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Περίληψη 

 

      Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια λήψης πτυχίου από 

το τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  

Στο πρώτο κεφάλαιο που αποτελείται από το θεωρητικό μέρος, περιγράφεται 

το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο για την περάτωσή της. Aναλυτικότερα 

παρουσιάζονται τα μεταγνωστικά ελλείμματα που παρουσιάζουν τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης αναλύονται και ο ορισμός, η αιτιολογία και τα 

χαρακτηριστικά των Μαθησιακών δυσκολιών. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η ερευνητική προσέγγιση της εργασίας  περιγράφεται, η 

μεθοδολογία που ακολουθείται και τα μέσα της έρευνας. Στοχεύουμε να 

αναλύσουμε του τρόπους αντιμετώπισης των μεταγνωστικών ελλειμμάτων, 

από την πλευρά των εκπαιδευτικών, καθώς και το πώς αξιολογούν την δική 

τους επιτυχία σε σχέση με την αντιμετώπιση των μεταγνωστικών ελλειμμάτων, 

μέσα από μια ποσοτική έρευνα και ανάλυση των δεδομένων. Η στατιστική 

ανάλυση έδειξε πως οι εκπαιδευτικοί δεν είναι καταλλήλως προετοιμασμένοι 

να αντιμετωπίσουν τα μεταγνωστικά ελλείμματα των μαθητών με Μαθησιακές 

δυσκολίες.   

 

 

Λέξεις κλειδιά:  Μαθησιακές Δυσκολίες, μετάγνωση, μεταγνωστικό έλλειμμα, 

μεταγνωστικές στρατηγικές, εκπαίδευση 
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Abstract  

 

       The present thesis was prepared in the context of obtaining a decree from 

the Department of Primary Education, of the University of Western Macedonia. 

In the first chapter, which consists of the theoretical part, the basic theoretical 

background for the completion of the thesis is described. In more detail the 

metacognitive deficits of children with Learning Difficulties are presented. The 

definition, aetiology and characteristics of Learning Difficulties are also 

analyzed.  The second chapter presents the research approach of the study is 

described, the methodology followed and the research instruments used. We 

aim to analyze the ways of coping with metacognitive deficits, from the 

teachers' point of view, and how they evaluate their own success in relation to 

coping with metacognitive deficits, through a quantitative survey and data 

analysis. Statistical analysis showed that teachers are not adequately prepared 

to address the metacognitive deficits of students with Learning Disabilities.   

 

 

Key words:  Learning Difficulties, metacognition, metacognitive deficit, 

metacognitive strategies, education 
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Εισαγωγή 

 

         Το θέμα των  μαθησιακών δυσκολιών είναι αναμφίβολα ένα ζήτημα που, 

προβληματίζει ιδιαίτερα την εκπαιδευτική κοινότητα. Εδώ και αρκετά χρόνια 

και ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικοί μελετητές και εκπαιδευτικοί 

ερευνούν τις μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές. Πρόκειται 

για δυσκολίες που παρατηρούνται στους μαθητές οι οποίοι, προσπαθούν να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σχολικής πραγματικότητας. Η αιτία που 

έκανε όλους τους αρμόδιους και ευαισθητοποιημένους, φορείς να ασχοληθούν 

με τις μαθησιακές δυσκολίες είναι ότι επηρεάζουν άμεσα και σχεδόν σε 

καθημερινή βάση την ακαδημαϊκή εξέλιξη των μαθητών, ενώ τείνουν να έχουν 

επιπτώσεις και στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων ( Κάκουρος,& 

Μανιαδάκη, 2004). 

   Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες από εκπαιδευτικούς και μελετητές δείχνουν 

πως προϋπόθεση για την σχολική επιτυχία , δεν είναι απλά η εκμάθηση 

κάποιων στρατηγικών και η κατοχή γνώσεων αλλά και ο ταυτόχρονος 

συνδυασμός και χρήση όλων αυτών των στρατηγικών με βάση τις 

μεταγνωστικές δεξιότητες. ( Παντελιάδου, 2011). Τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες παρουσιάζουν ελλείμματα στις στρατηγικές τους, οι οποίες είναι 

απλούστερες και λιγότερο αποτελεσματικές σε σύγκριση με τους 

συνομήλικούς τους ( Swanson, 1987).  Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες , 

παρουσιάζον σημαντικά μεταγνωστικά ελλείμματα σε τομείς όπως, η 

αναγνώριση των απαιτήσεων ενός έργου και του σχεδιασμού του. Ακόμη στην 

επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών, στην παρακολούθηση 

και ρύθμιση της απόδοσής τους, καθώς και στην αξιολόγηση των 

επιτευγμάτων τους στο γνωστικό  έργο ( Wong, 1996). Επιπλέον ακόμη και 

εάν γνωρίζουν στρατηγικές δεν διαθέτουν, την απαραίτητη ευελιξία ,ώστε να 

επιλέξουν την σωστή και ταχεία αλλά, αποτελεσματική εναλλαγή μεταξύ των 

διαφορετικών στρατηγικών.  
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  Λαμβάνοντας, υπόψη τις συνθήκες που υπάρχουν, στην εργασία αυτή γίνεται 

προσπάθεια προσέγγισης των Μαθησιακών Δυσκολιών και των 

μεταγνωστικών ελλειμμάτων καθώς και των διάφορων πλευρών που 

σχετίζονται με αυτά. Η παρούσα εργασία αποτελείται από δυο κεφάλαια το 

πρώτο είναι το θεωρητικό και το δεύτερο το ερευνητικό. Σκοπός της εργασίας 

αυτής είναι, να γίνει μια προσπάθεια κατανόησης του ρόλου και της σημασίας 

που έχει η μεταγνώση στο  χώρο της εκπαίδευσης και ακόμη, πιο 

συγκεκριμένα στο πλαίσιο των μαθησιακών δυσκολιών, μέσω της 

βιβλιογραφίας αλλά και μέσα από, την έρευνα. Ταυτόχρονα γίνεται και μια 

προσπάθεια να, προκληθεί ενδιαφέρον για περαιτέρω συζήτηση και προώθηση 

της μεταγνώσης, στους χώρους και τα μαθήματα της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

   Αναγκαιότητα της έρευνας: Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει, τα 

μεταγνωστικά ελλείμματα των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες της Ε΄ και  

της Στ΄  δημοτικού  από την σκοπιά των δασκάλων τους. Η διεξαγωγή της 

έρευνας κρίνεται σημαντική, διότι διαπιστώνεται έλλειψη παρόμοιων ερευνών 

που αφορούν όχι μόνο τα μεταγνωστικά ελλείμματα, αλλά και γενικότερα τον 

τομέα της μεταγνώσης και την σχέση του με τις μαθησιακές δυσκολίες στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

   Στο θεωρητικό μέρος αποσαφηνίζονται οι βασικές έννοιες και τα θέματα που 

πραγματεύεται η εργασία. Αρχικά στην πρώτη ενότητα προσδιορίζεται η 

έννοια και ο ορισμός των μαθησιακών δυσκολιών. Στην συνέχεια στην 

ενότητα 1.2 παραθέτονται τα αίτιά τους και στην ενότητα 1.3 καθώς, και στις 

υποενότητες που ακολουθούν τονίζονται τα χαρακτηριστικά των παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες. Ακόμη στην ενότητα 1.4 και στις υποενότητες  της 

περιγράφονται τα είδη τους. Η ενότητα 1.5  αφορά στην διδακτική παρέμβαση 

για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η ενότητα 1.6 στην συνέχεια μας εισάγει 

στην έννοια της μεταγνώσης. Ακολουθεί η ενότητα 1.7 με την σημασία που 

έχει η μετάγνωση για την εκπαιδευτική διαδικασία. Στην 1.8 επεξηγούνται η 

επίλυση προβλημάτων και η σχέση τους με την μετάγνωση. Επιπλέον στην 1.9 
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αναφέρεται η σχέση της μεταγνώσης με την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και τις 

μαθησιακές δυσκολίες. Τέλος στην 2.0 περιγράφονται αναλυτικά τα 

μεταγνωστικά ελλείμματα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.   

    Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελείται από την έρευνα της εργασίας. Πιο 

συγκεκριμένα παρουσιάζεται  η μεθοδολογία της έρευνας η οποία, απαρτίζεται 

από τον σκοπό της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, τους συμμετέχοντες, τα 

μέσα της έρευνας, την διαδικασία της, καθώς και τον τόπο και χρόνο 

πραγματοποίησής της. Στο κεφάλαιο της ανάλυσης των δεδομένων, 

παρουσιάζονται τα ευρήματα των ερευνητικών ερωτημάτων με την σειρά που 

υπήρχαν στο ερωτηματολόγιο. Κάθε ερώτηση αναλύεται ξεχωριστά. Στην 

τελευταία ενότητα παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας και 

οι περιορισμοί που προέκυψαν, καθώς και μελλοντικές επεκτάσεις του 

θέματος. Τέλος παρέχεται η βιβλιογραφία και το παράρτημα που περιλαμβάνει 

το ερωτηματολόγιο της έρευνας.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΘΕΩΡΗΤΙΚΌ ΜΈΡΟΣ 

 

1.1 : Έννοια και ορισμός των μαθησιακών δυσκολιών 

 

 

   Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας όρος που παραπέμπει σε μια 

ανομοιογενή  ομάδα διαταραχών. Αναφορικά με έναν γενικό όρο διάγνωσης, οι 

μαθησιακές δυσκολίες αφορούν δυσκολίες, στα μαθηματικά, στην γραφή, 

καθώς και την ανάγνωση, αυτό έχει ως αντίκτυπο τις χαμηλές ακαδημαϊκές  

επιδόσεις των μαθητών. Αυτές είναι κατώτερες συγκριτικά, με την ηλικία, το 

νοητικό επίπεδο και το επίπεδο τάξης, στην οποία φοιτά το παιδί. ( Τρίγκα,& 

Μερτίκα, 2010). Ο πρώτος που προσπάθησε να εξάγει έναν ορισμό, σχετικά με 

τις μαθησιακές δυσκολίες ήταν, ο Samuel Kirk συγκεκριμένα το 1963. Από 

τότε και μέχρι σήμερα έχει εξελιχθεί ένας σημαντικός αριθμός ορισμών για 

την, προσπάθεια ανάδειξης της φύσης των μαθησιακών δυσκολιών. ( 

Παντελιάδου, 2011). Σύμφωνα με τον kirk, αναγνωρίστηκαν σαν μια ομάδα 

διαταραχών  και αποτελούν, την μεγαλύτερη κατηγορία της ειδικής 

εκπαίδευσης. Ένας αυξημένος αριθμός μαθητών και μαθητριών, 

αντιμετωπίζουν διαφορετικής μορφής και εμβρίθειας δυσκολίες στο σχολικό, 

κοινωνικό, αλλά και συναισθηματικό επίπεδο. Αυτό οφείλεται τόσο στην 

πολυδιάστατη φύση των μαθησιακών δυσκολιών, όσο και στην επιτυχή ή όχι 

απόδοση των μαθητών, με βάση την διδασκαλία που τους παρέχεται. ( 

Πλωμαρίτου, 2010).                                                                                                                       

      Η ύπαρξη και ο ορισμός μιας οποιαδήποτε διαταραχής, προαπαιτούν την 

διακριτή ορολογία , χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να εντοπίζονται 

εύκολα, την σαφή πρόγνωση και τέλος την πρόβλεψη σε σχέση με τα 

αποτελέσματα της παρέμβασης. ( Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου, & Μπίμπου, 

2010). Εστιάζοντας στο φάσμα διερεύνησης των μαθησιακών δυσκολιών, 

συνάδει να τονιστούν κάποια κοινά σημεία από, τους ορισμούς που έχουν 

δοθεί ανά καιρούς. Συγκεκριμένα: α) οι μαθησιακές δυσκολίες αφορούν μία 
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ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, β) είναι εγγενείς στο παιδί, γ) συνοδεύουν το 

παιδί καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του, δ) οι απρόσμενες δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει το παιδί δεν δύναται να εξηγηθούν από το νοητικό δυναμικό του, 

ε) τέλος οι μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι απότοκο νοητικής υστέρησης ή 

άλλων ψυχολογικών διαταραχών. ( Πλωμαρίτου, 2010). 

    Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» είναι γενικός και χρησιμοποιείται 

προκειμένου να, περιγράψει τις δυσκολίες στην μάθηση ανεξαρτήτως από τις 

όποιες αιτίες. ( Κρόκου, 2007). Οι Αγγλοσάξονες προσδιορίζουν την 

συγκεκριμένη ομάδα παιδιών, χρησιμοποιώντας τους όρους Specific Learning 

Difficulties ( Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες), Learning Disorders ή Learning 

Disabilities ( Μαθησιακές Διαταραχές / Μαθησιακές Ανικανότητες). Αντίθετα 

στην Αμερική χρησιμοποιείται ένας πιο καλοπροαίρετος όρος Learning 

Differences ( Μαθησιακές Διαφορές) (Λιβανίου, 2004). Ως μαθησιακές 

δυσκολίες εννοούνται, οι ιδιαίτερες εκείνες διαταραχές που παρουσιάζουν τα 

παιδιά σε μία ή και περισσότερες από τις κύριες , ψυχολογικές λειτουργίες οι 

οποίες είναι απαραίτητες για, την κατανόηση αλλά και την χρήση του γραπτού 

και προφορικού λόγου ( Αναγνωστοπούλου, 2008).  

      Η ανομοιογένεια των μαθησιακών δυσκολιών εμφανίζεται με 

αξιοσημείωτες δυσκολίες, στην απόκτηση και την χρήση δεξιοτήτων 

ακρόασης, ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας, συλλογισμού ή μαθηματικών 

ικανοτήτων. (Τρίγκα & Μερτίκα, 2010). Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι πιθανό 

να , παρατηρούνται με χαμηλή νοημοσύνη, με οργανικούς, ψυχολογικούς ή 

αισθητηριακούς παράγοντες, επιπλέον με ειδικές διαταράξεις της ανάπτυξης, 

επιπροσθέτως υπάρχει περίπτωση να εμφανιστούν σε δύσκολες κοινωνικές, 

πολιτισμικές και οικογενειακές συνθήκες, όπως για παράδειγμα οι κακές 

συνθήκες διαβίωσης κ.α. Μερικές φορές επίσης είναι δυνατό να, συνδέονται 

αιτιολογικά με τον ίδιο τον εκπαιδευτικό που μπορεί να μην ανταποκρίνεται 

στις προσδοκίες των μαθητών, επίσης την μαθησιακή διαδικασία και το 

σχολείο. Οι συγκεκριμένες δυσκολίες δεν θεωρούνται απότοκο των συνθηκών 

και των επιρροών που αναφέρθηκαν προηγουμένως. ( Cole & Cole, 2002 ). 
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Πρόκειται για δυσκολίες μη αναμενόμενες, γιατί το άτομο θεωρητικά κατέχει, 

τις βασικές ικανότητες για την πρόσκτηση των αντικείμενων προς μάθηση, 

μέσα στα περιθώρια των γενικότερων επιδόσεών του σε άλλους γνωστικούς 

τομείς. Οι δυσκολίες είναι μόνιμες, επιμένουν και επιβαρύνουν τον μαθητή 

παρά τους πιθανούς βοηθητικούς χειρισμούς του περιβάλλοντος. (Κρόκου, 

2007).  

     Αξίζει να αναφερθεί πως ο όρος, μαθησιακές δυσκολίες, αντιθέτως δεν 

περικλείει μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακά προβλήματα, ως αποτέλεσμα 

κυρίως ακουστικών, κινητικών και οπτικών μειονεξιών, συναισθηματικών 

διαταραχών, νοητικής υστέρησης ή πολιτισμικά μειονεκτικού περιβάλλοντος. 

(Bender, 2004). Επίσης είναι άξιο αναφοράς ότι, στο διαγνωστικό εγχειρίδιο 

DSM- IV   ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες», αντικαταστάθηκε από την πιο 

ειδική κατηγορία των « Διαταραχών Μάθησης». (American Psychiatric 

Association, 2004). Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ταξινόμηση του 

παγκόσμιου οργανισμού υγείας, σύμφωνα με το ICD-10, οι μαθησιακές 

δυσκολίες ορίζονται ως, ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών 

δεξιοτήτων, στις οποίες οι φυσιολογικοί τύποι απόκτησης των μαθησιακών 

δεξιοτήτων, αναταράσσονται στα πρώιμα στάδια, της ψυχοσυναισθηματικής 

ανάπτυξης. (Αναγνωστόπουλος & Σίνη, 2005). Όπως έγινε και πρωτύτερα 

γνωστό , ο όρος Learning disabilities εισήχθηκε από τον Αμερικανό Samuel 

Kirk το 1963. Έγινε αποδεκτός επειδή, ήταν γενικός και περιγραφικός και δεν 

αναφερόταν σε πιθανή αιτιολογία. 14 χρονιά μετά τον ορισμό που δίνει ο kirk, 

γίνεται προσπάθεια να γίνει ο όρος πιο σαφής και λειτουργικός, και να 

ποσοτικοποιηθεί το  απροσδόκητο της χαμηλής επίδοσης, έτσι εισάγεται η 

φράση «απόκλιση νοητικού δυναμικού και επίδοσης» και η οποία αποτελεί 

ακρογωνιαίο λίθο, προκειμένου να διαγνωστούν και να κατηγοριοποιηθούν οι 

μαθησιακές δυσκολίες. (Παντελιάδου, 2011). Σήμερα και σύμφωνα με την 

National Joint Committee on Learning Disabilities (NJCLD) είναι ένα σύνολο 

διαταραχών που εμφανίζονται σε μία ή και περισσότερες από, τις κύριες 

λειτουργίες οι οποίες αφορούν την χρήση ή αντίληψη του λόγου ( Προφορικού 

ή γραπτού), και με την σειρά τους επηρεάζουν τις βασικές σχολικές 
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ικανότητες. (NJCLD, 1988). Τα άτομα που παρουσιάζουν αυτού του είδους τις 

διαταραχές εκδηλώνουν ατέλειες στο διάβασμα, στην γραφή, τον συλλαβισμό-

ορθογραφία, στην ομιλία, στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων, δυσχέρειες 

στην κινητική ικανότητα , καθώς και δυσκολίες στην διαπροσωπική ή 

ενδοπροσωπική προσαρμογή. (H. L. Swanson, 1991.).  

      Οι ποικίλοι ορισμοί που έχουν δοθεί κατά καιρούς, δεν έχουν καταφέρει να 

λύσουν απόλυτα το πρόβλημα της ορολογίας, καθώς έχουν προσαρμοστεί 

πάνω στις θεωρίες και το πλαίσιο των ανθρώπων που τα διατύπωσαν. Εξαιτίας 

της φύσης των μαθησιακών δυσκολιών, οι ειδικοί που ασχολούνται με τον 

συγκεκριμένο τομέα προέρχονται από διάφορες επιστήμες. Όπως για 

παράδειγμα της ψυχολογίας, της ψυχιατρικής, της εκπαίδευσης, της 

νευρολογίας, της παθολογίας κ.τ.λ. (Swanson, 1991). Η καθεμία από αυτές 

εστιάζει σε διαφορετικές πτυχές, των μαθησιακών δυσκολιών. Το αποτέλεσμα 

είναι  η διατύπωση διαφόρων θεωριών, οι οποίες είναι συχνά αντίθετες μεταξύ 

τους σε ότι αφορά, την αιτιολογία, την διάγνωση και την θεραπευτική 

παρέμβασή τους. Δεν υπάρχει επαγγελματική ομοφωνία σε διεθνή κλίμακα, 

όσον αφορά το πρόβλημα του ορισμού, της αιτιολογίας, και της αντιμετώπισης 

του προβλήματος. ( Τρίγκα & Μερτίκα, 2010 ). Απ’ όλους τους τομείς της 

γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, ο συγκεκριμένος είναι ο πιο πολύπλοκος από 

πλευρά της συμπτωματολογίας, όμως και του ορισμού. Μέχρι σήμερα έχουν 

χρησιμοποιηθεί πάνω από σαράντα (40) ορισμοί, για την ερμηνεία των ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών. ( Παντελιάδου, 2011). Ενδεικτικά θα ακολουθήσουν 

μερικοί από αυτούς.  

      Ένας από τους πρώτους πιο κοινά αποδεκτούς ορισμούς που δίνονται για 

τις Μαθησιακές Δυσκολίες είναι αυτός που διατυπώνει η Bateman το 1965. 

Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό:  

       « Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι εκείνα που παρουσιάζουν μια 

παιδαγωγικά σημαντική διακύμανση ανάμεσα στο νοητικό τους δυναμικό και στο 

πραγματικό επίπεδο επίδοσης, η οποία συνδέεται με βασικές διαταραχές στην 

μαθησιακή διαδικασία. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να οφείλονται, όχι όμως 
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απαραίτητα, σε εμφανή δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Δεν 

μπορούν να αποδοθούν δευτερογενώς σε νοητική καθυστέρηση, εκπαιδευτική ή 

πολιτισμική αποστέρηση, σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές, ή αισθητηριακές 

βλάβες» ( Τρίγκα & Μερτίκα, 2010).   

     Όσον αφορά τον δεύτερο ορισμό αφορά αυτόν που έδωσε ο Kirk το 1968 

και προτάθηκε από, την Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) υπό την εποπτεία του Kirk και συγχωνεύθηκε, 

από το κογκρέσο στο νόμο για την εκπαίδευση όλων των παιδιών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες. Οι Μαθησιακές δυσκολίες λοιπόν ορίζονται, από  τον 

Kirk με τον παρακάτω τρόπο:   

      « Τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης παρουσιάζουν κάποια διαταραχή σε μία ή 

περισσότερες από τις βασικές διαδικασίες που αναφέρονται , στην κατανόηση 

και χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει 

περιπτώσεις, όπως η ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, η δυσλεξία, η 

δυσφρασία, η δυσαριθμησία, κ.τ.λ. Οι καταστάσεις αυτές δεν οφείλονται σε 

αισθητηριακές βλάβες εμφανείς, σε νοητική καθυστέρηση, σε σοβαρές 

συναισθηματικές διαταραχές, ή σε ανεπαρκείς κοινωνικές συνθήκες. Τα παιδιά 

με μαθησιακές δυσκολίες , παρουσιάζουν μια εξελικτική ανομοιογένεια στις 

ψυχολογικές τους λειτουργίες η οποία περιορίζει την μάθηση, σε τέτοιο βαθμό 

ώστε να χρειάζονται κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για να καλύψουν τις 

εκπαιδευτικές και διδακτικές τους ανάγκες» (Τρίγκα & Μερτίκα, 2010· 

Αθανασιάδη, 2001· Παντελιάδου, 2009). 

   Στην συνέχεια θα διατυπωθεί ο ορισμός της National Joint Committee on 

Learning disabilities ( NJCLD, 1988). Ο οποίος περιέχει νέες προσθήκες για 

την ετερογένεια των Μαθησιακών Δυσκολιών, την επιμονή των δυσκολιών, 

την ενδογενή αιτιολογία και την συνύπαρξη με άλλα προβλήματα. Ύστερα από 

μία εξάχρονη έρευνα και μελέτη καταλήγει σε έναν ορισμό, στον οποίο 

επιχειρήθηκε να συνενωθούν στοιχεία των προηγούμενων ορισμών, και 

απόψεων που έχει δοθεί από τον Hammill και τείνει, να γίνει αποδεκτός από 

την επιστημονική κοινότητα. ( Παντελιάδου, 2011). Αυτός ο ορισμός είναι: 
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    « Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια 

ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές 

δυσκολίες στην πρόσκτηση και την χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, 

ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας. Οι διαταραχές 

αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού 

νευρικού συστήματος και μπορεί, να υπάρχουν καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής. 

Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις Μαθησιακές 

Δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους τέτοιες. Παρότι οι Μαθησιακές 

Δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας, (π.χ. 

αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, συναισθηματική διαταραχή) ή με 

εξωτερικές επιδράσεις όπως, οι πολιτισμικές διαφορές ή η ανεπαρκής/ 

ακατάλληλη διδασκαλία δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων 

ή επιδράσεων» ( Hammill, 1990a όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011 ). 

(NJCLD, 1988).  

       Ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» επισημαίνει πως, σε ορισμένους τομείς 

οι σχολικές επιδώσεις των παιδιών δεν είναι ανάλογες των νοητικών τους 

δεξιοτήτων. Οι πιο πολλές βελτιώσεις του ορισμού στην σχετική βιβλιογραφία, 

απολήγουν ως επί το πλείστον στην δημιουργία ορισμών «δι’ αποκλεισμού». 

(Bender, 2004). Για  παράδειγμα τονίζεται, πως οι μαθησιακές δυσκολίες δεν 

δύναται να σχετίζονται με αισθητηριακά προβλήματα (π.χ. ακοή ή όραση), ή 

με χαμηλή νοημοσύνη και δεν είναι άμεσο αποτέλεσμα δυσχερών 

περιβαλλοντικών επιρροών. Είναι σημαντικό να διαχωριστούν από, διάφορες 

ψυχολογικές και περιβαλλοντικές αιτίες που οδηγούν στην σχολική αποτυχία. 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006).   

   Εν τέλει κάτι που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για όλους τους ορισμούς 

είναι ότι, τα κοινά χαρακτηριστικά τους αποτελούνται από την ανισομέρεια ή 

ασυμμετρία, ανάμεσα στις δεξιότητες των παιδιών καθώς και από την 

διακύμανση ή ασυμβατότητα μεταξύ της δεξιότητας και της επίδοσης ( Lerner, 

2003).   
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1.2 : Αίτια των μαθησιακών δυσκολιών 

 

 

1.2.1 κληρονομικοί παράγοντες  

    Σύμφωνα με διάφορες έρευνες που έχουν διεξαχθεί αρκετοί μελετητές 

υποστηρίζουν πως, οι μαθησιακές δυσκολίες είναι γενετικά μεταδιδόμενη 

δυσλειτουργία με συγκεκριμένο χρωμόσωμα που, καθορίζει το γενετικό 

μηχανισμό. Με αυτό τον τρόπο πολλές φορές από τους δυσλεκτικούς γονείς 

μεταδίδονται δυσλειτουργίες στην μάθηση στα παιδιά. ( cole & cole, 2002 ). 

Υπάρχουν έρευνες σε μονοζυγωτικά δίδυμα τα οποία εμφανίζουν ακριβώς τις 

ίδιες δυσκολίες. Παρολ’ αυτά το ζήτημα της σύνδεσης των μαθησιακών 

δυσκολιών και των γενετικών παραγόντων δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ( 

Πολυχρονοπούλου, 2003).   

  1.2.2 Οργανικοί παράγοντες  

 

          Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα άτομα δείχνουν να 

υποστηρίζουν την άποψη πως, οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μια ευρύτερη 

νευρολογικής φύσεως ανωμαλία του εγκεφάλου. Μελέτες οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν από το National Institute of Mental Health (1999)   

αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει μία και μόνο αιτία , για την παρουσίαση 

Μαθησιακών Δυσκολιών όμως πρόκειται και για ένα σύνολο από περίεργες 

νευρολογικές διαταραχές.  Ο Σάκκας υποστηρίζει ότι, οι πιο πολλές διαταραχές 

προέρχονται από δυσκολία να υπάρξουν μαζί πληροφορίες από ξεχωριστά 

σημεία του εγκεφάλου (Σάκκας, 2002).  Οι Waller & Strawser υποστηρίζουν 

πως οι Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να προκαλούνται από διάσπαση 

προσοχής, προβλήματα λόγου, ψυχολογικά προβλήματα και υπερκινητικότητα. 

Άλλες αιτίες υπάρχει περίπτωση να είναι διαταραχές στην πρόσληψη 

πληροφοριών και στην μνήμη. (Waller & Strawser, 1987). Οι οργανικοί 

παράγοντες θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: 
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 Προγεννητικοί παράγοντες: Όπως ο υποσιτισμός από την έγκυο μητέρα, η 

κατανάλωση αλκοόλ, η χρήση τοξικών ουσιών. Όλ’ αυτά δύνανται να 

επηρεάσουν την ανάπτυξη του παιδιού και ακόμη, να επιφέρει προβλήματα 

που σχετίζονται με την μνήμη, την μάθηση, την προσοχή και την μαθηματική 

σκέψη ( Lerner, 2003).     

Περιγεννητικοί παράγοντες: Όπως τραύμα στο κεφάλι του εμβρύου κατά την 

διάρκεια του τοκετού, κρανιακή πίεση, πρόωρος τοκετός και το χαμηλό βάρος 

του εμβρύου. Επίσης η περίπτωση ο ομφάλιος λώρος να στριφτεί και να 

διακόψει την παροχή οξυγόνου στο έμβρυο. Αυτό όμως στην συνέχεια υπάρχει 

περίπτωση να προκαλεί ανωμαλίες στην ανάπτυξη του βρέφους (Gaddes & 

Edgell, 1994).  

Μεταγεννητικοί παράγοντες: Όπως η μηνιγγίτιδα, το άσθμα, οι αλλεργίες, η 

δίαιτα της μητέρας και η υψηλή ζάχαρη. (Στογιαννίδου, 1990).  

1.2.3  Περιβαλλοντικοί Παράγοντες 

 

           Τα περιβαλλοντικά αίτια είναι σχετικά με καταστάσεις οι οποίες μπορεί 

να επικρατούν, στο σχολείο, στο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς και στην 

ευρύτερη κοινωνία. Επιπλέον παιδιά με τραυματικές και αποδιοργανωτικές 

εμπειρίες από την παιδική τους ηλικία, ή παιδιά που έχουν ανεπαρκή 

εκπαίδευση είναι δυνατό να παρουσιάσουν Μαθησιακές Δυσκολίες. (Smith, 

2004).  Ειδικότερα οι περιβαλλοντικοί παράγοντες , είναι σχετικοί με 

καταστάσεις οι οποίες επικρατούν στο σπίτι, στην κοινότητα, στο σχολείο  

είναι δυνατόν να επηρεάσουν αρνητικά την φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού 

από κοινωνικής, ψυχολογικής και μαθησιακές πλευράς. (Lerner, 2003· 

Καυκούλα, 2010).  
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1.3  Χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

 

    Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι πιθανόν να έχουν, μερικά ή 

ακόμα και όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στον ορισμό (Brian, 

Bay, Lopez-Reyna, & Donahue, 1991). Αν και με την μελέτη των Μαθησιακών 

Δυσκολιών δεν έχει επιβεβαιωθεί με ευκρίνεια ένα κεντρικό και κυρίαρχο 

προφίλ, κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι σχετικά με την γνωστική 

ανάπτυξη, τις γνωστικές λειτουργίες, τα κίνητρα, την συμπεριφορά καθώς και 

την κοινωνική ανάπτυξη, συναντώνται σε μικρό ή και μεγαλύτερο βαθμό σε 

αρκετούς μαθητές (Bender, 2004). Παρακάτω θα γίνει μια σύντομη αναφορά 

στα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί  ότι: κάθε μαθητής/τρια δεν εμφανίζει απαραίτητα 

όλα τα χαρακτηριστικά που επρόκειτο να αναφερθούν, κάθε παιδί που 

ενδέχεται να παρουσιάσει κάποια από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν 

είναι αναγκαίο ότι θα αντιμετωπίσει μαθησιακές δυσκολίες ( Eisenmajer, Ross 

& Pratt, 2005).   

 1.3.1.  Προβλήματα στην Αντίληψη      

  «Αντίληψη είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να λαμβάνει πληροφορίες/ 

ερεθίσματα από το περιβάλλον, να τις ερμηνεύει να τις αποθηκεύει, να τις 

οργανώνει και να τις χρησιμοποιεί κατάλληλα όποτε χρειάζεται» ( Hunt & 

Marshall, 2005). Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες αν και δεν 

αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ακοή ή την όρασή τους, δυσκολεύονται 

στην οπτική  και ακουστική αντίληψη αλλά και επεξεργασία. Οι συγκεκριμένες 

δυσκολίες επηρεάζουν την σχολική επίδοση και ιδιαίτερα την διαδικασία της 

ανάγνωσης. Όμως αν και επηρεάζεται η ανάγνωση υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες όπως η φωνολογική επεξεργασία η οποία επηρεάζει την 

αναγνωστική ικανότητα ενός παιδιού σε μεγαλύτερο βαθμό ( Smith, 2004).  

  Οπτική αντίληψη:  

 Οι μαθητές έχουν δυσκολία στο να αντιληφθούν αντικείμενα του 

χώρου, να διακρίνουν επίσης το δεξί από το αριστερό, την κατεύθυνση, 
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καθώς και την εκτίμηση απόστασης και ταχύτητας ( Saltz & Morris, 

1981).  

 Αδεξιότητα στην δημιουργία και ερμηνεία χαρτών, διαγραμμάτων και 

πινάκων ( Bender, 2004). 

 Δυσκολία στην διάκριση σχημάτων, λεπτομερών αντικειμένων καθώς 

και χαρακτήρων, καθρεπτική γραφή ( π.χ. 3 αντί του ε) ( Saltz & 

Morris, 1981) 

 Κακός γραφικός χαρακτήρας, απρόσεκτη γραφή με σβησίματα και 

χωρίς   κενά μεταξύ των λέξεων ( Kaufman, 1980).  

   Δυσκολία αναγνώρισης ενός αντικειμένου από κάποιος μέρος του ( 

πρόβλημα οπτικής ολοκλήρωσης), που δημιουργεί δυσκολία στην 

κατανόηση μαθηματικών εννοιών αφαιρετικού επιπέδου (Bley & 

Thorton, 1995).  

    Οπτική μνήμη:  

 Αδυναμία στην ανάκληση και αποθήκευση πληροφοριών που 

προσλαμβάνονται οπτικά.  

 

 Οπτική ακολουθία:  

 Προβλήματα  στην αντίληψη των ακολουθιών αντικειμένων, 

συμβόλων, γεγονότων που συμβολίζονται οπτικά. Αντιμεταθέτουν 

ψηφία σε πολυψήφιους αριθμούς και γράμματα στις λέξεις ( Bley & 

Thorton, 1995).  

 

 

 

 

 Ακουστική αντίληψη:  
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 Αδυναμία αποθήκευσης και ανάκλησης πληροφοριών που δίνονται 

προφορικά.  

 Αδυναμία αναδόμησης ακολουθίας ήχων και προφορικών 

πληροφοριών  ( Brian, 1972). 

 Δυσκολία Διάκρισης ήχων του λόγου (π.χ. στον διαχωρισμό 

φωνημάτων)  ( Bender, 2004).  

 

1.3.2  Προβλήματα στην Γλώσσα 

 Αδυναμία στον διαχωρισμό προτάσεων σε λέξεις, των λέξεων σε 

συλλαβές και των συλλαβών σε φωνήματα ( Bender & Larkin, 2003).  

  Προβλήματα στην δημιουργία φωνημάτων, στον διαχωρισμό τους και 

την θέση τους στην λέξη.  

  Δεν διαχειρίζονται με επιτυχία τα φωνήματα και τις συλλαβές όταν 

καλούνται να τις αφαιρέσουν και να τις προσθέσουν σε λέξεις που τους 

δίνονται προφορικά  ( Παντελιάδου, 2011). 

 Έλλειμμα στην φωνολογική επίγνωση το οποίο συνεχίζει να υπάρχει 

στα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες  και στις μεγαλύτερες τάξεις  ως 

την ενήλικη ζωή τους ( Bender, 2004).  

 Χαμηλή δεξιότητα στην αυτόματη ονομασία. Δυσκολία στην ονομασία 

ερεθισμάτων που τους είναι γνώριμα όπως για παράδειγμα: αριθμούς, 

σχήματα, χρώματα, γράμματα δίχως να παρατηρούνται λάθη στην 

ονομασία ( Lovett, 2000). 

 Φτωχό λεξιλόγιο, δυσκολία κατανόησης του προφορικού λόγου, 

αδυναμία στην γνώση συντακτικού,  τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την 

αναγνωστική κατανόηση (Lerner, 2005).  

 Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα με την μάθηση της μορφολογίας και κάνουν πολλά 

λάθη μορφολογίας κατά την διάρκεια της προφορικής τους έκφρασης. ( 

Eisenmajer, Ross & Pratt, 2005).  
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1.3.3 Προβλήματα στην  μνήμη:  

 

 Χαμηλή επίδοση σε εργασίες που χρειάζονται γλωσσική επεξεργασία 

και ειδικά όταν ο χρόνος μεταξύ της παρουσίασης του κινήτρου και της 

ανάκλησης είναι μεγάλο ( Swanson, 1991).  

 Ελλείμματα σε αποτελεσματικές στρατηγικές οργάνωσης και 

επιφανειακή επεξεργασία σημασιολογικών αναπαραστάσεων, τα οποία 

οδηγούν σε δυσκολίες στην μακρόχρονη μνήμη  ( Wong, 1996).  

 Ελλείμματα ικανοτήτων αυτοελέγχου και η ενεργοποίηση της 

αποθήκευσης και της ανάκλησης, καθώς και η όχι τόσο εξαντλητική 

αναζήτηση της πληροφορίας προκαλεί δυσκολία στον χειρισμό της 

μακρόχρονης μνήμης ( Swanson, 1991).   

 Μικρότερη ικανότητα εργαζόμενης μνήμης , γενικευμένη δυσκολία που 

δεν εστιάζει σε συγκεκριμένο πεδίο ( Lerner, 2005).   

 Δυσκολίες με την  ακολουθία ανάκλησης φωνημάτων, γραμμάτων, 

πραγματικών λέξεων και ψευδολέξεων οι οποίες είναι σχετικές με την 

ανάγνωση ( Torgesen, 1984).  

 Αδυναμία συστηματοποίησης της πληροφορίας, για να αποθηκευτεί 

αποτελεσματικά και μειωμένα κίνητρα ώστε να επιτύχουν αυτή την 

τόσο απαιτητική νοητική προσπάθεια  ( Swanson, 1991).  

 

 1.3.4. Αδυναμία στην προσοχή και συγκέντρωση  

 

   Αδυναμία συγκέντρωσης και προβλήματα προσοχής. Σε αντίθεση με 

τους τυπικούς μαθητές που παραμένουν προσηλωμένοι το 60-80% της 

διδακτικής ώρας , τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παραμένουν 

συγκεντρωμένα το 30-60% ( Brown & Wayne, 1984). 
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 H δυσκολία των παιδιών να ελέγξουν τον τρόπο που αντιδρούν στο 

εκπαιδευτικό έργο, δηλαδή να επεξεργαστούν αρκετά πριν δώσουν 

απάντηση και η ελλειμματική ικανότητά τους για την ονομασία κάθε 

αντικειμένου δυσκολεύουν την προσοχή και την συγκέντρωσή τους 

(Smith, 2004).  

 Αρνητική Επίδραση των προβλημάτων προσοχής στην χρήση 

στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων (Smith, 2004).  

1.3.5 Προβλήματα στην  μετάγνωση 

 

   «Μεταγνώση είναι η γνώση για τις γνωστικές λειτουργίες του ατόμου, η 

ενεργητική παρακολούθησή τους από το ίδιο το άτομο, καθώς και οι 

διορθωτικές ενέργειες στις οποίες προβαίνει όταν αντιμετωπίζει προβλήματα 

σε αυτές» ( Flavell, 1979· Wong, 1991). H έρευνα σε αυτό τον χώρο δείχνει 

σημαντικά μεταγνωστικά ελλείμματα σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, τα 

οποία επηρεάζουν την σχολική τους επίδοση (Baker & brown, 1984· Wong, 

1991).   

 Αναφέρονται επιγραμματικά μερικά από τα πιο βασικά ελλείμματα, 

μεταγνωστικής φύσης  που αντιμετωπίζουν μαθητές με Μαθησιακές 

Δυσκολίες, καθώς θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με αυτό το κομμάτι στην 

συνέχεια.  

 Προβλήματα στην αναγνώριση των απαιτήσεων του έργου και του 

σχεδιασμού του.  

 Προβλήματα στην επιλογή και εφαρμογή στρατηγικών 

 Προβλήματα στην παρακολούθηση και ρύθμιση της απόδοσης του 

έργου  

 Στην αξιολόγηση αποτελεσμάτων του γνωστικού έργου  

   ( Wong, 1991· Παντελιάδου, 2011)  
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 1.3.6 Προβλήματα στα κίνητρα  

    Τα κίνητρα έχουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο που τα παιδιά προσεγγίζουν 

την μάθηση. Είτε άμεσες , είτε έμμεσες οι επιδράσεις τους στην επίδοση των 

παιδιών έχουν μεγάλη αξία. (Borkowski, 1992). Οι μαθητές με Μαθησιακές 

Δυσκολίες δεν έχουν ισχυρά κίνητρα και συχνά «υιοθετούν» μορφές μάθησης 

οι οποίες είναι παθητικές. (Torgersen, 1982).  Η συνεχιζόμενη σχολική 

αποτυχία τους οδηγεί στο συμπέρασμα πως δεν έχουν ικανότητες και η 

οποιαδήποτε προσπάθεια που κάνουν είναι μάταιη και αποτυχημένη  ( Licht & 

Kistner, 1986).  Το αποτέλεσμα είναι η προσπάθεια αποφυγής με εμπλοκή  

γνωστικών έργων, από φόβο αντιμετώπισης μιας πιθανής νέας αποτυχίας, 

στερώντας τους έτσι νέες ευκαιρίες μάθησης και γνώσης. Οι μαθητές με 

Μαθησιακές δυσκολίες που έχουν ευπάθεια κινήτρων: 

 Αποδίδουν την επιτυχία τους σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους 

παράγοντες.  

  Η απόδοση αιτιακών προσδιορισμών αποτυχίας και επιτυχίας, 

λειτουργεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία ( Wong, 1996) 

  Εμπλέκονται σε πεποιθήσεις μαθημένης αβοηθησίας.   

    Επιτείνουν τα γνωστικά τους κενά αφού δεν εμπλέκονται ενεργά με 

την καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική ( Μπότσας, 2007).  

 Έχουν χαμηλές πεποιθήσεις αυτό- αποτελεσματικότητας.  

 Θέτουν χαμηλούς στόχους τους οποίους ακόμα και αν πετύχουν δεν 

κερδίζουν σε αυτοεκτίμηση ( Schunk, 1996) . 

  Αφού δεν έχουν επιτυχίες δεν εσωτερικεύουν θετικές πεποιθήσεις 

κινήτρων.  

 Έχουν χαμηλή αυτό- αντίληψη  

 Έχουν χαμηλή αυτό – εικόνα  
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1.3.7.  Προβλήματα στην κοινωνική ανάπτυξη  

Tα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες επίσης: 

 Αδυνατούν να προσαρμόσουν τον λόγο τους στη συζήτηση με 

τους άλλους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα 

επικοινωνίας (Smith, 2004). 

 Λιγότερο ευγενικά και συνεργάσιμα με τους άλλους σπάνια 

αλληλεπιδρούν κοινωνικά μαζί τους. ( Wong, 1996).  

 Δυσκολία χρήσης της γλώσσας και προσαρμογής σε κοινωνικές 

περιστάσεις με αποτέλεσμα, να οδηγούνται σε ακατάλληλες 

κοινωνικές συμπεριφορές (Bender, 2004). 

 Σε μια δύσκολη κατάσταση δεν μπορούν να αντιδράσουν 

κατάλληλα και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.  

 Επειδή μένουν συχνά μόνοι και χωρίς φιλίες, αδυνατούν να 

ερμηνεύσουν σωστά τις κοινωνικές συμπεριφορές των άλλων.   

 Βιώνουν είτε την κοινωνική απόρριψη , είτε την κοινωνική 

απομόνωση από τους συμμαθητές τους. ( Sabornie, 2004) 

 Επηρεάζεται αρνητικά η μαθησιακή τους εξέλιξη λόγω της 

μικρής κοινωνικής αποδοχής. Πολλά παιδιά μάλιστα έφτασαν σε 

σημείο να παρατήσουν το σχολείο.  
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1.4. Τα είδη των μαθησιακών δυσκολιών 

 

 

1.4.1. Διαταραχή της ανάγνωσης   

 

    Η αναγνωστική ικανότητα είναι πολύ σημαντική για την ζωή του ανθρώπου, 

και κατέχει σημαντική θέση σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι 

δυσκολίες αφορούν την αποκωδικοποίηση , την ευχέρεια και την κατανόηση 

γραπτών κειμένων (joseph, 2002). Η ευχέρεια βοηθάει στην αναγνωστική 

κατανόηση και αποτελεί, την πρώτη ένδειξη για την ύπαρξη αναγνωστικών 

δυσκολιών ( Speece & Ritchey, 2005). Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

δεν συγκροτούν, μια ευχερή ανάγνωση. Σταματούν συχνά για να προφέρουν 

μια λέξη , διαβάζουν αργά και με δυσκολία, επαναλαμβάνουν μέρη του 

κειμένου για να τα κατανοήσουν ( Archer, et al, 2003). Τα μεταγνωστικά 

ελλείμματα επίσης, δεν επιτρέπουν τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να 

προβούν από την κυριολεκτική στην συμπερασματική κατανόηση.  Διαθέτουν 

λίγες μεταγνωστικές στρατηγικές , ενώ ακόμη και όταν τις χρησιμοποιούν το 

κάνουν με αναποτελεσματικό τρόπο (Wong, 1991). Τα προβλήματα της 

ευχέρειας της ανάγνωσης , του λεξιλογίου και της χρήσης των στρατηγικών, 

καθώς και η δυσκολία διαφοροποίησης των κειμενικών δομών οδηγούν σε 

ελλειμματική αναγνωστική κατανόηση ( Μπότσας, 2007).  Οι αναγνωστικές 

δυσκολίες ιδιαίτερα στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, είναι σημαντικές και 

επιδεινώνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Μαθησιακές 

δυσκολίες.  

   1.4.2. Διαταραχή στον γραπτό λόγο  

 

     Τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν συχνά αδυναμίες στην 

γραπτή έκφραση και στην γραφή τους ανεξάρτητα από το νοητικό δυναμικό 

τους ( Hooper, et al, 1994). Τα προβλήματα αυτά αναφέρονται τόσο σε 
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σύνθετες δεξιότητες όπως, στο συντακτικό, στην ορθογραφία , την οργάνωση 

του γραπτού λόγου , όσο και στην ψυχοκινητική δεξιότητα της γραφής ( 

Σπαντιδάκης, 2004). Οι μαθητές με Μαθησιακές δυσκολίες διαφέρουν στην 

ορθογραφία, στα σημεία στίξης, στην διαχώριση γραμμάτων σε μικρά και 

κεφαλαία, (Πόρποδας, 1992). Η γραφή με το χέρι είναι επίσης αργή, 

προβληματική και δυσανάγνωστη ( Miller & Shaul, 2005). Οι δυσκολίες στην 

γραπτή έκφραση αφορούν όλες τις φάσεις της γραφής.  Τα κείμενα που 

επεξεργάζονται  περιέχουν πολλές φορές άχρηστο υλικό, ή μη λειτουργικό 

υλικό γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να συγκρατήσουν στην μνήμη τους 

πληροφορίες για το θέμα ανάπτυξης (Troia, 2006). Eν τέλει κυρίαρχος 

παρουσιάζεται ο ρόλος των μεταγνωστικών περιορισμών σε αυτούς τους  

μαθητές, οι οποίοι εκφράζονται με αδυναμίες στην επιλογή και εφαρμογή 

στρατηγικών που αφορούν την παραγωγή κειμένου (Wong, 1991). Αδυνατούν 

να θέσουν στόχους, πριν να ξεκινήσουν με το γράψιμο, να ρυθμίσουν την 

διαδικασία που ακολουθούν κατά την συγγραφή,  να ελέγξουν το κείμενό τους 

και να εκτιμήσουν την απόδοσή τους. Το απότοκο είναι χαμηλό επίπεδο 

γραπτής έκφρασης , καθώς και αδυναμία παραγωγής εποικοδομητικής 

ανατροφοδότησης που θα μπορούσε να βελτιώσει την απόδοσή του (Troia, 

2006).   

 

1.4.2 Διαταραχή στα μαθηματικά  

 

      Παρατηρείται ανεπάρκεια γνώσεων στα μαθηματικά. Περιοχές των 

μαθηματικών που δυσκολεύονται οι μαθητές είναι, τα κλάσματα, η επίλυση 

προβλημάτων με αφηρημένες έννοιες ( Maccini & Ruhl, 2000). Διαφέρουν από 

τους τυπικούς μαθητές στο είδος και στην συχνότητα που χρησιμοποιούν 

στρατηγικές στα μαθηματικά προκειμένου να λύσουν ασκήσεις ( Ostad, 2000). 

Επιπροσθέτως υπάρχει πιθανότητα, να έχουν αδυναμίες σε βασικές έννοιες 

όπως, η ταξινόμηση, η διατήρηση και η σειροθέτηση. Οι συγκεκριμένες 

δυσκολίες δεν είναι εμφανείς μόνο στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, αλλά και 
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αργότερα καθώς η κατανόηση της ισοδυναμίας των κλασμάτων και των 

δεκαδικών αριθμών απαιτεί αυξημένου επιπέδου ανάπτυξη και ικανότητα για 

ταξινόμηση (Bley & Thorton, 1995).  Επίσης επιμένουν στην χρήση 

στρατηγικών «επιφανειακή επεξεργασίας» ενώ οι τυπικοί συμμαθητές τους 

μεταβαίνουν σταδιακά στις αντίστοιχες της «βαθιάς επεξεργασίας». Ακόμη τα 

μεταγνωστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με Μαθησιακές 

Δυσκολίες επηρεάζουν την απόδοσή τους. Ειδικά για την αξιολόγηση έχει 

βρεθεί πως παραλείπουν συστηματικά να ελέγξουν τα αποτελέσματα, στα 

οποία καταλήγουν και συχνά θεωρούν σωστή την αρχική απάντησή τους χωρίς 

να την ξανά εξετάσουν ( Parmar & Signer, 2005). Σύμφωνα με έρευνες  οι 

μαθητές με δυσκολία στα μαθηματικά μπορούν να διακριθούν σε δυο ομάδες: 

σε αυτούς που έχουν προβλήματα μόνο στα μαθηματικά και σε αυτούς που 

αντιμετωπίζουν και προβλήματα στην ανάγνωση (Geary & Hoard, 2001). 

Επίσης μπορούν να διακριθούν σε αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε 

βασικές έννοιες, και στα παιδιά των οποίων οι δυσκολίες αφορούν την 

γνωστική επεξεργασία που συνδέεται με αυτές τις έννοιες ( Fuchs, et al, 2005). 

Οι πιο πολλές έρευνες δίνουν βαρύτητα σε προβλήματα που αφορούν 

υπολογισμούς και πράξεις. Η επίλυσή τους απαιτεί επιπλέον υπολογισμούς, 

γλωσσικές ικανότητες, και σε κάποιες περιπτώσεις οπτικοχωρικές ικανότητες ( 

Geary, 1993). Όσο αφορά τις δυσκολίες στα μαθηματικά  και σύμφωνα με την 

ποιότητα των λαθών που κάνουν, οι μαθητές σε αυτά, μπορούμε να τους 

διακρίνουμε σε τρεις κατηγορίες:  

1. Οι μαθητές με προβλήματα στην χρήση διαδικασιών. Πιο συγκεκριμένα 

λάθη στην εφαρμογή τους και χρήση στρατηγικών που πιο, νεαροί 

μαθητές χρησιμοποιούν. Μπορούν να εξελιχθούν όπως, οι τυπικοί 

μαθητές αλλά με κάποια αργοπορία (Geary, 2004). Υπάρχει σημαντική 

εξέλιξη από τάξη σε τάξη. 

2.  Οι μαθητές με δυσκολίες στην σημασιολογική μνήμη. Με βασικό  

γνωστικό χαρακτηριστικό την δυσκολία ανάκλησης κύριων αριθμητικών 

δεδομένων ( Barrouillet, et al, 1997). Αυτή η δυσκολία εμποδίζει την 

εξέλιξη και άλλων μαθηματικών ικανοτήτων. Οι μαθητές της 
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συγκεκριμένης κατηγορίας παρουσιάζουν μικρή εξέλιξη από τάξη σε 

τάξη. Επίσης συχνά μπορεί να παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάγνωση 

και φωνολογικά ελλείμματα.  

3.  Τέλος μαθητές με δυσκολίες στην οπτικοχωρική αντίληψη. Το πιο 

βασικό γνωστικό χαρακτηριστικό είναι η διάπραξη χωρικών λαθών στην 

αναπαράσταση αριθμητικών πληροφοριών. Οι μαθητές αυτοί όταν 

λύνουν πράξεις που γίνονται κάθετα γράφουν , συνήθως τα ψηφία των 

αριθμών σε λάθος στήλη. Τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά είναι ασαφή. 

Δεν φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση με τις δυσκολίες στην ανάγνωση.  
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1.5  Διδακτική παρέμβαση για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

    

     Προκειμένου να εφαρμοστούν καλύτερα τα προγράμματα και οι τεχνικές 

παρέμβασης, είναι σημαντικό να γίνει διάγνωση πριν την παρέμβαση. Είναι 

απαραίτητο να τονιστεί σε αυτό το σημείο, ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν κάνει την 

διάγνωση αλλά, παραπέμπει σε ειδικό. Η διάγνωση πρέπει να γίνεται με βάση 

το, διαγνωστικό εγχειρίδιο προκειμένου να, διευκρινιστούν τα συμπτώματα 

ώστε στη συνέχεια  τα προγράμματα και οι τεχνικές που θα εφαρμοστούν να, 

συμφωνούν με το «προφίλ» των μαθητών και να προσαρμόζονται στις 

ιδιαίτερες ανάγκες και δυσκολίες τους ( Τζιβινίκου, 2015). Η παρέμβαση 

μπορεί να γίνει με βάση τρεις άξονες, τα θεραπευτικά προγράμματα, τις 

στρατηγικές διδασκαλίας, και προσαρμογές σε επίπεδο τάξης. Το εκπαιδευτικό 

σύστημα είναι ανάγκη να προσαρμόζεται, στις ανάγκες των προγραμμάτων και 

των στρατηγικών παρέμβασης ( Fletcher, et al, 2007).  

1.5.1 Στρατηγικές παρέμβασης για την ανάγνωση  

 

   Για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες ανάγνωσης, μια στρατηγική που 

εφαρμόζεται συνήθως από τον/την εκπαιδευτικό  είναι η, φωναχτή ανάγνωση 

από τον ίδιο και ύστερα ανάγνωση από το παιδί. Με αυτή την τεχνική το παιδί 

μαθαίνει πώς, να χρωματίζει την φωνή του καθώς και το πώς, να διαχειριστεί 

τα σημεία στίξης (Παντελιάδου, 2011). Για τα προβλήματα δυσλεξίας, 

ανάγνωσης και  γραπτής έκφρασης, σημαντικό ρόλο έχει η απόκτηση της 

φωνολογικής ενημερότητας, συγκεκριμένα η κατανόηση πως ο λόγος, 

αποτελείται από προτάσεις, οι προτάσεις από λέξεις, η κάθε λέξη από 

συλλαβές, και τέλος φωνήματα από των οποίων τα μέρη , αποτελούν τα 

γράμματα ( Blachman, 1994).  Κάποιες στρατηγικές μπορεί να είναι η εύρεση 
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λέξεων με ομοιοκαταληξία, η αντιστοιχία όμοιων λέξεων, η ανάλυση λέξεων 

σε προτάσεις, εύρεση λέξεων που αρχίζουν από το ίδιο γράμμα, ο διαχωρισμός 

των λέξεων σε συλλαβές, των συλλαβών σε φωνήματα και μετέπειτα σε 

γράμματα  ( Μαριδάκη & Κασωτάκη, 2005). Είναι επίσης σημαντικό ο/η 

εκπαιδευτικός να δίνει δραστηριότητες στους  μαθητές οι οποίες, θα είναι 

κατατετμημένες σύμφωνα με τις δυσκολίες  τους. Π.χ. δραστηριότητες που 

βοηθούν στην ανάγνωση στις οποίες τα γράμματα συνδυάζονται με εικόνα και 

ήχο ( Gersten, et al, 2008).  Τέλος στρατηγικές όπως, συμπλήρωση γραμμάτων 

στις λέξεις, «με βάση δυο επιλεγμένα γράμματα που δίνονται βοηθά τον 

μαθητή» να διαχωρίσει γράμματα που εκφέρονται παρομοίως και ασκήσεις 

κατανόησης κειμένων σε επόμενο στάδιο με την βοήθεια σύντομων 

ερωτήσεων ( Φλωράτου, 2009).  

 

 1.5.2. Στρατηγικές παρέμβασης γραπτού λόγου  

 

     Όσο αφορά τις δυσκολίες στον γραπτό λόγο ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικής 

παρέμβασης, που βοηθάει ιδιαίτερα τους μαθητές είναι, το εξατομικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σε αυτό το πρόγραμμα ο μαθητής επικοινωνεί με τα 

υπόλοιπα παιδιά και τον/την εκπαιδευτικό , με συγκυρίες που τον παρακινούν 

και εξελίσσουν το δυναμικό του ( Σπαντιδάκης, 2011).  Αρχικά εντοπίζονται οι 

δυσκολίες του μαθητή και διατυπώνονται οι στόχοι, στην συνέχεια 

προσφέρονται στον μαθητή ενισχυτικά μέτρα, (όπως ερωτήσεις για 

σχεδιαγράμματα, οπτικοποιημένο υλικό, χρήση υπολογιστή, οθόνες αφής) ( 

Παντελιάδου, 2011).  

 

1.5.3. Στρατηγικές παρέμβασης ορθογραφίας  

 

     Για τις δυσκολίες στην ορθογραφία σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι 

δραστηριότητες γραφής, οι οποίες θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον των 
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μαθητών, ώστε να αποκτήσουν κίνητρο για την μάθηση λέξεων. Επίσης η 

ενίσχυση και διόρθωση των λαθών αυξάνουν τα αποτελέσματα ( Πολυχρόνη, 

Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006).  Για τα παιδιά με δυσκολίες στην 

ορθογραφία, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει δραστηριότητες, όπως για 

παράδειγμα γράμματα με πλαίσια στα οποία ο μαθητής πρέπει ζωγραφίσει και 

να κόψει τα γράμματα ( Λάμψας & Μπούκας, 2011). Μια στρατηγική που 

μπορεί να βοηθήσει είναι η πολυαισθητηριακή των Weis και Weis   (1993). 

Αρχικά ο/η εκπαιδευτικός λέει μια λέξη και το παιδί την επαναλαμβάνει. Στην 

συνέχεια δίνεται γραμμένη και ζητείται στο παιδί να, την γράψει με το δάχτυλο 

στον αέρα, ταυτόχρονα λέει και τις συλλαβές και μετά ολόκληρη την λέξη. ο/η 

εκπαιδευτικός εκφωνεί την λέξη, το παιδί την μετατρέπει σε εικόνα, την 

συλλαβίζει και τη γράφει στο αέρα (Παντελιάδου, 2011). Ακόμη μια 

στρατηγική αρκετά ενδιαφέρουσα είναι, «του βρεγμένου σπόγγου». Ο/Η 

εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ένα βρεγμένο σφουγγάρι και γράφει την λέξη που 

θέλει να διδάξει στον πίνακα. Με το που εξατμιστεί το νερό ζητείται από τον 

μαθητή να γράψει την λέξη εκείνος ( Σπαντιδάκης, 2004).  

   

1.5.4. Στρατηγικές παρέμβασης στα μαθηματικά  

 

    Στους μαθητές με δυσκολία στα μαθηματικά, η εξάσκηση στην απαρίθμηση 

των αριθμών με την σειρά αλλά και αντιστρόφως, καθώς και η επίλυση 

ασκήσεων με την χρήση οπτικοποιημένου υλικού, με την εφαρμογή τους σε 

προβλήματα βοηθούν σε αρκετό βαθμό τα παιδιά με δυσκολίες στα 

μαθηματικά ( Bradley, et al, 2007). Ακόμη για την καλύτερη κατανόηση και 

διατήρηση της προσοχής, οι στρατηγικές με αναφορά σε παραδείγματα της 

καθημερινής ζωής, βοηθούν στην διευκόλυνση των μαθητών  (Τζιβινίκου, 

2015). Επόμενη μέθοδος είναι αυτή της αυτοδιδασκαλίας, σύμφωνα με αυτή το 

παιδί βάζει στόχους και ωθείται στην επίλυση προβλημάτων με συγκεκριμένες 

ερωτήσεις. Μαθαίνει τις στρατηγικές που πρέπει να χρησιμοποιήσει και πώς 

να διατηρεί την προσοχή του ώστε να έχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα ( 
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Gersten, 2008).  Ακόμη η αμοιβαία διδασκαλία με τα παιδιά να είναι 

χωρισμένα σε ζευγάρια και να βοηθούν το ένα το άλλο. Στην συνέχεια άλλη 

μια στρατηγική που είναι άξια αναφοράς είναι το Draw. Με αυτή την 

στρατηγική το παιδί πρέπει να βρει το σύμβολο της πράξης να διαβάσει το 

πρόβλημα, να λύσει ή να ζωγραφίσει την αναπαράσταση του προβλήματος, να 

γράψει μια πράξη και να την ελέγξει ( Τζιβινίκου, 2015).  Τέλος η στρατηγική 

της οπτικής αναπαράστασης, στην οποία ο/η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί 

εικόνες, αριθμογραμμές και  διαγράμματα πράξεων  ( Παντελιάδου, 2011).   
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1.6  Μεταγνώση 

 

  1.6.1 Ο ορισμός και οι  μορφές της μεταγνώσης 

        Προκειμένου να υπάρξει σχολική επιτυχία δεν είναι απαραίτητη, μόνο η 

εφαρμογή και εκμάθηση κάποιων στρατηγικών και η κατάκτηση γνώσεων. Η 

σωστή επιλογή, η χρήση καθώς και ο συνδυασμός αυτών των στρατηγικών με 

βάση τις μεταγνωστικές δεξιότητες, έχει σημαντικό ρόλο ( Wong, 1996).  

Μεταγνώση είναι η συνειδητοποίηση του ατόμου για τις γνωστικές λειτουργίες 

του, τις γνωστικές δυνάμεις του, τις αδυναμίες του και την αυτορρύθμιση ( 

Flavell, 1979). Αναφέρεται στην επίγνωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί 

η σκέψη καθώς και με τρόπους που επεξεργαζόμαστε την γνώση, «η επίγνωση 

του τι ξέρουμε και δεν ξέρουμε». Ακόμη η γνώση του ατόμου για το εαυτό του 

προκειμένου να μπορέσει να επιτύχει τον στόχο του ή να λύσει κάποιο 

πρόβλημα ( Ganz & Ganz, 1990).  

      H γνώση είναι διαφορετική από την μεταγνώση γι’ αυτό και γίνεται 

διάκριση της μίας από την άλλη. Οι κύριες έννοιες της μεταγνώσης σύμφωνα 

με την γνωστική λειτουργία, είναι η γενική μεταγνώση ( general 

metacognition) και ο μεταγνωστικός έλεγχος (Brown, 1980), που είναι ο 

τρόπος με τον οποίο το άτομο μπορεί να ρυθμίζει, την γνώση που αναφέρεται 

στον προγραμματισμό ενεργειών, την διαχείριση της πορείας, και την 

αξιολόγηση της κατάστασης (Baker, 1989). Η μεταγνώση διαχωρίζεται σε 

διάφορους τύπους συγκεκριμένα, στην μεταμνήμη, την μεταπροσοχή, την 

μετακατανόηση, την μεταγλώσσα (Osman & Hannafin, 1992). Οι 

μεταγνωστικές διαδικασίες λαμβάνουν μέρος όταν,  στοχαζόμαστε αν ξέρουμε 

κάτι, σε ποιες μεταγνωστικές δραστηριότητες, θα προχωρήσουμε και ποια 

είναι η παρούσα γνωστική κατάσταση ( Flavell, 1976).   

       H μεταγνώση σύμφωνα με το αντικείμενο της αναφοράς, μπορεί να 

διαχωριστεί σε τέσσερις μορφές. Αυτές οι μορφές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Flavell (1979: 906), υπάρχουν τέσσερις 
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τάξεις φαινομένων οι οποίες είναι η μεταγνωστική γνώση, η γνώση στόχων/ 

έργων, η γνώση ενεργειών και οι μεταγνωστικές εμπειρίες.  

Μεταγνωστική γνώση:  Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία, οι 

παράγοντες και οι μεταβλητές που αφορούν, κάθε γνωστική διαδικασία και 

μπορεί να την επηρεάσουν ( πρόσωπα, προβλήματα υπό επίλυση, στρατηγικές 

ή ενέργειες).  Ειδικότερα ποιες γνωστικές στρατηγικές θα χρησιμοποιήσει για 

να, πραγματοποιήσει τους στόχους του, καθώς και ποιες μεταγνωστικές 

στρατηγικές για να ελέγξει την πρόοδο των γνωστικών λειτουργιών.  

Γνώση στόχων/έργων: Ενημερότητα που κατέχει το άτομο σε σχέση με τις 

γνωστικές λειτουργιές, αλλά και με τις μεταγνωστικές. Συγκεκριμένα αποτελεί 

ένα σύνολο γνώσεων και εμπειριών που διαθέτει το παιδί για την γνωστική του 

συμπεριφορά.  

Γνώση ενεργειών:  Επίγνωση του μαθητή για τις μεθόδους που θα 

ενεργοποιήσει , αλλά και πράξεις που θα εκτελέσει κατά την διαδικασία 

επίλυσης του προβλήματος.  

Μεταγνωστικές εμπειρίες:  Αποτελούν ένα σύνολο συνειδητών εμπειριών 

γνωστικού και συναισθηματικού τύπου. Συνοδεύουν ένα διανοητικό έργο, 

ειδικότερα οι γνωστικές κρίσεις, οι εκτιμήσεις και τα συναισθήματα που βιώνει 

το παιδί καθ’όλη  την διάρκεια μιας γνωστικής διαδικασίας ( Flavell, 1976· 

1979).  

    Μπορεί να διαπιστωθεί πως, η γνώση των έργων-στόχων, των ενεργειών και 

των και οι μεταγνωστικές εμπειρίες αφορούν στην ενημερότητα του ατόμου 

για την παρούσα δραστηριότητα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή και 

κατάσταση, αντίθετα η μεταγνωστική γνώση αναφέρεται στην ενημερότητα 

της παρούσας επίγνωσης ( Παντελιάδου, 2011). Η μετάγνωση αποτελεί ένα 

πολύ ενδιαφέρον και πολλά υποσχόμενο ερευνητικό πεδίο στον τομέα της 

ψυχολογίας, της εκπαίδευσης και των κοινωνικών επιστημών ( Dalton, 2002). 

Τα τελευταία χρόνια έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί για την έννοια, όμως 

όλα δείχνουν πως αποτελεί μια αδιάκοπη διαδικασία συζήτησης.   
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      Η μεταγνώση προσδιορίζεται ως η γνώση του ατόμου για τις γνωστικές του 

λειτουργίες, την ενημερότητα, τα προϊόντα με τα αποτελέσματα του, τα 

βιώματα ( Flavell, 1979). To σημαντικότερο στοιχείο όμως, ίσως είναι ότι 

πρόκειται για την ενεργό παρακολούθηση και την ρύθμιση των γνωστικών 

δραστηριοτήτων (Κωσταρίδου & Ευκλείδη, 1997).  Οι Schneider και Lock 

(2002) παρουσιάζουν ένα πιο γενικότερο ορισμό για την μεταγνώση ως «την 

ενημερότητα του ατόμου για το γνωσιακό του σύστημα, και τις 

αυτορρυθμιστικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενό τους τις 

γνωσιακές.  Ο Ματσαγγούρας (1995) αναφέρεται και στο συναισθηματικό 

παράγοντα. Υποστηρίζει ότι εκτός από την συνειδητοποίηση και τον έλεγχο 

των γνωστικών λειτουργιών, αξιοσημείωτη είναι και η συναισθηματική 

κατάσταση του ατόμου και τα κίνητρα του απέναντι στις γνωστικές τους 

λειτουργίες.  Η Livingston (2003) την παραθέτει ως «σκέψη ανώτερου 

επιπέδου που περιλαμβάνει τον εμπρόθετο έλεγχο των γνωστικών 

λειτουργιών»,  κινείται στο ίδιο μοτίβο με τους Schneider και Lock ( 2002).  

Επιπροσθέτως η μετάγνωση θεωρείται ως: η συνείδηση των γνωστικών αλλά 

και συναισθηματικών καταστάσεων που βρίσκεται το παιδί, η δεξιότητά του να  

παρακολουθεί αυτές τις καταστάσεις σκόπιμα και να μπορεί να τις ρυθμίζει ( 

Hacker 1998). Μέσα από όλα αυτές τις προσεγγίσεις, καθίσταται σαφές το 

γεγονός ότι, ο όρος μεταγνώση έχει διευρυνθεί ως τώρα και ενσωματώνει όχι 

μόνο γνωστικές αλλά και θυμικές διαδικασίες οι οποίες εκτυλίσσονται σε, 

συνθήκες «στοχοκατευθυνόμενης δράσης» ( Κωσταρίδου & Ευκλείδη, 2011).    
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1.7 Η σημασία της μεταγνώσης στην παιδαγωγική διαδικασία 

      

      Η μεταγνώση και ειδικότερα στον σχεδιασμό στρατηγικών αποτελεί ένα 

κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς. Κάποιοι ερευνητές πιστεύουν πως, οι  

μεταγνωστικές στρατηγικές είναι ένα σύνολο από δραστηριότητες οι οποίες, 

πρέπει να διδαχθούν στα παιδιά. Αντίθετα όμως είναι γνωστό πως, οι μαθητές 

αποκτούν διάφορες ικανότητες ασυνείδητα και η ενημερότητα της μη 

κατανόησης μπορεί να γίνει αυτόματα. Πρέπει να σημειωθεί πως, είναι 

άγνωστες οι διαδικασίες για την άμεση διδασκαλία των μεταγνωστικών 

λειτουργιών ( Gerber, 1983). Καταλήγει στο συμπέρασμα πως, η εκπαίδευση 

σε μερικές στρατηγικές λύσης προβλημάτων, δεν μπορεί να αποφέρει πολύτιμα 

αποτελέσματα στην γνωστική οργάνωση. Διαπιστώνεται ένα είδος αμφιθυμίας 

ως προς την συνειδητοποίηση, του  φαινομένου της μεταγνώσης, το οποίο 

καταλαβαίνουμε και από τις έρευνες. Μπορεί να διαπιστωθεί μέσα από πολλές 

έρευνες πως πολλοί επιστήμονες,  κάνουν χρήση της θεωρητικής έννοιας της 

μεταγνώσης, όμως δεν ενδιαφέρονται για τις πραγματικές διαδικασίες που 

υπάρχουν πίσω από τον ορισμό ( Mason, 1994·  Brenna, 1995).  

       Κάποιοι άλλοι επιστήμονες έχουν πιο βασικούς στόχους, που όμως 

αποτυγχάνουν να υποδείξουν μεθόδους με τις οποίες διατάσσεται και 

επιτυγχάνεται η μεταγνωστική λειτουργία ( Montague, 1998).  Σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία της έρευνας οι μεταγνωστικές στρατηγικές χωρίζονται από, τις 

γνωστικές. Αποτελεί άποψη ότι, οι μεταγνωστικές ικανότητες οι οποίες 

αφορούν την διαδικασία μελέτης και μάθησης, είναι δυνατόν και είναι πολύ 

σημαντικό να διδάσκονται στην τάξη. Αυτό θα οδηγούσε στην σημαντική 

ανάπτυξη της προόδου των μαθητών ( Gerber, 1983). Διάφορες έρευνες 

απέδειξαν πως η μάθηση εξελίσσεται, με την άμεση διαχείριση των 

μεταγνωστικών στρατηγικών και τα συμπεράσματα των ερευνών καταλήγουν 

στην άμεση εκπαίδευση των στρατηγικών με ικανότητες σταδιακής απόσχισης 

των λειτουργιών εφαρμογής τους  ( Pressley M, Forest Pressley, Elliot Faust & 

D. Miller,1980).  Οι  μεταγνωστικές στρατηγικές δύνανται να διδαχθούν καθώς 
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και να οδηγήσουν συνειδητά, την σκέψη των μαθητών στην σωστή εκτέλεση 

ενός έργου. Μεγαλύτερος σκοπός της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι « να 

μάθει ο μαθητής πώς να μαθαίνει», ώστε να εξελίξει μια λίστα τρόπων σκέψης 

που θα έχει την δυνατότητα να ανατρέχει προκειμένου να λύνει προβλήματα ( 

Angelo, 1995).  
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1.8  Μεταγνώση και διαδικασία επίλυσης προβλημάτων 

 

     Η στενή σχέση της μεταγνώσης με την διαδικασία επίλυσης προβλημάτων 

υπήρξε , σημαντικό αντικείμενο ερευνών. Η σημασία της, στην διαδικασία 

επίλυσης προβλημάτων είναι πολύ σημαντική. Ευθύνεται για ένα σημαντικό 

μέρος, της καλής επίλυσης προβλημάτων και κατανόησης (Lester, 1988). Οι 

ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι, επιτυχημένοι λύτες παρουσιάζουν 

υψηλότερους βαθμούς μεταγνωστικής επίγνωσης καθώς και στρατηγικές, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι οι μεταγνωστικές πτυχές συνδέονται, με την 

επιτυχή ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (Brown & Palincsar, 1982· Lester, 

1988· Swanson, 1990). H επίλυση προβλημάτων ορίζεται ως μια νοητική 

διαδικασία κατά την διάρκεια της οποίας χρησιμοποιούνται ορισμένες 

μεταγνωστικές δεξιότητες, ώστε να εξακριβωθεί και να επιτευχθεί η επίλυση 

του προβλήματος   (Pate & Miller, 2011). H μεταγνώση αλλά και η συστημική  

σκέψη έχουν συνδεθεί με την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Εξαιτίας της 

επικάλυψης των διεργασιών εκτελεστικού ελέγχου, η  υψηλή χρήση των 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων έχει συνδεθεί με την βελτίωση της επίλυσης 

προβλημάτων (Magno, 2010).  Συγκεκριμένα η επίλυση προβλημάτων απαιτεί, 

την ικανότητα διαλογής των πληροφοριών, την διάκριση μεταξύ ακριβών και 

ανακριβών πληροφοριών, καθώς και τον εντοπισμό σχετικών και άσχετων 

γεγονότων. Αυτές οι ενέργειες ενισχύονται από την μεταγνωστική επεξεργασία 

( Mckim & Mckendree, 2020).  Η μεταγνώση είναι σημαντική ώστε, οι 

μαθητές να ρυθμίσουν και να βελτιώσουν τις γνωστικές τακτικές και 

στρατηγικές, τις οποίες χρησιμοποιούν στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. 

Σύμφωνα με έρευνες οι μαθητές με υψηλότερο επίπεδο μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων γίνονται επιτυχημένοι στην επίλυση προβλημάτων ( Desoete, 

2008· Hollingworth & Mcloughlin, 2005).  

     Οι μαθητές χρησιμοποιούν μεταγνωστικές δεξιότητες για να, αξιολογήσουν 

πολλά πράγματα στην ζωή τους προκειμένου να, βελτιώσουν τις μαθησιακές 

τους ικανότητες. Για παράδειγμα, τις χρησιμοποιούν για να αξιολογήσουν το 
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επίπεδο επιτυχίας στην μάθηση, ή για να λύσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Προκειμένου να βελτιωθούν οι μεταγνωστικές δεξιότητες ενός μαθητή, 

απαιτείται η διαδικασία διδασκαλίας της μεταγνώσης (Amin & Sukestiyarno, 

2015). Ο μαθητής δύναται με την βοήθεια των μεταγνωστικών δεξιοτήτων να, 

αναγνωρίσει το πρόβλημα που υπάρχει και το οποίο απαιτεί λύση. Πιο 

συγκεκριμένα οι μεταγνωστικές μέθοδοι που συντελούν στην επίλυση 

προβλημάτων χωρίζονται σε τέσσερις μορφές: α) διαπίστωση και εντοπισμός 

του προβλήματος και των χαρακτηριστικών του, β) νοερή απεικόνισή του, γ) 

σχεδίαση της μεθόδου επίλυσης, δ) αξιολόγηση της. Τέλος μπορεί να γίνει 

αντιληπτό πως, όσο μεγαλύτερο είναι το πλήθος των μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων, ή ο βαθμός που χρησιμοποιούνται, τόσο πιο πολύ ανανεώνεται και 

το επίπεδο των νοητικών εγχειρημάτων του μαθητή ( Παντελιάδου, 2011).    
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1.9 Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και μαθησιακές δυσκολίες 

 

     Σύμφωνα με σύγχρονες έρευνες η αυτορρύθμιση αποτελεί, έναν βασικό 

σκοπό της μαθησιακής διαδικασίας. Αυτορρύθμιση είναι η σκόπιμη 

επεξεργασία της συμπεριφοράς από τον ίδιο τον μαθητή για την υλοποίηση 

ενός σκοπού ( Boekarts, Pintrich & Zeidner, 2000). Στην αυτορρυθμιζόμενη 

μάθηση το παιδί αναμιγνύεται σκόπιμα στην διαδικασία « του πως μαθαίνει» 

και την τροποποιεί ώστε να εξασφαλίσει  το επιθυμητό αποτέλεσμα ( Efklides, 

Niemivirta & Yamauchi, 2002). Στην εκπαίδευση η αυτορρύθμιση βασίζεται 

στις ενέργειες των μαθητών οι οποίοι, ξεκινούν την μαθησιακή διαδικασία με 

δική τους απόφαση και ταυτόχρονα, παρατηρούν και ελέγχουν την δράση τους 

επιδιώκοντας την υλοποίηση των μαθησιακών σκοπών τους (Κωσταρίδου & 

Ευκλείδη, 2011).  Βασικό συστατικό  της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης 

αποτελούν οι μεταγνωστικές διεργασίες (Χατζησταματίου & Δερμιτζάκη, 

2009). Οι μεταγνωστικές διεργασίες που παίρνουν μέρος, κατά την μαθησιακή 

διαδικασία περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υιοθέτηση 

στόχων, την αυτοπαρακολούθηση και την αυτοαξιολόγηση (Boekarts, 1999). 

Επιπροσθέτως οι αυτορρυθμιζόμενοι μαθητές έχουν στην διάθεση τους 

γνωστικές στρατηγικές, οι οποίες επιδρούν στην επεξεργασία, την κατανόηση, 

καθώς και στην απομνημόνευση του εκπαιδευτικού υλικού, ταυτόχρονα 

μπορούν να ρυθμίσουν την γνωστική τους λειτουργία  ( Πολυχρόνη, 2011).  

      Μέχρι προσφάτως επικρατούσε η πεποίθηση ότι οι μαθητές μπορούν να 

αυτορρυθμίσουν την μάθησή τους, αφού περάσουν την ηλικία των 8-10 ετών, 

όπου και εξελίσσουν τις κύριες  μεταγνωστικές τους δεξιότητες. Μερικές όμως 

πρακτικές μελέτες που διεξάχθηκαν τα τελευταία έτη, υποστηρίζουν την 

ανάπτυξη της ικανότητας, από τα πρώτα σχολικά έτη ακόμα, η οποία 

ενισχύεται με την πάροδο του χρόνου ( Κωσταρίδου & Ευκλείδη, 2011· 

Bronson, 2000). Εκτός από τις μεταγνωστικές δεξιότητες έναν ακόμη πολύ 

σημαντικό παράγοντα , για την αυτορρύθμιση αποτελούν τα κίνητρα των 

μαθητών, με βάση τα οποία συνδέεται η αυτοαντίληψη με την αυτορρύθμιση 
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(Wong, 1996).  Ακόμη και όταν κατέχουν όλες τις απαραίτητες μεταγνωστικές 

δεξιότητες για την πραγματοποίηση κάποιου σκοπού, οι μαθητές δεν θα τις 

συνδυάσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όταν δεν έχουν ένα λόγο να το 

κάνουν. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια πρέπει το κίνητρο να είναι, πολύ 

ισχυρό ώστε να κρατηθεί το ενδιαφέρον του παιδιού στην προσπάθεια 

πραγματοποίησης του στόχου, παρά τα εμπόδια που υπάρχουν (Montalvo & 

Torres, 2008). Ανακεφαλαιώνοντας η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση για επιτύχει 

πρέπει να προϋποθέτει , πρώτον την γνώση ( σκοπού, έργου και ικανοτήτων), 

δεύτερον την μεταγνώση ( για την παρακολούθηση και βελτίωση των 

μαθησιακών ενεργειών) και τρίτον το κίνητρο (για την προσπάθεια 

πραγματοποίησης του σκοπού) ( Παντελιάδου, 2011· Wong ,1996).   

     H αυτορρυθμιζόμενη μάθηση διδάσκεται ακόμη και σε μαθητές με 

Μαθησιακές δυσκολίες. Τα  παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες όμως, 

αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στις δεξιότητες της αυτορρύθμισης. 

Αναλυτικότερα τα στρώματα τις αυτορρυθμιζόμενης μάθησης των μαθητών  

διαφέρουν συχνά, ενώ πιθανόν να μην μπορέσουν όλα τα παιδιά να 

βελτιώσουν την αυτορρύθμισή τους, ή να εξαπλώσουν την δεξιότητα αυτή σε 

όλους τους τομείς της γνώσης ( Vandevelde, Keer & Rossel, 2013· 

Κωσταρίδου & Ευκλείδη, 2011). Ακόμη οι μαθητές με Μαθησιακές δυσκολίες 

παρουσιάζουν συχνά ελλείμματα, όχι μόνο στον μαθησιακό αλλά και στον 

ψυχοκοινωνικό και γνωστικό τομέα, αυτό με την σειρά του οδηγεί σε χαμηλά 

επίπεδα αυτορρύθμισης και εφαρμογής των στρατηγικών μάθησης ( Reid, 

Lienemann, & Hagaman, 2013). Ειδικότερα εμφανίζουν μειωμένες δεξιότητες 

αυτορρύθμισης, σοβαρά μεταγνωστικά ελλείμματα και αδυναμίες στην 

επιλογή στρατηγικών σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους ( Harris, Reid & 

Graham, 2004). Διαπιστώνεται πως χρησιμοποιούν ενστικτωδώς λιγότερες και 

πιο απλές στρατηγικές από τους συμμαθητές τους ( Παντελιάδου, 2011), η 

δυσκολία που παρουσιάζουν στην επιλογή των σωστών στρατηγικών 

συνδέεται αναμφίβολα με τα μεταγνωστικά ελλείμματα που εμφανίζουν. 

Αναλυτικότερα οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες διαθέτουν μειωμένες 

μεταγνωστικές δεξιότητες, επειδή παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα 
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αυτοπαρακολούθησης, ελέγχου καθώς και αναθεώρησης ( Reid, Lienemann & 

Hagaman, 2013).  

    Επίσης άλλος ένας παράγοντας που συνδέεται με την αυτορρυθμιζόμενη 

μάθηση είναι, η αναγνωστική κατανόηση των παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες. Επισημαίνεται ότι τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες, δεν 

εξελίσσουν τις στρατηγικές ανάγνωσής τους όπως και οι συνομήλικοί τους, της 

τυπικής ανάπτυξης. Εμφανίζουν ελλείμματα στην παρακολούθηση, τον 

σχεδιασμό και την αξιολόγηση της κατανόησής τους (Englert, Hiebert & 

Stewart, 1988). H έλλειψη της αυτορρύθμισης μπορεί από μια μεριά, να 

εξηγηθεί από την δυσκολία της κατανόησης. Οι μαθητές με Μαθησιακές 

Δυσκολίες συνήθως εμφανίζουν δυσκολίες σε ένα ή και περισσότερα πεδία της 

αυτορρύθμισης. Σε αντίθεση με τους μαθητές της τυπικής ανάπτυξης, οι 

μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες διαθέτουν ορισμένες μεταγνωστικές 

στρατηγικές, όμως αυτές δύνανται να είναι σε πιο πρόωρο στάδιο από εκείνες 

των παιδιών της τυπικής ανάπτυξης (Wong, 1996). Ακόμη η έννοια της 

αυτορρύθμισης σχετίζεται με την έννοια της αυτοαποτελεσματικότητας, καθώς 

οι μαθητές που δεν κατέχουν αυτορρυθμιστικές δεξιότητες, μπορεί να 

διαθέτουν και χαμηλή αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας, συγκεκριμένα την 

αντίληψη για το κατά πόσο μπορούν να τα καταφέρουν ( Χουρζούμη, 2015).  

      Η βελτίωση της αυτορρύθμισης μπορεί να επιτευχθεί μέσα από διάφορους 

τρόπους. Αρχικά είναι σημαντικό να εντοπιστεί η πηγή του άγχους του παιδιού 

το πρόβλημα δηλαδή, έτσι ώστε να τεθούν σε λειτουργία οι δεξιότητες της 

αυτορρύθμισης. Αν ο μαθητής έχει γνώσει των συναισθημάτων του, μπορεί να 

αναπτύξει την αυτορρύθμιση ( Shanker, 2013). O εκπαιδευτικός μπορεί να 

εκπαιδεύσει τους μαθητές σε δεξιότητες αυτορρύθμισης, να συζητήσει μαζί 

τους σχετικά με τα συναισθήματά τους και το πώς να τα διαχειρίζονται, να 

τους βοηθήσει να θέσουν στόχους, να τους εκπαιδεύσουν ώστε να επιλέγουν 

τις κατάλληλες στρατηγικές για να επιλύσουν ένα πρόβλημα.  
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 Ακόμη μπορούν να τους βοηθήσουν στην ρύθμιση του χρόνου τους, βάζοντάς 

τους δηλαδή χρονικό περιθώριο για κάθε δραστηριότητα, να ακολουθούν 

ειδικούς κανόνες και να περιμένουν την σειρά τους κάθε φορά ( Ackerman, 

2019).  

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

2.0  Τα μεταγνωστικά ελλείμματα σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες του 

δημοτικού σχολείου 

    

      Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον για την σημασία που 

διαδραματίζουν, τα μεταγνωστικά ελλείμματα σε μαθητές με Μαθησιακές 

Δυσκολίες έχει αυξηθεί (Wong, 1991). Οι έρευνες που έγιναν στον χώρο 

προέρχονται από δύο θεματικούς άξονες. Αρχικά την καταγραφή των 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων, καθώς και των ικανοτήτων επίλυσης 

προβλημάτων για την εκπαίδευση όλων των μαθητών και σε δεύτερο στάδιο 

την επικύρωση της παρουσίας ελλειμμάτων, με την αποτελεσματική 

παρέμβαση και χρήση   στρατηγικών στα παιδιά ( Pressley, et al, 1990·Meltzer, 

1991).  Αρχικά τα μεταγνωστικά ελλείμματα των μαθητών αποδόθηκαν σε 

παθητικότητα στην μάθηση από την πλευρά τους, άποψη που αμφισβητήθηκε 

από πολλούς ερευνητές οι οποίοι ισχυρίστηκαν πως τα παιδιά με Μαθησιακές 

Δυσκολίες «δεν είναι παθητικοί μαθητές, αλλά αναποτελεσματικοί» ( 

Παντελιάδου, 2011). Τα μεταγνωστικά ελλείμματα των παιδιών με 

Μαθησιακές Δυσκολίες θα περιγραφούν παρακάτω.  

 

2.0.1. Ελλείμματα στην  αναγνώριση του σχεδιασμού του έργου και των 

απαιτήσεων που έχει.  

    

  Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι, γενικά κατατοπισμένα σχετικά  

με τις απαιτήσεις του έργου, εν αντίθεση με τους υπολοίπους συμμαθητές τους. 

Τα ελλείμματά τους σχετικά με αυτό μπορεί να είναι, είτε η ολοκληρωτική 

αδυναμία αναγνώρισης των απαιτήσεων του έργου, είτε η λανθασμένη 

ερμηνεία του ( Παντελιάδου, 2011· Μπότσας & Παντελιάδου, 2003). Στην 

πρώτη κατάσταση κατεργάζονται, το έργο τυχαία και αυτό τους οδηγεί στην 

σχολική αποτυχία. Στην δεύτερη κατάσταση τα παιδιά οδηγούνται σε λάθος 

αποφάσεις και παραχωρούν τις γνωστικές τους πηγές. Παραδείγματος χάρη αν 

ένα κείμενο, είναι δύσκολο και απαιτούνται πολλές επεξεργασίες  υπάρχει 
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πιθανότητα το παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες, να παραιτηθεί προκειμένου να 

αποφύγει την νέα αποτυχία (Butler, 1998· Graham & Bellert, 2004). Η 

δυσκολία ενός αδρού σχεδιασμού του γνωστικού έργου, πριν την ενασχόλησή 

του με αυτό δεν αφήνει τα παιδιά, να το παρακολουθήσουν ενεργά και να 

κάνουν τις ανάλογες ρυθμίσεις. Τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες  

αντιμετωπίζουν σημαντικά ελλείμματα σε αυτές τις διαδικασίες, το 

αποτέλεσμα είναι η αντιπαραγωγική ενασχόλησή τους με το γνωστικό έργο ( 

Butler, 2002).  

 

2.0.2 Ελλείμματα στην επιλογή και εφαρμογή στρατηγικών  

       

      Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν πως η βάση των μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων είναι οι στρατηγικές. Στρατηγικές είναι όλες οι ειδικές πράξεις, 

μέθοδοι , μεμονωμένες ή σχέδια δράσης τα οποία βοηθούν τον μαθητή να 

ολοκληρώσει το γνωστικό έργο (Banerji, 1987). Οι τυπικοί μαθητές 

χρησιμοποιούν κατάλληλες στρατηγικές για να ολοκληρώσουν το γνωστικό 

έργο. Τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες όμως, έχουν σημαντικά ελλείμματα 

και σε αυτό τον τομέα ( Μπότσας, 2007). Τα ελλείμματα αυτά αφορούν είτε 

στην επιλογή, είτε στην εφαρμογή στρατηγικών και οφείλονται στην ελλιπή  

μεταγνωστική γνώση αυτών των μαθητών (Englert, 1990). Επομένως οι 

συγκεκριμένοι μαθητές καταλαβαίνουν την αξία της χρήσης των στρατηγικών, 

όμως δεν έχουν την επίγνωση του πως, που, γιατί μπορούν να  

χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες στρατηγικές. Οι στρατηγικές που διαθέτουν 

τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι περιορισμένες (Wong, 1991· 

Μπότσας & Παντελιάδου, 2003) και συγκροτείται από στρατηγικές μη 

λεπτομερής επεξεργασίας οι οποίες, συχνά είναι απλές και δεν είναι 

κατάλληλες ούτε για την ηλικία, ούτε για την γνωστική εμπειρία τους. Το 

αποτέλεσμα είναι οι στρατηγικές που ξέρουν να μην μπορούν να στηρίξουν 

την γνωστική τους προσπάθεια ( Wong, 1994· Μπότσας & Παντελιάδου, 

2003). Επιπλέον εξαιτίας της ελλιπής μεταγνωστικής περιστασιακής γνώσης 
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τους, δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν και τις στρατηγικές που γνωρίζουν 

με ευέλικτο τρόπο. Ακόμη και όταν ξέρουν την σωστή στρατηγική δεν 

μπορούν να την χρησιμοποιήσουν, να την εφαρμόσουν ή να την 

τροποποιήσουν με κατάλληλο τρόπο όταν υπάρχει ανάγκη (Meltzer, 1991).  

     Επιπροσθέτως δυσκολεύονται να μεταβούν γρήγορα από την μια 

στρατηγική στην άλλη, να ανακαλύπτουν τα ακριβή χαρακτηριστικά μιας 

συγκυρίας, καθώς και στο να μην δίνουν σημασία σε λεπτομέρειες που δεν 

αφορούν την λύση του προβλήματος (Meltzer, 1989). Μια άποψη υποστηρίζει 

ότι, οι δεξιότητες επεξεργασίας και επίλυσης προβλημάτων που έχουν οι 

μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες δεν εξασθενούν, αλλά και δεν φθάνουν τις 

μαθησιακές τους ικανότητες (Borkowski, 1989). Οι μεταγνωστικές 

στρατηγικές παρέχουν στα παιδιά μια σειρά από δεξιότητες, οι οποίες τα 

επιτρέπουν  να σχεδιάζουν, να παρακολουθούν και προσαρμόζουν τις τεχνικές 

μάθησης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και σε όλα τα επίπεδα της 

ζωής τους. 

 

2.0.3  Ελλείμματα παρακολούθησης και ρύθμισης στην επίδοση  

      

     Ένα επιπλέον σημαντικό ευδιάκριτο κομμάτι της μεταγνώσης είναι η 

μεταγνωστική παρακολούθηση, η οποία αναφέρεται στην παρακολούθηση της 

γνωστικής λειτουργίας, καθώς επίσης και στην δεξιότητα να επιτηρεί το ίδιο το 

παιδί και να ρυθμίζει διορθωτικά την απόδοσή του στο έργο ( Μπότσας & 

Παντελιάδου 2007). Ουσιαστικά απαρτίζει την αξιολόγηση καταλληλότητας 

της πορείας του γνωστικού έργου, με βάση τα κριτήρια καταλληλότητας που 

βρίσκονται στο μυαλό του  παιδιού. Αν υπάρχει πρόβλημα κατά την 

αξιολόγηση αυτή  το παιδί αναμιγνύεται στο έργο κατάλληλα ώσπου να 

συνδεθεί το κενό ( Nelson & Narens, 1994). Τα παιδιά με Μαθησιακές 

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν ελλείμματα τα οποία είναι σχετικά με:  

 Την εσφαλμένη αρχική αντίληψη των απαιτήσεων που έχει το έργο.  
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  Την ελλιπή επίγνωση και ενεργοποίηση της πρωτύτερης γνώσης.  

  Την χρησιμοποίηση λιγότερο πολύπλοκων και ατελέσφορων 

κριτηρίων καταλληλότητας για την κρίση της απόδοσης (Meltzer, 

1991).  

  Την αποτυχία να αυτοεξετάζεται ενεργά για να αξιολογήσει αν τα 

κατάφερε.   

 Την αποτυχία στην εφαρμογή στρατηγικών όταν εμφανιστούν 

δυσκολίες  ( Μπότσας & Παντελιάδου, 2007).   

     Tα ελλείμματα παρακολούθησης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με 

Μαθησιακές δυσκολίες όταν πρέπει να, διαχειριστούν μια δύσκολη περίπτωση 

όπως για παράδειγμα, την δυσκολία λύσης ενός προβλήματος, μπορεί να 

καταλήξουν:  

 Στο να μην καταλάβει το παιδί πως υπάρχει δυσκολία και έτσι, να 

ολοκληρώσει την ανάγνωση ενός κειμένου, έχοντας την εσφαλμένη 

άποψη ότι όλα είναι καλά ( Garner, 1988). 

  Στο να καταλάβει ότι κάτι πήγε λάθος στο κείμενο που διαβάζει να 

σταματήσει, όμως επειδή δεν διαθέτει τις σωστές διορθωτικές 

στρατηγικές προκειμένου να το διαχειριστεί, είτε να σταματήσει είτε να 

συνεχίσει δίχως να κατεργαστεί το πρόβλημα ( Wong, 1996).  

  Στο να καταλάβει το πρόβλημα, να προσπαθήσει να το διαχειριστεί, 

αλλά οι διορθωτικές στρατηγικές που μεταχειρίστηκε να μην ταιριάζουν 

ώστε να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα ( Wong, 1991).  

    Οι τρεις παραπάνω πιθανότητες οδηγούν σε αποτυχία και αδιέξοδο τα παιδιά 

με Μαθησιακές Δυσκολίες, τα οποία είτε σταματούν είτε ολοκληρώνουν με 

παθητικότητα το έργο. Αυτή η μέθοδος ανενεργής παρακολούθησης του 

γνωστικού έργου είναι μια συχνή διαδικασία που επαναλαμβάνεται, στην 

καθημερινή σχολική πρακτική ( Wong ,1996· Μπότσας & Παντελιάδου, 

2003).  
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     2.0.4 Ελλείμματα στην αξιολόγηση 

     

    Το τελευταίο μέρος των μεταγνωστικών διεργασιών είναι η αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων. Κάποια τυπικά παραδείγματα είναι η τελική επαναξιολόγηση 

των στόχων οι οποίοι μπήκαν στην αρχή, τροποποιήθηκαν και τα 

συμπεράσματα του παιδιού για τις μεθόδους που πραγματοποιήθηκαν ( 

Schraw, 1998). Επίσης κομμάτι της αξιολόγησης μπορεί να θεωρηθεί και ο 

έλεγχος σχετικά με, το αν τα δεδομένα που κατακτήθηκαν από το γνωστικό 

έργο ήταν σημαντικά και ολοκληρωμένα. Με αυτό τον τρόπο θα κριθεί το εάν 

θα επεκταθούν ή αν θα υπάρξει επανεξέταση ( Swanson, Cooney & 

McNamara, 2004).  

      Τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν ελλείμματα στην 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μαθησιακών λειτουργιών τους. 

Πρωταρχικός τους στόχος είναι η ολοκλήρωση του γνωστικού έργου δίχως, 

βαθιά επεξεργασία και όταν το ολοκληρώνουν  σταματούν την επεξεργασία ( 

Παντελιάδου & Μπότσας, 2003). Δεν αναστοχάζονται και δεν αναλύουν 

περαιτέρω τα αποτελέσματα. Έτσι δεν μπορούν να αποκτήσουν καινούργια και 

ενημερωμένη μεταγνωστική γνώση και να εξελίξουν τις μεταγνωστικές τους 

δεξιότητες. Το αποτέλεσμα είναι να μην διαχωρίζουν τους κατάλληλους από 

τους εσφαλμένους τρόπους επίλυσης προβλημάτων (Μπότσας & Παντελιάδου, 

2004).      

     Εν τέλει οι έρευνες υποστηρίζουν ότι, τα μεταγνωστικά ελλείμματα των 

παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες υπάρχουν και είναι σημαντικά, καθώς 

επηρεάζουν σε μεγάλο επίπεδο την επίδοση των παιδιών σε όλη την σχολική 

ζωή τους ( Borkowski, Estrada,  Milstead & Hale, 1989). Παρόλα τα 

παραπάνω η μέθοδος που τροποποιούν τα παιδιά τα ξεχωριστά γνωστικά έργα 
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(π.χ. κατανόηση κειμένου), είναι σχεδόν ίδιος με των τυπικών συμμαθητών 

τους (Μπότσας, 2007).  

Η διαφορά στην επίδοσή τους προέρχεται από το σημείο έναρξης της σχολικής 

ζωής. Αρχίζουν από  χαμηλά και η διαφορά τους αυτή από, τους τυπικούς 

συμμαθητές τους επεκτείνεται στο πέρασμα του χρόνου και έτσι χειροτερεύει ( 

Vauras, Kinnunen & Rauhanummi, 1999).  
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Κεφάλαιο 2ο : Ερευνητικό μέρος 

 

 Μεθοδολογία της έρευνας 

      

 

2.1  Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα  

 

    Η συγκεκριμένη ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια του 

σχολικού έτους 2020-2021. Στόχος αυτού του έργου είναι η έρευνα των 

απόψεων, των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τα 

μεταγνωστικά ελλείμματα, των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. 

Συγκεκριμένα, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς για 

την αντιμετώπισή τους, θα εξεταστεί επίσης και ο βαθμός της 

αποτελεσματικότητας των συγκεκριμένων στρατηγικών, σύμφωνα με τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών. Γι’ αυτό το σκοπό τέθηκαν  3 ερευνητικά 

ερωτήματα, τα οποία  αποτέλεσαν οδηγό του ερευνητικού έργου:  

 Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

αντιλαμβάνονται τον όρο μεταγνωστικό έλλειμμα;  

  

 Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, ώστε να διαχειριστούν περιπτώσεις μεταγνωστικών 

ελλειμμάτων, ανάμεσα σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες της Ε΄ και 

Στ΄ τάξης του δημοτικού;  

 

 Πως αξιολογούν την δική τους επιτυχία στην διδασκαλία των 

μεταγνωστικών ελλειμμάτων σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες;  
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     2.2  Συμμετέχοντες στην έρευνα  

 

     Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούνταν από 70 διδάσκοντες της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,  οι οποίοι διδάσκουν στην Ε΄ και Στ΄ τάξη του 

δημοτικού σχολείου. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά το φύλο, το 

ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 44 γυναίκες (62,9%) και 26 άντρες (37,1%). 

Ως προς την ηλικία, οι περισσότεροι συμμετέχοντες με ποσοστό 61,4% ( 43 

άτομα) ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία των 33 ετών και πάνω. Αντίστοιχα 

το 38,6% (27 άτομα), των συμμετεχόντων ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 

των 24-30 ετών και κανένα άτομο δεν άνηκε στην ηλικιακή κατηγορία των 23 

ετών. Από τους 70 συμμετέχοντες οι 48 (68,6%) είχαν ολοκληρώσει τον 

προπτυχιακό κύκλο σπουδών  και οι 22 (31,4%) είχαν προχωρήσει στην 

απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Σχήμα 1).  

 

   Τα έτη  εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας των περισσοτέρων ήταν πάνω από 15 

χρόνια, με ποσοστό 45,7% (32 άτομα). Ακολουθεί το ποσοστό 34,3% (24 

άτομα) στα 1-5 χρόνια. Τέλος το ποσοστό 20% (14 άτομα) με 6-10 χρόνια 

εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα δεδομένα.  

68,6%
Πτυχίο

31,4%
Μεταπτυχιακό 

Σχήμα 1

πτυχίο μεταπτυχιακό 
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Έτη 

εκπαιδευτικής 

προϋπηρεσίας 

 Συχνότητες 

(Ν)  Ποσοστά  

Εύρος  

Min-Max  

1-5 

6-10 

>15 

Total 

24 34,3%   

14 20,0%   

32 45,7%   

70 100,0   1-15 1

-

1

5 

Σχήμα 2. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία συμμετεχόντων  

    Στη συνέχεια αναφορικά με την επιμόρφωση των συμμετεχόντων στα 

μεταγνωστικά ελλείμματα ή την ειδική αγωγή γενικότερα, αξίζει να σημειωθεί 

ότι σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert από το καθόλου ως το πάρα πολύ, το 30% 

(Ν=21) δήλωσε πως έχει λίγη επιμόρφωση. Στην συνέχεια ακολουθεί το 28,6% 

(Ν=20) με καθόλου επιμόρφωση, το 25,7% (Ν=18) με μέτρια επιμόρφωση, το 

7,1% (Ν=5) με πολύ επιμόρφωση και τέλος το 8,6% (Ν=6) με πάρα πολύ 

επιμόρφωση (Σχήμα 3).   

 

Σχήμα 3. Πίνακας με τα ποσοστά ειδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών  

29% 30%
25.70%

7.10% 8.60%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ
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         Τέλος στην ερώτηση αν είχαν προηγούμενη διδακτική εμπειρία με παιδιά 

διαγνωσμένα με μαθησιακές δυσκολίες, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σε 

ποσοστό 52,9% (Ν=37) και σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert, δήλωσε πως είχε 

μέτρια  διδακτική εμπειρία. Η επιλογή του δείγματος των εκπαιδευτικών έγινε 

με απλή δειγματοληψία. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε δημόσια 

σχολεία  της ευρύτερης περιοχής του νομού Πέλλας και κάποια στο νομό 

Ημαθίας.  

 

2.3 Μέσα της έρευνας  

 

      Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο που απευθύνονταν, στους εκπαιδευτικούς της γενικής  τάξης 

του δημοτικού σχολείου και συγκεκριμένα σε όσους δίδασκαν  στην Ε΄ και Στ΄  

τάξη. Το ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε από τον επιβλέποντα καθηγητή και την 

ερευνήτρια και αποτελούνταν από 16 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι 

απαντήσεις από την ερώτηση 7 έως και την 16 συμπληρώνονταν μέσω 

πεντάβαθμης κλίμακας Likert. Η ερωτήσεις 1 έως 6 ήταν πολλαπλής επιλογής.  

     Για την κατασκευή του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν, τμήματα από 

παρόμοια ερωτηματολόγια τα οποία μεταποιήθηκαν ώστε να, γίνουν οι 

κατάλληλες προσαρμογές που θα ανταποκρίνονται στους στόχους της έρευνας 

και θα είναι κατάλληλα για τον πληθυσμό που αναφέρονται. Συγκεκριμένα  το 

μεγαλύτερο μέρος του ερωτηματολογίου προήλθε από την έρευνα του κ. 

Μαυροπαλιά και της κ. Χαρούλας Ανδρονίδη (2017). Συγκεκριμένα στις 

ερωτήσεις 7,9,10,11,12,13,14,15,16. Το ερωτηματολόγιο ξεκινούσε με ένα 

σύντομο σημείωμα της ερευνήτριας, με το οποίο διαβεβαίωνε τους 

συμμετέχοντες για την τήρηση της ανωνυμίας τους, τον στόχο της έρευνας και 

ευχαριστούσε για την συμμετοχή και τον χρόνο τους. Στην τελική του μορφή 

αποτελούνταν από 16 ερωτήσεις κλειστού τύπου, από 5 θεματικές ενότητες.  
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 Το πρώτο μέρος αποτελούνταν από τέσσερις (4) ερωτήσεις σχετικές με, 

τα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών φύλο, ηλικιακή κατηγορία, 

ακαδημαϊκές σπουδές και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.  

 

 Το δεύτερο μέρος αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις για το σύνολο των 

μαθητών της τάξης και τον αριθμό των παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες.  

 

  Το τρίτο μέρος αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις σχετικές με την 

κατάταξη των γνώσεων των εκπαιδευτικών, τις διδακτικές τους 

εμπειρίες σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και την επιμόρφωση που 

έχουν λάβει.  

 

 Το τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από τέσσερις 

ερωτήσεις (4) σχετικές με την κατανόηση του όρου μεταγνωστικό 

έλλειμμα, την ανεπαρκή αξιολόγησή του, τις μεθόδους που εφαρμόζουν 

προκειμένου να αντιμετωπίσου/εντοπίσουν τα μεταγνωστικά 

ελλείμματα των παιδιών και σε πιο βαθμό χρησιμοποιούν στρατηγικές 

που αναπτύσσουν την μεταγνωστική ικανότητα των παιδιών.  

 

  Το πέμπτο μέρος εμπεριέχει τρεις (3) ερωτήσεις αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων της διδασκαλίας τους, το επίπεδο επιβάρυνσής τους από 

τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και την ανάγκη τους για 

παραπάνω επιμόρφωση.  

 2.4 Διαδικασία της έρευνας  

2.4.1.  Τόπος και χρόνος πραγματοποίησης της έρευνας  

 

     Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στα πλαίσια  πτυχιακής εργασίας του τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού 
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Πέλλας και Ημαθίας οι οποίοι δίδασκαν στην γενική τάξη του δημοτικού 

σχολείου και συγκεκριμένα στις Ε και Στ τάξεις. Αναλυτικότερα το δείγμα που 

συμμετείχε στην έρευνα προέρχονταν τον Δήμο Γιαννιτσών και τα γύρω χωριά  

(35 ερωτηματολόγια ), τον δήμο Σκύδρας και τα γύρω χωριά (22 

ερωτηματολόγια) και τέλος το νομό Ημαθίας (13 ερωτηματολόγια).   

    Συλλογή δεδομένων: τα ερωτηματολόγια διαμοιράστηκαν σε 70 

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στον νομό Πέλλας και Ημαθίας. Τα 

ερωτηματολόγια ήταν 70, συμπληρώθηκαν και επεστράφησαν όλα και 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων της έρευνας. 

Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο παράρτημα της εργασίας.  

2.4.2. Ανάλυση δεδομένων  

 

    Αρχικά έγινε περιγραφική ανάλυση των δεδομένων προκειμένου να, 

αναδειχθούν οι κύριες τάσεις στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών. Στη 

συνέχεια εξετάστηκαν οι διαφορές μεταξύ των απαντήσεων, των 

εκπαιδευτικών. Αν διαφοροποιούνταν σημαντικά από τις υπόλοιπες 

απαντήσεις των συναδέλφων τους, καθώς και αν διαφοροποιούνται ανάλογα με 

τα χρόνια υπηρεσίας. Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το εργαλείο 

στατιστικής ανάλυσης SPSS 26, οπότε και προέκυψαν οι αντίστοιχοι πίνακες 

και αποτελέσματα. Η δομή του ερωτηματολογίου παρείχε την δυνατότητα 

λήψης ποσοτικών στοιχείων και αναλογικές μεταβλητές όπως για παράδειγμα 

τα χρόνια υπηρεσίας κ.τ.λ. Η ανάλυση των δεδομένων περιλάμβανε 

περιγραφική στατιστική επεξεργασία. Ταυτόχρονα παρατίθενται και η 

συχνότητα επιλογής των απαντήσεων. Επίσης υπολογίστηκαν και οι 

στατιστικές παράμετροι θέσης (μέση τιμή) και διασποράς (τυπική απόκλιση).  

 2.5 Ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

 

     Όπως είδαμε και στο αντίστοιχο κεφάλαιο της δειγματοληψίας, το δείγμα 

αποτέλεσαν 70 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων οι 44 σε ποσοστό 62,9 ήταν 

γυναίκες και οι 26 σε αντίστοιχο ποσοστό 37,1 άντρες.  
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      Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η ηλικία των συμμετεχόντων, η οποία 

έχει κατηγοριοποιηθεί σε 3 αξιολογικές κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα 

σύμφωνα με τα δεδομένα της γραφικής παράστασης η πλειοψηφία κυμάνθηκε 

από 33 έτη και πάνω (40-50), με ποσοστό 61,4% (Ν=43). Το αμέσως επόμενο 

ποσοστό ήταν 38,6% (Ν=27) στην κατηγορία 24 – 30 έτη. Κανένας 

συμμετέχων δεν άνηκε στην ηλικιακή κατηγορία των 23 ετών.  

 

Σχήμα 5. Ηλικία  

 

38.6

61.4

0

10

20

30

40

50

60

70

24-30 έτη >33 έτη

Σχήμα 4. Φύλο  

Φύλο  Συχνότητα Ποσοστό  Μέσος όρος  

 

Τυπική 

απόκλιση 

Valid άνδρας 26 37,1   

Γυναίκα 44 62,9   

Total 70 100,0   0,63 0,487 
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        Στην συνέχεια τα επόμενα ερωτήματα που τέθηκαν στους εκπαιδευτικούς 

αφορούσαν τις ακαδημαϊκές σπουδές τους, τα χρόνια προϋπηρεσίας και το 

βαθμό επιμόρφωσής τους (βλέπε ενότητα 2.2). Στην ερώτηση «ποιος είναι ο 

αριθμός μαθητών της τάξης» η ανάλυση έδειξε πως το 61,4% (Ν=43) δήλωσε 

πως οι μαθητές κυμαίνονταν από 11 έως 19. Ακολουθεί το 27,1% (Ν=19) από 

20 έως 26 μαθητές και τέλος το 11,4% (Ν=8) που δήλωσε πως η τάξη είχε 

μέχρι 10 μαθητές (Σχήμα 6).  

  

    Σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημα τέθηκε ακόμα ένα τελευταίο, το 

οποίο σχετίζεται με τον αριθμό των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί, 40% (Ν=28) των 

συμμετεχόντων δήλωσε πως είχε τουλάχιστον δυο παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες στην τάξη. Στη συνέχεια το 27,1% (Ν=19) απάντησε πως είχε 1 

μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες, το 25,7% (Ν=18) δήλωσε πως είχε μέχρι 3 

μαθητές. Σε πολύ μικρότερο ποσοστό ακολουθούν οι 4 μαθητές, με 7,1% 

(Ν=5).  

 

Σχήμα 6. Αριθμός μαθητών τάξης  

Αριθμός μαθητών 

της τάξης Συχνότητα  Ποσοστό  Μέσος όρος  

Τυπική 

απόκλιση 

Valid μέχρι 10 8 11,4   

11 μέχρι 19 43 61,4   

20 μέχρι 26 19 27,1   

Total 70 100,0 2,16  ,605  
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  2.5.1 Σε ποιο επίπεδο θα κατατάσσατε τις γνώσεις σας σχετικά την 

εκπαίδευση των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες;  

 

     Στην ερώτηση αυτή οπού ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να 

κατατάξουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες, δόθηκαν 70 

απαντήσεις. Αναλυτικότερα, το μεγαλύτερο ποσοστό 42,9% συγκεντρώθηκε 

από 30 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δήλωσαν ότι είχαν μέτρια γνώση ως προς το 

αντικείμενο των μαθησιακών δυσκολιών. Η επόμενη σε πλειοψηφία απάντηση 

ήταν το πολύ με ποσοστό 34,3% του συνόλου και από 24 εκπαιδευτικούς. Στη 

συνέχεια το λίγο και το πάρα πολύ βρίσκονται στην ίδια θέση με 11,4% και 8 

εκπροσώπους για την κάθε μία απάντηση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι 

κανένας δεν δήλωσε το καθόλου σαν απάντηση (Σχήμα 8) 

 

 

 

 

 

  Σχήμα 7.     Αριθμός παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες της  τάξης 

Αριθμός παιδιών 

με  μαθησιακές 

δυσκολίες  Συχνότητα  Ποσοστό  Μέσος Όρος  Τυπική απόκλιση 

Valid 1 19 27,1   

2 28 40,0   

3 18 25,7   

4 5 7,1   

Total 70 100,0 3,13 0,900 
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 Σχήμα 8    Επίπεδο κατάταξης των γνώσεων σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών  

με μαθησιακές δυσκολίες                                                                                                                               

 

    2.5.2 Έχετε διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες  

 

      Στη παραπάνω ερώτηση όπως μπορεί να διαπιστωθεί και από, τον 

παρακάτω πίνακα η απάντηση που αναφέρουν συχνότερα οι εκπαιδευτικοί 

είναι το μέτρια με ποσοστό 52,9% και με 37 συμμετέχοντες. Ακολουθεί το 

πολύ με  24,3% (Ν=17) και σε αρκετά μικρότερο ποσοστό 15,7% (Ν=11) 

αναφέρουν το λίγο και το πάρα πολύ με 7,1% και 5 συμμετέχοντες. 

 Σχήμα 9. Διδακτική εμπειρία σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

 

    Επίπεδο κατάταξης 

των γνώσεων σχετικά 

με την εκπαίδευση των 

παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες                                                                                                                               Συχνότητα  Ποσοστό  Μέσος όρος  Τυπική απόκλιση 

Valid λίγο 8 11,4   

μέτρια 30 42,9   

πολύ 24 34,3   

πάρα πολύ 8 11,4   

Total 70 100,0 3,46  ,846  

 

Διδακτική εμπειρία  Συχνότητα  Ποσοστά  Μέσος όρος  Τυπική απόκλιση  

Valid λίγο 11 15,7   

μέτρια 37 52,9   

πολύ 17 24,3   

πάρα πολύ 5 7,1   

Total 70 100,0 3,23 0,802 
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2.5.3 Κατά πόσο αντιλαμβάνεστε/καταλαβαίνετε τον όρο μεταγνωστικό 

έλλειμμα;  

 

     Η επόμενη ερώτηση αφορούσε την κατανόηση του όρου μεταγνωστικό 

έλλειμμα. Σε αυτή την ερώτηση το 44,3% των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

(31) συγκεντρώθηκε στην κατηγορία λίγο. Το 27,1% (Ν=19) υποστήριξε πως 

αντιλαμβάνεται μέτρια τον όρο μεταγνωστικό έλλειμμα. Παράλληλα 10 

εκπαιδευτικοί (14,3%)  δήλωσαν πως κατανοούν πολύ την έννοια. Τέλος ίσος 

αριθμός εκπαιδευτικών από 5 στην κάθε μία απάντηση και με ποσοστό 7,1% 

υποστήριξε ότι κατανοεί καθόλου και πάρα πολύ αντίστοιχα  τον όρο. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα.  

  

    Σχήμα 10 Κατά πόσο αντιλαμβάνεστε/καταλαβαίνετε τον όρο 

μεταγνωστικό έλλειμμα; 

 Συχνότητα  Ποσοστά  Μέσος όρος  

Τυπική 

απόκλιση  

Valid καθόλου 5 7,1   

λίγο 31 44,3   

μέτρια 19 27,1   

πολύ 10  14,3   

πάρα πολύ 5 7,1   

Total 70 100,0 3.30 1,04 
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2.5.4. Κατά πόσο θεωρείτε πως η ανεπαρκής αξιολόγηση των 

μεταγνωστικών ελλειμμάτων ανάμεσα σε μαθητές με ΜΔ μπορεί να 

συμβάλει στην αύξηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν;  

 

      Στην παραπάνω ερώτηση πρώτο σε σκορ απαντήσεων με ποσοστό 57,1% 

και 40 εκπροσώπους είναι το πολύ, ακολουθεί το 21,4% και με 15 απαντήσεις 

στην κατηγορία πάρα πολύ. Στη συνέχεια έχουμε την κατηγορία μέτρια με 

14,3% και 10 εκπροσώπους. Τέλος την κατηγορία λίγο με 7,1% και 5 

απαντήσεις. Κανένας εκπαιδευτικός δεν δήλωσε το καθόλου.  

Σχήμα 11. Η ανεπαρκής αξιολόγηση των μεταγνωστικών ελλειμμάτων σε μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες αυξάνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

 

 

 Συχνότητα Ποσοστά Μέσος όρος  

Τυπική 

Απόκλιση 

Valid λίγο 5 7,1   

μέτρια 10 14,3   

πολύ 40 57,1   

πάρα πολύ 15 21,4   

Total 70 100,0 3,93 0,804 

 

2.5.5 Μέθοδοι αντιμετώπισης ή εντοπισμού μεταγνωστικών ελλειμμάτων σε 

μαθητές με ΜΔ 

 

    Η δωδέκατη ερώτηση αφορούσε στον τρόπο αντιμετώπισης των 

μεταγνωστικών ελλειμμάτων, σε παιδιά που έχουν Μαθησιακές δυσκολίες και 

χωρίζεται σε 8 υποερωτήματα τα οποία, οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν στην 
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πεντάβαθμη  κλίμακα Likert. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε σε συναντήσεις με 

ψυχολόγο η σχολικό σύμβουλο. Σε αυτήν οι εκπαιδευτικοί απάντησαν σε 

ποσοστό 35,7% (Ν=25) πως πραγματοποιούν μέτρια συναντήσεις με 

ψυχολόγο. Το 21,4% (Ν=15) δήλωσε το πολύ ως απάντηση, το 18,6% (Ν=13) 

δήλωσε το λίγο ως απάντηση. Επιπλέον το 12,9% (Ν=9) τοποθετήθηκε γύρω 

από την κατηγορία πάρα πολύ και το 11,4% (Ν=8) δεν πραγματοποιεί καθόλου 

συναντήσεις με ψυχολόγους.  

Σχήμα 12. Συναντήσεις/συζητήσεις  με ψυχολόγους/σχολικούς συμβούλους 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

   Στο δεύτερο υποερώτημα που αφορά την ενημέρωση της οικογένειας του 

μαθητή προκειμένου να, αναλάβει πρωτοβουλία η πλειοψηφία αποφάνθηκε 

υπέρ της κατηγορίας πολύ με ποσοστό 47,1% (Ν=33). Σε εξίσου μεγάλο 

ποσοστό ακολουθεί η κατηγορία πάρα πολύ με ποσοστό 42,9% (Ν=30). Τέλος 

σε μικρά ποσοστά βρίσκονται οι κατηγορίες μέτρια με ποσοστό 5,7% (Ν=4), 

και λίγο με ποσοστό 4,3%  (Ν=3). 

 

 Συχνότητα  Ποσοστό Μέσος Όρος 

Τυπική 

απόκλιση  

Valid καθόλου 8 11,4   

λίγο 13 18,6   

μέτρια 25 35,7   

πολύ 15 21,4   

πάρα πολύ 9 12,9   

Total 70 100,0 3,06 1,17 

Σχήμα 13. Ενημέρωση οικογένειας του μαθητή για ανάληψη 

πρωτοβουλίας 
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        Το τρίτο υποερώτημα αφορούσε την αναζήτηση συμβουλής από πιο 

έμπειρο συνάδελφο με γνώσεις της ειδικής αγωγής. Αναλυτικότερα οι 

κατηγορίες πολύ και πάρα πολύ βρίσκονται στην ίδια θέση με ποσοστό 34,3% 

και οι δύο και 24 συμμετέχοντες. 15 εκπαιδευτικοί ισχυρίστηκαν πως σε  

μέτριο βαθμό (21,4%)  θα αναζητούσαν συμβουλή από πιο έμπειρο 

συνάδελφο. Το 8,6% (Ν=6) απάντησε λίγο και το 1,4% με 1 εκπρόσωπο 

δήλωσε το καθόλου.   

 

 

Σχήμα 14.  Αναζήτηση συμβουλής από πιο έμπειρο συνάδελφο με γνώσεις ειδικής 

αγωγής 

 Συχνότητα  Ποσοστά Μέσος Όρος  

Τυπική 

Απόκλιση 

Valid λίγο 3 4,3   

μέτρια 4 5,7   

πολύ 33 47,1   

πάρα πολύ 30 42,9   

Total 70 100,0  4,29 0,76 

 

 Συχνότητα Ποσοστά Μέσος Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
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    Στο τέταρτο υποερώτημα αναφέρεται η διδασκαλία με διαφορετικές 

μεθόδους/τροποποίηση των διδακτικών στόχων. Το 41,4% των δασκάλων 

(Ν=29) συγκεντρώθηκε στην κατηγορία πάρα πολύ. Εξίσου μεγάλο ποσοστό 

35,7% (Ν=25)  αποφάνθηκε, στην κατηγορία πολύ. 15,7% (Ν=11) απάντησε 

πως σε μέτριο βαθμό θα τροποποιούσε τους διδακτικούς στόχους ή 

χρησιμοποιούσε νέες μεθόδους. Το  5,7% (Ν=4) δήλωσε το λίγο ως προτίμηση 

και το 1,4% (Ν=1) το καθόλου.  

 

 

 

 

 

 

 Σχήμα 16. Διδασκαλία με νέες/διαφορετικές μεθόδους ή τροποποίηση των διδακτικών 

στόχων 

 Συχνότητα ποσοστό Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Valid καθόλου 1 1,4   

λίγο 6 8,6   

μέτρια 15 21,4   

πολύ 24 34,3   

πάρα πολύ 24 34,3   

Total 70 100,0 3,91 1,01 
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Valid καθόλου 1 1,4   

λίγο 4 5,7   

μέτρια 11 15,7   

πολύ 25 35,7   

πάρα πολύ 29 41,4   

Total 70 100,0 4,10 0,96 

 

    Το πέμπτο υποερώτημα ρωτούσε τους δασκάλους αν θα παρέπεμπαν τους 

μαθητές σε κέντρα διάγνωσης και υποστήριξης (ΚΕΣΥ). Το 60% (Ν=42) 

δήλωσε ότι θα προέβαινε σε παραπομπή σε πολύ μεγάλο βαθμό, το 30% 

(Ν=21) θα προέβαινε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Το 7,1% (Ν=5) 

συγκεντρώθηκε γύρω από την κατηγορία μέτρια και το 2,9% (Ν=2) γύρω από 

την κατηγορία λίγο. Κανένας γύρω από την κατηγορία καθόλου.  

 

  Σχήμα 17. Παραπομπή σε κέντρα για διάγνωση και υποστήριξη 

(ΚΕΣΥ) 

 Συχνότητα  Ποσοστό Μέσος Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Valid λίγο 2 2,9   

μέτρια 5 7,1   

πολύ 42 60,0   

πάρα πολύ 21 30,0   

Total 70 100,0 4,17 0,68 
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    Στο έκτο ερώτημα οι δάσκαλοι ρωτούνταν αν θα παρέπεμπαν τους 

γονείς/κηδεμόνες σε, ειδικούς επιστήμονες εκτός σχολείου. Αρχικά στην 

κατηγορία λίγο έχουμε το 12,9% (Ν=9) των απαντήσεων. Στην κατηγορία 

μέτρια είχαμε το 31,4% (Ν=22), ακόμη στην κατηγορία πολύ είχαμε την 

μεγαλύτερη συσσώρευση των απαντήσεων 44,3% (Ν=31) και τέλος στην 

κατηγορία πάρα πολύ βρισκόταν 11,4% (Ν=8) των απαντήσεων.  

 

 Σχήμα 18 Παραπομπή γονέων /κηδεμόνων σε ειδικούς επιστήμονες εκτός σχολείου 

 Συχνότητα  Ποσοστό Μέσος Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Valid λίγο 9 12,9   

μέτρια 22 31,4   

πολύ 31 44,3   

πάρα πολύ 8 11,4   

Total 70 100,0 3,54 0,86 

 

 

    Στην έβδομη ερώτηση έχουμε την αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας 

στην οποία, η πλειοψηφία απάντησε μέτρια χρησιμοποιεί την αντίστοιχη 

βιβλιογραφία, σε ποσοστό 31,4% (Ν=22). Ακολουθεί το λίγο με ποσοστό 

28,6% (Ν=20), στην συνέχεια το πολύ με 18,6% (Ν=13). Ακόμη το παρά πολύ 

με ποσοστό 14,3% (Ν=10) και εν τέλει το καθόλου με 7,1% (Ν=5). Ο 

παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά τα αποτελέσματα.  
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    Στο τελευταίο υποερώτημα έχουμε την αναζήτησης βοήθειας από 

επιστήμονες έκτος σχολείου. Το 44,3% (Ν=31) των εκπαιδευτικών αναζητάει 

σε μέτριο επίπεδο βοήθεια από επιστήμονες εκτός σχολείου. Σε ποσοστό 

32,9%  και με εκπρόσωπους 23 εκπαιδευτικούς, ακολουθεί η κατηγορία πολύ. 

Σε αρκετά μικρότερο ποσοστό ακολουθεί το πάρα πολύ με 12,9% (Ν=9). 

Αμέσως μετά βρίσκεται το 5,7% (Ν=4) στην κατηγορία λίγο. Στην Πέμπτη και 

τελευταία θέση βρίσκεται το καθόλου με ποσοστό 4,3% (Ν=3).  

 

 

  

    Σχήμα 20. Αναζήτηση βοήθειας από επιστήμονες εκτός σχολείου 

 Συχνότητα Ποσοστά Μέσος Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

  Σχήμα 19.  Αναζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας 

 Συχνότητα ποσοστό Μέσος Όρος  

Τυπική 

απόκλιση 

Valid καθόλου 5 7,1   

λίγο 20 28,6   

μέτρια 22 31,4   

πολύ 13 18,6   

πάρα πολύ 10 14,3   

Total 70 100,0 3,04 1,16 
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Valid καθόλου 3 4,3   

λίγο 4 5,7   

μέτρια 31 44,3   

πολύ 23 32,9   

πάρα πολύ 9 12,9   

Total 70 100,0 3,44 0,94 

 

2.5.6 Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε εκπαιδευτικές στρατηγικές που 

ενισχύουν την μεταγνωστική ικανότητα των παιδιών.  

 

     Στην επόμενη ερώτηση οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για τον βαθμό που 

χρησιμοποιούν μεθόδους οι οποίες αναπτύσσουν την μεταγνωστική ικανότητα 

των παιδιών. Οι περισσότερες από αυτές τις απαντήσεις συγκεντρώθηκαν στην 

κατηγορία λίγο με ποσοστό 42,9% (Ν=30). Ακολούθησε η κατηγορία μέτρια 

28,6% και 20 αντιπροσώπους. Στην συνέχεια έχουμε τις κατηγορίες πολύ και 

πάρα πολύ με ποσοστό 12,9%  (Ν=9) και τέλος το καθόλου με 2 εκπροσώπους 

και ποσοστό 2,9%.  

Σχήμα 21. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε εκπαιδευτικές στρατηγικές που ενισχύουν 

την μεταγνωστική ικανότητα των παιδιών; 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Μέσος Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Valid καθόλου 2 2,9   

λίγο 30 42,9   
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2.5.7 Κατά πόσο επιβαρύνεστε από την παρουσία μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες στην τάξη σας;  

 

      Στην παραπάνω ερώτηση η κατηγορία που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο 

ποσοστό ήταν το λίγο με ποσοστό 34,3% και 24 αντιπροσώπους. Ακολούθησε 

το ποσοστό 27,1% (Ν=19) και σε βαθμό μέτρια. Αμέσως μετά έχουμε το 

21,4% και με 15 εκπαιδευτικούς στην κατηγορία καθόλου. Τέλος έχουμε 12 

δασκάλους (17,1%) στην κατηγορία πολύ. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως 

κανένας εκπαιδευτικός δεν δήλωσε την κατηγορία πάρα πολύ.  

Σχήμα 22. Κατά πόσο επιβαρύνεστε από την παρουσία μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες στην τάξη σας; 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Μέσος Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Valid καθόλου 15 21,4    

λίγο 24 34,3   

μέτρια 19 27,1   

πολύ 12 17,1   

Total 70 100,0 2,40 1,01 

 

μέτρια 20 28,6   

πολύ 9 12,9   

πάρα πολύ 9 12,9   

Total 70 100,0 3,50 0,97 
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2.5.8 Πως αξιολογείτε την δική σας επιτυχία στην διδασκαλία των 

μεταγνωστικών ελλειμμάτων των μαθητών με ΜΔ;  

 

     Η επόμενη ερώτηση που ακολούθησε αφορούσε την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών, για την διδασκαλία τους στα μεταγνωστικά ελλείμματα. Το 

42,9% (Ν=30) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών δήλωσε η διδασκαλία του 

ήταν λιγότερο επιτυχής. Το 31,4% (Ν=22) απάντησε πως η διδασκαλία του 

ήταν επιτυχής. Το 12,9% (Ν=9)  συγκεντρώνεται γύρω από την κατηγορία 

ανεπιτυχής. Στην κατηγορία πολύ επιτυχής έχουμε το ποσοστό 10% και με 7 

δασκάλους. Τέλος μόλις 2 άτομα (2,9%) δήλωσαν πως δεν έχουν επιτυχία.  

    Σχήμα 24 Πώς αξιολογείτε την δική σας επιτυχία στην διδασκαλία των 

μεταγνωστικών ελλειμμάτων των παιδιών με ΜΔ;  

 

 Συχνότητα  Ποσοστό Μέσος Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Valid Δεν έχω 2 2,9   

Ανεπιτυχής 9 12,9   

Λιγότερο επιτυχής 30 42,9   

Επιτυχής 22 31,4   

Πολύ επιτυχής 7 10,0   

Total 70 100,0 3,33 0,92 
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    2.5.9 Θεωρείτε ότι έχετε ανάγκη από επιπλέον επιμόρφωση σε θέματα 

ειδικής αγωγής, ώστε να ανταποκριθείτε πλησιέστερα στο ρόλο σας ως 

εκπαιδευτικός;  

  

     Η τελευταία ερώτηση του παρόντος ερωτηματολογίου αναφέρονταν στην 

ανάγκη για επιπλέον επιμόρφωση από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Έτσι οι 

περισσότεροι από αυτούς με ποσοστό 45,7% (Ν=32) δήλωσαν, ότι έχουν 

ανάγκη από πολύ επιμόρφωση. Ακολουθεί 25,7% (Ν=18) να δηλώνει σε 

μέτριο βαθμό την ανάγκη επιμόρφωσης . Επιπλέον το 20% (Ν=14) απάντησε 

πως χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη επιμόρφωση. Εν τέλει 6 εκπαιδευτικοί 

δηλαδή 8,6% σε ποσοστό δηλώνει λίγη  ανάγκη για επιμόρφωση. Κανένας από 

τους εκπαιδευτικούς δεν δήλωσε το καθόλου.  

 

Σχήμα 24.  Ανάγκη από επιπλέον επιμόρφωση σε θέματα ειδικής 

αγωγής.  

 Συχνότητα Ποσοστό Μέσος Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Valid λίγο 6 8,6   

μέτρια 18 25,7   

πολύ 32 45,7   

πάρα πολύ 14 20,0   

Total 70 100,0 3,77 0,87 
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2.6 Συζήτηση-Συμπεράσματα 

 

 

       Τα θεμελιακά ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν κατά την διάρκεια 

αυτής της έρευνας, αφορούσαν τον βαθμό στον οποίο οι δάσκαλοι της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα της Ε  και Στ τάξης, έχουν την 

ικανότητα να εντοπίζουν τα μεταγνωστικά ελλείμματα σε παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και πως οι ίδιοι τους εφαρμόζουν μεθόδους 

διδασκαλίας, ώστε να αντιμετωπίσουν τα μεταγνωστικά ελλείμματα. Επίσης 

κατά πόσο κατανοούν τον όρο μεταγνωστικό έλλειμμα. Από την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε προκύπτει ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (44,3%) 

ήταν ενήμερη σχετικά με τον όρο σε χαμηλό βαθμό και ταυτόχρονα 

αξιολογούν την διδασκαλία τους ως λιγότερο επιτυχής. Φυσικά υπάρχει και η 

διαφοροποίηση μεταξύ των εκπαιδευτικών που κατέχουν μεταπτυχιακούς 

τίτλους σπουδών, οι οποίοι κατανοούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον όρο. Επίσης 

με κριτήριο τις απαντήσεις του δείγματος μόνον ένας μικρός αριθμός 

εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί εκπαιδευτικές στρατηγικές για να ενισχύσει την 

μεταγνωστική ικανότητα των παιδιών. Η ηλικία σε αυτές τις απαντήσεις έπαιξε 

σημαντικό ρόλο. Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν τις εκπαιδευτικές 

στρατηγικές για να ενισχύσουν την μεταγνωστική ικανότητα των παιδιών, 

άνηκαν ως επί το πλείστον στην ηλικιακή ομάδα των 24-30 ετών, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί που ήταν πάνω από 33 (40 +) έτειναν να μην τις χρησιμοποιούν.  

     Επίσης υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 

που  κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και πτυχίο. Συγκεκριμένα οι 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (68,6%)  είχε πτυχίο και 22 εκπαιδευτικοί 

είχαν μεταπτυχιακό. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η χαμηλή επιστημονική τους 

κατάρτιση και η ελάχιστη ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα. Φυσικά θα 

πρέπει να εξαιρέσουμε προσωπική αναζήτηση και πρακτική άσκηση των 

εκπαιδευτικών που έχουν λάβει την σχετική επιμόρφωση. Όσον αφορά αυτό το 

κομμάτι το μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε πως είχε μέτρια επιμόρφωση σχετικά 
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με τα μεταγνωστικά ελλείμματα. Επίσης οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως δεν 

διέθεταν σε ικανοποιητικό βαθμό γνώσεις ώστε να υποστηρίξουν τα 

συγκεκριμένα παιδιά, έτσι επισήμαναν την ανάγκη τους επιπλέον επιμόρφωση, 

ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στο ρόλο τους 

ως εκπαιδευτικοί. Υπήρχε πολύ μεγάλη προθυμία να επιμορφωθούν σε θέματα 

ειδικής εκπαίδευσης.  

     Επιπλέον από τα αποτελέσματα της έρευνας μπορεί να διαπιστωθεί ότι, 

παρόλο που όλοι οι εκπαιδευτικοί είχαν κάποια εμπειρία με Μαθησιακές 

Δυσκολίες  και τουλάχιστον, από 1 παιδί με μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

τους δεν ήταν προετοιμασμένοι να υποστηρίξουν ένα τέτοιο παιδί καταλλήλως. 

Φυσικά εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν μεταπτυχιακό τίτλο και την 

κατάλληλη επιμόρφωση και πρακτική άσκηση.  

   Στην συνέχεια όπως προκύπτει από την παρούσα έρευνα η πρώτη δράση 

στην οποία προβαίνουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα 

μεταγνωστικά ελλείμματα σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, είναι αρχικά να  

παραπέμψουν σε κέντρα για διάγνωση και υποστήριξη (ΚΕΣΥ) και στην 

συνέχεια, να ενημερώσουν την οικογένεια ώστε να αναλάβει η ίδια της 

πρωτοβουλία. Η τρίτη επιλογή ήταν τροποποίηση των διδακτικών στόχων 

προκειμένου να βοηθηθεί ο μαθητής με μεταγνωστικά ελλείμματα. Αμέσως 

μετά βρίσκεται η παραπομπή των γονέων σε ειδικούς επιστήμονες εκτός 

σχολείου. Η τέταρτη μεγαλύτερη επιλογή ήταν η αναζήτηση βοήθειας από πιο 

έμπειρο συνάδελφο. Όλες οι υπόλοιπες όπως οι συναντήσεις με το σχολικό 

σύμβουλο η ψυχολόγο, η αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας κ.τ.λ.  

βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.  

     Η κατάλληλη διάγνωση και αντιμετώπιση είναι δύο ζητήματα που έχουν 

απασχολήσει ιδιαίτερα την βιβλιογραφία καθώς αναφέρεται σε πολλά 

εγχειρίδια (Πολυχρόνη, 2011· Σουρούλα, Παναγιώτου & Κόκκινος, 2009). 

Αξιοσημείωτη θεωρείται η ύπαρξη διεπιστημονικής ομάδας στο σχολείο με 

ψυχολόγους αλλά και η στελέχωση του με ειδικότητες ειδικής αγωγής. Ένα 

ακόμη ζήτημα που τίθεται είναι  αυτό  της συνεχούς επιμόρφωσης μέσα από 
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σεμινάρια και άλλες επιμορφώσεις σε θέματα ειδικής αγωγής. Όπως έχει 

στηριχθεί και από την βιβλιογραφία ( Brady & Shankweiler, 1991), η συνεχής 

επιμόρφωση και των εκπαιδευτικών αλλά και η συνεργασία τους με το 

κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό, μπορεί να έχει αξιοσημείωτα 

αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

(Νικολόπουλος, 2007).  Εν κατακλείδι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

αποτελεί κύριο παράγοντα , για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

μεταγνωστικών ελλειμμάτων και την βελτίωση της προσωπικότητας των 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (Αγαλιώτης, 2008). Από την παρούσα 

έρευνα προκύπτει το συμπέρασμα πως η εκπαιδευτικοί της γενικής τάξης  δεν 

είναι επαρκώς ενημερωμένοι, για τις διαδικασίες παρέμβασης των ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών. Μεταξύ των προτεινόμενων εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων που δόθηκαν, η τροποποίηση των διδακτικών στόχων ήταν η 

τρίτη μεγαλύτερη επιλογή. Φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης αισθάνονται σε πολύ μικρό βαθμό ικανοί, να βελτιώσουν τις  

ακαδημαϊκές ικανότητες των μαθητών τους με Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί στο μεγαλύτερο 

βαθμό προτιμούν, να παραπέμψουν στα κέντρα διάγνωσης και υποστήριξης 

ένα παιδί προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα μεταγνωστικά του ελλείμματα ή 

σαν δεύτερη επιλογή να ενημερώσουν την οικογένεια για να αποφασίσει η 

ίδια, ή να αναζητήσουν οι ίδιοι τους βοήθεια από κάποιο έμπειρο συνάδελφο.  

     Αυτό που έγινε αντιληπτό από την παρούσα έρευνα και την εργασία 

γενικότερα είναι ότι, κάθε παιδί με μεταγνωστικά ελλείμματα παρουσιάζει 

διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτό δυσκολεύει την αντιμετώπισή τους. 

Σημαντικό σε αυτό είναι ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι σε 

αρκετές περιπτώσεις δεν αντιλαμβάνονται την ύπαρξη μεταγνωστικών 

ελλειμμάτων, ενώ ακόμα και αν την αντιλαμβάνονται δεν γνωρίζουν πώς να 

την αντιμετωπίσουν μέσα στην σχολική ώρα. Χρειάζεται μεγαλύτερη 

υποστήριξη με καταλλήλως ειδικευόμενο προσωπικό στα σχολεία. Το 

πρόβλημα των μεταγνωστικών ελλειμμάτων, συνεπώς απαιτεί επίλυση 

παιδαγωγική και όχι απλές θεραπείες από μεμονωμένους ειδικούς. Στην 
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συνέχεια παρατίθενται οι περιορισμοί της έρευνας καθώς και προτάσεις για 

μελλοντικές έρευνες.  

 

2.7 Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

 

    Η παρούσα έρευνα συγκεντρώνει ένα μικρό δείγμα των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συνεπώς υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις όσον 

αφορά την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, από την ανάλυση 

δεδομένων. Ένα μεγαλύτερο δείγμα εκπαιδευτικών, τόσο από την άποψη 

μεγέθους, όσο και από πλευράς κατανομής της δειγματοληψίας, πιθανών να 

οδηγούσε ερευνητικά σε μια πιθανή σύγκλιση, ή και απόκλιση των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τα μεταγνωστικά ελλείμματα. Δεν 

εντάχθηκε επίσης ο παράγοντας της διαφορετικότητας του φύλου για μια 

ενδεχόμενη πιθανών διαφοροποίηση μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών.  

   Επιπροσθέτως στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε ποσοτική ανάλυση 

των δεδομένων. Επίσης δεν υπήρχε καμία ποιοτική έρευνα με την χρήση 

συνεντεύξεων ή και παρατηρήσεων των εκπαιδευτικών, η οποία θα μας έδινε 

μια ξεκάθαρη εικόνα των τρόπων με τους οποίους αντιμετωπίζουν τα 

μεταγνωστικά ελλείμματα, ή θα επέτρεπε την εξέταση αυτών των απόψεων σε 

βάθος. Τα προαναφερθέντα στοιχεία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μια 

μελλοντική πτυχή εξέλιξης της παρούσας ερευνητικής εργασίας. Σε 

μελλοντική έρευνα θα μπορούσαν να διερευνηθούν τα μεταγνωστικά 

ελλείμματα και σε όλες τις τάξεις του δημοτικού έτσι ώστε να υπάρχει μια 

σαφή εικόνα. Επιπλέον θα μπορούσε στο μέλλον ή έρευνα να χρησιμοποιήσει 

πιο πολλά ποιοτικά στοιχεία. Το δείγμα επίσης θα μπορούσε να είναι 

μεγαλύτερο και να περιλαμβάνει περισσότερους δήμους. Τέλος θα 

μπορούσαμε να συγκρίνουμε  τα μεταγνωστικά ελλείμματα του δικού μας 

εκπαιδευτικού συστήματος με άλλα ξένων χωρών.  
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ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    

Ερωτηματολόγιο 

 

    Η έρευνα αυτή διεξάγεται στα πλαίσια εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, για 

την απόκτηση πτυχιακού τίτλου σπουδών στο «τμήμα δημοτικής 

εκπαίδευσης», του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας. 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να, διερευνήσει τα 

μεταγνωστικά ελλείμματα των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες της Ε΄ και 

Στ΄ τάξης  που φοιτούν στο γενικό σχολείο. Η συμβολή σας στην επιτυχή 

διεξαγωγή αυτής της έρευνας, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το ερωτηματολόγιο 
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είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν 

αυστηρά και μόνο, στα πλαίσια της στατιστικής ανάλυσης της έρευνας.  

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για την συμβολή και το χρόνο σας.  

Με εκτίμηση  

Χατζηστρατίδου Κωνσταντίνα   

1. Φύλλο  

       α. Άνδρας     β. Γυναίκα   

 

 

2. Ηλικία  

       α. 23 έτη      β. 24-30 έτη     γ.  > 33 έτη  

 

3. Ακαδημαϊκές σπουδές  

     α. Πτυχίο        β. Μεταπτυχιακό       γ. Διδακτορικό  

 

4. Έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας  

       α. 1-5          β. 6-10       γ > 15  

 

5. Ποιος είναι ο αριθμός των  μαθητών της τάξης;  

       α. μέχρι 10 ,   β. από 11 μέχρι 19,    γ. από 20 ως 26,    δ. πάνω από 27.  

 

6. Ποιος είναι ο αριθμός μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

σας; Κυκλώστε αντίστοιχα: 

    0,  1,   2,  3,  4  

7. Σε ποιο επίπεδο θα κατατάσσατε τις γνώσεις που έχετε σχετικά με την 

εκπαίδευση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες;  

       α. καθόλου, β. λίγο, γ.  μέτριο, δ. πολύ, ε. πάρα πολύ 
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8. Έχετε διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες;  

      α. καθόλου, β. λίγο, γ. μέτριο, δ. πολύ, ε. πάρα πολύ 

 

 

9. Κατά πόσο αντιλαμβάνεστε/καταλαβαίνεται  τον όρο «Μεταγνωστικό 

έλλειμμα» ;   

        α. Καθόλου,    β. Λίγο,   γ. Μέτρια,   δ. Πολύ,   ε. Πάρα πολύ  

 

10. έχετε λάβει κάποια ειδική επιμόρφωση σχετικά με τα μεταγνωστικά 

ελλείμματα ή τις μαθησιακές δυσκολίες, ή την ειδική αγωγή γενικότερα;  

 

           α. Καθόλου, β. Λίγο, γ. Μέτρια, δ. Πολύ, ε Πάρα πολύ  

 

 

11. Κατά πόσο θεωρείτε πως η ανεπαρκής αξιολόγηση των μεταγνωστικών 

ελλειμμάτων ανάμεσα σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να 

συμβάλει στην αύξηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν;  

         

       α.  Καθόλου , β. Λίγο , γ. Μέτρια , δ. Πολύ,  ε. Πάρα πολύ  

 

12. Ποιες μεθόδους χρησιμοποιείτε ώστε να αντιμετωπίσετε ή να 

εντοπίσετε  μεταγνωστικά ελλείμματα σε μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες;   

1. Συναντήσεις/ συζητήσεις με ψυχολόγο ή σχολικό σύμβουλο.  

           α. Καθόλου, β. Λίγο, γ. Μέτρια, δ. Πολύ, ε. Πάρα πολύ  
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2. Ενημέρωση της οικογένειας του μαθητή ώστε να αναλάβει         

πρωτοβουλία. 

            α. Καθόλου, β. Λίγο, γ. Μέτρια, δ. Πολύ, ε. Πάρα πολύ  

 

3. Αναζήτηση συμβουλής από ένα πιο έμπειρο συνάδελφο με γνώση της 

ειδικής αγωγής.  

              α. Καθόλου, β. Λίγο, γ. Μέτρια, δ. Πολύ, ε. Πάρα πολύ.  

  

4. Διδασκαλία με νέες/ διαφορετικές μεθόδους ή τροποποίηση των 

διδακτικών στόχων.  

           α. Καθόλου, β. Λίγο, γ. Μέτρια, δ. Πολύ, ε. Πάρα πολύ 

  

5. Παραπομπή σε κέντρα για διάγνωση και υποστήριξη ( ΚΕΣΥ).  

           α. Καθόλου, β. Λίγο, γ. Μέτρια, δ. Πολύ, ε. Πάρα πολύ 

  

6. Παραπομπή γονέων/ κηδεμόνων σε ειδικούς επιστήμονες εκτός 

σχολείου.  

            α. Καθόλου, β. Λίγο, γ. Μέτρια, δ. Πολύ, ε. Πάρα πολύ 

  

7. Αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας.  

            α. Καθόλου, β. Λίγο, γ. Μέτρια, δ. Πολύ, ε. Πάρα πολύ 

  

8. Αναζήτηση βοήθειας από επιστήμονες εκτός σχολείου.     

            α. Καθόλου, β. Λίγο, γ. Μέτρια, δ. Πολύ, ε. Πάρα πολύ    

                   

13.   Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε εκπαιδευτικές στρατηγικές που 

ενισχύουν την μεταγνωστική ικανότητα των παιδιών;  
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         α.  Καθόλου, β. Λίγο,  γ. Μέτρια, δ. Πολύ, ε. Πάρα πολύ  

 

14. Κατά πόσο επιβαρύνεστε από την παρουσία μαθητών με μαθησιακές  

δυσκολίες στην τάξη σας;  

         α.  Καθόλου,  β. Λίγο,   γ. Μέτρια,  δ. πολύ, ε. Πάρα πολύ  

 

 

 16.  Πως αξιολογείτε την δική σας επιτυχία στην διδασκαλία των 

μεταγνωστικών ελλειμμάτων μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες;  

   α. Δεν έχω, β. Ανεπιτυχής, γ. λιγότερο επιτυχής, δ. Επιτυχής, ε. Πολύ      

επιτυχής   

 

17.  Θεωρείτε ότι έχετε ανάγκη από επιπλέον επιμόρφωση σε θέματα ειδικής 

αγωγής ώστε να ανταποκριθείτε πλησιέστερα στο ρόλο σας ως εκπαιδευτικός;  

  α. Καθόλου, β. Λίγο, γ. Μέτρια, δ. Πολύ, ε. Πάρα πολύ  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 



98 

 

 

 

 


	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	ΣΧΟΛΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
	ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
	ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
	ΘΕΜΑ:
	1. Επόπτης καθηγητής:
	Περίληψη
	Abstract
	Ευχαριστίες

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΘΕΩΡΗΤΙΚΌ ΜΈΡΟΣ
	1.1 : Έννοια και ορισμός των μαθησιακών δυσκολιών
	1.2 : Αίτια των μαθησιακών δυσκολιών
	1.2.2 Οργανικοί παράγοντες
	1.2.3  Περιβαλλοντικοί Παράγοντες

	1.3  Χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες
	1.3.1.  Προβλήματα στην Αντίληψη
	1.3.2  Προβλήματα στην Γλώσσα
	1.3.3 Προβλήματα στην  μνήμη:
	1.3.4. Αδυναμία στην προσοχή και συγκέντρωση
	1.3.5 Προβλήματα στην  μετάγνωση
	1.3.7.  Προβλήματα στην κοινωνική ανάπτυξη
	1.4. Τα είδη των μαθησιακών δυσκολιών
	1.4.1. Διαταραχή της ανάγνωσης
	1.4.2. Διαταραχή στον γραπτό λόγο
	1.4.2 Διαταραχή στα μαθηματικά
	1.5  Διδακτική παρέμβαση για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
	1.5.1 Στρατηγικές παρέμβασης για την ανάγνωση
	1.5.2. Στρατηγικές παρέμβασης γραπτού λόγου
	1.5.3. Στρατηγικές παρέμβασης ορθογραφίας
	1.5.4. Στρατηγικές παρέμβασης στα μαθηματικά
	1.6  Μεταγνώση
	1.7 Η σημασία της μεταγνώσης στην παιδαγωγική διαδικασία
	1.8  Μεταγνώση και διαδικασία επίλυσης προβλημάτων
	1.9 Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και μαθησιακές δυσκολίες
	2.0  Τα μεταγνωστικά ελλείμματα σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες του δημοτικού σχολείου
	2.0.1. Ελλείμματα στην  αναγνώριση του σχεδιασμού του έργου και των απαιτήσεων που έχει.
	2.0.2 Ελλείμματα στην επιλογή και εφαρμογή στρατηγικών
	2.0.3  Ελλείμματα παρακολούθησης και ρύθμισης στην επίδοση
	2.0.4 Ελλείμματα στην αξιολόγηση

	Κεφάλαιο 2ο : Ερευνητικό μέρος
	Μεθοδολογία της έρευνας
	2.1  Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα
	2.2  Συμμετέχοντες στην έρευνα
	2.3 Μέσα της έρευνας
	2.4 Διαδικασία της έρευνας
	2.4.1.  Τόπος και χρόνος πραγματοποίησης της έρευνας
	2.4.2. Ανάλυση δεδομένων

	2.5 Ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
	2.5.1 Σε ποιο επίπεδο θα κατατάσσατε τις γνώσεις σας σχετικά την εκπαίδευση των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες;
	2.5.2 Έχετε διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
	2.5.3 Κατά πόσο αντιλαμβάνεστε/καταλαβαίνετε τον όρο μεταγνωστικό έλλειμμα;
	2.5.4. Κατά πόσο θεωρείτε πως η ανεπαρκής αξιολόγηση των μεταγνωστικών ελλειμμάτων ανάμεσα σε μαθητές με ΜΔ μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν;
	2.5.5 Μέθοδοι αντιμετώπισης ή εντοπισμού μεταγνωστικών ελλειμμάτων σε μαθητές με ΜΔ
	2.5.6 Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε εκπαιδευτικές στρατηγικές που ενισχύουν την μεταγνωστική ικανότητα των παιδιών.
	2.5.7 Κατά πόσο επιβαρύνεστε από την παρουσία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη σας;
	2.5.8 Πως αξιολογείτε την δική σας επιτυχία στην διδασκαλία των μεταγνωστικών ελλειμμάτων των μαθητών με ΜΔ;
	2.5.9 Θεωρείτε ότι έχετε ανάγκη από επιπλέον επιμόρφωση σε θέματα ειδικής αγωγής, ώστε να ανταποκριθείτε πλησιέστερα στο ρόλο σας ως εκπαιδευτικός;
	Η τελευταία ερώτηση του παρόντος ερωτηματολογίου αναφέρονταν στην ανάγκη για επιπλέον επιμόρφωση από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Έτσι οι περισσότεροι από αυτούς με ποσοστό 45,7% (Ν=32) δήλωσαν, ότι έχουν ανάγκη από πολύ επιμόρφωση. Ακολουθεί 25...

	2.6 Συζήτηση-Συμπεράσματα
	2.7 Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
	 Ερωτηματολόγιο της έρευνας.


