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Πεξίιεςε 

Ζ  παξνχζα εξγαζία είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηαηί εξεπλά έλα δήηεκα πνπ απαζρνιεί 

ζήκεξα ηδηαίηεξα ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηνπο γνλείο, θαη αθνξά ηελ 

αλίρλεπζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Οη Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αλάινγα κε ηελ κνξθή, κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζε παηδηά πξηλ 

θνηηήζνπλ ζην ζρνιείν θαη λα ππάξμεη ε αλάινγε κέξηκλα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Οη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν εγείξεη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ λεπηαγσγψλ θαη δαζθάισλ αιιά θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ 

γεληθφηεξα. Κάζε παηδί έρεη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο θη απηφ ζα πξέπεη 

λα είλαη ζεβαζηφ απφ φινπο.  

 Ζ κειέηε γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ λεπηαγσγνχ, ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ην 

εμειηθηηθφ ζηάδην ηνπ παηδηνχ καξηπξνχλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη δνζεί απφ ηνπο γνλείο, 

ην ζρνιείν θαη ην θξάηνο γηα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Σα παηδηά απηά έρνπλ 

αλάγθε γηα καζεζηαθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε ψζηε λα ληψζνπλ φηη έρνπλ έλαλ 

αξσγφ ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπο βειηίσζε θαη πξφνδν. Γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη ψζηε λα ελδηαθεξζνχλ θαη λα βνεζήζνπλ 

έκπξαθηα ηα παηδηά ηνπο ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο κέζα απφ ηε δηδαθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη ηνλ ζεβαζκφ πξνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα.  

ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία παξαζέηνπκε πξνο ην ηέινο ηεο εξγαζίαο καο, αίζζεζε 

πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ζεκεηψλνληαη ζπρλέο δηαθνπέο θνίηεζεο ησλ παηδηψλ ζηα 

λεπηαγσγεία, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θαη ηίζεληαη ζην 

πεξηζψξην αδπλαηψληαο λα  ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δείρλνληαο 

αδηαθνξία γηα ηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθή επίζεο είλαη ε αδπλακία  
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ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνλ δάζθαιν θαη ηνλ γνλέα πνπ παίδεη πνιχ ζπνπδαίν ξφιν 

ηφζν γηα ηε βειηίσζε ηνπ παηδηνχ ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ, φζν θαη ζηελ 

ςπρνθνηλσληθή ηνπ εμέιημε γεληθφηεξα.  

 

  Λέμεηο-Κιεηδηά: Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, Πξψηκε 

Αλίρλεπζε, έξεπλα 
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Abstract  

This study has importance because it investigates an issue which concerns the 

educational field and also the parents, as regards the learning disabilities in pre- school 

age. Learning disabilities is an issue that raises the awareness of kindergartners and 

teachers, and society generally. Every child has its own needs and peculiarities and it 

must be respected by all of us.  

The study of teaching efficiency, parenting information and the child‟s evolutionary 

stage testify to the importance given by parents, school and the state for learning 

disabilities. These children need educational and emotional support in order to feel they 

have a help in their effort for their daily improvement and progress.  

Parents and teachers have to be informed so that they are interested in and helping their 

children in the development of their skills through their teaching activity and their 

respect for diversity. The cooperation between the teacher and the parents has an 

important role both in improving the child‟s development of skills and in his 

psychosocial development in general.  

One thing that appears at the results is the often school break for preschoolers, that they 

have lack of confidence and they marginalized from their classmates. They don‟t want 

to participate in group activities and don‟t care about learning. One more thing that is 

shown is the lack of cooperation between parents and kindergarten teachers in order to 

help their kids skills development and their Psychosocial development in general. 

 

Key-words: Learning Disabilities, Preschool Education, Early Identification, meta-

analysis 
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Πξόινγνο 

ήκεξα, φιν θαη πεξηζζφηεξα παηδηά έξρνληαη αληηκέησπα κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, είηε ήπηεο είηε ζνβαξέο. Ο έγθαηξνο εληνπηζκφο ηνπο ζπληζηά 

θαη ηελ άκεζε παξέκβαζε, θάηη πνπ νδεγεί ζηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε πνπ είλαη πνιχ 

βαζηθή γηα ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ. Σα πξψηα δείγκαηα εληνπίδνληαη ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία, φπσο θαζπζηέξεζε ζηελ νκηιία θαη κηθξέο πξνηάζεηο ησλ παηδηψλ πνπ δε 

βγάδνπλ λφεκα. Σφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο 

γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη 

έρνπλ δείμεη πψο αληηκεησπίδνληαη απφ ην παηδί κε βάζε ηε ζηάζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

λεπηαγσγψλ απέλαληη ζε έλα ηφζν ζνβαξφ δήηεκα. Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο νη νπνίεο είλαη πην έθδειεο ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηεο ζρνιηθήο 

θνίηεζεο θαη γίλνληαη εχθνια αληηιεπηέο. Υξήδεη επηηαθηηθήο αλάγθεο ε παξάιιειε 

ζηήξημε απφ εηδηθνχο αιιά θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο γνλείο ψζηε ην 

παηδί λα δερζεί ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο φρη σο πξφβιεκα, αιιά σο 

ηδηαηηεξφηεηα πνπ έρεη δηθαίσκα λα ηελ έρεη. Ζ απνδνρή θαη αλαγλψξηζε είλαη απηφ πνπ 

ζα βνεζήζεη ηα παηδηά κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο λα εληζρχζνπλ ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη λα κελ ππνζηνχλ ριεπαζκφ, επηθξηηηθά ζρφιηα θαη θνηλσληθή 

απνκφλσζε.  

Ζ πεξάησζε απηήο ηεο εξγαζίαο δελ ζα ήηαλ δπλαηή ρσξίο ηε ζπκβνιή θαη 

θαζνδήγεζε νξηζκέλσλ αλζξψπσλ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ, ηνλ επφπηε κνπ, θ. 

Ησάλλε Αγαιηψηε, γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ κνπ θαζψο θαη ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζεο κειέηεο. Αθφκε, επραξηζηψ  ηελ 

θ. Καξηαζίδνπ θαη ηελ θ. Παληειηάδνπ γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο 

εξγαζίαο κνπ. Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ θαη ηνπο θίινπο  κνπ γηα 
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ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη βνήζεηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ κνπ. 
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  Δηζαγωγή 

 Ο άλζξσπνο απφ ηε θχζε ηνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη, λα 

θαηαλνεί θαη λα καζαίλεη. Ζ κάζεζε δίλεη ηα πεξηζψξηα ζηνλ άλζξσπν λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο φπνηεο αιιαγέο παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπ 

(Νηθνιφπνπινπ, 2008). Ζ ηθαλφηεηα απηή βξίζθεη ηελ έθθξαζή ηεο κέζα απφ ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ζηελ ζρνιηθή ηνπ θαζεκεξηλφηεηα θαη δξάζε. Δμάιινπ ε 

επίδνζε ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν εμαξηάηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο έρεη ζηε 

γιψζζα, ζηε κλήκε, ζηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ αιιά θαη ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ θαη βέβαηα 

απηά έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηε βξεθηθή ειηθία θαη αλαπηχζζνληαη ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία κε βάζε ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ην παηδί απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ 

(Νηθνιφπνπινπ, 2008).  

 Σφζν απφ ηνλ δηεζλή ρψξν φζν θη απφ ηα ειιεληθά δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ απφ 

ηηο δηάθνξεο κειέηεο θαη εξγαζίεο θαη απφ αξθεηέο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ην 

δήηεκα ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, παξαηεξείηαη 

φηη δελ είλαη επαξθείο. Υξεηάδνληαη πνιιέο έξεπλεο, ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη κηα 

ζχγθξηζε γηα λα έρνπκε απνηειέζκαηα ηεθκεξησκέλα θαη εκπεξηζηαησκέλα γηα ην πνηα 

βήκαηα έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα, κε πνηα θξηηήξηα θξίλνληαη νη παξεκβάζεηο ζηα 

παηδηά θαη άιια δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη 

εκπιέθνπλ θαη ηνπο γνλείο αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ σο θέληξν αλαθνξάο ηελ πξνζρνιηθή ειηθία είλαη ειιηπείο. 

Χζηφζν ζα εμεηαζηεί κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ φζα δεδνκέλα  έρνπλ ζπιιερζεί σο ηψξα 

γηα λα βγεη κηα γεληθή εηθφλα κε βάζε ηηο έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ γίλεη. Σν δήηεκα ησλ 

Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο 

θαζψο ζα πξέπεη λα δνζεί ε αλάινγε πξνζνρή ψζηε λα ππάξρεη ε έγθαηξε παξέκβαζε ε 
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νπνία είλαη πνιχ βαζηθή ψζηε ην παηδί λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιιηεξγήζεη ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπ θαη λα ζεκεηψζεη πξφνδν φρη κφλν θαηά ηε δηδαθηηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη λα βειηηψζεη θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ κέζα απφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο απηναληίιεςήο ηνπ.  

 ηελ παξνχζα κειέηε, αθνχ επηρεηξεζεί κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ Δηδηθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, ζα εμεηαζηεί ηη επηξξνή έρνπλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

θαη αθνχ ζηε ζπλέρεηα εμεηαζηνχλ έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζην εμσηεξηθφ θαη  ζηελ Διιάδα 

γηα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ε εξγαζία ζα νινθιεξσζεί κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία παξαηίζεληαη ζην ηέινο.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο εθηείλεηαη ζε ηέζζεξα 

θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ησλ νξηζκψλ ησλ Δηδηθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ καζεηψλ κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο, ηαμηλφκεζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, αίηηα ησλ Δηδηθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ θαη  ζπκπηψκαηα.  ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα 

είδε  ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ θαη ν αληίθηππνο ζηε δσή ησλ παηδηψλ. ην 

ηξίην θεθάιαην παξαηίζεληαη ην πσο εκθαλίδνληαη νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

ζηε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη πσο αμηνινγνχληαη. Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηε παξέκβαζε ζηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηε πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε. Αλαιπηηθφηεξα αλαθέξνληαη πξψηκεο ελδείμεηο ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο, ηα ηεζη πξψηκεο παξέκβαζεο, 

ν ξφινο ηνπ λεπηαγσγνχ θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζηε 

πξνζρνιηθή ειηθία. ην πέκπην θεθάιαην δηαηππψλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, θαζψο επίζεο θαη ε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηηο Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 



[8] 

 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαθέξνληαη νη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο, ε 

κεζνδνινγία, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή αξζξνγξαθία, ηα 

πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ησλ ηειεπηαίσλ δέθα εηψλ, ζηε 

ζπγθξηηηθή ζεψξεζε θαη κειέηε ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ κε θνηλή ζπληζηακέλε ηελ 

αλίρλεπζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ αιιά θαη ηε δηδαζθαιία ζηα παηδηά κε 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ πξνζρνιηθή θπξίσο ειηθία. ηελ έξεπλα 

παξαηίζεληαη φρη κφλν εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο εξεπλεηψλ θαη 

επηζηεκφλσλ, αιιά θαη ηηο δηθέο κνπ πξνηάζεηο γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ φξσλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ε ζπδήηεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηέινο νη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο 

έξεπλεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  1ν : Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη Πξνζρνιηθή 

Δθπαίδεπζε 

1.1 Δηζαγωγή ζηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

 

1.1.1 Θεωξεηηθή πξνζέγγηζε 

 

 Ζ παξνπζία ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλε 

κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ ελ γέλεη, ηε 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ πξφθεηηαη λα επηηειεζζεί, θαζψο 

επίζεο ηε ρξνληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πίεζε ηελ νπνία βηψλεη ν καζεηήο (Foss, 2013).  

Οη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έρνπλ δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο θαη δελ είλαη ιίγεο νη 

θνξέο πνπ είλαη ηφζν κεγάιεο πνπ επί ηεο νπζίαο πξφθεηηαη γηα ζρνιηθή αδπλακία πνπ 

νδεχεη ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο δε δχλαληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη έηζη ρξήδνπλ αδήξηηεο αλάγθεο κηαο εμαηνκηθεπκέλεο 

δηδαζθαιίαο πνπ ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο (Foss, 2013). Σέηνηεο πεξηπηψζεηο 

αληηκεησπίδνληαη κε ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε. 

 Ζ ηζηνξία ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (ΔΜΓ) είλαη πνιχ θαιά 

ηεθκεξησκέλε θαη απηφ δείρλεη πφζν ζεκαληηθή είλαη απηή ε θαηεγνξία ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή. Χζηφζν, απφ ηελ αξρή ππήξρε ε αλάγθε ηεο αλαγλψξηζεο ελφο νξηζκνχ πνπ ζα 

αληηθαηφπηξηδε θαιχηεξα ηε θχζε ησλ ΔΜΓ θαη θαζηεξψζεθε γηα ιφγνπο πέξα απφ ηελ 

απφθηεζε δηθαησκάησλ απφ ηε θπβέξλεζε. 
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1.1.2 Οξηζκνί  

 

 Οη γεληθφηεξεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο νη νπνίεο 

ζεκεηψζεθαλ κεηά ην πέξαο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαζψο επίζεο θαη ε 

γελίθεπζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ε αμία ηεο κάζεζεο ήηαλ πην έθδειε κε 

απνηέιεζκα λα ζπλδεζεί άκεζα κε ηελ παξαγσγηθφηεηα αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή θαη 

θνηλσληθή θαηαμίσζε ηνπ αηφκνπ (Νηθνιφπνπινπ, 2008). πλεπψο, ε νκάδα παηδηψλ 

κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ήξζε ζην πξνζθήλην πνιιψλ επηζηεκνληθψλ 

θιάδσλ, φπσο ηαηξηθήο, παηδνςπρηαηξηθήο, ςπρνινγίαο θαη παηδαγσγηθήο θαη άιια. 

Απφ ην 1962, πνπ ν φξνο «Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

πξψηε θνξά απφ ηνλ Kirk, έρεη πξνθχςεη κηα πιεζψξα νξηζκψλ νη νπνίνη 

δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηελ θπξίαξρε αληίιεςε θάζε επνρήο ζρεηηθά κε ηε θχζε 

ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή δελ έρεη πεξαησζεί αθφκε 

θαη νη επηζηήκνλεο ζπλερίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο γηα βειηίσζε ηνπ νξηζκνχ 

(Παληειηάδνπ, 2000).  

 Ο νξηζκφο ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ απφ ην IDEA (2004) 

αληηπξνζσπεχεη ηνλ νξηζκφ κε ηε κεγαιχηεξε ππνρξεσηηθή επηξξνή απφ ηνπο νξηζκνχο 

γηα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Όπσο δηαηππψζεθε απφ ην IDEA (2004), νη 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο νξίδνληαη σο: 

 Γεληθά- ν φξνο «εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία» ζεκαίλεη κηα δηαηαξαρή ζε κηα ή 

πεξηζζφηεξεο βαζηθέο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε θαηαλφεζε ή ηε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο, νκηινχκελεο, γξαπηήο ή  δηεθπεξαίσζεο καζεκαηηθψλ 

ππνινγηζκψλ. 
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 Γηαηαξαρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη- Απηφο ν φξνο ζπκπεξηιακβάλεη δηαηαξαρέο 

φπσο αληηιεπηηθή αληθαλφηεηα, εγθεθαιηθή βιάβε, κηθξή εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία, 

Γπζιεμία θαη αλαπηπμηαθή αθαζία. 

 Γηαηαξαρέο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη- Απηφο ν φξνο δελ ζπκπεξηιακβάλεη 

έλα καζεζηαθφ πξφβιεκα πνπ είλαη θπξίσο απνηέιεζκα νπηηθήο, αθνπζηηθήο ή 

θηλεηηθήο αλαπεξίαο, λνεηηθήο αλαπεξίαο, ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο ή 

πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ ή νηθνλνκηθψλ κεηνλεθηεκάησλ (Kavale, Spaulding & 

Beam, 2009) 

 Ο πιένλ απνδεθηφο θαη ζχγρξνλνο νξηζκφο είλαη εθείλνο ησλ Kavale, Spauding 

& Beam (2009), θαζψο θαηαθέξλεη λα επηθεληξσζεί ζην ηη είλαη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο, αλαθέξεη ηνπο ηξφπνπο εκθάληζεο ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ ζηε 

θαζεκεξηλή δσή θαη λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο εηδηθέο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο απφ 

άιιεο ζπγγελείο θαηαζηάζεηο (Αγαιηψηεο, 2013). 

 ύκθσλα κε ηνπο Kavale, Spaulding & Beam (2009) «Η εηδηθή καζεζηαθή 

δπζθνιία αλαθέξεηαη ζε εηεξνγελείο ζπζηάδεο δηαηαξαρώλ νη νπνίεο εκπνδίδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ νκαιή αθαδεκατθή πξόνδν, ζε πνζνζηό 2% έσο 3% ηνπ καζεηηθνύ 

πιεζπζκνύ. Η έιιεηςε πξνόδνπ γίλεηαη εκθαλήο ζηε ζρνιηθή απόδνζε, ε νπνία 

παξακέλεη θάησ από ηηο πξνζδνθίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξνλνινγηθή θαη λνεηηθή 

ειηθία, αθόκε θαη όηαλ παξαζρεζεί πςειήο πνηόηεηαο δηδαζθαιία. Η πξσηαξρηθή 

εθδήισζε ηεο έιιεηςεο πξνόδνπ είλαη ε ζεκαληηθή ππν-επίδνζε ζε κηα από ηηο βαζηθέο 

πεξηνρέο δεμηνηήησλ (δειαδή αλάγλσζε, καζεκαηηθά, γξαθή), ε νπνία δελ ζπλδέεηαη κε 

αλεπαξθείο εθπαηδεπηηθέο, δηαπξνζσπηθέο, πνιηηηζκηθέο-νηθνγελεηαθέο ή/θαη θνηλσληθό-

γισζζηθέο εκπεηξίεο. Η πξσηαξρηθή δηαθνξά κεηαμύ ηθαλόηεηαο θαη επίδνζεο κπνξεί λα 

έρεη ηε κνξθή ειιείςεσλ ζηε γισζζηθή ηθαλόηεηα, ζηε γισζζηθή ιεηηνπξγία, ζηηο 
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λεπξνςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο ή ζε νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκό ηέηνησλ ειιείςεσλ, νη 

νπνίεο ζεσξείηαη όηη πξνθύπηνπλ από δπζιεηηνπξγίεο ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Η εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία είλαη κηα δηαθξηηή θαηάζηαζε πνπ δηαθνξνπνηείηαη από ηε 

γεληθεπκέλε καζεζηαθή απνηπρία δηάκεζνπ κηαο κέζνπ όξνπ ή άλσ ηνπ κέζνπ όξνπ (>90) 

γλσζηηθήο ηθαλόηεηαο θαη ελόο πξνθίι καζεζηαθώλ δεμηνηήησλ πνπ εκθαλίδεη ζεκαληηθή 

δηαζπνξά, ππνδειώλνληαο πεξηνρέο δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηώλ. Η θύξηα καζεζηαθή 

δπζθνιία κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη από δεπηεξεύνπζεο δπζθνιίεο, νη νπνίεο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ην ζρεδηαζκό εληαηηθήο, εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο εηδηθήο 

αγσγήο, πνπ απεπζύλεηαη ζην πξσηαξρηθό πξόβιεκα.» 

 Με ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ελδέρεηαη λα ζπλππάξρνπλ πξνβιήκαηα   

ζε θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο απηνειέγρνπ, θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη αδηάιεηπηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηα νπνία δελ είλαη απφ κφλα ηνπο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη κε άιιεο θαηαζηάζεηο κεηνλεμίαο φπσο λνεηηθή 

πζηέξεζε ή αθφκε λα δέρνληαη επηδξάζεηο εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ φπσο πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο, αλεπαξθή δηδαζθαιία νπφηε απφ κφλεο ηνπο δε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλεο γηα ην άηνκν (Lavoie, 2009). Ζ αδπλακία ηνπ παηδηνχ λα 

θαιχςεη ηηο ζρνιηθέο απαηηήζεηο θαη λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο ιεηηνπξγεί θαζνξηζηηθά 

ζηελ χπαξμε ή φρη ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ νη νπνίεο αλακθηζβήηεηα 

απνηεινχλ έλα θνηλσληθφ γεγνλφο (Foss, 2013).   

 Δηπκνινγηθά ν φξνο δπζιεμία είλαη ειιεληθφο θαη πξνέξρεηαη απφ ην κφξην δπζ, 

πνπ ππνδειψλεη δπζθνιία, θαη ηε ιέμε ιφγνο, πνπ ζηα αξραία ειιεληθά ζεκαίλεη 

„ιέμε‟. Δπνκέλσο, ν φξνο αλαθέξεηαη ζε „δπζθνιία κε ηηο ιέμεηο‟. Ζ δπζιεμία δελ είλαη 

θαηά βάζε κηα δηαηαξαρή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Ο πξνθνξηθφο ιφγνο ησλ δπζιεμηθψλ 

παηδηψλ είλαη θπζηνινγηθφο αλ θαη ζπρλά θησρφο θαη ιαθσληθφο. Σν γξαπηφ ζχζηεκα 
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ηεο γιψζζαο κε ηα ζχκβνια θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ είλαη εθείλν πνπ πξνθαιεί 

πξνβιήκαηα ζηα δπζιεμηθά παηδηά (Γξάθνο, 1998).  

 Οη πξνζπάζεηεο γηα έλαλ ζαθή νξηζκφ ηεο δπζιεμίαο ρξνλνινγνχληαη απφ ηα 

ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα. Οη πξψηνη νξηζκνί δηαηππψζεθαλ απφ γηαηξνχο, πξάγκα 

αλακελφκελν, αθνχ απηνί ήηαλ θαη νη πξψηνη κειεηεηέο ηνπ θαηλνκέλνπ. Αθνινχζεζε 

κηα ζηξνθή πξνο θνηλσληνινγηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ζεσξήζεηο ηεο δπζιεμίαο θαη, 

αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα έγηλε ιφγνο γα ηε δπζιεμία σο „ζχλδξνκν‟ πνπ δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Ζ ηδέα απηή είρε ζεκαληηθή επίδξαζε 

ηφζν ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δπζιεμίαο φζν θαη ζηελ πξάμε. ήκεξα φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο κηινχλ γηα ην «ζχλδξνκν δπζιεμίαο»: έλα ζχλνιν 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαθέξνπλ ζε βαζκφ ζνβαξφηεηαο απφ άηνκν ζε άηνκν (Miles, 

1993∙ Thomson, 1990∙  Turner, 1997∙  BDA, 2003, 2004, 2005). 

 Καηά ηνλ Jean Cheng Gorman (2004), ν φξνο δπζιεμία ρξεζηκνπνηείηε ζπρλά 

γηα λα αλαθεξζεί ζε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, θαη είλαη νηθείνο φξνο γηα πνιινχο 

αλζξψπνπο. Κάπνηνη ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πεξηγξάςνπλ φια ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε αλάγλσζε θαη γξαθή ή θάπνηνη αληηιακβάλνληαη ηελ δπζιεμία ζαλ έλα 

πξφβιεκα κε αληηζηξνθέο γξακκάησλ (π.ρ λα γξάθνπλ «3» αληί γηα «ε»). Παξ‟ φιε ηελ 

δηακάρε, ε δπζιεμία έρεη δηαγλσζζεί ζσζηά σο έλαο ηχπνο αλαγλσζηηθήο αληθαλφηεηαο 

θαη ζρεηηθά κε άιινπο ηχπνπο Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ έρεη θαηαλνεζεί 

ζσζηά. Ζ θχξηα δπζθνιία ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε θσλνινγηθή επεμεξγαζία. Κάζε 

γιψζζα απνηειείηε απφ θσλήκαηα. Γηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί απηψλ ησλ κηθξψλ 

ερεηηθψλ κνλάδσλ δεκηνπξγνχλ ηηο ιέμεηο. Έλα παηδί κε δπζιεμία παξνπζηάδεη 

δπζθνιία λα δηαθξίλεη ηα θσλήκαηα φηαλ απηά είλαη ζπγθεληξσκέλα ζε κηα ιέμε. 

Αληίζηνηρα, έλα παηδί δπζθνιεχεηαη λα ζπλζέζεη ηα θσλήκαηα ζε ιέμεηο φηαλ γξάθεη. Ζ 

αλάγλσζε γίλεηαη αγγαξεία εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο αλαγλψξηζεο ησλ ερεηηθψλ 
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κνλάδσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηηο ιέμεηο. Ζ νξζνγξαθία θαη ε γξαθή απνηεινχλ πξνθιήζεηο 

γηα ηνλ ίδην ιφγν. Οη αζθήζεηο απνθσδηθνπνίεζεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ αξηζκψλ ησλ 

ζπιιαβψλ ζε κηα ιέμε είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιεο γηα παηδηά κε δπζιεμία. 

 

1.1.3 Σα γλωξίζκαηα ηωλ καζεηώλ κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

 

Σα πην βαζηθά γλσξίζκαηα ησλ παηδηψλ κε κέηξηεο θαη ζνβαξέο Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ αζθνχλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

είλαη ηα παξαθάησ (Bonifacci, Storti, Tobia & Suardi, 2015) :  

 Σν παηδί είλαη αλήζπρν, βξίζθεηαη ζε ζχγρπζε θαη δπζθνιεχεηαη λα εζηηάζεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ 

 Αδπλαηεί λα ζπλππάξμεη αξκνληθά κε παηδηά ηεο ίδηαο ειηθίαο 

 Παξνπζηάδεη δπζθνιία ζηελ αλάπηπμε ησλ ιεπηψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ φπσο 

λα πηάζεη ηνλ ζηπιφ γηα λα γξάςεη 

 Παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ νξζνγξαθία 

 Γπζθνιία λα μερσξίδεη γξάκκαηα θαη αξηζκνχο  

 Ζ ηθαλφηεηα ηεο αλάγλσζεο είλαη έληνλα πεξηνξηζκέλε 

 Ακπδξή κλήκε  

 Αιιαγή ζπκπεξηθνξάο απφ κέξα ζε κέξα 

 Γελ είλαη εππξνζάξκνζην θαη δε κπνξεί ηηο αιιαγέο  

 Ηδηφξξπζκε ζπκπεξηθνξά ζε θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο (Foss, 2013) 

 Έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο 

 Δκθάληζε δηαηαξαρψλ ζε κία ή πην πνιιέο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο 

(αληηιεπηηθέο, δηεξγαζίεο κλήκεο) 
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 Γπζθνιία ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ, ζηελ ηαμηλφκεζε θαη απνζήθεπζε θαζψο 

θαη ζηελ νξγάλσζε πιεξνθνξηψλ πνπ ηίζεληαη πξνο επεμεξγαζία  

 Παξνξκεηηθφηεηα, ιχλνπλ αζθήζεηο ή πξνβιήκαηα ρσξίο λα ζθέθηνληαη. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη δελ έρεη αλαπηχμεη ηηο θαηάιιειεο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

ηνπ δψζνπλ ηελ επθαηξία λα αμηνινγήζεη ηηο εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο θαη λα 

ηηο αλαθαιεί ζηε κλήκε φηαλ ρξεηάδεηαη . 

 Φαίλεηαη λα απνδηνξγαλψλνληαη ζε θιίκα έληαζεο θαη άγρνπο 

 Αθνινπζνχλ απιέο νδεγίεο θαη απνθεχγνπλ ηα ζχλζεηα πνπ πεξηέρνπλ πνιιέο 

έλλνηεο καδί 

 Αδέμηα ζηηο θηλήζεηο, ρσξίο λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ θηλεηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ 

 Σν παηδί κεηαβαίλεη απφ ηε  κηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ άιιε ρσξίο λα ηειεηψλεη 

απηφ πνπ έρεη μεθηλήζεη (Harwell & Jakcson, 2008) 

 Κξαηνχλ πνιχ ζθηρηά ην κνιχβη κε απνηέιεζκα λα θνπξάδνληαη εχθνια 

   ηα παηδηά κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο απνδίδνληαη θάπνηα ζπκπηψκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ςπρνινγηθφ ηνπο ππφβαζξν, φπσο είλαη ε αδπλακία δηαρείξηζεο 

ηνπ άγρνπο, ε ρακειή απηναληίιεςε, αηζζήκαηα κεηνλεμίαο θαη αληθαλφηεηαο αιιά θαη 

αδπλακία ηαχηηζεο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα κε ηνπο δαζθάινπο σο ππνθαηάζηαηα 

γνλετθψλ πξνηχπσλ, ε έληνλε αλεζπρία γηα απνηπρία θαζψο θαη νη κεησκέλεο 

δπλαηφηεηεο πξνζαξκνγήο ζε θαηλνχξηεο θαηαζηάζεηο (Harwell & Jakcson, 2008).  
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1.1.4  Η  ηαμηλόκεζε ηωλ Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ 

 

 Με βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ρσξίδνληαη 

ζε ηξεηο   νκάδεο : 

Α. Γπζθνιίεο ηεο αλάγλωζεο ή δπζιεμία. Ίζσο είλαη ε πην επξέσο δηαδεδνκέλε εηδηθή 

καζεζηαθή δηαηαξαρή πνπ αζθεί έληνλε επηξξνή ζηελ αλαγλσζηηθή δεμηφηεηα, ελψ 

ππάξρεη ζνβαξφ ελδερφκελν λα παξνπζηάδνληαη θαη ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο γξαπηήο 

έθθξαζεο αιιά θαη ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο (Harwell & Jakcson, 2008).  Σν 

δπζιεμηθφ παηδί δελ έξρεηαη αληηκέησπν κε πξνβιήκαηα φξαζεο ή κε ρακειή 

λνεκνζχλε. 

Β. Γηαηαξαρή ηεο γξαπηήο έθθξαζεο-Γπζγαξθία. Απηή είλαη εκθαλήο φηαλ 

εθδειψλνληαη ζνβαξέο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ ή ηνπ εθήβνπ ζε θαηαζηάζεηο νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε δεμηφηεηεο γξαθήο φπσο νξζνγξαθία, γξαπηή έθθξαζε, ζεκεία ζηίμεο, 

νξγάλσζε θαη δνκή ελφο γξαπηνχ θεηκέλνπ. Δίζηζηαη νη δπζθνιίεο απηέο λα 

ζπλππάξρνπλ κε κεησκέλεο γξαθνθηλεηηθέο ηθαλφηεηεο (Foss, 2013).  

Γ. Γηαηαξαρή ζηα καζεκαηηθά ε δηζαξηζκεζία. Σν παηδί αδπλαηεί λα αξηζκήζεη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην παηδί παξνπζηάδεη δηάθνξεο δπζθνιίεο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

αξηζκψλ αιιά θαη ησλ αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ, ζηελ απνκλεκφλεπζε ηεο πξνπαίδεηαο 

αιιά θαη ζηελ θαηαλφεζε αθεξεκέλσλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαζψο θαη ζηελ επίιπζε 

ησλ αζθήζεσλ.   

  



[17] 

 

1.1.4 Αίηηα ηωλ Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ 

 

Οη πηζαλέο αηηίεο νη νπνίεο πξνθαινχλ ηε γισζζηθή πζηέξεζε είλαη πνιιέο θαη 

πνηθίιεο, ζπάληα ππάξρεη κφλν έλαο παξάγνληαο πνπ ηελ πξνθαιεί. Πέξα απφ ηηο ήπηεο 

κνξθέο ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, ε δπζθνιία ζπλήζσο πεγάδεη απφ κηα 

ζχλζεζε απφ ζρεηηθέο αηηίεο (Μπιάηζηνπ, 2010). Οη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ησλ 

Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ άιινηε ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαη άιινηε ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο (Παληειηάδνπ, 2011) : 

 Πξνδηαζεζηθνί- νξγαληθνί παξάγνληεο. Έλαο απφ ηνπο πην βαζηθνχο ιφγνπο 

είλαη ε δπζιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ. Κάπνηνη επηζηήκνλεο έρνπλ ππνζηεξίμεη 

φηη νη δηαηαξαρέο ζηνλ ιφγν θαη ηελ νκηιία ζρεηίδνληαη κε αλσκαιίεο ηνπ 

αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ θαη άιινη ζεσξνχλ ηε δπζιεμία απνηέιεζκα ησλ 

πνηθίισλ πεξηνρψλ ηεο βιάβεο (Φισξάηνπ, 2009).  

 

  Γελεηηθνί παξάγνληεο. Γηάθνξεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ κε κνλνδπγψηεο δηδχκνπο 

απέδεημαλ φηη ην πξφβιεκα είλαη θιεξνλνκηθφ (Σδνπξηάδνπ & Μπάξκπαο, 

2009) 

 Νεπξνβηνινγηθνί παξάγνληεο. Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην θχιν 

αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ αλδξνγφλσλ νξκνλψλ. Έηζη νη γπλαίθεο ππεξέρνπλ 

ζηηο ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο ελψ νη άλδξεο ζηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ. Δπίζεο 

παξαηεξήζεθε δηαθνξά ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηνπ 

εγθεθάινπ ζηα παηδηά πνπ έρνπλ ή πνπ δελ έρνπλ Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο (Σδνπξηάδνπ & Μπάξκπαο, 2009). 

 Γλωζηαθνί παξάγνληεο. Καηαηάζζνληαη νη νπηηθν-ρσξν-αληηιεπηηθέο 

δηαηαξαρέο φπνπ ε δπζρέξεηα έρεη απνδνζεί ζηελ δπζιεηηνπξγία ηεο 
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καθξνθπηηαξηθήο νδνχ. Οη αθνπζηηθν-γισζζηθέο δηαηαξαρέο πνπ ζπλνδεχνληαη 

κε ζπρλά θησρφ ιεμηιφγην, δπζθνιία ζηελ αλάθιεζε ιέμεσλ, ζηε γλψζε 

ελλνηψλ, ζηε ζεκαζηνινγία, ζην κεηαθνξηθφ ιφγν, ζηελ ζεηξνζέηεζε εηθφλσλ 

θαη δηαδνρή γεγνλφησλ, ζηελ αθήγεζε, ζηελ πξαγκαηνινγία. Οη δηαηαξαρέο 

θαηά ηελ ελζσκάησζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αηζζεηεξηαθψλ εξεζηζκάησλ πνπ 

επηθξαηεί ζηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα, ζηε δπζιεηηνπξγία ηεο κλήκεο 

εξγαζίαο θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπιιαβηζκνχ θαη ηεο αλάγλσζεο. 

(Κσηζνπνχινπ, 2007) 

 Πεξηβαιινληηθνί- ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο. Τπάξρνπλ αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ζηνλ θνηλσληθφ, ςπρνινγηθφ 

θαη καζεζηαθφ ηνκέα. Απηφ βέβαηα εμαξηάηαη απφ ηα ηξαπκαηηθά βηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ θαηά ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία ή αθφκε θαη πην λσξίο, ηηο πξνζδνθίεο 

θαη απαηηήζεηο ησλ γνληψλ, ελδερφκελε ζπλαηζζεκαηηθή πίεζε απφ ηνπο γνλείο 

(άγρνο, θφβν), αθφκε θαη ηελ αλεπαξθή δηδαζθαιία πνπ δε θαιχπηεη ηηο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ (Φισξάηνπ, 2009). 

 

1.1.5 πκπηώκαηα 

 

 Παξφια απηά φκσο ππάξρνπλ θάπνηα γλσξίζκαηα αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή 

θάζε ηνπ παηδηνχ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ πξνκήλπκα γηα ηπρφλ 

αλεζπρεηηθέο δπζθνιίεο ζηελ άξζξσζε ηνπ ιφγνπ θαη ζηελ νκηιία, αιιά θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο θίλεζεο θαη ηνπ ιφγνπ κε πνιιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ 

αληίθηππν ζηε ζρνιηθή δσή θαη δξάζε ηνπ παηδηνχ (Μπιάηζηνπ, 2010). Ζ ζνβαξφηεηα 

ηεο θαηάζηαζεο θαίλεηαη απφ ηελ εμέιημε ηεο καζεζηαθήο δπζθνιίαο. Παξαθάησ ζα 
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δνχκε θάπνηεο ελδείμεηο ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ 

παηδηνχ (Μπιάηζηνπ, 2010) :  

 

Μέρξη ηελ ειηθία ηωλ δύν εηώλ :  

 Σν ιεμηιφγην ηνπ παηδηνχ είλαη θησρφ θαη ρξεζηκνπνηεί ειάρηζηεο ιέμεηο 

 Απφ ηελ νκηιία δελ αληηιακβάλεηαη θαλείο ην λφεκα, δελ είλαη εχιεπηα ηα φζα 

ζέιεη λα πεη 

 πλδπάδεη πνιιέο ιέμεηο καδί γηα λα θηηάμεη κηα ζχληνκε θξάζε ή κηα κηθξή 

πξφηαζε 

Μέρξη ηελ ειηθία ηωλ ηξηώλ εηώλ :  

 Ζ νκηιία ζπλερίδεη λα κελ είλαη θαηαλνεηή 

 Κάλεη ρξήζε ζε ειάρηζηα ξήκαηα θαη δε ρξεζηκνπνηεί ζρεδφλ θαζφινπ επίζεηα 

θαη άξζξα  

 Αδπλαηεί λα ζρεκαηίζεη θαη ηε πην απιή πξφηαζε 

 Απνθεχγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη πιεζπληηθφ αξηζκφ γηαηί δπζθνιεχεηαη ηδηαίηεξα  

Μέρξη ηελ ειηθία ηωλ ηεζζάξωλ εηώλ: 

 Γπζθνιεχεηαη λα μεθηλήζεη κηα πξφηαζε θαη επίζεο δπζθνιεχεηαη ζηελ 

επαλάιεςε ζπιιαβψλ ή ιέμεσλ  

 Υξεζηκνπνηεί κηθξέο πξνηάζεηο πνπ δελ έρνπλ ζσζηή ζχληαμε κε απνηέιεζκα 

λα κελ είλαη θαηαλνεηέο 

 Γε κπνξεί λα αθεγεζεί ή λα δηεγεζεί θάηη πνπ έγηλε πξφζθαηα  
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1.2 Σα θπξία γλωξίζκαηα ηωλ Δηδηθώλ  Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ θαη ν 

αληίθηππνο ζηε δωή ηνπ παηδηνύ 

 

1.2.1 Σα απαηηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά κε βάζε ηελ ειηθηαθή θάζε ηνπ παηδηνύ  

 

Μέρξη ηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ, δειαδή ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, θάζε παηδί 

είλαη εχινγν λα έρεη εμνηθεησζεί κε ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα κε ηελ έλλνηα λα ζπληάζζεη 

πξνηάζεηο ζηνλ ιφγν ηνπ θαη λα βγαίλεη λφεκα απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ ζρεκαηίδεη. Σνλ 

πξψην ξφιν γηα ηε γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ έρεη ε νηθνγέλεηα θαη δεπηεξεχσλ 

παξάγνληαο είλαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ καζαίλνληαο ην παηδί ηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο (Σδνπξηάδνπ & Μπάξκπαο, 2009). Πξηλ ηε ζρνιηθή ηνπο θνίηεζε, ηα 

παηδηά έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηνλ γξαπηφ ιφγν εθφζνλ αθφκε θαη κέζα απφ 

κνπληδνχξεο θαη δσγξαθηέο ην παηδί έρεη απνθηήζεη ήδε κηα νηθεηφηεηα, απιά εθθξεκεί 

ε νξζή γξαθή ζην Γεκνηηθφ. Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ην παηδί 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε γιψζζα κέζα απφ ηελ νπνία  αληαιιάζζεη κελχκαηα θαη 

εξεζίζκαηα θαη επηθνηλσλεί θαη αξγφηεξα κεγαιψλνληαο εμεηάδεη ηε κνξθνινγία θαη 

ηνπο θαλφλεο ηεο γιψζζαο (Σάληαξνο, 2011).  

 Απφ ηελ ειηθία ησλ 2 εηψλ θαη κεηά, ηα παηδηά ζπλδπάδνπλ ιέμεηο θαη αξρίδνπλ 

λα ζρεκαηίδνπλ πξνηάζεηο (Brown & Fraser, 1963). ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ, ηα παηδηά 

θαηαθηνχλ κνξθνινγηθνχο θαη γξακκαηηθνχο θαλφλεο γηα ηελ θιίζε ησλ ξεκάησλ θαη 

ησλ νπζηαζηηθψλ θαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ πιεζπληηθνχ αξηζκνχ. Χζηφζν, έρνπλ ηελ 

ηάζε λα γεληθεχνπλ ηε ρξήζε ησλ θαλφλσλ απηψλ γηα λα δηαρεηξηζηνχλ κνξθνινγηθά 

άγλσζηεο ιέμεηο (Berko, 1958). Γηα παξάδεηγκα, ν θαλφλαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο ιαλζαζκέλα απφ ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο αθνξά ζηελ αχμεζε ε- ζηελ 
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θιίζε ησλ παξειζνληηθψλ ρξφλσλ, δειαδή ζρεκαηίδνπλ ηχπνπο φπσο έζειε αληί γηα 

ήζειε (Καηή, 2001). Πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 4.5 εηψλ, ε ζεκαζηνινγηθή αλάπηπμε 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην θαηλφκελν ησλ γεληθεχζεσλ ηνπ πιάηνπο ηεο έλλνηαο, θαηά ην 

νπνίν παξαηεξείηαη ε αληηζηνίρηζε ηεο ιέμεο κε ηε ζεκαζία ηεο ρσξίο, φκσο, λα έρεη 

επηηεπρζεί πιήξσο ε θαηαλφεζή ηεο (Δπζπκίνπ, 1999). Ζ πιήξεο θαηαλφεζε ηεο 

ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ επηηπγράλεηαη ζηαδηαθά θαη εμαξηάηαη απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

θάζε ιέμεο. 

 Σν ιεμηιφγην παξνπζηάδεη ξαγδαία αχμεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο. Σα παηδηά πξνζζέηνπλ πεξίπνπ 50 ιέμεηο θάζε κήλα ζην ιεμηιφγηφ ηνπο 

(Σδνπξηάδνπ, 1995). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα παηδηά ειηθίαο 4 έσο 5 εηψλ 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξί ηηο 2 ρηιηάδεο ιέμεηο (Justice & Pence, 2008), ελψ αληηιακβάλνληαη, 

θαηά κέζν φξν, πεξί ηηο 4 έσο 5 ρηιηάδεο ιέμεηο (Brisk & Harrington, 2007∙ 

Οηθνλνκίδεο, 2003α). Σν παξαγσγηθφ / εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην ησλ λεπίσλ, δειαδή ην 

ζχλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ είλαη πνιχ πην πεξηνξηζκέλν απφ ην 

πξνζιεπηηθφ ιεμηιφγην, δειαδή ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ 

θαη λα θαηαλνήζνπλ (Melka, 1997). χκθσλα κε ηνπο Clark θαη Hecht (1983), ε 

θαηαλφεζε θαη ε παξαγσγή ηνπ ιεμηινγίνπ θαζνδεγνχληαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

λεπξνινγηθνχο κεραληζκνχο. Γλσζηηθνί παξάγνληεο, φπσο ε κλήκε (Chrysochoou, 

Bablekou, Masoura, & Σsigilis, 2012), ν εθηειεζηηθφο έιεγρνο (Nayena Blankson, 

O'Brien, Leerkes, Marcovitch, & Calkins, 2011) θαη ε πξνζνρή (Majerus, Heiligenstein, 

Gautherot, Poncelet, & Van der Linden, 2009) επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ιεμηινγίνπ ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

 ηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ, ηα παηδηά είλαη πιένλ ηθαλά λα δεκηνπξγνχλ πην 

αθεξεκέλεο θαη ζχλζεηεο γισζζηθέο δνκέο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ εθθξάζεηο πνπ 

κνηάδνπλ κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ελήιηθεο (Παπαειηνχ, 2005). Σν ιεμηιφγηφ 
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ηνπο δηεπξχλεηαη ζεακαηηθά θαη ε θαηάθηεζε ησλ βαζηθψλ γξακκαηηθψλ, ζπληαθηηθψλ 

θαη κνξθνινγηθψλ θαλφλσλ ηνχο επηηξέπεη λα ζρεκαηίδνπλ πξνζηαθηηθνχο ηχπνπο, 

εξσηήζεηο θαη αξλεηηθέο πξνηάζεηο. Σν ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηεί ην παηδί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ 

(Longoria, Page, Hubbs-Tait, & Kennison, 2009), ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπ (Cohen 

& Mendez, 2009), ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

(Kubicek & Emde, 2012), ηελ θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηηο ζρνιηθέο ηνπ 

επηδφζεηο (Hemphill & Tivnan, 2008). 

 

1.2.2 Σα θύξηα γλωξίζκαηα ηωλ Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ  

 

 Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία κπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο ζηα παηδηά κε 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ έλλνηα ηεο αληίιεςεο, ηεο 

γιψζζαο, ηεο κλήκεο θαη ηεο επηθέληξσζεο πξνζνρήο. Ζ αληίιεςε είλαη ε ηθαλφηεηα 

ηνπ εγθεθάινπ λα παίξλεη πιεξνθνξίεο θαη εξεζίζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ θαη λα ηηο 

εξκελεχεη, λα ηηο νξγαλψλεη θαη λα ηηο απνζεθεχεη (Σξίγθα-Μεξηίθα, 2010). Σα παηδηά 

παξφιν πνπ ιεηηνπξγεί θαιά ε φξαζε θαη ε αθνή ηνπο, παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνίεζε 

απφ ηα ππφινηπα παηδηά ζηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή αληίιεςε θαη επεμεξγαζία 

αζθψληαο επηξξνέο ζηελ πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή ειηθία θαη ηδίσο ζηελ εκπεηξία ηεο 

πξψηεο επαθήο κε ην βηβιίν φζνλ αθνξά ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα (Σάληαξνο, 

2011). Υξεηάδεηαη δε λα επηζεκαλζεί φηη αλ θαη νη γλψκνλεο απηνί είλαη ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ γηα ηνλ ιφγν φηη 

ππάξρνπλ άιινη παξάγνληεο φπσο παξάδεηγκα ε θσλνινγηθή επεμεξγαζία πνπ αζθεί 

επηξξνή ζηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα πνπ πξναλαθέξακε (Σάληαξνο, 2011).  
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 Όζνλ αθνξά ηελ νπηηθή αληίιεςε θαη επεμεξγαζία, κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

παξνπζηάδνληαη δηάθνξα πξνβιήκαηα ζηελ αληίιεςε ησλ ζρέζεσλ ηνπ ρψξνπ φπνπ 

ππάξρεη κεγάιε δπζθνιία ζηα παηδηά λα αληηιεθζνχλ αληηθείκελα, λα μερσξίζνπλ ην 

δεμί απφ ην αξηζηεξφ θαη λα αμηνινγήζνπλ ζσζηά ηελ απφζηαζε ή ηελ ηαρχηεηα ζε 

θάηη. πλεπψο ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθία ή ηεο πξψηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο ζην 

Γεκνηηθφ είζηζηαη λα είλαη αδέμηα ζηηο θηλεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ράλνπλ ηα πξνζσπηθά 

ηνπο αληηθείκελα πνιχ εχθνια θαη δπζθνιεχνληαη λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζην ραξηί 

(Σάληαξνο, 2011).  

Όπσο παξαηεξεί ε Παληειηάδνπ (2011), νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

ζρεκαηίδνπλ αλνκνηνγελείο νκάδεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αδπλακία δφκεζεο ελφο 

θεληξηθνχ πξνθίι. Τπάξρεη κηα αζπκθσλία ζηελ εμέιημε ησλ επηκέξνπο ηθαλνηήησλ 

(πνιχ θαιέο ηθαλφηεηεο ζε θάπνηνπο ηνκείο θαη αδηθαηνιφγεηα ρακειέο ζε θάπνηνπο 

άιινπο). Έηζη, ν νξηζκφο ηεο NJCLD
1

 ηνλίδεη ηδηαίηεξα ηελ αλνκνηνγέλεηα, ηελ 

νξγαληθή αηηηνινγία , ηελ ελδνγελή θχζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, ηε 

δηαρξνληθφηεηά ηνπο θαζψο θαη ηνλ απνθιεηζκφ άιισλ δηαηαξαρψλ. 

  Οη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, παξφηη, εμαηηίαο ηεο πνιπκνξθίαο ηνπο, 

πθίζηαηαη αλνκνηνγελείο νκάδεο παηδηψλ, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη πεξηιακβάλνπλ 

νξηζκέλα θνηλά ζηνηρεία ηα νπνία εληνπίδνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη  ε θπζηνινγηθή Ννεκνζχλε, νη επαξθείο 

αηζζεηεξηαθέο ηθαλφηεηεο, ζρνιηθή επίδνζε θαηψηεξε απ‟ απηή πνπ δηθαηνινγεί ην 

λνεηηθφ ηνπο επίπεδν, νη εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο θαη ε ειηθία ηνπο, αζπκθσλία ζηελ 

εμέιημε ησλ επηκέξνπο ηθαλνηήησλ, θσλνινγηθή αλεπάξθεηα (ε δπζθνιία ηνπ παηδηνχ 

δειαδή λα αληηιεθζεί θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζσζηά ηα δνκηθά ζηνηρεία ζηα νπνία 

αλαιχεηαη θάζε ιέμε) θαη αληηιεπηηθέο δπζιεηηνπξγίεο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). 
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 Οη Αληηιεπηηθέο Γπζιεηηνπξγίεο, σο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ παηδηψλ κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, πεξηιακβάλεη ειιείκκαηα αθνπζηηθήο, νπηηθήο, θηλαηζζεηηθήο 

αληίιεςεο, γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ζπγθέληξσζεο, πξνζνρήο-κλήκεο, θησρέο 

κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, πξνβιήκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο θχζεο 

θαζψο θαη πξνζσπηθήο νξγάλσζεο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ειιείκκαηα αθνπζηηθήο αληίιεςεο αλαθέξνληαη ζε παηδηά 

κε άξηηα αθνή πνπ δπζθνιεχνληαη λα δηαθξίλνπλ παξφκνηνπο ήρνπο (αθνπζηηθή 

δηάθξηζε), λα ηνπο αθνχζνπλ θαη λα ηνπο ζπκεζνχλ κε ηε ζσζηή ζεηξά (αθνπζηηθή 

αθνινπζία θαη κλήκε), λα θάλνπλ ζχλζεζε ήρσλ θαη λα αληηιεθζνχλ ζσζηά ηνπο 

ξπζκνχο ( αθνπζηηθή ζχλζεζε- αθνπζηηθφο ξπζκφο). Καηά ην ηαζηλφ (1999) ε κάζεζε 

κέζσ αθνήο θαίλεηαη λα κελ είλαη ηδηαίηεξα εχθνιε γηα ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ 

ειιείκκαηα αθνπζηηθήο αληίιεςεο.  

 Ζ νπηηθή αληίιεςε πεξηιακβάλεη δεμηφηεηεο φπσο αλαγλψξηζε, δηάθξηζε θαη 

ηαχηηζε κνξθψλ θαη ζρεκάησλ, νπηηθή κλήκε, νινθιήξσζε θαη αλαπαξαγσγή νπηηθψλ 

παξαζηάζεσλ, αληίιεςε νπηηθνχ ξπζκνχ, κλήκε νπηηθψλ αθνινπζηψλ θαη αληίιεςε 

νπηηθψλ παξαζηάζεσλ κε ρξνληθή αιιεινπρία (Πνιπρξνλνπνχινπ, 1997, 2010). 

ρεηηθά κε ηα ειιείκκαηα θηλαηζζεηηθήο αληίιεςεο πξνβιήκαηα δεκηνπξγεί ε 

αληίιεςε ηεο δηάζηαζεο, ηνπ κεγέζνπο, ηνπ φγθνπ, ηνπ ζσκαηηθνχ ζρήκαηνο, ηεο 

θαηεχζπλζεο θαη θπξίσο ηεο πιεπξίσζεο. Ζ πιεπξίσζε είλαη ε ζαθήο πξνηίκεζε γηα ηε 

κηα πιεπξά ηνπ ζψκαηνο έλαληη ηεο άιιεο θαηά ηελ εθηέιεζε δηάθνξσλ θηλεηηθψλ 

ελεξγεηψλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

 ηε γιψζζα ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη αξθεηά ζην λα ρσξίδνπλ ηηο πξνηάζεηο ζε 

ιέμεηο, ηηο ιέμεηο ζε ζπιιαβέο θαη ηηο ζπιιαβέο ζε θσλήκαηα. ε γεληθέο γξακκέο ε 

εκθάληζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζηελ αλάγλσζε είλαη άξξεθηα 
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ζπλπθαζκέλε κε ηα πξνβιήκαηα ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν αλαγλσξίδνληαο ηελ θνηλή 

ζπληζηακέλε αλάκεζα ζηνλ γξαπηφ θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (Μπφηζηα, 2007).       

 Οη δπζθνιίεο ηεο πξνζνρήο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο είλαη ηφζν εκθαλείο πνπ 

δχλαηαη λα ζεσξεζεί φηη νη καζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη ζηελ ίδηα 

νκάδα κε εθείλνπο πνπ έρνπλ δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο κε ή ρσξίο 

ππεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Τ). Ζ πξνζνρή έρεη έληνλεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηε κλεκνληθή 

ηθαλφηεηα θαη ακθφηεξεο αζθνχλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ επίδνζε ηνπ καζεηή.  

 

1.2.3 Οη επηπηώζεηο ζηε δωή ηνπ παηδηνύ  

 

Οη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη θάηη ην νπνίν δχλαηαη λα επεξεάζεη 

αξλεηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ αλ δε ιεθζεί άκεζε αληηκεηψπηζε θαη κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ απνθπγή κάζεζεο εμαηηίαο ηεο αζζελνχο κλήκεο, ηεο επεξεαζκέλεο 

αληίιεςεο, ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο δηάζπαζεο πξνζνρήο αιιά θαη ηεο εμάξηεζεο απφ 

ηνπο ελήιηθνπο πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίδνπλ ην παηδί (Σδνπξηάδνπ &Μπάξκπαο, 

2009). Τπάξρεη επίζεο ην ελδερφκελν ην παηδί λα πεξηζσξηνπνηεζεί θνηλσληθά θαη λα 

κε κπνξεί λα ζπλάςεη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είηε γηαηί νη καζεηέο νδεγνχληαη ζην λα 

παξαηήζνπλ ην ζρνιείν είηε γηαηί έρεη σο θπζηθή απφξξνηα ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ 

θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο αιιά θαη ηελ εκθάληζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

(Σάληαξνο, 2011).  

 Σα παηδηά κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δέρνληαη επηξξνέο απφ ηελ 

θνηλσληθή ηνπο απνκφλσζε κε βάζε ηηο δπζθνιίεο θνηλσληθνπνίεζεο πνπ νη ίδηνη 

αληηκεησπίδνπλ (Σξίγθα- Μεξηίθα, 2000). Ζ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα απφδνζεο απφ 
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ηνπο καζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ελδέρεηαη λα ζπλδέεηαη κε ειαθξά 

ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη φπσο ηζρπξίδεηαη θαη ν Μπφηζαο (2007) θπξίσο κεηά απφ 

απνηπρεκέλεο αθαδεκατθέο πξνζπάζεηεο ζηελ ηάμε γηαηί ηε ζηηγκή εθείλε αηζζάλνληαη 

ζηελνρσξεκέλνη (ζει. 112).  

Αλ θαη ε χπαξμε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο είλαη ζπρλή ζε καζεηέο κε 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο δελ απνηεινχλ 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ. Απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη 

πηζαλά απφξξνηα ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ κέζα ζηελ ηάμε θαη ηηο 

αλαηξνθνδνηνχλ άκεζα. Έλαο καζεηήο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ δελ έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα έρεη κηα θνηλσληθή ζέζε κέζα ζηελ ηάμε, επεηδή δελ ηα θαηαθέξλεη 

ζηα καζήκαηα, κπνξεί λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ή λα αληηδξάζεη κέζα απφ 

επηζεηηθφηεηα ή απφζπξζε. Όκσο απηφ ηνλ απνκαθξχλεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

ππφινηπε ηάμε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη ηξνθνδνηεί ηνλ θαχιν θχθιν ηεο ζρνιηθήο 

απνηπρίαο (Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007). Δπηπιένλ ηα παηδηά απηά εθθξάδνπλ ζπκφ 

θαη επηζεηηθφηεηα θαη ελδερνκέλσο ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο είλαη ην θπζηθφ 

απνηέιεζκα ησλ δπζθνιηψλ πνπ ηηο αληηκεησπίδνπλ φπσο γηα παξάδεηγκα έλα παηδί κε 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ δελ έρεη ηελ ππνκνλή λα κείλεη ήξεκν κε ηα 

ππφινηπα παηδηά, πξνθαλψο επηδεηεί λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ή 

αθφκε θαη λα εθθξαζηεί κέζα απφ ηηο επηζεηηθέο ηνπ ζηάζεηο θαη δηαζέζεηο (Σάληαξνο, 

2011).  
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1.3  Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ Πξνζρνιηθή ειηθία  

1.3.1 Δλδεηθηηθά ειιείκκαηα ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία    

 

Καηά ηελ Παληειηάδνπ (2004), ην βαζηθφηεξν πξφβιεκα ησλ Δηδηθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ εκθαλίδεηαη ζηε γισζζηθή επεμεξγαζία θαη ηδηαίηεξα ζηε 

θσλνινγηθή επίγλσζε - ελεκεξφηεηα (ε ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ θσλεκάησλ κηαο 

γιψζζαο). Ζ δηάγλσζε απηψλ αλέξρεηαη ζπλήζσο θαηά ηελ έληαμε ηνπ παηδηνχ ζην 

Γεκνηηθφ αθνχ ζηε πξνζρνιηθή ειηθία αθφκα, δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί κηα ζαθή θαη 

αθξηβή εμαθξίβσζε γηα Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαζψο ιφγσ αλσξηκφηεηαο ηεο 

κηθξήο ειηθίαο πνπ βξίζθεηαη ην παηδί είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλεζπρεηηθά. Χζηφζν, απφ ην λεπηαγσγείν 

θηφιαο, ππάξρνπλ θάπνηα ελδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ πξντδεάδνπλ ελδερνκέλσο παξνχζεο 

ή κεηέπεηηα ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ή δπζθνιίεο κάζεζεο, αλ μεπεξλνχλ αξθεηά 

ηνλ επηζπκεηφ βαζκφ δπζθνιίαο γηα ηελ ειηθία ηνπ. 

Μαθξνρξφληεο έξεπλεο (Catts, H.W., 1986), πνπ δηεξεχλεζαλ ηηο Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία κέρξη θαη ηελ εθεβεία, 

δηαπίζησζαλ, φηη ηα ζπκπηψκαηά ηνπο αξρίδνπλ λα γίλνληαη εκθαλή απφ ηα πξνζρνιηθά 

ρξφληα θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δηαξθνχλ φιε ηε δσή. ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, νη 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο παίξλνπλ ηε κνξθή ειαθξηάο αξγνπνξίαο ζηελ εμέιημε 

ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ θαη αθνπζηηθνθσλεηηθνχ ιφγνπ. ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, δελ 

κηιάκε γηα παηδηά κε δπζιεμία. ηελ ειηθία απηή ε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ 

κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή απ‟ απηή ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ. Ζ γεληθφηεξε 

ςπρνθηλεηηθή ηνπ θαηάζηαζε, παξνπζηάδεη θαζπζηέξεζε γηα ηελ ειηθία ηνπ, κπνξεί 

δει. νη θηλήζεηο ηνπ λα είλαη άηζαιεο θαη λα παξνπζηάδεη κηα αδεμηφηεηα ζην 



[28] 

 

πεξπάηεκά ηνπ θαη γεληθά ζηηο θηλήζεηο ηνπ (πέθηεη εχθνια, ρηππά), θάηη πνπ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα κε ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε ησλ ιεπηψλ θηλήζεσλ θαη δεμηνηήησλ. ηε ρξήζε 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ άξζξσζή ηνπ, λα 

παξαπνηεί θσλεηηθά νξηζκέλα γξάκκαηα, λα θάλεη ζπληαθηηθά θαη γξακκαηηθά ιάζε 

θαη γεληθά λα εκθαλίδεη κηα θαζπζηέξεζε ζηε γεληθφηεξε γισζζηθή αλάπηπμε. ηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα, δελ ζπκπεξηθέξεηαη θαιά ζηελ 

ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ, δει. θάλεη θαζαξία, δελ απνδέρεηαη ηελ νκάδα κε ηελ νπνία 

πξέπεη λα εξγαζηεί, ρηππάεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ή θαηαζηξέθεη ηα πξάγκαηα ηνπο θαη 

έρεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην ρψξν (δελ πξνζαλαηνιίδεηαη εχθνια), ζην ρξφλν θαη ζηελ 

αίζζεζε ηνπ ζσκαηηθνχ ηνπ ζρήκαηνο. Γελ νλνκάδεη κέιε ηνπ ζψκαηφο ηνπ φηαλ ηνπ 

δεηεζεί θαη νη δσγξαθηέο ηνπ είλαη αηειείο. Σα παηδηά απηά έρνπλ δπζθνιίεο ζην λα 

νξγαλψλνπλ ηφζν ην ρψξν ηνπο φζν θαη ην ρξφλν ηνπο. 

Κνηλή παξαδνρή απφ ηνπο εηδηθνχο απνηειεί ε έγθαηξε θαη θαηάιιειε 

παξέκβαζε εθφζνλ θάπνηεο απφ ηηο δπζθνιίεο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ ζηελ 

πξψηε ηνπο εκθάληζε θαη λα κελ απνηειέζνπλ αίηηα εκθάληζεο καζεζηαθήο δπζθνιίαο 

κε δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ πξνζρνιηθή πεξίνδν ηνπ παηδηνχ νχηε ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ 

(Lavoie, 2009).  

 

1.3.2  Σα αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα ηωλ παηδηώλ  

 

 Σα παηδηά κε αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα απνθηνχλ ηηο δεμηφηεηεο κε βξαδείο 

ξπζκνχο ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ θαη θπζηθά ηα 

πξνβιήκαηα απηά ίζσο λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο εμαηηίαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ ή λα ππάξρεη λνεηηθή πζηέξεζε ιφγσ θάπνησλ λεπξνβηνινγηθψλ 
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παξαγφλησλ θαη έηζη εκθαλίδνληαη δπζθνιίεο ζηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα, φπσο ζηελ 

έθθξαζε ηνπ ιφγνπ (παλφο & Σξηπφδε, 2010). Αθνινχζσο θαη ηα παηδηά κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είηε νθείινληαη ζε πεξηβαιινληηθνχο είηε ζε λεπξνβηνινγηθνχο 

παξάγνληεο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ, ηε 

ζπκπεξηθνξά, ηε δηάζπαζε πξνζνρήο κε ή ρσξίο ππεξθηλεηηθφηεηα (Σάληαξνο, 2011).  

 

1.3.3 Παηδηά κε πξνβιήκαηα θηλεηηθνύ ζπληνληζκνύ 

 

 Σα παηδηά κε πξνβιήκαηα θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο 

ηφζν ζηελ νξγάλσζε φζν θαη ζηελ πξάμε άγλσζησλ θηλήζεσλ ή παξνπζηάδνπλ 

αδπλακίεο θηλεηηθφηεηαο θαη αλεπάξθεηα ζπληνληζκνχ φπσο παξάδεηγκα δε κπνξνχλ λα 

δέζνπλ ηα θνξδφληα ησλ παπνπηζηψλ ηνπο. Ο θηλεηηθφο ζπληνληζκφο αθνξά παηδηά πνπ 

δε δηαζέηνπλ ζσζηέο δεμηφηεηεο ζην ρσξνρξνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη πξνεγνχληαη 

φπσο είλαη θπζηθφ ζηελ απεηιή εκθάληζεο ησλ εηδηθψλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ (Σάληαξνο, 2011).  

 

1.3.4  Παηδηά κε ειιεηκκαηηθή πξνζνρή  

 

 Όηαλ ε έιιεηςε πξνζνρήο ζπλνδεχεηαη απφ ππεξθηλεηηθφηεηα, ηφηε ε 

αληηκεηψπηζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ είλαη πνιχ δχζθνιε. Ζ ζαθήο 

δηάθξηζε ησλ παηδηψλ απηψλ κε ηα παηδηά πνπ δελ είλαη ππεξθηλεηηθά είλαη φηη ζηελ 

πξψηε πεξίπησζε δηθαηνινγείηαη απηή ε έληαζε θαη ε αλαζηάησζε πνπ ληψζνπλ, ελψ 

ζηελ άιιε πεξίπησζε είλαη ζεκαληηθή ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο, ε έληαζε θαη ε 
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πνηφηεηα ηεο εθδήισζεο ηεο δηάζπαζεο θαη ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο (Σάληαξνο, 2011). 

Πέξαλ ηνχηνπ, ελδέρεηαη λα ζπλππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη 

ζην ιφγν θαη ελ ζπλερεία λα ππάξρεη έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο εκθάληζεο ησλ 

Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ θαηά ηε ζρνιηθή θνίηεζε (Σάληαξνο, 2011).  

 Αθνχ εμεηάζακε ηα παξαπάλσ, παξαηεξψληαο ηελ αδηάιεηπηε εμέιημε ηνπ 

παηδηνχ ζην ζπίηη αιιά θαη ζην λήπην θαζψο γίλεηαη ιφγνο γηα παηδηά κηθξήο ή 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη έηζη 

ππάξρεη θαη ε αλάινγε δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζνπκε ζε άκεζε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο αλ θαίλεηαη ην παηδί λα αληηκεησπίδεη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

(Σάληαξνο, 2011).  

 

1.3.5 Αμηνιόγεζε παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο  

 

 Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ είλαη 

λα πξνζδηνξηζζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο αδπλακίεο ή νη δπζιεηηνπξγίεο εθείλεο πνπ 

πξνθαινχλ ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξνζπάζεηα ελφο αλζξψπνπ λα απνθηήζεη γλψζεηο θαη 

λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο (Foss, 2013).  

Σα ζηαζκηζκέλα ηεζη είλαη ζχλζεην λα δνζνχλ γηα ηνλ ιφγν φηη πξέπεη λα 

κεηαθξαζηνχλ ζηα ειιεληθά θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά δε δίλνληαη (Νηθνιφπνπινπ, 

2008) 

 Σα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο δέρνληαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο απφ εηδηθνχο ζηηο 

εμειηθηηθέο δπζθνιίεο πνπ ηα ίδηα παξνπζηάδνπλ γηα ηνλ ιφγν φηη δε κπνξεί αθφκε λα 

ππάξμεη κηα νινθιεξσκέλε αληίιεςε αλ απηέο νη δπζθνιίεο απνδίδνληαη ζηε κάζεζε ή 



[31] 

 

θαη ζηε ζπκπεξηθνξά επεηδή αθφκε δελ έρεη μεθηλήζεη ε ζρνιηθή ηνπο θνίηεζε 

(Σζίθλα, 2013). Σν ζχλεζεο θαη εχινγν ζηελ ειηθία απηή θαζψο θαη νη δπζθνιίεο νη 

νπνίεο παξαηεξνχληαη είλαη ίζσο γισζζηθά, νπηηθά, θηλεηηθά πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα 

ζπγθέληξσζεο, λνεηηθή πζηέξεζε θαζψο επίζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

(Φισξάηνπ, 2009).  Δμάιινπ, ε δηάγλσζε απνηειεί έλαλ αιεζηλφ αξσγφ γηα ηελ 

απνηίκεζε κηαο θαηάζηαζεο εληνπίδνληαο ηελ αθξηβή χπαξμε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ 

αηηηνινγία, ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ πξνβιήκαηνο ψζηε λα ζέζνπκε κειινληηθνχο 

ζηφρνπο θαη λα εθαξκνζηεί ην θαηάιιειν παξεκβαηηθφ πξφγξακκα ηεο εηδηθήο αγσγήο 

θαη έηζη ην απνηέιεζκα πξνθχπηεη κεηά απφ ηελ θνηλή απφθαζε ηνπ θνξέα (ΚΔΓΓΤ) 

αιιά θαη ηηο παξεκβαηηθέο ελέξγεηεο ησλ εηδηθψλ πνπ απαξηίδνπλ έλαλ ηέηνην ρψξν 

(ςπρνιφγν, θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, ινγνζεξαπεπηή ) (Σδνπξηάδνπ & Μπάξκπαο, 2009).  

Μηα νινθιεξσκέλε θαη εκπεξηζηαησκέλε αμηνιφγεζε ησλ Δηδηθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ είλαη πνιχ ρξήζηκε γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ην επφκελν βήκα 

γηα ηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζε απνβιέπνληαο ζε ηπρφλ ιάζε δηάγλσζεο φπνπ νη 

δπζθνιίεο ζηηο καζεζηαθέο δηαηαξαρέο θαίλνληαη πην εχθνια ζηε ζεκαζηνινγία, 

κνξθνινγία θαη ηελ πξαγκαηνινγία ελψ απφ ηελ άιιε νη δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηε 

δπζιεμία έρνπλ λα θάλνπλ θαηά θχξην ιφγν κε ηελ θσλνινγία (Μπφηζα, 2007). Ζ 

αμηνιφγεζε επηηπγράλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ εηδηθνηήησλ απφ ηνπο νπνίνπο θαη 

κέζα απφ ηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα ζα εθηηκεζεί νπνηαδήπνηε πεξίπησζε αμηνιφγεζεο 

ηνπ παηδηνχ κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θάλνληαο κηαο απνηίκεζε γηα ηε 

λνεκνζχλε ηνπ παηδηνχ, ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ιφγνπ θαη ηεο νκηιίαο, ησλ νπηηθψλ θαη 

θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο, ηεο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο (Μπιάηζηνπ, 2010). Απηνί ζα είλαη νη ίδηνη πνπ ζα εθηηκήζνπλ ηελ 

πεξίπησζε αμηνιφγεζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ ιφγνπ, ηεο νκηιίαο θαη ηεο θσλνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο. πλεπψο ην παηδί πξέπεη λα ιακβάλεη 
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ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ηελ νπνία έρεη αδήξηηε αλάγθε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια- λεπηαγσγφ γηα ηε  ζπκπεξηθνξά ηνπ 

κέζα ζηελ ηάμε αιιά θαη ηελ εμειηθηηθή ηνπ πνξεία γεληθφηεξα (Πνχινπ, 2008).   

 

 

1.4   Πξώηκε αλίρλεπζε θαη  Παξέκβαζε ζηηο  Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

1.4.1Πξώηκεο ελδείμεηο Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ  

 

Απνηειεί θνηλή πεπνίζεζε ησλ εηδηθψλ πνπ κειεηνχλ ηα παηδηά κε Μ.Γ. φηη ε 

πξψηκε αλίρλεπζε είλαη απαξαίηεηε εθφζνλ “ηα πην ζνβαξά καζεζηαθά πξνβιήκαηα 

δελ εκθαλίδνληαη μαθληθά ή άζηαηα ”, (Keogh, 4(3) ζ. 309-310), αληίζεηα, ζπκπηψκαηα 

ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ αξρίδνπλ λα γίλνληαη εκθαλή ήδε απφ ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ ηελ βξεθηθή (Lemer, Lowenthal & 

Egan, 2003∙ Μαξθνβίηεο- Σδνπξηάδνπ, 1991, ζ.23∙ Σδνπξηάδνπ, 1995). Άιισζηε, φπσο 

πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο εζληθήο κηθηήο επηηξνπήο Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ (NJCLD), νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη δηαηαξαρέο θχζεη 

αλαπηπμηαθέο, κε λεπξνινγηθή πξνέιεπζε πνπ εκθαλίδνληαη πξηλ ην λεπηαγσγείν θαη 

ζπλερίδνπλ ζηελ ελήιηθε δσή, (NJCLD, 2006, ζ. 63). Ζ δηαπίζησζε ηεο εμειηθηηθήο 

θχζεο ησλ Μ.Γ. νδήγεζε ζηε αλάγθε πξψηκνπ εληνπηζκνχ ησλ παηδηψλ κε πηζαλφηεηεο 

λα εκθαλίζνπλ Μ. Γ.  

Ο πξψηκνο εληνπηζκφο ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσληθή θαη 

καζεζηαθή ηνπο αλάπηπμε ζηνρεχεη ζηελ πξψηκε παξέκβαζε, πνπ φζν πην λσξίο 
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εθαξκφδεηαη ηφζν πην απνηειεζκαηηθή είλαη. Έρεη δηαπηζησζεί εξεπλεηηθά φηη φζν 

κεγαιψλνπλ ηα παηδηά, απμάλνπλ θαη νη δπζθνιίεο ηνπο, εθφζνλ ηα πξσηνγελή 

πξνβιήκαηά ηνπο ζπζζσξεχνληαη, εδξαηψλνληαη θαη δεκηνπξγνχλ άιια δεπηεξνγελή 

θάλνληαο ηελ απνθαηάζηαζε πνιχ δχζθνιε ή θαη αθαηφξζσηε (Μαλσιίηζεο, 2002, 

ζ.504). Οη Walker, Colvin θαη Ramsey (1996) πνπ κειέηεζαλ ηελ αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ζε παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ δηαπίζησζαλ πσο “εάλ ε αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά δελ αληηκεησπηζηεί κέρξη ηελ ηεηάξηε δεκνηηθνχ ηφηε παγηψλεηαη θαη δελ 

κπνξεί λα ζεξαπεπηεί (cured) αιιά κφλν λα ειεγρζεί σο έλα βαζκφ κε ζπλερή 

ππνζηήξημε θαη παξέκβαζε” (Stormont et al., 2003). Ζ Pianta (1999) ππνγξακκίδεη φηη 

κέρξη ηελ ηξίηε δεκνηηθνχ ε πνξεία ησλ παηδηψλ έρεη ήδε πξνδηαγξάθεη ζε ηέηνην 

βαζκφ πνπ κπνξεί θαλείο λα πξνβιέςεη κε κεγάιε αθξίβεηα ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, ε δηαθνξά ή ην ράζκα αλάκεζα ζηνπο θησρνχο αλαγλψζηεο θαη ζηνπο πην 

ηθαλνχο κεγαιψλεη αηζζεηά ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ (Stanovich, 1986, ζην 

Fuchs et al, 2003), ελ κέξεη γηαηί ε ζεξαπεία γίλεηαη φιν θαη πην δχζθνιε κεηά ηελ 

ηξίηε δεκνηηθνχ (Fletcher & Foorman, 1994, ζην Fuchs et al, 2003, ζ. 431). 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη παηδηά πνπ έρνπλ ηέηνηεο δπζθνιίεο, εγθαηαιείπνπλ πην 

εχθνια ηελ πξνζπάζεηα θαη αξλνχληαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ή 

ηελ νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα ελψ ζπλάκα έρνπλ ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη 

δηαζπαζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη νδεγνχληαη ζηε ζρνιηθή απνηπρία. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πνξεία ηνπο ζε αθαδεκατθφ αιιά θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν.  
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1.4.2  Η καζεζηαθή εηνηκόηεηα 

 

 Με ηνλ φξν εηνηκφηεηα ελλνείηαη ε σξηκφηεηα ηνπ παηδηνχ ε νπνία πεξηέρεη ηε 

ζσκαηηθή αλάπηπμε (εγθέθαινο, νκηιία, θηλεηηθφηεηα) αιιά θαη ηελ πλεπκαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (λνεκνζχλε, γλσζηηθή αλάπηπμε θαη κλήκε ) πνπ ζα 

ζπλδξάκνπλ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία (Πνχινπ, 2008).  Κάζε παηδί ην νπνίν 

πεγαίλεη γηα πξψηε θνξά ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα έρεη φινπο εθείλνπο ηνπο 

αλαγθαίνπο φξνπο πνπ ην θαζηζηνχλ έηνηκν λα πξνζαξκνζηεί αιιά θαη λα δερζεί ηα 

θαηλνχξηα γλσζηηθά αληηθείκελα γηα λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο φπνηεο 

δπζθνιίεο ζπλαληήζεη ζηε λέα καζεζηαθή ηνπ πνξεία. Θα πξέπεη λα είλαη ζε 

καζεζηαθή εηνηκφηεηα δειαδή λα είλαη ηθαλφ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (θσλνινγία, 

ζεκαζηνινγία, ζχληαμε), ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα (ζπληνληζκφο θηλήζεσλ), ηηο λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο (αληίιεςε, κλήκε, πξνζνρή θαη ζθέςε) αιιά θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

νξγάλσζε πνπ είλαη ε απηνζπλαίζζεζε (Σδνπξηάδνπ, 2011).  Γηα λα κπνξνχλ λα 

θαηέρνπλ επαξθψο ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα θαηά ηε ζρνιηθή ειηθία, ζα πξέπεη λα 

έρνπλ αλαπηχμεη επαξθψο ηε ιεθηηθή κλήκε, ηηο ιεμηθνινγηθέο θαη ζπληαθηηθέο 

δεμηφηεηεο, ηε θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ηελ αλαγλσζηηθή εηνηκφηεηα δειαδή ζα 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ φιεο εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα λα 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ λέεο. Γηα ηνλ ιφγν φηη ζε θάζε ειηθηαθή θάζε ην παηδί δέρεηαη 

δηαθνξεηηθά εξεζίζκαηα θαη αληηιακβάλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηνλ θφζκν, ην 

ζρνιείν ζα πξέπεη λα θαηεπζχλεη ηε κάζεζε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε ηε 

γλσζηηθή ηνπ εηνηκφηεηα (Σδνπξηάδνπ, 2011).  

 Γελ είλαη ιίγα ηα παηδηά πνπ φηαλ θνηηνχλ γηα πξψηε θνξά ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν δελ εκθαλίδνπλ ηελ αλάινγε ζρνιηθή εηνηκφηεηα θαη έηζη παξνπζηάδνπλ 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Γηα ηνλ ιφγν φηη είλαη αξθεηά δχζθνιν λα δηαπηζησζεί 
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ε εηνηκφηεηα ηνπ καζεηή, δίδεηαη κεγαιχηεξν βάξνο ζηελ ελίζρπζε θαη ζηα θίλεηξα γηα 

κάζεζε, ζηελ νξγάλσζε ηεο καζεζηαθήο χιεο θαη ελ γέλεη αλαδεηνχληαη λέεο κέζνδνη 

αιιά θαη κέζα πνπ ζα ηνπο πξνζειθχζνπλ θαη ζα είλαη νη αξσγνί γηα λα εληζρχζνπλ ηηο 

γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο (Σδνπξηάδνπ, 2011).  

 

 1.4.3  Η ζπνπδαηόηεηα ηεο πξώηκεο παξέκβαζεο 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έξρνληαη ζην πξνζθήλην 

ήδε απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, κπνξεί εχθνια λα αληηιεθζεί θαλείο ηνλ κείδνλα ξφιν 

πνπ ζπληζηά ε έγθαηξε αλίρλεπζε ησλ παηδηψλ απηψλ αιιά θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ ηνπο κέζα απφ ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο θαη ελίζρπζεο 

(Φισξάηνπ, 2009).  Δίλαη πνιχ ζπνπδαίν λα ζεκεησζεί φηη ιέγνληαο ηνλ φξν πξψηκε 

παξέκβαζε δελ ελλννχκε απιά ηελ εκπινθή ησλ εηδηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ εκθαλίδεη ην παηδί αιιά θαη ηελ παξέκβαζή ηνπο ηφζν κέζα απφ ηνλ 

λεπηαγσγφ θαη δάζθαιν, φζν θαη απφ ηα θνηλσληθφ πιαίζην. Σα παηδηά κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζαθψο δε πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο παηδηά πνπ δελ 

αμίδνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηελ ελαζρφιεζε ησλ ελειίθσλ απνθεχγνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ νπνηαδήπνηε κνξθή θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη ξαηζηζκνχ (Πνχινπ, 2008).  Χο 

πξψηκε παξέκβαζε νξίδνληαη φιεο εθείλεο νη κνξθέο ησλ παηδνθεληξηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη απηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

γνλέσλ κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαπηπμηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ (Πνχινπ, 

2008).  

 Όηαλ έλα παηδί ζεσξείηαη φηη έρεη θάπνηεο δηαηαξαρέο, φηαλ παξνπζηάδεη 

θαζπζηέξεζε ή θάπνηα δπζιεηηνπξγία ζε δεμηφηεηεο φπσο είλαη ε αδξή ή ιεπηή 
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θηλεηηθφηεηα, ε αηζζεηεξηαθή αληίιεςε ή νινθιήξσζε, ε επηθνηλσλία, δπζθνιίεο ζηε 

γιψζζα ή ηα καζεκαηηθά, θαζψο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο φπσο δπζθνιία ζηελ 

πξνζαξκνγή, απνκφλσζε, εζσζηξέθεηα θαη άιια. Ζ πξψηκε παξέκβαζε δηέξρεηαη απφ 

θάπνηεο βαζηθέο θάζεηο νη νπνίεο είλαη (Φισξάηνπ, 2009): 

 Δληνπηζκόο θαη θαζνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ 

παξαηήξεζε ησλ πξψηκσλ ζεκείσλ πνπ είλαη νη πξαγκαηηθέο ελδείμεηο φηη ε 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ βξίζθεηαη ζε επηθηλδπλφηεηα. Σαπηφρξνλα επηρεηξείηαη κηα 

ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ησλ ελδείμεσλ κε πνηθίια δηεξεπλεηηθά θξηηήξηα ηα νπνία 

νδεχνπλ ζηελ αλίρλεπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Ο θαζνξηζκφο θαη ε δηαθνξνδηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθή ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ κε έξεηζκα ηε δηαθνξηθή 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηνπο αιιά θαη ηελ ελδερφκελε απφδνζε ηεο 

αηηηνινγίαο, κε βάζε ην ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα ησλ ςπρηθψλ θαη λεπξνςπρηαηξηθψλ 

πξνβιεκάησλ. 

 Η εηδηθή αγωγή θαη εθπαίδεπζε φπνπ κε ηελ εμάζθεζε θαη ηελ θαζνδήγεζε 

ελλννχκε ηνπο ζηφρνπο εθείλνπο νη νπνίνη απεπζχλνληαη ζην παηδί αιιά θαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ θαη έρνπλ σο απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία επλντθφηεξσλ 

ζπλζεθψλ αλάπηπμεο. Δμαξηάηαη θπζηθά απφ ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ αλ κπνξνχλ λα 

έρνπλ σο πξψην απνδέθηε ην ίδην ην παηδί ή ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. πλεπψο γηα λα 

αλαγλσξίζεη ε νηθνγέλεηα θαη λα πξνβεί ζηελ απνδνρή ηνπ πξνβιήκαηνο δίλνληαη 

εηδηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο θαζψο επίζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ησλ γνλέσλ 

(Φισξάηνπ, 2009).   

 Καηά ηελ πξνζρνιηθή θάζε ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ (3-6 έηε) δε κπνξεί λα γίλεη 

κηα ζαθήο θαη νινθιεξσκέλε δηάγλσζε παξά κφλν κε ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην 

ζρνιείν αλ θαη ππάξρνπλ ήδε θάπνηεο ελδείμεηο απφ ηε βξεθηθή αθφκε ειηθία νη νπνίεο 
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θαίλνληαη κε πην έθδειν ηξφπν θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη θπζηθά κπνξνχλ λα 

εληνπηζζνχλ απφ ελήιηθεο ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο ηνπ παηδηνχ, φπσο παξάδεηγκα 

απφ ηνπο γνλείο ή απφ ηνλ παηδίαηξν (Μπάξκπαο, 2007).  Γελ είλαη ιίγα ηα παηδηά ηα 

νπνία εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο πξψηκεο ελδείμεηο επηθηλδπλφηεηαο φπσο ζσκαηηθέο, 

ζπκπεξηθνξηθέο, γλσζηηθέο, γισζζηθέο ή καζεζηαθέο αλεπάξθεηεο. Οη ελδείμεηο ησλ 

Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ γίλνληαη θαλεξέο θαη εληνπίδνληαη θπξίσο ζε 

δηαηαξαρέο ή θαζπζηεξήζεηο ζηελ νκηιία ή ζηνλ ιφγν, θησρή γλσζηηθή αλάπηπμε, 

νπηηθέο θαη αληηιεπηηθέο δηαηαξαρέο, δηάζπαζε πξνζνρήο θαη δπζθνιία ζπγθέληξσζεο 

θαη άιια.  

 Ζ πξψηκε παξέκβαζε απεπζχλεηαη ζε φια εθείλα ηα παηδηά πνπ έρνπλ 

αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα ή βξίζθνληαη ζε κηα θαηάζηαζε επηθηλδπλφηεηαο θαη έηζη ην 

πξφγξακκα βαζίδεηαη ζηε ζηηγκή εθείλε πνπ ζα γίλεη ε δηάγλσζε θαιχπηνληαο ηελ 

πξνγελλεηηθή πεξίνδν σζφηνπ θαη ηελ ειηθία ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ πξψηε ζηηγκή εληνπηζκνχ θαη 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο κέρξη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαζνδήγεζε 

(Εαθνπνχινπ, 2003). ηελ πξψηε θάζε ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο ζπλαληάκε ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη θπζηθά γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ παξαηήξεζε ησλ 

ελδείμεσλ πνπ δείρλνπλ φηη ην παηδί βξίζθεηαη ζε κηα θαηάζηαζε επηθίλδπλε. Ζ δεχηεξε 

θάζε είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο κε βάζε ηα δηεξεπλεηηθά θξηηήξηα θαη ηέινο 

ε δηάγλσζε είλαη ε Σξίηε θάζε θαηά ηελ νπνία ζρεδηάδεηαη ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο (Πνχινπ, 2008).  Χζηφζν, ε παηδαγσγηθή παξέκβαζε θαη ε θάζε είδνπο 

βνήζεηα απφ ηνπο εηδηθνχο εκπιεθφκελνπο ζηε δηάγλσζε θνξείο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

απφ ηελ ηξίηε θάζε πνπ πξναλαθέξζεθε γηα ηνλ ιφγν φηη παξέρεηαη θαζνδήγεζε θαη 

ζπκβνπιεπηηθή πνπ έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

γνλέσλ ηνπ παηδηνχ (Πνχινπ, 2008).  
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Χο πξψηκε παξέκβαζε νξίδνληαη φιεο εθείλεο νη κνξθέο ησλ παηδνθεληξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ εμάζθεζεο θαη εθπαίδεπζεο θαζψο θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ θαζνδήγεζε ησλ γνλέσλ ακέζσο κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

παηδηψλ (Εαθνπνχινπ, 2003).  Έρεη δηαπηζησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα φηη νη θξηηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα λα κπνξέζνπλ λα βνεζεζνχλ ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο 

(Σδνπξηάδνπ, 2011). Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα καζαίλνπλ λα δηαηεξνχλ ζρέζεηο κε 

ζπλνκειίθνπο θαη ελήιηθεο, λα ππαθνχνπλ ζηηο νδεγίεο θάπνηνπ, λα αληαπνθξίλνληαη 

ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ηέινο λα δηαρεηξίδνληαη δχζθνιεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο 

(Πνχινπ,2008). Δδψ αθξηβψο έγθεηηαη θαη ν ζπνπδαίνο ξφινο ηεο πξψηκεο 

παξέκβαζεο. Ζ πξψηκε παξέκβαζε κπνξεί λα έρεη δηάθνξα νθέιε γηα ηα παηδηά πνπ 

ζπλαληνχλ θάπνηεο δπζθνιίεο γηα ηνλ ιφγν φηη έρεη ζεηηθή επηξξνή ζηηο γλσζηηθέο θαη 

θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο ειαηηψλνληαο αηζζεηά δηάθνξεο θνηλσληθέο επηπηψζεηο 

αιιά θαη πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζπκπεξηθνξά (Μπάξκπαο, 2007). 

ηελ πξνζρνιηθή ειηθία ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ 

παηδηνχ, θαζψο επίζεο θαη ε νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ κέζα απφ 

ηελ ελδπλάκσζε ησλ λνεηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ, επηθνηλσληαθψλ θαη ςπρνθηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ ηνπο (Πνχινπ, 2008).  

Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ε εθδήισζε ηεο βιάβεο κπνξεί λα 

θαζπζηεξήζεη αξθεηά θαη λα γίλεη θαη ε δηάγλσζε θαζπζηεξεκέλα κε απφξξνηα λα 

ραζεί πνιχηηκνο ρξφλνο γηα ην παηδί θαη έηζη θαζίζηαηαη ζαθέο φηη φζν λσξίηεξα γίλεη 

αληηιεπηφ ην πξφβιεκα, ηφζν πην απνηειεζκαηηθή κπνξεί λα είλαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ 

(Πνχινπ, 2008).  

Μεηά απφ έλα εχζηνρν παξεκβαηηθφ πξφγξακκα νη γνλείο πιένλ έρνπλ 

εμνηθεησζεί ζην λα δνπιεχνπλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν καδί κε ηα παηδηά ηνπο 
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ζηνρεχνληαο ζηε βειηίσζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αδηάιεηπηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο 

(Μπάξκπαο, 2007). Κάπνηα απφ ηα νθέιε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο 

είλαη φηη επηηπγράλνπλ λα ειαηηψζνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην νηθνγελεηαθφ άγρνο, λα 

παξαθσιχνπλ ηε δηακφξθσζε ησλ δεπηεξεπφλησλ πξνβιεκάησλ θαη λα πξνζθέξνπλ 

νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ θνηλσλία πάληα κε ηνλ αλαγθαίν φξν ηεο κείσζεο ηεο αλάγθεο 

γηα ηδξπκαηνπνίεζε απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ (Παχινπ, Μνξθίδε & νχιε, 2011). Γηα 

λα δνζεί φκσο κε λνκηθφ ηξφπν ε ππεξεζία γηα πξψηκε παξέκβαζε ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θάπνηνη αλαγθαίνη φξνη φπσο (Πνχινπ, 2008) :  

 

 Να έρεη παξαηεξεζεί θάπνηα βξαδχηεηα ζηελ αλάπηπμε θαζψο επίζεο θαη ζε 

γλσζηηθνχο, θηλεηηθνχο θαη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθνχο ηνκείο 

 Να ππάξρεη δηαγλσζκέλε ή γλσζηηθή αλεπάξθεηα πνπ ζα ππνζηεξίδεηαη κε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή 

Γηα ηνλ ιφγν φηη νη ζηάζεηο θαη δηαζέζεηο θαη γεληθφηεξα ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

λεπίσλ κπνξεί λα παξνπζηάδεη δηαθνξνπνηήζεηο θάζε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε αλάινγε έκθαζε ζηελ θαηαγξαθή ζηάζεσλ θαη 

δηαζέζεσλ ησλ παηδηψλ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη απφ ηνπο γνλείο αιιά θαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη πνκπνί θαη δέθηεο ησλ κελπκάησλ πνπ αληαιιάζζνπλ κε ηα 

παηδηά (Πνχινπ, 2008). Έηζη, νη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ θαη γνλέσλ έρνπλ επηδξάζεη 

πνιχ δπλακηθά ζηελ πξφιεςε ησλ κειινληηθψλ αθαδεκατθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαζψο 

θαη λνεηηθψλ δπζθνιηψλ  πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζίαδε ην παηδί (Πνχινπ, 2008). Με 

βάζε κηα ζηαηηζηηθή πξνζέγγηζε, ηα παηδηά εθείλα ηα νπνία ιακβάλνπλ ππεξεζίεο 

πξψηκεο παξέκβαζεο θπκαίλνληαη ζε έλα πνζνζηφ 14% κηθξφηεξα απφ ελφο έηνπο, 

32% είλαη 12- 24 κελψλ θαη ην 54% είλαη ζε ειηθία 24-36 κελψλ. Αθνινπζεί έλα 62% 
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πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε αλεπάξθεηεο θαη έλα 17% πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφ 

θίλδπλν γηα κειινληηθέο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Σδνπξηάδνπ, 2011) 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο είλαη (Σδνπξηάδνπ, 2011) : 

 Ζ ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο γηα λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο 

 Ζ πξνψζεζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο θπξηαξρίαο ησλ παηδηψλ 

 Ζ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζε ζεκαληηθά επίπεδα 

 Σα πεξηζψξηα θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ 

 Ζ εθαξκνγή ησλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ 

 Ζ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ λα βηψζνπλ θάπνηεο εκπεηξίεο θπζηνινγηθήο δσήο 

 Ζ απνηξνπή πηζαλψλ κειινληηθψλ πξνβιεκάησλ ή θάπνηεο αλεπάξθεηεο πνπ 

ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ 

 

Ζ πξψηκε παξέκβαζε ρξήδεη βνήζεηαο απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ην νπνίν 

ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα δηαθαηέρεηαη απφ ηηο γλψζεηο θπζηνινγηθήο θαη 

απνθιίλνπζαο αλάπηπμεο, λα έρεη ηελ θαηάιιειε πείξα ζε εθπαηδεπηηθά θαη άιια 

ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν λα εξγαζηεί ζε 

δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο δηαζέηνληαο ηελ πξνζήθνπζα γλψζε ζπκβνπιεπηηθήο ησλ 

γνλέσλ (Εαθνπνχινπ, 2003).  

 Ζ πξνζρνιηθή ειηθία (3-6 εηψλ) είλαη κηα ηδηαίηεξα δχζθνιε αλαπηπμηαθή θάζε 

γηα λα αληρλεπζνχλ ζεκάδηα Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ γηαηί ζε ρξνληθή απηή 

πεξίνδν ππάξρνπλ δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνχ νη νπνίεο ελδέρεηαη λα 

ζπγρένληαη κε πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ή λα ππάξρνπλ φλησο πξνβιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο λα αγλννχληαη κε ηελ πεπνίζεζε φηη πξφθεηηαη γηα 

θπζηνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο. Σα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ είλαη ην 
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επηζηέγαζκα πάλσ ζην νπνίν νηθνδνκείηαη ε πεξαηηέξσ εμέιημή ηνπ ζε έλαλ 

ιεηηνπξγηθφ ελήιηθα, θάηη ην νπνίν φπσο είλαη θπζηθφ, νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε 

παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ (Καξακπαηδάθε, 2012).  

 Ζ ζπζηεκαηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπ γνλείο θαη ηνπο 

λεπηαγσγνχο είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηνλ ιφγν φηη φζν πην έγθαηξα εληνπίζνπλ ηηο 

δπζθνιίεο θαη απεπζπλζνχλ ζε θάπνηνλ εηδηθφ, ηφζν πην πνιιέο είλαη νη πηζαλφηεηεο 

ηεο κειινληηθήο επηηπρίαο ηνπ παηδηνχ. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη έλα έληνλν 

ελδηαθέξνλ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ γηα παηδηά θαη εθήβνπο κε ζνβαξέο δπζθνιίεο 

ζηε κάζεζε αιιά θαη ηελ απφθηεζε ησλ γλψζεσλ πνπ ηνπο παξέρνληαη παξά ην 

γεγνλφο φηη ην λνεηηθφ ηνπο δπλακηθφ θπκαίλεηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. Με βάζε 

ηελ Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή έλσζε (DSM-IV), ε ζπρλφηεηα ησλ δπζθνιηψλ κάζεζεο 

θπκαίλεηαη απφ 2% σο 10% ελψ νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ζπλαληψληαη πην ζπρλά ζηα 

αγφξηα παξά ζηα θνξίηζηα, ε αλαινγία δειαδή είλαη 4 πξνο 1 (Παληειηάδνπ, 2011).  

 

1.4.4  Η ζεκαζία ηεο πξώηκεο αλίρλεπζεο  

 

Χο πξψηκε αλίρλεπζε νξίδεηαη ε παξνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή ησλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο αιιά θαη ηεο πξψηεο ζρνιηθήο 

ειηθίαο ηα νπνία έρεη εληνπηζηεί πσο ειινρεχεη θίλδπλνο λα εκθαλίζνπλ θάπνηα 

δπζθνιία πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηε γεληθφηεξε αλάπηπμή ηνπο (Εαθνπνχινπ, 

2003). Ζ πξψηκε αλίρλεπζε είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην κέιινλ θαη ηελ πξφνδν ησλ 

παηδηψλ γηα ηνλ ιφγν φηη επηηξέπεη ζηνπο εηδηθνχο λα νξγαλψζνπλ έγθαηξα παξεκβαηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη παξάιιεια λα πξνζθέξνλ ςπρνινγηθή ζηήξημε ζηα παηδηά θαη ζηηο 
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νηθνγέλεηέο ηνπο θαη λα πξνιάβνπλ ελδερνκέλσο πην ζνβαξέο επηπινθέο (Σδνπξηάδνπ, 

2011).  

Κνηλή παξαδνρή ησλ εηδηθψλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη φζν πην γξήγνξα 

αληηιεθζεί θαλείο ην πξφβιεκα, ηφζν πην άκεζε αληηκεηψπηζε ζα έρεη. Ζ πξψηκε 

αλίρλεπζε απεπζχλεηαη ζην ίδην ην παηδί θαζψο θαη ζηνπο γνλείο αιιά θαη ζε νιφθιεξε 

ηελ νηθνγέλεηα θαη γεληθά ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ. Βέβαηα θαζίζηαηαη αδήξηηε 

αλάγθε λα ιάβνπλ νη παηδαγσγνί ηελ αξκφδνπζα επηκφξθσζε θαη λα εθπαηδεπηνχλ, 

φπσο είλαη θπζηθφ, ζε κεζφδνπο πξψηκεο αλίρλεπζεο θαη πξψηκεο παξέκβαζεο 

βνεζψληαο απνηειεζκαηηθά ηα παηδηά πνπ έρνπλ αλαιάβεη (Καξακπαηδάθε, 2012).  

Ο έγθαηξνο εληνπηζκφο ησλ ελδείμεσλ γηα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

δηεπθνιχλεη ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο πξψηκεο παξέκβαζεο ε νπνία παίδεη ελεξγφ ξφιν ζηελ 

απνζηξνθή ηεο επηθηλδπλφηεηαο γηα κεηαγελέζηεξεο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

θαη ζπλεπψο ζηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαζηζηψληαο ην γηα ην κέιινλ έλαλ 

ιεηηνπξγηθφ ελήιηθα (Καξακπαηδάθε, 2012). Ζ πξψηκε παξέκβαζε ζε παηδηά κε 

αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα είλαη ηδηαδφλησο επεξγεηηθή ζηελ απξφζθνπηε πξνζαξκνγή 

ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν παξά ην γεγνλφο φηη δελ είλαη αλαγθαίν παηδηά κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαηά ηελ πξνζρνιηθή θάζε πνπ δηέξρνληαη λα αλαπηχμνπλ θαη 

εηδηθέο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζην κέιινλ. πλεπψο, ε έγθαηξε αλίρλεπζε 

πξνάγεη ηε δεκηνπξγία έγθαηξσλ παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη ηελ 

θαηάιιειε ςπρνινγηθή ζηήξημε ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο 

(Εαθνπνχινπ, 2003).  

Πξηλ απφ ηελ αλίρλεπζε ησλ πηζαλψλ ελδείμεσλ ηεο επηθηλδπλφηεηαο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ ππφςε ε χπαξμε ηεο κεγάιεο αλαπηπμηαθήο δηαθνξάο, δειαδή 

ηεο απφθιηζεο ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ ή αθφκε θαη άιισλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ, 
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δειαδή ηε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζην λνεηηθφ δπλακηθφ, δειαδή ηη είλαη ηθαλφ ην 

παηδί λα θάλεη θαη ζηε ζρνιηθή επίδνζε ηνπ παηδηνχ, ην ηη πεηπραίλεη ηειηθά θαη 

επηπιένλ ηελ εμειηθηηθή αλνκνηνγέλεηα κεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

εκπνδίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

(Φισξάηνπ, 2009). Πξηλ απφ ηελ αλίρλεπζε ησλ ελδείμεσλ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

λα έρνπλ απνξξηθζεί νξγαληθνί παξάγνληεο φπσο πξνβιήκαηα φξαζεο θαη αθνήο θαη 

άιια.  

Τπάξρνπλ βέβαηα ηεζη ηα νπνία δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

πξφγλσζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη κεξηθά απφ απηά αθνχ 

παξέρνληαη ζε παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ, ζεσξνχληαη φηη είλαη ρξήζηκνη δείθηεο ηεο 

επίδνζήο ηνπο ζηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία (Εαθνπνχινπ, 2003).  Πξφθεηηαη δειαδή 

γηα ηεζη νπηηθήο θαη θηλεηηθήο αληίιεςεο, αθνπζηηθήο δηάθξηζεο θαη θνηλσληθήο 

σξηκφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Σν δεηνχκελν είλαη λα πξνιεθζνχλ ε δηφγθσζε ησλ 

δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ ή ε ζπζζψξεπζε ησλ αξλεηηθψλ ζρνιηθψλ βησκάησλ. Δμάιινπ 

είλαη απνδεθηφ φηη ε πξφιεςε ζε πξσηνγελέο επίπεδν είλαη πνιχ πην εχθνιε θαη 

ζπκθέξεη πεξηζζφηεξν απφ ζέκα ρξφλνπ, θφζηνπο αιιά θαη ελέξγεηαο απφ ηελ 

παξέκβαζε ζε δεπηεξνγελέο επίπεδν ή ηξηηνγελέο εθφζνλ ζα αξρίζνπλ λα 

εθδειψλνληαη νη πξψηεο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Εαθνπνχινπ, 2003).  

Σα ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαλεξψλνπλ φηη 

ε δηαδηθαζία ηεο πξψηκεο αλίρλεπζεο δχλαηαη λα ζπλδξάκεη ζηελ έγθαηξε 

αληηκεηψπηζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, εηδηθά αλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη 

αμηνιφγεζε δεμηνηήησλ θσλνινγηθήο επεμεξγαζίαο, πνπ έρεη δηαπηζησζεί φηη 

απνηεινχλ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εκθάληζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία (Καξακπαηδάθε, 2012).  
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ε γεληθέο γξακκέο γηα λα ζεκεηψζνπλ πξφνδν ηα παηδηά ζηελ αλαγλσζηηθή 

δεμηφηεηα ζα πξέπεη πξηλ αθφκε απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζην ζρνιείν λα έρνπλ ήδε 

θαιιηεξγήζεη θάπνηεο δεμηφηεηεο (Εαθνπνχινπ, 2003).  Οη δεμηφηεηεο απηέο πεξηέρνπλ 

ηε ιεθηηθή κλήκε, θαηά ηελ νπνία ην παηδί ζα πξέπεη λα κπνξεί λα επαλαιακβάλεη 

πξνηάζεηο, λα αλαθαιεί ζηε κλήκε ηνπ κηα ηζηνξία, θαζψο θαη ηηο ιεμηθνινγηθέο θαη 

ζπληαθηηθέο δεμηφηεηεο ζηηο νπνίεο ην παηδί ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα επηιέμεη 

ηηο ιέμεηο εθείλεο πνπ ηνπ δεηνχληαη, θαζψο θαη ηηο ζπληαθηηθέο φπνπ ζα πξέπεη λα 

θαηαλνεί πξνηάζεηο κε ζχλζεηε ζπληαθηηθή θαη κνξθνινγηθή κνξθή, ηε θσλνινγηθή 

επίγλσζε δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα αληηιακβάλεηαη νκνηνθαηαιεμίεο, λα 

αλαγλσξίδεη νκνηφηεηεο ζηε ξίδα ησλ ιέμεσλ, λα ελψλεη θαη λα ρσξίδεη ζπιιαβέο, λα 

κπνξεί λα αλαιχεη ηε ιέμε ζε θσλήκαηα θαζψο επίζεο λα πξνζζέηεη ή λα αθαηξεί 

θσλήκαηα (Φισξάηνπ, 2009).  Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ  αλαγλσζηηθή εηνηκφηεηα, ην 

παηδί ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη γξάκκαηα θαη θπζηθά λα ηα 

ρξεζηκνπνηεί ζσζηά (Φισξάηνπ, 2009).  ε απηφ νη γνλείο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ 

νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα κέζα απφ ηελ  πξψηκε παξέκβαζε 

εκθαίλνληαο ζηελ αμία ηνπ γξακκαηηζκνχ, ζην επίηεπγκα, ζηε δηαζεζηκφηεηα αιιά θαη 

ζηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ πιηθνχ, φπσο θαη ζηελ παξνρή ησλ 

επθαηξηψλ γηα ηε ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε (Καξακπαηδάθε, 2012).  

Οη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηηο κέξεο καο έρνπλ απμεζεί πνιχ θαη εηδηθά 

ε δπζιεμία, θάηη ην νπνίν πξνβιεκαηίδεη έληνλα πνιινχο εηδηθνχο, ινγνζεξαπεπηέο, 

παηδνςπρνιφγνπο θαη εηδηθνχο παηδαγσγνχο. Δίζηζηαη λα γίλνληαη εκθαλείο αθνχ ην 

παηδί έρεη μεθηλήζεη ην ζρνιείν θαη ε επηζήκαλζε γίλεηαη απφ ηνλ παηδαγσγφ. Δλίνηε ε 

δηαηαξαρή δε κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή είηε έλεθα αδηαθνξίαο ηνπ δαζθάινπ είηε ιφγσ 

ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ (Μπάξκπαο, 2007).  Με άιια ιφγηα επηρεηξεί λα κε θάλεη αηζζεηή 

ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ αίζνπζα γηα λα κε θαζίζηαηαη αλάγθε λα ζπκκεηέρεη. Όκσο 
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είλαη εχινγν λα αληηιεθζεί θαλείο φηη απηφ δελ είλαη θάηη ζεηηθφ γηα ηε δσή ηνπ αηφκνπ 

εθφζνλ ε δπζιεμία πνπ πήξακε σο παξάδεηγκα είλαη κηα δηαηαξαρή φπνπ ην άηνκν ζα 

ηελ έρεη γηα φιε ηνπ ηε δσή κε κπνξψληαο λα αληαπεμέιζεη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο 

ηεο θνηλσλίαο νη νπνίεο είλαη αξθεηέο θαη κεγάιεο. Δίλαη πνιχ ζπνπδαίν λα γίλεηαη κηα 

έγθαηξε δηάγλσζε θαη αξγφηεξα παξέκβαζε κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

παηδηνχ αιιά θαη ησλ γνλέσλ (Φισξάηνπ, 2009).  

 

1.4.5  Σν ηεζη πξώηκεο αλίρλεπζεο  

 

 Σν Σεζη πξψηκεο αλίρλεπζεο είλαη ην θχξην φξγαλν κέηξεζεο ζηηο έξεπλεο πνπ 

έγηλαλ θαηά θαηξνχο ζην Νεπηαγσγείν. Με ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

λα δηαγλσζζνχλ ππφλνηεο, ελδείμεηο αιιά θαη ηάζεηο γηα ηελ θαηνπηλή εκθάληζε ηεο 

δπζιεμίαο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο νη νπνίεο ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ 

ειηθία, ηηο θαηάιιεια δνκεκέλεο ζεκαηηθέο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ην δείγκα ησλ 

λεπίσλ ην νπνίν ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο παξαθνινπζεί ην επίζεκν αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα θαη ηπγράλεη ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο πέξα απφ θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά 

δξψκελα (Εαθνπνχινπ, 2003). Οη βαζηθέο αξρέο νη νπνίεο ηεξήζεθαλ θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ηεζη, θαη έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην δηαγλσζηηθφ 

θαη πξνγλσζηηθφ επίπεδν, αλαθέξνπλ  φηη ην ηεζη ηεο πξψηκεο αλίρλεπζεο ησλ Δηδηθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ επηδηψθεη λα πξνβάιιεη ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο νη νπνίνη 

ελδερνκέλσο ελέρνληαη ζε κηα πξψηκε εθδήισζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο αλαπηπμηαθήο 

δηαηαξαρήο θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο (Γξνζηλνχ, 2009).  

Πνιχ βαζηθφ ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη κέζα απφ απηφ ην ηεζη κπνξεί λα 

δηαπηζησζεί αλ έλα λήπην παξνπζηάδεη δηάθνξεο δπζθνιίεο ή ηδηαηηεξφηεηεο ρσξίο απηφ 
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θπζηθά λα ζεκαίλεη φηη ππάξρεη θαη βεβαηφηεηα γηα ην είδνο ή ηε κνξθή ηεο 

καζεζηαθήο δπζθνιίαο (Καξακπαηδάθε, 2012).   

Σν ηεζη απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ λεπηαγσγνχο θαη δαζθάινπο γηα λα 

παξαηεξεζεί ε καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαη  ζπλάκα λα πξνβάιινπλ ηε 

ζεκαζία ηεο θαηάθηεζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ σο βαζηθήο κνξθήο επηθνηλσλίαο αιιά θαη 

απφθηεζεο ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ (Lane, Oakes & Menzies, 2010).  Παξάιιεια 

ζέιεζαλ λα θαηαδείμνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο έγθαηξεο θαη έγθπξεο δηάγλσζεο αιιά θαη 

νξζήο επαλεθπαηδεπηηθήο θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο ησλ παηδηψλ κε 

ζπκπηψκαηα καζεζηαθήο δπζθνιίαο θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θαηάξηηζεο ησλ 

εηδηθψλ παηδαγσγψλ ζην ζχλδξνκν ηεο αλαπηπμηαθήο καζεζηαθήο δπζθνιίαο θαηά ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία. Ζ ρνξήγεζε ηνπ ηεζη απφ ηνπο λεπηαγσγνχο είλαη εμίζνπ πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηνλ ιφγν φηη ν παηδαγσγφο ζα πξνηείλεη δηάθνξεο κνξθέο 

εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο φπσο επίζεο θαη εθαξκνγέο ησλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ 

δηδαζθαιίαο θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Δπίζεο, κέζα απφ ηελ ρνξήγεζε ηνπ ηεζη, ν 

παηδαγσγφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βνεζήζεη ην παηδί αθφκε κε πην απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν ψζηε λα θαζίζηαηαη ηθαλφ λα μεπεξάζεη ηηο φπνηεο δπζθνιίεο απφ λσξίο κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ νκαιή ηνπ έληαμε ζηελ θαλνληθή ηάμε αιιά θαη ζηελ πξφνδφ ηνπ 

(Εαθνπνχινπ, 2003).   

Ζ ρξήζε ηνπ ηεζη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ εηδηθνχο κειεηεηέο αιιά θαη 

παηδνςπρνιφγνπο, εηδηθνχο παηδαγσγνχο ή θαη εξεπλεηέο σο έλα αθφκε εξγαιείν 

κέηξεζεο θαη δηάγλσζεο ζην πιαίζην ησλ κνξθψλ παξέκβαζεο αιιά θαη ελίζρπζεο ηα 

νπνία εθαξκφδνπλ ζε παηδηά πνπ έρνπλ θάπνην είδνο καζεζηαθήο δπζθνιίαο. ε θιηληθφ 

επίπεδν έξεπλαο θαη κειέηεο, ην ηεζη απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν 

αλίρλεπζεο ησλ πηζαλψλ δπζθνιηψλ πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδεη ην παηδί (Φισξάηνπ, 

2009).  
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Σν ηεζη ηεο πξψηκεο αλίρλεπζεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη απφ θάπνηνλ ν 

νπνίνο ζα γλσξίδεη θαη ζα ηεξεί κε απφιπηε αθξίβεηα ηηο νδεγίεο ρνξήγεζήο ηνπ γηα λα 

κε δεκηνπξγείηαη άγρνο θαη αλαζθάιεηα απφ απηφλ πνπ εμεηάδεηαη, θαζψο λα γίλνληαη 

θαηαλνεηέο νη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο ψζηε ν εμεηαδφκελνο λα είλαη ζε ζέζε λα 

απαληά ζε απηφ πνπ ηνπ ηίζεηαη σο εξψηεκα θαη λα κελ αιινηψλεηαη ην απνηέιεζκα 

ηεο κέηξεζεο (Φισξάηνπ, 2009).  Σέινο λα ηεξείηαη ε ίδηα ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ηεζη γηα λα κελ επεξεάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ εμεηαδνκέλσλ 

ιεηηνπξγψληαο σο γλψκνλαο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ ρνξήγεζεο. Σέινο, ην ηεζη 

πξέπεη λα ρνξεγείηαη αηνκηθά κε κέζν ρξφλν ζπκπιήξσζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη θπζηθά ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηξίησλ ή ηε ρξεζηκνπνίεζε άιισλ πιηθψλ 

εθηφο εθείλσλ πνπ παξέρεη ην ηεζη ζην ζχλνιφ ηνπ. Σν ηεζη κπνξεί λα πεξηέρεη ηελ 

αλαγλψξηζε εηθφλσλ, ην ηρλνγξάθεκα, ηελ αληηγξαθή ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, ηελ 

νπηηθή δηάθξηζε, ηελ πιεπξηθφηεηα, ηε γξαθή νλφκαηνο, ηε δηάθξηζε ήρσλ, ηελ νπηηθή 

θαη ιεθηηθή αληηζηνίρηζε θαη άιια (Arnold, Kupersmild, Voegler-Lee & Marshall, 

2010). 

 

Γηα ηελ πξψηκε αλίρλεπζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ δίλεηαη 

εξσηεκαηνιφγην ζηνπο λεπηαγσγνχο απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ φπνπ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ λεπίνπ αιιά θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ λεπίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην ζπλήζσο πεξηέρεη εξσηήζεηο γηα 

(Γξνζηλνχ, 2009) : 

 ηηο δπζθνιίεο θαηαλφεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, αδηαθνξία γηα ηνλ αθνπζηηθφ 

ιφγν 

 δπζθνιίεο θαηαλφεζεο ησλ νπηηθψλ νδεγηψλ θαη αλαγλψξηζεο δηαθνξψλ 
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 πξνβιήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ θαηαλφεζε ησλ θαλφλσλ αιιά θαη ησλ 

απιψλ ζρέζεσλ κέζα απφ ηελ αθνπζηηθή νδφ ηεο επηθνηλσλίαο 

 ηηο δπζθνιίεο ζχγθξηζεο αληηθεηκέλσλ θαη θαηαλφεζεο ηζηνξηψλ θαη αθήγεζεο 

(Γξνζηλνχ, 2009) 

 δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηγξαθή εηθφλσλ, ην θησρφ ιεμηιφγην θαζψο 

επίζεο θαη ηελ αδηαθνξία γηα νκαδηθά ιεθηηθά παηρλίδηα  

 Γπζθνιίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ απηφ- εμππεξέηεζε ηνπ παηδηνχ , ηηο ιεπηέο 

θηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηνπο θηλεηηθνχο ζπληνληζκνχο φπσο επίζεο θαη ηε 

αδεμηφηεηα 

 Σηο δπζθνιίεο αθνπζηηθήο κλήκεο 

 Σηο δπζθνιίεο νπηηθήο κλήκεο 

 Σνπο βξαδείο ξπζκνχο αληίιεςεο ζε νπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Σηο δπζθνιίεο αλαγλψξηζεο ησλ θνηλψλ ιέμεσλ ή ήρσλ απφ αλζξψπνπο ή απφ 

κεραλήκαηα πνπ παξάγνπλ θάπνηνλ ήρν (Γξνζηλνχ, 2009) 

Αλ νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο είλαη ζεηηθέο, ηφηε ρξεηάδεηαη εθηελέζηεξε 

αμηνιφγεζε γηα λα εληνπηζζνχλ ηπρφλ Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ θέξεη ην 

παηδί.  

 

1.4.6  Ο ξόινο ηνπ λεπηαγωγνύ ζηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο  

 

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηέπεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα 

ηνλ ιφγν φηη νθείιεη λα ζέηεη ζε ηζρχ ηελ θαηάιιειε «ζηξαηεγηθή» σο έλα ζρέδην 

πνξείαο γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ (Arnold, Kupersmild, 

Voegler-Lee & Marshall, 2010). Όκσο, ν ξφινο ηνπ λεπηαγσγνχ είλαη πην 
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εμεηδηθεπκέλνο γηα ηνλ ιφγν φηη θαιείηαη λα γλσξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αλάγθεο ησλ 

λεπίσλ αιιά θαη ηηο εηδηθέο δπζθνιίεο ηνπ θάζε παηδηνχ μερσξηζηά φπσο επίζεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο ηνπ, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζεη ηνπο 

αλαγθαίνπο εθείλνπο φξνπο γηα επθαηξίεο ζηε κάζεζε (Arnold, Kupersmild, Voegler-

Lee & Marshall, 2010). Έηζη ζα κπνξέζεη λα βνεζήζεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν λα 

παξαθακθζνχλ νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη λα θαιπθζνχλ νη ηδηαηηεξφηεηεο 

ησλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ.  

Ο ξφινο ηνπ λεπηαγσγνχ ζην ζχγρξνλν λεπηαγσγείν γίλεηαη φιν θαη πην 

ζχλζεηνο γηα ηνλ ιφγν φηη ν λεπηαγσγφο ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη ην εζηθφ θαη 

κνξθσηηθφ πιαίζην ηνπ λεπίνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο νη νπνίνη 

δηαδξακαηίδνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ξφιν ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Σδνπξηάδνπ,  

2011). Θεσξείηαη φηη ν λεπηαγσγφο θαη δάζθαινο γεληθφηεξα έρεη ηελ πην ζνβαξή 

αλάιεςε ηεο επζχλεο φζνλ αθνξά ηε δηάγλσζε θαζψο νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα 

αλαθέξεη πξνζδηνξίδνπλ θαη ηε δπζθνιία ηνπ παηδηνχ (Lerner, Lowenthal & Egan, 

2008).  Όζνλ αθνξά ηελ αλίρλεπζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζην 

λεπηαγσγείν αιιά θαη ηε κεηέπεηηα αληηκεηψπηζή ηνπο ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα έρεη 

θάπνηα ζαθή θξηηήξηα θαη μεθάζαξα ζηνηρεία ζηε δηδαζθαιία ηνπ θαη εηδηθά ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αθνπγθξάδεηαη ηηο 

μερσξηζηέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη λα είλαη επέιηθηνο ζηα δηαθνξεηηθά κνληέια 

δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο εθδειψλνληαο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαηά πεξίπησζε 

(Hemmeter, Santos, Ostrosky, 2008).  

Ο λεπηαγσγφο νθείιεη λα πξνβεί ζε έλαλ άξηην ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ 

γηα ηηο γλσζηηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην ηεο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο γηαηί έλα πξφγξακκα γηα λήπηα κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

ζα πξέπεη λα έρεη ζηξαηεγηθέο θαη θίλεηξα κε ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ αιιά 
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θαη ην θαηάιιειν πιηθφ θαη πεξηερφκελν (Σδνπξηάδνπ, 2011). Δπηπιένλ ν λεπηαγσγφο 

ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε άκεζεο αλαπξνζαξκνγέο αιιά θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλεθηηκά ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ 

κε ρακειή επίδνζε αιιά θαη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ ζην λα αληαπνθξίλνληαη 

(Πνχινπ, 2008). πλάγεηαη φηη ν ξφινο ηνπ λεπηαγσγνχ απέλαληη ζηα παηδηά κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη ηδηαδφλησο ελζαξξπληηθφο κε βάζε ηε ζρέζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο γηαηί αζθεί επηδξάζεηο ζηελ θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη 

ηηο επηδφζεηο ηνπο πξνθαιψληαο ην αίζζεκα ηεο ζηγνπξηάο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη 

πξνάγνληαο ην θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο γηα κηα καζεζηαθή 

δηαδηθαζία φπνπ ζα απνθέξεη πνιιαπιά νθέιε ζηα παηδηά (Μπάξκπαο, 2007).  

 Έλαο άιινο ξφινο ηνλ νπνίν θαινχληαη νη λεπηαγσγνί λα αλαιάβνπλ είλαη φηη 

ζα πξέπεη λα νηθνδνκήζνπλ κε ηνπο γνλείο κηα νπζηαζηηθή ζρέζε γηαηί ν πην ζπνπδαίνο 

γλψκνλαο γηα ηελ επηηπρία ησλ παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε παηδηά κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη ε ηαθηηθή επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε ησλ γνληψλ γηα ηε 

γλσζηηθή θαη θνηλσληθή πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο (Παληειηάδνπ & Μπφηζαο, 2007). Οη 

γνλείο είλαη εθείλνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα αλαπηπμηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά (Μπάξκπαο, 2007).  

Ο λεπηαγσγφο ζα πξέπεη  δηακνξθψλεη ην θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πξφγξακκα αλάινγα 

κε ηελ θαηάζηαζε ηελ νπνία αληηκεησπίδεη. Ζ εθκάζεζε απφ ηνλ παηδαγσγφ νθείιεη λα 

θαιχπηεη φια ηα θελά ηνπ καζεηή, ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη γηα λα πξνρσξά ην 

παηδί κφλν ηνπ εθφζνλ έρεη δηέιζεη επηηπρψο φια ηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο. 

Πξνεγνπκέλσο ρξεζηκνπνηνχηαλ θαη ε κέζνδνο ηνπ καγλεηνθψλνπ γηα ηελ αλάγλσζε, 

θάηη ην νπνίν ζήκεξα έρεη θαηαξγεζεί γηα ηνλ ιφγν φηη ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή απφ 

ην παηδί, θάηη πνπ ηνλ θνπξάδεη ηδηαίηεξα (Παληειηάδνπ & Μπφηζαο, 2007).  
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 Οη λεπηαγσγνί πνπ είλαη ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλνη, πξνβιεκαηίδνληαη θαη 

αλαδεηνχλ θαηλνχξηεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο αιιά θαη ηξφπνπο δηδαζθαιίαο 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο αιιά θαη θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πξφθιεζε ησλ καζεζηαθψλ 

απηψλ ηδηαηηεξνηήησλ (Φισξάηνπ, 2009).  

 Έηζη θάζε λεπηαγσγφο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηε 

δπλακηθή ηεο νκάδαο ηεο ηάμεο αιιά θαη ηα πξνγξάκκαηα αληηκεηψπηζεο ησλ 

καζεζηαθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ καζεηψλ ηνπ. Ζ βνήζεηα ηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

παξέρεη ν λεπηαγσγφο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν ζε 

θιηκαθσηή κνξθή δηδαζθαιίαο θαη κε μεθάζαξα βήκαηα θαη ζηφρνπο ψζηε ηα λήπηα 

πνπ έρνπλ Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ επηηπρψο 

θαη λα έρνπλ θπζηθά ζχκθσλα κε ην λνεηηθφ ηνπο δπλακηθφ, κηα θαιή απφδνζε 

(Καξακπαηδάθε, 2012). Ο λεπηαγσγφο δελ πξέπεη λα μερλάεη πνηέ φηη γηα λα πεηχρεη 

ηνλ ξφιν ηνπ σο παηδαγσγφο ρξεηάδεηαη ηε ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ, ησλ ζπλαδέιθσλ 

θαη πνιιέο θνξέο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ (Εαθνπνχινπ, 2003).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην ζρνιείν αληί λα δηαθνξνπνηεί, λα θαηεγνξηνπνηεί θαη 

ζαλ ζπλέπεηα λα πεξηζσξηνπνηεί θαη λα απνθιείεη, λα γίλεηαη ν ζεζκηθφο θνξέαο ν 

νπνίνο ζα κπνξεί λα απνδέρεηαη φια ηα παηδηά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο (Γξνζηλνχ, 

2009).  Σέινο, εθείλν ην νπνίν ρξεηάδεηαη είλαη λα γίλνπλ ζπζηεκαηηθέο θαη ζπρλέο 

επηκνξθψζεηο φισλ εθείλσλ νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δηφηη 

ην καζεζηαθφ πξφβιεκα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παηδαγσγνχο 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Εαθνπνχινπ, 2003).  
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1.4.7  Η αληηκεηώπηζε ηωλ Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ ζηελ Πξνζρνιηθή 

ειηθία 

 

Οη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απαζρνινχλ πνιχ 

έληνλα ηελ επηζηεκνληθή ζθέςε εηδηθψλ θαη εηδηθνηήησλ. Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα έρεη 

ζπκβάιιεη ελεξγά ζηε ζεσξία αιιά θαη ζηελ πξάμε. Λφγσ φκσο ηνπ φηη ην πξφβιεκα 

είλαη ζχλζεην θαη πνιχπιεπξν, είλαη ινγηθφ λα ππάξρνπλ πνιιέο δηαθσλίεο, ακθηβνιίεο 

θαη ακθηζβεηήζεηο, φπσο επίζεο θελά, αζάθεηεο θαη εξσηήκαηα πνπ αθφκε δελ έρνπλ 

απαληεζεί. Ζ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία έρεη σο απψηεξν 

ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία εθζέηνπλ ην παηδί ζε 

επηθηλδπλφηεηα θαηά ηε ζρνιηθή ηνπο πεξίνδν (Σδνπξηάδνπ, 2011).  

Τπάξρνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηεο εηδηθήο βνήζεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο ηα νπνία «εηδηθεχνληαη» ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηφζν 

ζηνλ γισζζηθφ φζν ζηνλ θηλεηηθφ ηνκέα. πλαληάκε δεδνκέλα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ παηδηψλ ζε επηθηλδπλφηεηα αιιά θαη ε πξψηκε 

ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε φπσο είλαη εχινγν έρνπλ ζεηηθή απήρεζε θαη βειηηψλνπλ ηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ απηψλ θαη παξάιιεια πξνιαβαίλνπλ ηελ εκθάληζε άιισλ 

πξνβιεκάησλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο (Μπάξκπαο, 2007). θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη ε βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο πγείαο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο 

αλάπηπμεο αιιά θαη ησλ λνεηηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ. Σα παηδηά εθείλα ηα νπνία 

εληάρζεθαλ ζε απηφ ην πξφγξακκα είραλ αξγφηεξα ιηγφηεξε αλάγθε γηα εηδηθή 

εθπαίδεπζε θαη ζαθψο θαιχηεξε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ 

(Φισξάηνπ, 2009) 
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ηα πξνγξάκκαηα απηά είλαη θαζνξηζηηθή ε ζπκβνιή ησλ γνλέσλ γηαηί απνηειεί 

ηε βάζε ηεο ζεξαπείαο. Έλα απφ ηα θπξηφηεξα πνξίζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο head start 

είλαη φηη ηα απνηειέζκαηα είλαη πην επλντθά φηαλ ππάξρεη ε ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο 

ή έζησ ε παξνπζία ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν γνλείο. Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηα 

νπνία νθείιεη λα εληνπίζεη έγθαηξα έλαο εθπαηδεπηηθφο ζηα πιαίζηα πάληα ηεο πξψηκεο 

παξέκβαζεο είλαη (Φισξάηνπ, 2009) :  

 Ζ ζπκβνιηθή ιεηηνπξγία 

 Ζ νξγάλσζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζψκαηνο  

 Ζ νπηηθή αληίιεςε θαη κλήκε 

 Ζ ιεπηή θηλεηηθφηεηα  

 Ζ αληίιεςε ηνπ ρσξνρξφλνπ 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

 Ζ παγίσζε ηεο πιεπξίσζεο 

 Ο ζσζηφο ζπληνληζκφο καηηνχ θαη ρεξηνχ 

 

Μπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο φπσο (Κνξδηζηνχ, 2009) 

 Αζθήζεηο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο 

 Αζθήζεηο πιεπξίσζεο 

 Αζθήζεηο πνπ βνεζνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρσξνρξφλνπ 

 Δλδπλάκσζε ηεο νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο αληίιεςεο θαη κλήκεο 

 Καιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Πξνθνξηθά γισζζηθά παηρλίδηα αιιά θαη αζθήζεηο 

 Αζθήζεηο ζσκαηηθνχ ζρήκαηνο 
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Τπάξρνπλ αλαγθαίνη φξνη εηδηθά γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο πνπ είλαη απφ 

ηηο θπξηφηεξεο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη απηνί 

είλαη νη παξαθάησ (Μπάξκπαο, 2007) :  

 ηαζεξφο πξνζαλαηνιηζκφο 

 Καιή νπηηθή αληίιεςε 

 Ννεηηθφ επίπεδν αξθνχλησο θαιφ 

 πγρξνληζκφο θαη ζπληνληζκφο ησλ θηλήζεσλ καηηνχ θαη ρεξηνχ 

 Καιή άξζξσζε ζε ζπλδπαζκφ κε ζσζηή αλαπλνή 

 Δπηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ζε απηφ πνπ ηνπ αλαηίζεηαη λα αλαγλψζεη 

 Ζ ηθαλφηεηα επαλάιεςεο κε δηθά ηνπο ιφγηα γηα κηα ηζηνξία ηελ νπνία άθνπζαλ 

θαζψο θαη νη απαληήζεηο ηνπο ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο 

 εκαζία έρεη λα θαηαλννχλ ηνπο φξνπο ηεο αλάγλσζεο φπσο αο πνχκε ηη 

ζεκαίλεη ε πξψηε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ, ην δεχηεξν θεθάιαην θαη άιια 

 Να ζπλζέηνπλ ζε ιέμεηο θάπνηεο ζπιιαβέο πνπ αθνχλ (Παπαλαζηαζίνπ, 2009).  

 

Μηα ζπλάληεζε κε θάπνηνλ εηδηθφ κε ηηο πξψηεο ελδείμεηο είλαη απαξαίηεηε 

αθφκε θαη αλ απνδεηρζεί φηη δε ζπληξέρνπλ ιφγνη αλεζπρίαο, αθφκε θαη λα ε επίζθεςε 

γίλεη γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο. Αληίζεηα, αθφκε θαη κε κία ιάζνο αλίρλεπζε ησλ 

πξψηκσλ ελδείμεσλ επηθηλδπλφηεηαο, ηα παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα δελ επηβαξχλνπλ ην 

παηδί γηα ηνλ ιφγν φηη ελδπλακψλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν έλα νκαιψο αλαπηπζζφκελν 

παηδί (Παπαλαζηαζίνπ, 2009).  
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1.5  Έξεπλεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

 

 «Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα είλαη κηα ζθφπηκε θαη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία, ε 

νπνία αθνινπζείηαη γηα ηε δηεξεχλεζε ελφο ζέκαηνο ή πξνβιήκαηνο, κε ζθνπφ ηε 

ζπιινγή ειεγρφκελσλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ θαη λα κειεηεζνχλ 

ζπζηεκαηηθά, έηζη ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε αξρψλ, ζεσξηψλ, πξνγξακκάησλ 

ή λα θαηαγξάθνπλ θαηαζηάζεηο θαη λα πξνάγνπλ έηζη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε.»              

( Αζαλαζίνπ, 2007, ζει.19) 

Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα απνηειεί παξάγνληα ππνζηήξημεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ηα ζρνιεία ζπληεινχληαη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

εγείξνπλ ηαπηφρξνλα θαη εξσηήκαηα φπσο: Ση ζα πξέπεη λα βειηηψζνπκε ζηε 

δηδαζθαιία καο; Ση εκπνδίδεη ηε κάζεζε ελφο καζεηή; Ση ζπληειεζηέο έμσ απφ ην 

ζρνιείν ζπκβάιινπλ ζηελ επίδνζε ηνπ καζεηή θαη πσο νη γνλείο πξέπεη λα βνεζνχλ; 

Πσο πξέπεη ην ζρνιείν λα αλαπηχζζεη θαηά ην θαιχηεξν ηξφπν ηελ επηλνεηηθφηεηα θαη 

εθεπξεηηθφηεηα ησλ ζηειερψλ ηνπ γηα λα ππνζηεξίδεη ηε κάζεζε; Απαληήζεηο ζηηο 

παξαπάλσ εξσηήζεηο πξνθχπηνπλ κέζα απφ ζηνραζκφ πάλσ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπληεινχληαη θαη ζηα απνηειέζκαηά ηνπο. Κάζε επηηπρήο πξνζπάζεηα ελνπνηεί 

δξαζηεξηφηεηα θαη αληαλάθιαζε (reflection). Αλ ινηπφλ ε δξαζηεξηφηεηα είλαη 

εκθαλήο ζε θάζε ζρνιείν ρσξίο αληαλάθιαζε (reflection), ε δξαζηεξηφηεηα είλαη 

«απιεξνθφξεηε». Ζ αμηνιφγεζε ελζσκαηψλεη ηελ αληαλαθιαζηηθή ιεηηνπξγία 

(reflective function) ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Clarke, 1996). 

Ζ εθαξκνγή ηεο έξεπλαο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη: α) ε πξνζπάζεηα 

θσδηθνπνίεζεο, κε ηξφπν επηζηεκνληθφ, ησλ ζηνηρείσλ (ζθνπνί, ζηφρνη, κέζνδνη, 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θ.ιπ.) πνπ ζπλζέηνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, β) ε εχξεζε 
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θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ επίιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

παηδαγσγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη γ) ε ραξηνγξάθεζε ησλ ηάζεσλ, ησλ απφςεσλ, ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ, ησλ ζπγθιίζεσλ θαη ησλ απνθιίζεσλ κεηαμχ νκάδσλ ή κηαο νκάδαο ζε 

ζρέζε κε έλαλ πξνθαζνξηζκέλν ζηφρν. 

Χζηφζν, ζηελ πνιπδηαηππσκέλε εξψηεζε, πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ηνλ 

εξεπλεηή ζηελ εθπφλεζε κηαο κειέηεο, ην πην θνηλψο απνδεθηφ επηρείξεκα ηνπ 

αθαδεκατθνχ ρψξνπ ηεο εθπαίδεπζεο, αλεμαξηήησο ησλ θηινζνθηθψλ ηνπο δηελέμεσλ, 

θαίλεηαη λα είλαη ν εκπινπηηζκφο ηεο βάζεο ησλ γλψζεσλ, θάηη πνπ ζηαδηαθά ζα 

νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο. (Borg & Gall,1989∙ 'Rumrill & 

Cook, 2001) 

Οη Verma θαη Mallick θαηεγνξηνπνηνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα ζε ηέζζεξηο 

βαζηθέο κνξθέο: 

 1. ζεσξεηηθή ή βαζηθή έξεπλα,  

2. εθαξκνζκέλε ή έξεπλα πεδίνπ, 

 3. έξεπλα δξάζεο,  

4. έξεπλα αμηνιφγεζεο. 
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1.5.1Δξεπλεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο  

 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ εξεπλψλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηηο Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαίλεηαη πσο ηα βαζηθά 

δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο εξεπλεηέο είλαη α) ε αλίρλεπζε ησλ Δηδηθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, β) ε πξψηκε παξέκβαζε, γ) ν ξφινο ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

λεπηαγσγψλ, δ) κε πνηα θξηηήξηα εληάζζνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ηεο εηδηθήο αγσγήο. 

Σα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ ηηο νπνίεο εμεηάζακε κάιινλ έρνπλ αξλεηηθφ ραξαθηήξα. Ο 

πξψηνο θαη θχξηνο ιφγνο είλαη φηη δελ ππάξρνπλ ηεζη πξψηκεο αλίρλεπζεο ζην 

λεπηαγσγείν. Απηφ δε βνεζάεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

απφ ηνπο λεπηαγσγνχο νη νπνίνη δελ έρνπλ ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε επί ηνπ ζέκαηνο 

θαη ζπρλά αγλννχλ άζειά ηνπο θάπνηα «ζεκάδηα». Έλα ζεηηθφ εχξεκα είλαη φηη γνλείο 

θαη λεπηαγσγνί νηθνδνκψληαο κηα ζρέζε εηιηθξίλεηαο θαη εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο, 

θαιιηεξγνχλ πξφζθνξν έδαθνο γηα κηα επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία εθφζνλ θνηλφο 

ζηφρνο είλαη ε πξφνδνο ηνπ παηδηνχ θαη ε πγηήο αλάπηπμε φισλ ησλ πηπρψλ ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο ηνπ εμέιημεο, αλ θαη θάπνην γνλείο θείδνληαη ρξφλνπ ιφγσ 

επαγγεικαηηθψλ  ππνρξεψζεσλ. Άιιν εχξεκα είλαη φηη νη λεπηαγσγνί εθθξάδνπλ ηε 

δπζαξέζθεηα ηνπο φηη δελ ππάξρεη παξάιιειε ζηήξημε απφ εηδηθφ παηδαγσγφ ζηε 

καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη ίδηνη δελ έρνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν λα 

εθαξκφζνπλ έλα εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο πνπ ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο 

θαη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ. Άμην παξαηήξεζεο είλαη ε αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαζψο πεξηζσξηνπνηείηαη θνηλσληθά θαη έρεη ρακειή 

απηνεθηίκεζε παξνπζηάδνληαο αδπλακίεο ζηελ έληαμε ζε νκάδα εξγαζίαο θαζψο 

επίζεο θαη αδηαθνξία ζε νηηδήπνηε ζπκβαίλεη κέζα ζηελ ηάμε. Πνιινί εξεπλεηέο 

θάλνπλ ιφγν γηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα σο απφξξνηα ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 



[58] 

 

Γπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ κέζα απφ άζρεκα βηψκαηα ζηελ νηθνγέλεηα. Δμίζνπ ζεκαληηθφ 

εχξεκα είλαη πσο γίλεηαη ζπρλά ιφγνο γηα ηελ παξνρή πξφζζεηεο παηδαγσγηθήο 

ππνζηήξημεο ελψ ειάρηζηεο είλαη νη αλαθνξέο γηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη 

εηδηθέο αλάγθεο.  

 πλεπψο εξεπλάηαη δηεζλψο ην δήηεκα ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη εμεηάδεη ηε ζηάζε ησλ λεπηαγσγψλ απέλαληη ζην δήηεκα 

απηφ, ηελ επάξθεηά ηνπο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ καζεηή θαη ηελ 

αλάιεςε επζπλψλ θαη πξσηνβνπιηψλ γηα αληηκεηψπηζε. ηε δηεζλή έξεπλα 

ζπλαληψληαη αξθεηέο έξεπλεο κε εξσηεκαηνιφγηα, ζπλεληεχμεηο  αλάινγα κε ηνπο 

ζθνπνχο ηεο έξεπλαο αθήλνληαο πεξηζψξηα λα εθθξαζηνχλ νη απφςεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ. Οη έξεπλεο απεπζχλνληαη θπξίσο ζε γνλείο θαη λεπηαγσγνχο θαη ε 

κεζνδνινγία πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε ψζηε λα εμππεξεηεί ηνλ ζθνπφ ηεο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

1. Όζνλ αθνξά ηελ αλίρλεπζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ππάξρνπλ νη 

παξαθάησ έξεπλεο: 

 ην ζνπεδηθφ εθπαηδεπηηθφ κνληέιν νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο σο 

πξαθηηθή ζηφρεπζε θαη σο ζεσξεηηθφ αμίσκα δελ πεξηζσξηνπνηνχληαη ζηελ 

παξαδνζηαθή νξνινγία ε νπνία ηαπηίδεη ηα άηνκα κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

κε ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο αιιά αληηζέησο ζπλδέεηαη κε 

παξάγνληεο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ «απφθιηζε απφ έλα επίπεδν καζεζηαθήο 

επίδνζεο» θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή κε ζεκείν αλαθνξάο 

ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο (Καινκνίξεο, 2007). ην παλεπηζηήκην ηεο Οπςάια ζηε 

νπεδία, ε έξεπλα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007 απφ θνηηεηέο 

έδεημε φηη ην δήηεκα εληνπηζκνχ ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζην 
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λεπηαγσγείν βαζίδεηαη θπξίσο ζηα δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο ηνπ λεπίνπ θαηά ηε 

δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα (Καινκνίξεο, 2007). Σα λήπηα ληψζνπλ ζπλήζσο ζπκφ ή 

εθθξάδνπλ ηελ αδηαθνξία ηνπο φηαλ δε δχλαληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε κηα 

δξαζηεξηφηεηα κέζα ζηελ ηάμε.  

ηε Γεξκαλία απφ ην 1970 αλαπηχρζεθαλ νη έλλνηεο καζεζηαθέο παξεκπνδίζεηο, 

δηαηαξαρέο κάζεζεο θαη καζεζηαθέο δηαηαξαρέο πνπ εληνπίδνληαη θπξίσο ζηε 

δπζθνιία, ηελ επξχηεηα θαη ηε δηάξθεηα ηεο κεηνλεμίαο (Λαδαξάηνπ, Γειαηφιαο, Εέιηνο 

& Μαγγαλάξε, 2007). Δπνκέλσο νη δηαηαξαρέο κάζεζεο είλαη ε κηθξφηεξεο έθηαζεο 

δηαηαξαρή κε ραξαθηεξηζηηθά θαηά πεξηφδνπο, ελψ νη καζεζηαθέο παξεκπνδίζεηο είλαη 

ε πην δχζθνιε, επξχηεξε θαη δηαξθήο καζεζηαθή πζηέξεζε, ελψ νη καζεζηαθέο 

δηαηαξαρέο είλαη ε ζπλνιηθή έλλνηα ησλ πξνεγνχκελσλ ελλνηψλ, θάηη ην νπνίν 

δηαπηζηψζεθε απφ Γεξκαλνχο ςπρνιφγνπο θαη παηδαγσγνχο. Μηα έξεπλα ε νπνία έγηλε 

απφ νκάδα ςπρνιφγσλ ζρεηηθά κε ηηο πξψηεο δεμηφηεηεο ησλ λεπίσλ κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ην 2007 ζην Deutsche Gesellschaft fur Psychologie ηεο 

Γεξκαλίαο έδεημε φηη ηα λήπηα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη 

έηζη εληνπίδνληαη νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο χζηεξα απφ ηελ εηδηθή δηάγλσζε 

(Λεγάθε, 2007).  

ηελ Αγγιία ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε ήπηεο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ λεπίσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο κε πνζνζηφ 47,3% θνηηψληαο ζε λεπηαγσγεία ελζσκάησζεο δείρλνληαο 

ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο πξνζρνιηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Σν 2008 ζε 

παλεπηζηήκην ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην University of Lincoln ζε 

κηα έξεπλα πνπ έγηλε απφ θνηλσληθνχο αλζξσπνιφγνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, 

δηαπηζηψζεθε φηη ε θαιιηέξγεηα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ είλαη άξξεθηα 

ζπλπθαζκέλε κε ηε «ζνβαξφηεηα» ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (Λερνπξίηε, 
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2010). ην Imperial college of science, technology and medicine, κηα νκάδα 

λεπξνιφγσλ επηδφζεθε ζε κηα έξεπλα ηνλ Μάξηην ηνπ 2009 πνπ έδεημε φηη νη 

καζεζηαθέο ιεηηνπξγίεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο λεπξνινγηθέο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ 

παηδηνχ ήδε απφ ηελ πεξίνδν ηεο θπήζεσο (Λερνπξίηε, 2010).  

Γεληθά θάπνηεο έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ γίλεη θπξίσο ζην εμσηεξηθφ (Γεξκαλία, 

νπεδία, Αγγιία) δείρλνπλ φηη ε ρακειή απηνεθηίκεζε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα 

ησλ παηδηψλ κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. ην λεπηαγσγείν αιιά θαη ζην ζρνιείν 

αξγφηεξα, ε δηακφξθσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο απηναληίιεςεο βξίζθεηαη ζε 

ζπλάξηεζε φρη κφλν κε ην επίπεδν ησλ αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ αιιά θαη κε ην πψο ην 

ίδην ην παηδί ζπγθξίλνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ κε ην ζχλνιν ησλ άιισλ παηδηψλ κέζα ζηελ 

ηάμε, θαηαηάζζεη ηνλ εαπηφ ηνπ (πξίγνπ- Ππαβαζηιείνπ, 2007). Όηαλ νη ζπλνκήιηθνη 

ζηελ ηάμε επηηπγράλνπλ ζε δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δνθηκαζίεο, ζπρλά 

ζπλαληνχλ δπζθνιίεο θαη δπζρέξεηεο απνθηψληαο αξλεηηθή απηναληίιεςε θαη ζπλεπψο 

δελ εκπηζηεχνληαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο απνδίδνληαο ηελ απνηπρία ηνπο ζε παξάγνληεο 

πάλσ απφ ηνλ έιεγρφ ηνπο, θάηη ην νπνίν έρεη σο θπζηθή απφξξνηα ζπκπεξηθνξέο 

καζεκέλεο αληθαλφηεηαο (ακαξάο, 2007).  

Σα απνηειέζκαηα ησλ θνηλσληνκεηξηθψλ εξεπλψλ ζε νκάδεο λεπίσλ ζηελ 

Ακεξηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Καιηθφξληα ην 2008 έδεημαλ φηη ηα παηδηά κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ θνηηνχλ ζε θαλνληθά λεπηαγσγεία, παξαθνινπζνχλ 

απνκνλσκέλα θαη πεξηζσξηνπνηεκέλα ρσξίο λα έρνπλ ηελ απνδνρή θαη ηελ αλαγλψξηζε 

απφ ηα ππφινηπα παηδηά ελψ ηα ίδηα θάλνπλ ιφγν γηα κηα αίζζεζε κνλαμηάο ζηηο 

θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο (Γθίλε, 2014). Απηφ είλαη αληίζεην απφ ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο ησλ Sabornie θαη Kauffman φπνπ βξέζεθε φηη ηα λήπηα κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο ζπγθξηλφκελνη κε ηα ππφινηπα παηδηά δε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ην 

θνηλσληνκεηξηθφ επίπεδν. Δίλαη ην ίδην γλσζηνί ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο φπσο θαη νη 
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άιινη καζεηέο ελψ έδεημαλ κείδνλ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. πλεπψο, δελ νδεγνχληαη λνκνηειεηαθά ζηελ απνκφλσζε ζηνλ 

ρψξν ηεο ηάμεο θαη ζηνλ εμνζηξαθηζκφ, φκσο ε απνδνρή θαη ε ελζσκάησζε είλαη ε 

θνηλσληθή ηνπο αληακνηβή (Μαζηξνπνχινπ, Παπαδνπνχινπ & Σζηκειή, 2007).  

Μηα έξεπλα απφ παηδνςπρνιφγνπο ην 2011 ζηε Βνζηψλε έδεημε φηη ππάξρεη 

ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο παξακέηξνπο κεησκέλν ελδηαθέξνλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο λεπηαγσγείνπ θαη ζηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ λεπίσλ. ηελ 

ίδηα έξεπλα βξέζεθε φηη ηα λήπηα πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ αδηαθνξψληαο γηα ηα παηδηθά ηξαγνχδηα θαη ηα κηθξά πνηήκαηα, 

εκθαλίδνπλ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Δπηπιένλ, ε εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία ζηελ 

πξνζρνιηθή ηνπο ειηθία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπρλέο δηαθνπέο θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζε 

απηφ, ελψ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηε ζεσξεί απιά αδηέμνδε θαη δελ επελδχεη, νχηε 

θπζηθά ζηεξίδεη ηα παηδηά ζηα πξνζρνιηθά ηνπο θαζήθνληα (Καξακπαηδάθε, 2012). Οη 

ίδηνη ςπρνιφγνη πνπ έθαλαλ ηελ έξεπλα ζε λεπηαγσγεία ηεο Βνζηψλεο, ηζρπξίδνληαη φηη 

νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη ν πξνάγγεινο ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ λεπίσλ θαη ζηε κεηέπεηηα ζρνιηθή ηνπο δσή θαη δξάζε.  

Έξεπλεο κε αξράξηνπο αλαγλψζηεο ζηελ Ακεξηθή έδεημαλ φηη ε γλψζε ησλ 

γξακκάησλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αλαγλσζηηθήο εθκάζεζεο είλαη ν θαιχηεξνο 

γλψκνλαο πξφβιεςεο γηα ηελ αλαγλσζηηθή επηηπρία καζεηψλ ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Δμάιινπ, ε γλψζε ησλ γξακκάησλ αθνινπζείηαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα δηαρσξίδνπλ θσλήκαηα αθνπζηηθά, ελψ ε πλεπκαηηθή ειηθία 

έξρεηαη ηξίηε ζηε ζεηξά (Εέξβα & Βεληίθνπ, 2007).  

Ζ επηδεκηνινγηθή έξεπλα πνπ έγηλε ζηηο πεξηνρέο ηεο Καιηθφξληα έδεημε φηη ζε 

δέθα λεπηαγσγεία, ηα παηδηά κε θπζηνινγηθή λνεκνζχλε πνπ παξνπζίαδαλ Δηδηθέο 
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Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ρσξίο φκσο πξνβιήκαηα πγείαο ή ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο 

αλέξρνληαλ ζην 4,3% ελψ αλ ζπλππνινγηζζνχλ θαη παηδηά κε νξηαθή λνεκνζχλε, ην 

πνζνζηφ αγγίδεη ην 5,4% (Καινκνίξεο, 2007). Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλα ησλ 

ςπρνιφγσλ ζην παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο έδεημαλ φηη κφλν έλα ζηα ηξία παηδηά πνπ 

παξαπέκπνληαη ζηηο ηαηξνπαηδαγσγηθέο ππεξεζίεο γηα λα εμεηαζηνχλ θαη λα δηαγλσζζεί 

αλ ππάξρνπλ Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, πήξε ηειηθά ηε δηάγλσζε ησλ Δηδηθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (Δπθιείδε, 2007).  

Οη εξεπλεηέο ηνπ πνιηηεηαθνχ λνζνθνκείνπ ηνπ αλ Φξαλζίζθν κε επηθεθαιή 

ηνλ θαζεγεηή Φπρνινγίαο Ράηαλ Υάνπει, κειέηεζαλ ην 2010 ηελ πεξίπησζε 

δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο (3-5εηψλ) νη νπνίεο 

δηαηαξαρέο επηθεληξψλνληαη ζε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ζρνιηθή άξλεζε θαη ελνχξεζε 

(Καξακπαηδάθε, 2012). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηα νπνία αθνξνχζαλ λήπηα κε 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έδεημαλ φηη ππήξρε πιήξεο αδηαθνξία ζε ζπκκφξθσζε 

κέζα ζηελ ηάμε θαη ηα επξήκαηα δελ απνθαιχπηνπλ πάληνηε αηηηψδε ζρέζε αλάκεζα 

ζηε καζεζηαθή δπζθνιία θαη ηα ζπκπηψκαηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. ε ζρέζε κε απηφ, 

ρξεηάδεηαη λα εηπσζεί φηη  ζηελ έξεπλα ησλ Broder & Dunivant, δε δηαπηζηψζεθε 

ζεκαληηθή ζρέζε κε ηα ζπκπηψκαηα ηεο καζεζηαθήο δπζθνιίαο (Δλνχξεζε, 

εγθφπξηζε, δαθηπινιεηρία) (Σζηψιεο, 2007). Αληίζεηα, άγγινη εξεπλεηέο ςπρίαηξνη ζε 

παλεπηζηήκην ηεο Οπαιίαο ζε κηα έξεπλα πνπ έγηλε ηνλ Απξίιε ηνπ 2010 θαηέγξαςαλ 

φηη ηα παηδηά κε δηάγλσζε Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ παξνπζίαδαλ ηηο εμήο 

δηαγλψζεηο: εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία, δηαηαξαρέο ηνπ ιφγνπ, ζρνιηθή άξλεζε, 

λπρηεξηλή ελνχξεζε, ελψ ζε κεγάιν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ ε απηνεθηίκεζή ηνπο ήηαλ 

ηδηαίηεξα ρακειή (Μπιάηζηνπ, 2010). πγθεθξηκέλα δηαπίζησζαλ φηη ην 16% ησλ 

παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο είραλ λπρηεξηλή ελνχξεζε θαη ην 81,3% ζηνηρεία ήπηαο 

εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο. Απφ ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ ηα νπνία κε ςπρνινγηθέο 
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δνθηκαζίεο ζην λεπηαγσγείν εληάρζεθαλ ζηελ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ, ζην ηέινο ηεο 

πξψηεο ηάμεο ην 36% δελ είρε ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ελψ ην 26% παξνπζίαδε θαη 

εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία ζχκθσλα κε κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζην Λνλδίλν ην 2009 απφ 

θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξηθήο (Bachelor of medicine) (Παληειηάδνπ, 2011).  

 

 

2. Όζνλ αθνξά ηελ Πξψηκε Παξέκβαζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

ππάξρνπλ νη παξαθάησ έξεπλεο: 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην παλεπηζηήκην ηνπ ηάθνξληζεξ έθαλε κηα έξεπλα 

ηνλ Ννέκβξε ηνπ 2009 γηα ην πφζν ε πιεξνθνξηθή θαη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ 

ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ λεπίσλ. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ φηη ην 67% ησλ λεπίσλ εληππσζηάζηεθαλ απφ ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα 

δηδαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ππνινγηζηή θαη έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα 

ζπκκεηνρή (Λερνπξίηε, 2010).  

ην παλεπηζηήκην ηεο Βνπιγαξίαο Plovdiv university paisii Hiledarski, ζην 

παλεπηζηήκην Φηιηππνχπνιε ζην ηκήκα εηδηθήο αγσγήο έγηλε κηα έξεπλα ην 2013 απφ 

θνηηεηέο πνπ έδεημε φηη κφλν ην 33% ησλ λεπίσλ έρνπλ ιάβεη ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε 

απφ εηδηθνχο παηδαγσγνχο θαη παηδνςπρνιφγνπο, πνζνζηφ ρακειφ πνπ βαζίδεηαη ζην 

ελδερφκελν φηη ίζσο δελ έρνπλ πάξεη νη γνλείο επίζεκε δηάγλσζε (Γθίλε, 2014).  

Με βάζε ηελ έξεπλα ησλ Roth & Schneider, ην θαιχηεξν πξφγξακκα γηα ηνπο 

καζεηέο ηνπ Νεπηαγσγείνπ αιιά θαη γηα ηα παηδηά εθείλα πνπ μεθηλάλε ηελ πξψηε 

Γεκνηηθνχ, είλαη εθείλν ην νπνίν ζπλδπάδεη ηελ άζθεζε ησλ καζεηψλ ζηε θσλνινγηθή 

επίγλσζε κε ζπλάκα ηελ εμάζθεζε ζηελ αληηζηνίρεζε ήρσλ θαη γξακκάησλ 

(Γξνζηλνχ-Κνξέα, 2007). Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έδεημε φηη νη επηδξάζεηο ζηελ 
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θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο νη καζεηέο νη νπνίνη είραλ αζθεζεί ζηε θσλνινγηθή 

επίγλσζε, εθηείλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηηο δχν πξψηεο ηάμεηο ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο 

(Γεκάηνο, 2007).  

 

3. Όζνλ αθνξά ην ξφιν ησλ γνλέσλ θαη ησλ λεπηαγσγψλ ππάξρνπλ νη παξαθάησ 

έξεπλεο: 

Με βάζε ηελ έξεπλα ηελ νπνία δηεμήγαγε ην Δζληθφ θέληξν Γηθαζηεξίσλ ζηελ 

Ακεξηθή (National Center for state courts) βξέζεθε φηη κφιηο ην 33% ησλ λεπίσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε απφ 

παηδνςπρνιφγνπο θαη γνλείο, ελψ ην 52% πεξίπνπ δείρλνπλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κε 

ζπκφ, άξλεζε, απνκφλσζε θαη αληίδξαζε ζην λα θάλεη δηάινγν (Μνπδάθε, 

παληηδάθε, Βάκβνπθαο, Λίβα & Ράιιε, 2007). Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηεο ίδηαο 

έξεπλαο δείρλνπλ φηη ηα θνξίηζηα κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη ιηγφηεξν 

επηζεηηθά απφ ηα αγφξηα ηεο ίδηαο ειηθίαο (3- 5 εηψλ). ηε δηαρξνληθή έξεπλα ησλ 

Broder and Dunivant δηαπηζηψζεθε φηη ηα λήπηα κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

πξαγκαηνπνηνχλ ζε δηπιάζηα πνζνζηά παξαβαηηθέο πξάμεηο θαη ε ζπρλφηεηα είλαη 

ηδηαδφλησο απμεκέλε ζε λήπηα απφ νηθνγέλεηεο κε θαιχηεξν κνξθσηηθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν γνληψλ (Σζηαληήο, 2007). Δμαηηίαο ηεο αδηαθνξίαο ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε νκαδηθέο θπξίσο δξαζηεξηφηεηεο ζην λεπηαγσγείν, ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο αηζζάλνληαη ηδηαίηεξε αδπλακία αλάκεζα ζηηο πξαγκαηηθέο 

ηθαλφηεηεο αιιά θαη ηηο επηζπκίεο ηεο νηθνγέλεηαο (Εέξβα & Βεληίθνπ, 2007). ε 

έξεπλά ηνπο νη Παπαζενθίινπ θαη ζπλ., νη νπνίνη ζηελ ηαηξνπαηδαγσγηθή ππεξεζία ηνπ 

θέληξνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο ηνπ Πεηξαηά πνπ παξαθνινχζεζαλ 80 λήπηα κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δηαπίζησζαλ φηη απηά δε ηέζεθαλ ζην θνηλσληθφ πεξηζψξην 
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θαη πσο κε επθνιία ζχλαςαλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεο κε ηα ππφινηπα παηδηά 

ζπκκεηέρνληαο ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Σζίπξαο, 2007). 

 

4. Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα έληαμεο ησλ καζεηψλ ζηα πξνγξάκκαηα Δηδηθήο Αγσγήο: 

   Ζ εηεξνγελήο ζχλζεζε ηεο νκάδαο ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ αιιά 

θαη ε αζπκθσλία ησλ επηζηεκφλσλ λα νξίζνπλ θαη λα ηαμηλνκήζνπλ κε απνδεθηά 

θξηηήξηα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δπζρεξαίλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ 

εθηίκεζε ησλ πνζνζηψλ επί ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ (Σζηψιεο, 2007). ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη ηα πνζνζηά ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

αλέξρνληαη ζην 15-20% ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ αθφκε θαη ζην λεπηαγσγείν. 

Απνθιίζεηο εκθαλίδνληαη ηφζν κεηαμχ ησλ δχν θχισλ φζν θαη κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε 

ζπρλφηεηα είλαη επηβαξπληηθή γηα ηα αγφξηα θαη ηα πνζνζηά θπκαίλνληαη απφ 3:1 κέρξη 

θαη 6:1 κε ηα θνξίηζηα (Σζηψιεο, 2007).  

Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ζην λεπηαγσγείν ζηα άιια θξάηε, ζηελ Κίλα 

αλαθέξνληαη πνζνζηά ηα νπνία θπκαίλνληαη ζην 1% ελψ νη εθηηκήζεηο απφ ηελ 

εθπαίδεπζε λεπηαγσγείνπ ζηε Βελεδνπέια απμάλνπλ ην πνζνζηφ ζην 33%. ην 

γεξκαληθφ ζχζηεκα ησλ λεπηαγσγείσλ, ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

κε αλάγθε εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο εμαηηίαο καζεζηαθψλ θαη πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο θπκαίλεηαη ζην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ λεπίσλ, ελψ ζηηο ρψξεο 

ηεο θαλδηλαβηθήο ρεξζνλήζνπ ηα λήπηα κε πξνβιήκαηα κάζεζεο απνηεινχλ ην 65% 

ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ λεπίσλ πνπ έρεη αλάγθε απφ επηπξφζζεηε παηδαγσγηθή 

ππνζηήξημε (Λεγάθεο, 2007). ηε Γαλία έξεπλεο απφ Γαλνχο εηδηθνχο παηδαγσγνχο 

έδεημαλ φηη ην 12,7% θαη ζηελ Αγγιία κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Warnock, 
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ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ λεπίσλ ρξεηάδεηαη γηα κεγάιν ή κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

εηδηθή παηδαγσγηθή βνήζεηα (Λεγάθεο, 2007).  

 ην ακεξηθαληθφ ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεηαη ζηα λεπηαγσγεία, ηα λήπηα κε 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ππνινγίδνληαη πεξίπνπ ζην 43,6% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ ησλ λεπίσλ  κε εηδηθέο αλάγθεο ελψ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2007-2008 απφ 

ην ζχλνιν ησλ 4,2 εθαηνκκπξίσλ λεπίσλ πνπ εληάρζεθαλ ζε πξνγξάκκαηα εηδηθήο 

αγσγήο, ην 42% ραξαθηεξίζηεθαλ σο παηδηά κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

(Κνξδηζηνχ, 2009).  

Ακεξηθάλνη ςπρνιφγνη αμηνινγνχλ φηη ζην ζχλνιν ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, πεξίπνπ 1 ζηνπο 4 

καζεηέο δείρλνπλ αδηαθνξία γηα ηε δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα αθφκε θαη γηα ηα 

παηρλίδηα ζε νκάδεο εξγαζίαο. ηα πνζνζηά απηά ζπλαληψληαη θαη παηδηά ηα νπνία δελ 

αληηκεησπίδνπλ Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αιιά ιφγσ αλεπάξθεηαο ησλ 

θαηάιιεισλ δνκψλ θαη αλππαξμίαο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ (Φνχξιαο, 2007). 

ηηο ζνβαξέο πεξηπηψζεηο ηα πνζνζηά αλέξρνληαη ζε 4-5% ελψ ζηηο ήπηεο κνξθέο 

εθδειψζεσλ ην 10-15% (Γξνζηλνχ, 2009). 
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1. Τπό κειέηε Γηεζλείο Έξεπλεο 

 

Όπσο παξαηεξείηαη ζην Γξάθεκα 1, γηα ηελ έξεπλα ζηε δηεζλή αξζξνγξαθία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 22 έξεπλεο ηηο ηειεπηαίαο δεθαεηία (2007-2017).  Οη 12 απφ ηηο 22 

έξεπλεο θάλνπλ ιφγν γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε Πξψηκε Αλίρλεπζε κε πνζνζηφ 

54,5%. Αθνινπζνχλ ηα θξηηήξηα έληαμεο ησλ καζεηψλ ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα Δηδηθήο 

Αγσγήο κε πνζνζηφ 18,19% (4 έξεπλεο). ηε ζπλέρεηα βξίζθνπκε ηε Πξψηκε 

Παξέκβαζε θαη ην ξφιν ησλ γνλέσλ θαη λεπηαγσγψλ  κε πνζνζηά 13,6% φπνπ 

αλαινγεί ζε ηξείο απφ ηηο 22 έξεπλεο. Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

δίλεηαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζην πσο νη λεπηαγσγνί κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο 

πξψηκεο ελδείμεηο Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ κε θχξην γλψκνλα ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηψλ.  

  

Γξάθεκα 1 Τπό κειέηε Γηεζλείο Έξεπλεο 
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Ζ έξεπλα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία απνηέιεζε έλα ζπνπδαίν κέζν γηα ηελ ζχγθξηζε 

ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ, φζνλ αθνξά ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Οη 

αλαθνξέο γηα ηηο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην εμσηεξηθφ, έδσζαλ ζηνλ εξεπλεηή κηα 

ζαθή αληίιεςε γηα ην ηη κέξηκλα επηιακβάλνληαη εθεί νη εθπαηδεπηηθνί θαη εηδηθνί ψζηε 

λα νδεγεζνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ Δηδηθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Έξεπλεο νη νπνίεο εζηίαζαλ θπξίσο 

ζηνλ ηξφπν αλίρλεπζεο (Καινκνίξεο, 2007∙ Λαδαξάηνπ, Γειαηφιαο, Εέιηνο & 

Μαγγαλάξε, 2007∙ Λεγάθε, 2007∙ Λερνπξίηε, 2010∙ πξίγνπ- Ππαβαζηιείνπ, 2007∙ 

ακαξάο, 2007∙ Γθίλε, 2014∙ Μαζηξνπνχινπ, Παπαδνπνχινπ & Σζηκειή, 2007∙  

Καξακπαηδάθε, 2012∙ Εέξβα & Βεληίθνπ, 2007∙ Δπθιείδε, 2007∙ Σζηψιεο, 2007∙ 

Μπιάηζηνπ, 2010∙ Παληειηάδνπ, 2011)  ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ αιιά θαη 

ζηελ παξέκβαζή ηνπο (Λερνπξίηε, 2010∙ Γθίλε, 2014∙  Γξνζηλνχ-Κνξέα, 2007∙ 

Γεκάηνο, 2007), ζεσξήζεθε ζεκαληηθφο αξσγφο ψζηε λα γίλεη αληηιεπηή ε 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ε θξαηηθή κέξηκλα γηα ηε ζρνιηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο φζνλ αθνξά ηηο καζεζηαθέο ηνπο δπζθνιίεο. Ζ εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ε νπνία επεθηάζεθε θαη ζε κειέηεο αιιά θαη ζε μέλα άξζξα, θαηέζηεζε 

ζαθέο γηα ην πνηεο πξνυπνζέζεηο πιεξνχληαη γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ζην 

εμσηεξηθφ.  
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1.6 ηόρνη ηεο εξγαζίαο  

ην ζεσξεηηθφ κέξνο παξαηεξήζεθε φηη νη πξψηεο ελδείμεηο ησλ Δηδηθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ είλαη δπζθνιίεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, θαζπζηέξεζε ζηελ 

νκηιία, κπεξδεκέλεο ζπιιαβέο ιέμεσλ θαη αδπλακία ζχληαμεο κηαο απιήο πξφηαζεο 

πνπ δε βγάδεη θαλέλα λφεκα κε απηφ πνπ ζέιεη λα εθθξάζεη ην παηδί. Υξεηάζηεθε ε 

κειέηε πνιιψλ άξζξσλ ζε πεξηνδηθά, ρξεηάζηεθε λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ιερζέληα πεξί 

Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ αιιά θαη κηα βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε φρη κφλν ζε έληππεο κνξθήο βηβιία αιιά θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο. Όια 

απηά ζην ζχλνιφ ηνπο έδσζαλ κηα εκπεξηζηαησκέλε αληίιεςε γηα ηα φζα δηεμάγνληαη 

ζηελ ηξέρνπζα πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ.  

Ζ αθνξκή ε νπνία νδήγεζε ζηελ ζπγγξαθή ηεο παξνχζεο κειέηεο είλαη ε 

θαηαγξαθή θαη ε αλάιπζε ηεο ειιεληθήο έξεπλαο πνπ παξνπζηάδεηαη γηα ηηο Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Ζ αξζξνγξαθία ε νπνία 

κειεηήζεθε, αζρνιείηαη κε απηά ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπδήηεζε πνπ παξαηίζεηαη 

παξαθάησ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα κειέηε δηελεξγήζεθε κε απψηεξν ζθνπφ λα 

εληνπηζηνχλ νη επηθξαηέζηεξεο ηάζεηο ζην πεδίν ηεο ειιεληθήο αξζξνγξαθίαο, ζρεηηθά 

κε : α) εάλ νη  Έιιελεο εξεπλεηέο πξνηηκνχλ λα ζπγγξάθνπλ πεξηζζφηεξν άξζξα, 

πξαθηηθά ή δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, β) ην έηνο δεκνζίεπζεο, γ) ηελ 

επηζηεκνληθή/επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ησλ ζπγγξαθέσλ, δ) ηνλ ηχπν ησλ ππφ έξεπλα 

θεηκέλσλ, εάλ ππάξρεη απιά παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ή  ε πξνζσπηθή άπνςε ηνπ 

ζπγγξαθέα, ε) ηηο πξψηκεο ελδείμεηο πνπ βνεζνχλ ζηελ αλίρλεπζε Δηδηθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζη) ην θπξίαξρν ζηφρν ησλ ππφ κειέηε 
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άξζξσλ, πξαθηηθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαη δ) ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία 

πνπ αθνινπζνχλ νη κειεηεηέο.  

Ζ απνηχπσζε κηα ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζε έλα πεδίν απφ ηελ άπνςε ηεο 

έξεπλαο πνπ έρεη γίλεη αλαδεηθλχεη ελδείμεηο, πεξηνρέο πνπ έρνπλ θαιπθζεί, πεξηνρέο 

ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ αληίζεηεο απφςεηο ή ζπγθιίζεηο ησλ εξεπλεηψλ θαη ππφ απηή ηελ 

έλλνηα δίλεη ζηνηρεία γηα ην πσο πξέπεη λα θηλεζνχλ νη λένη εξεπλεηέο. Απηά ηα νπνία 

ςάρλεη ν εξεπλεηήο είλαη ζπνπδαία δηφηη κε βάζε ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην 

εμσηεξηθφ, κπνξεί λα αληηιεθζεί πφζε έκθαζε έρεη δνζεί πάλσ ζην δήηεκα ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ηη πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη θαη πνηα 

είλαη ε κέξηκλα απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα παηδηά απηά. Δμ απηνχ 

νξκψκελνο ν εξεπλεηήο, δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ ζχγθξηζε κεηαμχ Διιάδαο θαη 

εμσηεξηθνχ θαζψο εληνπίδνληαη δηαθνξέο ζηε ζρνιηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, εθφζνλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην εμσηεξηθφ γηα 

παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο είλαη πην νξγαλσκέλν θαη ππάξρεη κεγαιχηεξε επηκφξθσζε 

ησλ λεπηαγσγψλ πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. Μέζα απφ απηά πνπ αλαδεηά ν εξεπλεηήο, 

κπνξεί λα εμάγεη ηα δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα γηα ην πψο έρεη δηακνξθσζεί ε 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα γχξσ απφ ην δήηεκα ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ηη 

κπνξεί λα γίλεη γηα λα βειηησζεί ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα ψζηε λα 

θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ε δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο. 

  Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηέζεθαλ γηαηί εμππεξεηνχλ ηνλ ζθνπφ ηεο εξγαζίαο 

πνπ είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. 

Υξεηάδεηαη λα εμεηαζηεί πνηνη είλαη νη άμνλεο- θχξηεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ ψζηε λα δνχκε γχξσ απφ πνηεο ζπληζηψζεο πεξηζηξέθεηαη ην δήηεκα ησλ 

εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηελ Διιάδα. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθφ είλαη λα δνζεί 
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έκθαζε ζηε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία εζηηάδνληαο ζηνπο βαζηθνχο ηεο άμνλεο, ζηνπο 

ζπγγξαθείο θαη ζηηο δεκνζηεχζεηο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηε κειέηε απηή. Σέινο 

ρξεηάδεηαη λα κειεηεζεί πνηνο είλαη ν θπξίαξρνο ζηφρνο ησλ εξεπλψλ γηα ηηο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο γηαηί απηφ βνεζάεη ηνλ εξεπλεηή λα γλσξίδεη ζε πνηα ζπληζηψζα 

ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ λα ζηξαθεί πνπ ελ πξνθεηκέλσ είλαη ε αλίρλεπζε ησλ 

εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

βνεζνχλ λα πξνζδηνξηζζεί ν ζηφρνο ζπγγξαθήο κηαο εξγαζίαο, λα ζπλνςηζζνχλ νη 

πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ψζηε ζηα ζπκπεξάζκαηα λα 

κπνξνχλ λα απαληεζνχλ κε βάζε ηελ ηεθκεξίσζε ησλ φζσλ έρνπλ ιερζεί.  

Σα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ απνζθνπεί λα απαληήζεη ε έξεπλα είλαη: 

 Πνηα είδε ησλ ππφ έξεπλα θεηκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ;  

 Απμάλνληαη νη κειέηεο πνπ γξάθνληαη γηα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε κέζα ζηε δεθαεηία πνπ ζα εξεπλεζεί;  

 Πνηνο ν ξφινο ηεο επηζηεκνληθήο/ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ 

ζπγγξαθέσλ; 

 Πνηεο νη βαζηθέο ζπληζηακέλεο ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο;  

 Πνηνο είλαη ν θπξίαξρνο ζηφρνο ησλ εξεπλψλ γηα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία; 

 Πνηεο νη πξψηκεο ελδείμεηο αλίρλεπζεο Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν;  

 Πνηα είλαη ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζηα ππφ κειέηε άξζξα, 

πξαθηηθά θαη δηαηξηβέο;  
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Κεθάιαην 2
ν
: Μεζνδνινγία 

Σν πιηθφ ηεο εξγαζίαο ην νπνίν ρξεζηκνπνίεζα, αληιήζεθε απφ ην ηκήκα 

εηδηθήο αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζηνλ Βφιν, ηα παηδαγσγηθφ ηκήκα 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ην Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  θαη ην Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ 

Βφινπ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο. Οη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

ζπιιέρζεθαλ, ήηαλ απφ επηζηεκνληθά άξζξα ησλ ηειεπηαίσλ δέθα εηψλ (2007-2017), 

θαζψο θαη έξεπλεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, εθηηκήζεηο θαη 

πξνζσπηθέο απφςεηο εηδηθψλ παηδαγσγψλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ θαζεγεηψλ ζε 

Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ, θαζψο επίζεο θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο πνπ αλαγλψζηεθαλ γηα 

λα δνζεί κηα επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θπξίσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ Δηδηθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ. Σν θξηηήξην ην νπνίν ηέζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ήηαλ φηη εζηίαζα απνθιεηζηηθά ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, απνθιείνληαο παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζηε 

ζρνιηθή θνίηεζε, παηδηά κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, αιινεζλή ή καζεηέο 

αιινδαπνχο ζε λεπηαθή ειηθία.  

πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 60 θείκελα, 12 άξζξα, 37 πξαθηηθά ζπλεδξίσλ  

θαη 11 δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ιφγν φηη έρνπλ γίλεη θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο 

λφκνπο, αιιά θαη επεηδή έρνπλ ζεκεησζεί θάπνηα πνιχ ζεκαληηθά πξννδεπηηθά βήκαηα 

ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο φζνλ αθνξά ηα παηδηά κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. 

Σα ηειεπηαία δέθα ρξφληα, έρνπλ γίλεη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θπξίσο ζηνλ δηεζλή ρψξν, 

νη νπνίεο ζπκβαδίδνπλ κε ηα ησξηλά δεδνκέλα θαη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν 

ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Ζ ελεκέξσζε γηα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

δε απεπζχλεηαη κφλν ζηνπο παηδαγσγνχο εηδηθήο αγσγήο, αιιά θαη ζηνπο δαζθάινπο 
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θαη λεπηαγσγνχο γεληθήο εθπαίδεπζεο ψζηε αλ παξαηεξήζνπλ ηηο πξψηκεο «ελδείμεηο» 

ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ,  λα δξάζνπλ αλάινγα θαη λα ελεκεξψζνπλ ψζηε 

λα πξαρζνχλ ηα δένληα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Απφ ηα δεκνζηεχκαηα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, νη ηίηινη, νη ρξνλνινγίεο 

αιιά θαη ηα νλφκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα, ζην ηέινο ηεο 

εξγαζίαο. 

Σν εξεπλεηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα αληιήζεθε 

απφ ηελ ειεθηξνληθή βάζε δηδαθηνξηθψλ
2
, άξζξα απφ ηελ Δπηζηεκνληθή πεξηνδηθή 

έθδνζε ηεο ΟΜΔΡ «Δξεπλψληαο ην θφζκν ηνπ παηδηνχ», « ηεχρε 10, 11α, 12, 13, 14», 

«Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο Νεπηαγσγψλ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ, 2016», ην πεξηνδηθφ «Special Life, ηεχρνο 5
ν
, 2010», «Φπρηαηξηθή, ηεχρνο 

23, 2012»  θαη «Θέκαηα εηδηθήο αγσγήο, ηεχρνο 43, 2009». Αθφκε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

απφ ηα πξαθηηθά ησλ παξαθάησ ζπλεδξίσλ «Παλειιήλην πλέδξην Δπηζηεκψλ 

εθπαίδεπζεο, 2015», «Παλειιήλην πλέδξην Δπηζηεκψλ εθπαίδεπζεο, 2014», «9
ν
 

παλειιήλην ζπλέδξην «Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα». Σφκνο β‟, 

2014», «Παλειιήλην πλέδξην Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, 2014», «Παλειιήλην πλέδξην 

Δπηζηεκψλ εθπαίδεπζεο, ηφκνο 2, 2014»,  «2
ν
 Παλειιήλην  πλέδξην Δηδηθήο Αγσγήο, 

2011», «Δπξσπατθφ πλέδξην ΟΜΔΡ, 2011», «Γηεζλέο πλέδξην «Έξεπλα, 

Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη πξάμε ζηελ εηδηθή αγσγή», 2011 «πλέδξην ΟΜΔΡ, 2011», 

«ην . Υ. Παληαδήο, Θ. Μπάθαο, Μ. Η. αθειιαξίνπ, Δ. Καηλνχξγηνπ (Δπηκ.) 2ν 

Γηεζλέο πλέδξην Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, 22-24 Οθησβξίνπ 2010, ().Ησάλληλα: , 2010», 

«Γηεζλέο πλέδξην Έξεπλα, Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή & Πξάμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 

2010», «2
ν
 Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην: Γιψζζα, ζθέςε θαη πξάμε ζηελ εθπαίδεπζε, 

                                                 
2
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2007», «2
ν
 Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην: Γιψζζα, ζθέςε θαη πξάμε ζηελ εθπαίδεπζε, 

2007)» θαη «11
ν  

Παλειιήλην πλέδξην πιιφγνπ Λνγνπεδηθψλ, 2007». 

πγθεθξηκέλα κειεηήζεθαλ ζέκαηα εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθήο αγσγήο 

ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ, Παηδηαηξηθή, δεηήκαηα γεληθήο ςπρνινγίαο θαη 

παηδνςπρνινγίαο, ζέκαηα θνηλσληνινγηθήο θχζεσο γηα ηα παηδηά κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ζέκαηα πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθή Παηδαγσγηθή. Οη 

ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αλαδήηεζε ήηαλ «Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο & Πξνζρνιηθή 

Δθπαίδεπζε, Νεπηαγσγείν & Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, Πξψηκε Αλίρλεπζε 

Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, Πξψηκε Παξέκβαζε Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ, Learning Disabilities & Preschool Education, Learning Disabilities and 

early intervention, early detection of Learning Disabilities, Learning Disabilities in 

Preschool meta-analysis». Ύζηεξα απφ ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

δεδνκέλσλ, έγηλε κηα ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ησλ δηεζλψλ θαη ειιεληθψλ εξεπλψλ, 

ζχλζεζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ γξάθνληνο θαη 

παξάζεζε ζπκπεξαζκάησλ – απνηειεζκάησλ απφ φια φζα κειεηήζεθαλ θαη θπζηθά αλ 

νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ηνπ λεπίνπ είλαη κεκνλσκέλεο ή αλ είλαη άξξεθηα 

ζπλπθαζκέλεο κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ή 

άζρεκα βηψκαηα πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπ εμέιημε. Δπίζεο 

ζπγθεθξηκελνπνηείηαη θαη ε ειηθηαθή νκάδα γηα ηελ νπνία παξαηίζεληαη ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα φισλ ησλ εξεπλψλ πνπ εμεηάδνληαη (πξνζρνιηθή ειηθία). 

Οη κφλνη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο ήηαλ ν κηθξφο αξηζκφο ειιεληθψλ εξεπλψλ, 

άξζξσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ κηινχλ γηα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηε 

Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Γελ ππήξραλ ηδηαίηεξνη πεξηνξηζκνί πνπ επέθεξαλ δπζθνιίεο 

θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 
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Πίλαθαο 1. Τπό έξεπλαο θείκελα ηαμηλνκεκέλα ωο πξνο ην όλνκα ηνπ πγγξαθέα 

Α/Α Σίηινο πγγξαθέαο 
Δίδνο 

Κεηκέλνπ 

Έηνο 

Έθδνζεο 

1 

Γνκή θαη αλάπηπμε ηεο 

θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

Ατδίλεο, Α. 
Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2007 

2 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ 

γλσζηηθν-θηλεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ σο κέζν 

ηαμηλφκεζεο ησλ καζεηψλ 

κε θαη ρσξίο αλαπηπμηαθή 

δηαηαξαρή θηλεηηθνχ 

ζπληνληζκνχ: πξψηκε 

αλίρλεπζε Δηδηθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

Αζσλίηνπ, Α. 
Γηδαθηνξηθ

ή Γηαηξηβή 
2007 

3 
Παηδηθφ ηρλνγξάθεκα: κέζν 

έθθξαζεο θαη αμηνιφγεζεο 

Αλαζηαζνπνχινπ 

Υ. Γεκνπνχινπ, 

Κ. 

Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2011 

4 
Δπαλαπξνζδηνξίδνληαο ηε 

«ζρνιηθή εηνηκφηεηα» 

Βιαζζφπνπινπ, 

Μ. Ρφηζηθα, Β. 
Άξζξν 2012 

5 

πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε 

παηδηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπ 

Γάηε, Α. 

Πνιπρξφλε, 

Φ.  Αλησλίνπ, Α. 

Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2014 

6 

Τπνζηήξημε καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο: 

ηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη 

κειέηεο 

Γάηε, Α. 

Κακππιαπθά, Υ. 

Πνιπρξφλε, Φ. 

Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2014 

7 

Ζ αλάπηπμε ησλ 

κεηακνξθoινγηθψλ 

ηθαλνηήησλ παηδηψλ απφ ην 

λεπηαγσγείν ζηελ Β΄ ηάμε 

δεκνηηθνχ θαη ε ζρέζε ηνπο 

Γξεγνξάθεο, Η. 
Γηδαθηνξηθ

ή Γηαηξηβή 
2014 
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κε ηε κάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο θαη ηεο 

νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο 

8 

Οη γισζζηθέο δεμηφηεηεο 

ησλ λεπίσλ ππφ ην πξίζκα 

ηνπ αλαδπφκελνπ 

γξακκαηηζκνχ: ε ζπκβνιή 

ησλ θεηκέλσλ 

Γψηε, Δ. 
Γηδαθηνξηθ

ή Γηαηξηβή 
2010 

9 

Πξψτκε αλίρλεπζε 

δηαηαξαρψλ γλσζηηθήο 

αλάπηπμεο: ε πεξίπησζε 

δπζθνιηψλ 

ινγηθνκαζεκαηηθήο ζθέςεο 

θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

Γειεθαλάθε, Ν. 
Γηδαθηνξηθ

ή Γηαηξηβή 
2008 

10 
Δλαιιαθηηθή αμηνιφγεζε 

γξαπηψλ δεμηνηήησλ 
Γεκάηνπ, Η. 

Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2007 

11 

Ζ ελδννηθνγελεηαθή βία, 

παξάγνληεο γέλεζεο 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη 

επηπηψζεηο ζηελ επίδνζε θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά. Μειέηε 

πεξίπησζεο παηδηνχ κε 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά 

Γξνζηλνχ- 

Κνξέα, Μ. 

Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2007 

12 

Αληηιήςεηο λεπηαγσγψλ γηα 

ηελ πξψηκε αλίρλεπζε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξηθψλ δπζθνιηψλ 

ζε παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο: κηα παλειιαδηθή 

έξεπλα 

Γψλε, Δ. 
Γηδαθηνξηθ

ή Γηαηξηβή 
2015 

13 

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ζθέςεο 

κέζα απφ ηελ αλάγλσζε θαη 

ηε γξαθή 

Δπθιείδε, Α. 
Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2007 
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14 

Ζ αλαγλψξηζε θαη ε 

δηφξζσζε ιάζνπο ζηνλ 

γξαπηφ ιφγν σο 

κεηαγλσζηηθφ θξηηήξην ζε 

παηδηά κε θαη ρσξίο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

Εέξβα, Δ. 

Βελεηίνπ, Π. 

Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2007 

15 

Οη δηαηαξαρέο πξνθνξηθνχ 

θαη γξαπηνχ ιφγνπ. Πεδίν 

δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο 

θαη ζεσξεηηθήο ζχγρπζεο 

Καινκνίξε, Γ. 
Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2007 

16 

Σν χγρξνλν Νεπηαγσγείν 

θαη ε Δπαλαθνίηεζε: Λφγνη 

θαη Αληίινγνη 

Καπέινπ Κ. Άξζξν 2010 

17 

Σν δηδαθηηθφ παηρλίδη σο 

κέζνλ γλσζηηθήο αλάπηπμεο 

παηδηψλ κε ήπηεο δπζθνιίεο 

κάζεζεο ειηθίαο 4-8 εηψλ. 

Καξακπαηδάθε Ε. 

αξξήο, Γ. 

Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2014 

18 

Δπηκφξθσζε λεπηαγσγψλ 

ζηελ νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κνλάδσλ 

Καηζηθνλνχξε, Δ. Άξζξν 2013 

19 

Ρπζκφο θαη αίζζεζε ηνπ 

ρξφλνπ γηα παηδηά κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

Καηζνχγθξε, Α. 
Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2011 

20 

Γηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

ζηελ αλάγλσζε. 

Κνθθηλάθε, Α. 
Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2014 

21 

Πξψηκε παξέκβαζε ζε 

παηδηά κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

Κνξδηζηνχ, Μ. Άξζξν 2009 

22 

Σν θνπθινζέαηξν σο κέζνλ 

αγσγήο θαη ζεξαπείαο 

 

Κνπινπκπή-

Πάικνπ, Β. 

Γηδαθηνξηθ

ή Γηαηξηβή 
2016 
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23 

Νέεο πξννπηηθέο ζην ρψξν 

ηεο εηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο: ρεδηαζκφο 

θαη αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα 

καζεηέο κε αλαπεξία θαη /ή 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο 

Κνπξκπέηεο, Β.,   

Γειαζηνπνχινπ, 

Μ.,   

Μπνκπαξίδνπ Υ. 

Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2014 

24 

Καηαζθεπή θαη ζηάζκηζε 

αληρλεπηηθνχ θξηηεξίνπ 

νπηηθήο αληίιεςεο γηα 

παηδηά ειηθίαο 5-6 εηψλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ εκθάληζε 

Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ 

Κνχηξαο, . 
Γηδαθηνξηθ

ή Γηαηξηβή 
2011 

25 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο ζηε 

ζρνιηθή ειηθία θαη ε 

δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κε 

ηηο δπζθνιίεο ρεηξηζκνχ ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ 

Κσηνχιαο, Β. 
Γηδαθηνξηθ

ή Γηαηξηβή 
2007 

26 

Αμηνιφγεζε ηεο αλάγλσζεο 

ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε. Πεπνηζήζεηο 

λεπηαγσγψλ 

Κσζηνπνχινπ, Α. 
Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2015 

27 

Μηα ςπρνδπλακηθή 

πξνζέγγηζε ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

Λεγάθε, Λ. 
Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2007 

28 

Θεηηθά κελχκαηα απφ ηνπο 

γνλείο παηδηψλ κε εηδηθέο 

δπλαηφηεηεο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ 

Λερνπξίηε Υ. Άξζξν 2010 
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29 

Υαξηζκαηηθνί καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Αληηκεησπίδνληαο ην 

παξάδνμν 

Ληφληνπ, Γ. 

αξίδνπ, Υ. 

Θενδσξίδνπ, . 

Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2010 

30 

Υαξηζκαηηθά παηδηά : κηα 

αιήζεηα γηα ιίγνπο ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Μειέηε πεξίπησζεο ελφο 

ραξηζκαηηθνχ παηδηνχ 

Μαξαγθνχ, Ο. , 

Μαθξήο, Η. 

Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2011 

31 

Ζ κειέηε ηεο γισζζηθήο 

επεμεξγαζίαο γξαπηνχ 

ιφγνπ ζε παηδηά κε 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο 

Μαζηξνπνχινπ, 

Μ. 

Παπαδνπνχινπ, 

Γ. Σζηκειή, Η. 

Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2007 

32 

Γεκηνπξγία 

Πνιπαηζζεηεξηαθήο 

Μεζφδνπ Γηδαζθαιίαο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, γηα 

δπζιεθηηθνχο καζεηέο 

Μεζεκέξε, Κ. 

Γαξβνχζεο Α. 

Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2014 

33 

Γεκηνπξγία 

Πνιπαηζζεηεξηαθήο 

Μεζφδνπ Γηδαζθαιίαο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, γηα 

δπζιεθηηθνχο καζεηέο 

Μπαζηέα, Α. 
Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2014 

34 

Δλίζρπζε δεμηνηήησλ θηιίαο 

ζηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο 

Μπεαδίδνπ, Δ. 

Μπφηζνγινπ, Κ. 

Αλδξένπ, Δ. 

Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2013 

35 

100 ρξφληα ειιεληθφ 

λεπηαγσγείν, νη απαξρέο θαη 

ην ζήκεξα 

Μπέζε, Μ. αΐηε, 

. 
Άξζξν 2011 

36 

Γπζθνιίεο κάζεζεο: Μειέηε 

πεξίπησζεο σο ιύζε 

πξνβιήκαηνο 

Νηαιάθαο, Υ. 
Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2014 
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37 

Αλάπηπμε θηλήηξσλ, 

γλσζηηθψλ θαη 

κεηαγλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ: 

κηα δηαρξνληθή κειέηε θαηά 

ηελ πξνζρνιηθή θαη ηελ 

πξψηε ζρνιηθή ειηθία 

Νηνχζε, Η. 
Γηδαθηνξηθ

ή Γηαηξηβή 
2012 

38 

Πξνζρνιηθνί δείθηεο 

πξφβιεςεο ηεο 

αλαγλσζηηθήο επίδνζεο 

Παπαδεκεηξίνπ, 

Ά. 

Γηδαθηνξηθ

ή Γηαηξηβή 
2010 

39 
Πξνζρνιηθή ειηθία θαη 

εηδηθή αγσγή 

Παπαδνπνχινπ, 

Θ. Σαζζνπνχινπ, 

Δ. 

Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2010 

40 

Μαζεηέο κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κε 

δηάγλσζε απφ ΚΔ.Γ.Γ.Τ.: 

απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

απηνεθηίκεζε, 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ην 

ξνιφ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

παξέκβαζεο 

Παπαληθνιάνπ 

Αζαλαζία 

Φισξεληίλ 

Νέιιε, Πιηφγθνπ 

Βαζηιηθή 

Άξζξν 2014 

41 

Πξνζρνιηθή αγσγή θαη 

έληαμε παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο: 

αληηιήςεηο παηδαγσγψλ 

Πνπιαθίδνπ, Α. 
Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2010 

42 

Γηαζηάζεηο ησλ 

αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 

θαη δπζθνιηψλ ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα 

Πξσηφπαπαο, Α. 
Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2007 

43 

Ζ πξνβιεπηηθή εγθπξφηεηα 

ηεο Κιίκαθαο Αμηνιφγεζεο 

Γεμηνηήησλ Παηδηψλ 

Ράιιε Μ. Α., 

Σζανχζε Γ., 

Μαξηδάθε-

Καζζσηάθε Α. 

Άξζξν 2012 
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Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο 

44 

Γηεξεχλεζε θσλνινγηθήο 

επίγλσζεο παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο : κηα 

πνζνηηθή έξεπλα κε 

αλαιπηηθή εξκελεία ζε 

λήπηα θαη πξνλήπηα 

ακαξά, Β. 
Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2007 

45 

Γεκηνπξγία πξσηφηππνπ 

Λνγηζκηθνχ Παξέκβαζεο 

γηα ηελ ππνζηήξημε 

γξαθνθσλνινγίαο θαη 

αλάγλσζεο παηδηψλ 

πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο 

κε  καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

ηκηηδή, Γ., 

 Σφθε, Δ.  

Γξφζνο, Κ. 

Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2010 

46 

Οη πξαγκαηνινγηθέο 

ηθαλφηεηεο ζε παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

ηνκπφηε, Μ. 

ακζάξε, Δ. 

Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2011 

47 

Παξνπζίαζε θαη 

αμηνιφγεζε ελφο 

επηκνξθσηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηηο 

πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ 

ζην λεπηαγσγείν 

ηειιάθεο, Ν., 

Παξακπζηψηνπ, 

Μ. 

Άξζξν 2012 

48 

Ζ γσληά ηεο βηβιηνζήθεο 

θαη ν έληππνο ιφγνο ζην 

λεπηαγσγείν. Πξψηε 

θαηαγξαθή θαη ζπδήηεζε 

ηειιάθεο, Ν. 

Απνζηφινπ, Ε. 
Άξζξν 2011 

49 

Ζ ηαρχηεηα θαη ε αθξίβεηα 

θαηνλνκαζίαο σο δείθηεο 

ζχληνκεο αλίρλεπζεο ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

 

 

Σζάληαιε, Δ. 
Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2014 
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50 

Ζ επίδξαζε ηεο ιατθήο 

ινγνηερλίαο ζηα παηδηά κε 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη ε αμηνιφγεζε 

ηεο αθεγεκαηηθήο ηνπ 

ηθαλφηεηαο 

Σζανχζε, Γ. 

ηαχξνπ, Κ. 

Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2010 

51 

Γιψζζα, ζθέςε θαη πξάμε 

ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο 

Σζηάληεο, Κ. 
Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2007 

52 

Πξψηκε θαη έγθαηξε 

αλίρλεπζε πξνβιεκάησλ. 

Έγθαηξε παξέκβαζε ζηελ 

πξνζρνιηθή αγσγή. Ζ 

πεξίπησζε Κχπξνπ θαη 

Διιάδαο 

Σζηλαξέιιεο, Γ. 
Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2011 

53 

Παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο 

γξαθνθηλεηηθήο εηνηκφηεηαο 

ηνπ παηδηνχ: ζχγρξνλεο 

αληηιήςεηο 

Σζίπξα, Η. 
Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2007 

54 

Ζ ζπκβνιή ηνπ Κ. 

Καιαληδή ζηε δηακφξθσζε 

απφςεσλ γηα ηε δπζιεμία 

ζηελ Διιάδα 

Σζηψιε, . 
Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2007 

55 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο-

Γπζιεμία. Μηα θξηηηθή 

καηηά κε ζεσξίεο θαη 

κεζνδνινγίεο ζρεηηθά κε 

ςπρνπαηδεγσγηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο δπζιεμίαο 

Σζνχγγε Β. 
Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2015 

56 
Αμηνιφγεζε δηαηαξαρψλ 

γξαπηνχ ιφγνπ: θιηληθά 
Φνχξιαο, Γ. 

Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2007 
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Πίλαθαο 1 Τπφ κειέηε Κείκελα 

  

ζέκαηα θαη πξαθηηθέο 

αλάιπζεο θαη εξκελείαο 

γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ 

57 

πγθξηηηθή αμηνιφγεζε 

ζηξαηεγηθψλ-πξαθηηθψλ γηα 

ηελ πξνψζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ 

έληαμεο παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην 

γεληθφ λεπηαγσγείν: έξεπλα 

πεδίνπ 

Φχζζα, Α. 
Γηδαθηνξηθ

ή Γηαηξηβή 
2015 

58 

Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ 

παηδηψλ πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο ζε δεηήκαηα 

αλαπεξίαο 

Υαξνχκελνπ, Ε. 

νχιεο, . 
Άξζξν 2014 

59 

Μλήκε,  κάζεζε  θαη      δηα

ζεκαηηθή  εθπαηδεπηηθή  παξ

έκβαζε  ζε  παηδηά  κε  πξνβ

ιήκαηα ιφγνπ ζην ηκήκα 

έληαμεο ηνπ λεπηαγσγείνπ 

Υαηδεγεσξγηάδνπ

, . 

Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 
2010 

60 

Δηνηκφηεηα ησλ 

παηδαγσγψλ πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο γηα ηελ αλαγλψξηζε 

παηδηψλ κε δπζθνιίεο 

κάζεζεο ζηελ ηάμε: 

θαηαζθεπή ελφο 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ 

Φάιηε, Α., 

Κνπηκηδή, Μ.Δ. 
Άξζξν 2014 
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Κεθάιαην 3
ν
: Απνηειέζκαηα Έξεπλαο 

 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή γξαθεκάησλ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο πάλσ ζε θείκελα απφ άξζξα ζε ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζε 

πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (2007-2017). 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ γξαθήκαηα δηφηη βνεζνχλ ζηε θαιχηεξε νπηηθνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζηελ θαιχηεξε εξκελεία ηνπο.  Ζ παξνπζίαζε μεθηλά κε ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ κειέηε θεηκέλσλ, παξνπζηάδνληαο ην πιαίζην δεκνζίεπζεο 

ηνπο, ην έηνο δεκνζίεπζεο, ηελ ηδηφηεηα ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ηνλ ηχπν ησλ ππφ έξεπλα 

θεηκέλσλ. πλερίδεη κε γξαθήκαηα πνηα εμεηδηθεπκέλα, ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη νη 

θπξηφηεξνη ζηφρνη ησλ ππφ κειέηε θεηκέλσλ θαζψο θαη πνηέο πξψηκεο ελδείμεηο Δηδηθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο θαη πφζν απφ ηνπο ζπγγξαθείο. 

Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ αθνινχζεζαλ νη ζπγγξαθείο. 
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1. Πιαίζην Γεκνζίεπζεο 

 

Γξάθεκα 2 Πιαίζην Γεκνζίεπζεο 

Όπσο παξαηεξνχκε ζην Γξάθεκα 1, γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 11 

δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, 12 άξζξα θαη 37 πεγέο απφ ηα Πξαθηηθά πλεδξίσλ. Οη έξεπλεο 

αλαθέξνληαη θαηά θχξην ιφγν ζε παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζηα πξν-λήπηα, λήπηα  θαη ε 

ειηθία ηνπο δε μεπεξλά ηα πέληε έηε. Ζ πιεηνςεθία ησλ ππφ έξεπλα άξζξσλ αληιήζεθε 

απφ άξζξα ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε πνζνζηφ 61,6%. Γεχηεξν ζε ζεηξά είλαη άξζξα 

απφ ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ηέινο είλαη νη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο κε 

πνζνζηφ 20%   κε πνζνζηφ 18,4%.   

 

18,4% 

20% 
61,6% 

Πλαίσιο Δημοσίευσης  

Διδακτορικζσ Διατριβζσ Άρθρα ςε περιοδικά Άρθρα πρακτικϊν ςυνεδρίου 
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2. Έηνο δεκνζίεπζεο  

 

Γξάθεκα 3 Έηνο Γεκνζίεπζεο 

 

χκθσλα κε ην Γξάθεκα 2, πνπ αθνξά ηα έηε δεκνζίεπζεο ησλ ππφ κειέηε 

θεηκέλσλ, ηα πεξηζζφηεξα δεκνζηεχκαηα γηα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηε 

Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε δεκνζηεχζεθαλ θαηά ηα έηε 2014-2017 κε πνζνζηφ 30% (18) 

θαη έπνληαη ην έηνο 2007, κε πνζνζηφ 28% (17). ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα έηε 

2011-2013 κε πνζνζηφ 22% (13) θαη ηέινο ηα έηε 2008-2010 κε πνζνζηφ 20% (12).  

Παξαηεξνχκε φηη ζε θάζε νκάδα ηα πνζνζηά είλαη πεξίπνπ θνληά. Βέβαηα ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ εξεπλψλ πάλσ ζην ζέκα καο είλαη θάζε έηνο είλαη κηθξφο ζε ζρέζε κε φζα 

γξάθνληαη γηα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζην Γεκνηηθφ. 

 

 
28% 

 
20% 

22% 

30% 

2007 2008-2010 2011-2013 2014-2017
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3. Ιδηόηεηα πγγξαθέωλ- Δξεπλεηώλ 

 

Γξάθεκα 4 Ιδηόηεηα πγγξαθέωλ-Δξεπλεηώλ 

 

Οη ζπγγξαθείο ησλ εξεπλψλ ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο θχξηεο εηδηθφηεηεο. πλεπψο 

ζπλαληψληαη ζηελ αξζξνγξαθία 29 λεπηαγσγνί κε πνζνζηφ 47,5%, 18 εηδηθνί 

παηδαγσγνί κε πνζνζηφ 29,5%, 10 παηδνςπρνιφγνη κε πνζνζηφ 16%, ελψ κφιηο 4 

θέξνπλ άιιε εηδηθφηεηα (έλαο ινγνζεξαπεπηήο, δχν δάζθαινη γεληθήο αγσγήο θαη έλαο 

ςπρνιφγνο) κε πνζνζηφ 7%.  

  

Νηπιαγωγοί 
47,5% 

 
Ειδικόσ 

Παιδαγωγόσ 
29,5% 

 

Παιδοψυχολόγοσ 
16,3% 

 

Άλλο  
6,7% 

Νηπιαγωγοί Ειδικόσ Παιδαγωγόσ  Παιδοψυχολόγοσ Άλλο  
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4. Σύπνη ππό έξεπλα θεηκέλωλ 

 

Γξάθεκα 5 Σύπνη ππό έξεπλα θεηκέλωλ 

Με βάζε ηα άξζξα θαη ηα πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ηα νπνία κειεηήζακε θαη ηα 

νπνία ζην ζχλνιφ ηνπο ήηαλ εμήληα (60), ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο παξαηίζεληαη 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα ρσξίο θξηηηθφ ζρνιηαζκφ, ελψ αξθεηέο πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο 

ζπλαληάκε ζε 15 απφ ην 60 ππφ κειέηε θείκελα (Καηζηθνλνχξε, 2013 «ρξεηάδεηαη λα 

θξαηνύλ νη λεπηαγσγνί θαζεκεξηλό ζεκεησκαηάξην κε ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ»∙ 

Λερνπξίηε, 2010: «ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ ζπλαληήζεηο γνλέσλ θαη λεπηαγσγώλ κηα 

θνξά ηε βδνκάδα»∙ Μπεαδίδνπ, Μπφηζνγινπ & Αλδξένπ, 2014: «ίζσο λα είλαη αξγά ε 

αληηκεηώπηζε όηαλ ν εληνπηζκόο ησλ Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ θαζπζηεξήζεη..»∙ 

Παπαδνπνχινπ & Σζηνπνχινπ,2010: «είλαη απαξαίηεηε λνκίδσ ε πξόζιεςε εηδηθώλ 

παηδαγσγώλ ζε όια ηα λεπηαγσγεία γηα πξόιεςε»∙ ηειιάθεο, 2015 «ε κνξθή ηεο 

καζεζηαθήο δπζθνιίαο θαζνξίδεη ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ παξέκβαζε»∙ ηειιάθεο & 

Παξακπζηψηνπ, 2012: «ππάξρνπλ κνξθέο Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ πνπ 

κνηάδνπλ κεηαμύ ηνπο θαη είλαη δπζδηάθξηηεο»∙ ηειιάθεο & Απνζηφινπ, 2010 «νη 

πξνζσπηθή 

γλψκε 25% 

 

εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα 75% 

 

προςωπική γνϊμη  ερευνητικά δεδομζνα  
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γνλείο λα θαηαγξάθνπλ ζπκπεξηθνξέο ζην ζπίηη θαη λα ελεκεξώλνπλ ηνλ λεπηαγσγό»∙ 

Υαξνχκελνπ & νχιεο, 2014 «ην ζέκα ζα πξέπεη λα πξνβάιιεηαη ζε όια ηα κέζα 

ελεκέξσζεο θαη θνηλσληθήο δηθηύσζεο»∙ Παπαδεκεηξίνπ, 2010 «ην θξάηνο θαη ε 

πνιηηεία δελ έρνπλ επαηζζεζία ζε ηέηνηα ζέκαηα»∙ Αηδίλεο, 2007 «όια μεθηλνύλ από ηελ 

έληαμε θαη ηελ απνδνρή. Απηά θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ»∙  Γεκάηνπ, 2007 

«ε αξρή πξέπεη λα γίλεη κε ηε ζπδήηεζε αλάκεζα ζε γνλείο θαη λεπηαγσγνύο πνπ ζα 

παξαζέηνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο θαη ζα πξνβνύλ ζηηο πξνηάζεηο»∙ Γξνζηλνχ- 

Κνξέα, 2007 «ν ζεβαζκόο πξνο ηηο ηδηαηηεξόηεηεο είλαη ην πην βαζηθό κάζεκα γηα έλα 

παηδί» ∙ Καξακπαηδάθε & αξξήο, 2014 «ην παηδί πξέπεη λα έρεη ηελ αίζζεζε όηη αλήθεη 

θάπνπ» ∙Καινκνίξε, 2007: «ζα πξέπεη ε πνιηηεία λα κεξηκλήζεη θαη λα πξνηείλεη. 

Δηδάιισο, ε ζηαζηκόηεηα είλαη δεδνκέλε»).  

 

5. Θέκαηα πνπ κειεηήζεθαλ ζηα ππό έξεπλα θείκελα 

 

Γξάθεκα 6 Θέκαηα πνπ κειεηήζεθαλ ζηα ππό έξεπλα θείκελα 
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Ζνταξη Υποςτήριξη Άλλο 
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Απφ ην Γξάθεκα 5, θαίλεηαη φηη νη εξεπλεηέο, νη ζπγγξαθείο δελ θάλνπλ ιφγν 

κφλν γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, αιιά θαη γηα άιια 

θχζεσο δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. ηε κειέηε ηελ 

νπνία έγηλε ηφζν ζηα άξζξα, ζηηο δηαηξηβέο φζν θαη ζηα πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, 

δηαπηζηψζεθε φηη ην δήηεκα ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία γηα ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζηα λήπηα δελ αθνξά κφλν ηελ αλίρλεπζή θαη ηελ 

αμηνιφγεζε (40,5%) αιιά θαη ηελ Παξέκβαζε (27%). Παξαηεξείηαη φηη ηα 

πεξηζζφηεξα θείκελα θάλνπλ ιφγν γηα ηελ πξψηκε αλίρλεπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

λεπίσλ σο πξνο ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, κε πνζνζηφ 40,5%, ψζηε λα 

βνεζήζεη ηνπο λεπηαγσγνχο λα αλαγλσξίδνπλ πξψηκεο ελδείμεηο Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ. Όζνλ αθνξά ηελ Παξέκβαζε, θαίλεηαη φηη βξίζθεηαη ζε δεχηεξε ζέζε κε 

πνζνζηφ 27% δηφηη είλαη θαη απηή πνπ έρεη άκεζα απνηειέζκαηα. Αθφκε γίλεηαη ιφγνο 

γηα ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ κε πνζνζηφ 9,5%, γηα πξνγξάκκαηα Έληαμεο κε 

πνζνζηφ 5%, Τπνζηήξημεο κε πνζνζηφ 3%. Σέινο ππάξρεη έλα πνζνζηφ 15% φπνπ ηα 

ππφ κειέηε θείκελα κηινχλ γηα ζέκαηα γχξσ απφ ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

ζηε Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε. Απηφ πνπ παξαηεξείηαη θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ είλαη 

φηη φζνη εξεπλεηέο αζρνινχληαη κε ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηε Πξνζρνιηθή 

Δθπαίδεπζε, πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγνχλ πξνγξάκκαηα Παξέκβαζεο ψζηε λα βνεζνχλ 

ηνπο λεπηαγσγνχο ζην έξγν ηνπο. Αθφκε παξαηεξείηαη φηη δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία 

ηφζν ζηελ πξψηκε αλίρλεπζε φζν θαη ζηελ  ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ λεπίσλ. Σέινο, 

παξαηεξείηαη φηη ηα άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έληαμε κε παηδηψλ κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη ειάρηζηα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δελ δίλεηαη ε 

απαξαίηεηε πξνζνρή ζηελ νκαιή έληαμε ηνπ παηδηνχ ζηε ηάμε θαη ε απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 
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6. Πξώηκεο ελδείμεηο αλίρλεπζεο Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία  

 

Γξάθεκα 7 Πξώηκεο Δλδείμεηο Αλίρλεπζεο 

 

  Απφ ην έθην γξάθεκα παξαηεξείηαη φηη νη λεπηαγσγνί πξνβαίλνπλ ζηελ 

αλίρλεπζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ εζηηάδνληαο ηδηαίηεξα ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ, κε πνζνζηφ 50%, φηαλ αδπλαηεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 

δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα εθδειψλνληαο ζπλαηζζήκαηα αδηαθνξίαο θαη επηζεηηθφηεηαο 

ζε νηηδήπνηε θαιείηαη λα θάλεη. Δπίζεο έλαο άιινο παξάγνληαο είλαη νη Αδχλακεο 

Γεμηφηεηεο, κε πνζνζηφ 20%, φπσο θαη ε Υακειή Απηνπεπνίζεζε, κε πνζνζηφ 20%, 

φηαλ ην παηδί παξνπζηάδεη αδπλακία ζην λα ζπκκεηάζρεη ζε νκαδηθέο εξγαζίεο πνπ 

πξνάγνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, δπζθνιεχεηαη λα ζπγθεληξψζεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ ζε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα θαη έηζη ηίζεηαη απφ κφλν ηνπ ζην 

πεξηζψξην, θαζψο αζρνιείηαη κε θάηη άιιν. Ληγφηεξν ζεκαληηθφ παξάγνληα θαίλεηαη 

λα ζεσξνχλ ηε Φσλνινγηθή Δπίγλσζε, κε πνζνζηφ 10%, ε νπνία είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

θαη κπνξεί λα βνεζήζεη πάξα πνιχ έλα λεπηαγσγφ λα αληρλεχζεη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

50% 

20% 

20% 

10% 

υμπεριφορά Αδφναμεσ Δεξιότητεσ  

Χαμηλή Αυτοπεποίθηςη  Φωνολογική Επίγνωςη 
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Γπζθνιίεο ζε έλα καζεηή. Ζ Φσλνινγηθή Δπίγλσζε κπνξεί κε κεγάιε επηηπρία λα καο 

αλαδείμεη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη γηα απηφ ζα έπξεπε λα ζεσξείηαη πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο αλίρλεπζεο. 

  

7. Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία  

  

Γξάθεκα 8 Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία 

 

ην παξαπάλσ Γξάθεκα 7, ηα εξσηεκαηνιφγηα έρνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

(43%) πξνθαλψο επεηδή ν εξσηψκελνο έρεη ηνλ ρξφλν λα ζθεθηεί, δελ ππάξρεη ηφζν 

άγρνο θαη κπνξεί λα αθήζεη θελή κηα εξψηεζε ζπκπιεξψλνληάο ηε ζην ηέινο. Δπίζεο 

δελ δηαξθνχλ πνιχ ψξα θαη νη εξσηήζεηο είλαη ζπγθεθξηκέλεο ρσξίο λα ππάξρνπλ 

επηπξφζζεηεο εξσηήζεηο κε βάζε ηελ ξνή κηαο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα είλαη απξφζσπα. Αθνινπζνχλ νη ζπλεληεχμεηο κε πνζνζηφ 25% ζε 

δεχηεξε θαηά ζεηξά ζέζε νη νπνίεο έρνπλ πην πξνζσπηθφ χθνο εθφζνλ είλαη ζαλ 

δηάινγνο αλάκεζα ζηα δχν ζθέιε (εξσηψλ- εξσηεζείο). Σα ζηνηρεία απηά λαη κελ 

15% 

43% 

25% 

17% 

Βιβλιογρ. Αναςκόπηςη 

Ερωτηματολόγια 

υνεντεφξεισ 

Δημοςκόπηςη 
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αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο εηδηθά ζε έξεπλεο κε εξσηεκαηνιφγηα θαη 

ζπλεληεχμεηο ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί πνπ ελδέρεηαη λα δπζθνιέςνπλ ην έξγν ηνπ 

εξεπλεηή. ηα εξσηεκαηνιφγηα θάπνηεο εξσηήζεηο ελδέρεηαη λα κείλνπλ θελέο θαη ζε 

θάζε κνξθή εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο, ν εξσηψκελνο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα 

απνρσξήζεη πξηλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. ηελ ηξίηε ζέζε βξίζθεηαη ε 

δεκνζθφπεζε κε πνζνζηφ 17% θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

κε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ, 15% δηφηη βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο πξνζσπηθέο απφςεηο θαη 

εθηηκήζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ ή θξηηηθφο ζρνιηαζκφο άιισλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ 

ππνζηεξηρζεί γηα ην πξνθείκελν ζέκα.  

 

 Σα θύξηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο: 

 Με βάζε ηα άξζξα, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη ηηο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο νη νπνίεο 

κειεηήζεθαλ, πξνθχπηνπλ ηα εμήο επξήκαηα :  

 Γελ ππάξρεη επάξθεηα ησλ ηεζη αλίρλεπζεο ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ ζε φια ηα λεπηαγσγεία 

 Οη λεπηαγσγνί ζε γεληθέο γξακκέο δελ έρνπλ ιάβεη ηελ αξκφδνπζα πλεπκαηηθή 

επηκφξθσζε γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ δεηήκαηνο ησλ Δηδηθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

 Διιηπήο ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία 

 Ζ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε βξίζεη πεξηπηψζεσλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ ρσξίο λα ππάξρεη ε αλάινγε κέξηκλα 
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 ρεδφλ αλχπαξθηε ε παξάιιειε ζηήξημε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ 

 Έιιεηςε ρξφλνπ απφ ηνπο λεπηαγσγνχο γηα εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο 

 Αλάγθε ζπρλφηεξσλ ζπλαληήζεσλ γνλέσλ θαη λεπηαγσγψλ 

 Μεγάιε ε επίδξαζε ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ παηδηνχ ζηελ γέλεζε 

Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

 Ακπδξέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελίζρπζε απηνεθηίκεζεο ηνπ παηδηνχ 

 πρλφ θαηλφκελν ε θνηλσληθή απνκφλσζε/ πεξηζσξηνπνίεζε 

 Διιηπήο ν παξαηλεηηθφο ραξαθηήξαο ησλ ιφγσλ ηνπ λεπηαγσγνχ πξνο φια ηα 

παηδηά γηα απνδνρή ζηε δηαθνξεηηθφηεηα 

 Διιηπήο ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο  

 Ηζρλή επαηζζεηνπνίεζε απφ ην θξάηνο θαη ηελ πνιηηεία γηα ην δήηεκα ησλ 

Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

 Οη απαηηήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο ζπκβάιινπλ ελεξγά θαη νμχλνπλ ην ζέκα ησλ 

Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

 Ζ πξψηκε αλίρλεπζε βνεζάεη ζηελ έγθαηξε παξέκβαζε  

 Οη παξεκβαηηθέο ελέξγεηεο απφ εηδηθνχο είλαη ν πην βαζηθφο αξσγφο ζε κηα πγηή 

ςπρνζσκαηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ  

 Αδπλακία ηνπ λεπίνπ κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο λα ζπκκεηέρεη ζε 

νκάδεο δξαζηεξηφηεηαο 
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 Οη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πξνέξρνληαη πεξηζζφηεξν απφ άζρεκα 

νηθνγελεηαθά βηψκαηα παξά απφ λνεηηθή πζηέξεζε ή θάπνηα εγθεθαιηθή 

δπζιεηηνπξγία ηνπ παηδηνχ  

 Ο ππνινγηζηήο θαη ε ηερλνινγία βνεζνχλ ψζηε ην παηδί λα νηθεηνπνηείηαη ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν κέζα απφ κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα 

 Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε ζηα λεπηαγσγεία 

 

 Ζ εξεπλήηξηα βξήθε φηη ζηελ Διιάδα δελ εθαξκφδνληαη ηα ηεζη ηεο πξψηκεο 

αλίρλεπζεο, φηη νη λεπηαγσγνί ιφγσ ηεο έιιεηςεο επηκφξθσζεο γηα ηηο Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, δελ αληηιακβάλνληαη πνιιέο θνξέο ηηο πξψηκεο ελδείμεηο πνπ 

«καξηπξνχλ» θαηά θάπνην ηξφπν φηη ην παηδί έρεη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο. Δπηπιένλ, 

δελ πιεξνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ζηελ Διιάδα γηα ηε κέξηκλα ησλ λεπίσλ 

φζνλ αθνξά ηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα φπσο είλαη ε παξάιιειε ζηήξημε, ν εηδηθφο 

παηδαγσγφο κέζα ζηελ ηάμε θαη ν παηδνςπρνιφγνο ηνπ ζρνιείνπ ψζηε λα δηαρεηξηζηνχλ 

ζσζηά θάπνηα δεηήκαηα φπσο ε ρακειή απηνπεπνίζεζε ηνπ παηδηνχ, ε δπζθνιία 

ζχλαςεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε άιινπο, ε θνηλσληθή απνκφλσζε ηνπ παηδηνχ 

έλεθα κε απνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο απφ ην ζρνιηθφ αιιά θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ 

πιαίζην.  

Οη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ππάξρνπλ σο κηα επδηάθξηηε θαηάζηαζε ζηα 

άηνκα εθείλα ηα νπνία έρνπλ κέζε ή αλψηεξε επθπΐα, επαξθή αηζζεηηθά θαη θηλεηηθά 

ζπζηήκαηα αιιά θαη επαξθείο καζεζηαθέο επθαηξίεο. Δθεί πνπ έγθεηηαη ε δηαθνξά είλαη 

ζηηο εθδειψζεηο αιιά θαη ζηνλ βαζκφ ζνβαξφηεηαο. Οη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

αζθνχλ επηξξνή ζηελ παηδεία, ηελ απηναληίιεςε, ην επάγγεικα, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο 

θαη ζηηο θαζεκεξηλέο εθδειψζεηο ηνπ αηφκνπ ζε φιε ηνπ ηε δσή. ηελ Διιάδα γηα 
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πξψηε θνξά γηα ιφγνπο επηθνηλσλίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πηνζεηήζεθε απφ ην 

ΤΠΔΠΘ ν φξνο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ φξν 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. ην εμσηεξηθφ δε ζπκβαίλεη ην ίδην. ην ζνπεδηθφ εθπαηδεπηηθφ 

κνληέιν νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη σο πξαθηηθή ζηφρεπζε αιιά θαη σο ζεσξεηηθφ 

αμίσκα δε «θπιαθίδνληαη» ζηελ παξαδνζηαθή νξνινγία πνπ ηαπηίδεη ηα άηνκα κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, αιιά ζπλδένληαη κε έλα πιέγκα 

παξαγφλησλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή κε ζεκείν 

αλαθνξάο ησλ κέζν φξν ησλ παηδηψλ κέζα ζηελ ηάμε, ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο αιιά 

θαη κε ηηο γεληθφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην παηδί. ηελ Αγγιία ηα παηδηά 

θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην θαηαζηαηηθφ, ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ αιιά θαη ηηο απνδφζεηο 

ηνπο ζηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θάζε ρψξα αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ηνλ 

φξν γηα απηφ θαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δηαθνξνπνηείηαη απφ ρψξα ζε ρψξα. ε ρψξεο 

φπσο Αγγιία, νπεδία θαη Γεξκαλία, ε θαηάηαμε γίλεηαη κε βάζε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο 

ηνπ καζεηή, ελψ ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εζηηάδεη θπξίσο ζην αλ ην παηδί 

είλαη κε εηδηθέο αλάγθεο. Δπίζεο ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηε δηάγλσζε γηα 

δπζθνιίεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ελψ ζε ρψξεο φπσο ε νπεδία, ε Αγγιία ιακβάλνληαη 

ππφςε θαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

επηζεηηθφηεηα πνπ θαιιηεξγνχληαη απφ ην αθαηάιιειν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ κέζα 

ζην νπνίν κεγαιψλεη έλα παηδί. ε λεπηαγσγεία ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο νπεδίαο, ζηελ 

ηάμε βξίζθεηαη ν εηδηθφο παηδαγσγφο πνπ είλαη πην αξκφδηνο ζηνλ εληνπηζκφ εηδηθψλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη κπνξεί απηφκαηα λα πξνζθέξεη παξάιιειε ζηήξημε. ηελ 

Διιάδα δε ζπκβαίλεη απηφ θαζψο δελ ππάξρεη εηδηθφο παηδαγσγφο παξά κφλν ζηα 

εηδηθά λεπηαγσγεία θαη δελ ππάξρεη ν απαηηνχκελνο δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ηελ 

ελαζρφιεζε κε ην παηδί.  
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 Οη άμνλεο νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ είλαη νη θάησζη :  

 Ζ αλίρλεπζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ έγθαηξε 

παξέκβαζε 

 Οη πξψηκεο ελδείμεηο ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ θαζνξίδνληαη απφ 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ 

 Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε σο ζπνπδαίνο αξσγφο ζηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

 πλεξγαζία γνλέα θαη λεπηαγσγνχ ζπκβάιινπλ ζηε ζηήξημε ηνπ παηδηνχ 

 Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο ζηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ 

 Οηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη αλάπηπμε Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

 Ζ απηνεθηίκεζε σο απφξξνηα ηεο απνδνρήο θαη ηεο έληαμεο ηνπ παηδηνχ 
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πλνπηηθά ζην θεθάιαην δηαπηζηψζεθαλ ηα παξαθάησ: 

 Λίγεο έξεπλεο γηα ηηο ΜΓ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

 Έιιεηςε δεκνζίεπζεο δηαηξηβψλ 

 Πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο γηα ηε ζρνιηθή θπξίσο θνίηεζε 

 Έιιεηςε επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη ελεκέξσζεο πνιηηψλ 

 Πεξηζζφηεξα ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ΜΓ ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία, παξά ηα δηαλνεηηθά 

 Υακειή απηνπεπνίζεζε θαη θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε 

 ρεδφλ αλχπαξθηε ε ρξήζε ησλ ηεζη πξψηκεο αλίρλεπζεο 

 Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηελ πνιηηεία 

 πρλέο δηαθνπέο θνίηεζεο ηνπ παηδηνχ απφ ην ζρνιείν κε πξσηνβνπιία ησλ 

γνλέσλ 

 Απαηηήζεηο νηθνγέλεηαο πνπ νμχλνπλ ην πξφβιεκα 

 Κξηηήξηα έληαμεο ζηα πξνγξάκκαηα ηεο εηδηθήο αγσγήο 

 Ζ ζπκβνιή ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 
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Κεθαιαίν 4
ν
 : πδήηεζε- πκπεξάζκαηα- Πξνηάζεηο 

 

4.1 πδήηεζε 

 

 Ζ παξνχζα έξεπλα είρε σο ζηφρν λα εμαρζεί έλα ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ην 

πφζα θείκελα έρνπλ δεκνζηεπζεί γηα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηε 

Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ζε θάζε θαηεγνξία (άξζξα, πξαθηηθά, δηαηξηβέο), ηη ζέκαηα 

πξαγκαηεχνληαη ηα ππφ κειέηε θείκελα, ηη ζεσξνχλ νη λεπηαγσγνί σο θχξην παξάγνληα 

αλαγλψξηζεο Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζην Νεπηαγσγείν θαζψο θαη ηελ 

εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχλ. Γηα ην ιφγν έγηλε ε αλάιπζε θαη κειέηε ησλ 

δεκνζηνπνηεκέλσλ θεηκέλσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη 

δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ηεο δεθαεηίαο 2007-2017.  

 Σν πην ζπνπδαίν εχξεκα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία είλαη φηη  δελ είλαη επαξθήο 

ν αξηζκφο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ηεο ειιεληθήο αξζξνγξαθίαο θαζψο αιιάδνπλ ηα 

δεδνκέλα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία. Υξεηάδεηαη θάζε ρξνληά λα γίλνληαη έξεπλεο ψζηε λα γίλεη 

αληηιεπηφ αλ ε αλίρλεπζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία αιιά θαη νη παξεκβαηηθέο ελέξγεηεο είλαη επαξθείο θαη απνηειεζκαηηθέο ψζηε λα 

ζεκεησζεί κηα εκθαλήο πξφνδνο θαη βειηίσζε ηνπ λεπίνπ. Σν «αλακάζεκα» ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ ακβιχλνπλ αηζζεηά ηνλ επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα ηεο 

πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζην δήηεκα ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ.  
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 Τπνγξακκίδεηαη φηη ρξήδεη αδήξηηεο αλάγθεο ε απφπεηξα παξαγσγήο 

πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ γηα ην δήηεκα θαζψο νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, έζησ 

θάπνηεο απφ απηέο, δχλαληαη λα αληρλεπζνχλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία φηαλ ην παηδί 

αλαπηχζζεη ηνλ ιφγν ηνπ θαη ηελ νκηιία ηνπ θαη θαιιηεξγψληαο δεμηφηεηεο. Σν θάζε 

«χπνπην» ζεκάδη, αδπλακία ή δπζθνιία ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη πεξαηηέξσ, λα δίλεηαη 

ε απαηηνχκελε ζεκαζία ρσξίο λα παξαβιέπεηαη ε φπνηα «πεξίεξγε» ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ. Σν δήηεκα ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία δελ 

είλαη θάηη ην νπνίν αθνξά κφλν ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. πλεπψο δελ είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο γηα ηνλ κέζν 

αλαγλψζηε ή γηα ηνλ απιφ πνιίηε πνπ επηζπκεί λα ελεκεξσζεί γηα ην ζέκα. Δπηπιένλ, 

θάηη ην νπνίν έρεη αξλεηηθή απήρεζε θαη απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα είλαη ε 

έιιεηςε δεκνζίεπζεο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαη θνηηεηηθψλ εξγαζηψλ φπνπ νη 

ζπγγξαθείο ηνπο θαηαιήγνπλ ζε πνιχ ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα, ψζηε λα 

γλσζηνπνηνχληαη ζην επξχηεξν θνηλφ, παξά κφλν ζε ειεθηξνληθέο ζειίδεο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ ή ζε πεξηνξηζκέλα sites γεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα.  

 ην εμσηεξηθφ εθαξκφδνληαη ηεζη πξψηκεο αλίρλεπζεο φπσο θαη ην ινγφκεηξν 

πνπ είλαη κηα θαηλνηφκνο ηερλνινγηθή εθαξκνγή ζηαζκηζκέλεο γισζζηθήο αμηνιφγεζεο 

πνπ έρεη ζηφρν ηελ αλίρλεπζε φρη κφλν δπζθνιηψλ αιιά θαη δπλαηνηήησλ ζηνλ γξαπηφ 

θαη πξνθνξηθφ ιφγν. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην εμσηεξηθφ είλαη πην νξγαλσκέλν, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζε φια ζρεδφλ ηα λεπηαγσγεία θαη νη 

ζπλαληήζεηο ησλ γνλέσλ κε ηνπο εηδηθνχο είλαη θαζνξηζκέλεο λα γίλνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ψξεο θαη εκέξεο ψζηε λα ελεκεξψλνληαη νη γνλείο φρη κφλν γηα ηελ 

πξφνδν θαη ηελ πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο, αιιά γίλεηαη δηαπξαγκάηεπζε γηα δεηήκαηα 

δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλαληνχλ ηα παηδηά ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη δξάζε. ε παγθφζκην πιαίζην, νη εηδηθέο καζεζηαθέο 
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δπζθνιίεο θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ γνλέσλ, εηδηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη 

δεκηνπξγνχλ αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Οινέλα θαη 

απμάλνληαη ηα ζεκηλάξηα γηα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη αλαξηψληαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξα άξζξα ζην δηαδίθηπν πνπ πέξα απφ γεληθέο πιεξνθνξίεο, παξέρνπλ 

θαη ηξφπνπο δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο. Χζηφζν ην δήηεκα ζήκεξα ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, έρεη πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο θαζψο νινέλα θαη 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ θπξίσο απφ ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη 

ζπλεπψο ρξήδεη επηηαθηηθήο αλάγθεο ε δξαζηεξηνπνίεζε απφ εηδηθνχο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο πξνο ελεκέξσζε θαη αληηκεηψπηζε.  

 ρεηηθά κε ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ εθείλσλ πνπ έρνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, νη πεξηζζφηεξεο πεγέο αλαθέξνληαη ζε καζεηέο θαηά ηελ θνίηεζή ηνπο ζηηο 

πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σν γεγνλφο απηφ ελδέρεηαη λα δηθαηνινγείηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ην παηδί έξρεηαη ζε πξψηε επαθή κε ην βηβιίν, ηελ αλάγλσζε, ηε 

γξαθή, ηελ νξζνγξαθία ή ηα καζεκαηηθά, ζπλεπψο εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

ζρνιηθήο θνίηεζεο ζην Γεκνηηθφ. Απηφ ππνγξακκίδεηαη θαη ζην άξζξν ηνπ ηειιάθε, 

(2015) φηη δελ ππάξρνπλ αξθεηέο αλαθνξέο γηα ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα 

ηνλ ιφγν φηη δελ κπνξνχκε λα έρνπκε νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηηο δεμηφηεηέο ηνπο 

ιφγσ ηεο κηθξήο ειηθίαο.  Τπάξρνπλ φκσο θαη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ ήδε 

θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη απιά παίξλνπλ ηελ ηειηθή 

ηνπο κνξθή θαηά ηελ ζρνιηθή θνίηεζε, απηφ φκσο δε ζεκαίλεη φηη θάπνηεο πξψηκεο 

ελδείμεηο ζηα λήπηα πξέπεη λα αγλννχληαη ή λα κε ιακβάλνληαη ππφςε πξνζσπηθέο 

εηθαζίεο ησλ γνλέσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ρξεηάδεηαη ε ελεκέξσζε φρη κφλν ησλ γνλέσλ 

ή ε επηκφξθσζε ησλ δαζθάισλ αιιά θαη ε πιεξνθφξεζε φισλ ησλ θνηλσληθψλ κειψλ 

γηα ην ελ ιφγσ δήηεκα (Πνπιαθίδνπ, 2010). Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ καζεηψλ κε 
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Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πξνθαιεί αίζζεζε θαζψο φζν ηα πνζνζηά είλαη 

απμεκέλα, ηφζν πεξηζζφηεξε εγξήγνξζε ρξεηάδεηαη γηα ελεκέξσζε πξνο αληηκεηψπηζε. 

πλεπψο ε δηάγλσζε ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη απφ ηηο πξψηεο θηφιαο ελδείμεηο θάπνηαο 

αζπλήζηζηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ (Νηνχζε, 2012).  

 ηηο ειιεληθέο έξεπλεο νη νπνίεο κειεηήζεθαλ, παξαηεξήζεθε φηη νη Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δελ απνξξένπλ απφ λνεηηθή πζηέξεζε ή θάπνηα βαξηά κνξθή 

λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο, ηχθισζεο ή θψθσζεο. Δμάιινπ δε βξέζεθε ζρεδφλ θακία 

αλαθνξά γηα εηδηθά λεπηαγσγεία ή εηδηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο. Πέξα απφ απηφ ην 

ελδερφκελν, νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο νη 

νπνίεο εμεηάζηεθαλ αλαθέξνληαη ζε λεπξνινγηθέο δπζιεηηνπξγίεο, πξνβιήκαηα πγηνχο 

ςπρνθνηλσληθήο εμέιημεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο πξνβιήκαηα. Παξαηεξήζεθε 

σο έλα απφ ηα πξψηα ζεκάδηα ε θνηλσληθή απνκφλσζε θαη πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ 

παηδηνχ πνπ έρεη σο έξεηζκα ηελ αδπλακία έληαμεο ζε κηα νκάδα εξγαζίαο θαη 

αιιειεπίδξαζε ζε κηα νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα. Δθείλεο νη νκάδεο ησλ αηφκσλ πνπ 

έρνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαίλεηαη λα κελ έρνπλ 

δερζεί ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε εθφζνλ φρη κφλν δελ έγηλε ε δηάγλσζε, αιιά ελδέρεηαη 

λα κελ έγηλε αληηιεπηφ απφ ηνπο γνλείο ή ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Κνχηξαο, 2011).  

 Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα ηα νπνία ζπλαληψληαη ζηα άξζξα πάλσ ζηα νπνία 

βαζίζηεθε ε κειέηε απηή, ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη έληνλα ηελ εξεπλεηηθή θαη 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γηα ηνλ ιφγν φηη ηα δχν ζηνηρεία ηα νπνία είλαη πνιχ έληνλα κε 

βάζε ηηο δηεζλείο έξεπλεο είλαη ε ρακειή απηνπεπνίζεζε ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ε 

θνηλσληθή ηνπ απνκφλσζε εθφζνλ απνζηξέθεηαη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(Γξεγνξάθεο, 2014). Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Παληειηάδνπ (2007, ζει. 120), 

«ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πξνζεγγίζεηο δηφξζσζεο ησλ ειαηησκαηηθψλ ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ κε βάζε 
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ηνπο αξρηθνχο νξηζκνχο ππνηίζεηαη φηη απνηεινχλ ηε βάζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ». Αλακθηζβήηεηα, νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έρνπλ αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ. ηελ ειιεληθή  βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη νη 

αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ ζην άθνπζκα ηεο δηάγλσζεο πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθέο ψζηε 

λα κελ επηβαξχλνπλ πεξαηηέξσ ηελ ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ (Φχζζα, 2015).  

 πλεπψο πιεζαίλνπλ νη δηαγλσζηηθέο θαη νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ  νδεγνχλ ζε 

βειηίσζε ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ. Πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο εθπαηδεπηηθψλ, 

ςπρνιφγσλ θαη εξεπλεηψλ απαληψληαη ζπρλά ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα εζηηάζνπκε εθεί. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαη θάζε έξεπλαο 

είλαη εκπεξηζηαησκέλα θαη ηεθκεξησκέλα θαη βνεζνχλ ηνλ αλαγλψζηε θαη ηνλ θάζε 

ελδηαθεξφκελν λα έρεη κηα νινθιεξσκέλε αληίιεςε γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηνλ ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ην κείδνλνο ζεκαζίαο δήηεκα ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Ο θάζε επηζηήκνλαο (ινγνζεξαπεπηήο, 

παηδνςπρνιφγνο, εηδηθφο παηδαγσγφο) θαη φινη φζνη εκπιέθνληαη ζηε δηάγλσζε ησλ 

Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ βιέπνπλ θαη αληηιακβάλνληαη ηελ θαηάζηαζε κε ηε 

δηθή ηνπο ζθνπηά, ζπλεπψο λαη κελ ιακβάλνληαη ππφςε πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο αιιά 

θάπνηεο έξεπλεο κε ηελ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπο, κπνξνχλ λα καο δείμνπλ πνιιά 

θαη ρξήζηκα γηα ην πξνθείκελν ζέκα (ηειιάθεο & Απνζηφινπ, 2010).  

ηελ ελφηεηα απηή δε ζα κπνξνχζε λα ιείπεη ε αλαθνξά ηεζζάξσλ ζπνπδαίσλ 

δηαηξηβψλ (Εαθνπνχινπ, 2001∙ Γαληειίδνπ, 2004∙ Νηεξνπνχινπ- Νηέξνπ, 2005∙ 

Αλαγλσζηνπνχινπ, 2005) φπνπ κε κηα ζπγθξηηηθή ζεψξεζε, εχθνια δηαπηζηψλεη θαλείο 

φηη ζηα ειιεληθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα, είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε ε ρξήζε ησλ ηεζη 

πξψηκεο αλίρλεπζεο ζηα λεπηαγσγεία ελψ παξάιιειε ζηήξημε απφ εηδηθφ παηδαγσγφ 

θαηά ηελ ψξα ηεο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ ππάξρεη. Δπίζεο ζηηο πεγέο απηέο 

επηζεκαίλεηαη φηη κηα επίζθεςε ζε παηδνςπρνιφγν πξηλ απφ ηε θνίηεζε ζην 
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λεπηαγσγείν, ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ  ζηηο νπνίεο απνηππψλεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ κέζα απφ ηελ 

θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ηε ρακειή απηνεθηίκεζε. Ζ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηελ 

Πνιηηεία, ε ακπδξή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ην πψο λα ρεηξηδφκαζηε ζπκπεξηθνξέο 

παηδηψλ κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ίζσο νδεγήζνπλ ζε απνζηξνθή ηεο 

θνηλσληθήο απνκφλσζεο ηνπ παηδηνχ, ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπ θαη κηα πγηή 

ςπρνθνηλσληθή εμέιημε. ηηο δηεζλείο έξεπλεο ζπλαληάεη θαλείο πεξηζζφηεξα δεδνκέλα 

γχξσ απφ ην δήηεκα ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε, θαζψο ηα θξηηήξηα είλαη ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλα θαη ε δηάγλσζε δελ είλαη 

ηφζν ρξνλνβφξα δηαδηθαζία φπσο δηαπηζηψλεηαη κε βάζε ηελ ειιεληθή εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  

 Δθείλν ην νπνίν παξακεξίδεηαη ζηηο δηεζλείο έξεπλεο πνπ εμεηάδνληαη είλαη ε 

καζεζηαθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο γνλείο αιιά θαη ε ζπλεξγαζία 

ηνπο κέζα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζπλαληήζεηο γηα ην δήηεκα απηφ, Οη δχν απηνί 

παξάγνληεο, λεπηαγσγνί θαη νηθνγέλεηα έρνπλ σο απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη 

πξφνδν ηνπ παηδηνχ κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κεηά απφ ηελ αλίρλεπζή ηνπο. 

Πιεξνθνξίεο  απφ έξεπλεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ είλαη 

κφλν εθείλεο νη νπνίεο θάλνπλ ιφγν γηα ηηο δηαθνπέο θνίηεζεο ηνπ παηδηνχ απφ ην 

ζρνιείν θαη πφζν ζπκβάιινπλ νη απαηηήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ φμπλζε ησλ Δηδηθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ. Σα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία ζπκβάιινπλ 

αξθεηά ζην δήηεκα ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ είλαη εμίζνπ πνιχ ζεκαληηθά 

λα εμεηαζηνχλ (Λερνπξίηε, 2010). Σα απνηειέζκαηα ησλ δηεζλψλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη 

ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη 

πσο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε θνίηεζή ηνπο δηαθφπηεηαη αξθεηέο θνξέο ηνλ ρξφλν κε 

πξσηνβνπιία ησλ γνληψλ ηνπο. Μεηά απφ απηφ, είλαη απνιχησο εχινγν ηα παηδηά πνπ 
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έρνπλ Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο λα επεξεάδνληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη λα δπζρεξαίλεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε.  

 Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα θάλνπλ ιφγν φηη ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη λα 

εθθξάζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο ζηνπο γνλείο θαη λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, 

ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, αθφκε θαη λα πεξηγξάςνπλ ηε δηθή ηνπο 

εθδνρή γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο.  Δμέρνπζαο ζεκαζίαο είλαη επίζεο κε πνηα θξηηήξηα 

ηα παηδηά εληάζζνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ηεο εηδηθήο αγσγήο. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

δηεζλψλ εξεπλψλ ππνζηεξίδνπλ φηη εθφζνλ κεηά ηε δηάγλσζε αθνινπζήζεη 

ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε θαη δελ ζεκεησζεί ε αλακελφκελε βειηίσζε ζην παηδί, 

γίλνληαη ζπδεηήζεηο γηα ηελ έληαμή ηνπ ζηα πξνγξάκκαηα ηεο εηδηθήο αγσγήο. Έλα 

άιιν δήηεκα είλαη πφζα απφ ηα παηδηά ρξεηάδνληαη παηδαγσγηθή ππνζηήξημε. Έλα παηδί 

ην νπνίν αληηκεησπίδεη νπνηαδήπνηε κνξθή καζεζηαθήο δπζθνιίαο, απφ ηελ πην ήπηα 

σο θαη ηελ πην βαξηά, ρξήδεη επηηαθηηθήο αλάγθεο λα έρεη παηδαγσγηθή βνήζεηα απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γηα λα έρεη ηελ αίζζεζε ηεο ζηγνπξηάο φηη ε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ είλαη 

ζεβαζηή θαη απνδεθηή φρη κφλν απφ ηνλ ίδην θαη ηα ππφινηπα παηδηά, αιιά θαη απφ ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Απηφ φρη κφλν ζα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθψλ ηνπ δεμηνηήησλ κέζα απφ ηελ έληαμή ηνπ ζε θάπνηα νκαδηθή 

δξαζηεξηφηεηα, αιιά ζα εληζρχζεη αηζζεηά θαη ηελ απηναληίιεςή ηνπ κε ελίζρπζε ηεο 

απηνπεπνίζεζήο ηνπ (Παπαδνπνχινπ & Σαζζηφπνπινπ, 2010).  Σέινο γίλεηαη ιφγνο γηα 

ηελ ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηνλ ιφγν φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ήρν θαη εηθφλα κέζα απφ ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή, εμηηάξνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ θαη έηζη γίλεηαη κηα ςπραγσγηθή 

πξνζέγγηζε πξφθηεζεο ηεο γλψζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηε δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα 

ηελ πξφζθηεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ θαιείηαη λα νηθεηνπνηεζεί.  
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 Δλ θαηαθιείδη, κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία 

ηέζεθαλ πην πάλσ. Οη θχξηεο ζεκαηηθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα είλαη ε 

αλίρλεπζε Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, ε απήρεζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ σο γλψκνλαο 

αμηνιφγεζεο, ν ξφινο ηεο παξέκβαζεο, ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ φξσλ ηεο 

καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. Μεηαμχ ησλ εξεπλψλ ππάξρεη κεγαιχηεξε απφθιηζε παξά 

ζχγθξηζε δηφηη θάζε ζπγγξαθέαο κε βάζε ηα βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ έρεη 

κειεηήζεη, κε βάζε ηε δηθή ηνπ εθηίκεζε θαη ηηο επηξξνέο απφ ηα θνηλσληθά δξψκελα, 

ηε ρξνλνινγηθή δηαθνξά ζπγγξαθήο φπνπ ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ, αιιά θαη ε θάζε 

ζεκαηηθή πνπ έρεη ε θάζε έξεπλα ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ησλ ειιεληθψλ εξεπλψλ γηα ηηο 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αλ θαη δελ είλαη αξθεηέο ζηνλ αξηζκφ. Απφ έξεπλα ζε 

έξεπλα αιιάδεη. Κάζε έξεπλα κπνξεί λα έρεη πεξηνξηζκνχο ή φρη, λα εμνθείιεη απφ ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ησλ θξηηεξίσλ ή λα έρεη θελά ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ.  Ο 

ζηφρνο θάζε έξεπλαο είλαη λα γλσζηνπνηεζεί ζην θνηλφ θαη λα δεκνζηεπζεί ην εχξνο 

ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα ηεθκήξηα γηα ηηο Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία.  

 Ο εξεπλεηήο βηψλεη ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα θνηλσληθψλ δξψκελσλ ηηο Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπο γηα απηφ θαη νη έξεπλεο παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο. Οη δεκνζηεχζεηο γίλνληαη ζε πιαίζην φπνπ ην δήηεκα ησλ Δηδηθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ παίξλεη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο ηφζν ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, φζν θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Δγείξεηαη κείδνλ 

πξνβιεκαηηζκφο θαη θαηά θαηξνχο αλαθχπηνπλ αλεζπρίεο, θφβνη θαη πξνβιεκαηηζκνί 

απφ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο. πλεπψο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερήο ελεκέξσζε γηα 

ηηο εμειίμεηο ζην δήηεκα ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ γηαηί ηα δεδνκέλα 

αιιάδνπλ. Οη ζπγγξαθείο ησλ εξεπλψλ είλαη ςπρνιφγνη, εθπαηδεπηηθνί, εηδηθνί 
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παηδαγσγνί θαη άιινη θαη ζπλαληάκε ζηελ αξζξνγξαθία θαη πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο 

επί ηνπ ζέκαηνο κε βάζε ηε γλψκε θαη ηελ εκπεηξία πνπ έρνπλ σο ηψξα απνθνκίζεη. Σα 

ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά γηα ην δήηεκα ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία ζπλαληψληαη ζηελ αξζξνγξαθία θαη 

επαιεζεχνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα φπνπ ν 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο θαη ζα 

πξέπεη λα απαζρνιεί θάζε πνιίηε, θάζε κέινο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ νπνία 

έρνπκε εληαρζεί θαη εμειηζζφκαζηε θαζεκεξηλά καδί κε ηα παηδηά απηά.  

 ην ειιεληθφ λεπηαγσγείν αλ δελ έρνπλ εληνπηζηεί νη εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο απφ ηνπο γνλείο θαη αληηιεθζεί ν λεπηαγσγφο θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα, 

ρξεηάδεηαη πνιχο ρξφλνο γηα λα βγεη ε δηάγλσζε γηα λα μεθηλήζεη ε παξέκβαζε. Οη 

δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ ιφγσ απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο ελδέρεηαη λα επηδεηλψζνπλ ηηο 

δπζθνιίεο απηέο. ην εμσηεξηθφ ηα ηεζη πξψηκεο αλίρλεπζεο εθαξκφδνληαη πην ζπρλά 

κε απνηέιεζκα νη πξψηκεο ελδείμεηο λα αμηνπνηνχληαη ψζηε λα γίλεη άκεζα ε 

παξέκβαζε. ηα ειιεληθά λεπηαγσγεία φηαλ παξαηεξεζεί θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα, ν 

εηδηθφο παηδαγσγφο παξεκβαίλεη κφλν κεηά απφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ γνλέσλ ή ηνπ 

δαζθάινπ θαη ακείβεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα. ην εμσηεξηθφ γηα ηελ αλίρλεπζε, ε 

επίζθεςε ελφο εηδηθνχ παηδαγσγνχ ζην λεπηαγσγεία έζησ θαη δχν θνξέο ηε βδνκάδα, 

δελ επηβαξχλεη ηνλ γνλέα. ηελ Διιάδα δε ζπλίζηαηαη ηφζν ν παηδνςπρνιφγνο γηα ηηο 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ θαη δίλεηαη έκθαζε θπξίσο ζηνλ ηαηξηθφ 

παξάγνληα, ελψ ζην εμσηεξηθφ, φηαλ κειεηψληαη ηέηνηεο πεξηπηψζεηο δίλεηαη πάληα 

έκθαζε ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θνκκάηη. ην εμσηεξηθφ ε κεηαθίλεζε ησλ παηδηψλ ζε 

εηδηθά λεπηαγσγεία γίλεηαη κε κεηαθνξά απφ δεκφζηα ιεσθνξεία, ελψ ζηελ Διιάδα 

φηαλ νη απνζηάζεηο είλαη καθξηλέο, θαζπζηεξεί ε ιχζε ζην πξφβιεκα. ην εμσηεξηθφ 

ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ζεκηλάξηα γηα ηελ απνδνρή θαη αλαγλψξηζε, ελψ ζηελ 
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Διιάδα απηά ιείπνπλ θαη κφλν νπνίνο ελδηαθέξεηαη έκπξαθηα ζα ελεκεξσζεί απφ 

θάπνην site ηεο εηδηθήο αγσγήο. Δπίζεο ζηελ Διιάδα, θάπνηα απφ ηα ζεκηλάξηα πνπ 

νξγαλψλνληαη είλαη επί ρξήκαζη, ελψ ζην εμσηεξηθφ ε είζνδνο είλαη ζρεδφλ πάληα 

δσξεάλ γηα ηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ ελεκέξσζε γνλέσλ. Δλ θαηαθιείδη 

είλαη πην νξγαλσκέλα ηα πξάγκαηα ζηελ εθπαίδεπζε (γεληθή θαη εηδηθή) θαη ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθαξκφδεηαη πάληα ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ελψ ζηελ 

Διιάδα απηφ δελ ζπκβαίλεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.  

 

4.2 πκπεξάζκαηα 

 

  Απφ ηελ έξεπλα ε νπνία βαζίζηεθε πάλσ ζηα 60 θείκελα ηα νπνία κειεηήζεθαλ 

θαη εμεηάζηεθαλ, απνξξέεη ην φηη νη λεπηαγσγνί δελ είλαη αξθνχλησο ελεκεξσκέλνη γηα 

ηνπο ηξφπνπο ρεηξηζκνχ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο. Γελ ππάξρεη αξθεηφο δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα λα αζρνιεζνχλ πεξαηηέξσ κε 

αζπλήζηζηεο θαη πεξίεξγεο ζπκπεξηθνξέο παηδηψλ φπσο αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, 

έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γπζηπρψο δελ 

γίλνληαη αξθεηά επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα ηνπο λεπηαγσγνχο δηφηη ηα φζα γίλνληαη 

αθνξνχλ Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο γηα ηηο πξψηεο ηάμεηο ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο 

φπνπ ηα παηδηά δνθηκάδνληαη ζηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηελ αξηζκεηηθή. Διάρηζηεο 

αλαθνξέο φζνλ αθνξά ηηο πξψηκεο ελδείμεηο είλαη ε δηάζπαζε πξνζνρήο, ε 

ππεξθηλεηηθφηεηα ηνπ παηδηνχ κέζα ζηνλ ρψξν, ε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο θαη ε 

αδχλαηε κλήκε ζηελ απνζηήζηζε ζηίρσλ απφ ηξαγνχδη ή πνίεκα.  

Μέζα απφ ηελ ειιεληθή αξζξνγξαθία δηαθξίλακε θάπνηεο εχζηνρεο πξαθηηθέο 

ησλ λεπηαγσγψλ φπσο είλαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ λεπηαγσγφ 
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φπσο λα ηνλ πξνηείλεη σο αξρεγφ ηεο νκάδαο ζε κηα νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα. Απηφ 

θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ ηνλψλνληαο ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη 

ζπκβάιινληαο ζεηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ θνηλσληθψλ ηνπ δεμηνηήησλ. Δπηπιένλ, δχν 

λεπηαγσγνί αλαζέηνπλ ζην παηδί κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο λα πξνηείλεη έλα 

ζέκα γηα δσγξαθηθή. Έηζη, ζα ληψζεη φηη ε γλψκε ηνπ ιακβάλεηαη ππφςε θαη πσο 

κπνξνχλ λα ηνλ εκπηζηεχνληαη θαη απφ ηελ άιιε κπνξεί λα εθθξάζεη ηνλ ςπρηθφ ηνπ 

θφζκν κέζα απφ ην ζέκα ηεο δσγξαθηάο. Παξάδεηγκα, ην ζέκα λα είλαη παηδάθηα πνπ 

παίδνπλ θαη έηζη κέζα απφ απηφ λα εθθξάδεηαη ε αλάγθε ηνπ γηα θνηλσληθέο 

ζπλαλαζηξνθέο ή ζχλαςε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ψζηε λα κελ αηζζάλεηαη κφλν θαη 

εγθισβηζκέλν ζηε «δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ» (Κνπινπκπή- Πάικνπ, 2016). Κάηη άιιν ην 

νπνίν ζπλαληήζακε είλαη ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζε πέληε 

λεπηαγσγεία φπνπ ηα παηδηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κέζα απφ κνπζηθνθηλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κηκνχκελνη ερεηηθά βίληεν λα επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη 

λα νδεγνχληαη ζηελ νηθεηνπνίεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Γηα παηδηά κε δηάζπαζε 

πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο, ε ειεθηξνληθή κάζεζε είλαη κηα θαιή πξαθηηθή φκσο δελ 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απηή ζηα ειιεληθά λεπηαγσγεία νχηε ζε ρψξνπο δεκηνπξγηθήο 

απαζρφιεζεο. Σα εηθνλνγξαθεκέλα παηδηθά βηβιία θαη ηα κνπζηθά βίληεν κέζα απφ 

ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή βνεζνχλ πνιχ ηα παηδηά λα εμνηθεησζνχλ κε ην καζεζηαθφ 

αληηθείκελν θαη λα βξνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζηε δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γηα ηα 

λήπηα κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο παίδεη κεγάιν ξφιν ν ηξφπνο παξνπζίαζεο 

ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ιφγσ ηεο ειηθίαο θαη ιφγσ απηήο ηεο 

«ηδηαηηεξφηεηαο». Απηφ κειεηάηαη ζηελ αξζξνγξαθία φπνπ ιέγεηαη φηη ην παηδί ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο ελεξγνπνηψληαο ηα αηζζεηήξηα φξγαλα (αθή, αθνή, φξαζε) 

εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ (ελδηαθέξνλ, ελζνπζηαζκφ) κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο 
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πνπ ζπλδπάδνπλ ήρν θαη εηθφλεο θαη πξνσζνχληαη κέζα απφ ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε 

θαη ην ειεθηξνληθφ παηρλίδη (Καηζηθνλνχξε, 2013).  

Απφ ηηο έξεπλεο δηαπηζηψζεθε φηη δπζηπρψο δελ ππάξρνπλ αξθεηά θαη επξέσο 

γλσζηά ηεζη πξψηκεο αλίρλεπζεο ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ θαη έηζη νη 

λεπηαγσγνί δε δχλαληαη λα έρνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ θιηληθή εηθφλα ηνπ 

παηδηνχ. Σα ηεζη πξψηκεο αλίρλεπζεο ζα έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο λεπηαγσγνχο λα 

μεθηλήζνπλ έλα πξφγξακκα παξεκβαηηθψλ ελεξγεηψλ ή εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ψζηε ε δξαζηεξηνπνίεζε γηα παξέκβαζε ζα 

ήηαλ έγθαηξε θαη έηζη ην παηδί ζα κπνξνχζε λα βνεζεζεί πην άκεζα, (Μπεαδίδνπ, 

Μπφηζνγινπ & Αλδξένπ, 2014). Γηα ηα ηεζη πξψηκεο αλίρλεπζεο γίλεηαη ιφγνο θαη ζε 

άιια θείκελα ηεο ειιεληθήο αξζξνγξαθίαο πνπ αλαθέξεηαη φηη ηα ηεζη απηά 

επηδηψθνπλ λα πξνβάιινπλ ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ ελέρνληαη ζε κηα πξψηκε 

εθδήισζε ηνπ ζπλδξφκνπ κηαο εηδηθήο αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο θαηά ηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία (ηειιάθεο, 2015). Σν ζπνπδαίν ζηνηρείν είλαη φηη κέζα απφ απηά ηα ηεζη 

κπνξεί λα δηαπηζησζεί αλ έλα λήπην εκθαλίδεη πνηθίιεο δπζθνιίεο ή ηδηαηηεξφηεηεο 

ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη γηα ην είδνο ή ηε κνξθή ηεο 

δηαηαξαρήο απηήο (ηειιάθεο & Παξακπζηψηνπ, 2012). Σν ηεζη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

λα απνηξέςεη ηελ εηηθεηνπνίεζε αιιά θαη ηε δηαηχπσζε ησλ απφιπησλ θαη κφληκσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη λα ζθηαγξαθήζεη ηελ εηθφλα ησλ ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο 

παξνπζηάδεη ηελ δηαηαξαρή θαη πνπ ην παηδί ίζσο λα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο θαηά ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία (ηειιάθεο, 2015). Δίλαη πνιχ ζπνπδαίν ηα ηεζη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ λεπηαγσγνχο θαη δαζθάινπο γηα λα κπνξεί λα παξαηεξείηαη ε 

καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαη λα πξνβάιινπλ ηε ζεκαζία ηεο θαηάθηεζεο 

ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ σο θχξηα κνξθή επηθνηλσλίαο θαη απφθηεζεο γλψζεσλ 

θαηαδεηθλχνληαο ηε δπλαηφηεηα έγθαηξεο θαη έγθπξεο δηάγλσζεο αιιά θαη ζσζηήο 
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ζπλεθπαηδεπηηθήο θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο φπσο επίζεο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα θαηάξηηζεο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ 

ζην ζχλδξνκν ηεο εηδηθήο αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

(ηειιάθεο & Παξακπζηψηνπ, 2012). Γπζηπρψο ε ελεκέξσζε ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηα 

ηεζη πξψηκεο αλίρλεπζεο είλαη κεδακηλή (Καηζνχγθξε, 2011∙ Κνθθηλάθε, 2014).  Ζ 

ρνξήγεζε ηνπ ηεζη απφ ηνπο λεπηαγσγνχο είλαη επίζεο ζπνπδαία δηφηη ν παηδαγσγφο ζα 

πξνηείλεη κνξθέο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο αιιά θαη εθαξκνγέο εηδηθψλ 

πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία (Υαξνχκελνπ & νχιεο, 2014). 

Δπηπξνζζέησο, κέζσ ηεο ρνξήγεζεο ηεζη, ν παηδαγσγφο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

βνεζήζεη ην παηδί κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ψζηε λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο απφ 

λσξίο κε ζηφρν ηελ νκαιή ηνπ έληαμε ζηελ θαλνληθή ηάμε αιιά θαη ηε ζρνιηθή ηνπ 

επηηπρία (Υαηδεαζαλαζίνπ, 2014). Σα ηεζη πξψηκεο αλίρλεπζεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ εηδηθνχο κειεηεηέο, παηδνςπρνιφγνπο, εηδηθνχο παηδαγσγνχο, 

γηαηξνχο θαη εξεπλεηέο σο πξφζζεην εξγαιείν κέηξεζεο θαη δηάγλσζεο ζην πιαίζην 

ησλ κνξθψλ παξέκβαζεο θαη ελίζρπζεο πνπ εθαξκφδνπλ ζε παηδηά κε ζχλδξνκν 

εηδηθήο αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο/ δπζθνιίαο. ε θιηληθφ επίπεδν έξεπλαο θαη κειέηεο, 

σο κέζν αλίρλεπζεο ησλ πηζαλψλ αηηησδψλ παξαγφλησλ ζπζρέηηζεο ηεο πξψηκεο 

εθδήισζεο ηνπ ζπλδξφκνπ (Αζσλίηνπ, 2007). Σν ηεζη πξέπεη λα ρνξεγείηαη αηνκηθά κε 

κέζν ρξφλν ζπκπιήξσζεο ηα είθνζη ιεπηά θαη ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηξίησλ ή ηε 

ρξεζηκνπνίεζε άιισλ πιηθψλ εθηφο εθείλσλ πνπ παξέρεη ην ηεζη (Αζσλίηνπ, 2007). 

 ηελ αξζξνγξαθία ηελ νπνία κειεηήζακε γίλεηαη ιφγνο γηα αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαη ρακειή απηνπεπνίζεζε, απνζηξνθή πξνο θάζε νκαδηθή 

δξαζηεξηφηεηα, έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνο ηνλ εαπηφ ηνπο θαη πξνο ηνπο άιινπο 

(Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008). Ζ αδπλακία ζχλαςεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζπλάγεηαη 

απφ ην γεγνλφο ηεο εζσζηξέθεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο ζηξνθήο κφλν πξνο ηνλ εαπηφ 
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ηνπ θαζψο πξνηηκά λα αζρνιείηαη κε θάηη κφλν ηνπ ρσξίο λα ζπκκεηέρεη ζε θάπνηα 

νκάδα εξγαζίαο ή δξαζηεξηφηεηαο (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2005). Σα παηδηά κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ζθέςεο, ε 

κλήκε εμαζζελεί θαη δπζθνιεχνληαη λα επηθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε θάηη 

(Γψηε, 2010). Σα πην ζπλήζε γλσξίζκαηα ηα νπνία εθδειψλνληαη κέζα απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη πξνβιήκαηα ςπρνθνηλσληθήο εμέιημεο, άγρνο, θαηάζιηςε, 

ρακειή απηνεθηίκεζε, κεησκέλα θίλεηξα, δπζθνιίεο ζηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, 

πξνβιήκαηα θνηλσληθήο εμέιημεο, ηθαλφηεηα πξφζιεςεο θαη εξκελείαο ησλ 

θνηλσληθψλ εξεζηζκάησλ, παξαβαηηθφηεηα θαη επηζεηηθφηεηα (Γξεγνξάθεο, 2014).  

Οη αζπλήζηζηεο ζπκπεξηθνξέο ελφο λεπίνπ κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

ρξεηάδνληαη αληηκεηψπηζε θαη θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε κέζα απφ κεζφδνπο 

πνπ ζα αλαδείμνπλ ηηο πηζαλφηεηεο βειηίσζεο ηνπ παηδηνχ. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ φπσο ε ελίζρπζε ηεο απηνεηθφλαο, ε εμέηαζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ παηδηνχ, 

ε αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απφ εηδηθνχο αιιά θαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

κεζφδνπ είλαη νη πξψηεο ελέξγεηεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ βειηίσζε ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο εμέιημεο ηνπ παηδηνχ (Γειεθαλάθε, 2008).  

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ειάρηζηνη λεπηαγσγνί γλσξίδνπλ ηνπο 

ηξφπνπο αλίρλεπζεο ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ θαζψο νη λεπηαγσγνί πνπ 

ξσηήζεθαλ ζηηο έξεπλεο, αλέθεξαλ φηη δελ ππάξρεη ν απαηηνχκελνο δηαζέζηκνο ρξφλνο 

γηα λα αζρνιεζνχλ κε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ζαλ νιφηεηα 

επηζεκαίλνληαο φηη δελ είλαη δπλαηή ε παξάιιειε ζηήξημε νχηε ε ζπλεξγαζία κε εηδηθφ 

παηδαγσγφ πνπ ζα βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκφ ηνπο (Παπαδεκεηξίνπ, 2010). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη λεπηαγσγνί δελ πξνηίζεληαη λα αγλνήζνπλ ή λα παξαβιέςνπλ θάηη. 

Απιά ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρνπλ νη δπλαηφηεηεο ιφγσ θεηδψ ρξφλνπ θαη έιιεηςεο 

εηδηθνχ πξνζσπηθνχ γηα λα εληνπίζνπλ έγθαηξα θαη άκεζα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 
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Γπζθνιίεο ζηα λήπηα (Παπαδνπνχινπ & Σαζζηνπνχινπ, 2010). Δπίζεο ζηελ 

αξζξνγξαθία αλαθέξεηαη απφ λεπηαγσγνχο θαη εηδηθνχο παηδαγσγνχο φηη ε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο γνλείο θξίλεηαη απαξαίηεηε, φκσο νη γνλείο δελ έρνπλ ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν 

ιφγσ εξγαζίαο, ελψ παξαηεξείηαη ζε κηθξφ πνζνζηφ θαη ε αδηαθνξία ησλ γνλέσλ νη 

νπνίνη δε δέρνληαη φηη ην παηδί ηνπο έρεη ηδηαηηεξφηεηεο φπσο παξαηεξήζεθε κέζα απφ 

έξεπλεο. Χζηφζν νη λεπηαγσγνί πξέπεη λα θξαηνχλ έλα ζεκεησκαηάξην θαηαγξάθνληαο 

ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνχ θαηά ηελ ψξα ηεο δηδαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ηνκπφηε 

& ακζάξε, 2011) θαη λα θαλνλίδνπλ ζπρλέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο ψζηε λα 

αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ, ηηο δπζθνιίεο αιιά θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ ηφζν ζην καζεζηαθφ φζν θαη 

ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Μαξαγθνχ & Μαθξήο, 2011).  

 Όζνλ αθνξά ηελ παξέκβαζε, απφ ηηο έξεπλεο πνπ κειεηήζεθαλ, ν εληνπηζκφο 

ησλ  Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ έγηλε θπξίσο απφ λεπηαγσγνχο παξά απφ γνλείο. 

Ζ παξέκβαζε μεθίλεζε αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν θαη ζε ζπλεξγαζία 

κε θάπνηνλ εηδηθφ παηδαγσγφ. Πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ θαη ηεο νκηιίαο, ε 

αδπλακία ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο αιιά θαη ε θπζηθή πξνδηάζεζε ηνπ παηδηνχ λα 

παίδεη κφλν ηνπ είλαη ηα πξψηα «ζεκάδηα» ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ παξαηεξνχληαη 

θπξίσο απφ λεπηαγσγνχο θαη παηδνςπρνιφγνπο (Αλαζηαζνπνχινπ & Γεκνπνχινπ, 

2011). Νεπηαγσγνί νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε 

παξαθνινπζψληαο ζεκηλάξηα θαη κεηέρνληαο ζε ζπλέδξηα γηα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο ησλ  λεπίσλ, είλαη ζε ζέζε λα πξάμνπλ αλάινγα κε ακεζφηεηα θαη 

ππεπζπλφηεηα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο δηάγλσζεο απφ θάπνην εηδηθφ θέληξν ή λνζνθνκείν 

θαη χζηεξα γηα ηελ παξέκβαζε (Πνπιαθίδνπ, 2010∙ Γεκάηνπ, 2007).  

  Με βάζε ηηο έξεπλεο πνπ εμεηάζηεθαλ, ππάξρεη κηθξή αλαθνξά ζηε δηάγλσζε 

θαη ζηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη. Οη έξεπλεο εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ αλίρλεπζε. Γελ είλαη 



[114] 

 

ιίγνη νη γνλείο πνπ απεπζχλνληαη πξψηα ζηνλ λεπηαγσγφ θαη κεηά ζε θάπνηνλ 

παηδνςπρνιφγν, ινγνζεξαπεπηή ή εηδηθφ παηδαγσγφ. Απηφ επαιεζεχεηαη θαη ζηελ 

αξζξνγξαθία.  Πξνέρεη ε ζπδήηεζε θαη ε αληαιιαγή ζεκαληηθψλ κελπκάησλ αλάκεζα 

ζηνπο παξάγνληεο λεπηαγσγνί- γνλείο ψζηε λα δξάζνπλ αλάινγα ζηελ πξνζπάζεηα λα 

βνεζήζνπλ ην παηδί γηα απηφ θαη ε ζπλέξγεηα ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ δελ είλαη 

κφλν σθέιηκε, αιιά θαη απαξαίηεηε (Βιαζζφπνπινπ & Ρφηζηθα, 2007), φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ.  Κάηη άιιν πνπ αλαθέξζεθε ζηηο έξεπλεο θαη ζπλαληήζακε 

θαη ζηελ ειιεληθή αξζξνγξαθία είλαη φηη ηα παηδηά κε δηαηαξαρέο ιφγνπ θαη νκηιίαο, 

δίλνπλ ηηο δηθέο ηνπο «ελδείμεηο» γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπο, φκσο ιφγνπ ηνπ λεαξνχ ηεο 

ειηθίαο, απηά δπζηπρψο πνιιέο θνξέο αγλννχληαη ή παξαβιέπνληαη. Οη γνλείο ζεσξνχλ 

φηη ζηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ εηψλ δελ έρνπλ απνθξπζηαιισζεί ζην παηδί φιεο νη 

δεμηφηεηεο, ζπλεπψο είλαη λσξίο γηα λα αμηνινγεζνχλ νη δπζθνιίεο απηέο (Εέξβα & 

Βελεηίνπ, 2007∙ Δπθιείδε, 2007). Ζ αδπλακία ζχληαμεο κηαο κηθξήο πξφηαζεο, ιέμεηο 

ρσξίο λα βγαίλεη λφεκα θαη πξνηάζεηο κε αζπληαμία είζηζηαη λα εγείξνπλ 

πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο κεηαρείξηζεο κε βάζε ειιεληθέο έξεπλεο πνπ 

δηεμήρζεζαλ απφ ην 2009 θαη χζηεξα (Καξακπαηδάθε & αξξήο, 2014).  

 

πλνπηηθά ζηελ ελφηεηα απηή  δηαπηζηψζεθαλ ηα παξαθάησ: 

 Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο παηδηνχ γηα ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Φεηδψ ρξφλνπ ησλ λεπηαγσγψλ γηα λα αζρνιεζνχλ πεξαηηέξσ κε ηα παηδηά κε 

Μ.Γ 

 Χο θχξηεο ελδείμεηο ε δηάζπαζε πξνζνρήο θαη ε αζζελήο κλήκε 

 Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ησλ παηδηψλ πνπ αλαζέηνπλ νη λεπηαγσγνί , εληζρχεη 

ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο 
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 πνπδαίνο αξσγφο βειηίσζεο δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ νη κνπζηθνθηλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

 Μείδνλνο ζεκαζίαο ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ 

 Έκθαζε ησλ λεπηαγσγψλ ζηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη πξνζπάζεηεο 

γηα θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ 

 Γηα ηελ αλίρλεπζε, θαζεκεξηλφ ζεκεησκαηάξην λεπηαγσγψλ γηα ζπκπεξηθνξέο 

παηδηψλ ζηελ πξνζρνιηθή δσή θαη θαζεκεξηλή δξάζε 

 

 

4.3 Πξνηάζεηο  

 

  Ζ πξψηε πξφηαζε ε νπνία ρξεηάδεηαη λα ιεθζεί ππφςε είλαη ε παξαγσγή 

πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ θπξίσο πνηνηηθψλ, γηα ηνλ ιφγν φηη εμεηάδνπλ βησκαηηθέο 

εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Έηζη, ηα παηδηά ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπο, κηα δπλαηφηεηα ε 

νπνία ελδέρεηαη λα είλαη πεξηνξηζκέλε κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν δεη, δξα θαη εμειίζζεηαη. Σν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ησλ πνηνηηθψλ 

κεζνδνινγηψλ ηεο έξεπλαο πνπ ζπλαληάκε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη φηη εζηηάδεη 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο αιιά θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπο βίσκα δίλνληαο ηελ πξνζήθνπζα 

ζεκαζία ζηελ ειεπζεξία έθθξαζεο ησλ αηφκσλ απηψλ, θάηη ην νπνίν ζην κπαιφ ηνπο 

είλαη αξθεηά απνκνλσκέλν. Δπίζεο θαιφ ζα ήηαλ λα γίλνπλ θαη θάπνηεο δεκνζηεχζεηο 

απφ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο, ή αθφκε άλζξσπνη απφ ην ζπγγεληθφ θαη θηιηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ζπλαλαζηξέθνληαη κε παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ρσξίο φκσο λα 
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παξαζέηνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο γλψκε, αιιά λα παξαζέηνπλ βηψκαηα θαη εκπεηξίεο 

ηνπο φπσο ιφγνπ ράξε κηα ζπκπεξηθνξά πνπ ήηαλ πεξίεξγε ή αζπλήζηζηε ρσξίο θπζηθά 

λα εθηίζεληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.  

Γεληθά απφ ηηο έξεπλεο, πεξηζζφηεξν απνπζηάδεη ε θαηαγξαθή εκπεηξηψλ θαη 

βησκάησλ παξά ε πξνζσπηθή άπνςε θάπνηνπ γηαηί είζηζηαη λα είλαη ππνθεηκεληθή. 

Υξεηάδεηαη ηεθκεξησκέλε έξεπλα κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη αμηφπηζηα 

ζπκπεξάζκαηα γηα λα ππάξρεη κηα εκπεξηζηαησκέλε αληίιεςε γηα ην δήηεκα ησλ 

Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Ζ αχμεζε ηεο δεκνζίεπζεο 

ησλ άξζξσλ ραξαθηεξίδεηαη σο ηδηαίηεξα σθέιηκε γηα φιε ηελ θνηλφηεηα ηεο γεληθήο 

αιιά θαη εηδηθήο αγσγήο εθφζνλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο πξέπεη λα εληαρζνχλ 

ζε εηδηθά ηκήκαηα ή λα θνηηήζνπλ κε παηδηά πνπ δελ παξνπζηάδνπλ Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Απηά φζνλ αθνξά ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, νη Έιιελεο εξεπλεηέο εζηίαζαλ θπξίσο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ λεπίσλ θαη φρη ηφζν ζηα αίηηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Έηζη ζηελ 

ειιεληθή έξεπλα γίλεηαη ιφγνο γηα επηζεηηθφηεηα, απνμέλσζε θαη έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλαλαζηξέθεηαη ην παηδί. Σν παηδί απνζηξέθεηαη 

νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δπζθνιεχεηαη λα ζπλάςεη θαη λα αλαπηχμεη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Γείρλεη θνβηζκέλν θαη κφλν ελψ φηαλ ληψζεη ηελ επηκνλή ησλ 

άιισλ λα θάλεη θάηη, ηφηε γίλεηαη αληηδξαζηηθφ θαη επηζεηηθφ. Σν παηδί είλαη ήζπρν 

κφλν φηαλ παίδεη κφλν ηνπ ελψ ζηε δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα κέζα ζηελ ηάμε φπσο λα 

δσγξαθίζεη θάηη, λα πεη έλα κηθξφ πνίεκα ή ηξαγνχδη, είλαη αδηάθνξν. Πξνηηκά λα 

αζρνιεζεί κε θάηη άιιν, αιιά κφλνο ηνπ. πλεπψο ν πξψηνο ζηφρνο κε βάζε ηηο 

ειιεληθέο έξεπλεο . 
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Έλα άιιν δήηεκα ην νπνίν απαζρφιεζε ηελ ειιεληθή έξεπλα είλαη ε 

πξνεηνηκαζία γηα ηε ζρνιηθή θνίηεζε, δειαδή ε νκαιή κεηάβαζε ελφο λεπίνπ 

ηεζζάξσλ εηψλ ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. Ζ καζεζηαθή εηνηκφηεηα είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα έλα παηδί κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαζψο ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλν γηα λα κεηαβεί ζε θάηη θαηλνχξην πνπ ζα απαηηεί 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο. Αλ δε γίλεη ε δηάγλσζε θαη ζηε ζπλέρεη ε θαηάιιειε 

ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, ην παηδί ζα αληηκεησπίζεη πεξηζζφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο 

δπζθνιίεο θαηά ηελ κεηάβαζή ηνπ ζηε ζρνιηθή θνίηεζε. Οη ειιεληθέο έξεπλεο ηηο 

νπνίεο εμεηάζακε, δελ αλαθέξνληαη εθηελψο ζην ζέκα, σζηφζν εθθξάδνπλ έλαλ έθδειν 

πξνβιεκαηηζκφ ν νπνίνο πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε θαζψο απνηειεί θνκβηθφ 

ζεκείν ηφζν γηα ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ζηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα, φζν θαη γηα ην 

ςπρνινγηθφ ππφβαζξν κηαο ηέηνηαο θαηάζηαζεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηε δηθή ηνπ αιιά θαη ησλ γχξσ ηνπ.  
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