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Περίληψη 

 

 Η Δυσαριθμησία αποτελεί μια επίμονη ειδική μαθησιακή δυσκολία στην 

κατάκτηση των αριθμητικών εννοιών και ποσοτήτων, των αρχών της απαρίθμησης 

και γενικότερα των μαθηματικών πράξεων. Παρά το μεγάλο ποσοστό εμφάνισής της 

(5-6% στο μαθητικό πληθυσμό) και τις δυσκολίες που παραμένουν και στην 

ενηλικίωση και δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα (δυσκολία με το χειρισμό του 

χρόνου, των χρημάτων, με την εύρεση εργασία, κ.α.), οι έρευνες γύρω από τη 

Δυσαριθμησία είναι πολύ λίγες και η αιτιολόγησή της ακόμα αβέβαιη. Αν και η 

ανεπαρκής διδασκαλία, το φτωχό σε ερεθίσματα περιβάλλον και η χαμηλή ευφυΐα 

έχουν θεωρηθεί ως αίτια μιας χαμηλής επίδοσης στα μαθηματικά, η Δυσαριθμησία 

υποστηρίζεται από πρόσφατες έρευνες ότι οφείλεται σε διαταραχή σε συγκεκριμένες 

εγκεφαλικές περιοχές και έχει γενετική – κληρονομική προδιάθεση. 

 Παρόμοια αιτιολογία εμφανίζει και μια άλλη συμπεριφορικού τύπου 

διαταραχή που συνοδεύεται συνήθως από μαθησιακές δυσκολίες, αυτή της 

Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας-Παρορμητικότητας (ΔΕΠΥ). Η 

ΔΕΠΥ είναι μια διαταραχή με συμπτώματα απροσεξίας, υπερκινητικότητας ή/και 

παρορμητικότητας και παρουσιάζεται σε όλα τα περιβάλλοντα στα οποία 

αλληλεπιδρά το άτομο. Συνυπάρχει σε μεγάλο βαθμό με άλλες μαθησιακές 

δυσκολίες, για παράδειγμα στην ανάγνωση, και συνήθως συνοδεύεται από χαμηλή 

σχολική επίδοση και χαμηλή αυτοπεποίθηση. 

 Η παρούσα εργασία στοχεύει στην εκτενή ανάλυση της Δυσαριθμησίας και 

της ΔΕΠΥ, για την έγκαιρη πρόγνωση, διάγνωση και αντιμετώπιση τους. Κυρίως 

όμως ελέγχεται η συννοσηρότητα της Δυσαριθμησίας με την Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας. Συχνά τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ 

(απροσεξία, φτωχή εργαζόμενη μνήμη) μπορεί να προκαλέσουν δυσκολίες στο 

χειρισμό των μαθηματικών εννοιών, στις αριθμητικές πράξεις και στους 

υπολογισμούς, και ταυτόχρονα πολλά συμπτώματα της Δυσαριθμησίας (παράλειψη, 

πρόσθεση ή αντιστροφή ψηφίων) δικαιολογούνται από τη διάσπαση προσοχής.  
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Βασικοί σκοποί και στόχοι 

 Ο όρος «Δυσαριθμησία» αποτελεί μια επιμέρους πτυχή των Ειδικών 

Μαθησιακών Δυσκολιών που επηρεάζει κυρίως την κατάκτηση των μαθηματικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων. Αν και η συχνότητα εμφάνισης αυτής της διαταραχής είναι 

στα ίδια ποσοστά, 5-6%, που παρατηρούνται και σε άλλες ΕΜΔ, όπως η δυσλεξία, ή 

και στη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), 

φαίνεται να είναι η λιγότερο γνωστή και αυτή με τη μεγαλύτερη δυσκολία διάγνωσης. 

Στόχος λοιπόν αυτής της εργασίας είναι η εις βάθος κατανόηση της Δυσαριθμησίας, 

από τα συμπτώματα και τη διάγνωση και εν τέλει μια διερεύνηση της υπόθεσης του 

συσχετισμού της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας των μαθηματικών με μια άλλη 

συμπεριφορική διαταραχή, αυτή της Ελλειμματικής Προσοχής και 

Υπερκινητικότητας. Επιμέρους στόχοι είναι: 

I. Η αναλυτική περιγραφή της Δυσαριθμησίας, μέσα από την ορολογία, την 

αιτιολογία και τον τρόπο διάγνωσης της. 

II.  Η αναλυτική περιγραφή της ΔΕΠΥ. 

III.  Η σύγκριση των δύο διαταραχών και η παρουσίαση ερευνών πάνω στη 

συννοσηρότητα τους. 
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1. Εισαγωγή 

 Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

αλλά και γονείς ευαισθητοποιούνται πάνω στο θέμα των μαθησιακών δυσκολιών και 

επιδιώκουν να ενημερωθούν. Ενώ λοιπόν γίνεται ευκολότερος ο έγκαιρος εντοπισμός 

μιας αναγνωστικής δυσκολίας ή συμπεριφορικών προβλημάτων που είναι 

αποτέλεσμα της διάσπασης προσοχής ή/ και της υπερκινητικότητας, υπάρχει μεγάλη 

έλλειψη στον εντοπισμό και την αξιολόγηση της αριθμητικής κατανόησης και της 

μεγάλης σημασίας που έχει η μαθηματική γνώση για τα παιδιά. Οι αριθμητικές 

ικανότητες είναι απαραίτητες στην καθημερινότητα και γίνονται όλο και πιο 

σημαντικές με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Φτωχές αριθμητικές δεξιότητες μπορεί 

να έχουν αρνητική επίδραση στην εύρεση εργασίας, στη νοητική και φυσική υγεία 

του ατόμου αλλά και στην οικονομική θέση μιας χώρας. Παρόλα αυτά υπάρχει 

μεγάλο ποσοστό παιδιών και στη συνέχεια ενηλίκων που δυσκολεύονται σε μεγάλο 

βαθμό με το χειρισμό των μαθηματικών. 

 Η αποτυχία στα μαθηματικά μπορεί να αποδοθεί σε παράγοντες που 

σχετίζονται με την κοινωνική τάξη και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τις διαφορές 

των δύο φύλων, τις συναισθηματικές διαταραχές, το άγχος, τη στάση προς το 

μάθημα, το νοητικό υπόβαθρο, τη γλωσσική ανάπτυξη, τις αντιληπτικές ελλείψεις, 

την ειδική μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά και το δάσκαλο (Αγαλιώτης, 2004). 

Είναι γνωστό ότι ένα χαμηλό κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον παρέχει λίγες 

ευκαιρίες μάθησης γύρω από καταστάσεις και ερεθίσματα που βοηθούν στην 

ανάπτυξη προμαθηματικών εμπειριών. Είναι λοιπόν, το περιβάλλον που προκαλεί ή 

επιτείνει τη μαθηματική δυσκολία και όχι οι γνωστικές ελλείψεις και αδυναμίες. 

Επιπλέον ρόλο παίζουν τυχόν συναισθηματικά προβλήματα, διαταραχές της 

συμπεριφοράς, οι οποίες λόγω έλλειψης αυτοελέγχου και αυτοσυγκέντρωσης 

δημιουργούν δυσκολίες στα μαθηματικά, καθώς και το άγχος που μπορεί να 

εμφανιστεί και να εξελιχθεί έπειτα σε «μαθηματικοφοβία». Η μαθηματική επίδοση 

συνδέεται άμεσα με τη θετική ή αρνητική στάση του μαθητή απέναντι στο μάθημα, 

με την προσωπικότητα και τον τρόπο διδασκαλίας του δασκάλου και τέλος με τη 

μαθηματική γλώσσα (λεξιλόγιο, κείμενο, σύμβολα), η προσέγγιση της οποίας 

δυσχεραίνεται από επιπλέον διαταραχές του λόγου.  

 Ξεχωριστή κατηγορία αποτελεί η Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στα 

Μαθηματικά, η οποία συνοδεύεται από πολύ χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά αλλά 

δε δικαιολογείται από όλα τα παραπάνω. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να 
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αποκτήσουμε μια καθαρή εικόνα του τι σημαίνει ειδική μαθησιακή δυσκολία στα 

μαθηματικά, ποια είναι τα αίτια της και σε ποια πλαίσια μπορεί αυτή να εμφανίζεται.  

1.1.  Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

 Γύρω από τον όρο «μαθησιακές δυσκολίες» έχουν υπάρξει πολλές 

διαφορετικές απόψεις και τρόποι οριοθέτησης. Ο πρώτος που αναφέρθηκε σε αυτόν 

το όρο ήταν ο Kirk (1963), ο οποίος τον χρησιμοποίησε για να αναφερθεί στην 

περίπτωση ενός παιδιού και την αναντιστοιχία ανάμεσα στις εμφανείς ικανότητές του 

να μάθει και την τελική του απόδοση. Οι μαθησιακές δυσκολίες σύμφωνα με τη 

Μαριδάκη – Κασσωτάκη, (2010) διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

• Τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες, που αφορούν μαθησιακά προβλήματα τα 

οποία προκαλούνται από παράγοντες που επηρεάζουν γενικά τις γνωστικές 

διεργασίες του ατόμου, όπως η νοητική υστέρηση ή άλλες συναφείς διαταραχές 

και ασκούν αρνητική επίδραση, όχι μόνο στις σχολικές επιδόσεις του ατόμου 

αλλά και στην καθημερινή του ζωή. 

• Τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες – ΕΜΔ (όρος που έχει επικρατήσει στο 

Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στον εκπαιδευτικό κλάδο), ή ειδικές μαθησιακές 

διαταραχές (όρος που έχει επικρατήσει στον ιατρικό κλάδο (DSM-V, 2013), που 

αφορούν μαθησιακά προβλήματα σε συγκεκριμένους τομείς (ανάγνωση, γραφή, 

αρίθμηση κτλ.) και τα οποία δεν επηρεάζουν κατ’ ανάγκην τις επιδόσεις του 

ατόμου σε άλλους τομείς. Τα άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν 

εμφανίζουν σημαντική μείωση στη γενική νοημοσύνη τους. 

 Στην προσπάθεια να γίνει ακριβέστερη η φύση, τα συμπτώματα και τα αίτια 

των ΕΜΔ, η National Joint Committee on Learning Disabilities 

(http://www.ldonline.org/about/partners/njcld#definition) αναφέρει ότι: 

«(Ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος, ο οποίος αναφέρεται σε μια 

ετερογενή ομάδα διαταραχών, που εκδηλώνονται μέσω σημαντικών δυσκολιών στην 

απόκτηση και χρήση του προσληπτικού και εκφραστικού λόγου, της ανάγνωσης, της 

γραφής, της λογικής σκέψης ή των μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι 

εγγενείς, θεωρείται ότι οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος 

και μπορούν να εμφανιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα στην αυτό-

ρυθμιζόμενη συμπεριφορά, στην αντίληψη των κοινωνικών φαινομένων και στις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μπορεί να συνυπάρχουν με τις Μαθησιακές Δυσκολίες, 

αλλά δε συνιστούν από μόνα τους μαθησιακή δυσκολία. Αν και οι Μαθησιακές 
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Δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται ταυτόχρονα με άλλες συνθήκες ανεπάρκειας (π.χ. 

αισθητηριακές βλάβες, νοητική υστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή με 

εξωτερικές επιδράσεις (όπως πολιτιστικές διαφορές, ανεπαρκής ή ακατάλληλη 

διδασκαλία), δεν είναι το αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων». 

 Σύμφωνα με το DSM-V (American Psychology Association, 2013), η 

διάγνωση των ΕΜΔ γίνεται μέσω μιας κλινικής ανασκόπησης του αναπτυξιακού, 

ιατρικού, εκπαιδευτικού και οικογενειακού ιστορικού του ατόμου, των 

αποτελεσμάτων από τεστ, των παρατηρήσεων του δασκάλου καθώς και της 

ανταπόκρισης στις ακαδημαϊκές παρεμβάσεις. Η διάγνωση απαιτεί επίμονες 

δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή, την αριθμητική ή στα μαθηματικά και τη 

λογική σκέψη κατά τη διάρκεια των επίσημων σχολικών χρόνων. Τα συμπτώματα 

μπορεί να περιλαμβάνουν ανακριβή ή αργή και επιτηδευμένη ανάγνωση, φτωχή 

γραπτή έκφραση, που της λείπει η σαφήνεια, δυσκολίες στην μνήμη των αριθμητικών 

δεδομένων ή ανακριβής μαθηματική λογική. Οι τρέχουσες ακαδημαϊκές επιδόσεις 

πρέπει να είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με το μέσο εύρος των αποτελεσμάτων σε 

κοινωνικά και γλωσσικά κατάλληλα τεστ ανάγνωσης, γραπτής έκφρασης και 

μαθηματικών. Οι δυσκολίες του ατόμου δε θα πρέπει να αιτιολογούνται εγκυρότερα 

από άλλες αναπτυξιακές, νευρολογικές, αισθητηριακές (όραση και ακοή) ή κινητικές 

διαταραχές και θα πρέπει να επηρεάζουν σημαντικά την ακαδημαϊκή επίδοση, την 

εργασιακή απόδοση ή άλλες δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης. Επομένως η 

κατηγοριοποίηση των ΕΜΔ βάση του DSM-V είναι: 

• Διαταραχή της ανάγνωσης 315.00. Θεωρείται η πιο συνηθισμένη ειδική 

μαθησιακή δυσκολία. Από όλους τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, 

το 70% - 80% έχουν ελλείμματα στην ανάγνωση. Ο όρος «Αναπτυξιακή 

Δυσλεξία» χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμο για τη συγκεκριμένη διαταραχή 

και αναφέρεται στο ότι η ικανότητα του ατόμου να διαβάζει (με ακρίβεια και 

κατανόηση) είναι σημαντικά χαμηλότερη από το αναμενόμενο, λαμβάνοντας 

υπόψη την ηλικία του, τη νοημοσύνη και το καθημερινό επίπεδο λειτουργίας του. 

Γενικότερα, οι μαθητές με προβλήματα στην ανάγνωση συναντούν δυσκολίες 

όπως η μεταφορά των ιδεών στο γραπτό λόγο (π.χ. ως προς την έκφραση, συνοχή, 

κ.α.), η αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου, προβλήματα ορθογραφίας αλλά 

και γενικότερα προβλήματα όσον αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου. 

• Διαταραχή των μαθηματικών 315.1. Ονομάζεται και δυσαριθμησία και 

σχετίζεται με δυσκολίες στην αναγνώριση αριθμών και μαθηματικών συμβόλων, 
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στην απομνημόνευση της προπαίδειας, στην κατανόηση αφηρημένων 

μαθηματικών εννοιών και στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Όπως και 

στην περίπτωση της προηγούμενης κατηγορίας (δυσκολίες στην ανάγνωση), 

πρόκειται για μορφή ειδικής μαθησιακής δυσκολίας που, για προφανείς μάλλον 

λόγους, τις περισσότερες φορές ανιχνεύεται μετά την ένταξη του ατόμου στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Διαταραχή της γραπτής έκφρασης 315.2. Η ικανότητα γραπτής έκφρασης είναι 

σημαντικά χαμηλότερη από το αναμενόμενο βάσει της ηλικίας και της νοητικής 

ικανότητας. Γενικότερα, αναφέρεται στη δυσκολία να γράψει κανείς ορθογραφικά 

σωστές λέξεις, γραμματικά σωστές προτάσεις και να οργανώσει σε παραγράφους 

το γραπτό του λόγο. 

• Μαθησιακές Δυσκολίες μη προσδιοριζόμενες αλλιώς 315.9. Σε αυτή την 

κατηγορία εντάσσονται δυσκολίες, οι οποίες επηρεάζουν σαφώς τη διαδικασία 

της μάθησης και μπορούν να ενταχθούν κάτω από τον όρο "μαθησιακές 

δυσκολίες", χωρίς να εμπίπτουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Ένα 

παράδειγμα είναι οι οπτικό-κινητικές διαταραχές. 

Παρόμοια, το ICD-10 κατηγοριοποιεί τις παραπάνω ΕΜΔ όπως φαίνονται στον 

πίνακα παρακάτω: 

DSM-V ICD-10 

315.00: Διαταραχή της ανάγνωσης  F81.0: Ειδική Διαταραχή της Ανάγνωσης  

315.1: Διαταραχή των μαθηματικών F81.1: Ειδική Διαταραχή της Ορθογραφίας  

315.2: Διαταραχή της γραπτής 

έκφρασης  

F81.2: Ειδική Διαταραχή των Μαθηματικών 

Ικανοτήτων  

315.9: Μαθησιακές Δυσκολίες μη 

προσδιοριζόμενες αλλιώς  

F81.3: Μικτή Διαταραχή Σχολικών 

Ικανοτήτων  

 F81.8: Άλλες αναπτυξιακές διαταραχές των 

σχολικών ικανοτήτων  

 F81.9: Μη προσδιοριζόμενες αναπτυξιακές 

διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων 
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Συμπερασματικά, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα άτομα με 

φυσιολογική νοημοσύνη, που μεγαλώνουν ομαλά σε ένα περιβάλλον με επαρκή 

ερεθίσματα, παρακολουθούν το σχολείο όπως και οι συνομήλικοί τους, δεν έχουν 

κανένα αισθητηριακό ή άλλου είδους πρόβλημα, και παρόλα αυτά αποτυγχάνουν σε 

κάποια πεδία όπως η ανάγνωση, η γραπτή έκφραση ή τα μαθηματικά.  
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2. Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στα Μαθηματικά: 

Δυσαριθμησία 

Από την ομπρέλα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στην διαταραχή της 

ανάγνωσης ή αλλιώς στη Δυσλεξία καθώς και στη Δυσορθογραφία. Δάσκαλοι, 

γονείς, μαθητές και φορείς ευαισθητοποιούνται και ενημερώνονται όλο και 

περισσότερο πάνω σε αυτές τις ΕΜΔ, εφόσον παρατηρούν κάποια από τα 

συμπτώματα στους μαθητές. Σιγά σιγά απενοχοποιούνται οι μαθητές που 

δυσκολεύονταν τόσο στην ανάγνωση όσο και στη γραπτή έκφραση και αναζητούνται 

λύσεις για την βελτίωση των σχολικών επιδόσεων και κυρίως τη συναισθηματική 

ενίσχυση των ίδιων των παιδιών. Στο περιθώριο όμως, φαίνεται να είναι μια εξίσου 

σημαντική ΕΜΔ αυτή των μαθηματικών, που λίγοι γνωρίζουν ότι υπάρχει, αν και 

πρακτικά επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό την λειτουργικότητα του ατόμου στην 

κοινωνία, καθώς τα μαθηματικά χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό και σε 

καθημερινή βάση. 

Στην καθημερινότητα μας, ερχόμαστε σε επαφή με ένα εύρος αριθμών σε πολλές 

διαφορετικές μορφές. Υπάρχουν τα Αραβικά ψηφία (3), οι λέξεις των αριθμών (τρία), 

οι Ρωμαϊκοί αριθμοί (III), ο χρόνος (3μμ), τα μεγέθη (***), τα σήματα με τα δάχτυλα 

και λέξεις με αριθμητική σημασία (τρίδυμα, τριπλό). Όλα τα παραπάνω 

παραδείγματα είναι αριθμητικές αναπαραστάσεις που περιγράφουν την νοητική 

εικόνα ή κατασκευή αριθμών ή μεγεθών. Η διάκριση, όμως, και η σύνδεση αυτών 

των αριθμητικών αναπαραστάσεων δεν είναι τόσο εύκολη όσο κανείς νομίζει. 

Οι μεγάλες δυσκολίες στην εκμάθηση των αριθμών και των μαθηματικών είναι το 

ίδιο εκτενείς όσο και οι διαταραχές στην αναγνωστική ικανότητα (δυσλεξία). Έρευνα 

στη Μεγάλη Βρετανία, (Butterworth, 2005), έχει δείξει ότι οι φτωχές μαθηματικές 

δεξιότητες είναι περισσότερο επιβλαβείς στον εργασιακό τομέα από ότι οι φτωχές 

αναγνωστικές δεξιότητες. Μάλιστα, έχει βρεθεί ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν την 

επίδοση στα μαθηματικά ως βάση του πώς αντιλαμβάνονται τη δική τους νοητική 

ικανότητα: «Γιατί δεν μπορώ εγώ να κάνω μαθηματικά; Γιατί δεν είμαι τόσο καλός 

όπως οι φίλοι μου; Μάλλον είμαι πολύ χαζός». Παρόλα αυτά, η έρευνα πάνω στη 

δυσαριθμησία είναι πολύ πιο μικρή απ’ ότι για τη δυσλεξία και μάλιστα η 

δυσαριθμησία αποτελεί μια λιγότερο αναγνωρίσιμη ειδική μαθησιακή δυσκολία. 
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2.1.  Ορισμός 

Η πρώτη δημοσιευμένη αναφορά στον όρο «Δυσαριθμησία», έγινε από τον 

αμερικανό ερευνητή R. Cohn τo 1961, ο οποίος με τον όρο αυτό αναφερόταν στις 

δυσκολίες που, ανεξήγητα (χωρίς κάποιο εμφανές πρόβλημα), αντιμετώπιζαν μερικά 

παιδιά στην πρόσκτηση μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων. Οι παραπάνω 

δυσκολίες θεώρησε ότι είναι αποτέλεσμα πιθανής δυσλειτουργίας του κεντρικού 

νευρικού συστήματος, και ότι μοιάζουν με τις επίκτητες εγκεφαλικές κακώσεις των 

ενηλίκων (Αγαλιώτης, 2004). 

Παρόμοια αντίληψη φαίνεται να έχουν και οι Shalev et al. (1995), οι οποίοι 

αναφέρονται σε δύο μορφές Δυσαριθμησίας, την Αναπτυξιακή Δυσαριθμησία, 

(Developmental Dyscalculia) και την Επίκτητη Δυσαριθμησία (Acquired Dyscalculia). 

Σύμφωνα με τους παραπάνω, η Αναπτυξιακή Δυσαριθμησία αποτελεί μια βασική 

γνωστική διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα ενός, καθ’ όλα τυπικού, παιδιού να 

μάθει αριθμητική. Από την άλλη η Επίκτητη Δυσαριθμησία στους ενήλικες έχει 

κατηγοριοποιηθεί με βάση νευρο-συμπεριφορικά ελλείμματα και συνδεδεμένες 

ανατομικές κακώσεις. 

Το Υπουργείο Παιδείας της Μεγάλης Βρετανίας (2001) ορίζει τη δυσαριθμησία 

ως: «μια κατάσταση που επηρεάζει την ικανότητα κατάκτησης των μαθηματικών 

δεξιοτήτων. Οι μαθητές με δυσαριθμησία μπορεί να έχουν δυσκολία στην κατανόηση 

απλών αριθμητικών εννοιών, έλλειψη μιας διαίσθησης των αριθμών και μπορεί να 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εκμάθηση αριθμητικών δεδομένων και διαδικασιών. 

Ακόμα κι αν δώσουν μια σωστή απάντηση ή χρησιμοποιήσουν μια σωστή μέθοδο, 

μπορεί να το κάνουν αυτό μηχανικά και χωρίς συνείδηση.» 

(http://www.reading.ac.uk/disability/about/DyslexiaSLDs/do-dyscalculia.aspx) 

Στο ICD-10, (f81.2, 2010) ορίζεται ως: «η ειδική διαταραχή των αριθμητικών 

δεξιοτήτων που περιλαμβάνει μειωμένες αριθμητικές ικανότητες, οι οποίες δεν 

μπορούν να εξηγηθούν μόνο με βάση την νοητική στέρηση ή την ανεπαρκή εκπαίδευση. 

Το έλλειμμα περιλαμβάνει κυρίως τις βασικές υπολογιστικές ικανότητες της πρόσθεσης, 

της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης, παρά τις πιο αφηρημένες 

μαθηματικές ικανότητες που συμπεριλαμβάνονται στην άλγεβρα, στην τριγωνομετρία, 

στην γεωμετρία ή στον λογισμό». 

Σύμφωνα με τον Kosc (1974), ο οποίος μίλησε πρώτος για Αναπτυξιακή 

Δυσαριθμησία, θέλοντας να την ξεχωρίσει από την επίκτητη, η Δυσαριθμησία είναι 
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μια δομική διαταραχή των μαθηματικών δεξιοτήτων, η οποία προέρχεται από 

γενετική ή κληρονομική διαταραχή, σε κάποια μέρη του εγκεφάλου, που αποτελούν 

το άμεσο ανατομικό - φυσιολογικό υπόστρωμα της ανάλογης ωρίμανσης των 

μαθηματικών δεξιοτήτων – χωρίς την ύπαρξη παράλληλης διαταραχής στη γενική 

νοητική λειτουργία. Ο ίδιος στο βιβλίο του αναφέρει και τον Gerstmann 

(Gerstmann’s syndrome), ο οποίος το 1957 ανέφερε την δυσαριθμησία ως μια 

μεμονωμένη δυσκολία στην εκτέλεση απλών ή σύνθετων αριθμητικών πράξεων και 

μια βλάβη προσανατολισμού στην αλληλουχία των αριθμών και των κλασμάτων 

τους. Τέλος, ο Kosc (1974) αναφέρει ότι η δυσαριθμησία μπορεί να διακριθεί σε έξι 

διαφορετικές μορφές: 

1. Τη λεκτική δυσαριθμησία, που εκδηλώνεται με διαταραχές στην προφορική 

ανάλυση και κατανόηση των μαθηματικών διαδικασιών και όρων. Τα παιδιά 

μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν τους αριθμούς, αλλά δεν μπορούν να τους 

αναγνωρίσουν όταν παρουσιάζονται προφορικά. 

2. Τη πρακτική – γνωστική δυσαριθμησία, που εκδηλώνεται με διαταραχές στο 

μαθηματικό χειρισμό των αντικειμένων και τη σύνδεση των αφηρημένων εννοιών 

με τις πραγματικές έννοιες. Τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν τις μαθηματικές 

έννοιες, αλλά έχουν δυσκολία στην κατηγοριοποίηση, τη σύγκριση και το 

χειρισμό των μαθηματικών πράξεων.  

3. Τη λεξιλογική δυσαριθμησία, που εκδηλώνεται με διαταραχή στην ανάγνωση και 

κατανόηση μαθηματικών συμβόλων, μαθηματικών φράσεων ή εξισώσεων. Το 

παιδί αντιλαμβάνεται τις έννοιες, όταν αυτές παρουσιάζονται προφορικά, αλλά 

δυσκολεύεται να τις γράψει και να τις κατανοήσει όταν παρουσιάζονται γραπτά. 

4. Τη γραφική δυσαριθμησία, που εκδηλώνεται με δυσκολία στο γραπτό χειρισμό 

των μαθηματικών συμβόλων. 

5. Την ιδεογνωστική δυσαριθμησία, που εκδηλώνεται με δυσκολία στην 

κατανόηση των μαθηματικών εννοιών ή ιδεών, την εκτέλεση νοητικών 

υπολογισμών και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Ακόμα και αν το παιδί μάθει μια 

μαθηματική έννοια δυσκολεύεται πολύ να την ανασύρει από τη μνήμη. 

6. Τη λειτουργική δυσαριθμησία, που εκδηλώνεται με δυσκολία στην εκτέλεση - 

ολοκλήρωση μαθηματικών λειτουργιών ή μαθηματικών υπολογισμών, είτε αυτοί 

είναι γραπτοί είτε προφορικοί. Υπάρχει κατανόηση των αριθμών και των σχέσεων 

μεταξύ τους, αλλά δεν είναι δυνατός ο χειρισμός τους στην υπολογιστική 

διαδικασία. 



 13 

Μέσα στα χρόνια για τη Δυσαριθμησία έχουν χρησιμοποιηθεί πολλοί διαφορετικοί 

όροι όπως:  

1. Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή στα Μαθηματικά  (Specific Learning Disability / 

Disorder in Mathematics) 

2. Μαθηματική Μαθησιακή Διαταραχή (Math Learning Disability) 

3. Αναπτυξιακή Δυσαριθμησία (Developmental Dyscalculia) 

4. Αναριθμησία (Acalculia) 

5. Σύνδρομο Gerstmann (Gerstmann's Syndrome) 

6. Δυσλεξία στα μαθηματικά (Math Dyslexia) 

7. Άγχος των Μαθηματικών (Math Anxiety) 

8. Βλάβη στους αριθμούς (Numerical Impairment) 

9. Αριθμητική Αγνωσία (Number Agnosia) 

10. Μη λεκτική μαθησιακή διαταραχή (Non-verbal Learning Disorder / Disability) 

Όλοι οι παραπάνω όροι ανταποκρίνονται στην ίδια δυσκολία που οδηγεί στην 

αδυναμία του παιδιού να επιτύχει στα μαθηματικά σε αναντιστοιχία με τη 

χρονολογική ηλικία, την φυσιολογική νοημοσύνη και την επαρκή διδασκαλία. 

Χαρακτηρίζεται επίσης από δυσκολίες στην οπτικοποίηση, οπτικο-χωρική αντίληψη, 

στην επεξεργασία και κατηγοριοποίηση, στην απαρίθμηση, στην αναγνώριση 

μοτίβων, στην διαδοχική μνήμη, στην εργαζόμενη μνήμη, στην ανάκληση 

μεμαθημένων δεδομένων και διαδικασιών, στην κατεύθυνση, στην ταχύτητα 

επεξεργασίας ποσοτήτων, στην κιναισθητική διαδοχή και στην αντίληψη του χρόνου 

(http://www.dyscalculia.org/dyscalculia). 

2.2.  Επιπολασμός 

Σύμφωνα με τους Gross- Tsur et al. (1996), ο επιπολασμός της Δυσαριθμησίας 

στη σχολική ηλικία φτάνει το 6.5%, αντίστοιχο με αυτό της Δυσλεξίας, και είναι το 

ίδιο συνηθισμένη και στα δύο φύλα. Μάλιστα αναφέρουν ότι το 25% από τα παιδιά 

με Δυσαριθμησία έχουν επίσης συμπτώματα ΔΕΠΥ και το 17% έχουν διαγνωστεί με 

Δυσλεξία. Ο Geary (2006) υποστηρίζει ότι το 3% - 8% των παιδιών σχολικής ηλικίας 

θα εμφανίσουν συμπτώματα Δυσαριθμησίας και μάλιστα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 

να αναπτύξουν και «άγχος των μαθηματικών», το οποίο οδηγεί στη συνέχεια σε 

αποφυγή των μαθηματικών και σε μεγαλύτερες δυσκολίες στην κατάκτηση 

μαθηματικών δεξιοτήτων. 
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2.3.  Αιτιολογία 

 Το προφίλ ενός ατόμου με δυσαριθμησία ποικίλλει και τα συμπτώματα είναι 

πολλά και διαφορετικά, έτσι και η αιτιολόγηση είναι δύσκολο να αποδοθεί σε ένα 

μόνο παράγοντα. Πολλές φορές η αίτια της δυσκολίας στα μαθηματικά έχει 

αναζητηθεί σε παραμέτρους, όπως μια γενετική προδιάθεση, αν για παράδειγμα είναι 

κληρονομική ή αποτελεί μια εγκεφαλική δυσλειτουργία που υπάρχει εκ γενετής. Μια 

άλλη παράμετρος είναι τα διάφορα γνωστικά ελλείμματα, είτε αυτά αφορούν 

γενικότερες ελλείψεις ως αποτέλεσμα χαμηλής ευφυΐας, είτε ειδικότερες ελλείψεις, 

που αναφέρονται σε συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές, όπως η εργαζόμενη μνήμη, η 

αντίληψη αριθμητικών συστημάτων, η κατάκτηση της έννοιας του αριθμού κ.α. 

Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη συννοσηρότητα της μαθηματικής δυσκολίας με τις 

αναγνωστικές ελλείψεις, κάτι που έχει εντάξει την ειδική  μαθησιακή δυσκολία στα 

μαθηματικά, ή κάποια συμπτώματα της, στην ιδιοσυγκρασία της ίδιας της δυσλεξίας. 

Τέλος, μεγάλη σημασία έχει το περιβάλλον και κατά πόσο αυτό ενισχύει σε 

ερεθίσματα ή επιδεινώνει τις μαθηματικές ικανότητες του ατόμου. Πληθώρα 

περιβαλλοντικών παραγόντων μέσα στην τάξη μπορούν να επηρεάσουν τις 

μαθηματικές δεξιότητες ενός ατόμου, όπως η ανεπαρκής διδασκαλία, μη εγκεκριμένα 

προγράμματα διδασκαλίας, πολυπληθείς τάξεις, η ποικιλία του μαθητικού 

πληθυσμού, η έλλειψη πόρων. Ακόμα και η ψυχολογία του παιδιού μπορεί να 

επηρεάσει σοβαρά την απόδοση του στα μαθηματικά. Συχνά αναφέρεται το 

«μαθηματικό άγχος», ως μια κατάσταση στην οποία το παιδί έχει αυξημένο άγχος ή 

και φόβο, όταν του ζητείται να ασχοληθεί με δεξιότητες που απαιτούν τη χρήση 

μαθηματικών.  

 Όλα τα παραπάνω μπορούν να οδηγήσουν σε μια χαμηλή επίδοση των 

παιδιών στα Μαθηματικά. Ποια, όμως από αυτά είναι πραγματικά η αιτία της Ειδικής 

Μαθησιακής Δυσκολίας στα Μαθηματικά, αυτό θα αναλυθεί διεξοδικά παρακάτω. 

2.3.1. Γενετική προδιάθεση 

 Έχει αναγνωριστεί μια γενετική προδιάθεση στα παιδιά με Δυσαριθμησία. Σε 

έρευνα που έγινε σε διδύμους, με τη Δυσαριθμησία ως μοναδική ειδική μαθησιακή 

δυσκολία, βρέθηκε ότι το 58% των μονοζυγωτικών και το 39% των διζυγωτικών, που 

είχαν αδέλφια με Δυσαριθμησία, είχαν και οι ίδιοι (Shalev et al., 2001). Η 

κληρονομικότητα της Δυσαριθμησίας επιβεβαιώνεται και από μια δημογραφική 

έρευνα των Gross - Tsur et al. (1996), όπου σημειώθηκε ότι το 10% των γονιών 

παιδιών με Δυσαριθμησία αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένα άλλο μέλος της 
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οικογένειας χρειάστηκε βοήθεια στα μαθηματικά και το 45% από αυτούς ότι είχαν 

μια άλλη μαθησιακή δυσκολία. Έρευνα σε 39 οικογένειες έδειξε ότι παραπάνω από 

τους μισούς συμμετέχοντες (77 παιδιά με Δυσαριθμησία) είχαν γονείς και αδέλφια με 

Δυσαριθμησία, με παρόμοια ποσοστά για τους γονείς (53%), τους αδελφούς (53%) 

και τις αδελφές (52%). Από τους συγγενείς δευτέρου βαθμού το 44% διαγνώστηκαν 

επίσης με Δυσαριθμησία (Shalev et al., 2001). 

  

Συμπερασματικά, η κληρονομική προδιάθεση της Δυσαριθμησίας είναι εμφανής, με 

το ποσοστό της κληρονομικότητας (52% σε έρευνα με 149 οικογένειες) να είναι 10 

φορές μεγαλύτερο από αυτό που αναμένεται στο γενικό πληθυσμό (επιπολασμός: 5% 

- 6.5%). 

Μέσα από έρευνες (Gross-Tsur et al., 1993, Gross-Tsur et al., 1996, Von 

Aster, 1994), φαίνεται ότι η δυσαριθμησία επηρεάζει εξίσου και τα δύο φύλα. Από 

την άλλη, υποστηρίζεται ότι οι διαφορές στα δύο φύλα όσον αφορά τις μαθηματικές 

δεξιότητες αιτιολογούνται περισσότερο από κοινωνικές συνιστώσες παρά από την 

εγκεφαλική δομή και λειτουργία. Σύμφωνα με τον Sharma (1989), οι διαφορές στα 

δύο φύλα μπορούν να εξαλειφθούν με το να εξισορροπηθούν οι δραστηριότητες και 

οι εμπειρίες τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών σε κάθε επίπεδο ανάπτυξης. 

Επίσης, αναφέρει  ότι τα κορίτσια έχουν καλύτερες επιδόσεις από ότι τα αγόρια μέχρι 

την ηλικία των 12 ετών. Μετά τα αγόρια επικρατούν στο μάθημα. Αυτή η διαφορά 

μπορεί να εξηγηθεί αναλύοντας τη διαφορετική ανάπτυξη των προ απαιτούμενων για 

τα μαθηματικά δεξιοτήτων χωρικού προσανατολισμού με βάση το φύλο. Ο βασικός 

λόγος αυτής της διαφοράς είναι η μεθοδολογία της διδασκαλίας στην προσχολική 

Εικόνα1. Πίνακας από: Developmental Dyscalculia is a Familial Learning Disability (Shalev et al., 2001). 
Παρουσιάζει τα ποσοστά κληρονομικότητας που εμφανίζει η Δυσαριθμησία (DC). 
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αγωγή και στα πρώτα σχολικά χρόνια, όπου βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας. 

2.3.2. Εγκεφαλική λειτουργία 

Η Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία που επηρεάζει την κατάκτηση των 

μαθηματικών δεξιοτήτων (Δυσαριθμησία) θεωρείται εκτός των άλλων ότι έχει και 

νευρολογική αιτιολογία. Για την ακρίβεια 

πιστεύεται ότι αφορά μια διαταραχή και στα 2 

ημισφαίρια και εντοπίζεται ειδικότερα στην 

αριστερή βρεγματική - κροταφική περιοχή (Shalev 

& Gross-Tsur, 2001). Έρευνες με νευρο-

απεικόνιση δείχνουν ότι σε τυπικά άτομα που 

καταπιάνονται με τα μαθηματικά, η εγκεφαλική 

δραστηριότητα εντοπίζεται σε προμετωπιαίες και κατώτερες βρεγματικές περιοχές. 

Σε άλλες πάλι έρευνες υποστηρίζεται ότι η βασική περιοχή για την επεξεργασία των 

αριθμών στους ανθρώπους βρίσκεται στην ενδοβρεγματική αύλακα, με μεγάλο μέρος 

των ερευνών να τονίζουν ότι αυτή η περιοχή καθορίζει την σύγκριση των ψηφίων και 

τη διάταξη των κουκίδων (Butterworth & Laurillard, 2010). Η ασυμφωνία μεταξύ των 

ερευνών επισημαίνει ένα παραπάνω τη θέση, ότι η επεξεργασία των αριθμών 

επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό ενός πολύπλοκου συστήματος νευρώνων και 

εγκεφαλικών περιοχών, όπου το καθένα υπηρετεί μια συγκεκριμένη γνωστική 

διαδικασία (Fias et al., 2013). Αναλυτικότερα, έχουμε τη συνοχή της σύνδεσης του 

οπτικού και ακουστικού φλοιού, η οποία βοηθά στην αποκωδικοποίηση της οπτικής 

μορφής και των φωνολογικών στοιχείων του ερεθίσματος, και του βρεγματικού 

συστήματος προσοχής, το οποίο βοηθά στην εδραίωση σημασιολογικών 

αναπαραστάσεων της ποσότητας. Έπειτα, το διαδικαστικό σύστημα μνήμης και το 

σύστημα της εργαζόμενης μνήμης, που εδράζουν στα βασικά γάγγλια και σε  

προμετωπιαία - βρεγματικά κυκλώματα, δημιουργούν τις αναπαραστάσεις της 

βραχύχρονης μνήμης, οι οποίες με τη σειρά τους υποστηρίζουν το χειρισμό 

πολλαπλών διακριτών ποσοτήτων σε λίγα δευτερόλεπτα. Επίσης, σημαντικό ρόλο 

παίζουν τα συστήματα επεισοδιακής και σημασιολογικής μνήμης στην 

μορφοποίηση της μακρόχρονης μνήμης και στη γενίκευση πέρα από τα 

χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Τέλος, προμετωπιαίες 

διαδικασίες ελέγχου οδηγούν και διατηρούν την προσοχή με σκοπό της λήψη 

αποφάσεων γύρω από ένα στόχο (Fias et al., 2013). Γενικότερα, είναι φανερό ότι 

Εικόνα 2. Ενδοβρεγματική αύλακα. 
(https://www.cognifit.com/pathology/dysc
alculia) 
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γνωστικές δεξιότητες όπως η επίλυση μαθηματικών προβλημάτων εξαρτώνται από 

την αλληλεπίδραση πολλών διαφορετικών εγκεφαλικών δικτύων.  

Δίνοντας περισσότερη βάση στη διακριτή λειτουργία των δύο ημισφαιρίων, ο 

Περικλειδάκης (2003, σελ.60) αναφέρει ότι: «το αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο 

σχετίζεται κυρίως με τη γλώσσα και το δεξί με χωρικές λειτουργίες. Σε σχέση με τα 

μαθηματικά, το αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο θεωρείται υπεύθυνο για την 

αναγνώριση των συμβόλων, των αριθμών και των αριθμητικών πράξεων, για την 

αρίθμηση και απομνημόνευση πινάκων των απλών πράξεων, για την εκτέλεση των 

αλγόριθμων των πράξεων και για τη λογική ανάλυση. Δυσλειτουργία ή βλάβη του 

αριστερού ημισφαιρίου μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην κατανόηση της έννοιας 

του αριθμού, δυσκολίες στην απομνημόνευση και ανάκληση των απλών αριθμητικών 

πράξεων και διαταραχές στην εκτέλεση των αλγορίθμων των πράξεων. Αντίθετα το δεξί 

ημισφαίριο υπερέχει στην αντίληψη σύνθετων γεωμετρικών σχημάτων, στην ερμηνεία 

γραφημάτων, στην συγκράτηση της πρακτικής εφαρμογής των εννοιών, στην εκτίµηση 

των αποτελεσμάτων των πράξεων και των αριθμητικών προβλημάτων». 

Η πλειονότητα των ατόμων για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 

μαθηματικών εφαρμόζουν στρατηγικές και των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων που 

παρά τις διαφορές τους αλληλοσυμπληρώνονται. Υπάρχουν, όμως, μαθητές που κατά 

κύριο λόγο στηρίζονται και εφαρμόζουν στρατηγικές του ενός εγκεφαλικού 

ημισφαιρίου. Όσοι στηρίζονται στο αριστερό ημισφαίριο υπερτερούν σε στρατηγικές, 

όπως η αρίθμηση, η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός και όταν αντιμετωπίζουν ένα 

μαθηματικό πρόβλημα προσπαθούν να το εντάξουν σε µία γνωστή κατηγορία και να 

χρησιμοποιήσουν γνώσεις και δεξιότητες που ήδη γνωρίζουν. Από την άλλη πλευρά, 

Εικόνα 3. Δομικές ανωμαλίες σε νέους με δυσαριθμησία υποδεικνύει το σοβαρό ρόλο της ενδοβρεγματικής
αύλακας (ΕΒΑ) (intraparietal sulci). Εδώ απεικονίζονται οι περιοχές, όπου ο δυσαριθμικός εγκέφαλος 
διαφέρει από αυτόν των τυπικών αναπτυσσόμενων δειγμάτων ελέγχου. Τόσο η αριστερή όσο και η δεξιά 
ΕΒΑ θεωρούνται υπεύθυνες, με μεγαλύτερη βλάβη να εμφανίζεται στην αριστερή σε μεγαλύτερους σε 
ηλικία μαθητές. Στην εικόνα (Α) υπάρχει μια μικρή περιοχή μειωμένης πυκνότητας της φαιάς ουσίας στην 
ΕΒΑ σε ενήλικες με δυσαριθμησία. Στην εικόνα (Β) φαίνεται η δεξιά ΕΒΑ με χαμηλή πυκνότητα φαιάς 
ουσίας (κίτρινη περιοχή) σε παιδιά 9 ετών. Στην (C) εικόνα υπάρχει μια μειωμένη πιθανότητα συνδέσεων 
από την δεξιά ατρακτοειδή έλικα (fusiform gyrus) σε άλλα μέρη του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένων των 
βρεγματικών λοβών (parietal lobes). (Butterworth et al., 2011) 
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όσοι στηρίζονται και χρησιμοποιούν το δεξί ημισφαίριο είναι καλύτεροι στη 

Γεωμετρία και είναι ιδιαίτερα ικανοί και δημιουργικοί στην επίλυση προβλημάτων 

(Αγαλιώτης, 2000). Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας με τις λειτουργίες που 

ελέγχουν τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια. Αρχικά συντάχτηκε από τον Bogen και στη 

συνέχεια υπέστη αλλαγές και συμπληρώσεις (Περικλειδάκης, 2003). 

Οι λειτουργίες που ελέγχουν τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια. 

Το Αριστερό ημισφαίριο ελέγχει: Τα Δεξί ημισφαίριο ελέγχει: 

Δεξί ήμισυ σώματος Αριστερό ήμισυ σώματος 

Αισθητικά και κινητικά Αισθητικά και κινητικά 

Αντίληψη του χρόνου Οπτική αντίληψη του χώρου 

Ομιλία, ανάγνωση, γραφή, συμβολισμό, 

αντίληψη του λόγου 

Κατανόηση «μεταφορικών εννοιών» και 

χιούμορ, συσχέτιση, σύνθεση λεγομένων, 

συναισθηματική φόρτιση και μελωδία 

λόγου 

Λεκτική μνήμη Οπτική μνήμη 

Σειριακή – Αναλυτική σκέψη με λέξεις 

(λογική διαδοχή με επαλληλία από το 

μερικό στο ολικό) 

Ολιστική- Συνθετική σκέψη με 

αισθητηριακές εικόνες (διαισθητική 

σκέψη με τυχαία διαδοχή) 

Επικοινωνία με λέξεις κατά κυριολεξία Επικοινωνία με εξωγλωσσικά 

χαρακτηριστικά: τόνος φωνής, εκφράσεις 

προσώπου, εξωλεκτική κινησιολογία 

 Προσοχή 

Επεξεργασία ακουστικών ερεθισμάτων Διάκριση πολύπλοκων ακουστικών 

τόνων 

Επεξεργασία αφηρημένης πληροφορίας Επεξεργασία ερεθισμάτων αφής 

Αντίληψη λεπτομερειών Αναγνώριση ολιστικού τύπου, 

προσώπων, πολύπλοκων σχεδίων 

Πρόκληση ελεγχόμενης συμπεριφοράς Πρόκληση παρορμητικής συμπεριφοράς 

Δευτερογενή ερμηνεία συμπεριφοράς Αισθήματα, συγκινήσεις, 

δημιουργικότητα, φαντασία 

Μαθηματικά, γραμματική Καλλιτεχνική έκφραση (τραγούδι, χορός, 

μουσική, ζωγραφική) 

 Ευαισθησία στα χρώματα 
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Τελευταίες έρευνες με χρήση λειτουργικής απεικόνισης μαγνητικού 

συντονισμού (Functional Magnetic Resonance Imaging - fMRI) παρείχαν 

περισσότερη ακρίβεια ως προς την τοποθεσία ενεργοποίησης του εγκεφάλου, 

αναγνωρίζοντας τρεις περιοχές του βρεγματικού λοβού, που φαίνεται να 

διαφοροποιούνται στην αναπαράσταση και επεξεργασία των αριθμητικών 

πληροφοριών (Wilson & Dehaene, 2007, Dehaene et al., 2003, Deheane, 1999). 

Πρώτον, την αριστερή γωνιώδη έλικα (βλ. πράσινο μέρος, εικόνα 2), η οποία 

φαίνεται να είναι περισσότερο ενεργή σε λεκτικά αριθμητικά έργα όπως ο 

πολλαπλασιασμός και η ακριβής πρόσθεση. Δεύτερον τον οπίσθιο ανώτερο 

βρεγματικό λοβό (βλ. μπλε μέρος, εικόνα 2), ο οποίος φαίνεται να είναι πιο ενεργός 

σε αριθμητικά έργα που μπορεί να απαιτούν μετατόπιση της χωρικής προσοχής, όπως 

ο υπολογισμός κατά προσέγγιση, η αφαίρεση και η σύγκριση αριθμών. Τέλος, η 

οριζόντια ένδο-βρεγματική έλικα (βλ. κόκκινο μέρος, εικόνα 2), είναι πιο ενεργή 

όταν γίνεται βασικός χειρισμός ποσοτήτων ή έργα της «έννοια του αριθμού», όπως η 

σύγκριση μεγεθών των αριθμών, ο υπολογισμός, η αφαίρεση και ο υπολογισμός κατά 

προσέγγιση. 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάση την παραπάνω τριαδική αναγνώριση συγκεκριμένων περιοχών που 

αιτιολογούν τη βάση της Δυσαριθμησίας, μπορούμε να διακρίνουμε και τρεις 

υποτύπους της Δυσαριθμησίας. Αυτοί οι υπότυποι αναφέρονται 1) στη δυσαριθμησία 

της «έννοιας του αριθμού», που συνδέεται με τη διαταραχή στην οριζόντια έσω-

βρεγματική έλικα , 2) στη λεκτική δυσαριθμησία, που συνδέεται με τη διαταραχή 

στη αριστερή γωνιώδη έλικα και 3) τη χωρική (της προσοχής) δυσαριθμησία, που 

συνδέεται με τον οπίσθιο ανώτερο βρεγματικό λοβό (Wilson & Dehaene, 2007). 

Εικόνα 4 Τρισδιάστατη αναπαράσταση βρεγματικών περιοχών που ενεργοποιούνται κατά την 
εκτέλεση αριθμητικών εργασιών (Wilson & Dehaene, 2007) 
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2.3.3. Γνωστικά ελλείμματα 

 Περίπου το 6 – 7% των παιδιών σχολικής ηλικίας, παρουσιάζει ένα γνωστικό 

ή νευροψυχολογικό έλλειμμα, που επηρεάζει τις επιδόσεις του στους υπολογισμούς 

ή/και στην επίλυση προβλημάτων με λέξεις (Passolunghi & Siegel, 2004). Έρευνες 

έχουν καταγράψει ότι στα άτομα με Δυσαριθμησία διακυβεύεται η λειτουργική 

ακεραιότητα και των δύο ημισφαιρίων. Γι’ αυτό το λόγο, φαίνεται να έχει επηρεαστεί 

η ικανότητα τους να αναπαριστούν και νοητά να χειρίζονται αριθμητικές οντότητες. 

Επίσης, τα άτομα με Δυσαριθμησία έχουν δυσκολία στο να απομνημονεύσουν 

αριθμητικά δεδομένα, προαπαιτούμενα για τις πράξεις της πρόσθεσης – αφαίρεσης -   

πολλαπλασιασμού – διαίρεσης. Συχνά καταφεύγουν σε ανώριμες αναπτυξιακά 

τεχνικές αρίθμησης (απαρίθμηση με τα δάχτυλα), και αδυνατούν να αναπτύξουν ή να 

χρησιμοποιήσουν δικές τους στρατηγικές μνήμης (Iuculano et al., 2008). 

Γενικότερα, τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά 

χρησιμοποιούν τις ίδιες στρατηγικές με τα τυπικά παιδιά αλλά διαφέρουν στη μίξη 

των στρατηγικών, την ακρίβεια και το μοτίβο της αναπτυξιακής αλλαγής. Με άλλα 

λόγια κάνουν λάθη αρίθμησης, χρησιμοποιούν ανώριμους αναπτυξιακά τρόπους στην 

αθροιστική διαδικασία και δυσκολεύονται στην ανάκληση από την μακρόχρονη 

μνήμη βασικών αριθμητικών δεδομένων, κάτι που δε φαίνεται να βελτιώνεται με τα 

χρόνια και λαμβάνεται ως ένα επίμονο γνωστικό έλλειμμα παρά σαν μια 

καθυστερημένη ανάπτυξη. Μάλιστα οι Mussolin et al., (2010), αναφέρουν ότι η 

γνώση των δαχτύλων και οι χωρικές ικανότητες ενός παιδιού θα μπορούσαν να είναι 

καλοί δείκτες για τα παιδιά με αριθμητικές δυσκολίες, καθώς μοιράζονται κοινούς 

νευρολογικούς μηχανισμούς με τους αριθμούς και επηρεάζουν την απόκτηση 

αριθμητικών δεξιοτήτων. 

Οι Passolunghi και Siegel (2004), παρατήρησαν ότι, αν και είναι δύσκολο να 

διακρίνει κανείς τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά από τα 

παιδιά που έχουν χαμηλή επίδοση στα τεστ μαθηματικών, στα παιδιά με 

δυσαριθμησία το γνωστικό έλλειμμα στα μαθηματικά παραμένει επίμονο παρά τις 

παρεμβάσεις. Αυτό υποδεικνύει ότι μια χαμηλή επίδοση σε μια τάξη δεν είναι 

απαραίτητα ένδειξη επίμονης μαθηματικής δυσκολίας (δυσαριθμησίας). 
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2.3.3.1. Αριθμητικά συστήματα 

Σύμφωνα με τους De Visscher & Noel (2013), υπάρχουν δύο διακριτές 

αντιλήψεις για την αιτιολόγηση της Δυσαριθμησίας. Η πρώτη αφορά την υπόθεση 

ότι η δυσαριθμησία οφείλεται σε μια ειδική διαταραχή του συστήματος των κατά 

προσέγγιση αριθμών (approximate number system), ενώ η δεύτερη προσέγγιση 

μιλάει για ελλείψεις στη γενική γνωστική επεξεργασία που δημιουργεί αναπτυξιακά 

προβλήματα στις μαθηματικές δεξιότητες. 

Αρχικά το σύστημα των κατά προσέγγιση αριθμών αναφέρεται σε μια νοητή 

αριθμογραμμή, η οποία αναπαριστά τις αριθμητικές ποσότητες, όπως η καμπύλη του 

Gauss. Κατ’ επέκταση  οι μεγάλοι αριθμοί αναπαριστώνται με μικρότερη ακρίβεια σε 

σχέση με τους μικρούς αριθμούς. Αυτή η ιδιαιτερότητα οδηγεί στο φαινόμενο της 

απόστασης (distance effect), όπου όσο μεγαλύτερη η απόσταση δύο αριθμών (π.χ. 1, 

9), τόσο πιο εύκολη και γρήγορη είναι η σύγκριση αυτών σε σχέση με τους αριθμούς 

που έχουν μικρότερη απόσταση (π.χ. 8, 9) (Ashkenazi et al., 2009). Άλλες έρευνες 

υποστηρίζουν ότι διαταραχή υπάρχει μόνο όταν τα άτομα με δυσαριθμησία πρέπει να 

επεξεργαστούν το μέγεθος των αραβικών αριθμών, συνδυάζοντας ή συγκρίνοντας 

αναπαραστάσεις μεγέθους με αραβικές αναπαραστάσεις των αριθμών (size effect). 

 

Οι ελλείψεις στη γενική γνωστική επεξεργασία αφορούν κυρίως την 

λειτουργία της εργαζόμενης μνήμης που αναλύεται διεξοδικά παρακάτω 

(παράγραφος 2.3.3.2.). 

Εικόνα 5- Διαταραχή στην αναπαράσταση του μεγέθους – αγόρι με δυσαριθμησία, 11 χρονών. Αυτό το αγόρι εμφάνιζε 
σημαντικά προβλήματα στην εκτίμηση των ποσοτήτων. Του ζητήθηκε να υπολογίζει τον αριθμό των κουκίδων, των 
μπαλών ή των φλιτζανιών, αντίστοιχα, που του παρουσιάζονταν για 2 με 5 δευτερόλεπτα.  Δεξιά είναι το ερέθισμα, 
αριστερά η απάντηση. Το αγόρι φαίνεται να μην κατανοεί τις μεγάλες ποσότητες ή του ς μεγάλους αριθμούς. (Kucian
& Von Aster, 2013) 
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 Τέλος, οι De Visscher & Noel (2013), μιλούν και για μια τρίτη θεωρία, την 

υπερευαισθησία στην παρέμβαση (hypersensitivity-to-interference).  Η θεωρία αυτή 

αναφέρεται στη δυσκολία που υπάρχει στη γρήγορη ανάκληση αριθμητικών 

δεδομένων, η οποία χαρακτηρίζει τα άτομα με δυσαριθμησία. Τα αριθμητικά 

δεδομένα αφορούν προβλήματα για το οποία αντλούμε την σωστή απάντηση από 

μνήμης. Τα τυπικά παιδιά εμφανίζουν μια μετάβαση από τις διαδικαστικές 

στρατηγικές σε λύσεις βασισμένες στη μνήμη, αναπτύσσοντας ένα δίκτυο 

αριθμητικών δεδομένων, κάτι που δεν ισχύει για τα παιδιά με δυσαριθμησία. Με 

άλλα λόγια τονίζεται μια σοβαρή δυσκολία στη μακρόχρονη μνήμη που οδηγεί κατ’ 

επέκταση σε πιο αργές και ανακριβείς απαντήσεις. 

2.3.3.2. Εργαζόμενη μνήμη 

Παραπάνω αναφέρονται 3 θεωρητικά μοντέλα από τα οποία υποστηρίζεται ότι 

πηγάζουν οι μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά:  

1. Η δυσκολία στην ανάκληση βασικών αριθμητικών δεδομένων από τη 

μακρόχρονη μνήμη 

2. Η χρήση αναπτυξιακά ανώριμων υπολογιστικών διαδικασιών 

3. Η οπτικο-χωρική αναπαράσταση των αριθμητικών πληροφοριών.  

Πρόσφατες έρευνες επικεντρώνονται σε ένα τέταρτο θεωρητικό μοντέλο, το ρόλο 

δηλαδή που παίζει η εργαζόμενη μνήμη στη μαθηματική γνώση.  

Αρχικά η εργαζόμενη μνήμη ορίζεται ως η ικανότητα να διατηρεί κανείς 

λεπτομερώς μια νοητική αναπαράσταση μιας ποσότητας πληροφοριών, ενώ 

ταυτόχρονα επενεργεί σε άλλες νοητικές διεργασίες (Geary et al., 2004). Έχει βρεθεί 

ότι η εργαζόμενη μνήμη είναι πολύ σημαντική στον υπολογισμό και την επίλυση 

προβλημάτων με λέξεις και έχει θεωρηθεί ως ένα κεντρικό έλλειμμα στα παιδιά με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά (Passolunghi & Siegel, 2004).  

Το μοντέλο που αφορά την εργαζόμενη μνήμη αναπτύχθηκε από τον Baddeley & 

Hitch το 1974 και αναφέρεται σε ένα εγκεφαλικό σύστημα το οποίο παρέχει 

προσωρινό χώρο αποθήκευσης και χρήσης των πληροφοριών που είναι απαραίτητες 

για σύνθετες γνωστικές διεργασίες, όπως η γλωσσική κατανόηση, η μάθηση και η 

λογική. Αυτός ο ορισμός εξελίχθηκε από την έννοια ενός ενιαίου βραχυπρόθεσμου 

μνημονικού συστήματος το οποίο χωρίζεται σε 3 κατηγορίες (Baddeley, 1992): 
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1. Το κεντρικό εκτελεστικό, το οποίο θεωρείται ότι είναι ένα σύστημα ελέγχου 

της προσοχής, είναι σημαντικό για διαδικασίες όπως το σκάκι, και 

επηρεάζεται ιδιαιτέρως από νευρολογικές διαταραχές τύπου Alzheimer, 

ΔΕΠΥ κ.α. 

2. Το οπτικο-χωρικό σκίτσο (visuo – spatial sketchpad), το οποίο χειρίζεται τις 

οπτικές εικόνες και γενικότερα τις οπτικο-χωρικές πληροφορίες. 

3. Το φωνολογικό κύκλωμα (the phonological loop), το οποίο είναι υπεύθυνο 

για την αποθήκευση, προετοιμασία και ανάκληση λεκτικών πληροφοριών. 

Είναι απαραίτητο επίσης για την εκμάθηση της μητρικής αλλά και ξένων 

γλωσσών. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει αντιληπτή η διάκριση μεταξύ της 

εργαζόμενης μνήμης και της βραχύχρονης μνήμης. Η βραχύχρονη μνήμη βασίζεται 

σε μια παθητική αποθήκευση των πληροφοριών στη μνήμη και περιλαμβάνει την 

ανάκληση τους χωρίς την διαχείριση αυτού με κάποιον τρόπο. Αντίθετα, το έργο της 

εργαζόμενης μνήμης απαιτεί μια πιο ενεργή επεξεργασία, αφού οι πληροφορίες 

συγκρατούνται προσωρινά, ενώ παράλληλα διαχειρίζονται ή μετατρέπονται σε κάτι 

άλλο. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η ενεργή επεξεργασία της εργαζόμενης μνήμης 

και η παθητική αποθήκευση της βραχύχρονης μνήμης, αν και διακριτά στοιχεία, 

αποτελούν ένα συνεχές (Passolunghi & Siegel, 2004). 

Η παράλληλη αποθήκευση και η επεξεργασία των πληροφοριών είναι μια πλευρά 

της εργαζόμενης μνήμης, από την άλλη ο συντονισμός των πηγών πληροφόρησης 

είναι μια βασική λειτουργία, με τη μνημονική αποθήκευση να αποτελεί μόνο μία από 

τις πολλές απαιτήσεις που μπορεί να έχει το παραπάνω σύστημα (Βaddeley, 1992). 

Πιο συγκεκριμένα, το φωνολογικό κύκλωμα φαίνεται να υποστηρίζει διαδικασίες 

αρίθμησης και το κεντρικό – εκτελεστικό φαίνεται να συμμετέχει στο συντονισμό 

διάφορων δραστηριοτήτων, όπως ο υπολογισμός ή η επίλυση λεκτικών 

προβλημάτων. 

Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά παρουσιάζουν 

συγκεκριμένες δυσκολίες σε δεξιότητες της εργαζόμενης μνήμης, όταν απαιτείται η 

ανάκληση αριθμητικών πληροφοριών αλλά και ο διαχωρισμός των σχετικών από των 

άσχετων. Το έλλειμμα στην εργαζόμενη μπορεί να σχετίζεται με μια βλάβη στο 

μηχανισμό αναστολής (inhibition), o οποίος επιτρέπει την απόρριψη των άσχετων 

πληροφοριών από το σύστημα. Συμπερασματικά, είναι πιθανό τα παιδιά με δυσκολίες 

στα μαθηματικά να μην εμφανίζουν έλλειμμα στη μνήμη αυτή καθεαυτή, αλλά μια 
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δυσκολία να ελέγχουν την προσοχή και την ικανότητα να διατηρούν τις πληροφορίες 

σε μια ενεργή και γρήγορη κατάσταση ανάκλησης.  

Οι Passolunghi και Siegel (2004), υποστηρίζουν ότι τα παιδιά με ειδικές 

μαθηματικές δυσκολίες στα μαθηματικά (δυσαριθμησία) δυσκολεύονται σε απλές και 

βασικές αριθμητικές διαδικασίες, όπως η σύγκριση αριθμών, αλλά και σε, πιο 

υψηλών απαιτήσεων, διαδικασίες, όπως η αναγνώριση της κατάλληλης πράξης σε ένα 

απλό λεκτικό πρόβλημα, τονίζοντας το βάθος των μαθηματικών τους δυσκολιών. 

Αυτές οι δυσκολίες παραμένουν ακόμα και μετά από πολλά χρόνια σχολικής 

εκπαίδευσης και συνδέονται με ένα βασικό και επίμονο έλλειμμα στην εργαζόμενη 

μνήμη. Αναφέρουν δε ότι αυτό το έλλειμμα είναι γενικό και διακρίνεται σε όλες τις 

δραστηριότητες πάνω στην εργαζόμενη μνήμη, τόσο με λεκτικές όσο και με μη 

λεκτικές μαθηματικές πληροφορίες. Η παραπάνω θέση επιβεβαιώνει την υπόθεση 

ενός γενικευμένου και επίμονου ελλείμματος στην εργαζόμενη μνήμη στα παιδιά με 

δυσαριθμησία, που συνδέεται με μια έλλειψη στο κεντρικό - εκτελεστικό σύστημα με 

βάση το μοντέλο του Baddeley (1992). Επιπλέον, τονίζεται ότι οι δυσκολίες δεν 

οφείλονται στη χωρητικότητα της εργαζόμενης μνήμης, καθώς αυτή είναι παρόμοια 

τόσο στα τυπικά παιδιά όσο και στα παιδιά με δυσαριθμησία. Παρόλα αυτά, φαίνεται 

ότι η χωρητικότητα της εργαζόμενης μνήμης χρησιμοποιείται με λιγότερο 

λειτουργικό τρόπο από τα παιδιά με δυσκολίες στα μαθηματικά. 

Στην τυπική ανάπτυξη η χωρητικότητα της εργαζόμενης μνήμης αυξάνεται από 

τη νηπιακή ηλικία μέχρι και τα χρόνια του δημοτικού σχολείου. Για παράδειγμα ένα 

νήπιο μπορεί να συγκρατήσει 3 με 4 αντικείμενα κάποιου είδους πληροφορίας, όπως 

οι αριθμοί, στην εργαζόμενη μνήμη του. Από την άλλη ένα παιδί γύρω στα 10 μπορεί 

να συγκρατήσει 5 με 6 αντικείμενα. Οι μηχανισμοί που υποστηρίζουν αυτές τις 

αναπτυξιακές αλλαγές περιλαμβάνουν τη χρήση στρατηγικών, όπως η ανάκληση, 

ώστε να συγκρατούνται οι πληροφορίες ενεργές στην εργαζόμενη μνήμη. Τα παιδιά 

με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση σε μια 

ποικιλία διαδικασιών που αφορούν την εργαζόμενη μνήμη, όπως το αριθμητικό εύρος 

(counting span). Παρόλα αυτά, οι μηχανισμοί που υποστηρίζουν αυτές τις διαφορές 

δεν είναι ξεκάθαροι. Κάποιες έρευνες θεωρούν ότι οι διαφορές οφείλονται στην 

ταχύτητα επεξεργασίας, δηλαδή την ταχύτητα που λέει κανείς τους αριθμούς, ενώ 

άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι οι διαφορές οφείλονται στη φτωχή αναπαράσταση 

των πληροφοριών. 
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Μάλιστα, ο Engle (2002) αναφερόμενος στη χωρητικότητα της εργαζόμενης 

μνήμης τονίζει ότι αυτή δεν έχει σχέση με τις ατομικές διαφορές στο πόσα 

αντικείμενα μπορούν να αποθηκευτούν, αλλά έχει να κάνει με τις διαφορές στην 

ικανότητα να ελέγχεται η προσοχή, ώστε να διατηρηθούν οι πληροφορίες σε μια 

ενεργή και γρήγορα ανακαλούμενη κατάσταση. Με άλλα λόγια, η χωρητικότητα της 

εργαζόμενης μνήμης δεν αφορά άμεσα τη μνήμη, αλλά το πώς χρησιμοποιεί κανείς 

την προσοχή του, ώστε να διατηρήσει ή να καταστείλει πληροφορίες. Καλύτερη 

χωρητικότητα της εργαζόμενης μνήμης δε σημαίνει ότι περισσότερα αντικείμενα 

μπορούν να διατηρηθούν-αποθηκευτούν ως ενεργά, αλλά ότι αυτό είναι το 

αποτέλεσμα καλύτερης ικανότητας να ελέγχει κανείς την προσοχή.  

Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας με τις έρευνες πάνω στην εργαζόμενη 

μνήμη και τα πιο σημαντικά σημεία που υποστηρίζει ο κάθε συγγραφέας, ως προς τον 

ρόλο της στην δυσκολία των παιδιών με το χειρισμό των μαθηματικών: 

Συγκεντρωτικός πίνακας ερευνών για την εργαζόμενη μνήμη. 

Baddeley, 1992 Βραχυπρόθεσμο μνημονικό μοντέλο: 

• το κεντρικό εκτελεστικό 

• Το οπτικοχωρικό σκίτσο 

• Το φωνολογικό κύκλωμα 

Passolunghi & Siegel, 

2004 

• Επίμονο γνωστικό έλλειμμα στην εργαζόμενη  

μνήμη 

• Η βλάβη στην εργαζόμενη μνήμη συνδέεται με 

διαδικασίες αναστολής 

• Η χωρητικότητα της εργαζόμενης μνήμης 

συνδέεται με την επάρκεια των μηχανισμών 

αναστολής 

• Γενικά ελλείμματα στα παιδιά με μαθηματικές 

δυσκολίες αποδίδονται στο κεντρικό – εκτελεστικό 

μέρος του μοντέλου του Baddeley και πρωτίστως 

στην ικανότητα αναστολής άσχετων πληροφοριών. 

Engle, 2002 • Η χωρητικότητα της εργαζόμενης μνήμης δεν έχει 

να κάνει με το πόσα αντικείμενα μπορούν να 

αποθηκευτούν  

• αλλά με την ικανότητα ελέγχου για τη διατήρηση 
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πληροφοριών για μια ενεργή και γρήγορη 

κατάσταση ανάκλησης. 

 

2.3.3.3. Η έννοια του αριθμού - «number sense» 

Η Δυσαριθμησία θα μπορούσε να συνδεθεί με μια έλλειψη στην «έννοια του 

αριθμού» (number sense), κάτι που περιλαμβάνει την ικανότητα να κατανοούμε 

γρήγορα, να υπολογίζουμε κατά προσέγγιση και να χειριζόμαστε αριθμητικές 

ποσότητες μη-λεκτικά (Mussolin et al., 2010). H Dehaene (1997) υποστηρίζει ότι η 

έννοια του αριθμού είναι μια βασική ικανότητα του ανθρώπινου εγκέφαλου, με 

προκαθορισμένα εγκεφαλικά κυκλώματα, που κληρονομούνται από την εξελικτική 

μας ιστορία και αφιερώνονται αποκλειστικά στην αναγνώριση των αριθμών. 

Ειδικότερα, η έννοια του αριθμού αποτελεί ένα αναδυόμενο θεμέλιο, το οποίο 

αναφέρεται στην μεταβλητότητα και την ευελιξία που έχει ένα παιδί με τους 

αριθμούς. Την αίσθηση του τι σημαίνουν οι αριθμοί και την ικανότητα να παράγει 

νοητά μαθηματικά, να κοιτάει τον κόσμο και να κάνει συγκρίσεις. Σύμφωνα με τον 

Piaget, η εξελικτική πορεία ανάπτυξης των τεσσάρων ικανοτήτων, της σύγκρισης, της 

ταξινόμησης, της αντιστοίχισης και της σειροθέτησης βρίσκεται στον πυρήνα της 

πορείας διαμόρφωσης της έννοιας του αριθμού. Στο άρθρο των Gersten και Chard 

(1999) επίσης αναφέρεται ότι η έννοια του αριθμού είναι δύσκολο να καθοριστεί 

αλλά εύκολο να αναγνωριστεί. Οι μαθητές με καλή έννοια (αίσθηση) του αριθμού 

μπορούν να κινηθούν απρόσκοπτα από τον πραγματικό κόσμο των ποσοτήτων στον 

κόσμο των μαθηματικών, των αριθμών και των αριθμητικών εκφράσεων. Τα 

περισσότερα παιδιά αποκτούν αυτή την αντιληπτική δομή ανεπίσημα μέσα από τις 

συναναστροφές με τους γονείς και τα αδέλφια πριν μπουν στο νηπιαγωγείο. Άλλα 

παιδιά πάλι, που δεν την έχουν κατακτήσει, έχουν ανάγκη από επίσημη διδασκαλία 

για να το πετύχουν. Η κατάκτηση της έννοιας του αριθμού οδηγεί όχι μόνο στην 

αυτόματη χρήση των μαθηματικών πληροφοριών, αλλά είναι και το κλειδί για την 

ικανότητα να κάνει κανείς βασικούς αριθμητικούς υπολογισμούς (Gersten & Chard, 

1999). 

 Σε πολλά άρθρα (Geary et al., 1992, Geary et al., 2004, Iuculano et al., 2008) 

αναφέρονται 5 βασικές αρχές απαρίθμησης (counting) που μπορούν να 

λειτουργήσουν σαν δείκτες για την πρόβλεψη της Δυσαριθμησίας από πολύ μικρή 

ηλικία. Οι αρχές αυτές είναι δομημένες, θεωρούνται κληρονομούμενες και 



 27 

εμπλέκονται άμεσα με την έννοια του αριθμού. Σύμφωνα με αυτές η γνώση της 

αρίθμησης αποτελείται από: 

1. την αρχή της 1-1 αντιστοίχισης (one-to-one correspondence): μία μόνο 

λέξη λειτουργεί σαν ταμπέλα για κάθε αριθμό. 

2. την αρχή της σταθερής σειροθέτησης (the stable order principle): η σειρά 

των λέξεων είναι αμετάβλητη σε κάθε ομάδα. 

3. την αρχή του πλήθους του αριθμού (the cardinality principle):  η αξία της 

τελευταίας λέξης αντιπροσωπεύει την ποσότητα των αντικειμένων στο προς 

αρίθμηση σύνολο. 

4. την αρχή της αφαιρετικότητας (the abstraction principle): αντικείμενα 

οποιουδήποτε είδους μπορούν να συλλεχθούν και να μετρηθούν. 

5. την αρχή ότι η σειρά δεν έχει σημασία (the order-irrelevance principle): 

αντικείμενα σε μια ομάδα μπορούν μετρηθούν σε οποιαδήποτε σειρά. 

Η γνώση των πέντε παραπάνω αρχών προηγείται και γι’ αυτό κυριαρχεί στην 

απόκτηση των διαδικασιών αρίθμησης. Παράλληλα η νοητή αριθμογραμμή, είναι 

κάτι που δομείται με  την εμπειρία, τη νευροπλαστικότητα και λαμβάνει χώρα κατά 

τη διάρκεια του νηπιαγωγείου και των πρώτων σχολικών χρόνων. Ο ρόλος των 

νοητικών αναπαραστάσεων, της γλώσσας και της εργαζόμενης μνήμης έχουν 

αναγνωριστεί ως σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της νοητής 

αριθμογραμμής. Βάσει των παραπάνω η πρώιμη, μη λεκτική, κεντρική 

αναπαράσταση του μεγέθους παρέχει το αριθμητικό νόημα των αριθμητικών λέξεων 

και των αραβικών αριθμητικών ψηφίων. Για να δομήσει κανείς, να αυτοματοποιήσει 

και να μεγεθύνει με επιτυχία μια χωρική εικόνα των αριθμών στη σειρά 

(αριθμογραμμή) πρέπει να συνδέσει την κατανόηση του μεγέθους με τις συμβολικές 

και χωρικές (σειροθέτησης) ιδιότητες του αριθμού. Αυτή η διαδικασία απαιτεί τις 

γνωστικές λειτουργίες που αναπτύσσονται κατά την προσχολική και πρώιμη σχολική 

ηλικία και περιλαμβάνει τις γλωσσικές δεξιότητες και την εργαζόμενη μνήμη. Για τον 

παραπάνω λόγο, η ανάπτυξη της νοητής αριθμογραμμής που ενεργοποιεί την 

επεξεργασία του πλήθους των αριθμών και τη σειροθέτηση αυτών (αρχή 3 και 5) 

στην ανώτερη μαθηματική λογική φαίνεται να είναι διαταραγμένη στα παιδιά με 

Δυσαριθμησία, λόγω γενετικών κεντρικών ελλειμμάτων, ανεξάρτητα άλλων 

συννοσηρών διαταραχών (Von Aster & Shalev, 2007). 

Βάσει όλων των παραπάνω γίνεται αντιληπτή η πολυπαραγοντική αιτιολογία της 

Δυσαριθμησίας. Η ειδική μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά ναι μεν είναι 
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βιολογικής αιτιολογίας καθώς παρατηρείται κληρονομικότητα μεταξύ των μελών 

μιας οικογένειας, αλλά ταυτόχρονα διαταραχές σε συγκεκριμένα εγκεφαλικά κέντρα 

μπορούν να εξηγήσουν τα συμπτώματα της. Κατ’ επέκταση συγκεκριμένα γνωστικά 

ελλείμματα έχουν συνδεθεί με αυτή όπως διαταραχές σε συγκεκριμένα αριθμητικά 

συστήματα. Ένα επίσης γνωστικό έλλειμμα που θεωρείται βασική αιτία της 

δυσαριθμησίας είναι μια διαταραχή στην εργαζόμενη μνήμη, την ικανότητα δηλαδή 

του ατόμου να ελέγχει την προσοχή του, ώστε να διατηρεί πληροφορίες σε μια ενεργή 

και γρήγορα ανακαλούμενη κατάσταση. Τέλος, οι Von Aster & Shalev (2007) 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η νευροψυχολογική βάση της Δυσαριθμησίας είναι 

μια διαταραχή της «έννοιας του αριθμού», η οποία χαρακτηρίζεται από ελλείψεις σε 

βασικές αριθμητικές δεξιότητες και αναφέρεται στην παγκόσμια ικανότητα να 

αναπαριστά κανείς και να χειρίζεται αριθμητικά μεγέθη μη λεκτικά σε μια νοητή 

αριθμογραμμή. 

2.4.  Συμπτώματα 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι η κατάκτηση των μαθηματικών 

δεξιοτήτων και η ανάπτυξη της μαθηματικής λογικής δε λαμβάνουν χώρα μόνο μετά 

την εισαγωγή του παιδιού σε μια σχολική μονάδα. Αντίθετα, τα παιδιά εμφανίζουν 

μια βιολογική τάση για κατάκτηση των αριθμητικών δεξιοτήτων. Σε αντιδιαστολή με 

την δεξιότητα της ανάγνωσης που πρέπει να διδαχθεί, συγκεκριμένες αριθμητικές 

δεξιότητες όπως το μέτρημα, η πρόσθεση, η σύγκριση και η αντίληψη ποσοτήτων 

αναπτύσσονται φυσικά χωρίς επίσημη εκπαίδευση. Η παρατήρηση αυτή ενισχύει την 

υπόθεση ότι η Δυσαριθμησία είναι μια βιολογική διαταραχή και σαν τέτοια εμφανίζει 

συμπτώματα από πολύ μικρή ηλικία. Παρόλα αυτά, φαίνεται πολύ δύσκολος τόσο ο 

ορισμός όσο και η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση αυτής της ειδικής μαθησιακής 

δυσκολίας. Κάτι που θα βοηθούσε σε αυτό είναι ο εντοπισμός συμπτωμάτων τα οποία 

θα υποψίαζαν μια πιθανή Δυσαριθμησία. 

Το σύμπτωμα των παιδιών με δυσαριθμησία, στο οποίο φαίνεται να συμφωνούν 

πολλοί ερευνητές είναι 1) η δυσκολία στην εκμάθηση και απομνημόνευση 

αριθμητικών δεδομένων. Για παράδειγμα η εκμάθηση της βασικής αριθμητικής 

διαδοχής (1,2,3,…) δεν είναι δύσκολη και φαίνεται ότι μπορεί να κατακτηθεί από όλα 

τα παιδιά, με ή χωρίς Δυσαριθμησία. Παρόλα αυτά, τα παιδιά που έχουν 

Δυσαριθμησία, δυσκολεύονται στο να κατακτήσουν τους κανόνες που βρίσκονται 

πίσω από τη βασική απαρίθμηση, όπως:  η αρχή της 1-1 αντιστοίχισης, όπου μία μόνο 

λέξη λειτουργεί σαν ταμπέλα για κάθε αριθμό, η αρχή της σταθερής σειροθέτησης, 
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όπου η σειρά των λέξεων είναι αμετάβλητη σε κάθε ομάδα, και η αρχή του πλήθους 

του αριθμού, όπου η αξία της τελευταίας λέξης αντιπροσωπεύει την ποσότητα των 

αντικειμένων στο προς αρίθμηση σύνολο (Geary, 2006). Για παράδειγμα τα παιδιά με 

δυσαριθμησία στην προσχολική ηλικία  δυσκολεύονται να συνδέσουν τον αριθμό με 

αντικείμενα της πραγματικότητας, δηλαδή δεν συνδέουν τον αριθμό ¨2¨ με την 

πιθανότητα να έχουμε 2 κεριά, 2 βιβλία κ.α., ή δυσκολεύονται να συνδέσουν το 

σύμβολο ¨4¨ με την έννοια ¨τέσσερα¨. Επίσης όσον αφορά τη σειροθέτηση, μπορεί να 

μετράνε ένα αριθμό δύο ή και παραπάνω φορές, ή όταν τους ζητείται να μετρήσουν 

μέχρι το 5 και να σταματήσουν, πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται ότι φτάνουν στο 

5 και συνεχίζουν. Άλλο ένα χαρακτηριστικό είναι ότι δεν μπορούν εύκολα να 

αρχίσουν το μέτρημα από ένα αριθμό και μετά. Μπορεί να τους ζητηθεί να 

ξεκινήσουν το μέτρημα από το 6, αλλά το παιδί να πρέπει να πει τους αριθμούς από 

την αρχή για να μπορέσει να συνεχίσει από το έξι και μετά.  

Κάποια στιγμή τα παιδιά φτάνουν σε ένα σημείο, όπου συνειδητοποιούν ότι η 

απαρίθμηση μπορεί να γίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους εκτός του κλασικού. 

Για παράδειγμα, συχνά παρατηρεί κανείς άτομα να μετράνε από αριστερά προς τα 

δεξιά και να μετράνε το κάθε αντικείμενο ξεχωριστά. Μέχρι τη δευτέρα δημοτικού τα 

περισσότερα παιδιά είναι αρκετά ευέλικτα στους τρόπους αρίθμησης, σε 

αντιδιαστολή με τα παιδιά με δυσαριθμησία, τα οποία κατακτούν αυτή τη δεξιότητα 

μετά από ένα ή δύο χρόνια (Geary, 2006). 

Ένα ακόμα σύμπτωμα είναι 2) η δυσκολία στην εκτέλεση υπολογιστικών 

διαδικασιών αλλά και 3) η χρήση αναπτυξιακά ανώριμων στρατηγικών επίλυσης 

προβλημάτων (Landerl et al., 2004). Πολλά παιδιά με Δυσαριθμησία έχουν 

δυσκολίες στην απομνημόνευση βασικών αριθμητικών δεδομένων, όπως 2+3=5. Δεν 

είναι τόσο ότι αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να θυμηθούν κανένα αριθμητικό 

δεδομένο, όσο ότι δε θυμούνται τόσα πολλά όσα τα τυπικά παιδιά και φαίνεται να 

ξεχνάνε τα δεδομένα πολύ γρήγορα. Γενικότερα, ο ανώριμος τρόπος αρίθμησης των 

παιδιών με δυσκολίες στα μαθηματικά σε συνδυασμό με τις φτωχές δεξιότητες 

εντοπισμού μαθηματικών λαθών, φαίνεται να τονίζει τις φτωχές υπολογιστικές 

δεξιότητες τους και ειδικότερα στην πράξη της πρόσθεσης (Geary et al., 1992).  

Η ανάπτυξη αριθμητικών δεξιοτήτων περιλαμβάνει τόσο την κατάκτηση 

δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων όσο και την ανάπτυξη μνημονικών 

αναπαραστάσεων που αφορούν βασικά μαθηματικά δεδομένα. Κάτι τέτοιο 

προϋποθέτει τη χρήση της άμεσης μνημονικής ανάκλησης αυτών των δεδομένων για 
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την επίλυση προβλημάτων. Τα παιδιά με Δυσαριθμησία φαίνεται να παρουσιάζουν 

ελλείψεις τόσο 4) στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων όσο και 5) στην 

ανάκληση από μνήμης δεδομένων. Τα ελλείμματα στην μνημονική ανάκληση 

απεικονίζονται στη χαμηλή χρήση άμεσης ανάκλησης για την επίλυση προβλημάτων 

και στα υψηλά ποσοστά λαθών, όταν πια δίνεται μια λύση (Geary et al., 1992). Από 

την άλλη ο Geary (1993) αναφέρει ότι οι δυσκολίες στη διαδικασία επίλυσης 

προβλημάτων είναι πιθανό να βελτιωθούν με τον καιρό και την εμπειρία, σε αντίθεση 

με τις δυσκολίες ανάκλησης. Αυτός ο διαχωρισμός εμφανίζεται γιατί τα προβλήματα 

στη διαδικασία οφείλονται στην έλλειψη κατανόησης των εννοιών, ενώ οι δυσκολίες 

στην ανάκληση είναι αποτέλεσμα γενικής σημασιολογικής δυσλειτουργίας της 

μνήμης. Γενικότερα έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα με Δυσαριθμησία χρησιμοποιούν 

λιγότερες διαδικασίες και συχνά εφαρμόζουν απλές διαδικασίες σε περιπτώσεις που 

δεν είναι κατάλληλες. 

Παρατηρείται επίσης, ότι οι δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζει ένα άτομο 

στα Μαθηματικά ποικίλουν τόσο λόγω της φύσης των Μαθηματικών όσο και των 

ατομικών γνωστικών και νοητικών του χαρακτηριστικών. Παρόλα αυτά, η δυσκολία 

στην εκμάθηση και απομνημόνευση αριθμητικών δεδομένων, η δυσκολία στην 

εκτέλεση υπολογιστικών διαδικασιών και η χρήση αναπτυξιακά ανώριμων 

στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων θεωρούνται τρία από τα βασικά συμπτώματα 

της Δυσαριθμησίας. Παρακάτω παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας 

συμπτωμάτων, τα οποία αναμένεται να εμφανίσουν τα άτομα σε διάφορα στάδια της 

ηλικίας τους και γι’ αυτό αποτελούν ενδείξεις για περαιτέρω διερεύνηση ύπαρξης 

ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στα μαθηματικά: 

Συμπτώματα Δυσαριθμησίας 

Μικρή Ηλικία: 

• Δυσκολία με την έννοια του αριθμού.  

• Δυσκολία με την εκμάθηση του μετρήματος. 

• Πρόβλημα στην αναγνώριση των γραφημάτων των αριθμών. 

• Δυσκολία στη σύνδεση της ιδέας του αριθμού με το τι αυτός αναπαριστά στην 

πραγματικότητα. 

• Φτωχή μνήμη αριθμών. 

• Δυσκολία στην οργάνωση αντικειμένων σε λογική σειρά (π.χ. 

κατηγοριοποίηση βάσει μεγέθους- μορφής-χρώματος κλπ.). 
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• Δυσκολία στην αναγνώριση ομάδων, μοτίβων κ.α. 

• Δυσκολία στη σύγκριση – αντίθεση ( μικρό-μεγάλο, ψηλό-κοντό) 

Σχολική ηλικία: 

• Δυσκολία στην εκμάθηση μαθηματικών δεδομένων. 

• Δυσκολία στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. 

• Φτωχή μακρόχρονη μνήμη για τις μαθηματικές λειτουργίες. 

• Μικρή εξοικείωση με το μαθηματικό λεξιλόγιο. 

• Δυσκολία μέτρησης αντικειμένων. 

• Αποφυγή παιχνιδιών που απαιτούν στρατηγικές. 

• Οπτικο-χωρικές δυσκολίες που επιβραδύνουν την κατανόηση  των γραπτών 

μαθηματικών.  

• Δυσκολίες ανάγνωσης του ρολογιού. 

• Προβλήματα αντίληψης της ώρας άρα και προβλήματα διαχείρισης του 

χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας. 

Εφηβεία – Ενηλικίωση: 

• Δυσκολία υπολογισμού κόστους. 

• Δυσκολία εκμάθησης μαθηματικών εννοιών πέρα των πολύ βασικών. 

• Φτωχή ικανότητα προετοιμασίας προϋπολογισμού ή εξισορρόπησης 

πληρωμών (απόδειξη- χρωστούμενα- φιλοδώρημα). 

• Πρόβλημα με την έννοια του χρόνου (ακολουθώ ένα πρόγραμμα, υπολογίζω 

το χρόνο κατά προσέγγιση). 

• Δυσκολία με νοητικούς υπολογισμούς. 

• Δυσκολία εύρεσης διαφορετικών προσεγγίσεων ενός προβλήματος. 

• Δυσκολία οπτικοποίησης μοτίβων-διαφορετικών μερών ενός μαθηματικού 

προβλήματος ή αναγνώρισης πληροφοριών που απαιτούνται για την επίλυση 

αυτού. 
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2.5. Διάγνωση 

Τα παραπάνω συμπτώματα μπορούν να αποτελέσουν έναν οδηγό, για τους γονείς 

και τους εκπαιδευτικούς, πρόγνωσης της Δυσαριθμησίας και διάκρισης της αργότερα 

στα σχολικά χρόνια. Παρόλα αυτά, δεν μπορούν να οδηγήσουν σε μια διάγνωση και 

το πιο σημαντικό δύσκολα το παιδί θα λάβει ανατροφοδότηση από μια απλή 

παρατήρηση. Για τη σωστότερη διάγνωση της δυσαριθμησίας πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σταθμισμένα τεστ. που βασίζονται σε συγκεκριμένα κριτήρια 

μαθηματικής επίδοσης όπως αυτά που αναφέρονται παρακάτω. 

Τα μαθηματικά, ακόμα και στα πρώτα σχολικά χρόνια, αποτελούνται από ένα 

μεγάλο εύρος δεξιοτήτων, περιλαμβανομένου της απαρίθμησης, του υπολογισμού, 

της ανάκλησης αριθμητικών δεδομένων (αριθμητικές ενώσεις, πίνακας 

πολλαπλασιασμού), της κατανόησης των αριθμητικών κανόνων, όπως η σχέση της 

πρόσθεσης με τον πολλαπλασιασμό, της γνώσης των διαδικασιών όπου «κρατάμε» ή 

«δανειζόμαστε» σε πράξεις με πολλά ψηφία και πολλά άλλα. Ως αποτέλεσμα αυτών, 

ακόμα και τα σταθμισμένα τεστ πάνω στις μαθηματικές ικανότητες, παρουσιάζουν 

μεγάλες διαφορές στις μαθηματικές απαιτήσεις που συνθέτουν τα τεστ ( Butterworth, 

2005). Εξ ου και η μεγάλη διαφωνία μεταξύ των κριτηρίων για τη διάγνωση της 

δυσαριθμησίας. 

2.5.1. Διαγνωστικά κριτήρια και τεστ 

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο - 4 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition, American 

Psychiatric Association) για να δοθεί διάγνωση Δυσαριθμησίας θα πρέπει: 

• Η μαθηματική ικανότητα του παιδιού, όπως μετριέται από ατομικά σταθμισμένα 

τεστ να είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με το αναμενόμενο βάσει 

χρονολογικής ηλικίας, νοημοσύνης και επαρκής εκπαίδευσης.  

• Οι μαθηματικές δυσκολίες να επεμβαίνουν σημαντικά στην ακαδημαϊκή επίδοση 

του ατόμου ή στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής που απαιτούν 

μαθηματικές δεξιότητες. 

• Εάν υπάρχει αντιληπτικό έλλειμμα, οι δυσκολίες στις μαθηματικές ικανότητες να 

είναι μια προέκταση αυτών και να σχετίζεται με αυτά. 

Ακριβέστερα, τα κριτήρια του DSM-V δεν μιλούν για Δυσαριθμησία αλλά για 

Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στα Μαθηματικά. Αναλυτικά ο ορισμός αναφέρει 

ότι οι ειδικές μαθησιακές διαταραχές αποτελούν μια νευρο-αναπτυξιακή διαταραχή, 
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βιολογικής προέλευσης που εκδηλώνεται με δυσκολίες στην μάθηση και προβλήματα 

στην κατάκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, οι οποίες βρίσκονται χαμηλότερα από την 

χρονολογική ηλικία, εκδηλώνονται στα πρώτα σχολικά χρόνια και έχουν διάρκεια 

μεγαλύτερη των 6 μηνών. Οι δυσκολίες αυτές δεν μπορούν να αποδοθούν σε νοητική 

αναπηρία, αναπτυξιακές, νευρολογικές ή κινητικές διαταραχές.  

Από την άλλη το ICD-10 ( International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems - 10, 1993) εντάσσει τη Δυσαριθμησία στις ειδικές 

αναπτυξιακές διαταραχές που αφορούν τις σχολικές δεξιότητες (F81). Συγκεκριμένα 

η F81.2: Ειδική Διαταραχή των Αριθμητικών Δεξιοτήτων όπως αναφέρεται, 

περιλαμβάνει  ένα ειδικό πρόβλημα στις αριθμητικές δεξιότητες, το οποίο δεν μπορεί 

να εξηγηθεί αποκλειστικά βάσει μιας γενικής νοητικής καθυστέρησης ή ανεπαρκής 

διδασκαλίας. Το έλλειμμα αφορά την ικανότητα πάνω στις βασικές υπολογιστικές 

δεξιότητες της πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης, καθώς και 

τις  αφαιρετικές μαθηματικές δεξιότητες που περιλαμβάνονται στην άλγεβρα, την 

τριγωνομετρία, τη γεωμετρία ή τον μαθηματικό λογισμό. Στη συνέχεια στο ίδιο 

εγχειρίδιο γίνεται η εξής διάκριση: 

Αναπτυξιακές:  

• Αναριθμησία (Acalculia), R48.8 

• Αριθμητική διαταραχή (Arithmetical Disorder) 

o Σχετιζόμενη με διαταραχές στην ανάγνωση ή την ορθογραφία, F81.3 

o Εξαιτίας ανεπαρκής διδασκαλίας, Z55.8 

• Σύνδρομο Gerstmann 

Παρακάτω παρατίθεται ένας συγκριτικός πίνακας των δύο εγχειριδίων με τα 

διαγνωστικά κριτήρια του καθενός: 
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Διαγνωστικά Κριτήρια 

DSM–V: Διαταραχή των 

Μαθηματικών (315.1) 

Α. Η μαθηματική ικανότητα του παιδιού, όπως 

μετριέται από ατομικά σταθμισμένα τεστ να είναι 

σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με το αναμενόμενο 

βάσει χρονολογικής ηλικίας, νοημοσύνης και επαρκής 

εκπαίδευσης. 

Β. Οι μαθηματικές δυσκολίες να επεμβαίνουν 

σημαντικά στην ακαδημαϊκή επίδοση του ατόμου ή 

στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής  που 

απαιτούν μαθηματικές δεξιότητες. 

Γ. Εάν υπάρχει αντιληπτικό έλλειμμα, οι δυσκολίες 

στις μαθηματικές ικανότητες να είναι μια προέκταση 

αυτών και να σχετίζεται με αυτά. 

ICD–10 : Ειδική 

Διαταραχή των 

Μαθηματικών 

Δεξιοτήτων (F81.2) 

Α. Το σκορ σε σταθμισμένο αριθμητικό τεστ είναι 

τουλάχιστον 2 τυπικές αποκλίσεις κάτω του 

αναμενόμενου επιπέδου βάσει της χρονολογικής 

ηλικίας του παιδιού και της γενικής νοημοσύνης του. 

Β. Τα σκορ στην αναγνωστική ακρίβεια και 

κατανόηση, και στην ορθογραφία είναι μέσα στο 

φυσιολογικό εύρος (±2 τυπικές αποκλίσεις από το 

μέσο όρο). 

Γ. Δεν υπάρχει ιστορικό σοβαρής αναγνωστικής ή 

ορθογραφικής δυσκολίας. 

Δ. η σχολική επίδοση είναι μέσα στο μέσο 

αναμενόμενο φάσμα. 

Ε. Οι αριθμητικές δυσκολίες είναι παρούσες από τα 

πρώιμα στάδια εκμάθησης αριθμητικής. 

ΣΤ. Μια διαταραχή στο Α παρεμβαίνει σημαντικά 

στην ακαδημαϊκή επίδοση ή στις δραστηριότητες της 

καθημερινής ζωής που απαιτούν μαθηματικές 

δεξιότητες. 

Ζ. Τα πιο συνήθη κριτήρια αποκλεισμού: IQ κάτω από 

70 μονάδες σε ένα ατομικά χορηγούμενο σταθμισμένο 

τεστ. 
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Η διάγνωση των μαθηματικών επιδόσεων του παιδιού με τα σταθμισμένα τεστ 

καθορίζει εάν θα δοθεί διάγνωση για Δυσαριθμησία, εφόσον υπάρχει απόκλιση 

ανάμεσα στις νοητικές δυνατότητες του παιδιού και τις αριθμητικές του επιδόσεις ή 

εάν υπάρχει τουλάχιστον δύο χρόνια απόκλιση ανάμεσα στην χρονολογική ηλικία του 

παιδιού και το επίπεδο επιτυχίας του στα μαθηματικά (Shalev & Gross-Tsur, 2001). 

Παρόλα αυτά, τα σταθμισμένα τεστ μετρούν γενικά ένα εύρος δεξιοτήτων, 

που μπορεί να περιλαμβάνει χωρικές και λεκτικές ικανότητες, και στη συνέχεια 

δίνουν ένα συνολικό σκορ για τη μαθηματική επίδοση του παιδιού. Η διαδικασία 

αυτή ενέχει κινδύνους, σκεπτόμενος κανείς τις διαφορές που εμφανίζουν τα πολλά 

(στο εξωτερικό) σταθμισμένα τεστ, καθώς το καθένα αντιλαμβάνεται διαφορετικά 

την έννοια «μαθηματική επίδοση». Γι’ αυτό το λόγο είναι τόσο δύσκολο για τους 

ερευνητές να εντοπίσουν τα ελλείμματα - κλειδιά στη δυσαριθμησία ή να καθορίσουν 

με ακρίβεια τα παιδιά με δυσαριθμησία για μια έρευνα. Επιπρόσθετα, δεν μπορεί να 

δοθεί διάγνωση σε παιδιά που πηγαίνουν νήπιο, Α΄ ή Β΄ Δημοτικού λόγω του 

κριτηρίου των δύο ετών τουλάχιστον χαμηλότερου επιπέδου από το αναμενόμενο. 

Θεωρητικά, μια διάγνωση δυσαριθμησίας στην προσχολική ηλικία μπορεί να 

δοθεί εφόσον ένα παιδί δεν μπορεί να κάνει απλές ποσοτικές διαδικασίες, οι οποίες 

θεωρούνται ρουτίνα για την ηλικία του. Διεργασίες όπως η αρίθμηση κουκίδων ή η 

σύγκριση αριθμών εξαρτάται πολύ λίγο από την επίσημη εκπαίδευση, καθώς τα 

παιδιά μπορούν να υλοποιήσουν αυτές τις διεργασίες πριν ξεκινήσουν το σχολείο. 

Αυτό το γεγονός δείχνει ότι είναι απίθανο μια χαμηλή επίδοση σε αυτές να οφείλεται 

σε εξωγενείς παράγοντες, όπως η ακατάλληλη διδασκαλία, να μην παρακολουθήσει 

το παιδί κάποια μαθήματα ή η έλλειψη κινήτρου ή προσοχής. Ο μοναδικός τρόπος για 

να δοθεί μια διάγνωση δυσαριθμησίας με αξιόπιστο τρόπο είναι τα σταθμισμένα τεστ 

που ελέγχουν τις αριθμητικές δεξιότητες. 
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Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με τα διαγνωστικά τεστ που υπάρχουν 

για τα μαθηματικά (Newman, 1998): 

Τεστ & Διαδικασίες Μετρήσεις  Χρήσεις  

Kalkulia II, III 

Ο συμμετέχων πρέπει να 

καθορίσει τον ακριβή 

αριθμό από μπάλες που 

είναι τοποθετημένες σε 

μοτίβα, χρησιμοποιώντας 

ομαδοποίησης πρόσθεση, 

πολλαπλασιασμό ή τη 

συμμετρία των διατάξεων. 

*Μπορεί να μην είναι 

κατάλληλο για τη μέτρηση 

της μαθηματικής 

ικανότητας στους 

ενήλικες.  

• Μία ακριβή αντίληψη 

της ποσότητας, 

μεταμορφώνοντας την 

ποσότητας σε 

αριθμούς και μετά 

υλοποιώντας 

διαδικασίες 

αθροίσματος. 

• Μετρά την ικανότητα 

να επεξεργάζεται 

κανείς ποσοτικές 

λειτουργίες (μια 

διακριτή ικανότητα να 

ομαδοποιεί και να 

υπολογίζει) με ένα 

τρόπο ξεχωριστό από 

την σειριακή 

απαρίθμηση και την 

αποστήθιση 

αριθμητικής γνώσης 

που εκφράζει με 

λεκτική μορφή. 

• Τα αθροιστικά βήματα 

της ποσοτικοποίησης 

των στοιχείων προς 

μέτρηση διαφοροποιεί 

στην δυσαριθμησία 

από δυσκολίες στη 

λεκτική επεξεργασία 

πληροφοριών των 

μαθηματικών, τη 

δυσλεξία και την 

προφορική δυσλεξία. 

• Το τεστ διακρίνει τα 

χαρισματικά, στα 

μαθηματικά, παιδιά 

από τα παιδιά που δεν 

έχουν ταλέντο στα 

μαθηματικά, ειδικά 

όταν το χωρικό 

στοιχεία στη δομή των 

μαθηματικών 

ικανοτήτων είναι 

διαταραγμένο. 

Rey-Osterrieth 

Complex Figure Test 

(CFT) 

Μία μαθηματική 

αντίληψη, οπτικο-κινητικό 

έργο σχεδιασμού. Ο 

συμμετέχων ρωτάται 

πρώτα να αντιγράψει μια 

πολύπλοκη φιγούρα 

• Μετράει δεξιότητες 

προσοχής, ανάλυσης, 

αντίληψης και 

οργάνωσης, τη σχετική 

θέση ενός στοιχείου σε 

σχέση με το σύνολο 

και το βαθμό 

ακρίβειας. 

• Ξεχωρίσει τη 

διάγνωση νοητική 

αναπηρίας και 

ελλείψεις που 

οφείλονται σε 

εγκεφαλική βλάβη. 

• Αναγνωρίζει 

περιπτώσεις χωρικής 

δυσκολίας που 
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φτιαγμένη από βασικά 

γεωμετρικά σχήματα, και 

μετά να τη σχεδιάσει από 

μνήμης. 

παρεμβαίνει στη 

μαθηματική επίδοση. 

 

The Number Triangle 

Test 

Toυποκείμενο ζητείται να 

γράψει καθ’ υπαγόρευση 

ψηφία το ένα κάτω από το 

άλλο, μετά ζητείται να τα 

προσθέσει ανά δύο, 

τοποθετώντας το άθροισμα 

ανάμεσα και δεξιά του 

προσθετέου. Όταν το 

άθροισμα ξεπερνάει το 9, 

καταγράφεται μόνο η θέση 

των μονάδων. Η 

διαδικασία συνεχίζεται 

μέχρι να δημιουργηθεί μια 

στήλη που περιέχει μόνο 

ένα ψηφίο. 

• Καθορίζει βασικές 

αθροιστικές δεξιότητες 

και την ικανότητα να 

δημιουργήσει κανείς 

ένα κατάλληλο 

αριθμητικό μοτίβο 

μέσα από 

συγκεκριμένες οδηγίες. 

 

The Number Square Test  

 

  

Key Mat Diagnostic Test Αριθμητικές πληροφορίες, 

υπολογισμοί, επίπεδο 

ικανοτήτων και χειρισμός 

περιεχομένου. 

Διαφοροποιεί την 

αναπτυξιακή 

δυσαριθμησία από τη 

δυσλεξία, την εγκεφαλική 

βλάβη, την αργή 

ανάγνωση, τη νοητική 

αναπηρία και άλλες 

αναπηρίες. 

Stanford Diagnostic Test Αριθμητικές πληροφορίες, 

υπολογισμοί, επίπεδο 

ικανοτήτων και χειρισμός 

Διαφοροποιεί την 

αναπτυξιακή 

δυσαριθμησία από τη 
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περιεχομένου. δυσλεξία, την εγκεφαλική 

βλάβη, την αργή 

ανάγνωση, τη νοητική 

αναπηρία και άλλες 

αναπηρίες. 

Wide Range 

Achievement Test 

Αριθμητικές πληροφορίες, 

υπολογισμοί, επίπεδο 

ικανοτήτων και χειρισμός 

περιεχομένου. 

Διαφοροποιεί την 

αναπτυξιακή 

δυσαριθμησία από τη 

δυσλεξία, την εγκεφαλική 

βλάβη, την αργή 

ανάγνωση, τη νοητική 

αναπηρία και άλλες 

αναπηρίες. 

 

Συνοπτικά τα πιο γνωστά σταθμισμένα τεστ που χρησιμοποιούνται σε μελέτες για τον 

έλεγχο των αριθμητικών δεξιοτήτων είναι: 

• Το Stanford - Binet Intelligence Scale (SB-IV) –Quantitative Reasoning 

subtest. Είναι το τεστ που μετράει το επίπεδο του μαθηματικού συλλογισμού, την 

ικανότητα εφαρμογής βασικών μαθηματικών διαδικασιών, όπως επίσης και το 

επίπεδο κατανόησης των μαθηματικών εννοιών, συμβόλων και λεξιλογίου. 

• Το Woodcock- Johnson Test of Academic Achievement – Revised (WJ-R) – 

Calculation subtest, Applied Problems, and Mathematics Reasoning subtest. 

Αυτό το τεστ μετρά τις δεξιότητες, την ακρίβεια και την ταχύτητα στην εκτέλεση 

των τεσσάρων μαθηματικών πράξεων. Επίσης, μετρά την ικανότητα να 

ολοκληρώσει κανείς τις αριθμητικές πράξεις, που βασίζονται σε σενάρια 

πραγματικού κόσμου και της κατανόησης των μαθηματικών εννοιών και των 

ποσοτικών σχέσεων. 

• Το Arithmetic Battery . Αυτό το τεστ ελέγχει τρία στοιχεία: την κατανόηση των 

αριθμών, την παραγωγή των αριθμών και τους αριθμητικούς υπολογισμούς. Στην 

κατανόηση των αριθμών περιλαμβάνονται δραστηριότητες στις οποίες πρέπει να 

γίνει χρήση αριθμητικών συμβόλων, διάταξη αριθμών, σύγκριση αριθμητικών 

ποσοτήτων και αναγνώριση της αξίας των αριθμών ανάλογα με την θεσιακή αξία 

του κάθε ψηφίου. Στην παραγωγή αριθμών γίνονται δραστηριότητες, στις οποίες 

ζητείται από τα παιδιά να μετρήσουν δυνατά διάφορα αντικείμενα όπως π.χ. 
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τελείες, να μετρήσουν αντίστροφα, να γράψουν αριθμούς, κατακόρυφη στοίχιση 

αριθμών ανάλογα με την αξία των ψηφίων τους. Τέλος, στους αριθμητικούς 

υπολογισμούς τους ζητάνε να λύσουν προφορικά απλούς αριθμητικούς 

υπολογισμούς και να κάνουν γραπτούς υπολογισμούς μέχρι και τετραψήφιους 

αριθμούς (Shalev et al., 2001). 

• Το Wechsler Individual Achievement Test - Mathematics Reasoning subtest. 

Στις δραστηριότητες που περιλαμβάνει αυτό το τεστ, εκτιμούνται και ελέγχονται 

βασικές αριθμητικές δεξιότητες όπως είναι η αρίθμηση και η εκτέλεση των 

βασικών αριθμητικών πράξεων. Σημαντικό είναι ότι αυτό το τεστ σε αντίθεση με 

τα άλλα ελέγχει και ανώτερες μαθηματικές δεξιότητες, όπως την ανάγνωση 

γραφικών παραστάσεων και την εύρεση της ώρας (Γρίβα, 2012) 

Όλα τα παραπάνω είναι γενικά τεστ αριθμητικών ικανοτήτων. Δεχόμενου ότι η 

δυσαριθμησία είναι μια διακριτή μαθησιακή διαταραχή, χρειάζεται να 

χρησιμοποιηθεί ένα συγκεκριμένο διαγνωστικό τεστ αποκλειστικά για την 

συγκεκριμένη διαταραχή.  

Έτσι ο Butterworth δημιούργησε το “Dyscalculia Screener” (2003), σκοπός 

του οποίου είναι να διακρίνει τον δυσαριθμικό μαθητή από άλλους μαθητές με 

χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά. Το “Dyscalculia Screener”  είναι ένα τεστ που 

μετρά το χρόνο των απαντήσεων, γρήγορα, αξιόπιστα και εντοπίζει τη δυσαριθμησία 

χωρίς να επηρεάζεται από άλλες πιθανές αιτίες χαμηλών αριθμητικών επιδόσεων, με 

απλές μαθηματικές δραστηριότητες. Αυτό το τεστ είναι διαμορφωμένο για να 

εξετάζει μαθητές ηλικίας 6-14. Η δομή του συγκεκριμένου τεστ έχει διαμορφωθεί με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να ελέγχει και να μετρά το επίπεδο της έμφυτης αριθμητικής 

ικανότητας από απλούς ελέγχους καταμέτρησης κουκίδων και σύγκρισης αριθμών.  

Το σημαντικό στοιχείο είναι η ταχύτητα με την οποία απαντάει ο μαθητής σε κάθε 

ερώτημα, (Butterworth, 2003). Ο Butterworth χρησιμοποίησε ένα λογισμικό για την 

πραγματοποίηση και τη διαχείριση των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας του τεστ. 

Αυτό πραγματοποιείται με τη βοήθεια μικροφώνου, που είναι συνδεδεμένο με τον 

υπολογιστή και ένα δωμάτιο με ησυχία, ώστε να μπορεί να γίνει με ακρίβεια η 

καταγραφή του χρόνου για να είναι χρησιμοποιηθεί από τον επεξεργαστή των 

αποτελεσμάτων. Έπειτα το πρόγραμμα παίρνει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για 

κάθε μαθητή και βγάζει μια τυποποιημένη βαθμολογία. Η βαθμολογία αυτή 

εξαρτάται άμεσα από το χρόνο αντίδρασης του μαθητή σε κάθε ερώτηση και από την 

ακρίβεια των απαντήσεων 
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2.5.2. Διάγνωση στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Παιδείας για την διάγνωση 

των μαθησιακών δυσκολιών είναι τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης 

Διάγνωσης και Υποστήριξης. Ο ενδιαφερόμενος γονέας θα πρέπει να απευθυνθεί στα 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και στα αντίστοιχα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, εφόσον παρατηρήσει μια 

απόκλιση των επιδόσεων του παιδιού από το κανονικό.   

Οι γονείς μπορούν να καταθέσουν αίτηση για παραπομπή στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., το 

οποίο στη συνέχεια ζητά από το σχολείο του μαθητή Περιγραφική Παιδαγωγική 

Έκθεση που αφορά στη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του. Η Περιγραφική 

Παιδαγωγική Έκθεση αποστέλλεται υπηρεσιακώς στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και είναι εξαιρετικά 

πολύτιμη για τη διαγνωστική διαδικασία, καθώς συμπληρώνεται από τους 

εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε καθημερινή αλληλεπίδραση με το μαθητή και 

έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των δεξιοτήτων και των αδυναμιών του. Στα πλαίσια 

συνέντευξης που παραχωρούν στην κοινωνική λειτουργό δίνουν αναλυτικά στοιχεία 

για το κοινωνικό-αναπτυξιακό ιστορικό του παιδιού.  

 Παράλληλα, στο μαθητή χορηγείται τεστ νοητικών ικανοτήτων από ψυχολόγο 

και αξιολογείται μαθησιακά από εκπαιδευτικό της βαθμίδας του, προκειμένου να 

καθοριστεί αρχικά το επίπεδο νοημοσύνης του παιδιού και να διαπιστωθούν το είδος 

και η ένταση των δυσκολιών του. Η διάγνωση ξεκινάει με την χρήση του WISC-III 

(Wechsler Intelligence Scale for Children), τεστ με το οποίο εξετάζουν τους 

νοητικούς δείκτες του παιδιού και αν αυτοί συμβαδίζουν με τις επιδόσεις του στο 

σχολείο. Αν διαπιστωθεί σημαντική απόκλιση ανάμεσα στους νοητικούς δείκτες και 

στην χαμηλή επίδοση σε μη σταθμισμένα τεστ, καθώς και μέσα από τις εμπειρικές 

παρατηρήσεις των εξεταστών, εκδίδεται η γνωμάτευση της δυσαριθμησίας. Η 

γνωμάτευση, που αποτελεί εμπιστευτικό/απόρρητο έγγραφο, επιδίδεται στο σχολείο, 

αφού πρώτα έχουν ενημερωθεί οι γονείς για τις δυσκολίες του παιδιού, αλλά και για 

τις προτάσεις της διεπιστημονικής ομάδας, έχουν υπογράψει και έχουν παραλάβει το 

δικό τους αντίτυπο. 

Όπως αναφέρεται στο νόμο 3699/2008 (http://dipe-a-

athin.att.sch.gr/images/symbouloi_eid.agwg/N_3699_2008_%CE%BC%CE%B5_%C

F%84%CE%B9%CF%82_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8

0%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf), τα 

ΚΕΔΔΥ αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) 

έτος της ηλικίας τους ενώ και άτομα άνω των 18 ετών που έχουν μέχρι τότε 
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αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από πενταμελή 

διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ (προσχολικής ή 

πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), έναν παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με 

εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή νευρολόγο με εξειδίκευση στην 

παιδονευρολογία, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο και έναν 

λογοθεραπευτή. Στη διεπιστημονική ομάδα δύναται να συμμετέχει και 

εργοθεραπευτής ή μέλος του εξειδικευμένου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(ΕΕΠ) του κλάδου ΠΕ 31 κατά περίπτωση, κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου του 

οικείου ΚΕΔΔΥ. 

Αντίθετα οι απόφοιτοι άνω των δεκαοκτώ ετών, που δεν έχουν αξιολογηθεί 

ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Μέσα στις αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ εντάσσεται και η 

εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με αναπηρία 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες, στις 

προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Οι εισηγήσεις αφορούν, εκτός των μαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ και 

μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα για τους 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία, 

δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εισηγείται τη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης 

για τον έλεγχο και πιστοποίηση των γνώσεων του μαθητή στα μαθήματα που 

εξετάζεται, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 

Κάποιες από τις αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ είναι: α) Η ανίχνευση και η 

διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα ΚΕΔΔΥ συνεργάζονται με τις διευθύνσεις 

Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών. β) Η εισήγηση για την κατάρτιση 

προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής 

και διδακτικής υποστήριξης και δημιουργικής απασχόλησης, σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς της τάξης και με το ΕΕΠ, καθώς και την εφαρμογή άλλων 

επιστημονικών, κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία, στην έδρα του ΚΕΔΔΥ ή 

στο σπίτι. γ) Η εισήγηση για την κατάταξη, εγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη 



 42 

σχολική μονάδα ή άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή πρόγραμμα ΕΑΕ, καθώς και την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών, σε 

συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους ΕΑΕ, τους αρμόδιους κατά περίπτωση 

σχολικούς συμβούλους προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

γενικής εκπαίδευσης, τους συμβούλους ΕΕΠ, τους διευθυντές των σχολικών 

μονάδων, το εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει την ευθύνη εφαρμογής του 

προγράμματος, καθώς και με το ΕΕΠ που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ΕΑΕ. δ) Η 

παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο εκπαιδευτικό 

προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην 

επαγγελματική κατάρτιση και τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και 

κατάρτισης για τους γονείς και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα, σε συνεχή βάση 

στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, υπό τη μορφή ενημερωτικών ημερίδων που 

οργανώνονται με ευθύνη του οικείου ΚΕΔΔΥ. ε) Ο καθορισμός του είδους των 

εκπαιδευτικών βοηθημάτων και τεχνικών οργάνων τα οποία διευκολύνουν την 

πρόσβαση στο χώρο και στη μαθησιακή διαδικασία που έχει ανάγκη το παιδί στο 

σχολείο ή στο σπίτι και για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και συνταγή, 

καθώς και την υποβολή προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή των 

μαθητών στους χώρους της εκπαίδευσης. στ) Η εισήγηση για την αντικατάσταση των 

γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με 

προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 

των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις 

εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. ζ) Η σύνταξη εξατομικευμένων εκθέσεων 

- προτάσεων για όλους τους μαθητές της αρμοδιότητας του κάθε ΚΕΔΔΥ, στις οποίες 

αναφέρονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, 

τα καινοτόμα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας που μπορούν να 

υποστηρίξουν τη λειτουργικότητα και τη συμμετοχή του κάθε μαθητή με αναπηρία 

και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διαδικασία της συνεκπαίδευσης με τους 

μαθητές του γενικού εκπαιδευτικού πλαισίου. η) Η πρόταση για την εφαρμογή 

προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης όπου απαιτείται. 

Συμπερασματικά, η επεξεργασία των αριθμών συντίθεται από ένα μείγμα 

διαφορετικών αριθμητικών και μη αριθμητικών δυνατοτήτων και αδυναμιών. Γι’ 

αυτό και η διάγνωση της Δυσαριθμησίας θα πρέπει να βασίζεται σε μια πολυδιάστατη 

αξιολόγηση που θα ανιχνεύει διαφορετικές μαθηματικές και αριθμητικές διαδικασίες  
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και σχετικές γνωστικές ικανότητες καθώς και νευρολογικές και κοινωνικο-

συναισθηματικές λειτουργίες. 

2.6.  Αξιολόγηση 

Ακόμα κι αν ολοκληρωθεί το κομμάτι της διάγνωσης, το οποίο αφορά κυρίως την 

αναζήτηση ενδογενών αιτιολογικών παραγόντων και του είδους των ειδικών αναγκών 

του παιδιού, και διαγνωσθεί εάν το παιδί έχει ή όχι ειδικές ανάγκες, οφείλει να γίνει 

περαιτέρω κάποιου είδους αξιολόγηση. Η αξιολόγηση έχει ως στόχο να διαπιστώσει 

τις μαθησιακές δυνατότητες και αδυναμίες και να οδηγήσει στην οργάνωση και 

παρακολούθηση εξατομικευμένων προγραμμάτων, την ποιοτική εξέταση της 

διδασκαλίας και την αποτίμηση όλων των υπηρεσιών που παρέχονται στο παιδί 

(Αγαλιώτης, 2004). 

Η αξιολόγηση μπορεί να έχει πολλές μορφές ανάλογα τους στόχους του εξεταστή 

και της διαδικασίας. Μία πρώτη μορφή είναι μέσα από επίσημες ή τυποποιημένες 

δοκιμασίες με σταθμισμένα τεστ. Σύμφωνα με τους Kaufmann & Von Aster (2012), 

υπάρχουν δύο τεστ αριθμητικών επιδόσεων: 1) Αυτά που βασίζονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα (τεστ σχολικής επίδοσης), προσανατολίζονται γύρω από το πρόγραμμα 

για τα μαθηματικά ανάλογα την τάξη του παιδιού και συνήθως έχουν ερωτήσεις με 

ορθές και λάθος απαντήσεις που δείχνουν την επιτυχία ή μη του παιδιού. Τα τεστ 

αυτά χρησιμοποιούνται συχνά και για την αξιολόγηση ολόκληρης της τάξης. 2) Τα 

νευροψυχολογικά τεστ, τα οποία είναι σχεδιασμένα για να αξιολογήσουν βασικές 

μαθηματικές και αριθμητικές δεξιότητες και λαμβάνουν υπόψη και μη αριθμητικές 

λειτουργίες. Βασικός στόχος αυτών των τεστ είναι να δημιουργήσουν ένα προφίλ 

επίδοσης για τις αριθμητικές δεξιότητες και να καθορίσουν την αιτία που προκαλεί τη 

δυσκολία στους υπολογισμούς. Σε αυτά δε δίνεται προσοχή μόνο στις ορθές 

απαντήσεις, αλλά και στην ταχύτητα επεξεργασίας και στις στρατηγικές επίλυσης, με 

στόχο μια ποιοτική αξιολόγηση. Γι’ αυτό το λόγο μπορούν να χορηγηθούν μόνο 

εξατομικευμένα. Ένα τέτοιο τεστ, σταθμισμένο στα ελληνικά δεδομένα, είναι το 

Ψυχομετρικό Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης. 

Σύμφωνα με τον Αγαλιώτη (2004), για να είναι αποτελεσματική μια αξιολόγηση 

των Μαθησιακών Δυσκολιών στα Μαθηματικά θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

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

παιδιού. 
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2. Να προσφέρει μια ακριβή περιγραφή των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του 

παιδιού προς τη μαθηματική γνώση. 

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

παιδί χρησιμοποιεί τις μαθηματικές δεξιότητες. 

4. Να επικεντρώνεται στον έλεγχο της κατοχής εννοιών και της ικανότητας επίλυσης 

προβλημάτων. 

5. Να προσδιορίζει τις στρατηγικές και τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί ο μαθητής 

για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων του μαθήματος. 

6. Να περιλαμβάνει μια ανάλυση των λαθών που εμφανίζονται στην εργασία του 

μαθητή. 

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

και την ετοιμότητα του για κατάκτηση νέων γνώσεων. 

8. Να ελέγχει τις μεταγνωστικές δυνατότητες και αδυναμίες του μαθητή. 

9. Να παίρνει υπόψη της τους συναισθηματικούς παράγοντες και τις πεποιθήσεις 

του μαθητή. 

10. Να εξετάζει τη φύση της διδασκαλίας που δέχεται ο μαθητής. 

Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω ως τρόποι αξιολόγησης, εντάσσονται στις 

επίσημες – τυποποιημένες διαδικασίες αξιολόγησης. Εκτός από αυτές υπάρχουν και 

οι διαδικασίες αξιολόγησης που μπορούν να διεξαχθούν βάση καταρτισμού 

υποστηρικτικών προγραμμάτων, με άλλα λόγια οι μη-τυποποιημένες μορφές 

αξιολόγησης. Αυτές συνδέονται άμεσα με το σχεδιασμό της διδασκαλίας, έχουν 

δυναμικό και συνεχή χαρακτήρα και προβλέπουν ένα κεντρικό ρόλο για τον 

εκπαιδευτικό. Ουσιαστικά αναζητούν το πώς το παιδί έφτασε να έχει μαθησιακές 

δυσκολίες στα μαθηματικά αλλά και το γιατί. 

Εξίσου σημαντική είναι η αξιολόγηση της διαδικασίας επίλυσης 

προβλημάτων, καθώς αποτελεί έναν πυλώνα της μαθηματικής ικανότητας και μπορεί 

να δώσει μια σαφή εικόνα για τις μαθηματικές δεξιότητες του παιδιού. Αυτό 

συμβαίνει γιατί η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων περιλαμβάνει τη διαχείριση και 

το συντονισμό πολλών διαφορετικών παραμέτρων όπως η αναγνωστική ικανότητα, η 

κατανόηση του προβλήματος, η διάκριση δεδομένων-ζητούμενων-άχρηστων 

πληροφοριών, η εύρεση της κατάλληλης πράξης, η οργάνωση της διαδικασίας 

εκτέλεσης, η εκτίμηση της ορθότητας της απάντησης και ο έλεγχος του 

αποτελέσματος και των διαδικασιών. Βάσει της αξιολόγησης των παραπάνω μπορεί 
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κανείς να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό προφίλ και στη συνέχεια να 

δομήσει την παρέμβαση του πάνω σε αυτό. 

Τέλος, ένα μεγάλο κομμάτι της αξιολόγησης οφείλει να είναι η εκτίμηση του 

γνωστικού ύφους του μαθητή, δηλαδή οι ιδιαίτερες προτιμήσεις του ως προς τον 

τρόπο και τα μέσα παρουσίασης ενός θέματος στα μαθηματικά. Από την άλλη πρέπει 

να αξιολογηθεί ο τρόπος διδασκαλίας του δασκάλου και κατά πόσο αυτός ταιριάζει ή 

μπορεί να προσαρμοστεί στις προτιμήσεις του μαθητή. 

2.7. Αντιμετώπιση 

Προχωρώντας από το κομμάτι της αξιολόγησης στο κομμάτι της αντιμετώπισης 

πρέπει κανείς να αντιληφθεί ότι πολλοί παράγοντες λαμβάνουν χώρα ώστε μια 

παρέμβαση να είναι αποτελεσματική. Οι μαθητές με ειδική μαθησιακή δυσκολία στα 

μαθηματικά είναι ικανοί να επιτύχουν στο μάθημα με υποστήριξη, διδασκαλία και 

ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Εάν ο δάσκαλος πιστέψει ότι η μαθησιακή δυσκολία 

είναι μια πρόκληση και όχι μια έλλειψη, τότε ο μαθητής είναι πιο πιθανό να επιτύχει 

τόσο σε σχολικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. 

Υπάρχουν κάποιες γενικές αρχές στρατηγικής αντιμετώπισης των μαθησιακών 

δυσκολιών στα Μαθηματικά. Ο Αγαλιώτης (2000), έχει συγκεντρώσει τις παρακάτω 

αρχές, οι οποίες έχουν αποδειχθεί ωφέλιμες:   

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

δεδομένων της κατά την επιλογή των διδακτικών στόχων.  

2. Η εξασφάλιση της ενεργητικής συμμετοχής του παιδιού στο πρόγραμμα 

3. Ο σεβασμός της ακολουθίας των τρόπων αναπαράστασης της μαθηματικής 

γνώσης. 

4. Η ειδική μέριμνα για τη διδασκαλία εικόνων, κανόνων και ιδιοτήτων.  

5. Η συνεχής παρακολούθηση της προόδου και η παροχή άμεσης ανατροφοδότησης 

στο μαθητή. 

6. Η ευελιξία στη χρήση διδακτικών μεθόδων και η προσαρμογή τους στο 

μαθησιακό ύφος του μαθητή.  

7. Η επιδίωξη της αυτοματοποίησης στη χρήση διαδικασιών και δεδομένων. 

8. Η συστηματική εξοικείωση με τη γλώσσα των μαθηματικών.  

9. Η απόκτηση στρατηγικών μάθησης.  

10. Η διδασκαλία της επίλυσης προβλημάτων.  

11. Η υποστήριξη της γενίκευσης της μάθησης. 
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12. Η προώθηση της θετικής στάσης του μαθητή προς τα μαθηματικά.   

Οργανώνοντας ο εκπαιδευτικός ένα πρόγραμμα παρέμβασης θα χρειαστεί να 

θέσει συγκεκριμένους στόχους, για τους οποίους θα πρέπει να ακολουθήσει 

συγκεκριμένες στρατηγικές και ανάλογα τα αποτελέσματα να αλλάξει τους στόχους ή 

να προσαρμόσει τις στρατηγικές του βάσει των αναγκών του παιδιού. Για να 

επιτευχθούν τα παραπάνω, θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια αξιολόγηση τόσο των 

προϋπάρχουσων γνώσεων όσο και των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του παιδιού, 

βάσει των οποίων θα χτιστούν οι επόμενες γνώσεις. Μέσα από το στάδιο της 

αξιολόγησης θα αναδειχθεί και το μαθησιακό προφίλ του παιδιού και οι προτιμήσεις 

του ως προς τον τρόπο απόκτησης των πληροφοριών, ανεξάρτητα αν για τον τρόπο 

αναπαράστασης της μαθηματικής γνώσης υπάρχει μια συγκεκριμένη ακολουθία που 

πρέπει να τηρηθεί (πραξιακό – εικονιστικό – συμβολικό επίπεδο).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θα μπορέσει να γίνει περισσότερο ενεργή η 

συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία μάθησης. Για να παραμείνει όμως ενεργή και 

το ενδιαφέρον του μαθητή αμείωτο, ο εκπαιδευτικός καλό θα είναι συνεχώς να 

παρακολουθεί την πορεία προόδου του παιδιού, ώστε να παρέχει διορθωτικές 

υποδείξεις και στο παιδί αλλά και στον εαυτό του, καθώς θα πρέπει να είναι πάντα 

ευέλικτος ως προς τις διδακτικές μεθόδους και το υλικό που χρησιμοποιεί.  

Επιπλέον, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά, αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στην μνήμη, κάτι που υποδεικνύει μια συνεχή ανάγκη για επανάληψη των 

ήδη κατεκτημένων γνώσεων, για συνεχή εξοικείωση με το λεξιλόγιο των 

μαθηματικών αλλά και μια ανάγκη για αυτοματοποίηση των διαδικασιών, ώστε να 

αυξάνεται η ακρίβεια και η ταχύτητα ανταπόκρισης του μαθητή και εν τέλει η 

επίδοση του. Για μεγαλύτερη βελτίωση της γενικής μνημονικής ικανότητας, την 

οργανωμένη  προσέγγιση του νέου αντικειμένου προς μάθηση και τη σωστή ανάλυση 

και κατηγοριοποίηση των νέων δεδομένων και ζητούμενων, επιδιώκεται η 

διδασκαλία στρατηγικών μάθησης και επίλυσης προβλημάτων. Τέτοιου είδους 

στρατηγικές μάθησης είναι η χρήση της λεκτικής επανάληψης (π.χ. στη διαδικασία της 

διαίρεσης: ένα ψηφίο έχει ο διαιρέτης ένα χωρίζω και από το διαιρετέο…), η λεκτική 

αυτοκαθοδήγηση (π.χ. αφού το πρόβλημα μου λέει περισσότερα και μου δίνεται ένα 

μικρό ποσό πρέπει να κάνω πρόσθεση…), ή η χρήση σχεδίων και εικόνων για την 

αναπαράσταση των δεδομένων και των ζητούμενων του προβλήματος. Εξίσου 

βοηθητική είναι η επινόηση προβλημάτων από τα ίδια τα παιδιά και η χρήση 
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διαφορετικού λεξιλογίου από αυτό του επίσημου κειμένου, για την απόδοση του 

νοήματος (Αγαλιώτης, 2004). 

Σε ένα πιο πρακτικό επίπεδο και βάσει των νευρογνωστικών δυσλειτουργιών που 

λαμβάνουν χώρα στη δυσαριθμησία προτείνονται δραστηριότητες με χειροπιαστά 

αντικείμενα καθώς αυτά μπορούν να κάνουν τις μαθηματικές έννοιες περισσότερο 

αντιληπτές, παρέχοντας κίνητρο ανάμεσα στο στόχο, την ενεργοποίηση του μαθητή 

και την ανατροφοδότηση πάνω στην πράξη. Δραστηριότητες με μορφή παιχνιδιού, με 

χειροπιαστά φυσικά αντικείμενα (π.χ. ράβδους, κάρτες, βαγόνια με αριθμούς) δίνουν 

στον μαθητή μια εμπειρία πάνω στο τι σημαίνουν οι αριθμοί. Μεγάλη σημασία όμως 

έχει η άμεση και συνεχής ανατροφοδότηση (Butterworth, 2011). 

 Τέλος, σημαντικό στα μαθηματικά είναι η γενίκευση όλων των αποκτηθέντων 

γνώσεων σε πλαίσια διαφορετικά από αυτά της μάθησης και κυρίως η θετική στάση 

του μαθητή, και αργότερα ενήλικα, απέναντι στα μαθηματικά μέσα από την ενίσχυση 

τις αυτοπεποίθησης του. 
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3. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας 

3.1. Εισαγωγή 

Στη δεύτερη ενότητα αναλύθηκε διεξοδικά η Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή των 

Μαθηματικών, η Δυσαριθμησία. Παρουσιάστηκαν οι ορισμοί, η επιδημιολογία, τα 

αίτια, ο τρόπος διάγνωσης, αξιολόγησης και παρέμβασης. Στη συνέχεια θα γίνει το 

ίδιο και για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας – 

Παρορμητικότητας (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) με σκοπό ο 

αναγνώστης να διαμορφώσει μια πλήρη εικόνα και για τις δύο διαταραχές. Έτσι στη 

συνέχεια, θα είναι δυνατή η σύγκριση αυτών των δύο διαταραχών αλλά θα φανεί εάν 

όντως υπάρχει συννοσηρότητα ανάμεσα τους, εάν υπάρχουν κάποια κοινά 

συμπτώματα και πώς μπορούν να αιτιολογηθούν αυτά. 

3.2. Ορισμός 

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ADHD) είναι μια 

από τις πιο συχνά διαγνωσμένες αναπτυξιακές διαταραχές της συμπεριφοράς στα 

παιδιά σχολικής ηλικίας. Είναι μια πολυπαραγοντική και κλινικά ετερογενής 

διαταραχή, η οποία συνδέεται με τρομερό οικονομικό βάρος, στρες στην οικογένεια 

και ποικίλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά αποτελέσματα. 

Η ενεργητικότητα και η αυξημένη κινητική δραστηριότητα αποτελούν 

φυσιολογικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των παιδιών, ιδιαίτερα κατά την 

προσχολική ηλικία. Στην προσπάθεια να εξερευνήσουν το περιβάλλον και να 

ανταποκριθούν στα ερεθίσματα που δέχονται, συχνά μεταπηδούν από τη μια 

δραστηριότητα στην άλλη, είναι ζωηρά και παρορμητικά. Ορισμένα όμως παιδιά 

παρουσιάζουν ενεργητικότητα και κινητική δραστηριότητα σε υπερβολικό βαθμό, σε 

σχέση με το αναμενόμενο της ηλικίας τους. Η ικανότητα αυτών των παιδιών να 

διατηρούν την προσοχή και το ενδιαφέρον τους στη δραστηριότητα με την οποία 

ασχολούνται και να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντα τα οποία τους ανατίθενται είναι 

εξαιρετικά μειωμένη. Επίσης, είναι πολύ παρορμητικά και αρκετές φορές 

παρουσιάζουν αντιδραστική συμπεριφορά και έλλειψη συνεργατικής διάθεσης. 

Συνολικά, θα λέγαμε ότι τα παιδιά με ΔΕΠΥ, αν και έχουν φυσιολογική νοημοσύνη, 

δυσκολεύονται εξαιρετικά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και 

να συμπεριφερθούν με τρόπο ανάλογο του αναπτυξιακού τους επιπέδου.  

Με το πέρασμα του χρόνου, καθώς οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος αυξάνονται, 

τα παιδιά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν επιπρόσθετες δυσκολίες στους τομείς της 
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σχολικής, κοινωνικής και συναισθηματικής τους προσαρμογής. Η αδυναμία τους να 

ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις των γονέων και των δασκάλων για 

έλεγχο της συμπεριφοράς τους με βάση προκαθορισμένους κανόνες, φαίνεται συχνά 

ανεξήγητη ή ερμηνεύεται σαν ένδειξη τεμπελιάς, αντιδραστικότητας ή κακής 

διαπαιδαγώγησης. Αυτού του είδους οι ερμηνείες συνήθως οδηγούν γονείς και 

δασκάλους σε συνεχείς επιπλήξεις και τιμωρίες, κάτι που επιδεινώνει την κατάσταση. 

Τα παραπάνω στοιχεία της συμπεριφοράς συνάδουν στην εικόνα ενός παιδιού με 

ΔΕΠΥ. Η ΔΕΠΥ ορίζεται ως η διαταραχή της προσοχής, της αυτορρύθμισης και της 

οργάνωσης της συμπεριφοράς (Barkley, 1994). Ο παράγοντας της απροσεξίας 

εκδηλώνεται σαν ονειροπόληση, αφηρημάδα και δυσκολία συγκέντρωσης σε μια 

συγκεκριμένη δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ η υπερκινητικότητα 

εκφράζεται με νευρικές κινήσεις, ασταμάτητη ομιλία και γενικότερη ανησυχία. Τα 

συμπτώματα της ΔΕΠΥ προδιαθέτουν για ατυχήματα, δημιουργούν δυσκολίες στις 

διαπροσωπικές σχέσεις και αναστατώνουν το περιβάλλον μέσα από διακοπές και 

ανάρμοστη συμπεριφορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πιο εξωστρεφή συμπτώματα 

(υπερκινητικότητα - παρορμητικότητα) τείνουν να εξασθενήσουν νωρίς στη ζωή, ενώ 

αντίθετα τα πιο εσωστρεφή συμπτώματα όπως της απροσεξίας επιμένουν διαχρονικά 

(Biederman, 2005).  

Επιπρόσθετα, ο Newman (1998) αναφέρει ότι η ικανότητα συγκέντρωσης της 

προσοχής είναι ένας καλύτερος δείκτης ακαδημαϊκής επιτυχίας σε σχέση με άλλες 

μετρήσεις. Οι δυσκολίες στην προσοχή μειώνουν την ποσότητα του έργου που 

ολοκληρώνεται με επιτυχία. Κάποια άτομα δεν μπορούν να διαχειριστούν πολλές 

αρμοδιότητες ταυτόχρονα, δεν έχουν σωστή οργάνωση, ή χάνουν τα απαραίτητα 

αντικείμενα. Μόνο το 5% ολοκληρώνει το πανεπιστήμιο και περίπου το 50% 

επαναλαμβάνει μια τάξη. Μέχρι τα 11 χρόνια, το 80% βρίσκεται τουλάχιστον δύο 

χρόνια πίσω στην ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία και τα μαθηματικά.  

3.3. Επιπολασμός 

Οι διαφορές μεταξύ των χωρών όσον αφορά την επικράτηση της διαταραχής έχει 

δημιουργήσει σημαντικές αμφισβητήσεις. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της διαφωνίας 

οφείλεται στους ορισμούς που χρησιμοποιούν τα διαγνωστικά εγχειρίδια (DSM-IV, 

ICD-10) και όχι στις γεωγραφικές διαφορές. Ένας συμπεριφορικός ορισμός για 

παράδειγμα, που βασίζεται στα συμπτώματα που παρουσιάζονται σε μια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή (κάτι που δεν παραπέμπει σε μια πραγματική 
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ψυχιατρική διαταραχή), αναφέρει ότι η ΔΕΠΥ υπάρχει σε ποσοστό 10- 20% στο 

γενικό πληθυσμό σε πολλές χώρες. Αντίθετα σύμφωνα με ένα ψυχιατρικό ορισμό, 

όπως στο DSM, με ειδικά κριτήρια αποκλεισμού για την αρχή των συμπτωμάτων, τη 

διάρκεια, την επιμονή και τα προβλήματα, φαίνεται η ΔΕΠΥ να υπάρχει σε ποσοστό 

5-10% στο γενικό πληθυσμό, ενώ αυτή η συχνότητα γίνεται 1-2% με τα κριτήρια του 

ICD-10, το οποίο περιορίζει τη διάγνωση σε ολόκληρο το σύνδρομο με την ελάχιστη 

συννοσηρότητα (Swanson et al, 1998). 

Σε όλες τις έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι η συχνότητα εμφάνισης της ΔΕΠΥ είναι  

μεγαλύτερη στα αγόρια απ’ ότι στα κορίτσια. Όταν χρησιμοποιούνται κλινικά 

δείγματα, η συχνότητα εμφάνισης της ΔΕΠΥ είναι κατά μέσον όρο 6 φορές 

μεγαλύτερη στα αγόρια, ενώ στις επιδημιολογικές έρευνες η αναλογία αυτή 

περιορίζεται στο 4:1 (Κακούρος & Μανιαδάκη, 2006). Η αναλογία αυτή επιβεβαιώνει 

σε μεγάλο βαθμό τη βιολογική αιτιολογία της ΔΕΠΥ. 

3.4. Αιτιολογία 

Η Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας - 

Παρορμητικότητας είναι νευρολογική - βιολογική και κυρίως κληρονομική 

διαταραχή που συχνότερα όπως προαναφέρθηκε εμφανίζεται στα αγόρια (4 αγόρια 

προς 1  κορίτσι,  διεθνώς). Η αιτιολογία της ΔΕΠΥ είναι πολυπαραγοντική όπως και 

της δυσαριθμησίας. Υποστηρίζεται από πολλούς ο κληρονομικός της χαρακτήρας, 

αλλά μεγάλο ρόλο στην εμφάνιση της παίζει και το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει 

το άτομο. Νευροψυχολογικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι αυτή η συμπεριφορική 

διαταραχή προέρχεται από σημαντικά ελλείμματα στην αναστολή αντίδρασης, στην 

καθυστερημένη αποστροφή και στην εκτελεστική λειτουργία. Με τη σειρά τους αυτά 

τα ψυχολογικά ελλείμματα συνδέονται με δυσλειτουργίες στα μετωπιαία – ραβδωτά - 

παρεγκεφαλιδικά κυκλώματα. Επίσης, στα βιολογικά αίτια της ΔΕΠΥ 

περιλαμβάνονται και κάποιες εγκεφαλικές δυσλειτουργίες που θα αναφερθούν 

αναλυτικότερα σε επόμενη ενότητα. 
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3.4.1. Κληρονομικότητα 

 Έρευνες της ΔΕΠΥ σε οικογένειες, συστηματικά υποστηρίζουν τη δυνατή 

κληρονομική της φύση. Οι περισσότερες από αυτές έχουν αναγνωρίσει δύο έως οχτώ 

φορές αύξηση του κινδύνου για ΔΕΠΥ σε γονείς και αδέλφια παιδιών με ΔΕΠΥ 

(Biederman, 2005). Τα αδέλφια ανηλίκων με ΔΕΠΥ καθώς και τα παιδιά ενηλίκων με 

ΔΕΠΥ στοιχειοθετούν υψηλά ποσοστά στις οικογένειες ενηλίκων με ΔΕΠΥ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εκτός αυτού, η ΔΕΠΥ θεωρείται βιολογική διαταραχή κάτι που 

αποδεικνύεται από πολλές έρευνες σε διδύμους. Η μέση κληρονομικότητα σε αυτές 

τις έρευνες είναι .77 (Εικόνα 7). 

Εικόνα 6 Έρευνα σε οικογένειες με ΔΕΠΥ (Biederman, 2005) 

Εικόνα 7 Η κληρονομικότητα της ΔΕΠΥ μέσα από πληθώρα ερευνών (Biederman, 2005) 
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 Από την άλλη πλευρά, έρευνες (Thapar et al., 1999, Biederman, 2005) σε 

παιδιά με ΔΕΠΥ που έχουν υιοθετηθεί, δείχνουν ότι είναι λιγότερο πιθανό (2.1%) οι 

συγγενείς τους να έχουν υπερκινητικότητα ή σχετικές διαταραχές, όπως συμβαίνει με 

τους βιολογικούς συγγενείς (7.5%). Επίσης, οι βιολογικοί συγγενείς παιδιών με 

ΔΕΠΥ έχουν φτωχότερη επίδοση σε σταθμισμένα τεστ προσοχής απ’ ότι οι θετοί 

συγγενείς παιδιών με ΔΕΠΥ.  

 Άλλοι βιολογικοί παράγοντες που θεωρείται ότι συμβάλλουν στην αιτιολογία 

της ΔΕΠΥ είναι η μόλυνση από μόλυβδο, το κάπνισμα και το αλκοόλ κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης, το χαμηλό βάρος του μωρού καθώς και επιπλοκές κατά 

τον τοκετό (εκλαμψία, προωρότητα, αιμορραγία, η διάρκεια του τοκετού, κ.α.).  

3.4.2. Εγκεφαλικές  Δυσλειτουργίες 

Έρευνες με λειτουργική απεικόνιση του εγκεφάλου (fMRI) ανακάλυψαν  

ανωμαλίες στους προμετωπιαίους λοβούς των ατόμων με ΔΕΠΥ, ενώ έρευνες με 

εγκεφαλική απεικόνιση έδειξαν αντίστροφη ασσυμετρία της δομής του ημισφαιρίου 

(Pavlidis & Giannouli, 2014). Έχει φανεί ότι ο όγκος του εγκεφάλου των παιδιών με 

ΔΕΠΥ είναι μικρότερος κατά 3,2%, σε σχέση με τα τυπικά παιδιά τόσο στην παιδική 

όσο και στην ενήλικη ζωή (Krain & Castellanos, 2006). Επιπρόσθετα, υπάρχουν 

δείγματα για ένα κατανεμημένο κύκλωμα, η κατανομή του οποίου κάνει πιο έντονα 

τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ. Τουλάχιστον στα αγόρια, αυτό το κύκλωμα φαίνεται να 

περιλαμβάνει προμετωπιαίες εγκεφαλικές περιοχές, τα βασικά γάγγλια (basal 

gagglia), την παρεγκεφαλίδα καθώς και υπο-περιοχές της υπόφυσης της 

παρεγκεφαλίδας. Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στα νευρολογικά κυκλώματα που 

συνδέουν τον προμετωπιαίο φλοιό και τα βασικά γάγγλια, τα οποία πιθανώς 

ρυθμίζουν την αναστολή αντίδρασης. Επιπλέον, η παρεγκεφαλίδα, η οποία θεωρείται 

το κέντρο συντονισμού της κίνησης, έχει βρεθεί ότι συνδέεται στενά με μη-κινητικές 

περιοχές του εγκεφαλικού φλοιού και ότι παίζει σημαντικό ρόλο στις εκτελεστικές 

λειτουργίες όπως ο γνωστικός σχεδιασμός. Έρευνες με χρήση MRI εντόπισαν 

μικρότερο όγκο της ημισφαιρικής παρεγκεφαλίδας (μέχρι και 6%), ενώ διαφορετική 

εμφανίζεται και η κατανομή της γκρι και της λευκής ουσίας στους μετωπιαίους 

λοβούς (Krain & Castellanos, 2006). 

Αυτές οι δομικές εγκεφαλικές διαφορές σχετίζονται άμεσα με τη 

λειτουργικότητα του εγκεφάλου. Ειδικότερα, αγγίζουν τομείς όπως η συμπεριφορά 
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και η νευροψυχολογία του ατόμου. Ο μικρότερος όγκος του εγκεφάλου σχετίζεται με 

σοβαρότερα συμπτώματα ΔΕΠΥ. Για παράδειγμα μικρότερος συνολικός όγκος του 

εγκεφάλου συνδέεται με μεγαλύτερα προβλήματα προσοχής, και μικρότερος όγκος 

της πρόσθιας κατώτερης υπόφυσης συνδέεται με τη γενική λειτουργία και με 

συμπτώματα άγχους – κατάθλιψης. Σύμφωνα με τους Krain & Castellanos (2006), οι 

δραστηριότητες αισθητηριακής διάκρισης συσχετίζονται με τον όγκο προμετωπιαίων 

και κερκοφόρων περιοχών του δεξιού ημισφαιρίου, ενώ οι δραστηριότητες με 

ανταπόκριση επιλογής και ανταπόκριση εκτέλεσης συνδέονται με τη συμμετρία του 

κερκοφόρου και το μέγεθος της αριστερής ωχράς σφαίρας (globus pallidus).  

Πρόσφατες έρευνες εστιάζουν περισσότερο στο ρόλο της παρεγκεφαλίδας στα παιδιά 

με ΔΕΠΥ. Η παρεγκεφαλίδα συνδέεται με το συντονισμό των κινήσεων αλλά είναι 

γνωστό ότι συνδέεται και με μη-κινητικές λειτουργίες, όπως ο χρόνος και η προσοχή 

σε συνδυασμό με μετωπιαίες περιοχές.  

 

Όσον αφορά την εγκεφαλική λειτουργία των παιδιών με ΔΕΠΥ εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία στα μετωπιαία - υποφλοιώδη κυκλώματα. 

Οι τρεις υποφλοιώδεις δομές που θεωρούνται υπεύθυνες είναι ο κερκοφόρος, το 

κέλυφος και η ωχρά σφαίρα, τα οποία είναι μέρος του νευρικού συστήματος που 

καθορίζει τον έλεγχο της κίνησης, την εκτελεστική λειτουργία, τη συστολή στη 

συμπεριφορά και τη ρύθμιση της ανταπόδοσης των μονοπατιών. Αυτά τα συστήματα 

παρέχουν ανατροφοδότηση στο φλοιό για τη ρύθμιση της συμπεριφοράς (Biederman, 

2005). 

Εικόνα 8 Διάγραμμα του ανθρώπινου εγκεφάλου, το οποίο απεικονίζει το δεξί ημισφαίριο, και 
συγκεκριμένα την τοποθεσία του ραβδωτού σώματος, της ωχρής σφαίρας και του θαλάμου. Το 
μεγαλύτερο αριστερό ημισφαίριο έχει αφαιρεθεί μέχρι τον προμετωπιαίο λοβό για να φανεί το ραβδωτό 
σώμα και άλλες μεσοεγκεφαλικές δομές (Barkley, 2003). 
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3.4.3. Νευροβιολογία 

 Μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποιο συγκεκριμένο γονίδιο, το οποίο να παίζει 

ρόλο στα συμπτώματα της ΔΕΠΥ, αν και πολλά έχουν συσχετιστεί. Οι πιο πολλές 

έρευνες (Swanson et al., 1998) επικεντρώνονται στις γενετικές διαφοροποιήσεις στο 

υποδοχέα D4 της ντοπαμίνης και στο ντοπαμινικό διαβιβαστή DAT1 (Tripp & 

Wickens, 2009). Άλλες πάλι γενετικές έρευνες συμπεραίνουν ότι με τη ΔΕΠΥ 

σχετίζονται 4 γονίδια: οι υποδοχείς ντοπαμίνης D4 και D5, και οι νευροδιαβιβαστές 

της ντοπαμίνης και της σεροτονίνης.  

Η πρόσληψη, η απελευθέρωση και η διάχυση της ντοπαμίνης έχουν 

αποτελέσει το αντικείμενο πολλών πρόσφατων ερευνών. Η απελευθέρωση της 

ντοπαμίνης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την δραστηριότητα πυροδότησης των 

κυττάρων ντοπαμίνης και ο διαβιβαστής της ντοπαμίνης (DAT) είναι υπεύθυνος για 

τον τερματισμό του σήματος ντοπαμίνης (Tripp & Wickens, 2009). Όπως αναφέρεται 

και παραπάνω μια παραλλαγή του γονιδίου DAT1 έχει συσχετισθεί με τη ΔΕΠΥ. 

Επιπρόσθετα, τα μετωπιαία-υποφλοιώδη συστήματα που σχετίζονται με τη ΔΕΠΥ 

είναι πλούσια σε κατεχολαμίνες (catecholamines), οι οποίες συμμετέχουν στο 

μηχανισμό της δράσης των διεγερτικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην 

αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ. 

 Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει επανειλημμένα ότι η απελευθέρωση της 

ντοπαμίνης είναι ζωτικής σημασίας για τη μάθηση με βάση την θετική ενίσχυση. 

Πολλά είναι τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο μηχανισμός που κρύβεται πίσω από αυτή 

τη μάθηση περιλαμβάνει τη συναπτική πλαστικότητα, που οδηγεί με τη σειρά της 

στην ενίσχυση των συγκεκριμένων συνάψεων. Ο μηχανισμός αυτός περιγράφεται ως 

«ο κανόνας των τριών παραγόντων» για τη συναπτική τροποποίηση. Ο μηχανισμός 

απαιτεί προσυναπτική δραστηριότητα του φλοιού στο ραβδωτό σώμα, μετασυναπτική 

δραστηριότητα του ραβδωτού σώματος των κυττάρων, και φασική απελευθέρωση της 

ντοπαμίνης. Αυτή η μορφή της ντοπαμίνο-εξαρτώμενης ενίσχυσης έχει αποδειχθεί 

στο συναπτικό επίπεδο και συνδέεται με τη συμπεριφορική μάθηση. Σε συμφωνία με 

αυτό, φασικές πυροδοτήσεις των κυττάρων ντοπαμίνης έχει αποδειχθεί ότι είναι 

επαρκείς για την ενίσχυση της συμπεριφοράς (Tripp & Wickens, 2009). 

Βάσει των παραπάνω ευρημάτων, που αφορούν συγκεκριμένες εγκεφαλικές 

δραστηριότητες, δημιουργήθηκαν φάρμακα τα οποία αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα 

της ΔΕΠΥ (απροσεξία, υπερκινητικότητα). Όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται 

σήμερα για τη θεραπεία ADHD ασκούν τις θεραπευτικές δράσεις τους μέσω της 
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αύξησης της λειτουργίας των κεντρικών κατεχολαμινών, δηλαδή της νοραδρεναλίνης 

και της ντοπαμίνης. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ της θεραπευτικής 

αποτελεσματικότητας των διαφόρων κατηγοριών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται 

στη θεραπεία της ADHD. Σε σχέση με τα ποσοστά ανταπόκρισης, περίπου το 70% 

των ατόμων με ΔΕΠΥ θα ανταποκριθεί σε ψυχοδιεγερτικά φάρμακα, δηλαδή εκείνα 

που περιέχουν αμφεταμίνη. Συγκριτικά, τα ποσοστά ανταπόκρισης που αναφέρθηκαν 

για το μη-διεγερτικό φάρμακο, την ατομοξετίνη, σε κλινικές μελέτες είναι 50-60%. 

Η πιο εμφανής διαφορά που χωρίζει τα ψυχοδιεγερτικά (μεθυλφαινυδάτη) από 

την ατομοξετίνη είναι ότι τα πρώτα έχουν ισχυρή ενισχυτική δράση στις συναπτικές 

συγκεντρώσεις της νοραδρεναλίνης και της ντοπαμίνης σε όλο το κεντρικό νευρικό 

σύστημα. Σε αντίθεση, ως επιλεκτικός αναστολέας επαναπρόσληψης της  

νοραδρεναλίνης, η ατομοξετίνη αυξάνει τις συγκεντρώσεις συναπτικής 

νοραδρεναλίνης σε πολλαπλές περιοχές του εγκεφάλου, που εμπλέκονται στις 

δράσεις των φαρμάκων ADHD. 

Η ατομοξετίνη δρα διαφορετικά από την μεθυλφαινυδάτη. Είναι ένας επιλεκτικός 

αναστολέας πρόσληψης νοραδρεναλίνης και αυξάνει την ποσότητα αυτής της 

χημικής ουσίας του εγκεφάλου μας. Η νοραδρεναλίνη είναι η ουσία που περνά 

μηνύματα μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων και η αύξησή της, με τη βοήθεια της 

ατομοξετίνης, συντελεί στη βελτίωση της συγκέντρωσης και του αυτοελέγχου. Η 

ατομοξετίνη χρειάζεται περίπου 20 μέρες για να δημιουργηθούν επίπεδα στον 

οργανισμό, λαμβάνεται καθημερινά και η δράση της διαρκεί περισσότερο. 

Από την άλλη, ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο η μεθυλφαινιδάτη 

(ψυχοδιεγερτικό φάρμακο) ασκεί τη θεραπευτική της δράση δεν είναι γνωστός. 

Παρόλο που ακούγεται παράδοξη η χρήση νευροδιεγέρτη σε διαταραχή 

υπερκινητικότητας, φαίνεται ότι διεγείρει ένα μέρος του εγκεφάλου που αλλάζει τις 

ψυχικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις Έχει προταθεί ότι η μεθυλφαινιδάτη 

διορθώνει ένα βασικό έλλειμμα της ντοπαμίνης και ότι δουλεύει αυξάνοντας την 

ώθηση που συνδέεται με την απελευθέρωση της ντοπαμίνης. Άλλοι υποστηρίζουν ότι 

τα διεγερτικά λειτουργούν ως ανταγωνιστές. Δηλαδή τα διεγερτικά, όπως η 

μεθυλφενιδάτη (methylphenidate), φαίνεται ότι μειώνουν τα βασικά συμπτώματα της 

ΔΕΠΥ, με το να περιορίζουν το διαβιβαστή της ντοπαμίνης και να σταματούν την 

ντοπαμίνη και τη νορεπινεφρίνη από το να επαναπροσληφθεί στον προσυναπτικό 

νευρώνα. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η απελευθέρωση αυτών των μονοαμινών 

στον εξωνευρωνικό χώρο (Biederman, 2005). 
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Συνήθως η θεραπεία αρχίζει με μικρές δόσεις στην αρχή, οι οποίες στη συνέχεια 

αυξάνονται σταδιακά, σύμφωνα με τις υποδείξεις του παιδοψυχιάτρου που 

παρακολουθεί το παιδί ή του ψυχιάτρου γιατρού για τον ενήλικα. Το σημαντικότερο 

όμως είναι ότι τα οφέλη της φαρμακοθεραπείας είναι πολλαπλάσια όταν αυτή 

συνδυάζεται με ψυχοθεραπευτική υποστήριξη των παιδιών και των γονιών (βλ. 

αντιμετώπιση).   

3.4.4. Γνωστικά - Συμπεριφορικά ελλείμματα 

Πρόσφατη έρευνα (Biederman et al., 2004), υποστηρίζει ότι γενικότερα οι 

νευρολογικές διαταραχές (Αλσχάιμερ, σχιζοφρένεια) χαρακτηρίζονται από σημαντικά 

ελλείμματα στην εκτελεστική λειτουργία, την ικανότητα δηλαδή του ατόμου να 

διατηρεί την προσοχή του εστιασμένη στην επίλυση ενός προβλήματος. Επίσης 

περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν την προσοχή, τη λογική, τον προγραμματισμό, 

την αναστολή, τον προσδιορισμό στόχων, τον έλεγχο των άσχετων πληροφοριών και 

την εργαζόμενη μνήμη. Οι εκτελεστικές λειτουργίες θεωρούνται εξαιρετικά 

σημαντικές για τη σύνθετη ανθρώπινη συμπεριφορά και μια δυσλειτουργία σε αυτές 

παρατηρείται ως συχνό φαινόμενο στις συμπεριφορικές και ψυχιατρικές διαταραχές. 

Πιο συγκεκριμένα, δυσλειτουργίες στις εκτελεστικές λειτουργίες συνδέονται 

όλο και περισσότερο με τη ΔΕΠΥ (Biederman et al., 2004, Edmond et al., 2008). Τα 

παιδιά με ΔΕΠΥ συστηματικά παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση σε γνωστικές και 

εκτελεστικές λειτουργίες. Οι Biederman et al., (2004), αναφέρουν ότι σε έρευνα τους, 

το 33% των παιδιών με ΔΕΠΥ είχαν και ελλείμματα στις εκτελεστικές λειτουργίες. 

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι η πολύ χαμηλή επίδοση των παιδιών στις μετρήσεις 

που αφορούσαν το σχολείο και τις ακαδημαϊκές επιτυχίες, ήταν πολύ χαμηλότερη και 

από τα παιδιά της ομάδας ελέγχου που είχαν και αυτά ελλείμματα στις εκτελεστικές 

λειτουργίες. 

Οι θεωρίες για την προέλευση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ ποικίλουν. Σε 

αρχικό στάδιο θεωρείτο ότι τα συμπτώματα, που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, 

οφείλονται στη φτωχή θεμιτή αναστολή και σε μια διαταραχή της ηθικής ρύθμισης 

της συμπεριφοράς. Αργότερα η Douglas (στο Barkley, 1997, σελ. 65), επισήμανε 4 

βασικές ελλείψεις: 1) τη φτωχή τοποθέτηση και διατήρηση της προσοχής, 2) την 

ελλειμματική ρύθμιση της διέγερσης ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάλογες 

περιστάσεις, 3) μια δυνατή κλίση για άμεση ενίσχυση καθώς και 4) τις βασικές 

δυσκολίες με τον έλεγχο της παρορμητικότητας. Τέλος, καταλήγει ότι αυτά τα 

τέσσερα ελλείμματα προέρχονται από μια ειδικότερη κεντρική διαταραχή στην αυτό-
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ρύθμιση. Πιο πρόσφατοι ερευνητές αναφέρουν ότι η φτωχή αναστολή της 

συμπεριφοράς αποτελεί το κεντρικό έλλειμμα στη ΔΕΠΥ. 

Τα ελλείμματα που μόλις αναφέρθηκαν συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένες 

εγκεφαλικές περιοχές στις οποίες παρατηρείται δυσλειτουργία. Δηλαδή, οι 

διαταραχές στην εκτελεστική λειτουργία που αφορούν συμπεριφορικά προβλήματα 

(αναστολή της συμπεριφοράς, προσοχή) σχετίζεται με κοιλιακές και μεσαίες περιοχές 

του προμετωπιαίου φλοιού, ενώ αυτές που αφορούν περισσότερο γνωστικά 

ελλείμματα (αυτορρύθμιση, εργαζόμενη μνήμη, προγραμματισμός, γνωστική 

ευελιξία) συνδέονται με πλαγιοπίσθιες περιοχές του προμετωπιαίου φλοιού (Edmond 

et al, 2008). 

3.5. Συμπτώματα 

Γενικότερα, η ΔΕΠΥ έχει συσχετιστεί με χαμηλή ακαδημαϊκή επιτυχία, 

φτωχή σχολική επίδοση, με επανάληψη των τάξεων, με σχολικές αποβολές και λίγες 

σχέσεις με συνομηλίκους και την οικογένεια. Επίσης, συνυπάρχει με αγχώδεις 

διαταραχές, κατάθλιψη, επιθετικότητα, εναντιωματική συμπεριφορά, με υψηλά 

ποσοστά εγκληματικότητας, χρήσης ουσιών, αυτοκινητιστικά ατυχήματα και κλήσεις 

υπερβολικής ταχύτητας. Τα χαρακτηριστικά, αν και ποικίλλουν στη συχνότητα και 

στην ένταση, παραμένουν δια βίου. Για τα άτομα με ΔΕΠΥ τα πιο συνηθισμένα 

στοιχεία που μπορεί κανείς να παρατηρήσει είναι: 

Συμπτώματα ΔΕΠΥ 

Προσοχή και 

συγκέντρωση 

 

• Συνηθίζουν  να χάνουν τη ροή της σκέψης τους 

ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης 

• αποσπάται εύκολα η προσοχή τους 

• δυσκολεύονται να επικεντρώσουν την προσοχή 

τους ενώ γράφουν ή ακούν τους άλλους 

• αγωνίζονται να παραδώσουν μια εργασία, ακόμα 

και την πιο εύκολη 

• έχουν τη συνήθεια να  παραβλέπουν λεπτομέρειες, 

κάνοντας έτσι λάθη ή αποτυγχάνοντας στην 

ολοκλήρωση εργασιών 

• έχουν φτωχές ακουστικές δεξιότητες, π.χ. 

δυσκολεύονται να θυμηθούν συζητήσεις ή να 

ακολουθήσουν οδηγίες 
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• έχουν τη συνήθεια να επικεντρώνονται σε 

δραστηριότητες που τους παρέχουν μεγάλο 

κίνητρο και επιβράβευση, ως αντισταθμιστική 

τεχνική για τη διάσπαση προσοχής 

• ξεχνούν οτιδήποτε άλλο συμβαίνει γύρω τους 

Φτωχή οργάνωση • παρουσιάζουν φτωχές οργανωτικές δεξιότητες  

• τείνουν να χρονοτριβούν 

• έχουν δυσκολία στο να ξεκινήσουν και να 

ολοκληρώσουν ένα σχέδιο 

• συχνά ξεχνούν ραντεβού, συναντήσεις και 

προθεσμίες 

• συνηθίζουν να χάνουν αντικείμενα 

• αποτυγχάνουν να υπολογίζουν με ακρίβεια την 

ώρα όσον αφορά την ολοκλήρωση μιας εργασίας 

Παρορμητικότητα • συχνά διακόπτουν τους άλλους ή μιλάνε 

παράλληλα 

• δεν έχουν επαρκή αυτό-έλεγχο 

• εκφράζουν απόψεις ή σκέψεις, που μπορεί να είναι 

προσβλητικές, χωρίς δεύτερη σκέψη 

• έχουν δυσκολία προσαρμογής σε κοινωνικά 

αποδεκτά μοτίβα 

• εμφανίζουν συναισθηματικές διαταραχές 

Υπερκινητικότητα • είναι νευρικοί 

• είναι επιρρεπείς στο να παίρνουν ρίσκα 

• χάνουν γρήγορα το ενδιαφέρον τους 

• συνεχώς κινούνται νευρικά 

• μιλούν ασυνάρτητα 

• εμπλέκονται σε πολλές δραστηριότητες 

ταυτόχρονα 
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Τα παραπάνω συμπτώματα παραμένουν και στην ενηλικίωση σε ποσοστό 30 – 

60% (Edmond et al., 2008). Επιπλέον, μακροχρόνιες έρευνες πάνω σε παιδιά με 

ΔΕΠΥ, δείχνουν ότι αν και τα συμπτώματα υπερκινητικότητας - παρορμητικότητας 

μειώνονται με το πέρασμα του χρόνου, με τα συμπτώματα της απροσεξίας συμβαίνει 

ακριβώς το αντίθετο. Περίπου το ένα τρίτο των ατόμων με ΔΕΠΥ που διαγνώσθηκαν 

στην παιδική ηλικία, πληρούν τα κριτήρια και στην ενηλικίωση, και μάλιστα 

προστίθεται και μια διάγνωση αντικοινωνικής διαταραχής της προσωπικότητας 

(antisocial personality disorder) σε ποσοστό 20% (Swanson et al., 1998). 

Αναλυτικότερα, όταν αναφερόμαστε στη διάσπαση προσοχής συγκρίνουμε το 

παιδί με αντίστοιχου νοητικού επιπέδου άτομα, όπου και παρατηρείται μια απόκλιση 

στην προσοχή σε συγκεκριμένα ερεθίσματα. Το άτομο με διάσπαση προσοχής είναι 

αφηρημένο, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε κάτι συγκεκριμένο, είναι ονειροπόλο, 

ξεχνά εύκολα, κινείται αδέξια, κάνει άσχημα γράμματα και ενοχλεί άλλα άτομα 

(κυρίως σε μικρή ηλικία). Καθώς κάποια από τα συμπτώματα είναι ενοχλητικά για το 

περιβάλλον του, το άτομο με διάσπαση προσοχής συχνά γίνεται δέκτης επικρίσεων 

και για τον λόγο αυτό έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. 

Για την υπερκινητικότητα μπορεί να τονιστεί η συνεχόμενη υπερδιέγερση, 

στην οποία βρίσκεται το άτομο. Το άτομο με υπερκινητικότητα δυσκολεύεται να 

σταθεί κάπου ή να καθίσει χωρίς να κινείται (αεικίνητο), σε μικρή ηλικία 

χαρακτηρίζεται ως πειραχτήρι και ζιζάνιο, αυθόρμητο, κοινωνικό, ευαίσθητο και 

εγωκεντρικό. Πολλές φορές ακόμη και κατά την διάρκεια του ύπνου τα άτομα με 

υπερκινητικότητα μουρμουρίζουν, κάνουν αυτόματες κινήσεις και βγάζουν κραυγές.  

Τέλος, όσον αφορά την παρορμητικότητα, αυτή αποτελεί ένα επιμέρους 

στοιχείο, που συνδέεται άμεσα με την υπερκινητικότητα και έχει να κάνει με την 

αδυναμία του ατόμου για αναστολή κάποιων μη αποδεκτών συμπεριφορών. 

Γενικότερα, το παρορμητικό άτομο πράττει πριν σκεφτεί αυτό που θα πράξει, είναι 

ανυπόμονο, επιπόλαιο, δεν έχει αίσθηση του χρόνου, αλλάζει συχνά θέματα στη 

συζήτηση και σκέφτεται πολλά πράγματα μαζί. 
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3.6. Διάγνωση 

Όπως παρατηρεί κανείς τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ είναι πολλά και διαφορετικά 

καθιστώντας τη διάγνωση ιδιαίτερα πολύπλοκη. Γι’ αυτό σύμφωνα με το DSM-IV, 

ανάλογα τα συμπτώματα που πληροί ένα παιδί μπορεί να διαγνωσθεί με ένα από τους 

παρακάτω τρείς τύπους:  

1. ΔΕΠΥ (ADHD) με βασικό τύπο τη διάσπαση προσοχής, όπου τα 

συμπτώματα της ελλειμματικής προσοχής εκδηλώνονται σε μεγαλύτερο 

βαθμό,  

2. ΔΕΠΥ (ADHD)  με βασικό τύπο την υπερκινητικότητα- παρορμητικότητα, 

όπου τα συμπτώματα της υπερκινητικότητας - παρορμητικότητας 

εκδηλώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό  

3. ΔΕΠΥ (ADHD)  συνδυασμένου τύπου, όπου τα συμπτώματα ελλειμματικής 

προσοχής και τα συμπτώματα υπερκινητικότητας εκδηλώνονται στον ίδιο 

βαθμό. 

Για να δοθεί η διάγνωση τα συμπτώματα πρέπει να διαρκούν περισσότερο από  6 

μήνες πριν από την εξέταση και να εμφανίζονται πριν την ηλικία των 7 ετών, σε 2 ή 

περισσότερα περιβάλλοντα (π.χ. σπίτι, σχολείο, δουλειά). Τα συμπτώματα αυτά είναι 

ακατάλληλα σε σχέση με την ηλικία του ατόμου και για το αναπτυξιακό του επίπεδο 

και πρέπει να προκαλούν κλινικά σημαντική δυσλειτουργία τουλάχιστον σε 2 από τα 

παρακάτω: στην κοινωνική, ακαδημαϊκή ή επαγγελματική λειτουργικότητα του. Ο 

ασθενής μέχρι την ηλικία των 17 πρέπει να παρουσιάζει 6 ή περισσότερα 

συμπτώματα,  Απροσεξίας  ή  Υπερκινητικότητας – Παρορμητικότητας, ενώ έφηβοι 

και ενήλικες πρέπει να εμφανίζουν τουλάχιστον 5 συμπτώματα. Τα συμπτώματα δεν 

μπορούν να εξηγηθούν από άλλη σημαντική διαταραχή, π.χ. Σχιζοφρένεια, Νοητική 

Υστέρηση, κλπ.  

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα διαγνωστικά κριτήρια σύμφωνα με το 

DSM – IV, καθώς και η κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται ανάλογα του υποτύπους 

(Shibley & Kuriyan, 2016). Από αυτά πρέπει να ισχύουν τα εξής (είτε ένα από αυτά 

είτε και τα δύο): 

• το λιγότερο έξι από τα εννιά συμπτώματα απροσεξίας 

• το λιγότερο έξι από τα εννιά συμπτώματα υπερκινητικότητας ή 

παρορμητικότητας 

• κάποια συμπτώματα είναι παρόντα σε περισσότερα από ένα περιβάλλοντα 
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DSM – IVΔιαγνωστικά κριτήρια ΔΕΠΥ 

Είναι είτε το (1) ή το  (2):  

(1) Ένα (ή περισσότερα) από τα παρακάτω συμπτώματα πρέπει να είναι παρόντα για 

τουλάχιστον 6 μήνες, με ακατάλληλη και ασυνεπής συχνότητα σε σχέση με το 

αναπτυξιακό επίπεδο της ηλικίας του παιδιού. 

(2) 6 (ή περισσότερα) από τα παρακάτω συμπτώματα υπερκινητικότητας – 

παρορμητικότητας επιμένουν για τουλάχιστον 6 μήνες, με ακατάλληλη και ασυνεπής 

συχνότητα σε σχέση με το αναπτυξιακό επίπεδο της ηλικίας του παιδιού. 

Α1. Συμπτώματα απροσεξίας: 

(1) συχνά αποτυγχάνει να δώσει προσοχή σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας 

στα σχολικά καθήκοντα, ή σε άλλες δραστηριότητες 

(often fails to give close attention to details or makes careless mistakes in schoolwork, 

at work, or during other activities) 

(2) συχνά δυσκολεύεται να επικεντρώσει την προσοχή σε δραστηριότητες ή στο 

παιχνίδι  

(often has difficulty sustaining attention in tasks or play activities) 

(3) συχνά δείχνει να μην ακούει όταν του μιλάνε 

(often does not seem to listen when spoken to directly) 

(4) συχνά δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες & αποτυγχάνει στο να τελειώσει τα 

σχολικά καθήκοντα, ή υποχρεώσεις στον επαγγελματικό χώρο (όχι επειδή δεν 

καταλαβαίνει τις οδηγίες)  

[often does not follow through on instructions and fails to finish school work, chores, 

or duties in the workplace (not due to oppositional behavior or failure to understand 

instructions)] 

(5) συχνά έχει πρόβλημα να οργανώσει δραστηριότητες 

(often has difficulty organizing tasks and activities) 

(6) συχνά αποφεύγει, απεχθάνεται ή είναι απρόθυμος να αναμιχθεί σε δραστηριότητες 

που απαιτούν επικεντρωμένη νοητική προσπάθεια (όπως καθήκοντα σχολείου)  

(often avoids, seems to dislike, or is reluctant to engage in tasks that require sustained 

mental effort) 

(7)συχνά χάνει πράγματα απαραίτητα για μια δουλειά ή δραστηριότητα (π.χ. 

παιχνίδια, σχολικές εργασίες, μολύβια, βιβλία)  

(often loses things necessary for tasks or activities) 

(8)εύκολα διασπάται από εξωτερικά ερεθίσματα 
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(is often easily distracted by extraneous stimuli) 

(9) συχνά είναι ξεχασιάρης σε καθημερινές δραστηριότητες 

(is often forgetful in daily activities) 

Α2. Συμπτώματα υπερκινητικότητας – παρορμητικότητας: 

(1)  συχνά είναι ανήσυχος με τα χέρια ή τα πόδια  ή  κινείται  ανήσυχα στο κάθισμά 

του  

(often fidgets with or taps hands or feet or squirms in seat) 

(2) συχνά σηκώνεται από την θέση του στην τάξη ή σε και σε άλλες περιπτώσεις στις 

οποίες επιβάλλεται να είναι καθιστός    

(often leaves seat in situations when remaining seating is expected) 

(3)  συχνά τρέχει ή σκαρφαλώνει σε μεγάλο βαθμό σε καταστάσεις που δεν είναι 

κατάλληλες (στους εφήβους ή στους ενήλικες μπορεί να περιορίζεται σε ένα 

υποκειμενικό συναίσθημα ανησυχίας)  

(often runs about or climbs in situations where it is inappropriate) 

(4)  συχνά έχει δυσκολία στο να παίξει ή να ασχοληθεί με δραστηριότητες ήσυχα   

(often unable to play or engage in leisure activities quietly) 

(5)  συχνά είναι στο  ‘φεύγω’ ή ενεργεί “σαν να τον κινεί μηχανάκι”  

(is often “on the go”, acting as if “driven by a motor”) 

(6)  συχνά μιλάει υπερβολικά 

(often talks excessively) 

(7)  συχνά απαντά πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση 

(often blurts out an answer before a question has been completed) 

(8)  συχνά έχει πρόβλημα να περιμένει στη σειρά    

(often has difficulty waiting his or her turn) 

(9)  συχνά διακόπτει ή μπαίνει απρόσκλητος σε συζητήσεις ή παιχνίδια 

(often interrupts or intrudes on others) 

Β. Μερικά συμπτώματα υπερκινητικότητας – παρορμητικότητας ή απροσεξίας, 

που προκαλούν τη μείωση της λειτουργικότητας, ήταν εμφανή πριν την ηλικία των 7 

ετών. 

Γ. Η επιδείνωση λόγω των συμπτωμάτων, είναι εμφανής σε δύο ή περισσότερα 

περιβάλλοντα, για παράδειγμα στο σχολείο, στη δουλειά και στο σπίτι. 

Δ. Είναι απαραίτητο να παρασχεθούν απολύτως κλινικά στοιχεία ως προς τη 

σοβαρότητα της κοινωνικής, σχολικής ή επαγγελματικής δυσλειτουργίας. 

Ε. Τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται εξαιτίας Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής, 
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Σχιζοφρένιας ή άλλης ψυχωτικής διαταραχής και δεν εξηγούνται από κάποια άλλης 

συναισθηματική διαταραχή. 

 

Κωδικοποίηση της διαταραχής 

314.00 Απρόσεχτος Τύπος:  Αν το κριτήριο A1 ικανοποιείται αλλά  

δεν ικανοποιείται το Κριτήριο A2  τους τελευταίους 6 μήνες   

314.01 Υπερκινητικός – Παρορμητικός Τύπος:  Αν το κριτήριο A2 

ικανοποιείται αλλά το Κριτήριο A1 δεν  ικανοποιείται  τους 

τελευταίους 6 μήνες    

314.02 Συνδυαστικός Τύπος:  Αν και τα δύο Κριτήρια A1 και A2   

ικανοποιούνται  τους τελευταίους 6 μήνες 

Σημείωση κωδικοποίησης:  Για άτομα (ειδικά για έφηβους και ενήλικες) που ήδη 

παρουσιάζουν συμπτώματα τα οποία δεν  ικανοποιούν πλέον τα πλήρη κριτήρια, θα 

πρέπει να δίνεται η επεξήγηση ‘Σε Μερική Ύφεση’ (In Partial Remission). 

 

Παρόμοια είναι και τα κριτήρια του ICD-10, με τη διαφορά ότι για να διαγνωσθεί 

κάποιος θα πρέπει να πληροί: 

• το λιγότερο έξι από τα οχτώ συμπτώματα απροσεξίας 

• το λιγότερο τρία από τα πέντε συμπτώματα υπερκινητικότητας 

• το λιγότερο ένα από τα τέσσερα συμπτώματα παρορμητικότητας 

• τα κριτήρια πρέπει να παρατηρούνται σε παραπάνω από ένα περιβάλλοντα 

ICD-10 Διαγνωστικά κριτήρια ΔΕΠΥ 

Απροσεξία: 

1. Συχνά αδυνατεί να εστιάσει την προσοχή του σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη 

απροσεξίας στο σχολείο, στη δουλειά ή σε άλλες δραστηριότητες. 

2. Συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του στα καθήκοντα του ή 

στο παιχνίδι. 

3. Συχνά φαίνεται να μην ακούει όταν του μιλούν. 

4. Συχνά δεν ακολουθεί μέχρι τέλους οδηγίες και αδυνατεί να διεκπεραιώσει 

σχολικές εργασίες, μικρο-θελήματα ή υποχρεώσεις στο χώρο εργασίας του 

(χωρίς να οφείλεται σε εναντιωματική συμπεριφορά ή αδυναμία κατανόησης 

των οδηγιών). 
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5. Συχνά έχει δυσκολία να οργανώσει καθήκοντα και δραστηριότητες. 

6. Συχνά αποφεύγει, αποστρέφεται ή είναι απρόθυμο να εμπλακεί σε καθήκοντα 

που απαιτούν σταθερή και διαρκή νοητική προσπάθεια (όπως σχολική 

εργασία) 

7. Συχνά χάνει αντικείμενα απαραίτητα για τα καθήκοντα ή δραστηριότητες (π.χ. 

παιχνίδια, μολύβια κλπ.) 

8. Συχνά διασπάται εύκολα η προσοχή του από εξωτερικά ερεθίσματα. 

9. Συχνά ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες. 

Υπερκινητικότητα: 

1. Συχνά κινεί νευρικά τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρνά στη θέση του. 

2. Συχνά σηκώνεται από τη θέση του στην τάξη ή σε άλλες καταστάσεις που το 

αναμενόμενο είναι να παραμείνει καθισμένο. 

3. Συχνά τρέχει εδώ και εκεί ή σκαρφαλώνει με τρόπο που είναι υπερβολικός σε 

καταστάσεις που αυτή η συμπεριφορά δεν ταιριάζει  

4. Συχνά κάνει θορύβους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή δεν μπορεί να 

συμμετάσχει ήσυχα στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου 

5. Επιδεικνύει ένα συγκεκριμένο μοντέλο υπερβολικής κινητικής 

δραστηριότητας το οποίο δεν τροποποιείται ουσιαστικά ανάλογα με τις 

κοινωνικές συνθήκες ή απαιτήσεις. 

6. Συχνά μιλά υπερβολικά. 

Παρορμητικότητα: 

1. Συχνά ξεστομίζει απερίσκεπτα απαντήσεις πριν ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις. 

2. Συχνά δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του. 

3. Συχνά διακόπτει τους άλλους (π.χ. παρεμβαίνει απρόσκλητος σε συζητήσεις ή 

παιχνίδια) 

4. Συχνά μιλά υπερβολικά, δυσανάλογα με την απαίτηση του κοινωνικού 

πλαισίου. 

 

H ορολογία και οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται για τη ΔΕΠΥ στο DSM-IV και 

στο ICD-10, έχουν επηρεάσει το πώς γίνονται αντιληπτά τα χαρακτηριστικά της 

διαταραχής. Σύμφωνα με έρευνα των Lee et al. (2008), χρησιμοποιώντας κανείς τα 

κριτήρια του DSM-IV, φαίνεται ότι η ΔΕΠΥ - συνδυασμένου τύπου (συμπτώματα 

απροσεξίας και υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας), είναι είκοσι φορές 

περισσότερο επικρατέστερη σε σχέση με τα κριτήρια του ICD-10. Για την ακρίβεια, 
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το ICD-10 καθορίζει ένα γκρουπ ατόμων, το οποίο παρουσιάζει περισσότερα 

νευροαναπτυξιακά, ακαδημαϊκά και γνωστικά προβλήματα και το οποίο 

ανταποκρίνεται καλύτερα στην παρέμβαση με φάρμακα (διεγερτικά).  

Τα παραπάνω κριτήρια εμφανίζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά και πολλές 

διαφορές ως προς τη διάγνωση της ΔΕΠΥ. Από τη μία και τα δύο εγχειρίδια έχουν ως 

κριτήρια την εμφάνιση της διαταραχής τουλάχιστον σε δύο περιβάλλοντα, με 

ελάχιστη διάρκεια τους 6 μήνες πριν την εξέταση. Τα συμπτώματα πρέπει να 

εμφανίζονται πριν την ηλικία των 7 ετών και το παιδί πρέπει να παρουσιάζει 

τουλάχιστον 6 από τα 9 συμπτώματα Διάσπασης Προσοχής, όπου οι ερωτήσεις στα 

εγχειρίδια είναι ίδιες.  

Από την άλλη οι διαφορές είναι πολλές. Σε αρχικό στάδιο φαίνεται ότι η 

διάγνωση της ΔΕΠΥ με τα κριτήρια του ICD-10 είναι δυσκολότερη, καθώς τα 

κριτήρια είναι πιο αυστηρά. Αναλυτικότερα, το ICD-10 απαιτεί τη δυσλειτουργία σε 

2 ή περισσότερα περιβάλλοντα, ενώ για το DSM-IV επαρκεί η δυσλειτουργία σε 1 

περιβάλλον. Το ICD-10 ορίζει μια μόνο διαταραχή με την ταυτόχρονη παρουσία και 

των 3 υποκατηγοριών (απροσεξία, υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα), ενώ το 

DSM-IV διακρίνει 3 ξεχωριστές υποκατηγορίες (συνδυασμένου τύπου, απρόσεκτου 

τύπου, υπερκινητικού-παρορμητικού τύπου). Επίσης το ICD-10 αποτρέπει διαγνώσεις 

συννοσηρότητας (με εξαίρεση τη διάγνωση της Διαταραχής Διαγωγής -

Συμπεριφοράς), ενώ αντιθέτως με το DSM-IV είναι δυνατές οι διαγνώσεις 

συννοσηρότητας. Εν τέλει οι Lee et al. (2008) επισημαίνουν ότι στην έρευνα που 

έκαναν σε παιδιά, βάσει των δύο παρόμοιων ερωτηματολογίων (DSM-IV και ICD-

10), που χορηγήθηκαν σε 419 μητέρες, τα δύο διαγνωστικά εγχειρίδια συμφωνούν 

στις διαγνώσεις μόνο σε ποσοστό 11%. 

Η ασάφεια ορισμένων διαγνωστικών κριτηρίων θέτει το θέμα του φυσιολογικού 

και του παθολογικού στην εξέλιξη του παιδιού. Κριτήρια, όπως «δίνει συχνά την 

εντύπωση να μην ακούει όταν του μιλούν», «δυσκολεύεται να οργανώσει εργασίες 

και δραστηριότητες», «έχει συχνά δυσκολίες στο να ενταχθεί ήρεμα σε 

δραστηριότητες» στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας. Άλλωστε αυτά τα 

κριτήρια συχνά αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικά εντελώς συνηθισμένα χωρίς 

παθολογικό χαρακτήρα σε πολλά παιδιά. 

 Γι’ αυτό το λόγο, η διάγνωση των παραπάνω  μπορεί να αμφισβητηθεί, ενώ από 

την άλλη υπάρχει ένας βιολογικός, αντικειμενικός τρόπος για τη διάγνωση της 
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ΔΕΠΥ. Σχεδόν όλες οι νευρολογικές παθήσεις από το Πάρκινσον, την πολλαπλή 

σκλήρυνση κατά πλάκας μέχρι τη σχιζοφρένεια αντικατοπτρίζονται στην ανώμαλη 

οφθαλμοκίνηση (Παυλίδης & Γιαννούλη, 2003). Γνωρίζοντας ότι η ΔΕΠΥ είναι μια 

νευρολογική διαταραχή και σαν τέτοια παρουσιάζει εσφαλμένη οφθαλμοκίνηση, ο 

Παυλίδης Γ., ανέπτυξε ένα τεστ μέτρησης (Τεστ Παυλίδη) των ασυναίσθητων 

οφθαλμικών κινήσεων μέσω των οποίων μπορεί κανείς να διακρίνει εάν το παιδί έχει 

ΔΕΠΥ ή Δυσλεξία. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι: «η σημαντικότητα της 

οφθαλμοκίνησης προχωρεί πολύ πιο πέρα της όρασης. Ανωμαλίες στους διάφορους 

τύπους οφθαλμοκίνησης είναι από τους πρώτους, τους πιο ευαίσθητους και από τους 

πιο αξιόπιστους δείκτες των περισσότερων νευρολογικών ασθενειών.» (Παυλίδης, 

2000). 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι με το Τεστ Παυλίδη είναι δυνατή 

η διάγνωση της ΔΕΠΥ από την προσχολική ηλικία, κάτι που με τη σειρά του 

μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα έγκαιρων προγραμμάτων παρέμβασης και 

ταυτόχρονα προλαμβάνει τόσο τις μαθησιακές δυσκολίες όσο και τα δευτερογενή 

ψυχολογικά προβλήματα που συνοδεύουν συνήθως τη ΔΕΠΥ, δηλαδή τη χαμηλή 

αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση (Pavlidis & Giannouli, 2014). 

3.7. Αντιμετώπιση 

 Η ΔΕΠΥ θεωρείται μια συμπεριφορική - συναισθηματική διαταραχή με 

επιπτώσεις κυρίως στην κοινωνικότητα του ατόμου, αλλά και με εμφανείς διαταραχές 

σε γνωστικό, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο. Ένα άλλο περιβάλλον το οποίο 

επηρεάζει άμεσα η διάγνωση ΔΕΠΥ είναι το οικογενειακό. Λαμβάνοντας κανείς 

υπόψη τις παραπάνω συνιστώσες μπορεί να καταλάβει γιατί μια θεραπευτική 

προσέγγιση θα πρέπει να στοχεύει σε όλα τα περιβάλλοντα στα οποία αλληλεπιδρά το 

άτομο με ΔΕΠΥ, και μέσω αυτών στη βελτίωση του ίδιου του ατόμου. Ο Edwards J. 

(2002), επισημαίνει ότι μια οικογενειο-κεντρική, συμπεριφορικά 

προσανατολισμένη, συστημική προσέγγιση είναι από τις πιο λειτουργικές και 

προτιμώμενες θεραπείες για τη ΔΕΠΥ. Ειδικότερα αναφέρεται σε μια πολυσύνθετη 

συμπεριφορική αντιμετώπιση που περιλαμβάνει την οικογένεια και το σχολείο, σε 

συνδυασμό με τη φαρμακοθεραπεία, η οποία θα προσφέρει τα μεγαλύτερα οφέλη 

μακροπρόθεσμα και κυρίως για τη ΔΕΠΥ συνδυασμένου τύπου. 

 Γενικότερα, στη ΔΕΠΥ απαιτείται η δημιουργία ενός εξατομικευμένου 

προγράμματος πάνω στις ψυχο-εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά, 
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καθώς η εκάστοτε περίπτωση μπορεί να διαφέρει παρασάγγας από μία άλλη. 

Ενδείκνυται λοιπόν ο συνδυασμός φαρμακευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, 

ειδικά μέσα από τη γνωστικο-συμπεριφορική θεραπεία  (Pavlidis & Giannouli,  

2014). Η φαρμακοθεραπεία βοηθάει προσωρινά τα δύο τρίτα των παιδιών με ΔΕΠΥ 

στο να συγκεντρωθούν, να μειώσουν την υπερκινητικότητα, να βελτιώσουν την 

ικανότητα της επιλεκτικής προσοχής σε συγκεκριμένο ερέθισμα. Οι ψυχοκοινωνικές 

θεραπείες μαθαίνουν στο παιδί κοινωνικές δεξιότητες και οι ψυχο-εκπαιδευτικές 

θεραπείες προωθούν εναλλακτικές στρατηγικές συμπεριφοράς.  

3.7.1. Φαρμακοθεραπεία  

 Η φαρμακευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ γίνεται με τη χορήγηση 

ψυχοδιεγερτικών φαρμάκων, τα πιο γνωστά από τα οποία είναι η μεθυλφενυδάτη 

(Ritalin) και η δεξαμφεταμίνη. Tα φάρμακα αυτά απελευθερώνουν και αναστέλλουν 

την επαναπρόσληψη των κατεχολαμινών και κυρίως της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. 

Βέβαια, δρουν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, γι’ αυτό και η χορήγησή τους 

επαναλαμβάνεται δύο έως τρεις φορές την ημέρα. Επιπλέον, είναι απαραίτητο ένα 

μικρό χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο θα γίνεται επανειλημμένα η δοκιμή των 

φαρμάκων και θα ελέγχεται καθημερινά κατά πόσο βοηθούν το παιδί, προτού 

αποτελέσουν οριστική φαρμακοθεραπεία γι’ αυτό (Γιαννοπούλου, 2008). Εδώ πρέπει 

να τονιστεί ότι τα ψυχοδιεγερτικά φάρμακα δεν θεραπεύουν τη διαταραχή, αλλά είναι 

αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, αφού τουλάχιστον 

ένα ποσοστό 70% - 80% των παιδιών με ΔΕΠΥ έχει θετική ανταπόκριση στη 

θεραπεία. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι έχει παρατηρηθεί να υποχωρούν 

τα κλινικά συμπτώματα της ΔΕΠΥ, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι η βελτίωση αυτή 

συχνά συνοδεύεται από διάφορες παρενέργειες σε θέματα του ύπνου ή της διατροφής 

ή ενδέχεται το παιδί να παρουσιάσει κόπωση ή δυσθυμία. Τέλος, αν τα 

ψυχοδιεγερτικά φάρμακα δεν επαρκούν ή αποδειχθούν ακατάλληλα, τα τρικυκλικά 

αντικαταθλιπτικά, όπως είναι η ιμιπραμίνη, αποτελούν τη δεύτερη επιλογή φαρμάκων 

για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ (Γιαννοπούλου, 2008). 

3.7.2. Συμπεριφοριστική προσέγγιση 

 Αυτό που τονίζεται συνήθως για τη φαρμακοθεραπεία είναι ότι αντιμετωπίζει 

ένα μέρος των συμπτωμάτων, αυτά της υπερκινητικότητας, και επομένως από μόνης 

της δεν μπορεί να συμβάλει στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ. Αντίθετα, 

η συνδυασμένη φαρμακοθεραπεία με τη γνωστικοσυμπεριφορική προσέγγιση και την 
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εκπαίδευση του ατόμου μέσα στο στα συστήματα που αυτό επενεργεί, φαίνεται να  

έχει μακράν καλύτερα αποτελέσματα. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη θεωρία της συμπεριφοράς (ή θεωρία της μάθησης), κάθε 

συμπεριφορά, και η δυσλειτουργική ή παθολογική, είναι αποτέλεσμα μάθησης, η 

οποία υπακούει σε συγκεκριμένους νόμους και συντελείται κατά τη διάρκεια 

αλληλεπίδρασης με τα άλλα άτομα (Χατζηχρήστου, 2009). Οι αλληλεπιδράσεις 

αυτές μπορούν να προσδιοριστούν και εν συνεχεία να αλλάξουν ώστε να παραχθούν 

τα επιθυμητά αποτελέσματα στη συμπεριφορά (μείωση ή εξάλειψη των 

ανεπιθύμητων συμπεριφορών).  

Οι νόμοι στους οποίους βασίζεται η συμπεριφορική προσέγγιση είναι αυτοί:   

• της κλασσικής εξαρτημένης μάθησης, όπου η μάθηση είναι αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης ενός ερεθίσματος και μιας αντίδρασης,  

• της λειτουργικής ή συντελεστικής μάθησης, όπου η αντίδραση (μεμαθημένη 

συμπεριφορά) αποκτάται ως αποτέλεσμα των συνεπειών που επιφέρει. Επομένως 

το άτομο χρησιμοποιεί αντιδράσεις - τρόπους συμπεριφοράς όταν υπάρχει αμοιβή 

για αυτές, ενώ αποφεύγει αυτές που επιφέρουν αρνητικές συνέπειες. Άρα για να 

επιτευχθεί η ρύθμιση της συμπεριφοράς χρειάζεται η ενίσχυση. 

• της μάθησης μέσω προτύπου ή κοινωνική μάθηση, σύμφωνα με την οποία οι όλες 

οι συμπεριφορές μαθαίνονται άμεσα ή έμμεσα με την παρακολούθηση ενός 

προτύπου. 

 Βάσει των παραπάνω αρχών μάθησης έχουν αναπτυχθεί και διάφορες τεχνικές 

παρέμβασης. Μία από αυτές είναι η διαφορική (θετική) ενίσχυση, η οποία έγκειται 

στην ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς και παράλληλα στην αγνόηση της 

δυσλειτουργικής. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός ενισχύει κάθε προσπάθεια του 

παρορμητικού μαθητή να απαντήσει, όταν του δίνεται ο λόγος, αλλά αγνοεί κάθε 

απόπειρα του να μιλήσει σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση που δεν του επιτρέπεται. 

Σημαντικό είναι σε αυτή την τεχνική να συνεργάζεται ο εκπαιδευτικός με τους γονείς 

και τους συμμαθητές και να την εφαρμόζουν από κοινού. Οι ενισχυτές για τα παιδιά 

με ΔΕΠΥ είναι σημαντικό να είναι άμεσοι και συνήθως να υπάρχουν στο οπτικό τους 

πεδίο (καθώς εύκολα μπορεί να τραβήξει την προσοχή τους κάτι άλλο) και μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν είτε υλικοί (αυτοκόλλητα, παιχνίδια) είτε κοινωνικοί - 

συμβολικοί - ηθικοί (έπαινος, χαμόγελο, διακρίσεις). 
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 Μια άλλη τεχνική παρέμβασης είναι η τιμωρία, η οποία μπορεί να είναι μια 

απλή επίπληξη ή έκφραση του προσώπου. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το  

«time-out» (π.χ. η απόσυρση του παιδιού στο δωμάτιο του για όσο διαρκεί η 

ανεπιθύμητη συμπεριφορά), η αντιστροφή των συνεπειών ή η αφαίρεση των 

ενισχυτών. Καλό είναι να δίνουμε περισσότερο βάρος στη θετική ενίσχυση και η 

τιμωρία αν υπάρξει να είναι ελαφρά, καθώς τις περισσότερες φορές στα παιδιά με 

ΔΕΠΥ επιφέρει μια αντιδραστική συμπεριφορά χειρότερη από αυτή που είχαμε ως 

στόχο να αλλάξουμε. 

 Τέλος οι αρχές του συμπεριφορισμού που πρέπει να καθοδηγούν κάθε 

πρόγραμμα παρέμβασης είναι (Χατζηχρήστου, 2009): 

1. Έμφαση δίνεται στις συγκεκριμένες συμπεριφορές του παιδιού και όχι σε 

υποθετικές εσωτερικές, υποκείμενες ή κρυφές αιτίες. 

2. Οι δυσλειτουργικές συμπεριφορές αποκτώνται με τους ίδιους τρόπους και 

μηχανισμούς μάθησης που αποκτώνται και οι «φυσιολογικές» συμπεριφορές. 

3. οι στόχοι του προγράμματος παρέμβασης πρέπει να είναι σαφείς και απόλυτα 

καθορισμένοι. 

4. Ο θεραπευτής επιλέγει τις κατάλληλες για την περίσταση τεχνικές παρέμβασης 

προκειμένου να καλύψει τις μοναδικές ανάγκες που έχει το κάθε άτομο. Για κάθε 

δυσκολία ή προβλήματα επιλέγεται και εφαρμόζεται η τεχνική ή στρατηγική που 

ανταποκρίνεται σε αυτό. 

5. Η θεραπεία της συμπεριφοράς εστιάζει την προσοχή στην παρούσα συμπεριφορά 

και στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή εκδηλώνεται.  

3.7.3. Γνωστική προσέγγιση 

  Τις τελευταίες δεκαετίες μόνο αναπτύχθηκε η θεωρία της γνωστικής 

(γνωσιακής) μάθησης, σύμφωνα με την οποία η συμπεριφορά επηρεάζεται άμεσα από 

ορισμένα γνωστικά φαινόμενα (γνώσεις, σκέψεις, διεργασίες) ή και συναισθήματα 

και επομένως αυτή αλλάζει, όταν αλλάζουν και οι συσχετιζόμενες σκέψεις. Τα άτομα 

αντιδρούν στη γνωστική αναπαράσταση των γεγονότων, στο πώς δηλαδή τα 

αντιλαμβάνονται, παρά σε αυτά καθαυτά τα γεγονότα. Κατά συνέπεια, η βελτίωση 

στο επίπεδο των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς προαπαιτεί αλλαγή της 

γνωστικής αναπαράστασης της πραγματικότητας (Χατζηχρήστου, 2009). 

 Απλούστερα, οι αντιδράσεις του παιδιού στην καθημερινή ζωή επηρεάζονται 

από τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτά τα γεγονότα, από τον τρόπο 
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ανάκλησης στη μνήμη, από την αιτία που έχει αποδώσει σε αυτά καθώς και από άλλα 

στοιχεία όπως η αυτοεικόνα και οι επιδιώξεις του. Αυτές οι γνωστικές διεργασίες 

επηρεάζονται με τη σειρά τους από τις υποκειμενικές πεποιθήσεις τους παιδιού για 

τον εαυτό του, τον κόσμο και το μέλλον. Κυρίως όμως, δομούνται με ένα ενεργητικό 

τρόπο και καθοδηγούν την αντίληψη, τη μνήμη, την ερμηνεία και την ανάλυση των 

εισερχόμενων πληροφοριών. Συνεπώς, όταν οι αντιδράσεις ενός παιδιού σε ένα 

γεγονός είναι δυσλειτουργικές, αιτία θεωρείται είτε η έλλειψη κατάλληλων 

δεξιοτήτων είτε η δυσλειτουργική δόμηση των πεποιθήσεων του παιδιού. 

 Στα πλαίσια της ΔΕΠΥ, ένα παιδί το οποίο έχει μάθει από το σπίτι του ότι 

είναι επιτρεπτό όταν είμαστε θυμωμένοι να υψώνουμε τον τόνο της φωνής μας, και 

αυτή η σκέψη έχει εδραιωθεί, οδηγείται στη γενίκευση αυτής της συμπεριφοράς και 

σε άλλα περιβάλλοντα. 

 Οι τεχνικές της γνωστικής προσέγγισης αποτελούν συνέχεια της 

συμπεριφορικής. Ως στόχοι θέτονται η ενίσχυση των δεξιοτήτων του παιδιού μέσα 

από την επίλυση προβλημάτων, την εκπαίδευση στη διαχείριση του άγχους, του θυμού 

ή άλλων αρνητικών συναισθημάτων, οι ασκήσεις αυτοελέγχου κ.α. και ο έλεγχος και η 

αντικατάσταση των «λανθασμένων» ή δυσλειτουργικών αντιλήψεων. Το 

τελευταίο επιτυγχάνεται μέσα από τη γνωσιακή αναδόμηση, όπου δίνεται αρχικά 

έμφαση στην κατανόηση και την ανίχνευση των σκέψεων μεταξύ των γεγονότων που 

κινητοποιούν το άτομο, των σκέψεων και σχετικών πεποιθήσεων και των 

συνακόλουθων αντιδράσεων σε σωματικό, συναισθηματικό και πραξιακό επίπεδο. 

Αφού το παιδί μάθει σταδιακά να φέρνει στην επιφάνεια και να αναγνωρίζει τις 

δυσλειτουργικές σκέψεις ή πεποιθήσεις που πιθανώς έχει, προχωρά στον έλεγχο της 

ακρίβειας τους και στη συνέχεια μαθαίνει να αναπτύσσει άλλες, περισσότερο 

λειτουργικές. Αυτό επιτυγχάνεται στην αρχή με τη βοήθεια του ειδικού και έπειτα το 

ίδιο το παιδί είναι σε θέση να αναπτύξει νέες σκέψεις ή να διορθώσει τις 

προηγούμενες. Εν τέλει, καθίσταται ικανό να αναγνωρίζει, να ελέγχει και να 

τροποποιεί τις βαθύτερες δυσλειτουργικές του σκέψεις (Χατζηχρήστου, 2009). 

3.7.4. Άσκηση στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων 

Η άσκηση των κοινωνικών δεξιοτήτων επιτυγχάνεται με το να μαθαίνουν τα 

παιδιά τεχνικές, ώστε να συμπεριφέρονται καλύτερα στους συνομηλίκους τους και 

άρα να βελτιώνεται συνεχώς η μεταξύ τους σχέση. Η άσκηση των σχολικών 

δεξιοτήτων των παιδιών είναι είτε ατομική, είτε ομαδική και συμβάλλει ώστε τα 

παιδιά να προγραμματίζονται, να λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες και οδηγίες, να 
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ασκούνται στον αυτοέλεγχο των εργασιών τους, να μη σπαταλούν το χρόνο τους, να 

αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενες μαθησιακές τους δυσκολίες και τελικά να 

βελτιώνονται σαν μαθητές. Ακόμη, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν από τον 

εκπαιδευτικό συγκεκριμένες στρατηγικές - παρεμβάσεις, καθώς ο ρόλος του έχει 

αποδειχθεί καταλυτικός στην πρόοδο ενός παιδιού με ΔΕΠΥ. Μερικές απ’ αυτές τις 

στρατηγικές είναι οι εξής: ο εκπαιδευτικός επιβάλλεται να δίνει κάποιες οδηγίες και 

να θέτει κανόνες που θα επαναλαμβάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στη 

τάξη, καθώς επίσης θα πρέπει να βάζει τα παιδιά με ΔΕΠΥ να κάθονται κοντά του κι 

όχι να βρίσκονται κοντά στο παράθυρο ή στη πόρτα. Επιπλέον, μία αποτελεσματική 

στρατηγική είναι να δίνει στα παιδιά αυτά ρόλους, με τους οποίους θα εκτονώνουν 

την ενεργητικότητά τους, να τα εντάσσει σε ομάδες και γενικότερα να τους διδάσκει 

τρόπους αυτοσυγκράτησης και αυτό-αξιολόγησης. Παράλληλα, επιβάλλεται να 

ενημερώνει καθημερινά τους γονείς για τα προβλήματα ή την ενδεχόμενη βελτίωση 

των παιδιών. Είναι απαραίτητο να δείχνει ότι καταλαβαίνει τα παιδιά με ΔΕΠΥ και 

να θυμάται πάντα ότι η απειθαρχία τους οφείλεται σε διαταραχή και δεν γίνεται 

ηθελημένα. Καλό είναι να συμβουλεύεται και να συνεργάζεται μ’ έναν εκπαιδευτικό 

ειδικής αγωγής (Slavin, 2006). 

3.7.5. Εκπαίδευση γονέων  

Όσον αφορά την εκπαίδευση των γονέων, πρέπει να υπάρχει μια συνεχής 

επίβλεψη από ειδικό για τη χρήση ειδικών τακτικών διαχείρισης ως προς το παιδί, 

που περιλαμβάνουν πρωτίστως στρατηγικές ενίσχυσης, παρέμβασης καθώς και 

ενημέρωσης γύρω από τη ΔΕΠΥ (Anastasopoulos et al., 1993). Όταν αυτή η 

εκπαίδευση είναι επιτυχής, οι γονείς είναι καλύτερα καταρτισμένοι, ώστε να 

διαχειριστούν τη συμπεριφορά του παιδιού τους, ειδικά σε στιγμές που οι επιδράσεις 

της φαρμακοθεραπείας ή άλλων θεραπειών δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Κάποιες άλλες τεχνικές παρέμβασης που αφορούν την οικογενειακή θεραπεία 

είναι η αναπλαισίωση (η απόδοση διαφορετικής, από το σύνηθες, ερμηνείας ενός 

γεγονότος ή μιας συμπεριφοράς, η εύρεση και ο εντοπισμός του θετικού στοιχείου 

σε μια αρνητική συμπεριφορά ( π.χ. «δεν πειράζει Γιώργο που έσπασε το βάζο, 

είσαι πολύ τακτικός είμαι σίγουρος ότι θα συμμαζέψεις»), η αποφυγή δημιουργίας 

ταμπελών (δεν είναι τεμπέλης-α, δεν είναι άτακτος-η, το βάρος μετατίθεται από το 

ποιος φταίει στο τι φταίει, είναι ανήσυχος-η γιατί δεν κοιμήθηκε χθες καλά, δεν είναι 

συγκεντρωμένος-η γιατί σκέφτεται τον καυγά που είχε στο σχολείο με ένα άλλο 

παιδί). 
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4. Συννοσηρότητα 

Στο τελευταίο μέρος της εργασίας θα συνεχιστεί η ανάλυση της ειδικής 

μαθησιακής δυσκολίας στα μαθηματικά συγκριτικά με μια άλλη νευρολογικής 

φύσεως διαταραχή, την Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας 

– Παρορμητικότητας (ΔΕΠΥ). Σκοπός αυτής της σύγκρισης είναι να φανούν οι 

ομοιότητες καθώς και οι διαφορές αυτών των δύο διαταραχών και κυρίως η 

συννοσηρότητα τους σε διάφορες περιπτώσεις.  

4.1. Συννοσηρότητα Δυσαριθμησίας με άλλες διαταραχές 

Η ειδική μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά συχνά συνδέεται και με άλλες 

μαθησιακές δυσκολίες. Πιθανώς ως αποτέλεσμα των πολλαπλών μαθησιακών 

δυσκολιών που έχουν βρεθεί στη Δυσαριθμησία, πολλά παιδιά εμφανίζουν πρόσθετες 

μαθησιακές (π.χ. δυσλεξία), συμπεριφορικές (π.χ. ΔΕΠΥ, επιθετικές συμπεριφορές) 

ή/και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες (κατάθλιψη) (Κucian & Von Aster, 2015). 

Αυτά τα συμπτώματα είναι δευτερογενή και συχνά οδηγούν σε γενικότερες δυσκολίες 

μέσα στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και αργότερα σε επίπεδο επαγγελματικής 

καριέρας. Τα παραπάνω θεωρούνται εξίσου συχνά φαινόμενα και στη ΔΕΠΥ.  

Η Δυσαριθμησία μπορεί να συνυπάρχει με τη: 

• Δυσλεξία σε ποσοστό 60-70% (Joffe, 1990) 

• Δυσαναγνωσία  σε ποσοστό 17% (Gross - Tsur et al., 1996,Badian, 1983) 

• Δυσγραφία σε ποσοστό περίπου 50% (Ostad 1998) 

• Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) σε 

ποσοστό  πάνω από 20% (Gross - Tsur et al. 1996) 

Αντίστροφα, τα άτομα που έχουν νευροβιολογικά  προβλήματα, όπως δυσλεξία, 

ΔΕΠΥ ή νευρολογικά - οργανικά προβλήματα (επιληψία, γενετικές διαταραχές), 

εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν δυσαριθμησία από ότι ο γενικός 

πληθυσμός (Kadosh & Walsh, 2007).  

Η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που επηρεάζει κυρίως τις 

ικανότητες που αφορούν την ανάγνωση και το συλλαβισμό των λέξεων. 

Χαρακτηριστικά στοιχεία της δυσλεξίας είναι οι δυσκολίες στην φωνολογική 

επίγνωση, στην λεκτική μνήμη και στην ταχύτητα επεξεργασίας των λέξεων. Όσον 

αφορά τη συννοσηρότητα Δυσαριθμησίας και Δυσλεξίας, ένα ποσοστό δυσλεξικών 

μαθητών αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες και στα Μαθηματικά. Όλες οι σχετικές 



 73 

εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλό (60 - 70%), 

(Joffe, 1990). Άλλες σχετικές έρευνες ανεβάζουν το ποσοστό των δυσλεξικών 

μαθητών, που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στα Μαθηματικά το ίδιο ή και 

περισσότερο σοβαρές απ’ ότι στην ανάγνωση, στο 63% (Αγαλιώτης, 2004).  

Παρατηρώντας τα συμπτώματα της δυσλεξίας κανείς βρίσκει πολλά κοινά με 

αυτά της δυσαριθμησίας. Τα δυσλεκτικά παιδιά με αδύναμη ακουστική μνήμη συχνά 

μαθαίνουν να μιλούν πιο αργά σε σχέση με τα άλλα παιδιά. Αργούν να εμπλουτίσουν 

το λεξιλόγιο τους άρα και η γλώσσα των μαθηματικών επηρεάζεται. Οι δυσλεκτικοί 

μαθητές συχνά έχουν κακό προσανατολισμό και μπερδεύουν το αριστερά με το δεξιά, 

το πάνω με το κάτω. Αυτό επηρεάζει τους μαθητές, όταν εργάζονται σε στήλες, 

δηλαδή όταν πρέπει να κατανοήσουν ότι για παράδειγμα σε ένα αριθμό βλέπουμε από 

την δεξιά στήλη τις μονάδες και στην αριστερή τις δεκάδες (π.χ. 23). Ακόμα, έχουν 

σοβαρές δυσκολίες με τις ακολουθίες και έτσι δυσκολεύονται να αντιληφθούν τις 

κανονικότητες των ακολουθιών. Κάποιοι μαθητές με δυσλεξία παρουσιάζουν 

αδυναμίες μνήμης, έχουν αδύναμη ακουστική μνήμη, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν 

αδύναμη οπτική μνήμη και υπάρχουν και αυτοί που παρουσιάζουν δυσκολίες και στις 

δύο. Οι αδυναμίες που παρουσιάζει ο μαθητής στην ακουστική μνήμη είναι πιθανό να 

τον επηρεάσει και να μην θυμάται νοητικά μαθηματικά ερωτήματα και οι αδυναμίες 

αντίστοιχα στην οπτική μνήμη να περιορίσουν την ικανότητα του παιδιού να 

αναπτύξει οπτικές εικόνες στο μυαλό του. Επιπλέον, οι αδυναμίες τους στην 

ακουστική ή την οπτική μνήμη έχουν σαν αποτέλεσμα να καθυστερούν να λάβουν τις 

ακουστικές ή οπτικές πληροφορίες με αποτέλεσμα η ταχύτητα της διδασκαλίας του 

καθηγητή να είναι γρήγορη για εκείνους. 

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό των δυσλεκτικών παιδιών είναι η οπτικο-χωρική 

αδυναμία που επηρεάζει την ικανότητα να επιλεχθεί το τι είναι σημαντικό από ένα 

κείμενο διαβάζοντας το περιληπτικά ή σαρώνοντας το κείμενο με τους αριθμούς. 

Επίσης, έχουν αδύναμη εννοιολογική ικανότητα και είναι πιθανό να μην μπορούν 

εύκολα να αντιληφθούν νέες αριθμητικές έννοιες. Τέλος, οι δυσλεκτικοί μαθητές 

μπορεί να είναι σχετικά καλοί στα μαθηματικά αλλά να αποτυγχάνουν επειδή δεν 

μπορούν να διαβάσουν τις ερωτήσεις λόγω της δυσκολίας τους στην ανάγνωση και  

στη γραφή ή ακόμα και η κακή ορθογραφία να τους δυσκολεύει στο να διατυπώσουν 

κάποιες απαντήσεις. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σ’ ένα σημαντικό ποσοστό δυσλεξικών παιδιών 

θα μπορούσε να γίνει διπλή διάγνωση, δηλαδή τόσο για δυσλεξία όσο και για 
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δυσαριθμησία και αντιστρόφως σ ένα ποσοστό μαθητών με δυσαριθμησία θα 

μπορούσε να διαγνωστεί και δυσλεξία. 

4.2. Συννοσηρότητα ΔΕΠΥ με άλλες διαταραχές 

Έχει βρεθεί ότι τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με ΔΕΠΥ συχνά έχουν και ένα 

αριθμό άλλων διαταραχών. Τις περισσότερες φορές οι διαταραχές αυτές συνάδουν με 

τον συνδυασμένο τύπο της ΔΕΠΥ (ADHD – Combined) και ο Barkley (2003) 

αναφέρει ότι το 44% των παιδιών έχουν τουλάχιστον άλλη μια διαταραχή, ενώ το 

43% από δύο και πάνω. Οι πιο συνηθισμένες διαταραχές με τις οποίες συνυπάρχει η 

ΔΕΠΥ είναι το εναντιωματικό προκλητικό σύνδρομο (Oppositional Defiant Disorder) 

και η εναντιωματική συμπεριφορά (Conduct Disorder) σε ποσοστό 93 – 95% (Jensen 

et al., 1997, Barkley, 2003). Πολύ υψηλό ποσοστό συννοσηρότητας παρατηρείται και 

με διαταραχές όπως οι Διαταραχές Άγχους (10-40%) και οι Διαταραχές της Διάθεσης 

(κατάθλιψη 26.8%, διπολική διαταραχή 10-20%). Ακόμα, παρατηρείται ότι μέχρι και 

το 60% των παιδιών με ΔΕΠΥ μπορεί να παρουσιάσει φτωχό κινητικό συντονισμό ή 

αναπτυξιακή διαταραχή του συντονισμού (developmental coordination disorder), 

αντιμετωπίζοντας προβλήματα στη λεπτή και αδρή κινητικότητα. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών με ΔΕΠΥ αντιμετωπίζει δυσκολίες που 

επηρεάζουν τη σχολική επίδοση, η οποία συνήθως χαρακτηρίζεται από μειωμένη  

παραγωγικότητα. Τις περισσότερες φορές σκοράρουν χαμηλότερα από τα τυπικά 

παιδιά σε σταθμισμένα τεστ επίδοσης και αυτές οι διαφορές είναι διακριτές από την 

προσχολική ηλικία, προδιαθέτοντας για δυσκολίες στις ακαδημαϊκές δεξιότητες και 

γνώσεις ακόμα και πριν την εισαγωγή σε σχολικές μονάδες. Αυτό αιτιολογείται από 

το γεγονός ότι μερικές εκτελεστικές λειτουργίες είναι διαταραγμένες στη ΔΕΠΥ. Ο 

Barkley (2003) τονίζει ότι περίπου το 19% - 26%  των παιδιών με ΔΕΠΥ είναι πιθανό 

να έχουν κάποιο είδος μαθησιακής δυσκολίας και πιο συγκεκριμένα μια ειδική 

καθυστέρηση στην ανάγνωση, την αριθμητική ή την ορθογραφία, ποσοστό που 

ανεβαίνει στο 53% με σύγκριση του νοητικού επιπέδου του παιδιού και της 

ακαδημαϊκής επίδοσης του, ενώ αν το κριτήριο είναι τα δύο χρόνια πίσω σε σχολικά 

χρόνια, τότε το 80% μπορεί να εμφανίσει μαθησιακές δυσκολίες. Ο κίνδυνος για 

αναγνωστικές δυσκολίες στα παιδιά με ΔΕΠΥ κυμαίνεται στο 16-39%, για 

ορθογραφικές δυσκολίες στο 24-27% και για δυσκολίες στα μαθηματικά 13-33% 

(Barkley, 2003). 
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Τέλος, έχει καταγραφεί ένα μεγάλο ποσοστό διαταραχών στο λόγο και την 

άρθρωση, το οποίο κυμαίνεται από 30 – 64% σε δείγμα παιδιών με ΔΕΠΥ. Αλλά και 

το αντίστροφο, παιδιά με προβλήματα στο λόγο και την άρθρωση εμφανίζουν μεγάλα 

ποσοστά επικράτησης της ΔΕΠΥ (30-58%) σε σχέση με άλλες ψυχιατρικές 

διαταραχές (Barkley, 2008).  

4.3. Συννοσηρότητα Δυσαριθμησίας με ΔΕΠΥ 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά συχνά παρουσιάζουν 

προβλήματα  που συμβάλλουν στη χαμηλή τους επίδοση. Τέτοια προβλήματα είναι η 

διάσπαση προσοχής, οι αντιληπτικές διαταραχές (δυσκολίες οπτικοχωρικές και 

ακουστικής επεξεργασίας), τα προβλήματα μνήμης, οι κινητικές δυσκολίες και άλλα 

ελλείμματα στην επεξεργασία των πληροφοριών. 

Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι ενδογενείς παράγοντες που παρατηρούνται τόσο 

στις μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά αλλά και στη ΔΕΠΥ, κάνοντας τη 

διάγνωση του τι είναι πρωτογενές και τι δευτερογενές ιδιαίτερα δύσκολη. Αυτοί οι 

παράγοντες είναι: 

1. Οι δυσκολίες αντίληψης της μορφής πλαισίου, όπου οι μαθητές συχνά χάνουν 

το σημείο που εργάζονται σε ένα φύλλο εργασίας ή δεν ολοκληρώνουν την 

εργασία τους. Επίσης, έχουν την τάση να μπερδεύουν τα μέρη των ασκήσεων και 

συχνά αντιγράφουν εσφαλμένα σύμβολα. Η ανάγνωση πολυψήφιων αριθμών τους 

δημιουργεί σύγχυση, αφού έχουν την τάση να εστιάζουν την προσοχή τους σε 

μεμονωμένα ψηφία και να μην τα ομαδοποιούν ταυτόχρονα. 

2. Τα προβλήματα διάκρισης αντιληπτικών μορφών, τα οποία οδηγούν σε 

εσφαλμένη ανάγνωση ή γραφή των αριθμών και των συμβόλων των πράξεων. Οι 

μαθητές με δυσκολίες οπτικής διάκρισης έχουν τη συνήθεια να αντιστρέφουν 

αριθμούς (είτε τους μονοψήφιους, π.χ. 6-9, είτε τους διψήφιους, π.χ. 31-13), να 

αντιγράφουν λάθος τις ασκήσεις από τον πίνακα ή τις καθ’ υπαγόρευση. Τα 

προβλήματα ακουστικής αντιληπτικής διάκρισης έχουν ως συνέπεια την αδυναμία 

να αντιληφθούν τους αριθμούς σωστά, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η ικανότητα 

του μαθητή να μετρά σωστά. Δυσκολεύονται να πουν την ώρα, επειδή 

καθυστερούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος των δεικτών του ρολογιού, 

πράγμα που οι συμμαθητές τους κάνουν αυτόματα. Επίσης, έχουν δυσκολία στην 

αναγνώριση και στη χρήση των νομισμάτων, επειδή αδυνατούν να διακρίνουν τις 

διαφορές των μεγεθών τους. 
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3. Οι διαταραχές χρόνου και χώρου. Οι μαθητές με δυσκολίες στην αντίληψη του 

χρόνου δυσκολεύονται στην οργάνωση και τη διαχείριση του προγράμματος τους. 

Από την άλλη η δυσκολία στη διαχείριση του χώρου, έχει ως αποτέλεσμα το 

λανθασμένο προσανατολισμό, όπου δεν είναι εφικτό να γίνουν αντιληπτές οι 

έννοιες δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω. Επιπλέον, η ευθυγράμμιση των αριθμών 

γίνεται ιδιαίτερα απαιτητική και αργότερα μπερδεύονται περισσότερο με τους 

δεκαδικούς αριθμούς, την τοποθέτηση της υποδιαστολής, τα κλάσματα και την 

επίλυση λεκτικών προβλημάτων. 

4. Ελλείμματα στον οπτικοκινητικό συντονισμό. Υπάρχουν μαθητές οι οποίοι 

αποτυγχάνουν στα Μαθηματικά, επειδή η διαδικασία γραφής των αριθμών και 

των συμβόλων είναι γι’ αυτούς ιδιαίτερα δύσκολη. Δυσκολεύονται στο να 

συσχετίσουν αυτά που βλέπουν με αυτά που γράφουν, δηλαδή να συντονίσουν τα 

μάτια τους με τις κινήσεις του χεριού τους. Οι μαθητές αυτοί χρειάζονται πολύ 

χρόνο και αρκετή προσπάθεια για να θυμηθούν και να εκτελέσουν τις κατάλληλες 

κινήσεις για το σχηματισμό αριθμών και μαθηματικών συμβόλων με συνέπεια να 

ξεχνούν τι ακριβώς κάνουν ή να διασπάται η προσοχή τους. Όταν οι ασκήσεις 

των Μαθηματικών γίνουν μεγαλύτερες και πιο περίπλοκες, οι μαθητές αυτοί 

αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες να συμπληρώσουν τις γραπτές εργασίες τους.  

5. Ανεπάρκειες μνήμης. Υπάρχουν περιπτώσεις μαθητών που οι δυσκολίες τους 

οφείλονται σε ειδικά προβλήματα βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης μνήμης. 

Τα προβλήματα αυτά, τους εμποδίζουν να μάθουν ή να διατηρήσουν στη μνήμη 

τους αυτά που έμαθαν. Συχνά οι εκπαιδευτικοί συναντούν μαθητές που 

κατανοούν τα όσα διδάσκονται στη σχολική τάξη και συμπληρώνουν με επιτυχία 

τις εργασίες τους στο σχολείο. Αδυνατούν, όμως, να ολοκληρώσουν τις εργασίες 

τους στο σπίτι ή φαίνονται απορημένοι, όταν ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει ένα 

θέμα, το οποίο στηρίζεται και αποτελεί συνέχεια προγενέστερων γνώσεων, ακόμη 

και από το προηγούμενο μάθημα και παρά τη σύντομη ανασκόπηση που έγινε. 

Δηλαδή, οι μαθητές αυτοί αδυνατούν να στηριχτούν στις προγενέστερες γνώσεις 

τους για να οικοδομήσουν νέες. 

6. Ένας τελευταίος ενδογενής παράγοντας, που μάλιστα περιλαμβάνει και όλους 

τους παραπάνω, είναι αυτός της Διάσπασης Προσοχής και Υπερκινητικότητας. 

Αν και το σύνδρομο διάσπασης της προσοχής δεν είναι συνώνυμο με τις 

μαθησιακές δυσκολίες, ένα αρκετά υψηλό ποσοστό των παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες παρουσιάζει τα συμπτώματα της διαταραχής, που σύμφωνα με κάποιες 

εκτιμήσεις μπορεί να φτάσει και μέχρι το 40% (Περικλειδάκης, 2003). 
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Τα υψηλά ποσοστά διαταραχής της προσοχής εμφανίζουν ισχυρή συσχέτιση με τη 

δυσαριθμησία τόσο για τα αγόρια όσο και τα κορίτσια. Για την ακρίβεια, είναι 

γνωστό ότι παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα 

(ΔΕΠΥ) συχνά αντιμετωπίζουν αριθμητικές δυσκολίες, ενώ παράλληλα παιδιά με 

Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στα μαθηματικά συχνά έχουν προβλήματα προσοχής 

(Shalev et al., 1995).  

Καθώς και η Δυσαριθμησία αλλά και η ΔΕΠΥ έχουν γενετική προδιάθεση, οι 

Monuteaux et al. (2005), εξέτασαν τους συγγενείς παιδιών με ΔΕΠΥ, με ή χωρίς 

Δυσαριθμησία προσπαθώντας να φωτίσουν τη σχέση των δύο συνθηκών και τα 

αντίστοιχα νευροβιολογικά στηρίγματα τους. Από τα 464 άτομα της έρευνας, 

βρέθηκε ότι η επικράτηση της Δυσαριθμησίας στα παιδιά με ΔΕΠΥ έφτανε το 11%,  

σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από τα τυπικά παιδιά (6%). Σημαντικά υψηλά 

ποσοστά ΔΕΠΥ βρέθηκαν και στους συγγενείς των παιδιών με ΔΕΠΥ και 

Δυσαριθμησία (25%) και μάλιστα υψηλότερα από τους συγγενείς των παιδιών που 

είχαν μόνο δυσαριθμησία (8%). Επίσης, βρέθηκε ότι για τη Δυσαριθμησία τα 

ποσοστά ήταν υψηλότερα στους συγγενείς των παιδιών με ΔΕΠΥ και Δυσαριθμησία 

(8%) ή μόνο Δυσαριθμησία (15%), σε σχέση με τα τυπικά παιδιά. Οι ερευνητές 

κατέληξαν σε ένα διαχωρισμό των δύο διαταραχών όσον αφορά την 

κληρονομικότητα τους, παρατηρώντας ότι δεν υπάρχει γενετικός συνδυασμός των 

δύο, καθώς τονίζουν ότι η ΔΕΠΥ εμφανίζεται με αυξημένα ποσοστά στους συγγενείς 

ατόμων με ΔΕΠΥ, ανεξάρτητα αν υπάρχει και Δυσαριθμησία, ενώ και η 

Δυσαριθμησία εμφανίζεται με αυξημένα ποσοστά στους συγγενείς παιδιών με 

Δυσαριθμησία, ανεξάρτητα της ύπαρξης ΔΕΠΥ. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι αυτές 

οι δύο διαταραχές συνδέονται άμεσα με την ακαδημαϊκή δυσλειτουργία, τα παιδιά 

που διαγιγνώσκονται και με τις δύο διαταραχές βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο 

ακαδημαϊκής αποτυχίας, κάτι που συνήθως οδηγεί σε χαμηλή αυτοπεποίθηση, 

έλλειψη κινήτρου και σχολική αποτυχία.  

Οι Hart et al. (2010) διεξήγαγαν έρευνα έγινε σε 271, 10χρονα μονοζυγωτικά 

και διζυγωτικά δίδυμα με στόχο να βρεθούν οι γενετικοί και περιβαλλοντικοί 

παράγοντες που συνδέουν τη ΔΕΠΥ με τη χαμηλή επίδοση στην ανάγνωση και τα 

μαθηματικά. Εν προκειμένω τονίζεται ότι η σχέση μεταξύ των συμπτωμάτων της 

ΔΕΠΥ, των αναγνωστικών αποτελεσμάτων και των μαθηματικών αποτελεσμάτων, 

επηρεάζεται από γενικούς γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και ότι 

υπάρχουν μοναδικοί γενετικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα συμπτώματα της 
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ΔΕΠΥ, αλλά δε σχετίζονται με την επίδοση στην ανάγνωση και τα μαθηματικά. Στη 

συνέχεια όμως προσθέτουν ότι όντως ελλείμματα στην εργαζόμενη μνήμη 

υποθάλπουν τόσο τη ΔΕΠΥ όσο και τις μαθηματικές και αναγνωστικές δυσκολίες, 

κάτι όμως που συνάδει με μια γενική γενετική επίδραση μεταξύ των τριών 

διαταραχών (Hart et al., 2010). 

 Από την άλλη, σε έρευνα των Greven et al., 2014, παρουσιάστηκαν αντίθετα 

αποτελέσματα σε σχέση με τα παραπάνω ευρήματα, όπου τονίστηκε ότι η 

συννοσηρότητα της ΔΕΠΥ και των μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά μπορεί 

να εξηγηθεί κυρίως από κοινούς γενετικούς παράγοντες. Μάλιστα, σε δυο έρευνες με 

δείγμα διδύμων, εξέτασαν τις γενετικές και περιβαλλοντικές επιρροές που 

μοιράζονται τα συμπτώματα μεταξύ της ΔΕΠΥ και των μαθηματικών δυσκολιών και 

έδειξαν ότι γενετικοί παράγοντες συμβάλλουν στη σύνδεση μεταξύ των 

συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ και αυτών της δυσαριθμησίας (Greven et al., 2014).  

Λαμβάνοντας υπόψη τις δύο διαστάσεις της ΔΕΠΥ (1. απροσεξία, 2. 

υπερκινητικότητα-παρορμητικότητα), βρέθηκε επίσης, ότι η μαθηματική ικανότητα 

παρουσιάζει σημαντικά ισχυρότερες φαινοτυπικές και γενετικές συσχετίσεις 

(αντίστοιχα) με την απροσεξία (-.26, -.41), από ότι με την υπερκινητικότητα-

παρορμητικότητα (-.18, -.22). Αυτό παραπέμπει στο μοτίβο της σχέσης μεταξύ της 

ΔΕΠΥ και της ανάγνωσης, καθώς και στην ανάγνωση εμφανίζονται μεγαλύτερες 

φαινοτυπικές σχέσεις με την απροσεξία. Παρόλα αυτά, τονίζεται ότι και οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο. Εν τέλει, στο άρθρο των 

Greven et al. (2014) εξάγεται το συμπέρασμα ότι υψηλά ποσοστά γενετικής 

προδιάθεσης για απροσεξία συνδέονται με υψηλά ποσοστά γενετικής προδιάθεσης 

για μειωμένη μαθηματική ικανότητα και το αντίστροφο ανεξάρτητα της προδιάθεσης 

για υπερκινητικότητα-παρορμητικότητα.  

Φαινοτυπικές και αιτιολογικές συσχετίσεις ανάμεσα στην απροσεξία και τη 

μαθηματική ικανότητα θα μπορούσαν εν μέρει να αντικατοπτρίζουν ένα αιτιολογικό 

δεσμό σε γνωστικό επίπεδο, λόγω των κοινών νευρο-ψυχολογικών ελλειμμάτων. 

Ελλείμματα που συνδέονται με την ταχύτητα επεξεργασίας, την προσοχή, την 

εργαζόμενη μνήμη και άλλες εκτελεστικές λειτουργίες και τα οποία αναλύονται 

περαιτέρω παρακάτω. 

Σε κλινική κατηγοριοποίηση της δυσαριθμησίας από τον Badian (1983) το 

42% των συμμετεχόντων είχε προβλήματα προσοχής – διαδοχής. Μάλιστα, σε 
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κατηγοριοποίηση της Δυσαριθμησίας σε 5 ομάδες, η μεγαλύτερη ήταν αυτή με τα 

προβλήματα προσοχής – αλληλοδιαδοχής. Τονίζεται επίσης, ότι μερικά παιδιά με 

Δυσαριθμησία συνοδευόμενη από προβλήματα προσοχής – αλληλοδιαδοχής μπορούν 

να βελτιώσουν την αριθμητική τους επίδοση ακολουθώντας θεραπεία με 

ψυχοδιεγερτικά.  

Από την άλλη, όσον αφορά τις διαδικασίες υπολογισμού, τα παιδιά 

ξεχνούσαν δεκαδικά ψηφία, πρόσθεταν ή αφαιρούσαν με λάθος τρόπο, παρέλειπαν 

ένα ψηφίο όταν πρόσθεταν ή δεν πρόσθεταν ένα κρατούμενο. Πολλά παιδιά δε 

θυμόταν τον πολλαπλασιασμό ή άλλα αριθμητικά δεδομένα και παράλληλα είχαν 

χαμηλό σκορ στις κλίμακες του WISC, που αφορούσαν την κωδικοποίηση, τη μνήμη 

και την αριθμητική. Επιπλέον, τονίζεται ότι πολλά παιδιά κάνουν αριθμητικά λάθη 

εξαιτίας ενός γενικού ελλείμματος στην προσοχή και όχι ενός ειδικού μαθηματικού 

ελλείμματος. 

Αναλυτικότερα, στις αριθμητικές πράξεις κάθε μικρή λεπτομέρεια, όπως η 

ακριβής τοποθέτηση των δεκαδικών ψηφίων και οι διαφορές των αριθμητικών 

συμβόλων έχουν σχέση με την επιτυχή ολοκλήρωση μιας διαδικασίας. Ο 

υπολογισμός απαιτεί την κινητοποίηση και τη διατήρηση ενός μεγάλου επιπέδου 

προσοχής, ενώ κανείς δουλεύει με το εγχειρίδιο, αντιγράφει από τον πίνακα ή ελέγχει 

την εργασία του. Δύο από τα πιο συνήθη σημάδια της δυσκολίας στην προσοχή σε 

σχέση με την αριθμητική είναι τα μοτίβα λαθών που πιθανώς να είναι τυχαία στην 

αρχή (όταν ο μαθητής κάνει λάθη σε σχετικά εύκολες ασκήσεις, ενώ παράλληλα 

επιτυγχάνει σε πιο δύσκολες) και μεγαλύτερης συχνότητας κατά το τέλος ενός τεστ. 

Οι Lindsay et al. (1999) αναφέρουν ότι τα αγόρια με διάσπαση προσοχής (και 

φυσιολογικό IQ, κανονική ικανότητα ανάγνωσης και γνώση της δομής των 

προβλημάτων) είχαν χαμηλή επίδοση στην επίλυση προβλημάτων με συγκεκριμένες 

αριθμητικές έννοιες και χαμηλότερη απόδοση στους υπολογισμούς. Επιπρόσθετα, 

τονίζεται ότι τα παιδιά με δυσαριθμησία συχνά εμφανίζουν συμπεριφορές παρόμοιες 

με αυτές των παιδιών με διάσπαση προσοχής. 

Ο Geary (1993) υποστηρίζει ότι για τα διαδικαστικά ελλείμματα (procedural 

deficits) που παρατηρούνται στη δυσαριθμησία, μεσολαβούν φτωχές δεξιότητες 

προσοχής και εργαζόμενης μνήμης. Μάλιστα τα λάθη στους υπολογισμούς που 

γίνονται, αιτιολογούνται από τη συνήθεια των παιδιών με διάσπαση προσοχής να μην 

ελέγχουν τα προβλήματα. Επιπλέον, στο άρθρο των Lindsay et al. (1999) 

υπογραμμίζεται ότι οι μαθητές με διάσπαση προσοχής έχουν καθυστερημένη 
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αυτοματοποίηση της ανάκλησης των αριθμητικών δεδομένων, κάτι το οποίο 

προμηνύει μεταγενέστερες αριθμητικές δυσκολίες.  

Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο μέρος της εργασίας, τα ελλείμματα στην 

εργαζόμενη μνήμη είναι αυτά που δημιουργούν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στα 

μαθηματικά και είναι ίσως η ζώνη που αλληλεπικαλύπτεται στα γνωστικά προφίλ των 

παιδιών με μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα στην προσοχή. Η εργαζόμενη 

μνήμη σε συνδυασμό με τη αναστολή (inhibition) θεωρούνται τα βασικά κλειδιά της 

εκτελεστικής λειτουργίας, η οποία με τη σειρά της συνδέεται άμεσα με τη διάγνωση 

της ΔΕΠΥ (Lindsay et al., 1999). Η εκτελεστική λειτουργία περιλαμβάνει την 

οργάνωση των εξερχόμενων πληροφοριών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης 

γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στη γνώση και την πράξη. Η μάθηση και η μνήμη 

ομαδοποιούνται και στη συνέχεια στήνονται ως διαδικασίες κωδικοποίησης, 

εδραίωσης, αποθήκευσης και ανάκλησης. Από αυτές τις τέσσερεις διαδικασίες, η 

κωδικοποίηση και η ανάκληση φαίνονται να υπολειτουργούν στα παιδιά με 

προβλήματα προσοχής. Από την άλλη, μια φτωχή εργαζόμενη μνήμη συμβάλλει σε 

φτωχές διαδικαστικές δεξιότητες και καθυστερημένη ανάπτυξη των βασικών 

αριθμητικών δεξιοτήτων. Η εργαζόμενη μνήμη περιλαμβάνει πολλές νευρογνωστικές 

εκτελέσεις, όπως η φθίνουσα τιμή της μνήμης, η ικανότητα κατανομής της προσοχής 

και το επίπεδο ενεργοποίησης που σχετίζεται με την κωδικοποίηση των 

προβλημάτων. Μια αργή ταχύτητα απαρίθμησης ή μια γρήγορη αποσύνθεση της 

μνήμης θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία ανάπτυξης αυτόματων 

αριθμητικών αναπαραστάσεων στην μακρόχρονη σημασιολογική μνήμη. Διαφορές 

στο εύρος της μνήμης ανάμεσα στα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά και τα παιδιά με 

δυσαριθμησία θα μπορούσαν εξίσου να αποδοθούν στην ανικανότητα να κατανείμουν 

την προσοχή και να επιστρέψουν στην εργασία τους. 

Σε έρευνα στο Ισραήλ, με παιδιά σχολικής ηλικίας, βρέθηκε ότι από τα 3029 

παιδιά, τα 185 (6.5%) είχαν Δυσαριθμησία και από αυτά το 26% είχαν συμπτώματα 

ΔΕΠΥ. Δεδομένου της μεγάλης συσχέτισης μεταξύ της Δυσαριθμησίας και της 

ΔΕΠΥ, είναι συνετό για τους μαθητές με διάσπαση προσοχής να ανιχνεύονται και για 

δυσαριθμησία όπως και για άλλες μαθησιακές δυσκολίες. Επιπρόσθετα, οι μαθητές 

που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στα μαθηματικά θα πρέπει πρώτα να έχει 

αποκλειστεί η απροσεξία σαν πρωτογενής παράγοντας. Καθώς αυτό είναι ένα θέμα 

που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από μαθητές, γονείς και δασκάλους, είναι αναγκαίο 
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να αναγνωριστεί πλήρως η φύση της Δυσαριθμησίας ή/και της ΔΕΠΥ και μετά να 

αναλυθεί με ορολογία που είναι κατανοητή από όλους. 

Η στενή συσχέτιση μεταξύ της ΔΕΠΥ και της Δυσαριθμησίας τονίζεται και 

από τη δημογραφική έρευνα των Gross-Tsur et al., 1996, οι οποίοι τονίζουν ότι στα 

3029 παιδιά με δυσαριθμησία που συμμετείχαν, το ένα τέταρτο παρουσίαζε 

συμπτώματα ΔΕΠΥ. Αναφέρουν επίσης ότι τα παιδιά με ΔΕΠΥ αντιμετωπίζουν 

υψηλό κίνδυνο για δυσκολίες στη βασική αριθμητική, ακόμα κι αν κατακτήσουν τις 

αναγνωστικές και ορθογραφικές δεξιότητες στην κατάλληλη ηλικία. 

Με την παραπάνω άποψη φαίνεται ότι συμφωνεί και ο Shalev, σε πρόσφατο 

άρθρο του (2004), όπου αναφέρει ότι μπορεί γενικά η δυσαριθμησία να εμφανίζεται 

σαν μία ξεχωριστή ειδική μαθησιακή δυσκολία, όμως περίπου το ένα τέταρτο 

συννοσηρεί με ΔΕΠΥ και δυσλεξία. Επιπλέον αναφέρει ότι σε έρευνα σε παιδιά 

νηπιαγωγείου πάνω από το 20% των αγοριών με ΔΕΠΥ έχουν και Δυσαριθμησία. 

Συγκεκριμένα, κάνουν πολλά λάθη στην αριθμητική, πιθανώς εξαιτίας μιας 

διαταραχής στην ανάκληση, λάθη απροσεξίας, δε δίνουν σημασία στη λεπτομέρεια 

και υπάρχει μια γενική αργοπορία. 

Όλες οι παραπάνω έρευνες παρουσιάζονται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα: 

Συγκεντρωτικός πίνακας ερευνών πάνω στη συννοσηρότητα ΔΕΠΥ και 

Δυσαριθμησίας. 

Monuteaux et al., 2005 � Η ΔΕΠΥ και η Δυσαριθμησία είναι δύο 

κληρονομικές διαταραχές. 

� Υψηλότερα ποσοστά ΔΕΠΥ (25%) σε συγγενείς 

με ΔΕΠΥ και Δυσαριθμησία. 

� Υψηλότερα ποσοστά Δυσαριθμησίας (15%) σε 

συγγενείς παιδιών με Δυσαριθμησία μόνο 

� Υψηλά ποσοστά Δυσαριθμησίας (8%) σε 

συγγενείς με ΔΕΠΥ και Δυσαριθμησία. 

� Οι δύο διαταραχές κληρονομούνται ξεχωριστά και 

δεν παρατηρείται κάποιος γενετικός συνδυασμός. 

Hart et al., 2010 � Η σχέση μεταξύ των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, 

των αναγνωστικών αποτελεσμάτων και των 

μαθηματικών αποτελεσμάτων επηρεάζεται από 

γενικούς γενετικούς και περιβαλλοντικούς 
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παράγοντες. 

� Υπάρχουν μοναδικοί γενετικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ αλλά δε 

σχετίζονται με την επίδοση στην ανάγνωση και τα 

μαθηματικά. 

Greven et al., 2014 � Υψηλά ποσοστά γενετικής προδιάθεσης για 

απροσεξία συνδέονται με υψηλά ποσοστά 

γενετικής προδιάθεσης για μειωμένη μαθηματική 

ικανότητα και το αντίστροφο 

Badian, 1983  � Το 42% των συμμετεχόντων είχε προβλήματα 

προσοχής – διαδοχής. 

� Σε κατηγοριοποίηση της Δυσαριθμησίας σε 5 

ομάδες, η μεγαλύτερη είναι αυτή με τα 

προβλήματα προσοχής –αλληλοδιαδοχής. 

� Μερικά παιδιά με Δυσαριθμησία συνοδευόμενη 

από προβλήματα προσοχής – αλληλοδιαδοχής 

μπορούν να βελτιώσουν την αριθμητική τους 

επίδοση ακολουθώντας θεραπεία με 

ψυχοδιεγερτικά.  

Geary, 1993 � Για τα διαδικαστικά ελλείμματα (procedural 

deficits) που παρατηρούνται στη δυσαριθμησία, 

μεσολαβούν φτωχές δεξιότητες προσοχής και 

εργαζόμενης μνήμης.  

� Τα λάθη στους υπολογισμούς που γίνονται, 

αιτιολογούνται από τη συνήθεια των παιδιών με 

διάσπαση προσοχής να μην ελέγχουν τα 

προβλήματα. 

Lindsay et al., 1999 � Βασική σχέση μεταξύ ΔΕΠΥ και Δυσαριθμησία, 

ίσως και μεγαλύτερη από αυτή της ΔΕΠΥ με τη 

Δυσλεξία. 

� Σε έρευνα σε 3029 παιδιά, 11 ετών, τα 185 (6.5%) 

είχαν Δυσαριθμησία και από αυτά το 26% είχαν 

συμπτώματα ΔΕΠΥ. 

� Η εργαζόμενη μνήμη είναι η ζώνη επικάλυψης  
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στα γνωστικά προφίλ των παιδιών με προβλήματα 

στην προσοχή και στα μαθηματικά. 

� Η εργαζόμενη μνήμη σε συνδυασμό με την 

αναστολή (inhibition) είναι το βασικό στοιχείο της 

εκτελεστικής λειτουργίας, η οποία με τη σειρά της 

συνδέεται με τη ΔΕΠΥ. 

Gross Tsur et al., 1996 � Στα 3029 παιδιά με δυσαριθμησία που 

συμμετείχαν, το ένα τέταρτο παρουσίαζε 

συμπτώματα ΔΕΠΥ. 

� Τα παιδιά με ΔΕΠΥ αντιμετωπίζουν υψηλό 

κίνδυνο για δυσκολίες στη βασική αριθμητική, 

ακόμα κι αν κατακτήσουν τις αναγνωστικές και 

ορθογραφικές δεξιότητες στην κατάλληλη ηλικία 

Shalev, 2004 � Περίπου το 25% των παιδιών με δυσαριθμησία 

συννοσηρεί με ΔΕΠΥ και δυσλεξία.  

� Σε έρευνα σε παιδιά νηπιαγωγείου πάνω από το 

20% των αγοριών με ΔΕΠΥ έχουν και 

Δυσαριθμησία. 
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Παρακάτω παρατίθενται συγκριτικοί πίνακες βάση της συννοσηρότητας των δύο 

διαταραχών και των κοινών ή μη χαρακτηριστικών που μπορεί να παρουσιάζουν: 

Συννοσηρότητα  Δυσαριθμησία  ΔΕΠΥ 

Επαρκώς καταγεγραμμένη ΟΧΙ ΝΑΙ 

Νευρολογική αιτιολογία ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κληρονομική  ΝΑΙ ΝΑΙ 

Έναρξη στην παιδική ηλικία ΝΑΙ ΝΑΙ 

Γενικά γνωστικά προβλήματα ΝΑΙ ΝΑΙ 

Οπτικο-χωρικές δυσκολίες ΝΑΙ ΝΑΙ 

Διαταραχές χρόνου και χώρου ΝΑΙ ΝΑΙ 

Δυσλειτουργία εργαζόμενης μνήμης ΝΑΙ ΝΑΙ 

Χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας ΝΑΙ ΝΑΙ 

Προβλήματα προσοχής ΝΑΙ ΝΑΙ 

Προβλήματα μνήμης ΝΑΙ ΝΑΙ 

Φαρμακευτική αγωγή ΟΧΙ ΝΑΙ 

Χαμηλή αυτοπεποίθηση ΝΑΙ ΝΑΙ 

Σχολική αποτυχία ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Χαρακτηριστικά   Δυσαριθμησία  ΔΕΠΥ 

Επιπολασμός  6,5%  

(Gross Tsur et al.,1996) 

7% 

Γενετική 

προδιάθεση 

58 % (μονοζυγωτικούς) 

39% (διζυγωτικούς) 

 

Κληρονομικότητα 53% (γονείς) 

52% (αδέλφια) 

Μέσος όρος:  

• .77 (Βiederman, 2005) 

• 0.39-0.91 (Thapar et al., 1999) 

Αναλογία φύλου Καμία διαφορά 4 αγόρια προς 1 κορίτσι 

Εγκεφαλικά κέντρα 

ελέγχου 

Συνδυασμός και των 

δύο εγκεφαλικών 

ημισφαιρίων. 

1. Αριστερή γωνιώδη 

έλικα 

2. Οπίσθιος ανώτερος 

βρεγματικός λοβός 

3. Οριζόντια εσω-

βρεγματική έλικα 

Δυσλειτουργία στα μετωπιαία – 
υποφλοιώδη κυκλώματα 
(κερκοφόρος, κέλυφος και ωχρά 
σφαίρα) καθώς και σε 
1. προμετωπιαίες εγκεφαλικές 

περιοχές 

2. βασικά γάγγλια 

3.  παρεγκεφαλίδα 

4. υπο-περιοχές της υπόφυσης 

της παρεγκεφαλίδας. 

Αξιολόγηση  Ψυχομετρική  Κλινική  

Συννοσηρότητα με 

άλλες διαταραχές  

• Δυσλεξία (17%) 

• ΔΕΠΥ (20%) 

• Μαθησιακές  Δυσκολίες   

(25 - 70%)    

• Αντικοινωνική  Συμπεριφορά 

(25-45%)     

• Συμπεριφορική διαταραχή  

(Conduct Disorder-CD), 

Αντιθετική  - αντιδραστική  

διαταραχή (Oppositional 

Defiant Disorder-ODD)  

(42-93%) 

• Διαταραχές του άγχους  

(13-50%) 

• Διαταραχές κατάθλιψης 

• Διαταραχές συναισθήματος 

 



 86 

4.4. Αντιμετώπιση 

Έχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις δύο διαταραχές τις οποίες 

πραγματεύεται η παρούσα εργασία, μπορεί κανείς εύκολα να υποψιαστεί εάν το 

εκάστοτε παιδί – μαθητής εμφανίζει κάποια συμπτώματα Δυσαριθμησίας σε 

συνδυασμό με ΔΕΠΥ. Το επόμενο βήμα είναι να απευθυνθεί στους αρμόδιους φορείς 

για μια έγκαιρη διάγνωση, την οποία με τη σειρά της πρέπει να ακολουθήσει μια 

αξιολόγηση των δυνατοτήτων και αδυναμιών του παιδιού, των προϋπάρχουσων 

γνώσεων, του μαθησιακού του ύφους και των γνωστικών ελλειμμάτων που μπορεί να 

έχει. Βάσει των παραπάνω θα δημιουργηθεί ένα πλάνο αντιμετώπισης, τόσο των 

δυσκολιών που αφορούν τα μαθηματικά, όσο και το συμπεριφορικό κομμάτι που 

αφορά τη ΔΕΠΥ. 

Τα παιδιά με ΔΕΠΥ εμφανίζουν συχνά προβλήματα στο λόγο ή/και στην 

κινητικότητα τους, αλλά και τα παιδιά με δυσαριθμησία φαίνεται να δυσκολεύονται 

στο να αναγνωρίσουν - διαβάσουν τους αριθμούς και από την άλλη η οπτικο-χωρική 

τους ικανότητα συχνά είναι μειωμένη. Γι’ αυτό συνήθως χρειάζεται να 

παρακολουθήσουν κάποιες συνεδρίες λογοθεραπείας ή εργοθεραπείας αντίστοιχα για 

να ενισχυθούν αυτές οι ικανότητες. Μέσα από τις εργοθεραπείες μπορεί το παιδί να 

βελτιώσει το χωρικό προσανατολισμό του και πιθανά γραφοκινητικά προβλήματα, 

ενώ με τις λογοθεραπείες μπορεί να γίνει εξάσκηση στην ανάγνωση των αριθμών, 

των συμβόλων, των ασκήσεων, καθώς και οπτική διάκριση αυτών.  

Αυτές οι θεραπείες μπορεί να είναι μέρος ενός εξατομικευμένου προγράμματος 

αντιμετώπισης, που κυρίως στοχεύει στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού 

στα μαθηματικά και στη ρύθμιση των συμπεριφορών που μπορεί να επιβαρύνουν την 

ακαδημαϊκή και κοινωνική του εικόνα. Πριν από όλα όμως, και αυτό που θα 

βοηθήσει όλα τα άλλα είναι να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση του παιδιού, κάτι που 

μπορεί να επιτευχθεί με το να τεθούν αρχικά μικροί και εύκολοι στόχοι, τους οποίους 

το παιδί γνωρίζουμε ότι μπορεί να καταφέρει. Αυτό είναι κάτι που το επιβάλλει και η 

ίδια η ιεραρχική φύση των μαθηματικών, σύμφωνα με την οποία πρέπει να υπάρχουν 

οι βάσεις κάποιων πρωταρχικών γνώσεων για να προχωρήσει ο μαθητής σε πιο 

δύσκολα μαθηματικά. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να γίνει διδασκαλία του 

πολλαπλασιασμού ή της διαίρεσης αν πρώτα δεν έχει κατακτηθεί η πρόσθεση και η 

αφαίρεση. Γι’ αυτό ξεκινάμε από το σημείο όπου ο μαθητής είναι και όχι από εκεί 

που θα έπρεπε να είναι. Στη συνέχεια αλλάζουμε τους στόχους ανάλογα τις ανάγκες 

του καθενός και δίνουμε συνεχώς θετική ενίσχυση για να παραμείνει ακμαίο το ηθικό 
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και η ενεργή συμμετοχή του παιδιού. Ενδείκνυται η χρήση συχνών επιβραβεύσεων 

και ενισχυτών, για να μπορέσει και η προσοχή του παιδιού να παραμείνει για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην εργασία. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις οπτικο-χωρικές ελλείψεις αλλά και τις δυσκολίες 

προσοχής που υπάρχουν, η προσέγγιση του εκπαιδευτικού οφείλει να είναι 

πολύπλευρη. Με άλλα λόγια συστήνεται το υλικό που δίνεται στο παιδί να είναι 

ποικίλο για να κρατάει το ενδιαφέρον του και παράλληλα να παρέχεται με πολλούς 

τρόπους. Σύμφωνα με τον Αγαλιώτη (2004), η όλη διαδικασία πρέπει να γίνεται όσο 

το δυνατόν περισσότερο λεκτικά και να είναι συστηματική και συγκεκριμένη. Λόγω 

όμως της συνύπαρξης της Δυσαριθμησία με τη ΔΕΠΥ, καλό θα είναι να υπάρχουν 

και οπτικοποιημένα τα βήματα της διαδικασίας που ακολουθείται, που ακόμα κι αν 

φύγει η προσοχή μας να μπορούμε εύκολα να συνεχίσουμε από εκεί που 

σταματήσαμε. Βοηθάει πολύ η προφορική προετοιμασία του μαθητή τόσο για το 

σκοπό του μαθήματος όσο και για τα βήματα και τον κανόνα με τον οποίο θα 

ασχοληθούν, αφού βέβαια χρησιμοποιείται μια γλώσσα και σύμβολα, που έχουμε 

ελέγξει ότι είναι κατανοητά από το παιδί. Στην πορεία προσπαθούμε ο μαθητής να 

εξοικειωθεί με την πράξη, αλλά και να τη συνδέσουμε με κάτι αντίστοιχο και 

χειροπιαστό της καθημερινής ζωής, ώστε να αποκτήσει νόημα η εκμάθηση αυτού.  

Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται συχνές επαναλήψεις αλλά και συχνά 

διαλείμματα, καθώς όσο περισσότερο παραμένει το παιδί πάνω από μια διαδικασία 

χωρίς διάλειμμα, τόσο πιο έντονα διασπάται η προσοχή του, κάνοντας την 

ολοκλήρωση της άσκησης χρονοβόρα και ακόμα δυσκολότερη. Επίσης, ο χώρος που 

δουλεύουμε με το μαθητή πρέπει να μην περιλαμβάνει πολλά αντικείμενα που μπορεί 

να τραβήξουν την προσοχή του. Αντίθετα πρέπει να έχουμε φροντίσει ό,τι υλικά 

χρειαζόμαστε να είναι οργανωμένα και τοποθετημένα σε θέση όπου ο μαθητής θα 

μπορεί να τα πάρει όταν έρθει η ώρα. 

Καθώς υπάρχουν δυσκολίες στην εργαζόμενη μνήμη, προσπαθούμε να 

ενισχύσουμε τη μακρόχρονη και να αυτοματοποιήσουμε κάποιες διαδικασίες, ώστε 

να βελτιωθεί η ακρίβεια και η ταχύτητα σου παιδιού. Προσφέροντας την ίδια γνώση 

μέσα από πολλούς και διαφορετικούς διαύλους βρίσκουμε αυτόν που ταιριάζει στο 

παιδί και τον ενισχύουμε μέχρι να αυτοματοποιηθεί. Στη συνέχεια, δίνουμε κι άλλα 

παραδείγματα για να γενικεύσουμε τη χρήση αυτού του τρόπου και σε άλλες 

καταστάσεις. 
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Ως ξεχωριστός στόχος πρέπει να θεωρηθεί ο έλεγχος των ασκήσεων στο τέλος, με 

την εκμάθηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων αυτο-διόρθωσης. Καλό είναι σε αυτό το 

σημείο, να γίνεται χρήση ενός υπολογιστή τσέπης για τον έλεγχο της ορθότητας των 

απαντήσεων (Αγαλιώτης, 2004), και στη συνέχεια καταγραφή και ανάλυση των 

λαθών, κάτι που οδηγεί με τη σειρά του σε νέες κατευθυντήριες γραμμές ως προς το 

πρόγραμμα αντιμετώπισης. 

Το πιο σημαντικό κομμάτι στην αντιμετώπιση των δυσκολιών ενός παιδιού που 

έχει Δυσαριθμησία και ΔΕΠΥ, είναι να αλλάξει η αντίληψη που έχει το παιδί για τα 

μαθηματικά και η προσέγγιση του, που πολλές φορές είναι να αποφεύγει οποιαδήποτε 

συμμετοχή ή να αντιδράει παρουσιάζοντας ανάρμοστες συμπεριφορές. Αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί με τη συστηματική διδασκαλία πάνω στις ανάγκες του κάθε μαθητή 

ξεχωριστά αλλά και μέσα από ευχάριστα παιχνίδια που θα το βοηθήσουν να βρει 

νόημα σε αυτό που κάνει. Τέτοιου είδους παιχνίδια, που συνδέουν τα μαθηματικά με 

την καθημερινή ζωή μπορεί να είναι:  

� Να μαγειρεύουμε μαζί με το παιδί. Όντας ο αρχι-σεφ το παιδί θα πρέπει να 

διαβάσει τη συνταγή και να συλλέξει τα συστατικά που χρειάζονται. Για 

παράδειγμα, χρειαζόμαστε 1/5 του κιλού αλεύρι, 3 αυγά, 2 ποτήρια νερό, 6 

φακελάκια βανίλια, πρέπει να κόψουμε το κέικ σε 25 κομμάτια. 

� Να παίζει με το ρολόι. Καθιστάμε το παιδί υπεύθυνο να μας ενημερώνει για την 

ώρα, παινεύοντας κάθε φορά. 

� Να πηγαίνουμε στο σουπερμάρκετ. Πρώτα οργανώνουμε μια λίστα και 

υπολογίζουμε πόσα χρήματα θα χρειαστεί να ξοδέψουμε. Στη συνέχεια, 

αναθέτουμε στο παιδί να βρει τα προϊόντα, να συγκρίνει τις τιμές τους, να 

πληρώσει και να υπολογίσει εάν του δόθηκαν σωστά ρέστα. 

� Να βρίσκει αριθμούς. Παντού όπου πηγαίνουμε του αναθέτουμε να ψάξει για 

αριθμούς γύρω του, ή ψάχνουμε όλοι μαζί για ένα συγκεκριμένο αριθμό. 

� Να ζητάμε από το παιδί να μας πει το τηλέφωνο της γιαγιάς, του θείου και άλλους 

τηλεφωνικούς αριθμούς. 

� Η τακτοποίηση αντικειμένων μέσα στο σπίτι, π.χ. στρώσιμο τραπεζιού, 

τοποθέτηση τόσων πιρουνιών, μαχαιριών, ποτηριών ανάλογα το πόσοι θα 

καθίσουν και μάλιστα όλα ομαδοποιημένα. 

Από τη στιγμή που θα δώσουμε νόημα στα Μαθηματικά και θα τα προσαρμόσουμε 

στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τον τρόπο μάθησης του κάθε παιδιού, οποιαδήποτε 

δυσκολία μπορεί να βελτιωθεί και μια επιτυχής διδασκαλία να ακολουθήσει. 
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