίτερες ανάγκες και μάλιστα μέσα στη γενική τάξη παράλληλα 

με τους υπόλοιπους μαθητές (Unesco, 2003). Για αυτή την επιμόρφωση πρέπει να 
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δοθεί έμφαση όχι μόνο στις θεωρητικές γνώσεις αλλά στο συνδυασμό θεωρίας και 

εκπαιδευτικής πράξης (Unesco, 2001). 

Η συνεκπαίδευση τέλος θεωρείται μία σημαντική παράμετρος μίας 

επιτυχημένης κοινωνικοποίησης για την πλειονότητα των παιδιών με ιδιαιτερότητες, 

παρά τις οποιεσδήποτε δυσκολίες και αντιφάσεις που προκύπτουν και αποτελεί τις 

τελευταίες δεκαετίες ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα στον εκπαιδευτικό 

προγραμματισμό των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών. 

 

Παρέμβαση στο δημοτικό σχολείο 

Το πρόγραμμα μαθημάτων του δημοτικού σχολείου δίνει έμφαση στην 

ανάγνωση, κατανόηση κειμένου, γραπτή έκφραση, μαθηματικά και, ακόμα, στη 

φυσική αγωγή, στην τέχνη και στη μουσική. Οι στρατηγικές παρεμβάσεις 

επικεντρώνονται στην ελαχιστοποίηση των αδυναμιών μέσω της σωστής διάγνωσης 

και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης όλων των δυσκολιών και ιδιαίτερα εκείνων 

που σχετίζονται με τη γλώσσα και τα μαθηματικά. Στα πλαίσια μιας αναλυτικής 

προσέγγισης, ο δάσκαλος μπορεί να ζητήσει από το παιδί π.χ. να λύσει την άσκηση 

προφορικά, για να διαπιστώσει σταδιακά τη δυσκολία που αντιμετωπίζει. Ο 

δάσκαλος μπορεί να υιοθετήσει δικές του μεθόδους, αρκεί να γνωρίζει πώς μαθαίνει 

ο μαθητής, πώς λύνει πρόβλημα, πώς θυμάται και πώς κατανοεί. 

 

 

 

Δυσκολίες στην ανάγνωση 

Μαθητές με ελλειμματική προσοχή μπορεί να κάνουν λάθη κατά την 

αποκωδικοποίηση των λέξεων (π.χ., αντιμετάθεση η παράλειψη γραμμάτων), επειδή 

δεν προσέχουν τις λεπτομέρειες. Επίσης, λόγω του παρορμητισμού τους μπορεί να 

προσπαθούν να μαντέψουν τη λέξη από μερικά γράμματα και τα συμφραζόμενα η να 

αποδέχονται ως σωστή μια λέξη χωρίς να ελέγχουν αν συμφωνεί με τα 

συμφραζόμενα. Οι μαθητές αυτοί παρουσιάζουν προβλήματα κατά την κατανόηση 

επειδή διαβάζουν επιφανειακά. Συχνά ταυτίζουν την αποκωδικοποίηση με την 

κατανόηση και επενδύουν όλη τους την ενέργεια στην αποκωδικοποίηση. Τα παιδιά 

αυτά κουράζονται εύκολα. Γι’ αυτό το λόγο η παρέμβαση πρέπει να γίνεται σε μικρά 

χρονικά διαστήματα και να περιλαμβάνει εναλλαγές τεχνικών και στρατηγικών. Τα 

παιδιά αυτά δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν αν το αναγνωστικό υλικό δεν είναι 
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ενδιαφέρον. Τα παιδιά αυτά κάνουν λάθη κατά την αποκωδικοποίηση. Για να τα 

βοηθήσουμε μπορούμε να τα μαγνητοφωνήσουμε κατά την ανάγνωση και μετά να 

τους ζητήσουμε να ελέγξουν την ορθότητα της ανάγνωσής τους. Οι μαθητές αυτοί 

δεν προσέχουν καθώς διαβάζουν. Γι αυτό το λόγο είναι καλό να τους δώσουμε τις 

ερωτήσεις κατανόησης πριν διαβάσουν το κείμενο. Επίσης, μπορούμε να τους 

δώσουμε ερωτήσεις κατανόησης για να τις απαντήσουν καθώς διαβάζουν το κείμενο 

(π.χ., ανά παράγραφο). Οι ερωτήσεις αυτές πρέπει να βασίζονται στην κατανόηση 

λεπτομερειών και όχι της γενικής έννοιας του κειμένου. Ο σκοπός των ερωτήσεων 

αυτών είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν αν διαβάζουν με 

προσοχή ή όχι. Τα παιδιά αυτά διαβάζουν επιφανειακά. Μπορούμε να τους δείξουμε 

πώς να παίρνουν ενεργό μέρος κατά την ανάγνωση υπογραμμίζοντας η κρατώντας 

σημειώσεις (Πόρποδας, 2005).  

Παιδιά που έχουν αδύναμη μνήμη μπορεί να δυσκολεύονται να 

αντιστοιχίσουν γράμματα με φθόγγους ώστε να αποδώσουν το σωστό φθόγγο σε κάθε 

γράμμα. Επίσης, δυσκολεύονται να συνθέσουν τους φθόγγους η τις συλλαβές για να 

διαβάσουν μια λέξη. Αυτό το πρόβλημα είναι πιο έντονο στις μεγάλες λέξεις. Σε 

αυτήν την περίπτωση, μόλις διαβάσουν τη τελευταία συλλαβή ξαναρίχνουν μια ματιά 

στην αρχική για να θυμηθούν τη λέξη. Μερικά παιδιά μπορεί να δυσκολεύονται να 

συσχετίσουν τη φωνολογική μορφή της λέξης με τη σημασία της και διαβάζουν τις 

λέξεις αργά σαν να μην τις αναγνωρίζουν (όπως τις ψευδολέξεις). Κατά την 

ανάγνωση κειμένου, μπορεί να μην κατανοούν επειδή έχουν ξεχάσει το αρχικό μέρος 

ενώ βρίσκονται στο μέσο ή στο τέλος του κειμένου. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους 

μαθητές να κατακτήσουν την αντιστοιχία γραμμάτων-φθόγγων χρησιμοποιώντας 

πολυαισθητηριακές μεθόδους (π.χ., το παιδί βλέπει, ακούει, ψηλαφίζει και γράφει). 

Χρησιμοποιούμε ασκήσεις πολλαπλών επιλογών για την αναγνώριση των σωστών 

λέξεων (π.χ., ζητάμε από το παιδί να επιλέξει ποια ανάμεσα σε 4 επιλογές είναι η 

λέξη που ταιριάζει σε μια πρόταση). Για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά στην 

κατανόηση του κειμένου, τους δείχνουμε πώς να χωρίζουν παραγράφους σε 

εννοιολογικές ενότητες. Πρώτα πρέπει να διαβάζουν για την κυρίως έννοια. Μετά 

μπορούν να δημιουργήσουν στήλες με τις ερωτήσεις ποιος, τι, που, πότε και γιατί και 

να καταγράφουν τις λεπτομέρειες του κειμένου. Ο ερευνητής δείχνει στα παιδιά πώς 

να υποβοηθούν τη μνήμη τους υπογραμμίζοντας ή κρατώντας σημειώσεις. Βοηθάμε 

τους μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες διήγησης ζητώντας τους να διηγηθούν 
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παραμύθια ή ιστορίες ή ακόμα ταινίες και επεισόδια στην τηλεόραση. Η διήγηση 

πρέπει να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ανάγνωσης (Πόρποδας, 2005).  

 

Δυσκολίες στην ορθογραφία 

Παιδιά με προβλήματα προσοχής έχουν συχνά πολύ άστατο γραφικό 

χαρακτήρα, ο οποίος χειροτερεύει προς το τέλος του γραπτού τους. Συχνά γράφουν 

με φρενήρεις ρυθμούς για να αποδώσουν όλες τις σκέψεις τους. Μπορεί να γράψουν 

την ίδια λέξη με διαφορετικό τρόπο ακόμα και στην ίδια παράγραφο. Επειδή η 

προσοχή τους στις λεπτομέρειες είναι επιφανειακή, μπορεί να προσέξουν μόνο 

μερικά επιφανειακά χαρακτηριστικά όπως τη μορφή (π.χ. κοριστάκι) ή τη 

φωνολογική απόδοση (π.χ., πεδί) και να μη δώσουν σημασία στην σωστή 

ορθογραφία. Συχνά παραλείπουν γράμματα σε συμπλέγματα. Συνήθως έχουν 

δυσκολία να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα λάθη τους. Μερικά παιδιά που είναι 

ιδιαίτερα παρορμητικά και προσπαθούν να ελέγξουν τα λάθη τους συνεχώς σβήνουν 

ή διαγράφουν τις λέξεις που νομίζουν ότι έχουν γράψει λάθος. Για την αντιμετώπιση 

αυτών των δυσκολιών, κάνουμε ένα κατάλογο με τις λέξεις που το παιδί γράφει 

συστηματικά λανθασμένα. Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα χρώματα για 

ορθογραφικούς κανόνες στους οποίους δυσκολεύονται (π.χ., τα διάφορα ι, η, ει, οι) 

(Πόρποδας, 2005). 

Παιδιά με πρόβλημα στην οπτική μνήμη δυσκολεύονται να θυμηθούν τη 

σωστή ορθογραφία των λέξεων, ιδιαίτερα αυτών με ιστορική ορθογραφία. Έτσι 

κάνουν πολλά φωνολογικά λάθη (λάθη που διατηρούν τη φωνολογική μορφή της 

λέξης). Παιδιά με πρόβλημα στη φωνολογική μνήμη μπορεί να δυσκολεύονται να 

εντοπίσουν τη λέξη στη μνήμη τους ώστε να αποδώσουν όλους τους φθόγγους. Το 

πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο σε πολυσύλλαβες λέξεις, όπου μπορεί να 

παραλείπουν συλλαβές. Ακόμα μπορεί να μη θυμούνται πώς σχηματίζονται τα 

διάφορα γράμματα ή να δυσκολεύονται να θυμηθούν τους διάφορους ορθογραφικούς 

και γραμματικούς κανόνες (π.χ. τα θηλυκά ουσιαστικά γράφονται με η). Συχνά 

μπορεί να γράψουν τις λέξεις σωστά όταν είναι μεμονωμένες αλλά όχι σε κείμενο. Τα 

παιδιά αυτά θα βοηθηθούν από τη χρήση πολυαισθητηριακών μεθόδων (π.χ., βλέπω 

τη λέξη, λέω προφορικά την ορθογραφία της, ζωγραφίζω το κομμάτι της λέξης που 

μου προκαλεί δυσκολία) και θα ωφεληθούν από ασκήσεις πολλαπλής επιλογής όπου 

πρέπει να αναγνωρίσουν τη σωστή ορθογραφία μιας λέξης ανάμεσα σε άλλες 

λανθασμένες (π.χ., αυτός λείπει, λύπη, λίπη, λείποι) και να εξηγήσουν τους λόγους 
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για την επιλογή αυτή (π.χ. η λέξη είναι ρήμα και τα ρήματα τελειώνουν σε –ει). Τα 

παιδιά αυτά έχουν ανάγκη από συχνές επαναλήψεις. Γι αυτό το λόγο γράφουμε τις 

λέξεις που κάνουν λάθος σε χαρτονάκια και κάνουμε συχνές επαναλήψεις. Η 

διδασκαλία των παιδιών αυτών πρέπει να προχωρεί από την αναγνώριση της σωστής 

ορθογραφίας (π.χ. τεστ πολλαπλών επιλογών) στην ανάκληση (π.χ. γραφή 

μεμονωμένων λέξεων) και μετά στον εντοπισμό και τη διόρθωση των λαθών στο 

κείμενο (Πόρποδας, 2005).  

 

Δυσκολίες στην αριθμητική 

Παιδιά με ελλειμματική προσοχή έχουν την τάση να είναι παρορμητικά και να 

μην ακολουθούν ένα προσχεδιασμένο πλάνο επίλυσης πράξεων και προβλημάτων. 

Μερικά παιδιά εργάζονται πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να κάνουν λάθη 

απροσεξίας, όπως να μπερδεύουν τα αριθμητικά σύμβολα (π.χ., να κάνουν πρόσθεση 

αντί για αφαίρεση). Συχνά η κατανόηση αριθμητικών εννοιών από τα παιδιά αυτά 

είναι επιφανειακή. Έτσι, μπορεί να έχουν κατανοήσει μόνο μέρος της ύλης και να 

έχουν σοβαρά κενά από προηγούμενα μαθήματα που να εμποδίζουν την εμπέδωση 

της καινούργιας ύλης. Χρησιμοποιούμε χρώματα για να τονίσουμε τα αριθμητικά 

σύμβολα (+, -, Χ, :). Ελέγχουμε αν οι μαθητές αυτοί έχουν κατανοήσει τις έννοιες 

που απαιτούνται για την επίλυση προβλημάτων. Κάνουμε περιοδικές επαναλήψεις 

των εννοιών αυτών. Επιτρέπουμε στους μαθητές αυτούς να σιγοψιθυρίζουν καθώς 

εργάζονται. Αυτό τους βοηθάει να συγκεντρωθούν και να κάνουν λιγότερα λάθη. 

Τοποθετούμε τους μαθητές αυτούς σε θέσεις που δεν θα εμποδίζουν τους άλλους. 

Ζητάμε από τους μαθητές να διαβάζουν το πρόβλημα δύο φορές πριν αρχίσουν να το 

λύνουν. Τους δείχνουμε πώς να διατυπώνουν βασικές ερωτήσεις (π.χ. δεδομένα, 

ζητούμενα, απαιτούμενες πράξεις). Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να καταστρώσουν 

ένα σχέδιο επίλυσης το οποίο θα περιγράψουν προφορικά πριν προχωρήσουν στην 

επίλυση του προβλήματος και τους ζητάμε να ελέγχουν την εργασία τους και να 

διορθώνουν λάθη με χρωματιστό μολύβι (Πόρποδας, 2005).  

Παιδιά με προβλήματα μνήμης μπορεί να δυσκολεύονται να 

απομνημονεύσουν και να ανακαλέσουν αριθμητικά δεδομένα ή τους αλγόριθμους 

των διαφόρων πράξεων-ιδιαίτερα όταν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί. Στα αρχικά 

στάδια μερικά παιδιά μπορεί να μην θυμούνται πώς να σχηματίσουν τους διάφορους 

αριθμούς. Παιδιά με αδύναμη εργαζόμενη μνήμη μπορεί να δυσκολεύονται να 

παρακολουθήσουν μακροσκελείς εξηγήσεις στα μαθηματικά και συχνά 
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δυσκολεύονται να λύσουν προβλήματα επειδή δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα 

δεδομένα του προβλήματος ενώ συγχρόνως το επιλύουν. Η ίδια δυσκολία 

παρατηρείται και όταν λύνουν πράξεις που περιλαμβάνουν πολλά βήματα. Τα παιδιά 

αυτά ωφελούνται από μεθόδους που τονίζουν τον τρόπο σκέψης (γνωστικό) και την 

περιγραφή (γλωσσικό) παρά την απομνημόνευση και έχουν ανάγκη από περισσότερο 

χρόνο για διαγωνίσματα και τεστ. Είναι καλύτερο να γράφουν και να κρατούν 

σημειώσεις καθώς κάνουν πράξεις ή λύνουν προβλήματα παρά να εργάζονται νοερά. 

Η προσέγγιση αυτή βοηθάει ώστε να μειωθούν οι απαιτήσεις της μνήμης. Για να 

επικεντρωθούν στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών χωρίς το πρόβλημα της 

ανάκλησης αριθμητικών δεδομένων είναι καλό να χρησιμοποιούν κομπιουτεράκια 

(Πόρποδας, 2005). 

 

 

6.3. Προτάσεις-Περιορισμοί στην έρευνα 

Μελλοντικά, προτείνεται η έρευνα αυτή να διευρυνθεί σε περαιτέρω δείγμα, 

καθώς και να ληφθούν υπόψη παράγοντες, όπως το φύλο και η χρονολογική ηλικία. 

Οι χαμηλές επιδόσεις των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην οπτική και 

λεκτική μνήμη , εφόσον συνδέονται με δεξιότητες στη μνήμη εργασίας , η οποία 

λειτουργεί ως εμπόδιο στην εκμάθηση δραστηριοτήτων, προτείνεται να 

δημιουργηθούν δομημένες δραστηριότητες μάθησης για τη βελτίωση των 

προβλημάτων στη λεκτική και οπτική μάθηση που σχετίζονται με τις διαταραχές 

μνήμης και να χρησιμοποιηθούν σταθμισμένα τεστ στον ελληνικό πληθυσμό. 

Η μελέτη αυτή δεν είχε την στατιστική δύναμη για την ανίχνευση  μικρών και 

μεσαίων επιδράσεις. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ακόμη και αν πρόκειται για 

μια προκαταρκτική  εξέταση, τα αποτελέσματα και οι επιδράσεις που 

δημιουργούνται, είναι κατατοπιστικά και παρέχουν μια καλή βάση για  μετέπειτα 

έργο. Όσον αφορά το μέγεθος του δείγματος θα μπορούσε να διευρυνθεί  συγκριτικά 

και με άλλες παρόμοιες μελέτες (Baddeley&Wilson, 1994. Grilli&McFarland, 2011. 

Dunn&Clare, 2007). Τα κριτήρια ένταξης για αυτή τη μελέτη ήταν ευρεία, 

αντικατοπτρίζοντας την πρόθεση να μελετηθεί μια αντιπροσωπευτική ομάδα των 

ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που έχουν ενδεχομένως προβλήματα 

μνήμης. 

Η παρούσα έρευνα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στην επιστημονική 

κοινότητα, κάποιες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο που συμπεριφέρονται τα παιδιά που 
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αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με τη μνήμη και την προσοχή. Χρειάζεται 

επιπρόσθετη έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα εναλλακτικών μεθόδων 

αξιολόγησης των ΜΔ όπως η ανταπόκριση στην παρέμβαση. Επίσης οι ειδικοί των 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. οι οποίοι έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους για το κριτήριο της απόκλισης 

θα έπρεπε να γνωρίζουν πώς εφαρμόζονται εναλλακτικά μοντέλα αξιολόγησης των 

ΜΔ προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα. Από τη στιγμή που στα 

ελληνικά σχολεία αυξάνεται ο αριθμός των αλλοδαπών μαθητών χρειάζεται 

επιπρόσθετη έρευνα σχετικά με την πρόσκτηση της δεύτερης γλώσσας των 

δίγλωσσων μαθητών, αλλά και σταθμισμένα κριτήρια αξιολόγησης για τη διάγνωση 

ΜΔ των δίγλωσσων μαθητών. 
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