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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία είχε ως σκοπό να διερευνήσει τις μαθησιακές παρεμβάσεις που 

εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στη Β΄ 

τάξη του Δημοτικού. Πιο αναλυτικά, η έρευνα στόχευε να συλλέξει στοιχεία για τους 

συμμετέχοντες, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς (ηλικία, χρόνια εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, επιμόρφωση), το πλαίσιο εργασίας τους (υποδομές, συνεργασία με 

συναδέλφους και γονείς) αλλά και τις ανάγκες (διδακτικός χρόνος, επιμόρφωση, 

υποστήριξη από τα Κ.Ε.Σ.Υ. ή το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, εποπτικά μέσα 

και υλικά) που έχουν οι ίδιοι, προκειμένου να στηρίξουν αποτελεσματικότερα τα 

παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Η έρευνα που διενεργήθηκε ήταν ποσοτική, καθώς η ερευνήτρια 

αποσκοπούσε να αντλήσει πληροφορίες για τις μαθησιακές παρεμβάσεις των 

εκπαιδευτικών στη Β΄ Δημοτικού σε παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Οι 

συμμετέχοντες επιλέχθηκαν με την μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Η συλλογή 

των δεδομένων έγινε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου, το οποίο αποτελούνταν 

από δομημένες ερωτήσεις. Με βάση τα αποτελέσματα, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν 

κάποιου είδους επιμόρφωση αναφορικά με τις Μαθησιακές Δυσκολίες, αξιοποιούν σε 

μεγάλο βαθμό διαφοροποιημένη ή εξατομικευμένη διδασκαλία και τις ΤΠΕ και 

θεωρούν ως βασική τους ανάγκη την χρήση κατάλληλων εποπτικών μέσων και 

υλικών, με στόχο να στηρίξουν πιο αποτελεσματικά τους μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες. 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσαναγνωσία, Δυσλεξία, 

Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία. 
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Abstract 

 

This work was intended to explore the learning interventions that teachers apply to 

students with Special Learning Disabilities in the second grade of primary school. In 

more detail, the research aimed to collect data on participants, i.e. teachers (age, years 

of educational service, training), their frame of work (infrastructure, cooperation with 

colleagues and parents) and also the needs (teaching time, training, support from the 

K.E.S.Y. or the educational project coordinator, supervisory instruments and 

materials) that they have themselves, in order to support more effectively children 

with Special Learning Disabilities. 

The research carried out was quantitative, as the researcher aimed to learn 

about the learning interventions of teachers in the second grade in children with 

Special Learning Disabilities. The participants were selected using the random 

sampling method. The data was collected by completing a questionnaire, which 

consisted of structured questions. Based on the results, all participants have some kind 

of training in learning disabilities, make extensive use of differentiated or 

personalized teaching and ICT and consider as their basic need the use of appropriate 

supervisory tools and materials, in order to support students with Special Learning 

Disabilities more effectively. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Specific learning disabilities, Dysanagnosia, Dyslexia,Dysorthografia, 

Dyscalculia. 
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Εισαγωγή 

 

Οι  Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας όρος που περιγράφει ένα σύνολο προβλημάτων 

που εμφανίζονται σε δεξιότητες, όπως η ακρόαση, η ομιλία, η ανάγνωση, η γραφή, ο 

συλλογισμός και τα μαθηματικά. Είναι εκ γενετής και ερμηνεύονται ως μια βλάβη 

του κεντρικού συστήματος, που μπορεί να συνοδεύουν το άτομο σε όλη του τη ζωή. 

Επιπλέον, οι Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να υφίστανται ταυτόχρονα με 

προβλήματα που αφορούν την συμπεριφορά, τον αυτοέλεγχο, την κοινωνική 

αντίληψη και αλληλεπίδραση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα τελευταία από μόνα 

τους υποδεικνύουν Μαθησιακές Δυσκολίες. Ακόμη, μπορεί να παρουσιάζονται σε 

συνδυασμό με καταστάσεις νοητική καθυστέρησης,, συναισθηματικών διαταραχών 

αλλά μέχρι και ελλιπής ή ακατάλληλης διδασκαλίας. (Πολυχρονοπούλου, 2013)  

Τα είδη των Μαθησιακών Δυσκολιών είναι τα εξής: α) Δυσαναγνωσία ή 

Ειδική Αναπτυξιακή Δυσλεξία, η οποία αναφέρεται στην δυσκολία εκμάθησης της 

ανάγνωσης και της γραφής από τα παιδιά (Μάρκου, 1998), β) Δυσορθογραφία ή 

Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στη Γραπτή Έκφραση-Ορθογραφία, όπου ο μαθητής 

δυσκολεύεται να κατακτήσει το επίπεδο της ορθογραφημένης γραφής για την ηλικία 

του (Μαυρομμάτη, 2004) και γ) Δυσαριθμησία ή Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στα 

Μαθηματικά-Αριθμητική, κατά την οποία τα παιδιά υστερούν στις μαθηματικές 

ικανότητες με βάση την ηλικία τους, χωρίς να υπάρχει παράλληλα διαταραχή 

νοητικής λειτουργίας. (Αγαλιώτης, 2000) 

Η έρευνα που διεξήχθη, έγινε με σκοπό να εντοπίσει τις μαθησιακές 

παρεμβάσεις που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί σε μαθητές που αντιμετωπίζουν Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στην Β΄ τάξη του Δημοτικού. Μέσω του ερωτηματολογίου 

που δόθηκε, εξετάστηκε το προφίλ των εκπαιδευτικών, οι γνώσεις, οι στρατηγικές 

αλλά και οι ανάγκες τους. Μέσω των αποτελεσμάτων, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η 

διαχείριση των Μαθησιακών Δυσκολιών χρήζει ένα συνδυασμό των 

προαναφερθέντων και τέτοιου είδους έρευνες είναι αναγκαίες, ώστε να εξετάζεται το 

πλαίσιο που επικρατεί την εκάστοτε περίοδο στο τομέα της εκπαίδευσης. 

Η εργασία απαρτίζεται από τα ακόλουθα κεφάλαια: α) Ορισμός, στο κεφάλαιο 

αυτό γίνεται αναφορά στους ορισμούς που δόθηκαν προκειμένου να περιγράψουν τον 
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όρο Μαθησιακές Δυσκολίες, β) Ιστορική Αναδρομή, κατά την οποία παρουσιάζεται 

το πλαίσιο των Μαθησιακών Δυσκολιών ανά τα χρόνια, γ) Είδη των Μαθησιακών 

Δυσκολιών, στο οποίο αναφέρονται τα τρία είδη που έχουν αναφερθεί παραπάνω με 

τα χαρακτηριστικά και την συχνότητά τους, δ) Αίτια, τα οποία αναφέρονται 

ξεχωριστά για κάθε είδος, ε) Εκπαιδευτική Αντιμετώπιση, που χωρίζεται σε δύο μέρη 

(Εκπαιδευτικοί και Γονείς), για κάθε είδος, στ) Μέθοδος, κατά  την οποία αναλύεται 

ο σκοπός της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, οι συμμετέχοντες, τα μέσα 

συλλογής δεδομένων και η διαδικασία συλλογής δεδομένων, ζ) Αποτελέσματα, που 

παρουσιάζονται με γραφήματα και πίνακες και η) Συζήτηση, στην οποία αναλύονται 

τα αποτελέσματα, συγκρίνονται τα ευρήματα με άλλων ερευνών, αναφέρονται οι 

περιορισμοί της έρευνας και προτείνονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 
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Ορισμός 

 

Ήδη μετά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο, οι μαθησιακές δυσκολίες είχαν μπει στο 

στόχαστρο μελετών, δίχως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και παλαιότερες 

αναφορές (αφασία και δυσφασία). (Μαρκοβίτης&Τζουριάδου, 1991) 

Ό πρώτος ορισμός για τις μαθησιακές δυσκολίες δόθηκε απ’ τον S. 

Hinshelwood (1917),ο οποίος υποστήριζε ότι ένα παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες 

ανάγνωσης, όταν δυσκολεύεται να αντιληφθεί τον χειρόγραφο λόγο. Αυτό οφείλεται 

σε κάποια βλάβη κατά τους πρώτους μήνες της ανάπτυξης του εμβρύου. 

(Μαρκοβίτης&Τζουριάδου, 1991) 

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου, η ανάπτυξη και οι αλλαγές ήταν ραγδαίες, 

κάτι που οδήγησε στην αναζήτηση της επιτυχίας του ατόμου. Προκειμένου το άτομο 

να πετύχει, περνούσε από την υποχρεωτική εκπαίδευση, γεγονός που κατέστησε τα 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, να γίνουν αντικείμενο ερευνών σε κλάδους όπως η 

ψυχολογία, η παιδαγωγική, κ.τ.λ. Το δύσκολο στην υπόθεση αυτήν ήταν η εύρεση 

ενός γενικού ορισμού. Αυτό όμως δεν ήταν εφικτό, καθώς οι πολλαπλότητα των 

αιτιών και η μορφολογία των δυσκολιών αυτών, διέφεραν από άτομο σε άτομο. 

Τελικά διαμορφώθηκαν δύο τάσεις: η ιατροκεντρική και η παιδαγωγικοκεντρική. 

(Μαρκοβίτης&Τζουριάδου, 1991) 

Όσον αφορά τους ιατροκεντρικούς ορισμούς, οι πιο γνωστοί ήταν: 

Του Bannatyne (1971), όπου σύμφωνα μ αυτόν, ένα παιδί με μαθησιακές 

δυσκολίες δεν έχει εμφανείς βλάβες αλλά εμφανίζει κάποια προβλήματα αντίληψης 

που εμποδίζουν την διαδικασία μάθησης. Υπάρχει δηλαδή μια δυσλειτουργία στο 

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. (Μαρκοβίτης&Τζουριάδου, 1991) 

Του Myklebust (1968),ο οποίος χρησιμοποίησε τον όρο ψυχονευρολογικές 

μαθησιακές δυσκολίες προκειμένου να περιγράψει τα παιδιά με φυσιολογική 

νοημοσύνη, ακοή, όραση και προσαρμογή αλλά ταυτόχρονα με κάποιου είδους 

δυσκολία στη μάθηση.(Μαρκοβίτης&Τζουριάδου, 1991) 

Ο πιο γνωστός παιδαγωγικοκεντρικός ορισμός είναι του SamuelKirk (1972), ο 

οποίος αναφέρει ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν κάποια 
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διαταραχή είτε στο γραπτό είτε στο προφορικό λόγο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν η δυσλεξία, η δυσαριθμησία, κτλ. Οι βλάβες αυτές δεν είναι 

εμφανείς.(Μαρκοβίτης&Τζουριάδου, 1991) 

Όπως αναφέρει η Πολυχρονοπούλου (2013), σύμφωνα με την Εθνική Μεικτή 

Επιτροπή για τις Μαθησιακές Δυσκολίες στις ΗΠΑ 

(NationalJointCommitteeonLearningDisabilities):  

Μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μία 

ανομοιογενή ομάδα προβλημάτων τα οποία εκδηλώνονται με σημαντικές 

δυσκολίες στην πρόσκτηση και στη χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, 

ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Τα 

προβλήματα αυτά είναι εγγενή στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του 

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

(σελ.555) 

Επιπρόσθετα η Πολυχρονοπούλου (2013) υποστηρίζει ότι:«Οι μαθησιακές 

δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν με προβλήματα συμπεριφοράς, αυτοελέγχου, 

κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αλλά δε συνιστούν από μόνα 

τους μαθησιακές δυσκολίες». Επίσης, μπορεί να εμφανίζονται και με καταστάσεις 

όπως: «σοβαρές κινητικές δυσκολίες, αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση και 

σοβαρή συναισθηματική διαταραχή ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως: πολιτισμικές 

διαφορές και ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία». (σελ.555) 

 

Ιστορική Αναδρομή 

 

Ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες», χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο 

του 1963, σε συνέδριο που αφορούσε την ειδική αγωγή, απ’ τον ειδικό παιδαγωγό και 

ψυχολόγο SamuelKirk. Βέβαια το ενδιαφέρον των επιστημόνων είχε αρχίσει πολύ πιο 

νωρίς. Ο όρος αυτός έχει πάνω από δύο αιώνες που μελετάτε και χωρίζεται στις εξής 

χρονικές περιόδους:(Παντελιάδου, 2011) 
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Α) Η Περίοδος της Ευρωπαϊκής Θεμελίωσης (1800-1920), όπου οι πρώτες 

έρευνες της ιατρικής κάνουν την εμφάνισή τους στην Ευρώπη, με στόχο να 

ανακαλύψουν πως ένα εγκεφαλικό τραύμα σχετίζεται με συγκεκριμένες 

συμπεριφορές.(Παντελιάδου, 2011)  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η  ιστορία 

ενός αγοριού, ονόματος Percy, ο οποίος όταν προσπαθούσε να διαβάσει, ήταν σαν 

άλλα να έβλεπε και άλλα να έλεγε. Ακόμα και το όνομά του, το έγραφε Precy αντί για 

Percy, χωρίς όμως να το αντιλαμβάνεται. Όμως όταν η διδασκαλία 

πραγματοποιούνταν προφορικά, ήταν ο καλύτερος μαθητής της τάξης. Ένας γιατρός, 

προβληματισμένος με τη περίπτωση του αγοριού, τη δημοσίευσε στο ιατρικό 

περιοδικό BritishMedicalJournal με το όνομα «congenitalwordblindness» που 

σημαίνει «λεξική τύφλωση» ή «τύφλωση για τις γραπτές λέξεις». (Μαυρομμάτη, 

2004) 

Β) Η Περίοδος της Αμερικανικής Θεμελίωσης (1920-1960), όπου οι έρευνες 

στρέφονται από τους ενηλίκους στα παιδιά, ο Orton το 1939, ο οποίος έπειτα ίδρυσε 

την InternationalDyslexiaSociety, πρότεινε τον όρο «στρεμφοσυμβολία» και 

υποστήριξε ότι οι αναγνωστικές δυσκολίες δεν οφείλονται σε κάποιο εγκεφαλικό 

τραύμα αλλά σε κάποια εγκεφαλική δυσλειτουργία.(Παντελιάδου, 2011) 

Γ) Η Περίοδος της Ανάδυσης (1960-1975), όπου ο διαχωρισμός των παιδιών 

με προβλήματα στην ανάγνωση αλλά χωρίς νοητική καθυστέρηση, οδήγησε τόσο 

τους εκπαιδευτικούς, όσο και τους γονείς να δημιουργήσουν μία κατηγορία με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες.(Παντελιάδου, 2011)Παρόλο την ύπαρξη ερευνών, δεν ήταν 

λίγοι αυτοί, ακόμα και επιστήμονες που δεν αντιμετώπισαν την δυσαριθμησία ως 

αυτόνομη πάθηση που συγκαταλέγεται στην ομάδα των ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ίδιος ο R. Cohn, που είναι ο 

εισηγητής του όρου «δυσαριθμησία» και υπήρξε ένας από τους οποίους αμφισβήτησε 

την διακριτή ύπαρξή της. Αυτό συνέβη καθώς ο Cohn, το 1971, επηρεάστηκε απ’ τις 

απόψεις του E. Lenneberg, πιστεύοντας η ειδική μαθησιακή δυσκολία στα 

μαθηματικά, μπορεί να οφείλεται σε μια διαταραχή της γλωσσικής λειτουργίας, 

καθώς στην έρευνα που συμμετείχαν τριάντα παιδιά με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες, η βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας συνεπάγονταν αντίστοιχη 

βελτίωση στα μαθηματικά. (Αγαλιώτης, 2000) 



12 
 

Σύμφωνα με τους B. Mang&A. Poth το 1999, η δυσαριθμησία είχε ήδη 

αναφερθεί απ’ τον Ranschburg το 1916. Βέβαια πιο ακριβής αναφορά έγινε τη 

δεκαετία του ΄30 απ’ τον E. Guttman, με την περίπτωση ενός δεκάχρονου αγοριού 

που εκτελούσε προσθέσεις και αφαιρέσεις αλλά δυσκολευόταν με τον 

πολλαπλασιασμό και την διαίρεση. Επίσης, είχε αναφερθεί και σε ένα εννιάχρονο 

κορίτσι που αδυνατούσε να μετρήσει σύνολα με αριθμούς μεγαλύτερους του 20. 

(Αγαλιώτης, 2000) 

Δ) Η Περίοδος της Εδραίωσης (1975-1985):Οι Μαθησιακές Δυσκολίες 

κατοχυρώνονται θεσμικά, οδηγώντας έτσι στην ευρύτερη αναγνώριση του όρου και 

ανοίγοντας το δρόμο για πρόσβαση σε δομές και έρευνες. (Παντελιάδου, 2011)Οι T. 

McLeod&W. Crump το 1978, μελέτησαν σαράντα παιδιά με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες στα μαθηματικά και διαπίστωσαν όντως ότι η γλωσσική ικανότητα 

σχετίζεται άρρηκτα με τα μαθηματικά. Το 1983, οι B. Allardice&H. Ginsburg, 

προσπάθησαν να μελετήσουν κριτικά τα αίτια που συνδέονται με την αποτυχία στα 

μαθηματικά. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι παράγοντες όπως το άγχος, η αυτό-

εικόνα, τα κοινωνικά πλαίσια μάθησης και το γνωστικό ύφος πρέπει να μελετηθούν 

εις βάθος, προκειμένου να καταλήξει κανείς σε συμπεράσματα.(Αγαλιώτης, 2000) 

Ε) Η Περίοδος της Αναταραχής (1985-2000):Από τις έρευνες των 

Galaburdaκαι Geschwind, τεκμηριώνεται ότι οι Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν κάποια 

βιολογική βάση.(Παντελιάδου, 2011)Το 1981 και 1990, η L. Joffe, υποστήριξε ότι τα 

ψυχολογικά, νευρολογικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των μαθητών που 

πάσχουν από ειδική μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση, σε σχέση με τα συμβολικά 

συστήματα της γλώσσας και των μαθηματικών, είναι αδύνατο να μην σχετίζονται οι 

μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά με αυτές της γλώσσας ή της ανάγνωσης. Στο 

ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι R. Pritchard, το 1989, όπου απέδωσαν τις 

δυσκολίες στα μαθηματικά σε προβλήματα λεκτικής κωδικοποίησης, π.χ. σύνδεση 

γεγονότων.Επιπρόσθετα, ο T.R. Miles, το 1992, στήριξε και αυτός με τη σειρά του 

ότι για παράδειγμα για την επίλυση ενός προβλήματος είναι αναγκαία η μνήμη για να 

αποτυπωθεί στο μυαλό του μαθητή το ζητούμενο του προβλήματος. Συνεπώς, 

εμπλέκονται γλωσσικές δεξιότητες που σε περίπτωση δυσλειτουργίας τους, ο 

μαθητής θα χαρακτηριζόταν με δυσλεξία. Άρα, σύμφωνα με τον T.R. Miles, δεν 

χρειάζεται να προστεθεί άλλος ένα όρος («δυσαριθμησία») στην οικογένεια των 

ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Τέλος, το 1993, οι S. Chinn&J. Ashcroft, 
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συμφώνησαν στην παραπάνω θέση, με τη διαφορά ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό 

παιδιών που εμφανίζει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μόνο στα μαθηματικά. 

(Αγαλιώτης, 2000) 

Στ) Η Περίοδος της Επανοικοδόμησης (2000-μέχρι και σήμερα):Η πρόοδος 

στις μεθόδους διδασκαλίας και αντιμετώπισης των Μαθησιακών Δυσκολιών είναι 

αλματώδης. Βέβαια, δεν είναι λίγοι αυτοί που ακόμα και σήμερα χαρακτηρίζουν τον 

όρο αυτό ως μια «φανταστική ασθένεια», μια κοινωνική κατασκευή που ευθύνεται 

στην επίδραση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών.(Παντελιάδου, 2011) 

 

 

Είδη Μαθησιακών Δυσκολιών 

 

Δυσαναγνωσία ή Ειδική Αναπτυξιακή Δυσλεξία 

Ορισμός 

Για την κάλυψη των αναγκών του Εκπαιδευτικού Τμήματος μιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, με στόχο να δοθούν οδηγίες στα σχολεία, αναφορικά με τη Δυσλεξία, 

δημιουργήθηκε ο ακόλουθος ορισμός: 

Η Δυσλεξία είναι μια μορφή δυσκολιών από τις οποίες οι πιο φανερές είναι 

σημαντικά, επίμονα προβλήματα στην εκμάθηση της ανάγνωσης, της γραφής και 

της ορθογραφίας. Επίσης μπορούν να επηρεάζονται και τα παρακάτω: η 

αριθμητική ικανότητα, οι κινητικές δεξιότητες, ο προφορικός λόγος, η 

επεξεργασία των πληροφοριών, η μνήμη και οι οργανωτικές δεξιότητες. Οι 

μαθητές με Δυσλεξία μπορούν να αναγνωριστούν απ’ την ικανότητά τους να 

εκφράζουν προφορικά την κατανόηση εννοιών. Θα υπάρχουν σημαντικές 

αποκλίσεις στην επίδοση μεταξύ της περιοχής της δυσκολίας (π.χ. ικανότητα 

ανάγνωσης και γραφής) και των άλλων δεξιοτήτων. Η Δυσλεξία εμφανίζεται σε 

όλα τα επίπεδα ικανοτήτων και τα κοινωνικό-οικονομικά επίπεδα 

(Συνεργασία:Fife Εκπαιδευτική Αρχή Μαθητών, Επαγγελματιών και Γονέων, 

1996).(Παπαδάτος, 2007, σελ.3) 
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Σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια Pschyrempel – Medizin, 1985) (όπ.αναφ. στο 

Μάρκου, 1998, σελ.15) από ιατρικής πλευράς η Δυσλεξία είναι: «Μια εγγενής 

αδυναμία στην εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής από μαθητές με κανονική 

νοημοσύνη και άλλως με κανονικό εύρημα» και καθίσταται κληρονομική σε ποσοστό 

85%.  

Ο Μάρκου (1998), δίνει τον εξής ορισμό για την Δυσλεξία: «Είναι μία ειδική 

αδυναμία εκμάθησης της ανάγνωσης και γραφής, έξω από τα συνήθη πλαίσια 

επίδοσης του μαθητή, ο οποίος κατά κανόνα έχει σχετικά καλή ή και πάνω από τον 

μέσο όρο νοημοσύνη».(σελ.15) Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες παρατηρήσεις 

όπως τις αναφέρει ο ίδιος: 

 Η Δυσλεξία δεν έχει σχέση με τη νοητική καθυστέρηση. 

 Εμφανίζεται στα αγόρια σε αναλογία συχνότερη, και μάλιστα 4 προς 1, σε 

σχέση με τα κορίτσια. 

 Παρατηρείται σε όλους τους πολιτισμούς που έχουν γραπτή γλώσσα. 

 Έχει αφετηρία τον εγκέφαλο. (σελ.15) 

Όπως αναφέρει ο Μπεχλιβανίδης (1991), «ένα δυσλεκτικό παιδί δεν είναι ούτε 

κωφό, ούτε τυφλό, ούτε διανοητικά καθυστερημένο, ούτε με κάποιες σοβαρές 

κινητικές ανωμαλίες, λόγω συγκεκριμένης βλάβης του εγκεφάλου».(σελ.71) Αντίθετα 

το χαρακτηρίζει έξυπνο, που απλώς δεν τα καταφέρνει στην ανάγνωση. 

Όπως αναφέρουν οι Frank&Livingston (2005), «η Δυσλεξία δεν αποτυπώνεται 

στο πρόσωπο ή στο σώμα, συνεπώς δεν φαίνεται, αλλά ούτε ακούγεται ούτε 

διακρίνεται από τον τρόπο ομιλίας κάποιου»(σελ.17). Ένα τέτοιο είδους παιδί όχι 

απλώς έχει μια συνηθισμένη εικόνα αλλά κρύβει βαθιά μέσα του, τις 

υπερπροσπάθειες που καταβάλλει για να φανεί αντάξιος των προσδοκιών τόσο του 

δασκάλου όσο και των γονιών του. (Frank&Livingston, 2005) 

 

Χαρακτηριστικά 

Χαρακτηριστικά της δυσαναγνωσίας, όπως αναφέρει η Φλωράτου (1992): 
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1) Αργούν να μάθουν το μηχανισμό ανάγνωσης, σε σχέση με τους συμμαθητές 

τους, ανάλογα βέβαια με το βαθμό δυσκολίας και τη βοήθεια που θα 

παρασχεθεί. 

2) Όταν αρχίζουν να μαθαίνουν, η πρόοδος είναι σταθερή αλλά και πάλι πιο 

αργή από τους συμμαθητές τους. 

3) Όταν διδάσκονται την ανάγνωση, παρατηρείται ένα «κόλλημα» στο 

συλλαβισμό, κομπιαστό διάβασμα εάν δεν βοηθηθούν με ειδικό πρόγραμμα. 

4) Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, εμφανίζουν συχνά μειωμένη κατανόηση 

του κειμένου που διαβάζουν, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να 

μελετούν μόνα τους μαθήματα όπως ιστορία, γεωγραφία, θρησκευτικά, κ.τ.λ. 

5) Δυσκολεύονται να κρατούν τη σωστή σειρά που διαβάζουν. 

6) Δυσκολεύονται να γυρίσουν από το τέλος της γραμμής στην αρχή της 

επόμενης. 

7) Δεν χρωματίζουν τη φωνή τους όταν διαβάζουν, ή τη χρωματίζουν εκεί που 

δεν χρειάζεται. 

8) Συγχέουν τα γράμματα που μοιάζουν οπτικά π.χ. τ-π, γ-χ. 

9) Δεν σταματούν στην τελεία (σαν να μην την βλέπουν) ούτε στο κόμμα, ίσως 

σταματήσουν σε λάθος σημείο με αποτέλεσμα να αλλάξει το νόημα. 

10) Αντιστρέφουν ή αλλάζουν τη σειρά των γραμμάτων σε λέξεις όπως αντί 

«στο» διαβάζουν «τος», αντί «έτσι» «έστι». 

11) Μαντεύουν λέξεις, παρασυρόμενα από κάποια γνωστή τους συλλαβή ή 

γράμματα δηλαδή βλέπουν καντήλι και λένε μαντήλι. 

12) Εάν, την ώρα που διαβάζουν, σηκώσουν το κεφάλι τους να δουν κάτι, θ’ 

αργήσουν πολύ να βρουν το σημείο που είχαν μείνει.(σελ.27-28) 

Σύμφωνα με τους Παντελιάδου&Μπότσας(2007), τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες στην ανάγνωση αντιμετωπίζουν τα εξής προβλήματα: 

 Δυσκολίες αναγνωστικής αποκωδικοποίησης: Δηλαδή ο μαθητής δεν μπορεί 

να αναγνωρίσει και να χειριστεί τον αλφαβητικό κώδικα. Τα συνηθέστερα 

προβλήματα στην αποκωδικοποίηση αφορούν: ελλιπή φωνολογική 

επεξεργασία και ιδιαίτερα στη δυσκολία χειρισμού των φωνημάτων, 

αποκωδικοποίηση στηριγμένη στη γράμμα προς γράμμα επεξεργασία, πολλά 

λάθη αντικαταστάσεων, παραλείψεων, αντιμεταθέσεων γραμμάτων, 

δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση λέξεων με συμφωνικά συμπλέγματα και 
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ανοίκειων πολυσύλλαβων λέξεων, περιορισμένο οπτικό λεξιλόγιο και 

αντικαταστάσεις λέξεων από άλλες που μπορεί να μη σχετίζονται ούτε με το 

νόημα ούτε με το σχήμα της λέξης. 

 Δυσκολίες στην ευχέρεια ανάγνωσης: Με τον όρο ευχέρεια ορίζεται η 

ικανότητα κάποιου να διαβάζει τις λέξεις με ακρίβεια αλλά και ένα ολόκληρο 

κείμενο γρήγορα, χωρίς καταβολή μεγάλης προσπάθειας. Οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες διαβάζουν αργά, με δυσκολία, συλλαβιστά και δεν 

κατανοούν το νόημα αυτού που διαβάζουν αν δεν το επαναλάβουν. 

 Δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση: Στην ουσία το παιδί δεν μπορεί να 

κατανοήσει το περιεχόμενο του κειμένου που διαβάζει, καθώς δεν μπορεί να 

δομήσει μια νοητική αναπαράσταση σε συνδυασμό αυτών που γνωρίζει και 

των ιδεών του συγγραφέα. Έτσι, προκύπτει η ελλειμματική κατανόηση που 

ευθύνεται σε δυσκολίες συγκέντρωσης και μνήμης. 

Όπως αναφέρονται απ’ την Μαυρομμάτη (2004), τα σημάδια αναγνώρισης της 

Δυσλεξίας είναι τα ακόλουθα: 

Απ’ την πλευρά των δασκάλων: 

 Στην πρώτη δημοτικού δυσκολεύονται να μάθουν τα γράμματα της 

αλφαβήτου, ειδικά με τη σωστή σειρά. 

 Κάνουν λάθη στην αναγνώριση γραμμάτων, «ποιο είναι ποιο». 

 Συνήθως μπερδεύονται ανάμεσα σε γράμματα που οι ήχοι (φθόγγοι) τους 

είναι φωνολογικά συγγενικοί (π.χ. β-φ, γ-χ, δ-θ). 

 Δυσκολεύονται να σχηματίσουν συλλαβές (π.χ. κ +α = κα) 

 Στις μικρές τάξεις παραλείπουν γράμματα ή τα αντιμεταθέτουν, προσθέτουν, 

αντιστρέφουν συλλαβές ή γράμματα. Στις μεγαλύτερες, διαβάζουν με 

λιγότερα λάθη αλλά με δυσκολία ή συλλαβιστά. 

 Αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην ορθογραφία και παραμένουν σοβαρά 

ανορθόγραφοι ως την ενήλικη ζωή τους. 

 Δυσκολεύονται να διακρίνουν την ομοιοκαταληξία με την ομοηχία των 

λέξεων. 

 Ο γραπτός τους λόγος είναι ασαφής, φτωχός με συντακτικά ή σημασιολογικά 

λάθη και ο προφορικός λόγος είναι μονολεκτικός. 

 Χρησιμοποιούν το δάχτυλο ή το μολύβι προκειμένου να διαβάσουν. 
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 Δυσκολεύονται να απομνημονεύσουν έννοιες που αφορούν τα μαθήματα. 

 Χρησιμοποιούν λανθασμένα ονόματα αντικειμένων, με αποτέλεσμα άλλο να 

λένε και άλλο να εννοούν. 

 Δυσκολεύονται στην επανάληψη πολυσύλλαβων λέξεων. 

 Μπερδεύονται στις εκφωνήσεις των προβλημάτων. 

 Κάνουν λάθος τα βήματα μιας αριθμητικής πράξης. 

 Ξεχνούν τα πράγματά τους στο σπίτι ή τα χάνουν και δεν μπορούν να τα 

βρουν. 

 Τα τετράδια τους είναι ακατάστατα, με μουτζούρες και τα γράμματά τους 

κακογραμμένα. 

 Μερικά δυσλεκτικά παιδιά έχουν διάσπαση προσοχής ή είναι πολύ ζωηρά, 

μιλάνε πολύ, σηκώνονται συχνά από τη θέση τους ή κάνουν τους συμμαθητές 

τους να γελάνε. 

 Παρουσιάζουν αδυναμίες στο μάθημα της μουσικής, στην αναγνώριση των 

συμβόλων ή στην απομνημόνευση της ειδικής ορολογίας. 

 Επειδή δεν μπορούν να συντονίσουν το δεξί με το αριστερό χέρι, αδυνατούν 

να παίξουν ένα μουσικό όργανο. 

 Εμφανίζουν ιδιαίτερο ταλέντο σε τομείς όπως η τέχνη, που απαιτείται 

φαντασία και δημιουργικότητα. (σελ.26-29) 

Απ’ την πλευρά των γονέων: 

 Δεν αγαπούν το σχολείο και τα μαθήματα. 

 Δεν διαβάζουν με ευχαρίστηση εξωσχολικά βιβλία. 

 Κάνουν πολλή ώρα να ετοιμαστούν για τα μαθήματα του σχολείου και δεν 

αποδίδουν όσο περίμεναν. 

 Αποσπάται συνέχεια η προσοχή τους όταν μελετάνε. 

 Στο σπίτι φαίνονται ότι τα «θυμούνται» όλα, ενώ στο σχολείο τα «ξεχνάνε». 

 Θέλουν τον γονιό συνέχεια δίπλα τους για να διαβάσουν. 

 Ξεχνάνε τις εργασίες τους, τι έχουν να μελετήσουν και τυχόν ανακοινώσεις 

που άκουσαν. 

 Στα θεωρητικά μαθήματα είναι καλοί, καθώς τα θυμούνται απ’ την παράδοση 

του δασκάλου και όχι γιατί τα έμαθαν από το διάβασμά τους. 
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 Παρόλο που τα κείμενα που διαβάζουν δεν περιέχουν άγνωστες λέξεις, 

δυσκολεύονται στη κατανόησή τους. 

 Ενώ ξέρουν να λύσουν ένα πρόβλημα αριθμητικής, κάνουν λάθος είτε κατά 

την διάρκεια της λύσης του, είτε επειδή δεν κατανόησαν το περιεχόμενο του. 

 Δυσκολεύονται να μάθουν την προπαίδεια του πολλαπλασιασμού. 

 Ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία, χρησιμοποιούν τα δάχτυλά τους για να 

πραγματοποιήσουν απλές αριθμητικές πράξεις. 

 Δυσκολεύονται στην απομνημόνευση ονομάτων, ημερομηνιών, κτλ. 

 Δυσκολεύονται στην απομνημόνευση ποιημάτων, ακόμα και στο νηπιαγωγείο. 

 Δυσκολεύονται να μάθουν τα βήματα ενός πιο σύνθετου χορού. 

 Είναι αδέξια, όταν απαιτείται συγχρονισμός και συντονισμός κινήσεων. 

 Δυσκολεύονται να εκφράσουν με τις κατάλληλες λέξεις, τις ιδέες τους. 

 Όταν τους δίνονται οδηγίες ή αριθμοί τηλεφώνων, νιώθουν την ανάγκη να τα 

επαναλάβουν, προκειμένου να τα συγκρατήσουν. 

 Μερικές φορές μπερδεύονται με την ώρα, την ημερομηνία και τη χρονολογία. 

 Όταν αντιγράφουν ένα κείμενο, κοιτάζουν συλλαβή προς συλλαβή σε σχέση 

με το πρωτότυπο, για να αποφύγουν τα ορθογραφικά λάθη. 

 Απαντούν μονολεκτικά σε ερωτήσεις που τους τίθενται. 

 Αισθάνονται ντροπή, απογοήτευση και στεναχώρια, σχετικά με τις αδυναμίες 

τους. 

 Υιοθετούν ενοχλητική συμπεριφορά, 

 Απογοητεύονται εύκολα. 

 Νομίζουν ότι σε όλα αποτυγχάνουν και γι’ αυτό το λόγο δεν προσπαθούν 

ακόμα και σε τομείς που θα τα κατάφερναν. 

 Έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. 

 Αποτυγχάνουν όταν βρίσκονται υπό το καθεστώς πίεσης και άγχους. 

 Ξεχνάνε κάτι που την προηγούμενη μέρα το θυμούνταν. 

 Μπορεί να διηγούνται τα γεγονότα με λάθος χρονική σειρά. 

 Όταν πρόκειται να κάνουν μια εργασία, ζητάνε επανάληψη των οδηγιών, 

προκειμένου να την κάνουν σωστά. 

 Χάνουν ή ξεχνούν τα πράγματά τους. 

 Είναι συχνά ακατάστατα. 
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 Δεν προγραμματίζουν σωστά το χρόνο τους και γι’ αυτό το λόγο είτε είναι 

αργοπορημένοι είτε πηγαίνουν νωρίτερα στο ραντεβού τους. 

 Μπορεί να μην θυμούνται την ημερομηνία των γενεθλίων τους ή της γιορτής 

τους. 

 Δυσκολεύονται να πούνε τους μήνες με τη σειρά ή να απαντήσουν αμέσως σε 

ερωτήσεις τύπου «ποιον» μήνα έχουμε τώρα. (σελ.24-26) 

 

Δυσορθογραφία ή Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στη Γραπτή Έκφραση-

Ορθογραφία 

Ορισμός 

Σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε η Μαυρομμάτη (1995) (όπ.αναφ. στη 

Παντελιάδου2011, σελ. 289) ως δυσορθογραφία ορίζεται: «η ειδική μαθησιακή 

δυσκολία που εκδηλώνεται με ασυνήθιστα επίμονη δυσκολία στην απόκτηση της 

ικανότητας για ορθογραφημένη γραφή, ενώ η ικανότητα για ανάγνωση καλλιεργείται 

απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και φτάνει στο αναμενόμενο επίπεδο βάσει της ηλικίας 

και της νοητικής ικανότητας του κάθε μαθητή». 

Οι δυσκολίες κατά την γραφή και την ορθογραφία χωρίζονται σε τρεις μορφές 

σύμφωνα με τον Στασινό (1999)(όπ.αναφ. στη Παντελιάδου, 2011): 

 Ειδική δυσκολία στη χρήση του συστήματος ορθογραφημένης γραφής, η 

οποία αναφέρεται σε λέξεις ανορθόγραφα γραμμένες σε βαθμό που δύσκολα 

αναγνωρίζονται. 

 Ειδική δυσκολία γραφής, που αναφέρεται σε μια τόσο ακατάστατη μορφή 

γραφής ώστε να μην είναι αναγνώσιμη. 

 Γλωσσική (εκφραστική) διαταραχή που αφορά τη γραπτή έκφραση του 

παιδιού. Τα λάθη είναι τόσα πολλά, ώστε όλο το κείμενο έχει ακατανόητο 

περιεχόμενο. 

Στο βιβλίο των Μαρκοβίτης&Τζουριάδου (1991), γίνεται λόγος για τη συχνότητα 

εμφάνισης των μαθησιακών δυσκολιών ανάμεσα στα δύο φύλα, δίνοντας την 

αναλογία (3-4:1) για αγόρια και κορίτσια. 
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Χαρακτηριστικά 

Χαρακτηριστικά της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στη γραπτή έκφραση-

ορθογραφία, όπως αναφέρει η Φλωράτου (1992): 

1) Παραλείπουν γράμματα ή συλλαβές ή και λέξεις π.χ. γράφουν μλι αντί για 

μέλι , παραρο αντί για παράθυρο. 

2) Προσθέτουν συλλαβές ή λέξεις εκεί που δεν χρειάζεται. 

3) Αντικαθιστούν γράμματα σε λέξεις γιατί συγχέουν όσα μοιάζουν ακουστικά 

π.χ. θ-δ, β-φ, γ-χ. 

4) Δεν χρησιμοποιούν κεφαλαία ή τα βάζουν εκεί που δεν χρειάζονται π.χ. εγώ 

Πήγα στο σχολείο. 

5) Δεν τονίζουν τις λέξεις ή τονίζουν σε λάθος συλλαβή και γενικά δεν 

χρησιμοποιούν σημεία στίξης. 

6) Δεν κρατάνε τις αποστάσεις μεταξύ των λέξεων π.χ. 

σήμεραστοσχολείοδιαβάσαμεέναποιήμα. Σήμερα στο σχολείο διαβάσαμε ένα 

ποίημα. 

7) Οι προτάσεις τους δεν είναι πάντα σωστά δομημένες και πολύ συχνά είναι 

περιορισμένες σε λεξιλόγιο και εκφραστική ικανότητα. 

8) Στο «σκέφτομαι και γράφω» το γραπτό τους είναι τόσο περιορισμένο σε 

νοήματα και ιδέες που μπορεί να περιγράφει σαν «τηλεγράφημα». 

9) Το περιεχόμενο του «σκέφτομαι και γράφω» δεν ανταποκρίνεται πάντα στο 

θέμα που δίνεται. 

10) Τα γράμματά τους, συχνά δεν διαβάζονται, το πρόβλημα δε, έχει πάρει 

μεγαλύτερες διαστάσεις από τότε που οι δάσκαλοι, ακολουθώντας οδηγία του 

Υπουργείου, δεν ασχολούνται με το πώς γράφονται τα 24 γράμματα. 

11) Όταν γράφουν δεν τηρούν ούτε τους βασικούς κανόνες ορθογραφίας. 

12) Εάν τους ρωτήσεις «πως γράφονται τα ουδέτερα» μπορεί να πάρεις σωστή 

απάντηση «με –ι» αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι την ώρα που γράφουν, γίνεται η 

ανάκληση του κανόνα. 

13) Δεν γενικεύουν την εφαρμογή ενός κανόνα εύκολα αν δεν εξασκηθούν ειδικά. 

Δηλαδή να δουλέψουν σε ασκήσεις πάνω σε όλες τις περιπτώσεις.(σελ.28-29) 

 

Τα πιο συχνά λάθη σύμφωνα με την Παντελιάδου (2011): 
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 Παράλειψη γραμμάτων ή συλλαβών 

 Αντικατάσταση γραμμάτων ή συλλαβών 

 Πρόσθεση γραμμάτων ή συλλαβών 

 Χρήση του κεφαλαίου γράμματος 

 Τονισμός (παρατονισμός) ή παντελής έλλειψη τόνων 

 Απουσία απόστασης μεταξύ λέξεων στην πρόταση 

 Κακή γραφή των γραμμάτων 

 Λάθη σε βασικούς κανόνες ορθογραφίας 

 Λάθη ιστορικής ορθογραφίας 

 Έλλειψη γενίκευσης κανόνων ορθογραφίας σε όλες τις λέξεις, 

ομοιοκατάληκτες ή παράγωγες 

 Λάθη λεξιλογίου (φτωχή δεξιότητα αυτοδιόρθωσης) (σελ.290-291) 

 

Δυσαριθμησία ή Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στα Μαθηματικά-Αριθμητική 

Ορισμός 

Το 1974 ο L. Kosc, διατύπωσε τον ορισμό για τον όρο «δυσαριθμησία», που 

χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα. 

«Μια δομική διαταραχή των μαθηματικών ικανοτήτων, που έχει τις ρίζες της 

σε μια γενετική ή εκ γενετής διαταραχή εκείνων των τμημάτων του 

εγκεφάλου που είναι τα άμεσα ανατομικό-φυσιολογικά υποστρώματα της 

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

ταυτόχρονη διαταραχή της γενικής νοητικής λειτουργίας». (Αγαλιώτης, 2000) 

(σελ.118) 

Σύμφωνα με τον Kosc, υπάρχουν έξι μορφές δυσαριθμησίας: 

 Λεκτική: Δυσκολία κατανόησης και χρήσης ,μαθηματικών όρων και αδυναμία 

λεκτικής απόδοσης των μαθηματικών σχέσεων. 

 Πρακτογνωστική: Δυσκολία μαθηματικού χειρισμού πραγματικών 

αντικειμένων και εικόνων. 

 Λεξιλογική: Αδυναμία αναγνώρισης μαθηματικών συμβόλων. 

 Γραφολογική: Δυσκολία στη γραπτή απόδοση μαθηματικών συμβόλων. 
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 Ιδεογνωστική: Δυσκολία κατανόησης των μαθηματικών ιδεών και σχέσεων. 

 Λειτουργική: Αδυναμία εκτέλεσης των αριθμητικών πράξεων. (Αγαλιώτης, 

2000) (σελ.118) 

Το 1966 ο A. Luria, παρουσίασε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά, οφείλονται σε δυσλειτουργίες του 

εγκεφάλου, π.χ. βλάβες στη μετωπιαία περιοχή ευθύνονται για τις δυσκολίες στην 

επίλυση προβλημάτων.Όπως αναφέρεται στον Αγαλιώτη (2000), στηριζόμενη στις 

έρευνες του Luria, το 1978 η S. Farnham-Diggory, παρουσίασε μια νέα 

κατηγοριοποίηση των δυσκολιών στα μαθηματικά: 

 Αδυναμίες της λογικής και της εκτίμησης του χώρου: Ανικανότητα για την 

κατανόηση φράσεων και γραφής πολυψήφιων αριθμών. 

 Δυσκολίες προγραμματισμού: Δυσκολία για την εκπόνηση ενός σχεδίου για 

την επίλυση ενός προβλήματος και εύκολη αποδοχή οποιασδήποτε λύσης, 

χωρίς επαλήθευση. 

 Επιμονή σε διαδικασίες που είναι πια κατάλληλες: Επανάληψη τεχνικών, 

ιδεών ή πράξεων που υπήρξαν επιτυχημένες σε άλλες καταστάσεις, ενώ τώρα 

δεν βρίσκουν εφαρμογή. 

 Ανικανότητα εκτέλεσης απλών πράξεων: Συνύπαρξη όμως με τηνικανότητα 

κατανόησης προβλημάτων. 

Σύμφωνα με τους Μαρκοβίτης και Τζουριάδου (1991), οι δυσκολίες στο 

γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών εμφανίζονται περίπου στο ίδιο ποσοστό και 

για τα δύο φύλα. 

Με βάση τα πορίσματα της Εθνικής Αξιολόγησης της Εκπαιδευτικής 

Προόδου (NAEP) για τα μαθηματικά, οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα είναι 

μικρές, σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα απ’ το 1973 έως το 2004. Για παράδειγμα το 

1973 τα κορίτσια ξεπέρασαν τα αγόρια με 2 πόντους για τις ηλικίες των 9-13 ετών, 

αλλά μέχρι και το 2004 τα αγόρια ξεπερνούσαν τα κορίτσια με 3 πόντους. Ακόμη, 

στην ηλικία των 17 ετών, τα αγόρια ξεπέρασαν σε μικρό βαθμό τα κορίτσια. (Berch 

& Mazzocco, 2007) Οι Berch & Mazzocco (2007), αναφέρουν ότι τα αγόρια 

συνηθίζουν να επιλέγουν επαγγέλματα που έχουν άμεση σχέση με τον κλάδο τον 

μαθηματικών, συγκριτικά με τα κορίτσια. Η παραπάνω επιλογή μπορεί να 
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προκαλέσει δυσκολίες που μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και στην εγκατάλειψη του 

επαγγέλματός τους.  

Χαρακτηριστικά 

Όπως προκύπτει από πολλούς ερευνητές, ανάμεσα τους ο Torgessen 1991, «οι  

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι δυνατόν να εμφανίζονται σε ποικίλους 

συνδυασμούς και με διάφορες μορφές και μπορεί να επηρεάζουν την επίδοσή του 

παιδιού σε έναν ή περισσότερους τομείς της σχολικής μάθησης». Παρόλο τις 

προσπάθειες των ερευνητών, δεν έχει σχηματιστεί ακόμα ένα κατάλογος που 

εμπεριέχει τα ακριβή χαρακτηριστικά για την αναγνώριση της δυσαριθμησίας. 

(Αγαλιώτης, 2000) 

Σύμφωνα με τον Αγαλιώτη (2000), με τις προσπάθειες των N. Bley&C. Thornton 

(1995) και των S. Miller&C. Mercer (1997), παρουσιάστηκε ένας κατάλογος με τα 

χαρακτηριστικά των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά, όπως φαίνεται 

παρακάτω:  

1) Δυσκολίες αντίληψης μορφής-πλαισίου: Σε μια σελίδα γεμάτο ασκήσεις για 

παράδειγμα, ο μαθητής χάνει το σημείο στο οποίο εργάζεται ή σε μια 

αριθμομηχανή δεν εντοπίζει το κουμπί που θέλει ή δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη 

φωνή του δασκάλου, απ’ το υπόλοιπο σύνολο, εξαιτίας της φασαρίας που 

επικρατεί. 

2) Δυσκολίες διάκρισης αντιληπτικών μορφών: Ο μαθητής δεν μπορεί να 

διακρίνει σωστά τα σύμβολα, π.χ. βλέπει το σύμβολο του πολλαπλασιασμού 

και κάνει διαίρεση, μπερδεύει τα σχήματα, π.χ. δυσκολεύεται να πει την ώρα 

γιατί αργεί να ξεχωρίσει το μεγάλο από το μικρό δείκτη. 

3) Δυσκολίες χωρο-χρονικής οργάνωσης: Τοποθέτηση αριθμών με λανθασμένη 

σειρά, έλλειψη κατανόησης της θεσιακής αξίας και μη τήρηση σωστής σειράς 

των βημάτων για την επίλυση ενός προβλήματος. 

4)  Αδυναμίες λεπτής κινητικότητας και οπτικο-κινητικού συντονισμού: Ο 

μαθητής ξέρει τι πρέπει να κάνει αλλά δεν μπορεί να το μεταφράσει σωστά σε 

κινητική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να σπαταλάει χρόνο, να 

επιβαρύνεται η μνήμη και να διασπάται η προσοχή. 

5) Μνημονικά προβλήματα: (α) προβλήματα βραχύχρονης μνήμης, όπου 

γίνονται λάθη κατά την εκτέλεση των πράξεων και την επίλυση 
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προβλημάτων, καθώς δεν μπορούν να συγκρατήσουν τους αριθμούς που 

χρησιμοποιούν. (β) προβλήματα μακροπρόθεσμης μνήμης, δυσκολία 

αξιοποίησης της προϋπάρχουσας γνώσης, π.χ. προπαίδεια. (γ) προβλήματα 

μνήμης ακολουθιών: Παράλειψη της σωστής ακολουθίας απαραίτητων 

βημάτων για την επίλυση ενός προβλήματος. 

6) Δυσκολίες ολοκλήρωσης: Αδυναμία στο συνδυασμό πληροφοριών, για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων. π.χ. δυσκολίες στη ταξινόμηση, στην ανάγνωση 

πολυψήφιων αριθμών, στην έναρξη της μέτρησης και στην επίλυση 

προβλημάτων. 

7) Αδυναμίες προσληπτικού και εκφραστικού λόγου: Ο μαθητής δυσκολεύεται 

να πάρει και να δώσει πληροφορίες μέσω της μαθηματικής γλώσσας. 

8) Αδυναμίες αφηρημένης σκέψης: Το παιδί χρησιμοποιεί τα μαθηματικά 

σύμβολα, τους τύπους και τις παραστάσεις μηχανιστικά, χωρίς δηλαδή να 

καταλαβαίνει το νόημα του τι κάνει και χωρίς καμία σύνδεση με τη 

πραγματικότητα. 

9) Ελλειμματική προσοχή: Πιθανόν να συνοδεύεται από υπερκινητικότητα. 

Αποτέλεσμα της ελλειμματικής προσοχής είναι η αδυναμία συγκέντρωσης 

στο αντικείμενο της μάθησης, που οδηγεί σε σπατάλη χρόνου και λάθη. 

10) Διαταραχές γνωστικού ύφους: Το παιδί χρησιμοποιεί τις γνώσεις του 

παρορμητικά, π.χ. αντί να σταματήσει στον αριθμό 15 που είναι το 

αποτέλεσμα, συνεχίζει να μετράει μέχρι το 20. Επιπλέον, επειδή αντιδρά 

λαμβάνοντας υπόψη επιμέρους συναισθήματα, δίνει την εντύπωση ότι δεν 

σκέφτεται αυτά που λέει. 

11) Ανεπαρκείς γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές: Δεν επιτρέπεται στο 

μαθητή να οργανώνει πληροφορίες και να επιλέγει τις κατάλληλες 

στρατηγικές για να πετύχει το στόχο του. 

12) Συναισθηματικά προβλήματα: Προκαλούνται συνήθως εξαιτίας των 

επανειλημμένων αποτυχιών τους. π.χ. άγχος, φοβία και αρνητική στάση προς 

το μάθημα, που δυσκολεύουν τον μαθητή να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις 

του σχολείου. 

 

Σύμφωνα με τους Nagavalli & Fidelis (2015), ένας μαθητής με δυσαριθμησία έχει 

τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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 Δυσκολεύεται να δουλέψει με αριθμούς 

 Μπερδεύεται με τα μαθηματικά σύμβολα 

 Δυσκολεύεται με βασικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, 

πολλαπλασιασμός, διαίρεση) 

 Συνηθίζει να αντιστρέφει ή να μετατοπίζει αριθμούς 

 Δυσκολεύεται με τα νοερά μαθηματικά 

 Αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κατανόηση του χρόνου 

 Δυσκολεύεται να κατανοήσει μαθηματικές έννοιες 

 Έχει κακή μνήμη όσον αφορά την διάταξη πραγμάτων 

 Διαθέτει περιορισμένες δεξιότητες που χρειάζονται στρατηγικό 

προγραμματισμό 

 Χρησιμοποιεί στηρίγματα, όπως τα δάχτυλα 

 Απαντάει με βραδύτητα σε ερωτήσεις μαθηματικών 

 Αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προσέγγιση και την εκτίμηση 

 Δυσκολεύεται να βρει διαφορετικές προσεγγίσεις σ’ ένα πρόβλημα 

 Αντιμετωπίζει πρόβλημα με την απεικόνιση μοτίβων και με την 

αναγνώριση σημαντικών πληροφοριών για την επίλυση ενός προβλήματος 

 Μία αποτυχία επιφέρει αδυναμία μάθησης στα μαθηματικά 

 Ένας μαθητής με δυσαριθμησία μπορεί να διαθέτει μέση ή πάνω από το 

μέσο όρο νοημοσύνη, αλλά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στον βαθμό αυτό 

στα μαθηματικά 

Αίτια 

 

Δυσαναγνωσία ή Ειδική Αναπτυξιακή Δυσλεξία 

Η UtaFrith (1997) προτείνει ένα μοντέλο προσέγγισης της Δυσλεξίας  που εξετάζει 

τρία επίπεδα: Βιολογικό-Γνωστικό-Συμπεριφοράς. Πιο αναλυτικά, η Δυσλεξία έχει 

βιολογική βάση, αφού οφείλεται σε εγκεφαλική δυσλειτουργία (Βιολογικό επίπεδο), 

ιδιαιτερότητες στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Αυτές με τη σειρά τους, 

δυσκολεύουν την ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων, με αποτέλεσμα να καλλιεργείται 

ένα συγκεκριμένο γνωσιακό στυλ (Γνωστικό επίπεδο). Το προφίλ αυτό προκαλεί 
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συμπτώματα που βλέπει ο δάσκαλος και ο γονέας (επίπεδο Συμπεριφοράς). 

(Μαυρομμάτη, 2004) 

Κληρονομικότητα 

Δεν είναι λίγοι αυτοί που καταλογίζουν την Δυσλεξία ως αποτέλεσμα της 

κληρονομικότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ερώτηση των ειδικών 

προς τους γονείς του παιδιού με δυσλεξία, αν στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον 

υπάρχει άτομο που πάσχει απ’ αυτή. Η επιστήμη της γενετικής έχει κάνει σημαντική 

πρόοδο και ένα απ’ τα ζητήματα που την απασχολούν είναι, αν η Δυσλεξία είναι 

κληρονομική. Μια πολύ γνωστή έρευνα που παραθέτει στο βιβλίο της η Μαυρομμάτη 

(2004), είναι αυτή του ColoradoLearningDisabilitiesResearchCenter, που εξετάστηκε 

ένα μεγάλο δείγμα από διδύμους. Όπως γνωρίζουμε, τα δίδυμα παιδιά μπορούν είτε 

να προέρχονται απ’ το ίδιο ωάριο (μονοζυγωτικά δίδυμα), να μοιάζουν δηλαδή 

ακριβώς σε όλα τα χαρακτηριστικά τους, είτε να προέρχονται από τη γονιμοποίηση 

δύο διαφορετικών ωαρίων (διζυγωτικά δίδυμα), να μοιάζουν δηλαδή απλώς σαν 

αδέρφια. Οι έρευνες έδειξαν ότι μόνο σε ένα ποσοστό 68% κληρονομείται και στα 

δύο μονοζυγωτικά δίδυμα η Δυσλεξία και μόλις σε ποσοστό 38% στα διζυγωτικά. 

Άρα αυτό αποδεικνύει ότι αν η Δυσλεξία ήταν αποκλειστικά κληρονομική πάθηση 

τότε, οι μονοζυγωτικοί δίδυμοι που έχουν ακριβώς τα ίδια γονίδια θα έπρεπε να έχουν 

100% πιθανότητα να πάσχουν και οι δυο. Κάτι που δεν συμβαίνει, βασισμένοι σε 

αποτελέσματα δεκάδων ερευνών. Βέβαια, πολύ παραλείπουν το γεγονός ότι ακόμη 

και τα μονοζυγωτικά δίδυμα όταν γεννηθούν, εκτίθενται σε παράγοντες όπως το 

περιβάλλον και η διαπαιδαγώγηση που διαφέρουν από παιδί σε παιδί. Επιπρόσθετα, 

έρευνες έχουν δείξει ότι ορισμένα γονίδια μπορεί να ευθύνονται για τη Δυσλεξία, 

δίχως όμως αυτές να έχουν επιβεβαιωθεί. Αυτό που απασχολεί του επιστήμονες είναι, 

τι είναι αυτό που καθιστά έστω και σε ποσοστό 50% τη Δυσλεξία κληρονομική. 

(Μαυρομμάτη, 2004) 

 

Εγκέφαλος 

Η εξέταση σε επίπεδο εγκεφάλου ξεκίνησε με την μελέτη εγκεφάλων σε 

ανθρώπους με δυσλεξία μετά τον θάνατό τους, με πρωταγωνιστή τον Galaburda. Οι 

έρευνες έδειξαν ανωμαλίες στη δομή, εκτοπίες, δυσπλασίες και συμμετρία στο 
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κροταφικό πεδίο, ενώ θα έπρεπε το αριστερό να είναι μεγαλύτερο απ’ το δεξί. Τα 

ευρήματα αυτά δεν αποτέλεσαν αρχικά πειστήρια, καθώς αφορούσαν ένα μικρό 

δείγμα πληθυσμού. Όμως τελικά επιβεβαιώθηκαν μετά από μια σειρά ερευνών. Με 

την εξέλιξη πλέον της επιστήμης, ο ανθρώπινος εγκέφαλος μελετάται είτε με 

Μαγνητική Τομογραφία Λειτουργίας είτε με το PET- scan, μια τεχνική που 

χαρτογραφεί τη δραστηριότητα του εγκεφάλου με τη χρήση ραδιοϊσοτόπων. Οι 

μελέτες έδειξαν ότι η ενεργοποίηση του εγκεφάλου γίνεται με διαφορετικό τρόπο στα 

άτομα με δυσλεξία σε σχέση με τα άτομα χωρίς αυτήν. Αυτό καλλιεργεί την άποψη 

ότι οι δυσκολίες που παρουσιάζονται, οφείλονται στη διαφορετική λειτουργία του 

εγκεφάλου. (Μαυρομμάτη, 2004) 

 

Οπτικό και Ακουστικό Σύστημα 

Τα τελευταία χρόνια έχει διερευνηθεί η πιθανότητα τα αισθητήρια όργανα της 

όρασης και της ακοής να συνδέονται με τη Δυσλεξία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η υπόθεση του Γ. Παυλίδη το 1981, όπου εξέτασε τις οφθαλμικές κινήσεις 

ανθρώπων με δυσλεξία, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι λόγω ακανόνιστων 

οφθαλμικών κινήσεων, έκαναν λάθη στην ανάγνωση. Η υπόθεση αυτή αν και 

μελετήθηκε αρκετά, καταρρίφθηκε λόγω άλλων ερευνών. (Μαυρομμάτη, 2004) 

Μνήμη 

Έρευνες επικεντρώθηκαν στη μελέτη της βραχύχρονης μνήμης σε άτομα με 

και χωρίς δυσλεξία. Η βραχύχρονη μνήμη συγκρατεί για λίγα δευτερόλεπτα τις 

πληροφορίες που προσλαμβάνονται μέσω της όρασης, της ακοής ή άλλων 

αισθήσεων. Ύστερα από πολλές μελέτες, επιστήμονες οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα 

ότι τα άτομα με δυσλεξία πιθανόν να έχουν κάποια βλάβη στη βραχύχρονη μνήμη. 

Ένα ενδεικτικό τεστ που συμμετείχαν, ήταν η ανάγνωση απ’ τον εξεταστή, μιας 

αλληλουχίας αριθμών, π.χ. 8,5,2 και έπειτα ζητούνταν η ανάκληση των αριθμών με 

την ίδια σειρά απ’ τους συμμετέχοντες. Ή το πείραμα των Byrne&Shea (1979), κατά 

το οποίο έδιναν προφορικά μια λίστα λέξεων και ρωτούσαν, δίνοντας μια λέξη, αν 

συμπεριλαμβανόταν στην λίστα που παρουσίασαν. (Μαυρομμάτη, 2004) 
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Η Υπόθεση του Nicolson&Fawcett 

Το 1990 μια άλλη υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα μ’ 

αυτή, τα προβλήματα των ατόμων με δυσλεξία, οφείλονταν σε ανωμαλίες που 

εντοπίζονταν στην παρεγκεφαλίδα, περιοχή στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, 

υπεύθυνη για τις κινητικές δεξιότητες. Οι ανωμαλίες αυτές, υποστήριξαν οι ερευνητές 

ότι εμποδίζουν στην αυτοματοποίηση των κινήσεων, δηλαδή στην εκτέλεση μιας 

ενέργειας με ευχέρεια, αυτόματα. Ούτε όμως και αυτή η θεωρία έχει επιβεβαιωθεί. 

(Μαυρομμάτη, 2004) 

 

 

Δυσορθογραφία ή Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στη Γραπτή Έκφραση-

Ορθογραφία 

Όπως αναφέρει η Δήμου (1982), τα αίτια της δυσορθογραφίας οφείλονται στους 

εξής παράγοντες: 

1) Φτωχό μορφωτικό επίπεδο: Δηλαδή τη μόρφωση της ίδιας της οικογένειας 

του μαθητή, που τον επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί, 

καθώς ο προφορικός λόγος καλλιεργείται αρχικά μέσα στην οικογένεια, 

δίνοντας και κάποιες βάσεις για τον γραπτό λόγο. Άρα προφανώς, ένα 

περιβάλλον με φτωχά νοητικά ερεθίσματα, μπορεί να συμβάλλει στην 

σχολική αποτυχία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η άποψη των 

Bourdieu&Passeron, όπου εξηγούν ότι «η καλλιέργεια του παιδιού είναι μια 

αναπαραγωγή της καλλιέργεια του περιβάλλοντός του». Ορισμένες 

περιπτώσεις που επεξηγούν την επίδραση του φτωχού μορφωτικού επιπέδου 

είναι οι ακόλουθες: Μία οικογένεια με οικονομική άνεση μπορεί να 

προσφέρεις στο παιδί της περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες μάθησης. 

Δηλαδή ενισχυτική διδασκαλία είτε στο σπίτι είτε σ’ ένα φροντιστήριο. 

Ακόμη αν έχει την δυνατότητά γράφει το παιδί σ’ ένα ιδιωτικό σχολείο, στο 

οποίο οι υποδομές, οι εκπαιδευτικοί, τα ολιγάριθμα τμήματα και πολλά άλλα, 

θα ωφελήσουν περισσότερο το μαθητή. Στον παράγοντα αυτό εντάσσεται 

στην ουσία η κοινωνική καταγωγή του παιδιού, δηλαδή ένα παιδί με 

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση λόγω της κοινωνικής του ταυτότητας, είναι σε 
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θέση να κοινωνικοποιηθεί ευκολότερα, να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά 

του και συνεπώς να αφομοιώσει πιο εύκολα την μάθηση.  

2) Νοητική ανεπάρκεια: Η συγγραφέας μελέτησε κατά πόσο η εξυπνάδα ενός 

μαθητή ή η έλλειψη αυτής, επηρεάζει τη σχολική επίδοση. Ο όρος εξυπνάδα 

συνδέεται με την καλή κρίση, σκέψη, τις νοητικές ικανότητες και τον 

αυτοματισμό κινήσεων. Δηλαδή αν κάποιος μαθητή έχει νοητική ανεπάρκεια 

δεν θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει ένα φθόγγο και κατά συνέπεια να 

καταλήξει στη σωστή ορθογραφία, π.χ. δεν θα μπορεί να ενώσει συλλαβές, να 

κατανοήσει το νόημα των λέξεων, να απομνημονεύσει  κανόνες γραφής, κ.τ.λ. 

3) Η εαυτού εικόνα: Το κάθε παιδί καθώς μεγαλώνει, καλλιεργεί υποσυνείδητα 

τον μελλοντικό του εαυτό. Αυτό συμβαίνει καθώς τα ερεθίσματα που 

λαμβάνει απ’ την οικογένεια του, π.χ. κλίμα εμπιστοσύνης, τρυφερότητας, 

κ.α., ολοκληρώνουν σταδιακά την προσωπικότητα του. Μαθαίνει να έχει 

εμπιστοσύνη στον ίδιο του τον εαυτό αλλά και να αυτοεκτιμάται. Όμως και η 

σχέση μαθητή-εκπαιδευτικού συμβάλλει στην περάτωση της εικόνας του 

πρώτου. Εδώ, μπορούμε να αναφέρουμε το φαινόμενο του Πυγμαλίωνα, όπου 

οι προσδοκίες του εκπαιδευτικού επηρεάζουν την στάση του προς τον μαθητή. 

Στην ουσία «γινόμαστε αυτό που αναμένουν από μας». 

4) Οι σχέσεις παιδιού-γονιού και παιδιού-δασκάλου: Στην πραγματικότητα ένα 

παιδί που δεν νιώθει να εκτιμάται είτε απ’ τον δάσκαλο είτε απ’ τον γονιό, δεν 

βρίσκει λόγο να εργαστεί. Οι σχέσεις αυτές είναι αλληλένδετες καθώς ο 

χρόνος του παιδιού μοιράζεται εξίσου στο σχολείο και στο σπίτι. Ο μαθητής 

προετοιμάζεται για τα μαθήματά του στο σπίτι, με τη βοήθεια των γονιών του. 

Όταν η βοήθεια αυτή είναι συστηματική και δεν μετατρέπεται σε καταπίεση, 

το παιδί έχει κάθε λόγο να πετύχει στο σχολείο. Όσον αφορά τον 

εκπαιδευτικό, θεωρείται υποκατάστατο του γονιού και η συμπεριφορά 

απέναντι στο μαθητή καθορίζει και την αποδοχή του απ’ αυτόν. 

 

Δυσαριθμησία ή Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στα Μαθηματικά-Αριθμητική 

Σύμφωνα με τη Πολυχρονοπούλου (2013), τα αίτια της δυσαριθμησίας είναι 

τα ακόλουθα: 

Η αυστηρή λογική ιεραρχία των μαθηματικών 
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Τα μαθηματικά ως επιστήμη οικοδομούνται με έναν ιεραρχικό τρόπο. Δηλαδή 

οι έννοιες αποτελούν μια αλυσίδα όπου αν κάποιος συνδετικός κρίκος λείπει, τότε η 

αλληλουχία καταστρέφεται. Άρα, χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις ο μαθητής δεν 

μπορεί να κατακτήσει τις επόμενες, σ’ αντίθεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως 

ιστορία, γεωγραφία, κ.τ.λ. 

 

Μαθηματική γλώσσα 

Τα μαθηματικά έχουν μία συγκεκριμένη γλώσσα που διαφέρει απ’ αυτήν που 

χρησιμοποιούμε καθημερινά. Για παράδειγμα, τα μαθηματικά σύμβολα, οι πράξεις, 

παραστάσεις, κ.α. Αυτός πιθανόν να είναι και ένας λόγος αποτυχίας στο 

συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 

 

Έλλειψη κινήτρων 

Σημαντικό ρόλο στην διαδικασία μάθησης έχει η ύπαρξη κινήτρων. Οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, δεν έχουν ισχυρά κίνητρα, κάτι που οδηγεί ακόμα 

και στη ματαίωση του έργου τους, λόγω των αρνητικών συναισθημάτων που 

βιώνουν, φοβούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα ενδεχόμενη αποτυχία. 

 

Συναισθηματικά προβλήματα 

Το άγχος και η χαμηλή αυτοεκτίμηση σε ένα μαθητή με μαθησιακές 

δυσκολίες μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικά αρνητικά συναισθήματα και αυτά με 

τη σειρά τους, στην σχολική αποτυχία.  

 

Σύμφωνα με τους Wilson και συν (2006), τα αίτια της δυσαριθμησίας 

παραμένουν άγνωστα. Όμως, δεν είναι λίγοι οι ερευνητές που θεωρούν τον γενετικό 

παράγοντα υπεύθυνο γι’ αυτήν. Αν κάποιος την μελετήσει πιο προσεκτικά, μπορεί να 

παρατηρήσει ότι εμφανίζεται σε άτομα με γενικές διαταραχές, όπως το σύνδρομο 

Turner, το Fragile X και το Velocardiofacial. Αλλά και παράγοντες όπως η πρόωρη 
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γέννηση και η προγεννητική έκθεση σε αλκοόλ, οδηγούν σε υψηλά ποσοστά 

δυσαριθμησίας. 

Εκπαιδευτική Αντιμετώπιση 

 

Δυσαναγνωσία ή Ειδική Αναπτυξιακή Δυσλεξία 

Α) Εκπαιδευτικοί 

Η διάγνωση ενός παιδιού με δυσλεξία, σύμφωνα με τον Schulte-Korne (2010), πρέπει 

να στηρίζεται στα ακόλουθα: 

 Έλεγχος για ψυχιατρική διαταραχή (π.χ. Δ.Ε.Π.Υ) 

 Εξέταση των γνωστικών ικανοτήτων του μαθητή (νοημοσύνη) 

 Έλεγχος για χρόνιες παθήσεις (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης) 

 Εντοπισμός αρνητικών ψυχοκοινωνικών παραγόντων (π.χ. σχολικός 

εκφοβισμός) 

 Εύρεση του ψυχοκοινωνικού λειτουργικού επιπέδου του παιδιού (π.χ. 

συναναστροφή με άτομα της ίδιας ηλικίας) 

Ακόμα, το ιστορικό του μαθητή στο σχολείο, θα μπορούσε να αποτελέσει μια 

σημαντική πηγή πληροφοριών για την διάγνωση. Κρίνεται αναγκαίο να 

συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με την ανάγνωση, την ορθογραφία και τα 

λοιπά σχολικά θέματα. Επιπλέον, οι γραπτές γλωσσικές δεξιότητες μπορούν να 

ελεγχθούν με τα δείγματα γραφής του μαθητή, όπως με υπαγόρευση. Ένας ακόμη 

παράγοντας που πρέπει να εξεταστεί είναι η συναισθηματική ανάπτυξη, μέσω 

ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων, προκειμένου να βρεθούν παθήσεις όπως η 

κατάθλιψη. Τέλος, η διερεύνηση των κινήτρων μάθησης των μαθητών, η χρήση 

στρατηγικών και η επίτευξη στόχων, αποτελούν εξίσου σημαντικούς παράγοντες 

για περαιτέρω διάγνωση. (Schulte-Korne, 2010) 

Σύμφωνα με την Μαυρομμάτη (2004), η διαγνωστική αξιολόγηση περιλαμβάνει: 

 Αξιολόγηση από τον παιδοψυχίατρο, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα 

ύπαρξης άλλων διαταραχών ή προβλημάτων. 

 Αξιολόγηση από τον παιδίατρο για τη σωματική υγεία του παιδιού. 
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 Αξιολόγηση από τον λογοθεραπευτή για την ανάπτυξη του λόγου. 

 Τεστ Νοημοσύνης. 

 Αξιολόγηση του Γνωσιακού προφίλ. 

 Μαθησιακή αξιολόγηση (π.χ. στρατηγικές που ακολουθεί ο μαθητής).(σελ.99-

100) 

Κριτήρια για τη διάγνωση ενός παιδιού με δυσλεξία, όπως αναφέρονται απ’ τον 

Μπεχλιβανίδη (1991): 

1) Νευρολογική εξέταση, νοητική ανάπτυξη, εντός των φυσιολογικών ορίων για 

την ηλικία του παιδιού. 

2) Ίσες ευκαιρίες για συναισθηματική, κοινωνική και εκπαιδευτική αγωγή με τ’ 

άλλα παιδιά. 

3) Χωρίς ψυχολογικά, κοινωνικά προβλήματα. 

4) Συνήθως, θετικό ιστορικό για δυσλεξία στην οικογένεια. 

5) Αριστεροχειρία ή αμφιχειρία 

6) Δοκιμασία αναγνωστικής ικανότητας, παθολογική για ηλικία. 

7) Παθολογικές εργαστηριακές εξετάσεις σε διάφορο βαθμό (χαρτογράφηση, 

προκλητικά δυναμικά, δοκιμασία διχωτικής ακοής αντίστοιχα). 

8) Η ηλικία του παιδιού να είναι μεγαλύτερη των επτά ετών και τα δυσλεκτικά 

λάθη να παραμένουν περισσότερο από ένα με δύο χρόνια. (σελ.99) 

Σύμφωνα με την Μαυρομμάτη (2004), η Δυσλεξία μπορεί να αντιμετωπιστεί με 

ένα πρόγραμμα στο οποίο ο εκπαιδευτικός διδάσκει ανάγνωση, γραφή και 

ορθογραφία, οργανώνει τη μελέτη των υπόλοιπων μαθημάτων και αναπτύσσει 

στρατηγικές για αποτελεσματικότερη μελέτη. Επιπλέον, καλλιεργεί ικανότητες που 

δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο και στηρίζει ψυχολογικά το παιδί μέσω της 

ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησής του. Τέλος, τόσο ο εκπαιδευτικός 

όσο και οι γονείς κρίνεται αναγκαίο να ενημερωθούν και να επιμορφωθούν σχετικά 

με τη φύση της δυσκολίας του παιδιού και τις μεθόδους που μπορούν να 

ακολουθήσουν προκειμένου να διευκολύνουν την μαθησιακή διαδικασία. Πιο 

συγκεκριμένα, οι γονείς κρίνεται αναγκαίο να πληροφορηθούν για τους τρόπους 

συμπεριφοράς και αντιμετώπισης που πρέπει να υιοθετήσουν. 
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Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί, ότι δεν είναι λίγοι αυτοί, δάσκαλοι και 

γονείς, που προτείνουν την επανάληψη της τάξης, προκειμένου το παιδί να 

κατακτήσει τη διδαχθείσα ύλη. Αυτό το μέτρο όμως, μόνο βοήθεια δεν προσφέρει. 

Ένας μαθητής με δυσλεξία χρειάζεται να διδαχθεί μεθόδους ώστε να διευκολύνεται η 

κατάκτηση της γνώσης και όχι απλώς να την επαναλαμβάνει με τρόπους 

δυσκολονόητους γι’ αυτόν. Αν αναλογιστεί κάποιος τη ντροπή που νιώθει ένα παιδί, 

όταν βλέπει τους συμμαθητές του να προχωράνε και αυτός να μένει πίσω ή την 

απογοήτευση στα μάτια των γονιών του, είναι αρκετά για να ισοπεδώσουν τόσο την 

αυτοεκτίμηση όσο και την αυτοπεποίθηση του. (Μαυρομμάτη, 2004) 

Αναφορικά με τις ειδικές μεθόδους που πρέπει να διδάσκονται τα παιδιά με 

δυσλεξία, κρίνεται απαραίτητο να αξιοποιούνται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς 

που είναι καλά καταρτισμένοι. Ένας σωστός εκπαιδευτικός, οφείλει να ενημερώνεται 

συνεχώς για νέες μεθόδους, τεχνικές, προγράμματα και γενικότερα για την εξέλιξη 

του κλάδου του. Βέβαια τα παραπάνω πρέπει να τα εφαρμόσει ανάλογα το μαθητή 

που έχει μπροστά του. Κάθε μαθητής έχει ένα συγκεκριμένο τύπο μάθησης, γνωσιακό 

στυλ, ιδιοσυγκρασία, ιδιαιτερότητες, κλίσεις, δυσκολίες, κίνητρα, κτλ. Άρα 

βασιζόμενος σ’ αυτά, σχεδιάζει στην ουσία μια εξατομικευμένη διδασκαλία, η οποία 

έχει ένα αρχικό πλάνο το οποίο όμως μεταβάλλεται σύμφωνα με τη πορεία του 

παιδιού. Ακόμη, το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται, πρέπει να είναι 

προσαρμοσμένο στην ηλικία του παιδιού και σαφώς να είναι διαβαθμισμένης 

δυσκολίας. Ο μαθητής ξεκινάει με απλά ασκήσεις και όταν ανταπεξέρχεται ανεβαίνει 

και το επίπεδο δυσκολίας. Το διδακτικό πρόγραμμα ως σύνολο, είναι σημαντικό να 

είναι αυστηρά δομημένο, χωρίς αλλαγές της τελευταίας στιγμής που θα προκαλέσουν 

άγχος στο μαθητή, κάτι που θα τον αποσυντονίσει. Έπειτα, όταν ο εκπαιδευόμενος 

κατακτήσει ένα επίπεδο, τότε ο δάσκαλος δεν πρέπει να παραβλέψει αυτή την 

επιτυχία και να προχωρήσει παρακάτω. Αντιθέτως, πρέπει να οδηγήσει το παιδί στην 

επανάληψη της επιτυχίας, προκειμένου να του δώσει κίνητρο να συνεχίσει αλλά και 

να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο στη συγκεκριμένη γνώση. Τέλος, το μάθημα 

οφείλει να είναι μια ευχάριστη εμπειρία, που κατακλύζει το μαθητή με αισθήματα 

χαράς, ικανοποίησης, νιώθοντας ο ίδιος ότι όντως αξίζει. Ο δάσκαλος πρέπει να 

εξυπηρετεί τους μαθητές του, καλλιεργώντας παράλληλα μία σχέση αγάπης, 

εμπιστοσύνης και σεβασμού. (Μαυρομμάτη, 2004) 
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Β) Γονείς 

Όπως αναφέρουν οι Frank&Livingston (2005), «η αγάπη, όσο απαραίτητη και 

αναγκαία κι αν είναι, δεν αρκεί από μόνη της».(σελ.21) Σίγουρα όλοι οι γονείς του 

κόσμου, πριν ακόμα γεννηθεί το παιδί τους, έχουν πλάσει μία ζωή γι’ αυτό. Απ’ το 

πιο απλό που είναι το όνομά του, μέχρι και το επάγγελμα που θα τον συνοδεύει για 

όλη του τη ζωή. Όταν όμως εμφανίζεται η Δυσλεξία, ξαφνικά όλα γκρεμίζονται γι’ 

αυτούς. Το «τέλειο» παιδί τους, δεν μπορεί να ζήσει τη ζωή που είχαν ονειρευτεί γι’ 

αυτό. Στην ουσία οι γονείς, βιώνουν μια διαδικασία πένθους που αποτελείται απ’ τα 

ακόλουθα: άρνηση, θυμό, διαπραγμάτευση, κατάθλιψη και αποδοχή. «Όλοι οι 

άνθρωποι σε κάποια πράγματα είναι καλοί και σε κάποια δυσκολεύονται» (σελ.72), 

εξηγούν οι Frank&Livingston (2005). Επίσης, τονίζουν ότι καμία μέθοδος δεν θα 

είναι αποτελεσματική, αν οι γονείς δεν προσπαθήσουν να μπουν στη θέση του 

παιδιού τους, προκειμένου να το βοηθήσουν να διαχειριστεί τα συναισθήματά του. 

Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να ήταν, να προσπαθήσει κάποιος να γράψει με το χέρι 

που δεν το βολεύει. Μία τέτοιου είδους ματαίωση νιώθει καθημερινά ένα δυσλεκτικό 

παιδί. (Frank&Livingston, 2005) 

Οι στρατηγικές που μπορούν να αξιοποιήσουν οι γονείς, σύμφωνα με τους 

Frank&Livingston (2005), είναι να αναθέτουν κάποιες δουλειές που να μπορεί όμως 

να διαχειριστεί (π.χ. να βγάζει τα πιάτα απ’ το πλυντήριο), να του εξηγήσουν ότι είναι 

καλό να προσφέρουν στους άλλους, αλλά και οι ίδιοι γονείς να γεφυρώσουν το χάσμα 

μεταξύ αυτών και του εκπαιδευτικού. Επίσης, να αξιοποιούν το χιούμορ, να 

ανακαλύπτουν τα χαρίσματα του παιδιού τους, προκειμένου να του δώσουν κίνητρο 

και πάνω απ’ όλα να του αφιερώσουν χρόνο. Τέλος, οι γονείς πρέπει να εξηγήσουν 

στο παιδί τους, ότι κάποιοι άνθρωποι τυχόν, δεν θα το σεβαστούν, γι’ αυτό το λόγο 

προσπαθούν να το φέρνουν σ’ επαφή, με ανθρώπους που το σέβονται, να το βοηθούν 

να προετοιμαστεί και να αντιμετωπίσει προβληματικές καταστάσεις. 

Ο Πόρποδας (2003), προτείνει κάποιες στρατηγικές όπως, να διαβάζουν οι γονείς  

στο παιδί τους βιβλία καθορισμένα γι’ αυτό, δίχως να ξεχνούν να εξηγούν το νόημα 

των άγνωστων λέξεων και να χρησιμοποιούν, ηλεκτρονικά μέσα, όπως προγράμματα 

ελέγχου ορθογραφίας ή ηλεκτρονική ατζέντα που είναι πιο εύχρηστα και λιγότερο 

χρονοβόρα, απ’ τα συμβατικά. Ακόμη, αν το παιδί δυσκολευτεί κάπου, μπορούν να 

του δώσουν την απάντηση, ώστε να συνεχίσει παρακάτω, καθώς οι μαθητές με 
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δυσλεξία έχουν πρόβλημα στην αποστήθιση. Κρίνεται αναγκαίο να αφιερώσουν 

χρόνο στο παιδί τους, αφού η συζήτηση προβλημάτων αλλά και η περιγραφή της 

μέρας του, θα τους φέρει πιο κοντά και τα προβλήματα δεν θα μοιάζουν τόσο μεγάλα. 

Τέλος, οι γονείς μπορούν να ενταχθούν σε ομάδες υποστήριξης ή ιδρύματα για παιδιά 

με δυσλεξία. Το να μοιράζονται ιδέες και απόψεις με οικογένειες που βιώνουν το 

ίδιο, όχι μόνο τους προσφέρει λύσεις αλλά τους ανακουφίζει. 

 

Δυσορθογραφία ή Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στη Γραπτή Έκφραση-

Ορθογραφία 

Α) Εκπαιδευτικοί 

Οι Johnson&Myklebust παρουσίασαν στο βιβλίο τους LearningDisabilities: 

EducationalPrinciplesandPractices, τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν ένα 

πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών στη γραπτή έκφραση. 

Καταρχήν, η διδασκαλία κρίνεται αναγκαίο να εξατομικεύεται, το πρόγραμμα να 

ανταποκρίνεται στο παιδί και να περιορίζεται στο επίπεδό του. Προκειμένου να 

ταξινομήσει-ομαδοποιήσει, πρέπει να τίθενται ως βάση όχι η ικανότητα έκφρασης 

αλλά η ικανότητα πρόσληψης και κατανόησης. Επίσης, η διδασκαλία καλό είναι να 

μην υπερβαίνει τα όρια αντοχής, να αξιοποιούνται διαισθητικοί ερεθισμοί, να 

εντοπίζονται οι δυσκολίες, χωρίς να δίνεται έμφαση στις ίδιες και η εκπαιδευτική 

διαδικασία να γίνεται σε ολότητες, χωρίς περιορισμούς. Ακόμη, όπου είναι 

απαραίτητο να χορηγείται βοήθεια, να ελέγχονται παράμετροι όπως το μέγεθος, η 

προσοχή, η αμεσότητα, κ.α. Τέλος, να αναπτύσσονται τόσο η λεκτικές όσο και οι μη 

λεκτικές εμπειρίες και η προσέγγιση να βασίζεται σε κριτήρια συμπεριφοράς και 

νευρολογικές υποθέσεις. (Μαρκοβίτης&Τζουριάδου, 1991) 

Η Παντελιάδου (2011), παρουσιάζει ορισμένους βασικούς άξονες που 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στην ορθογραφία. 

Αρχικά ο εκπαιδευτικός πρέπει να επικεντρωθεί στις λέξεις που θα μάθει ο μαθητής, 

οι οποίες αν και λίγες, κρίνεται αναγκαίο να’ ναι χρήσιμες. Προκειμένου να μην 

βιώσει άλλη αποτυχία ο μαθητής, καλό είναι να μην του δίνονται περισσότερες λέξεις 

απ’ αυτές που είναι σε θέση να μάθει. Διότι τα παιδιά έχουν ήδη βιώσει μία αποτυχία 

και δεν χρειάζονται δεύτερη. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός καλείται να αφιερώσει 
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χρόνο για συζητηθούν οι λέξεις που θα διδαχθούν, αφού πρώτα σιγουρευτεί ότι ο 

μαθητής γνωρίζει το νόημα των λέξεων και έπειτα να θέσει ερωτήσεις ώστε να τον 

καθοδηγήσει. Επιπρόσθετα, η χρήση του δαχτύλου ενισχύει τις εικόνες του μαθητή 

για τις λέξεις. Ακόμη, οι κακές συνήθειες μελέτης, πρέπει να σημειώνονται, ώστε να 

ενημερώνεται ο μαθητής για τα εμπόδια που καλείται να αντιμετωπίσει, αλλά και να 

αναπροσαρμόζεται η ατομική μέθοδος μελέτης του παιδιού. Επίσης, απαραίτητο 

θεωρείται η παροχή μεγάλης ποικιλίας δραστηριοτήτωνγραφής. Τέλος, η 

εκπαιδευτική παρέμβαση πρέπει να συνοδεύεται με ανατροφοδότηση σε κάθε γραπτή 

δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά ενθαρρύνονται και παράλληλα 

αναπτύσσουν εσωτερικά κίνητρα μάθησης, κάτι που είναι δύσκολο για μαθητές με 

Μαθησιακές Δυσκολίες.Σαφώς όμως δεν πρέπει να επιβραβεύεται σε καμία 

περίπτωση μία συμπεριφορά που δεν χρήζει έπαινο, καθώς ο μαθητής το εκλαμβάνει 

ως επιβεβαίωση των χαμηλών δεξιοτήτων του. 

Σύμφωνα με τον Πόρποδα (2003), προκειμένου να βοηθήσουμε ένα παιδί με 

μαθησιακές δυσκολίες στην γραπτή έκφραση, η εκπαιδευτική παρέμβαση πρέπει να 

χωριστεί σε δύο τομείς. Όσον αφορά τον πρώτο, ο εκπαιδευτικός ξεκινάει με 

συστηματική εξάσκηση στην ορθογραφία μεμονωμένων λέξεων. Στη συνέχεια, ο 

δεύτερος τομέας, αποσκοπεί στην ενίσχυση και την ανάπτυξη των σκέψεων του 

μαθητή. Δηλαδή αντί να του ζητείται να αποδώσει γραπτά αυτά που σκέφτεται, τα 

αποδίδει προφορικά. Άρα δεν πραγματοποιεί μία δραστηριότητα “σκέφτομαι και 

γράφω” αλλά “σκέφτομαι λέω”. Με τον τρόπο αυτό, ο μαθητής εκφράζει ελεύθερα 

τις σκέψεις του, δίχως να του είναι εμπόδιο οι ορθογραφικές του αδυναμίες. Τέλος, 

όταν ο πρώτος τομέας (ορθογραφία) βελτιωθεί, τότε ζητείται απ’ το μαθητή να 

αποδώσει πλέον και γραπτά ένα μέρος των σκέψεών του.  

 

Β) Γονείς 

Σύμφωνα με τη Δήμου (1982), υπάρχουν τρεις διαδικασίες προκειμένου να 

μεταχειριστούμε σωστά ένα παιδί με δυσορθογραφία. Πρώτον, οι γονείς πρέπει να 

μειώσουν την καταπίεση που ασκούν στο παιδί τους. Δεύτερον, η ύπαρξη ενός τρίτου 

προσώπου το οποίο να είναι συναισθηματικά ουδέτερο, με στόχο να αντικατασταθεί 

ο γονέας, βοηθάει στο να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Τρίτον, οι δεσμοί μαθητή-

δασκάλου και δασκάλου-μαθητή, κρίνεται αναγκαίο να γίνουν πιο ισχυροί. 
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Οι Μιχελογιάννη και Τζενάκη (2000), επισημαίνουν ότι η πίεση που αποσκοπεί 

στην εκμάθηση της ορθογραφίας, βασισμένη μόνο σε κανόνες, ενδέχεται να 

προκαλέσει στο μαθητή την αποστροφή του, απ’ τον γραπτό λόγο. Γι’ αυτό, 

προτείνουν την βοήθεια λεξικού ή καταλόγου με λέξεις και εκφράσεις όταν κρίνεται 

αναγκαίο αλλά και την εκμάθηση δεξιοτήτων αυτοδιόρθωσης των λαθών. Το 

τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση προγραμμάτων ΤΠΕ, που στηρίζουν 

αυτούς τους μαθητές. 

 

Δυσαριθμησία ή Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στα Μαθηματικά-Αριθμητική 

Α) Εκπαιδευτικοί 

Αξιολόγηση στην εκπαίδευση σύμφωνα με τον Αγαλιώτη (2000), είναι «μια 

οργανωμένη και σκόπιμη διαδικασία, η οποία χρησιμοποιεί μετρήσεις και δεδομένα 

με τρόπο που ορίζει κάποια συγκεκριμένη θεωρία, προκειμένου να απαντήσει σε 

ουσιώδη παιδαγωγικά ερωτήματα» (Swanson, H.L., 1991). Όταν όμως γίνεται 

αναφορά στις μαθησιακές δυσκολίες, στόχος είναι ληφθούν αποφάσεις που θα 

παρέχουν υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πασχόντων. (Αγαλιώτης, 2000) 

Αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά, ο 

Αγαλιώτης (2000) αναφέρει τις προϋποθέσεις που παρουσίασαν οι A. Baroody&H. 

Ginsburg (1991), ώστε να είναι αποτελεσματική: 

 Να ελέγχει τόσο την επίσημη όσο και την ανεπίσημη μαθηματική γνώση του 

παιδιού: Κάθε παιδί με τον ερχομό του στο σχολείο, κουβαλάει κάποιες 

γνώσεις, στρατηγικές, κτλ. που τα έχει υιοθετήσει από προσωπικές του 

εμπειρίες και δεν τα χει διδαχτεί κάπου. Αυτή είναι και η ανεπίσημη μαθητική 

γνώση που είναι εξίσου σημαντική με την τυπική, καθώς είναι σημαντικό να 

εξετάζεται όχι μόνο η χρήση συμβόλων για παράδειγμα αλλά και πως 

μπορούν να τα αξιοποιήσουν στην καθημερινότητά τους. 

 Να προσφέρει μια ακριβή περιγραφή των δυνατοτήτων και των αδυναμιών 

του παιδιού ως προς τη μαθηματική γνώση: Προκειμένου να υπάρξει μια 

ολοκληρωμένη εικόνα για τον μαθητή, κρίνεται αναγκαίο να μην υπάρχουν 

ασάφειες και γενικολογίες. Για παράδειγμα αν ένας μαθητής δυσκολεύεται 

στη πρόσθεση, θα πρέπει να καταγραφούν τα σημεία στα οποία εντοπίζονται 
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οι δυσκολίες. π.χ. ξεχνάει το κρατούμενο, δυσκολεύεται σε προσθέσεις με 

τριψήφιους αριθμούς, κτλ. Όμως, πρέπει να καταγραφούν και οι ήδη 

υπάρχουσες γνώσεις, έτσι ώστε να σχεδιαστεί το κατάλληλο υποστηρικτικό 

πρόγραμμα. 

 Να ελέγχει ειδικά την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα με την οποία το 

παιδί χρησιμοποιεί τις μαθηματικές δεξιότητες: Μελέτη των ενεργειών του 

μαθητή για την επίλυση ενός προβλήματος. Καθώς αν δυσκολεύεται για 

παράδειγμα στον εντοπισμό των αριθμητικών δεδομένων, η προσοχή και η 

μνήμη του, πιθανόν να εξασθενίσουν. 

 Να επικεντρώνεται στον έλεγχο της κατοχής εννοιών και της ικανότητας 

επίλυσης προβλήματος: Ο μαθητής δεν πρέπει απλώς να γνωρίζει κάποιες 

βασικές έννοιες αλλά να ξέρει να τις αξιοποιεί, για να κατασκευάσει π.χ. ένα 

πρόβλημα. Επίσης, η αναπαράσταση μιας έννοιας με διάφορους τρόπους, 

καλό είναι να ελέγχεται. 

 Να προσδιορίζει τις στρατηγικές και τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί ο 

μαθητής για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων του μαθήματος: Παρατήρηση 

των στρατηγικών και των διαδικασιών που αξιοποιεί ο μαθητής κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο να εντοπιστούν οι αδυναμίες και οι 

ιδιαιτερότητές του, ώστε να σχεδιαστεί το κατάλληλο υποστηρικτικό 

πρόγραμμα. 

 Να περιλαμβάνει μια ανάλυση των λαθών που εμφανίζονται στην εργασία του 

μαθητή: Τα λάθη του μαθητή αποτελούν πηγή πληροφοριών για τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις του και αναπόσπαστο κομμάτι της αξιολόγησης. 

 Να εξετάζει την ικανότητα του μαθητή να επωφελείται από τη διδασκαλία, 

καθώς και την ετοιμότητα του για την κατάκτηση νέων γνώσεων: Σημαντικό 

είναι να εξετάζεται το μέγεθος «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» του L. 

Vygotsky (1978), δηλαδή η διαφορά στην ανάπτυξη που θα πετύχει ο μαθητής 

μέχρι τον έλεγχο σε σχέση με την ανάπτυξη που μπορεί να πετύχει μετά τη 

βοήθεια που θα του δοθεί. Ακόμα, κρίνεται απαραίτητο να εξετάζεται κατά 

πόσο ο μαθητής είναι έτοιμος να προσλάβει νέα γνώση καθώς θα πρέπει να 

κατέχει κάποιες βασικές έννοιες. 

 Να ελέγχει μεταγνωστικές δυνατότητες και αδυναμίες του μαθητή: Ο μαθητής 

καλείται να επιλέγει κάθε φορά απ’ την προσωπική του συλλογή 
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στρατηγικών, ποιά αρμόζει σε κάθε περίσταση, προκειμένου να πετύχει στο 

χώρο του σχολείου. Οι μεταγνωστικές δυνατότητες είναι αυτές που 

συμπληρώνουν τους στόχους μιας επιτυχημένης αξιολόγησης.  

 Να παίρνει υπόψη της τους συναισθηματικούς παράγοντες και πεποιθήσεις 

του μαθητή: Η μαθηματική επίδοση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα 

ενδιαφέροντα, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις του μαθητή, καθώς την 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό. 

 Να εξετάζει τη φύση της διδασκαλίας που δέχεται ο μαθητής: Παράγοντες 

όπως ο δάσκαλος, οι μέθοδοι, η ύλη και τα υλικά που αλληλεπιδρούν 

καθημερινά με τον μαθητή, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στους στόχους της 

αξιολόγησης. 

 

Σύμφωνα με τον Αγαλιώτη (2000), οι διαδικασίες για τη συλλογή στοιχείων που 

συνήθως χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της αξιολόγησης είναι (Lerner, J., 1993 – 

Underhill, R., Uprichard, A. &Heddens, J., 1980 – Rivera, D. &Smith, D., 1997 – 

Bryant, B. &Rivera, D., 1998): 

 Δοκιμασίες αναφοράς σε κριτήριο απόδοσης: Το συνηθέστερο είδος 

αξιολόγησης που αποσκοπεί στον βαθμό με βάση αν ο μαθητής πέτυχε τον 

επιθυμητό στόχο (Solity, J., 1992). Ελέγχεται δειγματοληπτικά η επίδοση του 

μαθητή, σε αυτά που έχει διδαχθεί. Έτσι εντοπίζονται οι γνώσεις και οι 

δεξιότητες που δεν έχει αντιληφθεί ο εκπαιδευόμενος. Όμως με την δοκιμασία 

αυτή, εξετάζεται μόνο το τελικό προϊόν της μάθησης και όχι η πορεία του 

μαθητή, προς αυτήν. 

 Αξιολόγηση διαμέσου του Αναλυτικού Προγράμματος: Πραγματοποιείται απ’ 

τον εκπαιδευτικό και με βάση τον R. Taylor (1993), αποτελείται από πέντε 

στάδια:  

(1) Καθορισμός του ετήσιου (μακροπρόθεσμου ή γενικού) στόχου: Με βάση 

αυτά που έχει διδαχθεί και πρέπει να κατέχει, π.χ. να προσθέτει 2 

διψήφιους αριθμούς. 

(2) Ανάλυση του ετήσιου στόχου σε διδακτικούς στόχους: Ένας γενικός 

στόχος μπορεί να αποτελείται από επιμέρους, οι οποίοι θα βοηθήσουν 

στην εμβάθυνση και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. 
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(3) Καθορισμός δοκιμασιών για τον έλεγχο κατοχής των διδακτικών στόχων: 

Για κάθε διδακτικό στόχο, δίνεται μια αντίστοιχη άσκηση, προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν αυτός επιτεύχθηκε. 

(4) Καθορισμός των κριτηρίων κατοχής των στόχων: Το κριτήριο μπορεί να 

είναι είτε το ποσοστό επιτυχίας ή ο ρυθμός παρουσίασης συμπεριφορών 

σε ορισμένο χρόνο. Με βάση αυτό, επιβεβαιώνεται η γνώση. 

(5) Χορήγηση και ερμηνεία του αξιολογικού έργου: Το εργαλείο αξιολόγησης 

δίνεται στο μαθητή παραπάνω από μία φορά, προκειμένου να έχουμε μια 

ολοκληρωμένη εικόνα. Τα χρονικά όρια και τα κριτήρια, πρέπει να είναι 

γνωστά στους μαθητές. 

 Ποιοτική ή γνωστική ανάλυση λαθών: Εντοπίζονται οι έννοιες ή οι 

δεξιότητες που οδήγησαν τον μαθητή σε λανθασμένη ενέργεια. Όμως, 

προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι ακριβή, πρέπει ο ίδιος ο μαθητής 

να περιγράψει τον τρόπο σκέψης του. Γι’ αυτό το λόγο, «του δίνονται 

ασκήσεις και προβλήματα σχετικά με το θέμα που μας ενδιαφέρει, 

ενθαρρύνοντάς τον παράλληλα να περιγράφει φωναχτά ότι κάνει ή 

κάνοντας του κατάλληλες ερωτήσεις» (Dockrell, J. &McShane, J., 1993 – 

Lorenz, J., 1990). Σύμφωνα με τους R. Underhill, A. Uprichard&J. 

Heddens (1980), υπάρχουν τρεις τεχνικές ερωτήσεων: (α) δομημένη 

συνέντευξη, δηλαδή προκαθορισμένες ερωτήσεις με κατηγορίες 

απαντήσεων, (β) κλινική συνέντευξη, οι ερωτήσεις δεν είναι 

προκαθορισμένες, αντίθετα προσαρμόζονται στις απαντήσεις του μαθητή 

και (γ) το διδακτικό πείραμα, το οποίο  με βάση μια διδασκαλία ο μαθητής 

θα αποκτήσει κάποιες γνώσεις και θα είναι σε θέση να εκτελέσει ένα έργο. 

 Αξιολόγηση με βάση το φακέλου υλικού: Δείγματα δηλαδή της εργασίας 

του μαθητή (παρουσίαση λαθών, σκιαγράφηση προόδου, έλεγχος 

αποτελεσμάτων, κλπ.) 

 

Τα λάθη που προκύπτουν κατά την επίλυση προβλημάτων και την εκτέλεση 

αριθμητικών πράξεων, αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για τον 

εκπαιδευτικό, ο οποίος με βάση αυτά θα σχεδιάσει το κατάλληλο πρόγραμμα 

αντιμετώπισης για τον μαθητή. Βέβαια, το πρόγραμμα αυτό πρέπει να ακολουθεί 

κάποιες βασικές αρχές (D. Carnine 1998, C. Mercer&A. Mercer 1997, D. Rivera&D. 
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Smith 1997, L. Serna&J. Patton 1997), που αναφέρονται στο βιβλίο του Αγαλιώτη 

(2000): 

1) Η ανάγκη της αξιόπιστης εκπαιδευτικής αξιολόγησης και του σεβασμού των 

δεδομένων της κατά την επιλογή των διδακτικών στόχων:  Πρέπει τα 

δεδομένα που συλλέγονται απ’ την αξιολόγηση να είναι ακριβή, καθώς αυτά 

θα υποδείξουν το καταλληλότερο πρόγραμμα αντιμετώπισης, προκειμένου να 

αποφευχθεί η χρήση λανθασμένων τεχνικών που όχι μόνο δεν θα βοηθήσουν 

αλλά θα βλάψουν τον μαθητή (Geary, D., 1994 – Crealock, L. &Kronick, D., 

1993 – Dockrell, J. &McShane, J., 1993 – Harding, L., 1986 – Strang, J. 

&Rourke, B., 1985). 

2) Η εξασφάλιση της ενεργητικής συμμετοχής του παιδιού στο πρόγραμμα: Το 

ίδιο το παιδί πρέπει να έχει τη διάθεση να εργαστεί, κεντρίζοντας του το 

ενδιαφέρον με τις δραστηριότητες του, ο εκπαιδευτικός. Όπως αναφέρει και ο 

R. Lock (1996), η χρήση παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή, καθιστά τη 

κατάκτηση των γνώσεων ευκολότερη και προσδίδει προσωπικό νόημα στο 

παιδί. 

3) Ο σεβασμός της ακολουθίας των τρόπων αναπαράστασης της μαθηματικής 

γνώσης: Οι τρόποι αναπαράστασης της γνώσης είναι η πραξιακή (τρεις φορές 

το πέντε), εικονιστική (εικόνες με καραμέλες) και συμβολική (3*5). Ο 

μαθητής πρέπει να κατανοήσει ότι είναι αλληλένδετες και να μάθει να τις 

χρησιμοποιεί συνειδητά και όχι μηχανιστικά. 

4) Η ειδική μέριμνα για τη διδασκαλία εννοιών, κανόνων και ιδιοτήτων: Ο 

μαθητής μαθαίνει γνώσεις, εφαρμογές που του διευκολύνουν την σχολική 

καθημερινότητα. Για παράδειγμα, γνωρίζοντας ότι σε μια πράξη 

πολλαπλασιασμού με το μηδέν, το αποτέλεσμα είναι πάντα μηδέν, ο μαθητής 

εξοικονομεί χρόνο αφού δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει τη πράξη. 

5) Η συνεχής παρακολούθηση της προόδου και η παροχή άμεσης 

ανατροφοδότησης στο μαθητή: Ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρακολουθεί τη 

πρόοδο του μαθητή, δίνοντας συνεχώς ανατροφοδοτήσεις. Μ’ αυτό τον 

τρόπο, το παιδί αντιλαμβάνεται το ενδιαφέρον και ενισχύονται τα κίνητρα 

μάθησής του. Όμως, στόχος δεν είναι η σωστή επίλυση προβλημάτων αλλά η 

παρατήρηση των διαδικασιών που ακολουθεί για να φτάσει στο αποτέλεσμα. 
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6) Η ευελιξία στη χρήση διδακτικών μεθόδων και η προσαρμογή τους στο 

μαθησιακό ύφος του μαθητή: Όπως ανέφερε ο H. Chasty (1991), «Αν το παιδί 

δεν μαθαίνει με τον τρόπο που διδάσκεις, τότε πρέπει να διδάξεις με τον 

τρόπο που μαθαίνει». Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός γράφει τη πράξη 8+2. 

Μπορεί να δώσει στο μαθητή την ευκαιρία να δώσει το αποτέλεσμα, 

προφορικά, γραπτά με συμβολική μορφή, εικονιστική αναπαράσταση, κτλ. Οι 

R. Dunn&K. Dunn (1993), ανέφεραν ότι «οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες στα μαθηματικά πετυχαίνουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα 

όταν διδάσκονται με μια συνδυασμένη οπτική-κιναισθητική προσέγγιση και 

στη συνέχεια δέχονται ανατροφοδότηση κυρίως με ακουστικά και σε 

μικρότερο βαθμό με οπτικά ερεθίσματα». 

7) Η επιδίωξη της αυτοματοποίησης στη χρήση διαδικασιών και δεδομένων: Η 

αυτοματοποιημένη χρήση διαδικασιών, συμβάλλει στη προσοχή, στη μνήμη 

και την αυτοπεποίθηση του παιδιού. Κρίνεται όμως απαραίτητη, πρώτα η 

κατανόηση γιατί αλλιώς ο μαθητής κινδυνεύει να κάνει μηχανιστικές 

κινήσεις, χωρίς να αντιλαμβάνεται το νόημά τους. 

8) Η συστηματική εξοικείωση με τη γλώσσα των μαθηματικών: Τα μαθηματικά 

ως ανεξάρτητη επιστήμη έχουν και το δικό τους λεξιλόγιο. Βασικός 

διδακτικός στόχος λοιπόν πρέπει να αποτελεί η κατανόηση του λεξιλογίου 

αυτού απ’ την πλευρά του μαθητή, με σκοπό τη γλωσσική ανάπτυξή του. 

9) Η απόκτηση στρατηγικών μάθησης: Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

εκτός από τις αδυναμίες που αντιμετωπίζουν, συχνά χρησιμοποιούν 

λανθασμένες στρατηγικές ή ακόμα και καθόλου. Γι’ αυτό το λόγο, είναι 

σημαντικό πέρα απ’ την επιθυμητή γνώση, να διδαχθούν και στρατηγικές 

μάθησης. 

10) Η διδασκαλία επίλυσης προβλημάτων:  Η επίλυση προβλημάτων, συνήθως 

αντιμετωπίζεται ως εφαρμογή αριθμητικών πράξεων, κάτι που είναι 

λανθασμένο. Πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό στόχο με τη χρήση πολλών 

τεχνικών. Για παράδειγμα, απεικόνιση ενός προβλήματος με χειροπιαστά 

υλικά, για την καλύτερη εμπέδωσή του. 

11) Η υποστήριξη της γενίκευσης της μάθησης: Τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν τη γνώση που απέκτησαν σε 

διαφορετικά πλαίσια. Για παράδειγμα, μπορούν να λύσουν ένα μαθηματικό 

πρόβλημα με μια λίστα του σούπερ μάρκετ αλλά τις ίδιες πράξεις δεν 
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μπορούν να τις εφαρμόσουν στη καθημερινή ζωή. Γι’ αυτό, ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να προσαρμόσει ένα πρόβλημα στα ενδιαφέροντα του μαθητή, δηλαδή 

να το συνδέσει με τη καθημερινότητά του. 

12) Η προώθηση της θετικής στάσης του μαθητή προς τα μαθηματικά: Οι 

πεποιθήσεις και τα κίνητρα του μαθητή, επηρεάζουν την εικόνα που έχει 

σχηματίσει για το μάθημα. Έτσι ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που μπορεί με τη 

διδασκαλία του, να βελτιώσει την αυτοεικόνα του μαθητή και ο τελευταίος με 

τη σειρά του, τη στάση του απέναντι στο μάθημα. 

 

Σύμφωνα με τους Κορνηλάκη, Κυπριωτάκη&Μανωλίτση (2010), ο σχεδιασμός 

προγραμμάτων σπουδών στο σχολείο θεωρείται πρωταρχική μορφή πρόληψης των 

δυσκολιών στα μαθηματικά. Συνεχίζοντας, αναφέρουν ότι η πιο αποτελεσματική 

τάση είναι ο καθολικός σχεδιασμός (universaldesign), ο οποίος βασίζεται στη συνεχή 

συλλογή υλικών διδασκαλίας και εύρεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν 

την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένου και παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Βέβαια σημαντική παράγραφος του καθολικού σχεδιασμού είναι η διάταξη της 

ύλης του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα η απαιτητική μορφή των σχολικών 

εγχειριδίων, οδηγούν στην επιφανειακή κάλυψη της ύλης και δεν ενδείκνυται για 

παιδιά μαθησιακές δυσκολίες. αντίθετα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 

πρόγραμμα «BigMathforLittleKids» (Μεγάλα Μαθηματικά για Μικρά Παιδιά) των 

Ginsburg, Greenesκαι Balfranz(2003). Στο οποίο η ύλη ακολουθεί μια νηματοειδή 

διάταξη, όπου κάθε νήμα αποτελεί μια ενότητα π.χ. αριθμοί μέχρι το 5 και 

απαρτίζεται από συνεχόμενα μαθήματα και πολλές εφαρμογές. Μόλις ολοκληρωθεί η 

μία ενότητα, τότε εισάγονται τα νέα γνωστικά αντικείμενα.(Κορνηλάκη, 

Κυπριωτάκη&Μανωλίτσης, 2010) 

Επίσης,σύμφωνα με την Κορνηλάκη και συν. (2010), η επαφή των παιδιών με 

διάφορα αντικείμενα με στόχο την επίλυση προβλημάτων, έχουν νόημα γι’ αυτά, 

καθώς αποτελούν καταστάσεις καθημερινής ζωής και προϋποθέτουν να αξιοποιήσουν 

όλες τις γνώσεις τους, όχι μόνο απ’ το σχολικό αλλά και το κοινωνικό τομέα. Όμως, ο 

συγκεκριμένος τρόπος επίλυσης προβλημάτων απαιτεί επαρκή χρόνο, ενθάρρυνση 

για εύρεση περισσότερων λύσεων, διάφορα υλικά για την αναπαράσταση λύσεων, 
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εργασία σε ομάδες και αιτιολόγηση της εκάστοτε επιλογής τους. Τα παραπάνω 

βασίζονται στο ιαπωνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο μελετήθηκε απ’ τους 

Woodward&Ono (2004). 

Σύμφωνα με τους Fuchs&Fuchs (2001), η οργάνωση της διδασκαλίας 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά, 

πρέπει να γίνεται ως εξής: 

1) Χρησιμοποίηση ποικιλίας διδακτικών δραστηριοτήτων: Δηλαδή η 

παρουσίαση της γνώσης απ’ τον δάσκαλο, συζητήσεις σε ομάδες, 

παιχνίδια ρόλων, χρήση εφαρμογών, κτλ. Κάθε μαθητής δηλαδή κατακτά 

τη νέα γνώση ανάλογα με το γνωστικό του στυλ. 

2) Μετάδοση υψηλών προσδοκιών απ’ τον εκπαιδευτικό στο μαθητή: Οι 

προσδοκίες του εκπαιδευτικού αποτελούν κίνητρο μάθησης για το παιδί. 

3) Διδασκαλία γνωστικών στρατηγικών: Οι μαθητές επεξεργάζονται τις 

μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες, πριν ασχοληθούν με την επίλυση 

προβλημάτων. 

4) Συστηματική χρήση της διδακτικής ακολουθίας «ενέργεια-εικόνα-

σύμβολο»: Δηλαδή οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις ενέργειες στα 

τρισδιάστατα αντικείμενα, δομώντας έτσι μια εννοιολογική βάση. Έπειτα 

περνάνε στο στάδιο των εικόνων, με στόχο να καταλήξουν στο απαιτητικό 

συμβολικό σύστημα. (Κορνηλάκη και συν, 2010) 

 

Επιπρόσθετα, η επιλογή περιεχομένου για την εκπαιδευτική διαδικασία 

αποτελεί έγκαιρο μέτρο παρέμβασης στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα 

μαθηματικά. Για παράδειγμα, δυσκολεύονται να απομνημονεύσουν αριθμητικούς 

συνδυασμούς όπως η προπαίδεια. Αντίθετα, εμφανίζουν πρόοδο στους αλγόριθμους 

και στα απλά προβλήματα. Τα προγράμματα παρέμβασης δίνουν έμφαση στη 

διδασκαλία των αριθμητικών συνδυασμών, αξιοποιώντας τεχνικές συστηματικής 

απομνημόνευσης και ανάκλησης συνδυασμών. (Κορνηλάκη και συν, 2010) 

Ένα πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης αποτελεί η «Αριθμητική Ανάκτηση» 

που δημιουργήθηκε από την Dowker(2001), με στόχο να βοηθήσει παιδιά με 

μαθηματικές δυσκολίες να αναπτύξουν μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες όπως η 
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γραφή αριθμητικών συμβόλων, ανάκληση αποτελεσμάτων, αριθμητικών 

συνδυασμών, κτλ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων, υλικών, 

κ.α. Έχει εφαρμοστεί από εκπαιδευτικούς με μεγάλη επιτυχία. (Κορνηλάκη και συν, 

2010) 

 Οι Price&Ansari (2013), ανέλυσαν δύο ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά εργαλεία 

τα οποία έχουν την βάση τους σε γνωστικά στοιχεία της νευροεπιστήμης, με στόχο να 

αποκατασταθεί η δυσαριθμησία. Το πρώτο, ονομάζεται «Number Race» και έχει 

δημιουργηθεί για να βελτιώνει την ακρίβεια του αριθμητικού μεγέθους. Πιο 

συγκεκριμένα, ζητάει απ’ τους μαθητές να επιλέξουν τον μεγαλύτερο απ’ τους δύο 

πίνακες με κουκίδες που τους εμφανίζονται, παρέχοντας ανατροφοδότηση και 

προσαρμόζοντας το επίπεδο δυσκολίας ανάλογα με την επίδοση στην αριθμητική 

διαφορά των συνόλων. 

 Το δεύτερο πρόγραμμα, φέρει την ονομασία «Graphogame» και έχει σχεδόν 

την ίδια λογική με το προηγούμενο, αφού ζητάει απ’ τα παιδιά να συγκρίνουν σύνολα 

αντικειμένων. Με τη διαφορά, αυτό να δίνει βάση σε ακριβείς αριθμητικές 

ικανότητες, ενώ το πρώτο να έχει μία εκτίμηση κατά προσέγγιση. Ενώ και τα δύο 

προγράμματα οδηγούν σε βελτίωση της απόδοσης στη σύγκριση αριθμών, δεν 

αποφέρουν αποτελέσματα στην γενικότερη καταμέτρηση και αριθμητική. Τέλος, 

υπάρχουν και άλλα προγράμματα που βασίζονται σε νευροεπιστημονικά στοιχεία, 

όπως το «Ευχέρεια και Αυτοματισμός μέσω συστηματικής διδασκαλίας με 

τεχνολογία: FASTT MATH» ή το «Numberwords» του Griffin 2007. (Price&Ansari, 

2013) 

Οι Μαρκοβίτης&Τζουριάδου (1991), αναφέρουν πέντε αρχές που 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών στα Μαθηματικά. 

Αρχικά, για να μάθουν τα παιδιά αριθμητικές πράξεις, χρησιμοποιούν προβλήματα 

απ’ την καθημερινή ζωή. Στη συνέχεια οι ίδιοι οι μαθητές σχεδιάζουν τα δικά τους 

προβλήματα με διάφορα υλικά που διευκολύνουν τα αριθμητικά σύμβολα. Έπειτα, ο 

εκπαιδευτικός μαθαίνει στο παιδί τους βασικούς μαθηματικούς κανόνες όπως της 

αντιμεταθετικής ιδιότητας. Προκειμένου να εφαρμόσει και να ενισχύσει ο μαθητής 

αυτά που έχει αποκτήσει, αξιοποιεί την εξερεύνηση με απλές ή συνεχείς 

επαναλήψεις. Τέλος, η χρήση της αριθμομηχανής ενδείκνυται αφού πρώτα το παιδί 

είναι σε θέση να ελέγχει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 
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Β) Γονείς 

Σύμφωνα με τους Παντελιάδου&Μπότσας (2007), οτιδήποτε συμβαίνει μέσα 

στο οικογενειακό περιβάλλον, όπως οι αντιδράσεις των γονέων και οι συνέπειες 

αυτών, οδηγούν σε συνεχείς αλληλεπιδράσεις. Κάθε οικογένεια ζει σ’ ένα 

περιβάλλον, με χαρακτηριστικά, συνήθειες, αξίες που τους δίνεται ή δημιουργεί η 

ίδια. Έτσι όταν εμφανίζεται ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, ο κάθε γονιός το 

αντιμετωπίζει τελείως διαφορετικά μ’ έναν άλλον. Οι γονείς συνήθως διακατέχονται 

από αισθήματα απογοήτευσης, θυμού και αμφισβήτησης, επιβεβαιώνοντας το 

τελευταίο με το σύνηθες φαινόμενο της αναζήτησης μιας δεύτερης γνώμης, σχετικά 

με τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών. Κρίνεται σημαντικό οι γονείς να μην 

ρίχνουν την ευθύνη στον ειδικό αλλά και ούτε να αλλάζουν συνεχώς τους 

υπεύθυνους, αφού ουσιαστικά είναι οι ίδιοι σε μια διαδικασία άρνησης. Επίσης, οι 

γονείς καλούνται να εστιάζουν στα θετικά σημεία του παιδιού τους και να μην 

βασίζονται σε τυχόν αποτυχίες αλλά ούτε και να θέτουν μη ρεαλιστικούς στόχους. 

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η υπερπροστασία είναι επιθυμητή καθώς πολλές φορές 

μειώνει τόσο τις απαιτήσεις όσο και την προσπάθεια που καταβάλει το 

παιδί.(Παντελιάδου&Μπότσας, 2007) 

Η Βασιλάκη (2013) τονίζει πως οι στάσεις και οι αντιλήψεις των γονέων, 

επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό, την εξέλιξη του παιδιού στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Πιο αναλυτικά, οι γονείς που στηρίζουν το μαθητή, που προσπαθούν να 

του κεντρίσουν το ενδιαφέρον αλλά και να τον παροτρύνουν να έχει πίστη στον ίδιο 

του τον εαυτό, έρχονται πιο κοντά με το παιδί τους. Αντίθετα, οι οικογένειες που 

ασκούν κριτική, δεν εκφράζονται συναισθηματικά, υποτιμούν το παιδί, επιδρούν 

αρνητικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή. Αυτό μπορεί να συμβαίνει 

γιατί οι γονείς δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι η επίδοση με τις ικανότητες είναι κάτι 

διαφορετικό. Ή δεν γνωρίζουν πως μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους, π.χ. με τις 

εργασίες στο σπίτι, κτλ. (Whitford, Chapman & Boersma, 1982) Τέλος, πρέπει να 

επισημανθεί ότι η συμπεριφορά του κάθε παιδιού είναι στην ουσία η ανταπόκρισή 

του στο ρόλο που του έχει αναθέσει ο γονέας. (Βασιλάκη, 2013) 
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Μέθοδος 
 

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των μαθησιακών παρεμβάσεων 

που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί σε παιδιά με ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στη Β’ 

Δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αποσκοπούσε να αντλήσει πληροφορίες για 

το προφίλ των εκπαιδευτικών (επιμόρφωση, μεθόδους διδασκαλίας), την κατάσταση 

που επικρατεί στο χώρο εργασίας τους (υποδομές, συνεργασία) καθώς και τις 

ανάγκες τους για την αποτελεσματικότερη στήριξη των μαθητών με Μαθησιακές 

Δυσκολίες. 

 

 

Ερευνητικά Ερωτήματα 

 Σε ποιο βαθμό γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τα σημάδια που υποδηλώνουν την 

ύπαρξη Μαθησιακών Δυσκολιών; 

 Οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν κάποιο πρόγραμμα αντιμετώπισης; Και αν ναι, 

υπήρξε ικανοποιητική πρόοδος, μετά την εφαρμογή του προγράμματος; 

 Ποιες είναι οι κυριότερες ανάγκες των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τους ίδιους 

για την αποτελεσματικότερη στήριξη των μαθητών με Μαθησιακές 

Δυσκολίες; 

 

 

Συμμετέχοντες 

Οι συμμετέχοντες της συγκεκριμένης έρευνας επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της 

τυχαίας δειγματοληψίας. Πιο αναλυτικά, στην έρευνα συμμετείχαν 51 εκπαιδευτικοί 

οι οποίοι ήταν Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και οι Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δημοτικά σχολεία στις πόλεις της Κατερίνης και της 

Φλώρινας. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 33 γυναίκες και 18 άντρες, που δίδασκαν 

στην Β’ Δημοτικού, με την πλειοψηφία να έχουν ηλικία πάνω από 51 χρονών και 

εκπαιδευτική υπηρεσία 16-30 χρόνια. 

 

 

Μέσα συλλογής δεδομένων 
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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίων. Ζητήθηκε απ’ τους εκπαιδευτικούς να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

που αφορούσαν την επιμόρφωσή τους, τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούν, 

τις υποδομές του σχολείου στο οποίο εργάζονται, το επίπεδο συνεργασίας με γονείς 

και συναδέλφους αλλά και τις ανάγκες τους για περαιτέρω στήριξη των μαθητών με 

Μαθησιακές Δυσκολίες. Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να συμπληρώσουν τα 

δημογραφικά στοιχεία τους, όπως το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, τη θέση τους, τον αριθμό των μαθητών τους με και χωρίς Μαθησιακές 

Δυσκολίες αλλά και αν είναι κάτοχοι σεμιναρίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος 

αναφορικά με τις Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Στη συνέχεια, υπήρχαν 11 ερωτήσεις δομημένες με μορφή κλίμακας τύπου Likert, 

που αφορούσαν τις μεθόδους διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, το επίπεδο 

εξοικείωσης με τα σημάδια των Μαθησιακών Δυσκολιών, το επίπεδο συνεργασίας με 

τους γονείς και τους συναδέλφους, κ.α. Ενδεικτικά κάποιες απ’ τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου είναι οι ακόλουθες: 

 Εφαρμόζετε εξατομικευμένη ή διαφοροποιημένη διδασκαλία για τον κάθε 

μαθητή σας; 

 Γνωρίζετε ποια είναι τα σημάδια που υποδηλώνουν την ύπαρξη Μαθησιακών 

Δυσκολιών; 

 Ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών σας με 

Μαθησιακές Δυσκολίες; 

 Οι υποδομές του σχολείου στο οποίο εργάζεστε, σας επιτρέπουν να 

εφαρμόσετε το πρόγραμμα διδασκαλίας που επιθυμείτε; 

Δίπλα από κάθε ερώτηση υπήρχαν, πέντε στήλες με την ακόλουθη διαβάθμιση: 

Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Πάρα πολύ. Οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωναν με ένα 

«Χ», στο αντίστοιχο κουτάκι του πίνακα. 

Τέλος, υπήρχε μία ερώτηση πολλαπλής επιλογής στην οποία οι εκπαιδευτικοί 

είχαν 5 διαθέσιμες απαντήσεις και τους δίνονταν η δυνατότητα να επιλέξουν 

παραπάνω από μία απάντηση. Η ερώτηση ήταν η εξής: 

 Ποιες θεωρείται ότι είναι οι κυριότερες ανάγκες σας για την 

αποτελεσματικότερη στήριξη των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες; 

Για την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, 

χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS (Superior Performance Software System). 

 

 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων 
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Ο χρόνος που χρειάστηκε για την διαδικασία συλλογής δεδομένων ήταν 2 

εβδομάδες. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων 

και απαντήθηκαν την ίδια κιόλας στιγμή, με μεγάλη προθυμία απ’ τους 

εκπαιδευτικούς. Αρχικά, εξηγούσα το θέμα της πτυχιακής μου εργασίας και πόσο 

πολύτιμη θα ήταν η βοήθειά τους. Στη συνέχεια, τόνισα ότι το ερωτηματολόγιο ήταν 

ανώνυμο και θα χρειαζόταν μόνο 5 λεπτά απ’ το χρόνο τους. Επίσης, όπου κρίνονταν 

αναγκαία κάποια διευκρίνιση όπως στην περίπτωση της λέξης ΤΠΕ, καθώς δεν ήταν 

κατανοητή απ’ όλους τους συμμετέχοντες, ήμουν στην διάθεσή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Αποτελέσματα 
 

Το δείγμα αποτελείται από 33 γυναίκες (64,71%) και 18 άντρες (35,29%). 

 

Γράφημα 1: Φύλο δείγματος 

 

 

 

 

Στην έρευνα 16 εκπαιδευτικοί (31,4%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 51 

και άνω. Ακολουθούν 12 εκπαιδευτικοί (23,5%) και εξίσου 12 εκπαιδευτικοί (23,5%) 

που ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες των 22-30 και 31-40 ετών. 

Πίνακας 1: Ηλικία εκπαιδευτικών 
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Οι 20 εκπαιδευτικοί (39,2%) δήλωσαν ότι έχουν προϋπηρεσία 16-30 χρόνια. 

Ακολουθούν 13 εκπαιδευτικοί (25,5%) που αντιστοιχούν σε 6-15 χρόνια 

εκπαιδευτικής υπηρεσίας.  

Πίνακας 2: Χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας 

 

 

 

 

 

 

Το δείγμα αποτελούνταν από 32 εκπαιδευτικούς Εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (62,7%). Η αμέσως επόμενοι είναι οι Εκπαιδευτικοί 

Ειδικοτήτων με την επιλογή Άλλο (21,6%). 

Πίνακας 3: Θέση 
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Οι 6 εκπαιδευτικοί (11,8%) του δείγματος δήλωσαν ότι έχουν 17 μαθητές. 

Αντίστοιχα, 6 εκπαιδευτικοί (11,8%) δήλωσαν ότι έχουν 22 μαθητές στην τάξη. 

Πίνακας 4: Αριθμός μαθητών στην τάξη 

 

 

 

 

                                       

Οι 16 εκπαιδευτικοί (31,4%) δήλωσαν ότι δεν έχουν κανένα μαθητή με 

Μαθησιακές Δυσκολίες στην τάξη τους. Ακολουθούν 13 εκπαιδευτικοί (25,5%) οι 

οποίοι δήλωσαν ότι έχουν 2 μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στην τάξη τους. 

Πίνακας 5: Αριθμός μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στην τάξη 
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Οι 40 εκπαιδευτικοί (78,43%) δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει κάποιο 

σεμινάριο σχετικά με τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Ακολουθούν 6 εκπαιδευτικοί 

(11,76%), οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Τέλος, 5 εκπαιδευτικοί 

(9,80%) δήλωσαν ότι έχουν και τα δύο. 

 

 

 

 

 

Γράφημα 2: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

 

Γράφημα 2: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
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Οι 17 εκπαιδευτικοί (33,3%) υποστήριξαν ότι εφαρμόζουν αρκετά 

εξατομικευμένη ή διαφοροποιημένη διδασκαλία. Ακολουθούν 12 εκπαιδευτικοί 

(23,5%) που δήλωσαν ότι εφαρμόζουν λίγο την εξατομικευμένη ή διαφοροποιημένη 

διδασκαλία. 

Πίνακας 6: Εφαρμόζετε εξατομικευμένη ή διαφοροποιημένη διδασκαλία για τον 

κάθε μαθητή σας; 

 

 

 

 

Οι 17 εκπαιδευτικοί (33,3%) δήλωσαν ότι γνωρίζουν αρκετά τα σημάδια που 

υποδηλώνουν την ύπαρξη των Μαθησιακών Δυσκολιών. Ακολουθούν 15 

εκπαιδευτικοί (29,4%) που υποστήριξαν ότι γνωρίζουν πολύ τα σημάδια των 

Μαθησιακών Δυσκολιών. 

Πίνακας 7: Γνωρίζετε ποια είναι τα σημάδια που υποδηλώνουν την ύπαρξη 

Μαθησιακών Δυσκολιών; 
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Οι 16 εκπαιδευτικοί (31,4%) υποστήριξαν ότι έχουν συζητήσει αρκετά με 

συναδέλφους, ώστε να βρουν ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης. Ακολουθούν 12 

εκπαιδευτικοί (23,5%) που δήλωσαν ότι έχουν μιλήσει πολύ με συναδέλφους και 

αντίστοιχα 12 εκπαιδευτικοί (23,5%)  που υποστήριξαν ότι έχουν συζητήσει πάρα 

πολύ με συναδέλφους. 

Πίνακας 8: Έχετε συζητήσει με συναδέλφους, προκειμένου να σας προτείνουν 

ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης; 

 

 

 

 

Οι 20 εκπαιδευτικοί (39,2%) του δείγματος δήλωσαν ότι συνεργάζονται πολύ 

με τους γονείς των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Ακολουθούν 12 εκπαιδευτικοί 

(23,5%) που υποστήριξαν ότι συνεργάζονται αρκετά με τους γονείς. 

Πίνακας 9: Ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών σας 

με Μαθησιακές Δυσκολίες; 
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Οι 15 εκπαιδευτικοί (29,4%) δήλωσαν ότι δεν έχουν καθόλου την 

αρμοδιότητα να παραπέμψουν ένα μαθητή τους στο Κ.Ε.Σ.Υ. Ακολουθούν 11 

εκπαιδευτικοί (21,6%) που υποστήριξαν ότι έχουν σε αρκετό βαθμό την αρμοδιότητα, 

ενώ αντίστοιχα 11 εκπαιδευτικοί (21,6%) υποστήριξαν ότι την έχουν σε βαθμό πολύ. 

Πίνακας 10: Πιστεύετε ότι έχετε την αρμοδιότητα να παραπέμψετε ένα μαθητή 

σας στο Κ.Ε.Σ.Υ.; 

 

 

 

 

 

Οι 38 εκπαιδευτικοί (74,5%) δήλωσαν ότι δεν προσδοκούν καθόλου τις ίδιες 

επιδόσεις απ’ όλους τους μαθητές τους (με και χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες). 

Ακολουθούν 6 εκπαιδευτικοί (11,8%) που υποστήριξαν ότι προσδοκούν αρκετά τις 

ίδιες επιδόσεις. 

Πίνακας 11: Προσδοκάτε τις ίδιες επιδόσεις απ’ όλους τους μαθητές σας (με και 

χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες); 
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Οι 18 εκπαιδευτικοί (35,3%) δήλωσαν ότι καταγράφουν αρκετά τις επιδόσεις 

των μαθητών του αλλά και αντίστοιχα 18 εκπαιδευτικοί (35,3%) δήλωσαν ότι 

καταγράφουν πολύ τις επιδόσεις. Ακολουθούν 9 εκπαιδευτικοί (17,6%) που 

υποστήριξαν ότι καταγράφουν πάρα πολύ τις επιδόσεις των μαθητών τους. 

Πίνακας 12: Καταγράφετε τις επιδόσεις των μαθητών σας (π.χ. portfolio), με 

στόχο την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση; 

 

 

 

 

 

Οι 20 εκπαιδευτικοί (39,2%) υποστήριξαν ότι υπήρξε αρκετά ικανοποιητική 

πρόοδος μετά την εφαρμογή κάποιου προγράμματος αντιμετώπισης. Ακολουθούν 17 

εκπαιδευτικοί (33,3%) που δήλωσαν ότι υπήρξε πολύ ικανοποιητική πρόοδος. 

Πίνακας 13: Υπήρξε ικανοποιητική πρόοδος, μετά την εφαρμογή κάποιου 

προγράμματος αντιμετώπισης; 
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Οι 18 εκπαιδευτικοί (35,3%) του δείγματος δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν πολύ 

ΤΠΕ κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Ακολουθούν 15 εκπαιδευτικοί (29,4%) που 

υποστήριξαν ότι αξιοποιούν πάρα πολύ ΤΠΕ κατά την διάρκεια του μαθήματος. 

Πίνακας 14: Αξιοποιείτε την χρήση ΤΠΕ, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία; 

 

 

 

 

 

Οι 17 εκπαιδευτικοί (33,3%) υποστήριξαν ότι οι υποδομές του σχολείου στο 

οποίο εργάζονται τους επιτρέπουν πάρα πολύ να εφαρμόσουν το πρόγραμμα 

διδασκαλίας που επιθυμούν. Ακολουθούν 14 εκπαιδευτικοί (27,5%) που δήλωσαν ότι 

οι υποδομές του σχολείου, τους βοηθούν αρκετά στο πρόγραμμα διδασκαλίας που 

επιθυμούν. 

Πίνακας 15: Οι υποδομές του σχολείου στο οποίο εργάζεστε, σας επιτρέπουν να 

εφαρμόσετε το πρόγραμμα διδασκαλίας που επιθυμείτε; 
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Οι 17 εκπαιδευτικοί (33,3%) του δείγματος δήλωσαν ότι οι υπόλοιποι μαθητές 

αντιμετωπίζουν με αρκετό σεβασμό το παιδί ή τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Αντίστοιχα 17 εκπαιδευτικοί (33,3%) δήλωσαν ότι αντιμετωπίζονται με πάρα πολύ 

σεβασμό. Ακολουθούν 14 εκπαιδευτικοί (27,5%) που υποστήριξαν ότι 

αντιμετωπίζονται με πολύ σεβασμό. 

Πίνακας 16: Οι υπόλοιποι μαθητές σας, αντιμετωπίζουν το παιδί ή τα παιδιά με 

Μαθησιακές Δυσκολίες, με σεβασμό; 

 

 

 

 

Οι 35 εκπαιδευτικοί (25,2%) δήλωσαν ότι η κυριότερη ανάγκη τους για 

αποτελεσματικότερη στήριξη των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, αποτελούν τα 

κατάλληλα εποπτικά μέσα και υλικά. Ακολουθούν 34 εκπαιδευτικοί (24,5%) που 

υποστήριξαν ότι κυριότερη ανάγκη είναι αυτή της επιμόρφωσης. 

Πίνακας 17: Ποιες θεωρείται ότι είναι οι κυριότερες ανάγκες σας για την 

αποτελεσματικότερη στήριξη των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες; 
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Συζήτηση 
 

Η παρούσα εργασία είχε στόχο να διερευνήσει τις μαθησιακές παρεμβάσεις που 

εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί σε παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στη Β΄ 

Δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούσαν τον βαθμό που 

οι εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμένοι με τα σημάδια που υποδηλώνουν την ύπαρξη 

Μαθησιακών Δυσκολιών, την αξιοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης και τα 

αποτελέσματά τους, καθώς και τις ανάγκες των ίδιων των εκπαιδευτικών 

προκειμένου να στηρίξουν αποτελεσματικότερα τους μαθητές με Μαθησιακές 

Δυσκολίες.  

 Με βάση τις απαντήσεις των ερωτώμενων, ο αριθμός των μαθητών στην τάξη 

τους είναι 17-22 μαθητές με τους περισσότερους να δηλώνουν ότι δεν έχουν κανένα 

μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες. Αναφορικά με την επιμόρφωσή τους, η 

πλειοψηφία δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο σχετικό σεμινάριο, ενώ 

υπόλοιποι έχουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή και τα δύο. Η τάση αυτή προς 

επιμόρφωση, με βάση την έρευνα της Γιαννοπούλου (2004), είχε ξεκινήσει ήδη απ’ 

την δεκαετία του ΄80, με αποκορύφωμα την δεκαετία του ΄90. Τις δεκαετίες αυτές, 

ανάμεσα στα μαθήματα που χαρακτηρίστηκαν χρήσιμα για το διδακτικό έργο, είναι 

αυτό της Ειδικής Αγωγής. Επίσης, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι 

εφαρμόζουν αρκετά εξατομικευμένη ή διαφοροποιημένη διδασκαλία, κάτι το οποίο 

επιβεβαιώνεται και στην έρευνα της Αρώνη (2019), όπου οι μαθητές που 

συμμετείχαν, εξέφρασαν ως σημαντική ενέργεια προκειμένου να ενισχυθεί το 

αίσθημα του ανήκειν στη σχολική τάξη, τις παρεμβάσεις σε μεθόδους διδασκαλίας.  

Οι περισσότεροι καταγράφουν τις επιδόσεις των μαθητών τους και γνωρίζουν 

αρκετά τα σημάδια που υποδηλώνουν Μαθησιακές Δυσκολίες. Στον ίδιο βαθμό έχουν 

συζητήσει με συναδέλφους για να βρουν ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης, το οποίο 

έχει ικανοποιητική πρόοδο. Από την έρευνα της Αστέρη (2006), διαπιστώνεται το 

γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να βρουν χρόνο συνεργασίας και 

επικοινωνούν με συναδέλφους άλλης τάξης ή ειδικοτήτων. Επιπρόσθετα, δήλωσαν 

ότι συνεργάζονται πολύ με τους γονείς των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Το 

παραπάνω ταυτίζεται με την έρευνα του Μάνεση (2004), η οποία αναφέρει πως οι 

γονείς σήμερα, ενδιαφέρονται περισσότερο για την επίδοση των παιδιών τους στο 

σχολείο, σε σύγκριση με το παρελθόν. Ακόμη, η πλειοψηφία των ερωτώμενων 

υποστήριξε ότι δεν έχει καθόλου την αρμοδιότητα να παραπέμψει ένα μαθητή της 

στο Κ.Ε.Σ.Υ. και δεν προσδοκά τις ίδιες επιδόσεις απ’ τους μαθητές με και χωρίς 

Μαθησιακές Δυσκολίες. 

 H αντιμετώπιση των παιδιών αυτών απ’ τους συμμαθητές τους γίνεται με 

αρκετό σεβασμό. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά με 

Μαθησιακές Δυσκολίες, αντιλαμβάνονται γενικά τις φιλικές σχέσεις ως μια εύκολη 

διαδικασία. Σύμφωνα με την Αρώνη (2019), όμως εξαιτίας των χαμηλών κοινωνικών 

δεξιοτήτων που κατέχουν, χαρακτηρίζονται ως εσωστρεφή και διστακτικά. Ακόμη, οι 
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περισσότεροι εκπαιδευτικοί εντάσσουν την χρήση ΤΠΕ κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία και υποστήριξαν ότι οι υποδομές του σχολείου στο οποίο εργάζονται 

συμβάλλουν πάρα πολύ στο σχεδιασμό της διδασκαλίας που επιθυμούν. Τέλος, 

δήλωσαν ότι η κυριότερη ανάγκη τους για την αποτελεσματικότερη στήριξη των 

μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, είναι η χρήση κατάλληλων εποπτικών μέσων 

και υλικών. 

Στην παρούσα εργασία όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών αξιοποιούν ΤΠΕ κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, εφαρμόζουν 

εξατομικευμένη ή διαφοροποιημένη διδασκαλία, είναι εξοικειωμένοι με τα σημάδια 

που υποδηλώνουν Μαθησιακές Δυσκολίες, κάτι για το οποίο προφανώς ευθύνεται η 

επιμόρφωσή τους. Σύμφωνα με την έρευνα της Μούσιου-Μυλωνά (2005), η 

επιμόρφωση αποτελεί σημαντικό παράγοντα, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να είναι 

σε θέση να εφαρμόζουν καινοτόμες και εναλλακτικές μεθόδους γλωσσικής 

διδασκαλίας. Ακόμη, σύμφωνα με τον Αγαλιώτη (2008), σε έρευνα που συμμετείχαν 

εκπαιδευτικοί, δήλωσαν ότι μπορούν να αναγνωρίσουν σε μέτριο βαθμό τα σημάδια 

των Μαθησιακών Δυσκολιών. 

 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος έχουν 

κάποιου είδους επιμόρφωση στο κλάδο των Μαθησιακών Δυσκολιών. Αυτό ήταν 

αναμενόμενο, καθώς ο ανταγωνισμός της αγοράς εργασίας, η θέληση του ατόμου να 

εξελιχθεί αλλά και το γεγονός ότι πλέον οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν αποτελούν 

απαγορευμένο θέμα προς συζήτηση όπως στο παρελθόν, οδηγούν στην δια βίου 

μάθηση. Επιπλέον, στο ερώτημα για τις κυριότερες ανάγκες των εκπαιδευτικών για 

την αποτελεσματικότερη στήριξη των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, μόλις ένα 

μικρό ποσοστό, δήλωσε ότι θα ήθελε την υποστήριξη από τον συντονιστή 

εκπαιδευτικού έργου. Το παραπάνω μπορεί να ερμηνευτεί με βάση το γεγονός ότι 

κάθε εκπαιδευτικός επιδιώκει να έχει ο ίδιος μόνο τον έλεγχο της τάξης του, 

αποφεύγοντας έτσι κάθε βοήθεια και αξιολόγηση του έργου του. 

Περιορισμοί της Έρευνας 

 Ως περιορισμοί της έρευνας θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν: α) ο αριθμός 

των συμμετεχόντων που ανέρχεται στους 51, καθώς ένα μεγαλύτερο δείγμα θα  ήταν 

πιθανόν και πιο αξιόπιστο για να οδηγήσει σε πιο ασφαλή συμπεράσματα, β) η 

επιλογή της ερευνήτριας να πραγματοποιηθεί σε δύο πόλεις (Κατερίνη, Φλώρινα), 

ενώ ένα δείγμα που θα περιελάμβανε περισσότερες πόλεις, θα ήταν λογικά πιο 

έγκυρο και γ) η ανεπάρκεια κατανόησης του ερωτηματολογίου, καθώς σε 

περιπτώσεις όπως το ακρωνύμιο ΤΠΕ χρειάζονταν να δοθούν περαιτέρω 

διευκρινίσεις.  

Προτάσεις για Μελλοντικές Έρευνες 

 Μία πρόταση για περαιτέρω μελέτη θα μπορούσε να αποτελέσει η διενέργεια 

μίας αντίστοιχης έρευνας αλλά σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο 

να εντοπιστούν διαφορές μεταξύ των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, μία ποιοτική μελέτη, για παράδειγμα η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε τεχνικές που υποστηρίζουν μαθητές με 

Μαθησιακές Δυσκολίες, προκειμένου να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα ή μη 

των τεχνικών αυτών. Τέλος, μία μελέτη μεταξύ εκπαιδευτικών που εργάζονται σε 

αστικά κέντρα και νησιά, θα αποτελούσε μία ενδιαφέρον σύγκριση και θα απεικόνιζε 

την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Συμπεράσματα 
 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί είναι σε 

μεγάλο βαθμό εξοικειωμένοι με την ύπαρξη των Μαθησιακών Δυσκολιών στην τάξη 

τους. Το παραπάνω γίνεται αντιληπτό μέσω της επιμόρφωσή τους, των διαφορετικών 

μεθόδων διδασκαλίας και προγραμμάτων αντιμετώπισης που χρησιμοποιούν, το καλό 

επίπεδο συνεργασίας τόσο με τους συναδέλφους τους όσο και με τους γονείς των 

παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Ακόμη, αξιοποιούν την χρήση ΤΠΕ κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία και το περιβάλλον εργασίας, τους ευνοεί στο σχεδιασμό της 

εκάστοτε διδασκαλίας. Επίσης, τονίζουν ότι τα εποπτικά μέσα και υλικά, είναι η 

κυριότερη ανάγκη τους, προκειμένου να στηρίξουν αποτελεσματικότερα τους 

μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Συμπληρωματικά, όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών με Μαθησιακές 

Δυσκολίες, προτείνεται η διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την 

εξοικείωση των εκπαιδευτικών για την σωστή χρήση τόσο των ΤΠΕ όσο και των 

εποπτικών μέσων και υλικών. Καθώς, υπάρχει πληθώρα εφαρμογών και μέσων που 

μπορεί να χρησιμοποιούνται ακόμα και λανθασμένα. Τέλος, σημαντικό παράγοντα 

αποτελεί η ίδια η οικογένεια, η οποία είναι αυτή που πρέπει να στηρίξει πρώτη το 

παιδί. Πάντα, όμως με την καθοδήγηση των αρμόδιων φορέων και ειδικών. 
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Παράρτημα 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Ονομάζομαι Γλάρου Ειρήνη και το παρακάτω ερωτηματολόγιο αφορά την εκπόνηση 

της πτυχιακής μου εργασίας «Διερεύνηση των μαθησιακών παρεμβάσεων που 

εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη Β’  

δημοτικού». Η συμπλήρωσή του είναι ανώνυμη και θα χρειαστούν μόνο 5 λεπτά απ’ 

το χρόνο σας. Σας ευχαριστώ, εκ των προτέρων. 

 

Συμπληρώστε μ’ ένα «Χ» στο κουτάκι της επιλογής σας. 

1) Φύλο:     

             Γυναίκα                    Άντρας  

 

2) Ηλικία: 

 

 22-30                       31-40                         41-50                      51 και άνω    

 

3) Χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας: 

 0-5                           6-15                          16-30                      31 και άνω 

 

4) Θέση: 

       Διευθυντής 

       Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας 

       Εκπαιδευτικός Ειδικού Σχολείου 

       Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής 

       Άλλο  

 

5) Αριθμός μαθητών στην τάξη σας:  ……….       

                                                                         

6) Αριθμός μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στην τάξη σας: ……… 
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7) Έχετε παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο ή είστε κάτοχος μεταπτυχιακού 

διπλώματος αναφορικά με τις Μαθησιακές Δυσκολίες; 

Σεμινάριο                   Μεταπτυχιακό                  Και τα δύο 

 

Συμπληρώστε μ’ ένα «Χ» στο παρακάτω πίνακα. 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

8) Εφαρμόζετε 

εξατομικευμένη ή 

διαφοροποιημένη 

διδασκαλία για 

τον κάθε μαθητή 

σας; 

     

9) Γνωρίζετε ποια 

είναι τα σημάδια 

που 

υποδηλώνουν την 

ύπαρξη 

Μαθησιακών 

Δυσκολιών; 

     

10) Έχετε συζητήσει 

με συναδέλφους, 

προκειμένου να 

σας προτείνουν 

ένα πρόγραμμα 

αντιμετώπισης; 

     

11) Ποιο είναι το 

επίπεδο 

συνεργασίας με 

τους γονείς των 

μαθητών σας με 

Μαθησιακές 

Δυσκολίες; 

     

12)  Πιστεύετε ότι 

έχετε την 

αρμοδιότητα να 

παραπέμψετε ένα 

μαθητή σας στο 

Κ.Ε.Σ.Υ.; 

     

13)  Προσδοκάτε τις 

ίδιες επιδόσεις 

απ’ όλους τους 

μαθητές σας (με 

και χωρίς 

Μαθησιακές 

Δυσκολίες); 
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14) Καταγράφετε τις 

επιδόσεις των 

μαθητών σας 

(π.χ. portfolio), 

με στόχο την 

αποτελεσματικότ

ερη αξιολόγηση; 

     

15) Υπήρξε 

ικανοποιητική 

πρόοδος, μετά 

την εφαρμογή 

κάποιου 

προγράμματος 

αντιμετώπισης; 

     

16) Αξιοποιείτε την 

χρήση ΤΠΕ, κατά 

την εκπαιδευτική 

διαδικασία; 

     

17)  Οι υποδομές του 

σχολείου στο 

οποίο εργάζεστε, 

σας επιτρέπουν 

να εφαρμόσετε το 

πρόγραμμα 

διδασκαλίας που 

επιθυμείτε; 

     

18)  Οι υπόλοιποι 

μαθητές σας, 

αντιμετωπίζουν 

το παιδί ή τα 

παιδιά με 

Μαθησιακές 

Δυσκολίες, με 

σεβασμό; 

     

 

19)  Ποιες θεωρείται ότι είναι οι κυριότερες ανάγκες σας για την 

αποτελεσματικότερη στήριξη των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες; 

 

Περισσότερος διδακτικός χρόνος   

             Επιμόρφωση 

             Υποστήριξη από τα Κ.Ε.Σ.Υ. 

             Υποστήριξη από το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου 

             Κατάλληλα εποπτικά μέσα και υλικά 
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