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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι οι ειδικές διαταραχές που επηρεάζουν τα παιδιά σε μία ή 

περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές λειτουργίες και που είναι απαραίτητες για την 

κατανόηση και τη χρήση του γραπτού ή προφορικού λόγου. Είναι ένας όρος γενικός και 

χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τις όποιες δυσκολίες μάθησης ανεξάρτητα από τις αιτίες. 

Είναι εκείνες οι ειδικές διαταραχές που παρουσιάζουν τα παιδιά σε μία ή περισσότερες από τις 

βασικές ψυχολογικές λειτουργίες και που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και τη χρήση 

του γραπτού ή προφορικού λόγου. Πρόκειται για μια σειρά δυσκολιών που παρατηρείται στην 

προσπάθεια των μαθητών να ανταπεξέλθουν στις απαντήσεις της σχολικής πραγματικότητας.  

Οι μαθησιακές δυσκολίες επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες είτε κοινωνικούς είτε 

συναισθηματικούς. Οι ειδικοί επικεντρώνονται συνήθως στα προβλήματα που σχετίζονται με τα 

σχολικά επιτεύγματα του παιδιού ενώ πλήττονται κι άλλες πτυχές της καθημερινής ζωής του 

όπως, οι σχέσεις με συνομήλικους τους, οι σχέσεις με τα μέλη της οικογένειας τους, η 

αυτοεικόνα και η αυτοπεποίθηση τους και η ικανότητά του σε διάφορες εξωσχολικές 

δραστηριότητες. 

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες αποτελείται από δύο συνθετικά τη «μάθηση» κα τη 

«δυσκολία».  Συχνά ο όρος αυτός συγχέεται με τον όρο «σχολική αποτυχία».  Επίσης, υπάρχουν 

πολλοί διαφορετικοί ορισμοί για τις μαθησιακές δυσκολίες όμως όλοι σχεδόν αναφέρουν κάποια 

κοινά σημεία όπως: 

1. Οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε μία ανομοιογενή ομάδα ατόμων. 

2. Οι μαθησιακές δυσκολίες συνοδεύουν το άτομο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. 

3. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι εγγενείς στο άτομο. 

4. Οι απρόσμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το άτομο δεν μπορούν να εξηγηθούν 

από το νοητικό δυναμικό του. 

5. Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι συνέπεια νοητικής υστέρησης ή και άλλης 

σοβαρής ψυχολογικής διαταραχής. 

Τα συμπτώματα των μαθησιακών δυσκολιών αρχίζουν να γίνονται εμφανή από τα 

προσχολικά χρόνια, διαφοροποιούνται στη σχολική ηλικία αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σε 

ολόκληρη τη ζωή. 
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Τέλος, οι μαθησιακές δυσκολίες ταξινομούνται ως εξής: 

• Διαταραχή της ανάγνωσης 

• Διαταραχή των μαθηματικών  

• Διαταραχή της γραπτής έκφρασης  

• Μαθησιακή Διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς 
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Εισαγωγή:  

 

     Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέµα της κατάρτισης των εκπαιδευτικών ∆ηµοτικών 

Σχολείων της Κύπρου απέναντι στις Μαθησιακές ∆υσκολίες. Το θέµα µου έχει και 

επιστημονική και κοινωνική επικαιρότητα. ∆ιότι η αλματώδης τεχνολογική πρόοδος που 

χαρακτηρίζει την εποχή µας και ταυτόχρονα οι αυξημένες κοινωνικές απαιτήσεις σε ότι αφορά 

την επαγγελµατική αποκατάσταση  και γενικότερα την επιβίωση του ανθρώπου , έχουν δώσει 

στον ρόλο της αγωγής και της µάθησης πρωτεύοντα σηµασία. Υπό τις υπάρχουσες τουλάχιστον 

συνθήκες , χωρίς διαρκή αγωγή και εκπαίδευση δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει ούτε το άτοµο 

ούτε η κοινωνία . Έτσι, έργο της Αγωγής : « είναι να βοηθήσει το παιδί και τον έφηβο να 

διανύσει οµαλά την εξελικτική του πορεία και να µεταβεί από την κοινωνία των µικρών στην 

κοινωνία των ώριµων , εφοδιασµένος µε τις δεξιότητες , τις ικανότητες και γενικά την πείρα που 

οι κοινωνικές συνθήκες απαιτούν , για να ενταχθεί χωρίς προβλήµατα στο κοινωνικό σύνολο , 

µε αυθυπαρξία και αυτοτέλεια.»  

Η οργανωµένη αυτή αγωγή και µάθηση πραγµατοποιείται στον χώρο του σχολείου, το 

οποίο αποβλέπει στη µετάδοση γνώσεων στους µαθητές του. Όµως, προκειµένου οι µαθητές  να 

κατακτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τους παρέχει το σχολείο , καλούνται να 

αντεπεξέλθουν σε ορισµένες υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Συχνά, όµως διαπιστώνεται ότι 

µαθητές αντιµετωπίζουν δυσκολίες  κι εµπόδια για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Η 

αδυναµία αυτή των µαθητών να ανταποκριθούν στις σχολικές – διδακτικές απαιτήσεις , στο 

αναµενόµενο επίπεδο µάθησης και επίδοσης , αποτελεί διαταραχή στη µάθηση. Ο διαταραχές  

αυτές που αντιµετωπίζουν ορισµένα παιδιά στην µάθηση, µας κρούουν τον κώδωνα του 
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κινδύνου γιατί η µη έγκυρη αντιµετώπιση τους θα επιφέρει επιπτώσεις όχι µόνο στην σχολική 

επίδοση των µαθητών αλλά και στην µετέπειτα ζωή, προσωπικότητα κι επαγγελµατική 

αποκατάσταση τους.  

Σκοπός της έρευνας αυτής αποτελεί η διερεύνηση  της κατάρτισης των γνώσεων των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γύρω από τις  μαθησιακές δυσκολίες. 

Η µεθοδολογία  έρευνας που θα ακολουθήσουµε για την διερεύνηση των παραπάνω είναι 

η εξής: η έρευνα που θα πραγµατοποιηθεί θα είναι ποσοτική µε ερωτηµατολόγια τα οποία θα 

απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς ∆ηµοτικών Σχολείων της Κύπρου. Το σύνολο των 

ερωτηµατολογίων που θα δοθούν για συµπλήρωση, θα φτάνουν τον αριθμό  των 150-200 

ερωτηµατολογίων . Η μεθοδολογία ανάλυσης των δεδοµένων που θα προκύψουν από τη 

συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων , θα αναλυθούν µε βάση την στατιστική  ανάλυση. Η 

παρούσα εργασία χωρίζεται στο Θεωρητικό µέρος και στο Ερευνητικό. Το θεωρητικό µέρος  

περιλαµβάνει πέντε κεφάλαια τα οποία αναφέρουν τα παρακάτω:  

1ο Κεφάλαιο: Έννοια – ορισμός και ιστορική αναδρομή μαθησιακών δυσκολιών 

 2ο Κεφάλαιο: Χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

3ο Κεφάλαιο: Επιδημιολογικά δεδομένα και αιτιολογικοί παράγοντες 

4ο Κεφάλαιο: Διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών 

5ο Κεφάλαιο: Αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών 

 Το ερευνητικό µέρος περιλαµβάνει τα εξής:  

1.Μεθοδολογία της έρευνας.  
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2.Ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας.  

3. Συµπεράσµατα της Έρευνας.  

4. Υποθέσεις της έρευνας  

5. Επίλογος  

6. Βιβλιογραφία   
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Κεφάλαιο Πρώτο. Έννοια – ορισμός και ιστορική αναδρομή μαθησιακών             

δυσκολιών 

 

1.1. Έννοια και ορισμός 

 

Η ικανότητα του ανθρώπου για μάθηση αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της 

ζωής του. Η μάθηση επιτρέπει την προσαρμογή κατά τη διάρκεια της ζωής. Η ικανότητα αυτή 

εκφράζεται κυρίως μέσα από την λειτουργικότητα του ατόμου στο σχολικό περιβάλλον. Η 

απόδοση του μαθητή στο σχολείο εξαρτάται από τις ικανότητές του στην γλώσσα, στην μνήμη, 

στην αντίληψη του χώρου. Αυτά έχουν αναπτυχθεί ανάλογα με τα ερεθίσματα που πήρε το παιδί 

στο σπίτι από την βρεφική ήδη ηλικία. Βασικό ρόλο παίζει και η νοημοσύνη όπως καθορίζεται 

από τους ψυχολόγους, που αναφέρεται στην συνολική ικανότητα του εγκεφάλου. Σε κάθε παιδί 

που έρχεται στο σχολείο, θα επιδράσει η εκπαίδευση, η αποτελεσματικότητα της οποίας 

εξαρτάται πολύ από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται, μέσω των οποίων ο δάσκαλος 

προσπαθεί να βοηθήσει την συγκέντρωση, την ικανότητα γενικά για μάθηση, το ενδιαφέρον και 

τις γνώσεις τους. Η σχολική επίδοση αποτελεί έναν από τους κύριους γνώμονες αξιολόγησης της 

μαθησιακής δυσκολίας. 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν το επίκεντρο ενός 

διευρυμένου επιστημονικού κλάδου. Επιστημονικά δεδομένα και συμπεράσματα που 

σχετίζονται με την ορολογία των μαθησιακών δυσκολιών, τα αίτια, τα χαρακτηριστικά, τη 

φαινομενολογία και ψυχοκοινωνικές παραμέτρους είναι ευρέως γνωστά και αποτελούν πηγή 
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μελλοντικής έρευνας. Η σχολική μαθησιακή διαδικασία έχει ταυτιστεί με τις μαθησιακές 

δυσκολίες, αφού θεωρείται ο χώρος όπου εκδηλώνονται, και αποτελούν πόλο έλξης για πολλούς 

επιστήμονες με αποτέλεσμα την ύπαρξη διαφορετικών συμπερασμάτων τόσο σε θέματα 

ορολογίας όσο και σε θέματα ψυχοπαιδαγωγικής αντιμετώπισης. 

 Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν τα τελευταία χρόνια ένα πρόβλημα για την 

εκπαιδευτική πραγματικότητα, που αφορά χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες και απασχολεί με 

ένταση τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους γονείς. Μεγάλος αριθμός μαθητών και 

μαθητριών τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτυγχάνουν 

καθημερινά, στερούνται έγκαιρης ανίχνευσης των μαθησιακών τους δυσκολιών ή 

αποτελεσματικής εκπαιδευτικής στήριξης. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες είναι αρκετά διαφοροποιημένα, γεγονός που οφείλεται τόσο στην φύση 

των μαθησιακών δυσκολιών όσο και στην αλληλεπίδραση με την διδασκαλία που παρέχεται 

(Παντελιάδου-Μπότσας, 2007). 

Ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών στη 

πρόσληψη και παραγωγή του προφορικού λόγου, αδυναμίες στο συλλογισμό καθώς και 

δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά, οι οποίες όμως δεν προκύπτουν από 

αισθητηριακά, κινητικά, νοητικά, συναισθηματικά προβλήματα ή πολιτισμικές διαφορές και 

ελλιπή διδασκαλία. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν την πολυπληθέστερη 

ομάδα ειδικών αναγκών. (Kirk, 1962)   

Ο γενικός διαγνωστικός όρος Μαθησιακές Δυσκολίες αναφέρεται στις ειδικές δυσκολίες 

που αναφέρθηκαν πιο πάνω οι οποίες επηρεάζουν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του παιδιού, ώστε 

να είναι κατώτερες από τις αναμενόμενες σε σχέση με την ηλικία, το νοητικό επίπεδο και το 
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επίπεδο της τάξης, στην οποία φοιτά το παιδί. Οι Μαθησιακές Δυσκολίες επηρεάζουν επίσης, 

τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με φυσιολογική ή ανώτερη του φυσιολογικού νοημοσύνη 

προσλαμβάνουν ή εκφράζουν τις πληροφορίες.  

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν μια ανομοιογενή και απροσδιόριστη ομάδα 

διαταραχών, χωρίς άμεσες αιτιολογικές σχέσεις.  Επιπρόσθετα, συνήθως εμποδίζουν τις 

ακαδημαϊκές επιδόσεις του παιδιού στην ανάγνωση, τη γραφή και ττα μαθηματικά. Ακόμα, οι 

δυσκολίες αυτές μπορεί να επηρεάζουν και άλλους τομείς της ζωής του ατόμου, όπως την 

εργασία του, την οικογενειακή του ζωή και τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Τα άτομα αυτά, 

εκτός της μάθησης, παρουσιάζουν και άλλες δυσκολίες, όπως η συγκέντρωση προσοχής, η 

οπτική αντίληψη, η πρόσφατη μνήμη και οι διαδικασίες διαδοχής, φτωχό κινητικό συντονισμό, 

δυσκολία στην κατανόηση των λεπτών αποχρώσεων του λόγου, όπως το χιούμορ και η ειρωνεία. 

Το γεγονός ότι τα παιδιά με μαθησιακές διαταραχές έχουν φυσιολογική νοημοσύνη 

έδωσε στους γονείς και στους δασκάλους την ελπίδα πως οι δυσκολίες των παιδιών στην 

ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά μπορούν να ξεπεραστούν εφόσον βρεθούν κατάλληλοι 

τρόποι και μέσα διδασκαλίας (Lyon, 1996). Μέχρι σήμερα, όμως δεν στάθηκε ακόμα δυνατό να 

διατυπωθεί κάποιος σαφής ορισμός των δυσκολιών αυτών. Παρόλο που ο όρος Μαθησιακές 

Δυσκολίες χρησιμοποιείται εδώ και μερικές δεκαετίες, δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία μεταξύ των 

ειδικών σε ό,τι αφορά τα κριτήρια, τα οποία ορίζουν αυτές τις διαταραχές. Λόγω της ασάφειας 

στους ορισμούς που έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα για τις μαθησιακές δυσκολίες, καθίσταται 

δύσκολη επικοινωνία των ειδικών και των εκπαιδευτικών οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα. 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη Κ., 2003). 
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Λόγω της φύσης των μαθησιακών δυσκολιών, οι ειδικοί που ασχολούνται με αυτές 

προέρχονται από διάφορες επιστήμες, όπως αυτές της ψυχολογίας, της νευρολογίας, της 

ψυχιατρικής, της εκπαίδευσης, της παθολογίας του λόγου και της ομιλίας. Καθεμιά από αυτές 

τις επιστήμες εστιάζει σε διαφορετικές όψεις των μαθησιακών δυσκολιών, με αποτέλεσμα την 

διατύπωση ποικίλων θεωριών, συχνά διαμετρικά αντίθετων μεταξύ τους, σ’ ό,τι αφορά την 

αιτιολογία, τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπισή τους ( Torgesen 1993). Επιπρόσθετα, 

μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω από σαράντα ορισμοί για τον καθορισμό των παιδιών 

με μαθησιακές δυσκολίες. Μερικοί όροι που συναντάμε συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία είναι οι 

εξής: εγκεφαλική βλάβη, ελάσσονα ή ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, ελαττωματική 

αντίληψη, ψυχονευρολογικά προβλήματα, νευρολογική δυσλειτουργία και αντιληπτική 

αναπηρία. 

Κοινά στοιχεία όλων των ορισμών αποτελούν : α) η ασυμμετρία ή ανισομέρεια μεταξύ 

των ικανοτήτων και β) η διακύμανση ή ασυμβατότητα μεταξύ ικανότητας και επίδοσης. Ένας 

μαθητής δεν μπορεί να έχει γενικευμένες δυσκολίες σε όλες τις ικανότητες γιατί τότε θα 

ενέπιπτε στην κατηγορία της νοητικής καθυστέρησης. Ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες 

θεωρείται ότι έχει γενική νοητική λειτουργία στο πλαίσιο του φυσιολογικού, με εσωτερικές 

διακυμάνσεις μεταξύ λεκτικού-πρακτικού, σύμφωνα με το τεστ νοημοσύνης WISC (Daley & 

Nagle, 1996. State, 1995. Watkins, 1999). Η σχολική του επίδοση είναι επίσης, κατώτερη από το 

αναμενόμενο για την ηλικία του και το νοητικό του δυναμικό. Συμπεραίνουμε ότι οι 

Μαθησιακές Δυσκολίες δεν αποσαφηνίζονται εννοιολογικά και η οριοθέτησή τους βασίζεται 

αποκλειστικά στην αξιολόγηση με την ταυτοποίηση ενός μοντέλου συμβατότητας.   

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες συχνά μπερδεύεται με τον όρο ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες. Ο όρος (γενικές) μαθησιακές δυσκολίες αναφέρεται σε δυσκολίες που συνυπάρχουν 
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με ένα σχετικά χαμηλότερο νοητικό επίπεδο ή με ελλείμματα σε αισθητηριακές και γνωστικές 

λειτουργίες ή άλλες διαταραχές στο γνωστικό σύστημα του ατόμου. Σχετικά, με την ανάγνωση, 

το παιδί παρουσιάζει βραδύτερο ρυθμό πρόσκτησης των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την 

αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου και με την κατανόηση των εννοιών των λέξεων στον 

γραπτό και τον προφορικό λόγο. Το παιδί βρίσκεται «πίσω» σε σχέση με τους συμμαθητές του 

σε αρκετούς ακαδημαϊκούς τομείς. Οι δυσκολίες μπορεί να είναι αποτέλεσμα περιβαλλοντικών 

παραγόντων. 

Αντίθετα, ο όρος  ειδικές μαθησιακές δυσκολίες χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις 

δυσκολίες στην κατάκτηση του γραπτού λόγου (ανάγνωση και γραφή) και στα μαθηματικά σε 

παιδιά που δεν έχουν σωματικό ή αισθητηριακό έλλειμμα και δεν εντάσσονται στην κατηγορία 

της νοητικής υστέρησης. Ο όρος «ειδικές» αναφέρεται στο σχετικά στενό πεδίο έκφρασης των 

δυσκολιών αυτών, δηλαδή τις δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά και 

υποδηλώνει την ύπαρξη άλλων ακαδημαϊκών τομέων στους οποίους το παιδί έχει υψηλή 

επίδοση. 

Συνοπτικά, οι Μαθησιακές Δυσκολίες ως επιστημονική έννοια πρόκειται για διαταραχή  

που ορίζεται με βάση τα συμπτώματά της, όπως καταγράφονται από εμπειρικές έρευνες. 

Αποτελεί μια «ειδική» ιδιοπαθή κατάσταση η οποία όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί ερευνητικά 

παραμένοντας έτσι ως μια διαταραχή άγνωστης αιτιολογίας. Επίσης, το ειδικό προφίλ των 

μαθησιακών δυσκολιών δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η διακύμανση ανάμεσα στην ικανότητα και στην 

επίδοση δεν μπορεί να ερμηνεύσει το πρόβλημα εφόσον πρόκειται για διαφορετικές θεωρητικές 

κατασκευές οι οποίες δεν συνδέονται με αιτιώδεις σχέσεις. Έχουν διατυπωθεί αιτιολογικές 

υποθέσεις ή προσεγγίσεις σχετικά με το πρόβλημα των μαθησιακών δυσκολιών, κυρίως για τις 
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δυσκολίες στην ανάγνωση. Οι υποθέσεις αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν μέχρι σήμερα από 

νευροβιολογικές μελέτες, από τη μορφομετρία ή άλλες εργαστηριακές μελέτες.  

Τέλος, ως υπαρκτή κατάσταση στην εκπαίδευση στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν 

μαθητές που δέχονται υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης, χωρίς όμως να ανήκουν στον πληθυσμό 

της ειδικής αγωγής. Έτσι η κατηγορία αυτή δεν φέρει επίσημα το «στίγμα» της αναπηρίας. Στην 

ομάδα αυτών των μαθητών ταξινομούνται οι μαθητές με χαμηλή επίδοση. Βέβαια εύκολα 

γίνεται σύγχυση ανάμεσα στη χαμηλή επίδοση και στη σχολική αποτυχία. 

Επίσης, τις περισσότερες φορές υπάρχουν στοιχεία που προειδοποιούν για τις 

μαθησιακές δυσκολίες αλλά είναι δυσδιάκριτα από τους γονείς των παιδιών και δυστυχώς 

απουσιάζει η πρόληψη. Οι γονείς των παιδιών μπορεί να ανησυχούν χωρίς να πρέπει ή 

δικαιολογούν καταστάσεις που θα έπρεπε να τους ανησυχούν και να διεκδικούν βοήθεια. 

Δικαιολογητική τάση υπάρχει και σε μερίδα των εκπαιδευτικών οι οποίοι πιστεύουν στο 

απρόσκοπτο της εξέλιξης και συχνά δικαιολογούν τα συμπτώματα των παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες ως ανωριμότητα, κακή διαπαιδαγώγηση ή απλή ιδιαιτερότητα του παιδιού. Αυτό είναι 

ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, που αφορά ένα μεγάλο αριθμό παιδιών τα οποία στο μεγαλύτερο 

ποσοστό παραμένουν χωρίς ουσιαστική υποστήριξη και βιώνουν αβοήθητα την σχολική τους 

αποτυχία με πολλά αρνητικά, δευτερογενή επακόλουθα. Τέτοια μπορεί να είναι η πλήξη και η 

ντροπή για την αδυναμία τους σε ακατανόητα ή δύσκολα γι’ αυτά έργα, συναισθήματα θλίψης, 

απογοήτευσης και αρνητικής αυτοεικόνας, χαμηλή αυτοεκτίμηση, περιθωριοποίηση από τους 

συνομήλικους και ακόμα εκτροπή σε αντικοινωνική ή παραβατική συμπεριφορά (Σακκάς,2002). 

 

 



              

19 
 

1.2. Ιστορική αναδρομή 

 

Αρχικά, η μελέτη για τις μαθησιακές δυσκολίες από την ιατρική κοινότητα με 

πρωτοπόρους μια ομάδα αμερικάνων ιατρών, έγινε τέλος του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου 

αιώνα όπου χρησιμοποιήθηκε σαν ιατρικός όρος των μαθησιακών δυσκολιών ο όρος «σύμφυτη 

λεξική τύφλωση». Έτσι οι μαθησιακές δυσκολίες ορίστηκαν τότε ως μια διαταραχή που είχε 

παρόμοια συμπτώματα με αυτών των ασθενών μετά από εγκεφαλική βλάβη. 

Τον όρο Μαθησιακές Δυσκολίες πρώτος τον εισήγαγε ο Samuel Kirk το 1962. Ο Kirk 

όρισε « τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες, τα παιδιά αυτά που παρουσιάζουν κάποια 

διαταραχή σε μία ή περισσότερες από τις βασικές διαδικασίες που αναφέρονται στην κατανόηση 

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

όπως η ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, η δυσλεξία, η δυσφρασία και η δυσαριθμησία. Οι 

καταστάσεις αυτές δεν οφείλονται σε αισθητηριακές βλάβες εμφανείς, σε νοητική καθυστέρηση, 

σε σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές ή τέλος σε ανεπαρκείς κοινωνικές συνθήκες». O Kirk 

καταλήγει ότι « τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν μια εξελικτική ανομοιογένεια 

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

χρειάζονται κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για να καλύψουν τις εκπαιδευτικές και 

διδακτικές τους ανάγκες».  

Τον Kirk ακολούθησε η Bateman (1965) η οποία υποστήριξε ότι «τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν μια σημαντική διακύμανση μεταξύ του νοητικού 

δυναμικού τους και της ακαδημαϊκής τους επίδοσης». Υπογράμμισε ότι οι δυσλειτουργίες 

πιθανόν να οφείλονται σε δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Επίσης, ο 
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Bannatyne (1971) ορίζει ότι «το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζει ανεπάρκειες στην 

αντίληψη, στην ολοκλήρωση και στην έκφραση παρά την επαρκή νοητική του ικανότητα». Ο 

Myklebust (1968) εισήγαγε τον όρο «ψυχονευρολογικές μαθησιακές δυσκολίες» και υποστήριξε 

ότι «τα παιδιά παρουσιάζουν μια ειδική δυσκολία στη διαδικασία της μάθησης, παρόλη τη 

φυσιολογική τους ανάπτυξη». 

Το 1990, ο Hammil διατύπωσε ότι «οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος 

που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές 

δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, 

συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας». 

Επιπρόσθετα, ένας από τους πρώτους κοινά αποδεκτούς ορισμούς είναι : « τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες είναι εκείνα που παρουσιάζουν μια παιδαγωγικά σημαντική διακύμανση 

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

με βασικές διαταραχές στη μαθησιακή διαδικασία. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να οφείλονται, 

όχι όμως απαραίτητα, σε εμφανή δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Δεν 

μπορεί να αποδοθούν δευτερογενώς σε νοητική καθυστέρηση, εκπαιδευτική ή πολιτισμική 

αποστέρηση, σοβαρές συναισθηματικές ή αισθητηριακές βλάβες».  

Το 1987, η Εθνική Επιτροπή για τις μαθησιακές δυσκολίες των ΗΠΑ, ύστερα από 

6χρονη διεπιστημονική έρευνα κατέληξε στον παρακάτω ορισμό: «Οι μαθησιακές δυσκολίες 

είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες 

εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, 

ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές 

είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού 
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συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε 

συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να 

συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους μαθησιακές 

δυσκολίες. Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις 

μειονεξίας όπως αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή συναισθηματική 

διαταραχή ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές διαφορές, η ανεπαρκής ή 

ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή 

επιδράσεων». 

Επίσης, αργότερα στη συνθήκη για την Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρίες των ΗΠΑ 

ορίστηκε ένας άλλος ορισμός σύμφωνα με τον οποίο, «Οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται 

σε διαταραχές σε μια ή περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές διεργασίες που εμπεριέχονται 

στη χρήση του προφορικού ή γραπτού λόγου, οι οποίες έχουν ως συνέπεια την ατελή ικανότητα 

ακουστικής αντίληψης, σκέψης, λόγου, ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφία, μαθηματικών 

ικανοτήτων. Ο όρος περιλαμβάνει περιπτώσεις όπως αντιληπτική ανεπάρκεια, εγκεφαλική 

βλάβη, ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, δυσλεξία και αναπτυξιακή αφασία. Στον όρο δεν 

εμπεριέχονται περιπτώσεις παιδιών των οποίων το πρόβλημα είναι αποτέλεσμα οπτικής, 

ακουστικής ή κινητικής ανεπάρκειας ,νοητικής καθυστέρησης ή προέρχονται από δυσμενείς 

περιβαλλοντικές, πολιτισμικές ή οικονομικές συνθήκες». 
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Κεφάλαιο Δέυτερο. Χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

 

2.1 Κυρίαρχα χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Κύριο χαρακτηριστικό των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι η ασυμφωνία στην 

εξέλιξη των επιμερους ικανοτήτων. Έτσι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές είναι η αδυναμία δόμησης ενός κεντρικού προφίλ για τους 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό συμβαίνει γιατί τα παιδιά που αντιμετωπίζουν 

μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν όλα τα ίδια ακριβώς προβλήματα.  

Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες με βάση τις 

κατηγορίες του ορισμού των Μαθησιακών Δυσκολιών είναι τα εξής: Προβλήματα στην 

πρόσληψη και παραγωγή του προφορικού λόγου,  προβλήματα στην ανάγνωση και στη γραφή, 

προβλήματα συλλογισμού και προβλήματα στα μαθηματικά. 

 

2.1.1 Προβλήματα στην πρόσληψη και παραγωγή του προφορικού λόγου 

 

Η ύπαρξη προβλημάτων στην πρόσληψη και την παραγωγή προφορικού λόγου έχει 

συνδεθεί στενά με την εμφάνιση των μαθησιακών δυσκολιών στον γραπτό λόγο και ιδιαίτερα 

στην ανάγνωση. Επίσης, προβλήματα στη φωνητική επίγνωση και στη φωνολογική επεξεργασία 
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και μνήμη αποδείχθηκαν ότι επηρεάζουν την αποκωδικοποίηση και την ευχέρεια.  Ακόμη, οι 

δυσκολίες στην παραγωγή του προφορικού λόγου, το φτωχό λεξιλόγιο και οι αδυναμίες στο 

σωστό χειρισμό των γραμματικών κανόνων έχουν συσχετισθεί με τις αναγνωστικές δυσκολίες.  

 

2.1.2 Προβλήματα στην ανάγνωση και στη γραφή 

 

Οι πλειονότητα των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στην 

επεξεργασία του γραπτού λόγου και ειδικά στην ανάγνωση. Τα προβλήματα στην ανάγνωση 

αφορούν όλα τα συστατικά της ανάγνωσης δηλαδή, την αποκωδικοποίηση, την ευχέρεια και την 

αναγνωστική κατανόηση. Ο μαθητής μπερδεύει τα γράμματα, τους αριθμούς, τις λέξεις, τις 

ακολουθίες και τις λεκτικές εξηγήσεις. Επίσης, συλλαβίζει φωνητικά και με αντιφατικό τρόπο. 

Στη γραφή παρουσιάζει επαναλήψεις, προσθήκες, μεταθέσεις, παραλείψεις, αντικαταστάσεις και 

αντιστροφές γραμμάτων, αριθμών και λέξεων.  Διαβάζει με περιορισμένη κατανόηση και 

κουράζεται εύκολα, αντιγράφει και κρατά σημειώσεις με δυσκολία, έχει δυσκολίες με τον 

τονισμό και τη στίξη και χρειάζεται πολύ χρόνο γα επιτυχή ανάγνωση και γραφή. 

Επιπρόσθετα, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν δυσκολίες στην 

παραγωγή γραπτού λόγου, είτε αυτές σχετίζονται με την παραγωγή γραπτού λόγου, είτε με 

δυσγραφία, είτε με δυσορθογραφία, είτε με δυσκολία στη γραπτή έκφραση.  
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2.1.3 Προβλήματα συλλογισμού 

 

Τα προβλήματα συλλογισμού που παρουσιάζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

αφορούν αδυναμίες στις επιτελικές λειτουργικές ικανότητες, στη χρήση γνωστικών στρατηγικών 

μάθησης και στις αυτό-ρυθμιστικές δεξιότητες. Επίσης, παρουσιάζουν έναν παρορμητικό 

γνωστικό ρυθμό, σχεδόν αυτόματα απαντούν σε ερωτήσεις και προβλήματα, και κατά κανόνα 

δίνουν λανθασμένες απαντήσεις αφού δεν έχουν καθόλου σκεφτεί πριν απαντήσουν. 

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά αφορούν την 

αναγνώριση των απαιτήσεων ενός έργου (Butler,1998), την επιλογή και την εφαρμογή των 

κατάλληλων για την αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου στρατηγικών (Wong, 1991, 1994) 

και τις δεξιότητες παρακολούθησης και ρύθμισης της μαθησιακής δραστηριότητας.  

Επιπρόσθετα, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τις 

μεταγνωστικές δεξιότητες, δηλαδή, κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

της γνωστικής προσπάθειας (Butler, 1998).  

 

2.1.4 Προβλήματα στα μαθηματικά 

 

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα στην εκτέλεση 

αριθμητικών πράξεων, στην έννοια του αριθμού, στη χρήση στρατηγικών και στην ερμηνεία 

γραφημάτων. Επίσης, έχουν δυσκολία με την ώρα και με τη διαχείριση του χρόνου και 
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δυσκολεύονται στην εκμάθηση μαθηματικών ή χρονικών ακολουθιών. Ακόμη, έχουν δυσκολία 

στην καταγραφή δεδομένων και συμβόλων, στην εκμάθηση της προπαίδειας και στην εκτέλεση 

νοερών πράξεων. Μπορούν να κάνουν βασικούς υπολογισμούς αλλά να αποτυγχάνουν με τα 

προβλήματα ή τα ανώτερα μαθηματικά.  Επίσης, εμφανίζουν διαταραχές χωρικού 

προσανατολισμού, χωρικής οργάνωσης και σωματικού σχήματος. 

 

2.2 Γενικά χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι ότι υπάρχει 

μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο νοητικό δυναμικό που διαθέτουν και στη σχολική τους απόδοση 

και αυτό επηρεάζει σημαντικά και την καθημερινή τους ζωή. Γενικά, οι μαθητές αυτοί δεν 

μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν σε ικανοποιητικό επίπεδο για την ηλικία τους, με 

αποτέλεσμα, να χαρακτηρίζονται συνήθως ως τεμπέληδες, απρόσεκτοι και ανώριμοι. Επίσης, οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, τα καταφέρνουν καλύτερα στον προφορικό λόγο παρά στον 

γραπτό και έχουν ταλέντο συχνά στα εικαστικά, το θέατρο και τη μουσική.  

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μία ανομοιογενή ομάδα διαταραχών όπου περιοχές όπως 

η αισθητηριακή αντίληψη-επεξεργασία, η μνήμη, η προσοχή, η γλωσσική ανάπτυξη, η 

κατανόηση, οι μεταγνωστικές δεξιότητες, η συμπεριφορά και η κοινωνική και συναισθηματικής 

εξέλιξη αντιμετωπίζουν προβλήματα και δυσκολίες.  Οι παραπάνω περιοχές μπορούν να 

συνοψιστούν σε τρείς γενικές κατηγορίες που είναι: 1. Τα γνωστικά χαρακτηριστικά, 2. Τα 

κοινωνικό-συναισθηματικά χαρακτηριστικά και 3. Τα ψυχονευρολογικά χαρακτηριστικά. 
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2.2.1 Γνωστικά χαρακτηριστικά 

  

Τα γνωστικά χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν αρχικά, με τα προβλήματα αισθητηριακής 

αντίληψης και επεξεργασίας, όπου σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες υπάρχουν προβλήματα 

στην οπτική επεξεργασία των πληροφοριών αλλά και στην ακουστική επεξεργασία. Τα παιδιά 

αυτά έχουν προβλήματα στην αντίληψη σχέσεων χώρου ( Wong, 1998).  Επίσης, μπορεί να 

συγχέουν το δεξί με το αριστερό, να δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν μια κατεύθυνση και 

γενικά να προσανατολίζονται στο χώρο.  Οι δυσκολίες αυτές αλλοιώνονται με το πέρασμα του 

χρόνου, κι έτσι, στην εφηβεία γίνονται πλέον δυσκολίες στην αντίληψη των χωρικών σχέσεων 

στη σελίδα ενός βιβλίου ή δυσκολία στην κατανόηση ενός σχεδιαγράμματος.  

Ακόμη, η οπτική τους μνήμη είναι πολλές φορές περιορισμένη, με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν δυσκολίες αποθήκευσης και ανάκλησης κατά τη μαθησιακή διαδικασία.  Παρόμοια 

προβλήματα συναντάμε και στην ακουστική επεξεργασία των πληροφοριών, όπου υπάρχουν 

δυσκολίες στην απομνημόνευση στοιχείων που άκουσε το παιδί (Wong, 1998). Η 

σημαντικότερη δυσκολία όμως σε αυτό το επίπεδο, εστιάζεται στην φωνολογική επίγνωση η 

οποία θεωρείται βασική για την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής και ορίζεται ως η 

γνώση και ο χειρισμός των φωνημάτων μιας γλώσσας. Σύμφωνα με την δυσκολία αυτή, οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάλυση και στην σύνθεση 

λέξεων από φωνήματα και στη αφαίρεση ή πρόσθεση φωνημάτων. 

Επίσης, τα προβλήματα γλωσσικής ανάπτυξης είναι γνωστικά χαρακτηριστικά αυτών 

των παιδιών.  Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στον προφορικό 

λόγο όπως να χρησιμοποιούν απλές λέξεις και φράσεις κατά την ομιλία τους, να έχουν 
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προβλήματα με τους χρόνους και τις αντωνυμίες, να παραλείπουν λέξεις και καταλήξεις, να 

έχουν δυσκολίες άρθρωσης και να δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλες λέξεις όταν μιλάνε με 

αποτέλεσμα πολλές φορές να εγκαταλείπουν την συζήτηση.  

Ένα άλλο γνωστικό χαρακτηριστικό των παιδιών αυτών είναι η δυσκολία στην 

κατανόηση και στην μνήμη κειμένων. Τα παιδιά αυτά, θυμούνται όταν διαβάζουν μία ιστορία  

μία μικρή έκδοση της με λιγότερες λέξεις και θέματα, και δεν παρατηρούν διαφορές σε 

ποιοτικές ενδείξεις . Επίσης, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αποδίδουν λιγότερο στην 

ελεύθερη ανάκληση λέξεων, στη θύμηση πολύπλοκων οδηγιών σε σχέση με άλλα παιδιά.  

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν σημαντικά προβλήματα σε όλα τα μέρη του 

μνημονικού μηχανισμού. Όσον αφορά την βραχύχρονη μνήμη, δυσκολεύονται να συγκρίνουν τα 

εισερχόμενα ερεθίσματα στα αισθητηριακά όργανα. Ενώ τα προβλήματα στη μακρόχρονη 

μνήμη είναι δύο ειδών, αποθήκευσης και ανάκλησης. Όλα αυτά τα προβλήματα της μνήμης είναι 

αποτέλεσμα της έλλειψης των οργανωτικών στρατηγικών που την επιβαρύνουν.  Εξαιτίας της 

έλλειψης των οργανωτικών στρατηγικών, αλλά και προβλημάτων γενικά του ελέγχου των 

μνημονικών διαδικασιών, η εργαζόμενη μνήμη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

ελλειμματική και αποσπασματική στη λειτουργία της. Η μνημονική τους αδυναμία δεν τους 

επιτρέπει να αποθηκεύσουν, να ανακαλέσουν γνώσεις και πληροφορίες αλλά και να 

χρησιμοποιήσουν στρατηγικές και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων που μπορεί να συναντήσουν.  

Επιπρόσθετα, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στη 

διατήρηση της προσοχής. Τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν ελλειμματική προσοχή, που μπορεί να 

συνοδεύεται από υπερκινητικότητα, με αποτέλεσμα την αδυναμία συγκέντρωσης στη μάθηση, η 

οποία οδηγεί σε αργό ρυθμό προόδου και σε πολλά μαθησιακά λάθη. Τα παιδιά αυτά αδυνατούν 
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να συγκεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο έργο ή να ασχοληθούν με μια δραστηριότητα για 

παραπάνω από μερικά λεπτά. Δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν την εργασία που αναθέτει ο 

δάσκαλος επειδή αδυνατούν να συγκεντρωθούν τόση ώρα όση χρειάζεται για το πέρας της 

εργασίας.  

Ακόμη, η δυσκολία στον προσανατολισμό και στις χωροχρονικές έννοιες  είναι ένα από 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Τα παιδιά αυτά, 

δυσκολεύονται να εκτελέσουν έργα που προϋποθέτουν προσανατολισμό στο χώρο και δεν έχουν 

ξεκαθαρίσει καλά όρους με χρονική έννοια, προθέσεις και συνδέσμους.  

Ένα, τελευταίο από τα πολλά προβλήματα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

το πρόβλημα της κινητικής ανάπτυξης και γενικού συντονισμού που αντιμετωπίζουν.  Ως προς 

τις κινητικές του δεξιότητες, ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να είναι αδέξιο, 

ασυντόνιστο και να μην τα καταφέρνει σε ομαδικά αθλήματα. 

 

2.2.2. Κοινωνικό-συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

 

Σύμφωνα με έρευνες τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι αντιπαθείς από τους 

συμμαθητές τους με αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται εύκολα και να γίνονται ευαίσθητα στην 

σχολική τους επίδοση. Τα παιδιά αυτά, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και προσπαθούν να 

καλύψουν τις αδυναμίες τους με λάθος τρόπο.  

Επίσης, τα παιδιά αυτά έχουν διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς κι αυτό επειδή έχουν 

χάσει την κοινωνική τους θέση στο σχολείο προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή των 



              

29 
 

εκπαιδευτικών και των συμμαθητών τους με διάφορους τρόπους. Οι συμπεριφορές τους αυτές 

δεν είναι αποδεκτές από την σχολική ικανότητα. 

Επιπρόσθετα, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην 

κοινωνική τους εξέλιξη.  Δεν έχουν κοινωνική αποδοχή με αποτέλεσμα ακόμη κι αν έχουν 

κάποια ταλέντα να μην μπορούν να αντισταθμιστούν αυτήν τους την ιδιότητα, του 

αποτυχημένου μαθητή. 

Η συναισθηματική τους εξέλιξη παρουσιάζει προβλήματα τα οποία έχουν αρνητικά 

χαρακτηριστικά. Τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν κοινές δυσκολίες με τα άλλα παιδιά αλλά σε 

μεγαλύτερο βαθμό. Επίσης, αντιμετωπίζουν διάφορα κοινωνικό-συναισθηματικά προβλήματα 

και γενικά βιώνουν περισσότερα αρνητικά συναισθήματα στη σχολική τους ζωής.  Ο Gowan 

(1956) αναφέρει, «τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν χαμηλή σχολική επίδοση με 

αποτέλεσμα να έχουν χαμηλό αυτοσυναίσθημα και να πιστεύουν πως η επιτυχία εξαρτάται από 

εξωτερικούς παράγοντες. Επίσης, τα παιδιά αυτά έχουν μεγαλώσει σε αυταρχικό και απορριπτικό 

περιβάλλον όπου η σχολική επιτυχία και η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία δεν εκτιμώνται και δεν 

ενθαρρύνονται, βιώνουν μια συγκεχυμένη εικόνα του ρόλου των γονέων, της πειθαρχίας, των 

προσδοκιών των γονέων και των κριτηρίων της σχολικής επιτυχίας». 

 

2.2.3. Νευροψυχολογικά χαρακτηριστικά 

 

Οι περισσότερες υποθέσεις για τα νευρολογικά χαρακτηριστικά δείχνουν ανωμαλίες 

στην εγκεφαλική πλευρίωση. Αυτές οι υποθέσεις έχουν να κάνουν με αποτυχία στην πλευρίωση 
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της γλωσσικής λειτουργίας, αμφίπλευρη αντιπροσώπευση της ικανότητας για την αντίληψη του 

χώρου ή της ικανότητας του λόγου, αναπτυξιακή καθυστέρηση στην πλευρίωση, σχετική 

μειονεξία του αριστερού λοβού απέναντι στο δεξιό και δυσλειτουργία στη δι-ημισφαιρική 

συνεργασία. 
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Κεφάλαιο Τρίτο. Αίτια Μαθησιακών Δυσκολιών  

 

3.1.1 Γενικά Αίτια 

 

Ο καθορισμός των αιτιών των μαθησιακών δυσκολιών είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα κι 

αυτό γιατί δεν έχουν διαπιστωθεί σαφείς σχέσεις μεταξύ συγκεκριμένων μαθησιακών δυσκολιών 

και αιτιολογικών παραγόντων. Διάφορες θεωρίες αναφέρονται σε ελάχιστες δυσλειτουργίες του 

εγκεφάλου ή ακόμη και σε διαταραχές του Κεντρικού Νευρικού συστήματος. Κάποιες θεωρίες 

υποστηρίζουν ότι ευθύνονται ψυχολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες και άλλες σε 

αισθητηριακές και νευρολογικές ανεπάρκειες. Οι διάφοροι ερευνητές συμφωνούν μόνο στη 

διαπίστωση ότι οι μαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνονται σαν απόκλιση ανάμεσα στην 

πραγματοποιούμενη σχολική επίδοση και την προσδοκώμενη επίδοση από τους γονείς και τους 

δασκάλους δημιουργώντας προβλήματα στην ομαλή εξέλιξη του παιδιού.  

Τα αίτια των μαθησιακών δυσκολιών είναι κυρίως οργανικά και έχουν να κάνουν με 

λεπτές διαφορές σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, στην εγκεφαλική και ευρύτερη νευρική 

δομή και λειτουργία που εμπλέκεται στις διεργασίες επεξεργασίας και χρήσης της γλώσσας.  
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3.1.2 Βιολογικά αίτια 

 

Μία άποψη ισχυρίζεται ότι οι μαθησιακές δυσκολίες είναι αποτέλεσμα δυσλειτουργίας 

είτε στο Κεντρικό Νευρικό σύστημα είτε στο Περιφερειακό.  Γενικά έχει συζητηθεί ότι κλινικά 

γεγονότα που σχετίζονται με εγκεφαλικές βλάβες που μπορούν να εμφανιστούν πριν την 

γέννηση του παιδιού όπως το χαμηλό βάρος γέννησης, εγκεφαλίτιδα και μηνιγγίτιδα μπορούν να 

υπάρξουν ως αίτια των μαθησιακών δυσκολιών που εμφανίζει ένα παιδί. 

Σήμερα οι κλάδοι της νευρολογίας που ασχολούνται με τη δυσκολία ορισμένων παιδιών 

στην ανάγνωση και γενικά στην μάθηση, αποδίδουν την ανεπάρκεια και την δυσλειτουργία του 

γλωσσικού συστήματος σε νευρολογικούς παράγοντες. Όταν ένα παιδί το οποίο δεν 

αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες διαβάζει, ο εγκέφαλός του συσχετίζει αυτόματα το 

γράφημα που βλέπει στο κείμενο με το αντίστοιχο φώνημα και κατόπιν τα βάζει στη σειρά για 

να σχηματίσει τη λέξη και στη συνέχεια να τη διαβάσει. Αυτή τη διαδικασία δεν μπορεί να την 

κάνει σωστά ο εγκέφαλος του παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες, γι αυτό προσπαθεί να διαβάσει 

χρησιμοποιώντας άλλες εγκεφαλικές περιοχές που στην πραγματικότητα μπορεί να εξυπηρετούν 

στην παραγωγή του λόγου ή στη νοηματική επεξεργασία του. 
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3.1.3 Γενετικά αίτια 

 

Το 1996 αναπτύχθηκε η θεωρία ότι για κάθε μας χαρακτηριστικό ευθύνεται κάποιο 

γονίδιο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κληρονομική συμμετοχή, ευαισθησία σε όλες μας τις 

ιδιαιτερότητες. Τα γονίδια είναι κώδικες για τη σύνθεση των πρωτεϊνών που δίνουν στο 

συγκεκριμένο κύτταρο τη χαρακτηριστική του δομή και λειτουργία. Δηλαδή είναι φορείς 

δυνατοτήτων των έμφυτων χαρακτηριστικών των κυττάρων σε κάθε οργανισμό. 

Έτσι, οι βιωματικές εμπειρίες, ο τρόπος ζωής και το άμεσο περιβάλλον του κάθε 

οργανισμού ευθύνονται για το ποιες δυνατότητες θα εξελιχθούν και θα ενεργοποιηθούν στην 

πορεία. 

Τα γονίδια επιτρέπουν στον ανθρώπινο εγκέφαλο να μαθαίνει, να θυμάται, να μιμείται 

και να καταγράφει τη γλώσσα και να ακολουθεί την κουλτούρα του και να εκφράζει το 

συναίσθημα. Τα γονίδια δεν είναι κάποιο αναλλοίωτο καλούπι ούτε είναι απλώς φορείς της 

κληρονομικότητας. Δραστηριοποιούνται κατά τη διάρκεια όλης μας της ζωής από τη σύλληψή 

μας, ενεργοποιώντας το ένα το άλλο, αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους και αντιδρώντας στο 

περιβάλλον μας. Είναι η αιτία και η συνέπεια των πράξεων μας ταυτόχρονα. 

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι αποτέλεσμα κάποιας νευρολογικής διαταραχής η οποία 

σχετίζεται και με κληρονομικούς παράγοντες αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να ανιχνευτεί στην 

σήμερον ημέρα. Αυτό που πιθανόν κληρονομείται είναι τα ελλείμματα τα οποία αφορούν τον 

τρόπο λειτουργίας ορισμένων περιοχών του εγκεφάλου και τα οποία δημιουργούν στο παιδί 

δυσκολίες στη διάκριση των ήχων και των γραπτών συμβόλων. 
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3.1.4 Περιβαλλοντικά αίτια 

 

Τα περιβαλλοντικά αίτια αναφέρονται κυρίως στις καταστάσεις εκείνες που επικρατούν 

στο σπίτι, στην κοινότητα και στο σχολείο και επηρεάζουν αρνητικά την φυσιολογική 

κοινωνική, ψυχολογική και μαθησιακή ανάπτυξη του παιδιού.  

Τα ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα μπορεί να σχετίζονται άμεσα με χαμηλές επιδόσεις 

στο σχολείο ή ακόμη και με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, με τη δυσλεξία, με την ελλειμματική 

προσοχή ή και με γλωσσικές διαταραχές. Τα ψυχό-συναισθηματικά προβλήματα δεν είναι το 

αίτιο αλλά η συνέπεια οποιασδήποτε μαθησιακής δυσκολίας.  

Σύμφωνα με την Καλαντζή- Αζίζι (1994), τα παιδιά παρουσιάζουν μαθησιακές 

δυσκολίες λόγω περιβαλλοντικών αδυναμιών, μη έγκαιρης διάγνωσης, έλλειψης σχετικών 

εργαλείων διάγνωσης και παρέμβασης και έλλειψης κατάλληλων υπηρεσιών. 
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  Κεφάλαιο Τέταρτο. Διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών  

 

4.1 Ο ρόλος της διάγνωσης 

 

Η διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών θεωρείται ότι είναι αρκετά δύσκολη λόγω του 

ότι στις μαθησιακές δυσκολίες υπάρχει μεγάλη ετερογένεια και ποικιλομορφία και πολλές φορές 

δεν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα. Συνήθως εμφανίζεται το πρόβλημα με τη φοίτηση του στο 

σχολείo, στις πρώτες τάξεις όπου υπάρχει συγκεκριμένο μαθησιακό πρόγραμμα και 

καθορισμένες απαιτήσεις.  

Πολλές περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών γίνονται νωρίτερα αντιληπτές, επειδή 

συνοδεύονται από διάφορα εμφανή συμπτώματα, όπως καθυστέρηση στο λόγο και στον 

συντονισμό των κινήσεων που συνήθως γίνονται αντιληπτά από τους γονείς του παιδιού που 

περιμένουν με αγωνία το πρώτο του βήμα, την πρώτη του λέξη και χιλιάδες άλλα «πρώτα». 

Σύμφωνα με το National Institute of Mental Health (1999), οι μαθησιακές δυσκολίες 

μπορεί να διαπιστωθούν ανεπίσημα παρατηρώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων του παιδιού. Μία καθυστέρηση δύο χρόνων στις πρώτες τάξεις, συνήθως θεωρείται 

σημαντική. Σε μεγαλύτερους μαθητές οι μαθησιακές δυσκολίες δεν αναγνωρίζονται, εκτός κι αν 

η καθυστέρηση είναι πάνω από δύο χρόνια. Η πραγματική, όμως διάγνωση γίνεται 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα τεστ που συγκρίνουν το επίπεδο ικανότητας του παιδιού με 

αυτό που θεωρείται φυσιολογική ανάπτυξη για ένα άτομο της συγκεκριμένης ηλικίας και 

ανάπτυξης. 
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4.2. Μοντέλα διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών 

 

Μετά τον αρχικό εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών ακολουθεί η διαδικασία της 

αξιολόγησης, κατά την οποία γίνεται πλήρης έλεγχος των δυνατοτήτων του παιδιού. Επειδή 

πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν οι αιτίες για τη χαμηλή σχολική επίδοση, είναι 

πολύ σημαντικό να υπάρξει σωστή αξιολόγηση, η οποία θα οδηγήσει στη διαφορική διάγνωση. 

Η αξιολόγηση είναι κατά κανόνα επικεντρωμένη στο παιδί και περιλαμβάνει τη συλλογή 

ποικίλων πληροφοριών σχετικά με το ατομικό ιστορικό, το ιατρικό ιστορικό, την οικογενειακή 

κατάσταση, καθώς και τη συλλογή στοιχείων από το άμεσο οικογενειακό και σχολικό 

περιβάλλον. 

Οι Dockrell & McShane (1993), για την κατανόηση και την περαιτέρω αξιολόγηση των 

μαθησιακών δυσκολιών προτείνουν να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο να περιλαμβάνει το έργο, 

το παιδί και το περιβάλλον. Επομένως, το πρώτο βήμα στην αξιολόγηση είναι ο προσδιορισμός 

του κατά πόσο οι δυσκολίες οφείλονται σε εγγενή γνωστική δυσκολία, σε εκπαιδευτικά 

προβλήματα που δεν σχετίζονται με τις ικανότητες του παιδιού ή σε έλλειψη κατάλληλων 

ευκαιριών στην οικογένεια. 

Υπάρχουν  τρία πιο γνωστά μοντέλα αξιολόγησης για την διάγνωση των μαθησιακών 

δυσκολιών την παραδοσιακή αξιολόγηση, τη δυναμική αξιολόγηση και την αξιολόγηση η οποία 

είναι βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα. 

Στην παραδοσιακή αξιολόγηση χρησιμοποιούνται κυρίως σταθμισμένα τεστ προκειμένου 

να προσδιοριστούν τα αίτια των δυσκολιών του παιδιού. Ο μαθητής κατατάσσεται σε μια 
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κατηγορία ανάλογα με την επίδοση του σε αυτά τα τεστ και εντοπίζονται οι δυνάμεις και οι 

αδυναμίες του για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων.  

Στη δυναμική αξιολόγηση πάλι δεν γίνεται χρήση σταθμισμένων τεστ. Ο εκπαιδευτικός 

προσπαθεί να αξιολογήσει την ικανότητα του μαθητή να μάθει μέσα στο πλαίσιο της τάξης. 

Πρόκειται περισσότερο για μια υποκειμενική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού η οποία δεν 

βασίζεται σε βαθμολογίες δοκιμασιών. 

Στην αξιολόγηση με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα, χρησιμοποιείται υλικό από τη 

διδακτέα ύλη της τάξης. Ο εκπαιδευτικός καθορίζει πρώτα το στόχο, ο οποίος συνδέεται με ένα 

τμήμα του αναλυτικού προγράμματος που αναμένεται να κατακτήσει ο μαθητής. Στη συνέχεια, 

αξιολογεί το μαθητή με συχνές, συστηματικές και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις για να 

διαπιστώσει κατά πόσον ο στόχος έχει επιτευχθεί. 

 

4.2.1. Αξιολόγηση νοημοσύνης και επίδοσης 

 

Ένα γενικό κριτήριο για τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών είναι η ύπαρξη 

ασυμφωνίας ανάμεσα στην επιτευχθείσα επίδοση και στην αναμενόμενη επίδοση με βάση το 

γενικό δείκτη νοημοσύνης, ο οποίος συχνά είναι πάνω από το μέσο όρο. Επίσης, η διάγνωση των 

μαθησιακών δυσκολιών προϋποθέτει ότι ένα παιδί βρίσκεται στο κατώτερο 25% της κατανομής 

επίδοσης στην ανάγνωση σε  σταθμισμένες δοκιμασίες ανάγνωσης και παράλληλα ο δείκτης 

νοημοσύνης του είναι 85 και άνω. 
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Συνήθως, η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών περιλαμβάνει τη γνωστική 

αξιολόγηση μέσω σταθμισμένων τεστ, καθώς και το μαθησιακό έλεγχο. Η διαδικασία αποσκοπεί 

να προσδιορίσει την ύπαρξη, το είδος και την αιτιολογία των συγκεκριμένων μαθησιακών 

δυσκολιών που παρουσιάζει ο εξεταζόμενος μαθητής. Επιπλέον, παρέχει τη βάση για τη 

διαφορική διάγνωση και εντοπίζει τους τομείς στους οποίους χρειάζεται παρέμβαση.  

Επιπρόσθετα, θεωρείται απαραίτητο να υπάρχει ποικιλία εναλλακτικών στρατηγικών 

αξιολόγησης, στις οποίες να περιλαμβάνουν χρήση σταθμισμένων τεστ, αξιολόγηση με βάση το 

σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα, λειτουργική ανάλυση, αντικειμενικές κλίμακες βαθμολόγησης, 

κλινική συνέντευξη και ανάλυση των λαθών που κάνει ο μαθητής. 

Ακόμη, ο δείκτης νοημοσύνης έχει συνδεθεί με τη σχολική επιτυχία και βαρύνει σε μία 

διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών. Έτσι, ο εξεταστής που αξιολογεί τα αποτελέσματα 

σταθμισμένων δοκιμασιών νοημοσύνης, πρέπει να έχει υπόψη του, ότι εξαιτίας του λεκτικά 

φορτισμένου υλικού, υπάρχει η πιθανότητα να υποτιμηθεί το νοητικό δυναμικό ενός παιδιού που 

έχει μαθησιακές δυσκολίες, γιατί τα παιδιά αυτά συχνά έχουν προβλήματα στη λεκτική τους 

απόδοση. Όμως, υπάρχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, των οποίων η απόδοση σε μη 

λεκτικού τομείς είναι σημαντικά χαμηλότερη από την απόδοση τους στις λεκτικές 

υποδοκιμασίες. Επίσης, ορισμένα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δεν παρουσιάζουν διαφορές 

στη λεκτική, μη λεκτική απόδοση και διεργασία. 

Ο Κωνσταντόπουλος ( 1997) υποστηρίζει ότι, επειδή τα αίτια της σχολικής αποτυχίας 

δεν είναι μόνο παιδαγωγικά, πρέπει το παιδί να εξετάζεται, για να βεβαιωθούμε ότι η αύξηση 

είναι φυσιολογική, ότι δεν υπάρχουν αισθητηριακές διαταραχές και ότι η ανάπτυξη γίνεται μέσα 
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σε φυσιολογικά πλαίσια. Έτσι,  προτείνει το παρακάτω μοντέλο εξέτασης παιδιών για τη 

διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών που έχουν οδηγήσει σε σχολική αποτυχία: 

1. Ιστορικό παιδιού 

2. Κλινική εξέταση 

3. Αναπτυξιακή εξέταση  

4. Νευρολογική εξέταση 

5. Ψυχιατρική εξέταση 

6. Αξιολόγηση προσοχής, αντίληψης, μνήμης, γνωστικής επίδοσης 

7. Δοκιμασίες ψυχογλωσσικών ικανοτήτων 

 

4.2.2 Εργαλεία διάγνωσης των μαθησιακών δυσκολιών 

 

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης είναι απαραίτητη η συλλογή επακριβών και 

αξιόπιστων πληροφοριών για τις ικανότητες κάθε παιδιού χωριστά. Υπάρχουν τρία είδη μέσων 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών. 

Πρώτο μέσο είναι οι σταθμισμένες δοκιμασίες, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για το 

επίπεδο που βρίσκεται το παιδί σε σχέση με το μέσο όρο, δηλαδή πόσο καλά τα καταφέρνει 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του όσον αφορά μια συγκεκριμένη ικανότητα. Η 

βασική αρχή στις δοκιμασίες αυτού του είδους είναι ο καθορισμός ενός άξονα από το 

χαμηλότερο έως το υψηλότερο επίπεδο επίδοσης και η τοποθέτηση του παιδιού σε αυτόν 

ανάλογα με τη επίδοσή του. Οι δοκιμασίες για την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών 
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παρόλο που είναι πολλές και χρησιμοποιούνται συχνά, ιδίως δοκιμασίες λεκτικής επίδοσης και 

νοημοσύνης, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση ατόμων που δεν 

μεγάλωσαν στο περιβάλλον για το οποίο οι δοκιμασίες αυτές σχεδιάστηκαν και σταθμίστηκαν. 

Οι δοκιμασίες, λοιπόν, θα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με το συγκεκριμένο πολιτιστικό 

περιβάλλον. 

Δεύτερο μέσο είναι τα αναπτυξιακά προφίλ, οι λίστες δεξιοτήτων και οι δοκιμασίες με 

βάση ένα εξωτερικό κριτήριο. Στις δοκιμασίες αυτές αξιολογείται σε πιο βαθμό το παιδί έχει 

κατακτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ολοκληρώσει κάποιο έργο. Αυτές οι 

δοκιμασίες εστιάζονται συνήθως στο να δείξουν τι το παιδί είναι ικανό και τι δεν είναι ικανό να 

κάνει. 

Τρίτο και τελευταίο μέσο είναι η παρατήρηση ή τα διδακτικά πειράματα. Όταν κάποια 

από τις παραπάνω δοκιμασίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τότε σχεδιάζονται τα διδακτικά 

πειράματα τα οποία έχουν ως κριτήριο αξιολόγησης την ίδια τη μάθηση. Χρησιμοποιείται το 

μοντέλο test-teach-test, το οποίο αξιολογεί κατά πόσο το παιδί έχει μάθει αυτό που διδάχθηκε. 

Πιο συγκεκριμένα, αξιολογείται η ικανότητα του παιδιού να συγκρατεί το περιεχόμενο του 

υλικού ου διδάχθηκε και να εφαρμόζει τις αρχές που έμαθε σε νέα έργα. 

Η διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών προϋποθέτει μια σειρά πολλαπλών και 

διαφορετικών δοκιμασιών, όπου κάθε ειδικός καλείται να παίξει το δικό του συμπληρωματικό 

ρόλο. Αφετηρία της αξιολόγησης αποτελεί ο πλήρης ιατρικός έλεγχος, προκειμένου να 

αποκλειστούν οι οργανικές δυσλειτουργίες ως αιτία των υπαρχουσών δυσκολιών. Ο ψυχολόγος 

αξιολογεί τη νοημοσύνη καθώς και τη συναισθηματική κατάσταση του παιδιού. Στη συνέχεια, 

και με τη συνεργασία του ειδικού παιδαγωγού, το παιδί εξετάζεται στην ανάγνωση και στην 
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κατανόηση γνωστού και άγνωστου κειμένου, στην ορθογραφία καθώς και στη δυνατότητα 

γραπτής και προφορικής έκφρασης. 

 

4.2.3. Διαδικασία διάγνωσης των μαθησιακών δυσκολιών 

 

Η διάγνωση για τις μαθησιακές δυσκολίες στο παιδί ξεκινάει από την υποψία του 

δασκάλου της τάξης, της νηπιαγωγού ή των γονιών. Αυτό γίνεται με την παρατήρηση μη 

αναμενόμενων ή περίεργων συμπεριφορών, με τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης 

συγκεκριμένων έργων, με τη σύγκριση με συνομήλικους. Απαραίτητη και καθοριστική για τη 

συνέχεια θεωρείται η καλή συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Στη συνέχεια, αποκλείονται 

τυχόν οργανικές δυσλειτουργίες με ιατρικές εξετάσεις, κυρίως από νευρολόγο, οφθαλμίατρο και 

ωτορινολαρυγγολόγο. Αν αποκλεισθεί κάθε υποψία οργανικής βλάβης, με παραπομπή στους 

ανάλογους ειδικούς ακολουθεί η εκτίμηση της φύσης των μαθησιακών δυσκολιών. 

Η αντιμετώπιση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί άμεση προτεραιότητα 

των εκπαιδευτικών συστημάτων και για το λόγο αυτό, εδώ και 50 περίπου χρόνια επιχειρείται να 

εφαρμοστούν διάφορα προγράμματα για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών των 

μαθητών αυτών. Με δεδομένο το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πληθυσμό που μπορεί να 

εκπαιδευτεί και να ενταχθεί πλήρως στο κοινωνικό γίγνεσθαι, η ένταξή τους στο εκπαιδευτικό 

σύστημα και η παιδαγωγική τους αντιμετώπιση συγκεντρώνει σήμερα το ενδιαφέρον τόσο των 

ερευνητών όσο και των επαγγελματιών της πράξης. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν 

ανάγκη ειδικά σχεδιασμένων εξειδικευμένων προγραμμάτων, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται οι 
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ιδιαίτερες ανάγκες τους, ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα του προβλήματος. Επίσης, οι 

μαθητές αυτοί είναι καλό να συνεκπαιδεύονται με τους συνομήλικους τους, εφόσον το 

επιτρέπουν οι συνθήκες για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του σχολικού χρόνου. 

 

4.2.4 Διαφορική αξιολόγηση 

 

Η αξιολόγηση του μαθητή καθορίζει το επίπεδο λειτουργίας του σε σχέση με τις 

δεξιότητες, τις συμπεριφορές και τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για την επιτυχία του από την 

προσχολική ηλικία μέχρι και την ενήλικη ζωή. Η διαφορική αξιολόγηση των μαθητών με 

μαθησιακά προβλήματα πρέπει να ξεκινάει από τη λήψη ενός ατομικού και κοινωνικού 

ιστορικού του μαθητή έτσι ώστε, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να μελετηθούν εκτενώς και να 

αξιολογηθούν ψυχοκοινωνικοί ή και ιατρικοί παράγοντες. Απαραίτητος ταυτόχρονα είναι ο 

καθορισμός του νοητικού δυναμικού του παιδιού ώστε να αποκλειστεί η νοητική καθυστέρηση. 

Επίσης, πρέπει με τυπικές και άτυπες αξιολογήσεις να εντοπιστούν τομείς δυνατοτήτων και 

αδυναμιών στη γνωστική και μαθησιακή λειτουργία του και τέλος, πρέπει να αξιολογηθεί με 

τυπικά και άτυπα κριτήρια όχι μόνο η επίδοση αλλά και η εν γένει μαθησιακή συμπεριφορά του 

μέσα στο πλαίσιο της σχολικής βαθμίδας. 

Στο ατομικό και κοινωνικό ιστορικό ζητούνται πληροφορίες τόσο από τους γονείς όσο 

και από το σχολείο και από άλλα σημαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντος του παιδιού. Η 

συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών γίνεται από ειδικά εκπαιδευόμενους επαγγελματίες όπως 
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κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχίατρους, ψυχολόγους κι όταν πρόκειται για το σχολείο από 

ειδικά καταρτισμένου εκπαιδευτικούς. 

Επιπρόσθετα, οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις συνδέουν τις μαθησιακές δυσκολίες 

όχι τόσο με τις ικανότητες όπως αυτές αξιολογούνται με τα παραδοσιακά κριτήρια νοημοσύνης 

αλλά με ανεπάρκειες στις γνωστικές διεργασίες. Επάρκεια σε επιμέρους γνωστικές λειτουργίες 

όπως προσοχή, μνήμη, παραγωγή υποθέσεων, συνδέεται με τον αριθμό και τη συνθετότητα των 

υπό επεξεργασία πληροφοριών, τη χρήση στρατηγικών, την ακρίβεια και πληρότητα της 

αναπαράστασης των πληροφοριών και τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων. Επιπλέον, 

τυπικές και άτυπες αξιολογήσεις της γνωστικής επάρκειας μπορεί να διευκολύνουν στο 

σχεδιασμό της εκπαιδευτικής παρέμβασης. 

Εκτός από τη γνωστική-μαθησιακή επάρκεια, πρέπει να αξιολογούνται και οι λειτουργίες 

οι οποίες σύμφωνα με τη θεωρητική προσέγγιση των μαθησιακών δυσκολιών συνδέονται με τις 

διαταραχές αυτές, όπως οι ικανότητες του λόγου και οι αντιληπτικές ικανότητες. 

Επίσης, η λειτουργία του λόγου και κυρίως η γλωσσική επάρκεια είναι μια περίπλοκη 

οργανωτική λειτουργία με επιμέρους τομείς και πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά κατά τη 

διαδικασία της διαφορικής διάγνωσης.  

Τέλος, οι αντιληπτικές ικανότητες και πιο συγκεκριμένα η οπτικοκινητική ικανότητα και 

η προσοχή, έχουν συνδεθεί κυρίως με τις μαθησιακές δυσκολίες δυσλεκτικού τύπου καθώς και 

με το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα. 

 

 



              

44 
 

4.2.5. Η σημασία της διαγνωστικής – αξιολογικής διαδικασίας 

 

Θεωρείται απαραίτητο, το παιδί να αξιολογηθεί σφαιρικά σε όλους τους τομείς και 

λεπτομερώς με βάση τους σχολικούς στόχους και τα προγράμματα. Πρέπει να καθοριστούν 

επακριβώς οι γνώσεις του, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες του και ταυτόχρονα να ληφθεί 

σοβαρά υπόψη η συμπεριφορά του μέσα στην τάξη. Για προστασία του παιδιού από 

διαγνωστικά λάθη, θα πρέπει αυτό να γίνει από διεπιστημονική ομάδα. 
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Κεφάλαιο Πέμπτο. Αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών 

 

5.1.Η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών 

 

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες αναφέρεται συνήθως σε μια ανομοιογενή ομάδα 

διαταραχών αναφορικά με την κατάκτηση και χρήση ικανοτήτων προφορικού και γραπτού 

λόγου, παρά την επάρκεια στη νοημοσύνη, την κατάλληλη εκπαίδευση και τις κοινωνικό-

πολιτιστικές ευκαιρίες. Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

αντιμετωπίζει δυσκολίες σε επίπεδο ακρίβειας και ευχέρειας σχετικά με την κατάκτηση της 

ανάγνωσης και ορθογραφίας των λέξεων. Επομένως, μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες 

σχολικής επίδοσης που καλείται να αντιμετωπίσει η σχολική κοινότητα σήμερα είναι οι μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες. 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

αυξημένα και αφορούν τόσο στο γνωστικό όσο και στο συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα. 

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα που τους 

εμποδίζουν να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που τους προσφέρονται με οποιονδήποτε τρόπο 

μέσα σε μια σχολική τάξη. 

Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και αξιολόγηση των δυσκολιών είναι ένα από τα πιο 

σοβαρά ζητήματα στο χώρο των μαθησιακών δυσκολιών και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

για την αποτελεσματική οικοδόμηση της ανάλογης εκπαιδευτικής παρέμβασης. 
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Τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης, συνήθως, βιώνουν έντονα την αδυναμία τους να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου χωρίς να μπορούν, ταυτόχρονα, να καταλάβουν 

γιατί διαφέρουν από τα άλλα παιδιά. Γι αυτό οι καθημερινές τους εμπειρίες μπορεί να τα 

οδηγήσουν σε εκδηλώσεις θυμού και ανυπακοής και σταδιακά είναι πολύ πιθανόν να μειωθεί το 

κίνητρο τους για μάθηση, καθώς επίσης και το επίπεδο της αυτοεκτίμησής τους.  

Η αντιμετώπιση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και η θεραπευτική παρέμβαση μπορεί 

να γίνει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα πάντα με το πώς αντιλαμβάνονται και 

κατανοούν το πρόβλημα οι διάφοροι ειδικοί που ασχολούνται με την επίλυσή του.  

Ωστόσο, για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού 

είναι απαραίτητο η παρέμβαση να περιλαμβάνει το παιδί, την οικογένεια και το σχολικό 

πρόγραμμα. Τόσο οι γονείς όσο και οι δάσκαλοι θεωρούν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, 

δύσκολα παιδιά, καθώς συχνά παρουσιάζουν και πολύ περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς 

σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. 

 

5.2. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μαθησιακής υποστήριξης 

 

Μια βαθμολογία σε ένα σταθμισμένο τεστ δεν αρκεί για να οδηγήσει στη διαμόρφωση 

διδακτικών παρεμβάσεων. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει στη διάθεση του όλες εκείνες τις 

πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να καταρτίσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Είναι απαραίτητη η αναλυτική παρουσίαση τόσο των δυσκολιών όσο και των δυνατοτήτων του 
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μαθητή, καθόσον αυτές αποτελούν τη βάση για το σχεδιασμό του εξατομικευμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Η παρέμβαση πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα. Υπάρχει η πρώιμη παρέμβαση και η 

παρέμβαση που ακολουθεί μετά τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών.  Όταν οι μαθητές 

έχουν ήδη παρουσιάσει μαθησιακά προβλήματα εφαρμόζονται τα παρεμβατικά προγράμματα 

μαθησιακής υποστήριξης σε επίπεδο δευτερογενούς πρόληψης. Στο πλαίσιο της δευτερογενούς 

πρόληψης οι δύο βασικές προσεγγίσεις αναφέρονται σε παρεμβατικά προγράμματα παροχής 

βοήθειας και σε προγράμματα ένταξης των μαθητών με δυσκολίες στην μάθηση. Τα 

προγράμματα αυτά παρέχουν πρόσθετη βοήθεια στους μαθητές που ανήκουν σε ομάδες υψηλού 

κινδύνου, ενώ παράλληλα προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της γενικής 

εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής. Στόχος είναι η παραμονή των μαθητών σε όσο το δυνατόν 

λιγότερο περιοριστικά πλαίσια, η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης το οποίο να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών, η βελτίωση της μαθησιακής ικανότητάς τους μέσα 

στην κανονική τάξη καθώς και η διαμόρφωση και διατήρηση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος 

το οποίο να αποτρέπει την εκδήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς και ταυτόχρονα να προάγει 

τη μάθηση. 

Στα προγράμματα παρέμβασης εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό η πολυαισθητηριακή 

μέθοδος, ο στόχος της οποίας είναι η συμμετοχή όλων των αισθήσεων κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας. Η ιδέα πάνω στην οποία στηρίζεται η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ότι οι αδυναμίες 

σε μια αισθητηριακή δίοδο είναι δυνατόν να αναπληρωθούν με τη χρήση των άλλων αισθήσεων. 

Άρα, είναι πολύ πιθανή η καλύτερη επεξεργασία των πληροφοριών εάν αυτές παρουσιαστούν με 

πολλούς κώδικες. 
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Το πιο γνωστό πρόγραμμα παρέμβασης για μικρά παιδιά στη Μεγάλη Βρετανία είναι 

αυτό του Myklebust. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών 

κατά τομείς. Περιλαμβάνει τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων που αφορούν τον προφορικό λόγο, 

την ανάγνωση, το γραπτό λόγο, την αριθμητική και τη μη λεκτική μάθηση. 

 Τα προγράμματα παρέμβασης θα πρέπει να είναι εξατομικευμένα, να εντοπίζουν και να 

βελτιώνουν τις αδυναμίες του μαθητή, να διδάσκουν εναλλακτικές στρατηγικές και να 

χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες δυνάμεις του ως βάση για περαιτέρω ανάπτυξη. Τα περισσότερα 

εξειδικευμένα προγράμματα είναι δομημένα σε πολύ μεγάλο βαθμό και οι εκπαιδευτικοί 

χρειάζεται να εκπαιδευτούν για να τα εφαρμόσουν. 

Είναι πολλές οι μέθοδοι παρέμβασης και συγχρόνως υπάρχουν και πολλές προτάσεις για 

διδακτικά μοντέλα που επιδιώκουν την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών. 

 

5.3. Βασικές αρχές και μέθοδοι εκπαιδευτικής παρέμβασης 

 

Οι τεχνικές οι οποίες συνήθως χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των μαθησιακών 

δυσκολιών στηρίζονται βασικά σε ψυχοκοινωνικές και εκπαιδευτικές μεθόδους. Αυτές οι 

τεχνικές θα πρέπει να διέπονται από ορισμένες βασικές αρχές, οι οποίες να επιτρέπουν στο παιδί 

να κατανοήσει τα αίτια των δυσκολιών του, να έχει το ανάλογο κίνητρο για μάθηση και να 

βιώνει το συναίσθημα της επιτυχίας. 

Στο ξεκίνημα της προσπάθειας αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών, ο ειδικός 

πρέπει να προσδιορίσει το μαθησιακό επίπεδο στο οποίο το παιδί καταφέρνει να ανταποκριθεί 
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χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και να του προσφέρει συνεχή ανατροφοδότηση, ώστε το παιδί να 

γνωρίζει κάθε φορά πόσο αποτελεσματική ήταν η προσπάθειά του. 

Επίσης, σημαντικό είναι ο ειδικός να επικεντρωθεί στην προσπάθεια άσκησης του 

παιδιού στον αυτοέλεγχο και στην αυτοκαθοδήγηση, καθώς και στη βελτίωση του επιπέδου της 

αυτοεκτίμησής του. Ακόμη, σημαντικό είναι ο ειδικός να έχει τη συνεργασία τόσο των γονιών 

όσο και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ασχολούνται με το παιδί τις περισσότερες ώρες.  

Σε ένα διδακτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών είναι 

απαραίτητο να ακολουθούνται τα εξής στάδια: 

1. Εντοπισμός προβλήματος 

2. Προγραμματισμός στόχων 

3. Καταγραφή στόχων και κριτηρίων επιτυχίας 

4. Καθορισμός επιπέδου αφετηρίας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

5. Ανάλυση μερικών στόχων με μεθοδική πορεία 

6. Καταγραφή ελέγχου προόδου 

 

5.3.1 Κατάλληλος χώρος εκπαίδευσης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Μια σημαντική παράμετρος της ειδικής αγωγής, παραμένει από την αρχή της ιστορίας 

της ο κατάλληλος χώρος παροχής της εκπαιδευτικής υποστήριξης. Όσον αφορά ειδικότερα στις 

μαθησιακές δυσκολίες, το κυρίαρχο πλαίσιο παροχής ειδικής αγωγής είναι παραδοσιακά το 

τμήμα ένταξης ή όπως παλιότερα ονομαζόταν, ειδική τάξη. 
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Στις πρώτες έρευνες που αφορούσαν συγκεκριμένα τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες, αναφέρονταν ότι τα τμήματα ένταξης ήταν πιο αποτελεσματικά από οποιαδήποτε 

διδασκαλία στις γενικές τάξεις, ιδιαίτερα όσον αφορά στην σχολική επίδοση των μαθητών. 

Σύμφωνα με νεότερες έρευνες, όπου επιχειρείται η σύγκριση της αποτελεσματικότητας 

μεταξύ της πλήρους ένταξης και της στήριξης σε τμήμα ένταξης, δεν μπορούμε να καταλήξουμε 

με σαφήνεια. Φαίνεται ότι τα σύγχρονα μοντέλα συνεκπαίδευσης είναι αποτελεσματικά για 

ορισμένους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, όχι όμως για όλους. 

Ο συνδυασμός στήριξης και σε γενικό και σε ειδικό πλαίσιο φαίνεται να οδηγεί σε πιο 

θετικά αποτελέσματα στην επίδοση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ και οι ίδιοι οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες προτιμούν αυτό, τον συνδυασμό υποστήριξης. Τα αμφίρροπα 

αποτελέσματα που έχουν χαρακτηρίσει μέχρι σήμερα την έρευνα σχετικά με το 

αποτελεσματικότερο χώρο διδασκαλίας παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, έχουν οδηγήσει όχι 

μόνο στο σχεδιασμό μεθοδολογικά πιο ορθών ερευνών, αλλά και στον επαναπροσδιορισμό των 

ερευνητικών ερωτημάτων. Έτσι, αντί του ερωτήματος «ποιο είναι το καλύτερο πλαίσιο», έχουν 

προταθεί διαφορετικά ερωτήματα, όπως «για ποια παιδιά είναι κατάλληλο κάθε πλαίσιο» ή «για 

ποια μάθηση είναι καλύτερο κάθε πλαίσιο».  

Εάν στόχος μας είναι η κοινωνική ένταξη ή η πρόσβαση στο κοινό αναλυτικό 

πρόγραμμα, τότε είναι προφανές ότι η γενική τάξη είναι το μόνο κατάλληλο πλαίσιο. Εάν όμως, 

απαιτείται η διδασκαλία δεξιοτήτων διαφορετικών από αυτές του αναλυτικού προγράμματος της 

γενικής τάξης, όπως δεξιότητες οργάνωσης συμπεριφοράς, τότε το πλέον κατάλληλο πλαίσιο 

είναι το τμήμα ένταξης. 
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5.3.2. Άμεση διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Στην άμεση διδασκαλία, ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί το μαθητή προς προαποφασισμένους 

στόχους, οι οποίοι διδάσκονται βήμα προς βήμα, με γρήγορο ρυθμό και μπορούν να 

ποσοτικοποιηθούν. Η άμεση διδασκαλία έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα για τη διδασκαλία 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και αν και συνδέεται θεωρητικά με συμπεριφοριστικές αρχές 

για τη μάθηση, η χρήση της έχει οδηγήσει σε πολύ θετικά αποτελέσματα, για τη διδασκαλία της 

ανάγνωσης, της χημείας και των μαθηματικών, ενώ έχει επίσης αξιοποιηθεί για τη διδασκαλία 

στρατηγικών μάθησης. 

 

5.3.3. Αμοιβαία διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι να διδάξει άμεσα συγκεκριμένο λόγο που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν οι μαθητές, αλλά να τους διευκολύνει στη χρήση τεσσάρων στρατηγικών, ενώ 

μετά μια περίοδος δύο περίπου εβδομάδων, το ρόλο της διευκόλυνσης αναλαμβάνουν οι 

μαθητές. Η αμοιβαία διδασκαλία, αξιοποιεί τους συνομήλικούς που συμμετέχουν στην ομάδα 

και μπορεί εύκολα να λειτουργήσει στο σχολικό πλαίσιο. 
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5.4. Διδακτικές τεχνικές στήριξης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Σε κάποιες έρευνες επισημαίνεται ότι ο εκπαιδευτικός της γενικής αγωγής μπορεί, 

εφόσον διαθέτει την κατάλληλη επιμόρφωση και έχει στη διάθεσή του την απαραίτητη 

υλικοτεχνική υποδομή, να τροποποιήσει ή να προσαρμόσει τις εκπαιδευτικές του πρακτικές στις 

ανάγκες των μαθητών του, ώστε αυτοί να σημειώσουν πρόοδο τόσο σε μαθησιακό όσο και 

κοινωνικό επίπεδο κατά την ένταξή τους στη γενική τάξη. 

Οι πρακτικές αυτές εστιάζουν στην ανάπτυξη των μαθησιακών, κοινωνικών και 

συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες, μπορούν να εφαρμοστούν σε 

μια ευρεία γκάμα ειδικών αναγκών και έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές, σύμφωνα με τα 

πορίσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας. 

Οι τεχνικές της ένταξης μπορεί να αφορούν τρόπους ή τεχνικές αντιμετώπισης 

προβλημάτων πειθαρχίας και χειραγώγησης της τάξης ή ακόμη και το σχεδιασμό του 

αναλυτικού προγράμματος. Η επιλογή των κατάλληλων τεχνικών, βέβαια, θα εξαρτηθεί από τις 

ανάγκες του κάθε μαθητή. 

Σύμφωνα με την Γενά (2004), υπάρχουν κάποιες διδακτικές τεχνικές για την διδασκαλία 

των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.  Οι τεχνικές αυτές αφορούν, αρχικά, την άμεση 

διδασκαλία, η οποία αποτελεί ένα δασκαλοκεντρικό σύστημα διδασκαλίας, όπου βασίζεται στη 

χρήση άμεσων μεθοδικών και συστηματικών διαδικασιών διδασκαλίας με στόχους την 

κατάκτηση συγκεκριμένων μαθησιακών αντικειμένων, την άμεση και ταχύτατη 

ανατροφοδότηση του μαθητή, τη συχνή άσκηση και επανάληψη και τέλος, τη σταδιακή 
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απόσυρση της βοήθειας του δασκάλου. Επίσης, αφορούν, την διδασκαλία με ακρίβεια η οποία 

αποτελεί μια συστηματική μέθοδο παρακολούθησης των επιδόσεων του μαθητή. Υπαγορεύει 

την αναγκαιότητα συνεχούς αναμόρφωσης και προσαρμογής του προγράμματος διδασκαλίας, 

ανάλογα με την πρόοδο του παιδιού. Ακόμη, οι τεχνικές αυτές αφορούν, τις διδακτικές μεθόδους 

με έμφαση στην αποκωδικοποίηση, όπως η κατασκευαστική μέθοδος ή η μέθοδος της 

ανακάλυψης, κατά τις οποίες ο μαθητής καλείται να κατασκευάσει ή να καλύψει έννοιες, νόμους 

ή θεωρήματα μετά από δικό του πειραματισμό και όχι μέσω απομνημόνευσης και παθητικής 

παρακολούθησης του μαθήματος. 

Επιπρόσθετα, οι Munk, Brucket & Call ( 1998), προτείνουν και αυτοί κάποιες διδακτικές 

τεχνικές για την διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Αρχικά, προτείνουν, την 

τροποποίηση του υλικού, στη συνέχεια προτείνουν την επεξήγηση δύσκολων λεξιλογικών όρων, 

πριν την παράδοση του μαθήματος, για την καλύτερη κατανόηση του υλικού. Επιπρόσθετα, 

προτείνουν, την παράφραση σημαντικών σημείων ή την περιληπτική απόδοση του μαθήματος. 

Τέλος, προτείνουν, την χρήση γραφημάτων ή άλλων βοηθημάτων για την εμπέδωση του υλικού 

και τη διδασκαλία μέσω της συνεργατικής μάθησης. 

Ωστόσο, για την αποτελεσματική εφαρμογή όλων των προαναφερθεισών τεχνικών 

απαιτείται η δημιουργία περιβαλλοντικών συνθηκών στις οποίες οι μαθητές θα μπορούν να 

ικανοποιούν τις συναισθηματικές τους ανάγκες, βιώνοντας συναισθήματα σεβασμού, θετικής 

αλληλεπίδρασης, ασφάλειας, επιτυχίας, αποδοχής και φροντίδας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω υποστηρικτικών προγραμμάτων, όπως οι φίλοι, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την 

αυτοεκτίμηση του παιδιού, την κοινωνική και μαθησιακή του πρόοδο. 
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Άλλες τεχνικές αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

και προβλήματα συμπεριφοράς. Οι Black & Whilliam υποστηρίζουν ότι οι μαθητές πρέπει να 

λαμβάνουν ανατροφοδότηση για την ποιότητα των εργασιών και την πρόοδο τους, ενώ θα 

πρέπει να αποφεύγεται η σύγκριση με τους συνομήλικούς τους και η καλλιέργεια 

ανταγωνιστικού κλίματος. 

Συνεπώς, οι βασικές παράμετροι που θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να λαμβάνει υπόψη, 

προκειμένου να απευθύνεται σε όλους τους μαθητές του, είναι η γνώση των τεχνικών ένταξης, η 

προετοιμασία και πρακτική άσκηση στην εφαρμογή των νέων τεχνικών και η υποστήριξη του 

ίδιου τόσο κατά την έναρξη, ως και κατά την εφαρμογή των καινούργιων αυτών τεχνικών. 

 

5.5. Παιδαγωγικά προγράμματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Σύμφωνα με την προσέγγιση των αναλυτικών προγραμμάτων στρατηγικών μάθησης, η 

διδασκαλία πρέπει να είναι εντατική και συστηματική και να αφιερώνεται πολύς χρόνος στη 

διαδικασία γενίκευσης. Γι αυτό τον λόγο πρέπει να δίνονται κίνητρα στους μαθητές και η 

δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής σε διάφορα πλαίσια, όπως τμήματα ένταξης, ενισχυτική 

διδασκαλία, κανονική τάξη. 

Ένα προκαταρκτικό τεστ, πρέπει να εφαρμόζεται σε σχέση με κάθε ιδιαίτερη σχολική 

απαίτηση, για να καθοριστούν οι υπάρχουσες μαθησιακές ικανότητες και συνήθειες των παιδιών 

με μαθησιακές δυσκολίες.   Οι μαθητές πρέπει να συμφωνήσουν να μάθουν κάποιες νέες 

στρατηγικές, έτσι ώστε να βελτιωθεί η επίδοσή τους.  



              

55 
 

Ένα δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο της περιγραφής. Σε αυτό το στάδιο περιγράφονται 

που, πότε, πώς και γιατί πρέπει να χρησιμοποιείται μια στρατηγική από το μαθητή. 

Το τρίτο στάδιο είναι το στάδιο της υπόδειξης. Σε αυτό το στάδιο ο εκπαιδευτικούς 

παρουσιάζει τη στρατηγική από την αρχή ως το τέλος μιλώντας φωναχτά και υποδεικνύοντας 

στους μαθητές συμπεριφορές αυτό-διδασκαλίας και αυτό-ρύθμισης. Σιγά- σιγά οι μαθητές 

εμπλέκονται στην επίδειξη  της στρατηγικής. Στο στάδιο αυτό ο δάσκαλος ελέγχει το επίπεδο 

κατανόησης του μαθητή, διορθώνει και απαντά σε ερωτήματα. 

Τέλος, το τέταρτο στάδιο είναι η λεκτική πρακτική, όπου στόχος του είναι να διευρυνθεί 

η κατανόηση και η ικανότητα του μαθητή και να εδραιωθεί ένα σύστημα ανάκλησης που να 

διευκολύνει την μνημονική λειτουργία σε κάθε βήμα της στρατηγικής. 

Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να ονομάζουν και να ερμηνεύουν τα βήματα της 

στρατηγικής που είναι ο έλεγχος της πρακτικής και το στάδιο ανατροφοδότησης. Στο στάδιο 

αυτό η νέα στρατηγική ελέγχει με διαφορετικά υλικά και με διαφορετικό μέγεθος και βαθμό 

πολυπλοκότητας. Στην αρχή ο δάσκαλος καθοδηγεί και αφού οι μαθητές φαίνεται ότι τα 

καταφέρνουν, διαμεσολαβεί μόνο με νύξεις ώστε να τους βοηθήσει να λειτουργήσουν 

ανεξάρτητα. 

Στο επόμενο διδακτικό στάδιο της προωθημένης πρακτικής, οι μαθητές ασκούνται να 

χρησιμοποιήσουν τη στρατηγική με υλικά και σε καταστάσεις που προσομοιάζουν στην τάξη 

που βρίσκονται καθώς και άλλα φυσικά περιβάλλοντα. 

Το τελευταίο στάδιο είναι το τελικό τεστ και η συμφωνία του δασκάλου και του μαθητή. 

Στο στάδιο αυτό οι μαθητές αξιολογούνται για να καθοριστεί κατά πόσο απέκτησαν 
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αποτελεσματικά την στρατηγική στις απαιτήσεις της τάξης τους. Στην περίπτωση αυτή ο 

δάσκαλος συμφωνεί να βοηθάει το μαθητή να γενικεύει τη στρατηγική. 
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Κεφάλαιο  έκτο : Μεθοδολογία της έρευνας 

 

6.1  Σκοπός της έρευνας 

 Σκοπός της έρευνας αυτής αποτελεί η διερεύνηση  της κατάρτισης των γνώσεων των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γύρω από τις  μαθησιακές δυσκολίες. 

 

6.2 Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Η έρευνα για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου 

για τις Μαθησιακές Δυσκολίες   πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του θερινού ακαδημαϊκού 

εξαμήνου 2017 και η συλλογή των πληροφοριών έγινε με τη δημιουργία κα την χορήγηση ενός 

ερωτηματολογίου ( Παράρτημα, σελ ) σε 100 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 

Κύπρο. Η έρευνα  είναι ποσοτική και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της Κύπρου. 

Αρχικά,  διενεργήθηκε εκτενής ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, προκειμένου να 

συγκροτηθεί ένα σταθερό θεωρητικό και εννοιολογικό υπόβαθρο. Στη συνέχεια, διατυπώθηκαν 

ο σκοπός και οι στόχοι του προγράμματος και σχεδιάστηκαν και διανεμήθηκαν σχετικά 

ερωτηματολόγια που διερευνούσαν την κατάρτιση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της Κύπρου στις Μαθησιακές Δυσκολίες με βάση την προσωπική τους γνώμη. 
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6.3 Δείγμα της έρευνας 

 

Το δείγμα της έρευνας  αποτέλεσαν 100 εκπαιδευτικοί από τα 150 ερωτηματολόγια  τα 

οποία δόθηκαν  σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου. 

 

6.4 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα με σκοπό την συλλογή 

δεδομένων για την διεξαγωγή των αποτελεσμάτων ήταν τα ερωτηματολόγια. Δόθηκαν 150 

ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα οποία απαντήθηκαν τα 

100. 

 

 

 

6.4 Αποτελέσματα και Συμπεράσματα της έρευνας 

Στην συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες συχνοτήτων των αποτελεσμάτων της έρευνας, 

παράλληλα εµφανίζουµε συσχετίσεις στατιστικά σηµαντικές. Από τους πίνακες που προέκυψαν 

παρουσιάζουμε εκείνους που θεωρούµε σημαντικούς ως προς την εξαγωγή συμπερασμάτων 

σχετικά με την έρευνα, ενώ οι υπόλοιποι περιλαμβάνονται σε παράρτημα στο τέλος της 

εργασίας. 
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6.4.1 Δημογραφικοί Πίνακες 

.  

Σχετικά με το επάγγελμα των ερωτηθέντων ( Παράρτημα 1, σελ80 ) από τους 100 που 

απάντησαν η πλειοψηφία ήταν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αριθμό 91, 2 από 

αυτούς ήταν διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης , 5 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, 1 βοηθός 

εκπαιδευτικός και 1 άλλο επάγγελμα (λογοθεραπευτής, ψυχολόγος). 

 

                                                                  Επάγγελμα 

 

 

  

 

 

 

 

6.4.2 Πίνακες που αφορούν τους μαθητές που θα χαρακτήριζαν ως μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Στην ερώτηση «Ποιούς από τους παρακάτω θα χαρακτηρίζατε ως Μαθητές με Μαθησιακές 

Δυσκολίες» (Παράρτημα 1 σελ 80 ), για την απάντηση «Χαμηλή νοητική ικανότητα» οι 86 από 

τους 100 απάντησαν ότι θα χαρακτήριζαν ως μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες , 

μαθητές με χαμηλή νοητική ικανότητα, οι 8 ότι δεν θα τους χαρακτήριζαν ως μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες, μαθητές με χαμηλή νοητική ικανότητα και οι υπόλοιποι 6 ότι δεν είναι 

σίγουροι γι αυτή την απάντηση. 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Διευθυντής 2 2.0 2.0 2.0 

Εκπαοδευτικός 
πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

91 91.0 91.0 93.0 

Εκπαιδευτικός 
ειδικής αγωγής 5 5.0 5.0 98.0 

Βοηθός 
εκπαιδευτικός 

1 1.0 1.0 99.0 

Άλλο 1 1.0 1.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0 
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Χαμηλή νοητική ικανότητα 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Ναι 86 86.0 86.0 86.0 

Όχι 8 8.0 8.0 94.0 

Δεν είμαι 
σίγουρος 6 6.0 6.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   

Στην συνέχεια, για το αν θα θεωρούσαν μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παιδιά με 

ειδική διάσπαση προσοχής ( με ή χωρίς υπερκινητικότητα), οι 92 απάντησαν ότι θα τους 

θεωρούσαν μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι 5 πως δεν θα τους θεωρούσαν, οι 2 ότι 

δεν είναι σίγουροι και 1 ότι δεν γνωρίζει αρκετά. 

Ειδική διάσπαση προσοχής ( με ή χωρίς υπερκινητικότητα) 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Ναι 92 92.0 92.0 92.0 

Όχι 5 5.0 5.0 97.0 

Δεν ειμαι 
σίγουρος 

2 2.0 2.0 99.0 

Δεν 
γνωρίζω 
αρκετά 

1 1.0 1.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   

 

Επιπρόσθετα, για το αν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν δυσκολίες στην γλώσσα και 

στον λόγο οι 86 απάντησαν πως ναι έχουν, οι 10 πως δεν έχουν δυσκολίες στην γλώσσα και 

στον λόγο, οι 3 ότι δεν είναι σίγουροι και 1 ότι δεν γνωρίζει αρκετά γι αυτό. 

 

Δυσκολίες στην γλώσσα και στον λόγο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Ναι 86 86.0 86.0 86.0 

Όχι 10 10.0 10.0 96.0 

Δεν είμαι 
σίγουρος 

3 3.0 3.0 99.0 

Δεν 
γνωρίζω 
αρκετά 

1 1.0 1.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   
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Ακόμη, για το αν τα παιδιά τα οποία έχουν τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα θεωρούνται ως 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες οι 13 απάντησαν ότι θεωρούνται μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες,  οι 77 ότι όχι δεν θεωρούνται, οι 6 ότι δεν είναι σίγουροι και οι 4 δεν γνωρίζουν 

αρκετά γι αυτό. 

Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Ναι 13 13.0 13.0 13.0 

Όχι 77 77.0 77.0 90.0 

Δεν είμαι 
σίγουρος 

6 6.0 6.0 96.0 

Δεν 
γνωρίζω 
αρκετά 

4 4.0 4.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   

 

Επιπρόσθετα, για το ερώτημα αν τα παιδιά με δυσγραφία ανήκουν στα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες οι 89 απάντησαν ότι ναι τα παιδιά με δυσγραφία είναι  παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες, οι 7 πως όχι δεν είναι παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, και οι 4 πως δεν είναι 

σίγουροι. 

Δυσγραφία 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Ναι 89 89.0 89.0 89.0 

Όχι 7 7.0 7.0 96.0 

Δεν είμαι 
σίγουρος 4 4.0 4.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   
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Στην συνέχεια, ρωτήθηκαν αν τα παιδιά με δυσπραξία έχουν μαθησιακές δυσκολίες, οι 39 

απάντησαν πως ναι παιδία με δυσπραξία έχουν μαθησιακές δυσκολίες, οι 52 πως όχι δεν έχουν 

μαθησιακές δυσκολίες, οι 7 ότι δεν είναι σίγουροι και οι 2 πως δεν γνωρίζουν αρκετά γι αυτό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπρόσθετα, σχετικά με την σχέση δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες, οι 93 απάντησαν πως 

παιδιά με δυσλεξία έχουν και μαθησιακές δυσκολίες, οι 4 πως όχι δεν σχετίζονται δυσλεξία και 

μαθησιακές δυσκολίες, 2 δεν ήταν σίγουροι για την απάντησή τους και 1 δεν γνώριζε αρκετά γι 

αυτό. 

 

 

 

 

Σχετικά με την δυσαριθμησία και τις μαθησιακές δυσκολίες οι 89 απάντησαν πως παιδιά με 

δυσαριθμησία έχουν μαθησιακές δυσκολίες, οι 5 πως όχι δεν έχουν μαθησιακές δυσκολίες 

παιδιά με δυσαριθμησία και οι 6 δεν ήταν σίγουροι για την απάντησή τους. 

Δυσπραξία 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Ναι 39 39.0 39.0 39.0 

Όχι 52 52.0 52.0 91.0 

Δεν είμαι 
σίγουρος 

7 7.0 7.0 98.0 

Δεν 
γνωρίζω 
αρκετά 

2 2.0 2.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   

Δυσλεξία 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Ναι 93 93.0 93.0 93.0 

Όχι 4 4.0 4.0 97.0 

Δεν είμαι 
σίγουρος 

2 2.0 2.0 99.0 

Δεν γνωρίζω 
αρκετά 

1 1.0 1.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   



              

63 
 

Δυσαριθμισία 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Ναι 89 89.0 89.0 89.0 

Όχι 5 5.0 5.0 94.0 

Δεν είμαι 
σίγουρος 

6 6.0 6.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   

 

Επίσης, για το αν τα παιδιά με μη γλωσσικές ειδικές μαθησιακές δυσκολίες χαρακτηρίζονται 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες οι 32 απάντησαν πως ναι παιδιά με μη γλωσσικές ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες χαρακτηρίζονται ως παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, οι 7 πως όχι, οι 56 

πως δεν είναι σίγουροι για αυτό τον χαρακτηρισμό και οι 5 ότι δεν γνωρίζουν αρκετά γι αυτό. 

Μη γλωσσικές ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Ναι 32 32.0 32.0 32.0 

Όχι 7 7.0 7.0 39.0 

Δεν είμαι 
σίγουρος 

56 56.0 56.0 95.0 

Δεν 
γνωρίζω 
αρκετά 

5 5.0 5.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   

 

Ακόμη, για το αν τα παιδιά με συμπεριφορές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες 

χαρακτηρίζονται ως μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες οι 30 απάντησαν πως ναι τα παιδιά 

αυτά χαρακτηρίζονται ως μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι 57 πως όχι δεν χαρακτηρίζονται 

ως μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι 10 πως δεν είναι σίγουροι και οι 3  δεν γνωρίζουν 

αρκετά γι αυτό. 
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Συμπεριφορικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Ναι 30 30.0 30.0 30.0 

Όχι 57 57.0 57.0 87.0 

Δεν είμαι 
σίγουρος 

10 10.0 10.0 97.0 

Δεν 
γνωρίζω 
αρκετά 

3 3.0 3.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   

 

Τέλος, στην ερώτηση αν τα παιδιά με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού χαρακτηρίζονται ως 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι 39 απάντησαν πως ναι τα παιδιά με αυτισμό 

χαρακτηρίζονται ως μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι 54 πως όχι δεν χαρακτηρίζουν παιδιά 

με αυτισμό ως μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες οι 4 πως δεν είναι σίγουροι και οι 3 πως δεν 

γνωρίζουν αρκετά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτισμός 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Ναι 39 39.0 39.0 39.0 

Όχι 54 54.0 54.0 93.0 

Δεν είμαι 
σίγουρος 

4 4.0 4.0 97.0 

Δεν 
γνωρίζω 
αρκετά 

3 3.0 3.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   
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6.4.3 Πίνακες που αφορούν  τον υπεύθυνο για τον εντοπισμό μαθητών με 

Μαθησιακές Δυσκολίες 

 

Επιπρόσθετα, σχετικά με την ερώτηση για το ποιος είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό μαθητών 

με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο σας οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης πιστεύουν με ποσοστό 94% ότι ο εκπαιδευτικός της τάξης είναι υπεύθυνος για τον 

εντοπισμό των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. 

 

 

 

 

Επίσης, το 90% πιστεύουν πως υπεύθυνος για τον εντοπισμό των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες είναι και ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής αλλά και ο σχολικός ψυχολόγος. 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτικός της Τάξης 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Ναι 94 94.0 94.0 94.0 

Όχι 6 6.0 6.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   

Εκαιδευτικός Ειδικής Αγωγής 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσσοτό 

Έγκυρα Ναι 90 90.0 90.0 90.0 

Όχι 10 10.0 10.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   

Σχολικός Ψυχολόγος 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστιικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Ναι 90 90.0 90.0 90.0 

Όχι 10 10.0 10.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   
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Ακόμη, το 67% των ερωτηθέντων πιστεύει πως υπεύθυνος για τον εντοπισμό των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες είναι και ο διευθυντής του σχολείου. 

 

 

 

Επίσης,  το 17% πιστεύει πως υπεύθυνος για τον εντοπισμό των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες είναι και ο παιδίατρος, νευρολόγος και ψυχίατρος. 

Παιδίατρος - Νευρολόγος – Ψυχίατρος 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Ναι 17 17.0 17.0 17.0 

Όχι 83 83.0 83.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   

 

Ακόμη, το 12% πιστεύει πως υπεύθυνος για τον εντοπισμό των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες στο σχολείο είναι και οι τοπικοί ειδικοί. 

Τοπικός Ειδικός 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Ναι 12 12.0 12.0 12.0 

Όχι 88 88.0 88.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   

 

Διευθυντής 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό  
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Ναι 67 67.0 67.0 67.0 

Όχι 33 33.0 33.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   
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Επιπρόσθετα, το 6% πιστεύει πως υπεύθυνος για τον εντοπισμό των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες στο σχολείο είναι και Άλλοι ( λογοθεραπευτές, γονείς, κ.α.) και το 1% ότι υπεύθυνος 

είναι και ο βοηθός της τάξης. 

Άλλοι 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Ναι 6 6.0 6.0 6.0 

Όχι 94 94.0 94.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   

 

Βοηθός της Τάξης 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Ναι 1 1.0 1.0 1.0 

Όχι 99 99.0 99.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   

 

6.4.4 Πίνακες που αφορούν τις στρατηγικές τις οποίες ένας εκπαιδευτικός 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο χρησιμοποιούν για να βοηθήσουν 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

Στην ερώτηση, «Πως μπορείτε να βοηθήσετε ένα μαθητή με Μαθησιακές δυσκολίες» δόθηκαν 

αρκετές στρατηγικές. 

Για το πόσοι χρησιμοποιούν κατάλληλη γλώσσα για να βοηθήσουν τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες, οι 68 απάντησαν σχεδόν πάντα, οι 29 συχνά και 3 από τους 100 απάντησαν σπάνια. 
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Στη συνέχεια, για το αν είναι σίγουροι ότι οι μαθητές καταλαβαίνουν, οι 72 απάντησαν σχεδόν 

πάντα, οι 26 συχνά και οι 3 από τους 100 σπάνια. 

Με το να είστε σίγουροι ότι ο μαθητής καταλαβαίνει 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό ΑθροιστικόΠοσοστό 

Έγκυρα Σχεδον 
Πάντα 

72 72.0 72.0 72.0 

Συχνά 26 26.0 26.0 98.0 

Σπάνια 2 2.0 2.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   

 

Επιπρόσθετα, για την χρήση επανάληψης, οι 71 απάντησαν πως σχεδόν πάντα χρησιμοποιούν 

την επανάληψη, οι 28 από τους 100 απάντησαν πως σπάνια χρησιμοποιούν την επανάληψη και 1 

απάντησε ποτέ. 

Επανάληψη και overlearning 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Σχεδόν 
Πάντα 

71 71.0 71.0 71.0 

Συχνά 28 28.0 28.0 99.0 

Ποτέ 1 1.0 1.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   

 

 

 

Χρησιμοποιώντας κατάλληλη γλώσσα 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Σχεδόν 
Πάντα 

68 68.0 68.0 68.0 

Συχνά 29 29.0 29.0 97.0 

Σπάνα 3 3.0 3.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   
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Ακόμη, ρωτήθηκαν αν αξιολογούν την γνώση που έχουν κατακτήσει οι μαθητές, οι 62 

απάντησαν σχεδόν πάντα, οι 35 συχνά και 3 από τους 100 σπάνια. 

Συνεχής αξιολόγηση της γνώσης που έχει κατακτήσει 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Σχεδόν 
Πάντα 

62 62.0 62.0 62.0 

Συχνά 35 35.0 35.0 97.0 

Σπάνια 3 3.0 3.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   

 

Για το αν εξασφαλίζουν παράγοντες μέσα στην τάξη οι οποίοι είναι βέλτιστοι για το μαθησιακό 

στυλ του παιδιού (φως, ήχος, καρέκλα, κα) , οι 72 απάντησαν σχεδόν πάντα, οι 22 συχνά και οι 6 

σπάνια. 

Εξασφαλίζοντας παράγοντες μέσα στην τάξη που είναι οι 
βέλτιστοι για το μαθησιακό στυλ του παιδιού (φως, ήχος, 

καρέκλα κ.λ.π) 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Σχεδόν 
Πάντα 

72 72.0 72.0 72.0 

Συχνά 22 22.0 22.0 94.0 

Σπάνια 6 6.0 6.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 

Όσον αφορά την διαφοροποίηση του υλικού και τη χρήση της τεχνολογίας μέσα στην τάξη, οι 

74 απάντησαν πως σχεδόν πάντα διαφοροποιούν το υλικό και χρησιμοποιούν την τεχνολογία, οι 

21 συχνά και οι υπόλοιποι 5 σπάνια. 
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Διαφοροποίηση (υλικού και χρήσης της τεχνολογίας) 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Σχεδόν 
πάντα 

74 74.0 74.0 74.0 

Συχνά 21 21.0 21.0 95.0 

Σπάνια 5 5.0 5.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   

 

Τέλος, το πόσοι από τους εκπαιδευτικούς χρησιμοποιούν βοηθό μέσα στην τάξη οι 9 απάντησαν 

σχεδόν πάντα, οι 62 συχνά, οι 16 σπάνια και οι 13 ποτέ. 

Χρήση βοηθού μέσα στην τάξη  

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Σχεδόν 
Πάντα 

9 9.0 9.0 9.0 

Συχνά 62 62.0 62.0 71.0 

Σπάνια 16 16.0 16.0 87.0 

Ποτέ 13 13.0 13.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   

 

6.4.5 Πίνακες που αφορούν τα άτομα που παρέχουν βοήθεια σε μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες 

Στην συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν για το «Ποιος παρέχει άμεση βοήθεια σε μαθητές 

με Μαθησιακές Δυσκολίες». Για το κριτήριο της υποστήριξης από συνομήλικους ή φίλους 5 από 

τους 100 απάντησαν σχεδόν πάντα, 72 συχνά, 18 σπάνια και 5 ποτέ. 

 

 

 

 

Υποστήριξη από συνομήλικους ή φίλους 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Σχεδόν 
Πάντα 

5 5.0 5.0 5.0 

Συχνά 72 72.0 72.0 77.0 

Σπάνια 18 18.0 18.0 95.0 

Ποτέ 5 5.0 5.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   
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Όσον αφορά τον εκπαιδευτικό της τάξης, αν παρέχει βοήθεια στους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες οι 85 απάντησαν σχεδόν πάντα, οι 14 συχνά και 1 σπάνια. 

 

Εκπαιδευτικός της τάξης 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
οΠοσοστό 

΄Εγκυρα Σχεδόν 
Πάντα 

85 85.0 85.0 85.0 

Συχνά 14 14.0 14.0 99.0 

Σπάνια 1 1.0 1.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   

 

Επίσης, για το αν παρέχουν βοήθεια σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εθελοντές, 

συμπεριλαμβανομένων και των γονέων 4 απάντησαν σχεδόν πάντα, οι 24 συχνά, οι 13 σπάνια 

και 59 ποτέ. 

Εθελοντές, συμπεριλαμβανομένου των γονιών 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Σχεδόν 
πάντα 

4 4.0 4.0 4.0 

Συχνά 24 24.0 24.0 28.0 

Σπάνια 13 13.0 13.0 41.0 

Ποτέ 59 59.0 59.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   

 

Ακόμη, για το αν παρέχει βοήθεια ο βοηθός της τάξης, οι 7 απάντησαν σχεδόν πάντα, οι 8 

συχνά, οι 17 σπάνια και οι 68 ποτέ. 

 

Βοηθός της τάξης 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Σχεδόνα 
Πάντα 

7 7.0 7.0 7.0 

Συχνά 8 8.0 8.0 15.0 

Σπάνια 17 17.0 17.0 32.0 

Ποτέ 68 68.0 68.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   
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Όσον αφορά τον Διευθυντή και κατά πόσο παρέχει βοήθεια σε μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες, 1 απάντησε σχεδόν πάντα, 17 συχνά, 24 σπάνια και 58 ποτέ. 

 

 

 

 

 

 

Τέλος, για το αν άλλοι ειδικοί παρέχουν άμεση βοήθεια σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, 

12 απάντησαν σχεδόν πάντα, 21 συχνά, 13 σπάνια και 54 ποτέ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διευθυντής  

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Σχεδόν 
Πάντα 

1 1.0 1.0 1.0 

Συχνά 17 17.0 17.0 18.0 

Σπάνια 24 24.0 24.0 42.0 

Ποτέ 58 58.0 58.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   

Άλλοι Ειδικοί 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Σχεδόν 
Πάντα 12 12.0 12.0 12.0 

Συχνά 21 21.0 21.0 33.0 

Σπάνια 13 13.0 13.0 46.0 

Ποτέ 54 54.0 54.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   
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6.4.6 Πίνακες που αφορούν την σημερινή πρακτική για τον εντοπισμό και την 

διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Όσον αφορά την σημερινή πρακτική για τον εντοπισμό και τη διδασκαλία των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες ποσοστό που ανέρχεται πάνω από 90% ανάφεραν πώς πολλοί μαθητές 

εντοπίζονται αργά (92%), ότι υπάρχει έλλειψη γνώσης σχετικά με τις Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες (93%), ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι δομημένο κατά κύριο λόγο για 

μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ( 91%), ότι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στις 

διάφορες ειδικότητες πρέπει να υπάρξει σε μεγαλύτερο βαθμό (97%). Επίσης, η εκπαίδευση 

σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες στην βασική εκπαίδευση είναι ανεπαρκής (90%) και ο 

χρόνος τον εκπαιδευτικών δεν επαρκή για να δουλέψει με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

(93%). Ενώ ποσοστό που ανέρχεται στο 91% δήλωσε πως θέλει να διευρύνει τις γνώσεις του και 

την ετοιμότητά του σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες. Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι με 

ποσοστό 84% ανέφεραν πως δεν έχουν την επαρκή επαγγελματική γνώση για να διδάξουν και να 

βοηθήσουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ένα ποσοστό 74% είπαν πως δεν αναγνωρίζεται 

η δουλειά τους με μαθητές μαθησιακών δυσκολιών. 

  Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Πολλοί μαθητές 
εντοπίζονται αργά 

Ναι 
 
Όχι 

92% 
 

8% 

92% 
 
                                    8% 

Υπάρχει έλλειψη γνώσης 
σχετικά με τις Ε.Μ.Δ 

Ναι 
 
Όχι 

                                  
93% 

                                     
                                    7% 

                                  
93% 

                                    
                                    7% 

Το εκπαιδευτικό σύστημα 
είναι δομημένο κατά 

κύριο λόγο για μαθητές 
χωρίς Ε.Μ.Δ 

Ναι 
 
Όχι 

                                  
91% 

 
                                    9% 

                                  
91% 

 
                                    9% 

Πρέπει να υπάρχει 
περισσότερη ανταλλαγή 
γνώσεων και εμπειριών 

στις ειδικότητες 

Ναι 
 
Όχι 

                                  
97% 

 
                                    3% 

                                  
97% 

 
                                    3% 

Είναι ανεπαρκής η 
εκπαίδευση σχετικά με 

τις ΕΜΔ στην βασική 
εκπαίδευση 

Ναι 
 
Όχι 

                                  
90% 

                                  
                                  

                                  
90% 
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10% 10% 

Θα ήθελα να διευρύνω 
τις γνώσεις μου και την 
ετοιμότητα μου σχετικά 

με τις ΕΜΔ 

Ναι 
 
Όχι 

                                  
91% 

 
                                    9% 

                                  
91% 

 
                                    9% 

Δεν έχω επαρκή 
επαγγελματική ικανότητα 

Ναι 
 
Όχι 

                                  
84% 

                                  
                                  

16% 

                                  
84% 

 
                                  

16% 

Δεν αναγνωρίζεται η 
δουλειά μου με μαθητές 

με ΕΜΔ 

Ναι  
 
Όχι 

                                  
74% 

  
                                  

26% 

                                  
74% 

 
                                  

26% 

Δεν επαρκεί ο χρόνος μου 
για να δουλέψω με 

μαθητές με ΕΜΔ 

Ναι 
 
Όχι 

                                  
93% 

 
                                    7% 

                                  
93% 

 
                                    7% 

 

 

6.4.7 Πίνακες που αφορούν την εκπαίδευση που θεωρούν οι εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σημαντικότερη για τις μαθησιακές δυσκολίες 

Όσον αφορά την βασικότερη ερώτηση του ερωτηματολογίου για το «Ποια εκπαίδευση θα 

θεωρούσατε σημαντική σε σχέση με τις Μαθησιακές Δυσκολίες παρατίθενται πίνακας 

συσχέτισης που προκύπτει ανάμεσα σε μεταβλητές. Οι συγκεκριμένες μεταβλητές έχουν συγκριθεί 

µεταξύ τους, προκειμένου να εξακριβώσουμε αν προκύπτει στατιστική σημαντικότητα. Στην 

συγκεκριμένη έρευνα η στατιστική σημαντικότητα είναι 0,01. 
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Correlations 

  

Βασική 
Εκπαίδευση 
εκπαιδευτικ

ών 

εντοπισμ
ός και 

αξιολόγη
ση 

αποτελεσματι
κοί τρόποι 

παρέμβασης 

Τεχνικές 
αποτελεσματι

κής 
διαφοροποιήσ

ης 

επικοινων
ία με τους 

γονείς 

Μέριμνα 
για 

επιμόρφω
ση και 

μετατυχιακ
ή ειδική 

εκπαίδευσ
η 

Βασική 
Εκπαίκδευση 
εκπαιδευτικώ
ν  

Pearson 
Correlation 1 .365** -.069 -.513** -.525** -.512** 

Στατιστική 
σημαντικότη
τα. (2-tailed) 

  .000 .495 .000 .000 .000 

Δείγμα 100 100 100 100 100 100 

εντοπισμός 
και 
αξιολόγηση 

Pearson 
Correlation .365** 1 .454** -.290** -.664** -.788** 

Στατιστική 
σημαντικότη
τα. (2-tailed) 

.000   .000 .003 .000 .000 

Δείγμα 100 100 100 100 100 100 

Αποτελεσματι
κοί τρόποι 
παρέμβασης 

Pearson 
Correlation -.069 .454** 1 .071 -.467** -.637** 

Στατιστική 
σημαντικότη
τα. (2-tailed) 

.495 .000   .485 .000 .000 

Δείγμα 100 100 100 100 100 100 

Τεχνικές 
αποτελεματικ
ής 
διαφοροποίη
σης 

Pearson 
Correlation -.513** -.290** .071 1 -.025 .164 

Στατιστική 
σημαντικότη
τα. (2-tailed) 

.000 .003 .485   .803 .103 

Δείγμα 100 100 100 100 100 100 

Επικοινωνία 
με τους γονείς 

Pearson 
Correlation -.525** -.664** -.467** -.025 1 .594** 

Στατιστική 
σημαντικότη
τα. (2-tailed) 

.000 .000 .000 .803   .000 

Δείγμα 100 100 100 100 100 100 

Μέριμνα για 
επιμόρφωση 
και 
μεταπτυχιακή 
ειδική 
εκαπίδευση 

Pearson 
Correlation -.512** -.788** -.637** .164 .594** 1 

Στατιστική 
σημαντικότη
τα. (2-tailed) 

.000 .000 .000 .103 .000   

Δείγμα 100 100 100 100 100 100 

**.Η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική στο 0.01 (2-tailed). 
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Επίσης, παρατίθενται πίνακας ο οποίος συγκρίνει τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων. 

Report 

  

Βασική 
εκπαίδευση 

εκπαιδευτιικών  

Εντοπισμός 
και 

αξιολόγηση  

Αποτελεσματικοί 
τρόποι 

παρέμβασης 

τεχνικές 
αποτελεσματικής 
διαφοροποίησης 

Επικοινωνία 
με τους 
γονείς 

Μέριμνα για 
επιμόρφωση 

και 
μεταπτυχιακη 

ειδική 
εκπαίδευση 

Μέσος 
όρος 

4.8900 4.4000 3.8100 3.0700 2.8500 1.9400 

Δείγμα 100 100 100 100 100 100 

Std. 
Deviation 

1.68712 1.38535 1.13436 .92392 1.27426 1.76280 

 

Τέλος, όπως βλέπουμε, η σημαντικότερη εκπαίδευση η οποία θεωρούν οι εκπαιδευτικοί σε 

σχέση με τις μαθησιακές δυσκολίες είναι η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών  με μέσο όρο 

4,89. Στην συνέχεια, ακολουθεί ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες με μέσο όρο 4,4.Τρίτο κριτήριο στην σειρά έρχονται οι αποτελεσματικοί τρόποι 

παρέμβασης με μέσο όρο 3,81 , τέταρτο οι τεχνικές αποτελεσματικής διαφοροποίησης με μέσο 

όρο 3,07 , πέμπτο η επικοινωνία με τους γονείς με μέσο όρο 2,85 , και έκτο και τελευταίο η 

μέριμνα για επιμόρφωση και μεταπτυχιακή ειδική εκπαίδευση με μέσο όρο 1,94. 

 

6.4.8 Συγκε ντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων 

 

Ο παρακάτω πίνακας είναι ένας συγκεντρωτικός πίνακας που δείχνει τις δημοφιλέστερες 

απαντήσεις των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. 

Ερωτήσεις 

ερωτηματολογίου 

  Ποσοστό Μέσος Όρος 

 Γυναίκες Άνδρες   

Φύλο 92 8   

Επάγγελμα Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

91%  

Ποιους μαθητές 

θα 

Ειδική διάσπαση προσοχής 92%  
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χαρακτηρίζατε 

ως μαθητές με 

Μαθησιακές 

Δυσκολίες 

Ποιος είναι 

υπεύθυνος για 

τον εντοπισμό 

μαθητών με 

Μαθησιακές 

Δυσκολίες 

Εκπαιδευτικός της τάξης 94%  

Ποια είναι τα πιο 

συχνά σημάδια 

για να εντοπίσετε 

έναν μαθητή με 

μαθησιακές 

δυσκολίες 

Σημαντικές Απουσίες  1,98 

Πως μπορείτε να 

βοηθήσετε ένα 

μαθητή με 

μαθησιακές 

δυσκολίες 

Διαφοροποίηση (υλικού και χρήσης 

της τεχνολογίας) 

74%  

Ποιος παρέχει 

άμεση βοήθεια 

σε μαθητές με 

μαθησιακές 

δυσκολίες 

Εκπαιδευτικός της τάξης 85%  

Ποιος σας βοηθά 

και σας 

συμβουλεύει 

στην διδασκαλία 

σας με παιδιά με 

μαθησιακές 

δυσκολίες 

Συνάδελφοι 82%  

Ποια είναι τα 

δυνατά σημεία 

των μαθητών με 

μαθησιακές 

δυσκολίες 

Ιδιαίτερα ταλέντα (σπορ, μουσική, 

θέατρο) 

93%  

Πώς γίνονται 

αποδεκτοί και 

ενσωματώνονται 

μαθητές με 

μαθησιακές 

δυσκολίες μέσα 

στην τάξη 

Ενθάρρυσνη και υποστήριξη από 

συνομήλικους 

73%  

Η σημερινή Πρέπει να υπάρχει περισσότερη 97%  



              

78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πρακτική για τον 

εντοπισμό και 

την διδασκαλία 

μαθητών με 

μαθησιακές 

δυσκολίες 

ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών 

μεταξύ των ειδικοτήτων 

Ποια εκπαίδευση 

θα θεωρούσατε 

σημαντική σε 

σχέση με τις 

μαθησιακές 

δυσκολίες 

Βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών  4,89 
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Κεφάλαιο έβδομο : Προτάσεις-συζητήσεις 

 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας επιδίωξα να διερευνήσω την κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου σχετικά με τις μαθησιακές 

δυσκολίες. Αυτό που φάνηκε από την έρευνα είναι πως οι εκπαιδευτικοί της Κύπρου χρειάζονται 

περισσότερη κατάρτιση για το θέμα των Μαθησιακών Δυσκολιών. Όπως παρουσιάστηκε κι από 

την  έρευνα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ζητούν και θεωρούν την βασική εκπαίδευση τους για 

τις μαθησιακές δυσκολίες τον σημαντικότερο παράγοντα με μέσο όρο (4,89). Με αυτή την 

βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τις μαθησιακές δυσκολίες θα είναι ευκολότερος και ο 

εντοπισμός των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και οι εκπαιδευτικοί θα ξέρουν να 

χρησιμοποιούν αποτελεσματικούς τρόπους παρέμβασης. 

Επίσης, ένα άλλος σημαντικός παράγοντας για να  βοηθηθούν μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες είναι και η επικοινωνία με τους γονείς. Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν από την αρχή 

του εντοπισμού των μαθησιακών δυσκολιών ότι το παιδί τους ανήκει σε αυτή την ομάδα. Οι 

εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση αυτή και πρέπει να εξηγούν και να 

προσανατολίζουν τους γονείς για το πως θα χειρίζονται τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.  

Πρόσφατες έρευνες, διερεύνησαν, «την επίγνωση των εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) στις μαθησιακές δυσκολίες» και «την στάση των δασκάλων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις μαθησιακές δυσκολίες και ο ρόλος του 

λογοθεραπευτή σε αυτές:Παραπομπή και διεπιστημονική συνεργασία», οι οποίες έγιναν το 2016 

στην Πάτρα από φοιτητές και φοιτήτριες του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας από την σχολή 

Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του τμήματος Λογοθεραπείας.  Επίσης, παρόμοια έρευνα 
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έγινε το 2014 στην Ρόδο από φοιτήτρια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών  

Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των εκπαιδευτικών αναγκών , του τμήματος Επιστημών 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με θέμα « Απόψεις εκπαιδευτικών για τους μαθητές με 

δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες». 

Συγκρίνοντας τα ευρήματα της παραπάνω έρευνας με εκείνα των ερευνών που 

αναφέρθηκαν προκύπτουν κάποιες ομοιότητες. Πρώτον, μέσα από τις έρευνες προκύπτει πως οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εντοπίζονται αργά κι αυτό εξαιτίας της ελλιπούς κατάρτισης 

των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις μαθησιακές δυσκολίες. Δεύτερον, για την αντιμετώπιση των 

Μαθησιακών Δυσκολίων ενός μαθητή είτε εξωσχολικά είτε στο πλαίσιο του σχολείου από τις 

έρευνες προέκυψε ότι καθοριστικό ρόλο παίζει πρώτα η έγκαιρη αναγνώριση των δυσκολιών 

αυτών από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Τρίτον, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούν τις 

γνώσεις τους για τις Μαθησιακές Δυσκολίες επαρκείς για να μπορέσουν να βοηθήσουν τα 

παιδιά αυτά και να συμβουλέψουν τους γονείς τους. Τέταρτο και τελευταίο κοινό σημείο των 

ερευνών που έγιναν για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών γύρω από τις Μαθησιακές Δυσκολίες 

είναι ότι, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η πιο εξειδικευμένη ειδικότητα στην 

αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών είναι αυτή του ειδικού παιδαγωγού. 

Έτσι, εαν υπάρξει η κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τις μαθησιακές 

δυσκολίες και η κατάλληλη επικοινωνία και ενημέρωση των γονιών τότε τα παιδιά αυτά θα 

μπορούν να  βοηθηθούν με αποτέλεσμα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τους όσο το 

δυνατόν περισσότερο γίνεται.  

Εν κατακλείδι, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

παιδιά που χρειάζονται περισσότερη προσοχή και κατανόηση από όλους μας, εκπαιδευτικούς, 
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γονείς και φίλους. Οι δυσκολίες τους μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ένα σημείο ούτως ώστε 

να διευκολυνθεί η σχολική τους ζωή.    
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Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο 

 

 

 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Διαταραχές της Επικοινωνίας 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Κουτή Αλίκη 

 

Σκοπός της έρευνας: Σκοπός της έρευνας αυτής αποτελεί η διερεύνηση  της κατάρτισης των 

γνώσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γύρω από τις  μαθησιακές δυσκολίες. 

Πιθανά οφέλη: Είναι η ενημέρωσή μας για το ποια είναι η στάση των δημοτικών σχολείων της 

Κύπρου απέναντι στο ρόλο τους για την παρέμβαση και την αντιμετώπιση των μαθησιακών 

δυσκολιών. Επίσης, θα δούμε αν υπάρχει η παροχή ειδικής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς 

γύρω από τις Μαθησιακές Δυσκολίες και θα μάθουμε ποιες είναι οι δομές των Μαθησιακών 

Δυσκολιών και ποιες οι απόψεις των παιδαγωγών για τις δομές αυτές. 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

1. Θα διασφαλιστεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων  

2. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να 

αποχωρήσουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς συνέπειες 

3. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς της 

συγκεκριμένης έρευνας και ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή 

φύλαξη των δεδομένων της έρευνας. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ (ΕΜΔ) ΜΕΣΑ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

          Φύλο                                                  
                                                                                             Άνδρας  

                                     

                                                                                            Γυναίκα 

 

 

 

 

 

          Επάγγελµα 
                                                                                         Διευθυντής   

 

 

                                               

                                                              Εκπαιδευτικός προσχολικής 
 

       

                                                           Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας 
   

                                                         Εκπαιδευτικός δευτεροβάθµιας 

 

 

 

                                                                        

                                                      Εκπαιδευτικός Ειδικού Σχολείου 

                                                

                                                        Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής             

 

                                                                       Βοηθός εκπαιδευτικός 
                                                                                                             

                                                                                                            Άλλο 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

85 
 

Μαθητές στην τάξη 
                                                                                                       µέχρι 10  

                         από 11 µέχρι 19 
 
                         από 20 µέχρι 26 
 
                               πάνω από 27 

 

 

 

 

 

2. Ποιους από τους παρακάτω θα χαρακτηρίζατε ως µαθητές µε ΕΜ∆ ; Επιλέξτε µία απάντηση. 

Οι μαθητές  έχουν σηµαντικά 

μεγαλύτερες δυσκολίες στην μάθηση 

σε σχέση µε συνομήλικους τους λόγω: 

 

 

       Ναι 

 

        Όχι 

 

∆εν είµαι 

σίγουρος 

 

∆εν 

γνωρίζω 

αρκετά για 

αυτό 

Χαµηλή νοητική ικανότητα     

Ειδική διάσπαση προσοχής (µε ή χωρίς 

υπερκινητικότητα) 

    

∆υσκολίες στην γλώσσα και στον λόγο     

Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα     

∆υσγραφία     

∆υσπραξία     

∆υσλεξία     

∆υσαριθµησία     

Μη γλωσσικές ειδικές µαθησιακές 

δυσκολίες 

    

Συµπεριφορικές, συναισθηµατικές και 

κοινωνικές δυσκολίες 

    

∆ιαταραχή στο φάσµα του αυτισµού     
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3. Πόσους µαθητές µε διάγνωση ΕΜ∆ έχετε στην τάξη σας; 

 Επιλέξτε µία από τις ακόλουθες ερωτήσεις 

 

 

 

 

 

4.  Ποιος είναι υπεύθυνος για τον εντοπισµό µαθητών µε Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες στο 

σχολείο σας; 

 Ναι Όχι 

∆ιευθυντής σχολείου   

Εκπαιδευτικός της τάξης   

Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής   

Βοηθός της τάξης   

Τοπικοί ειδικοί   

 Σχολικός Ψυχολόγος   

Παιδίατρος, νευρολόγος, ψυχίατρος   

Άλλοι   

 

5. Ποια είναι τα πιο συχνά σηµάδια για να εντοπίσετε έναν µαθητή µε ΕΜ∆;  Επιλέξτε το πολύ 5. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Κανένα 

 

                                                      1 µε 2 

                                                       

                                                      3 με 5 

                                    6 ή περισσότερα 

 

 

 

 

Σηµαντική καθυστέρηση επεξεργασίας πληροφοριών  

∆υσκολίες στην επίλυση προβληµάτων  

Μικρό διάστηµα προσοχής  

Σηµαντική διαφορά µεταξύ γραπτού προφορικού λόγου   

Αναγνωστικές δυσκολίες  

Αποφυγή εργασιών  

∆υσκολίες κατανόησης  

Γραφοκινητικές δυσκολίες  

Σηµαντικές απουσίες  

∆υσκολίες φωνολογικής ενηµερότητας  

Φτωχές οργανωτικές δεξιότητες  

∆υσκολίες κατανόησης της λογικής των αριθµητικών µηχανισµών  

∆υσκολίες στην αυτοµατοποίηση αριθµητικών δεδοµένων και 

διαδικασιών 
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6. Πως μπορείτε  να βοηθήσετε ένα µαθητή µε ΕΜ∆;  Επιλέξτε µία απάντηση σε κάθε σειρά. 

             

 σχεδόν 

πάντα 

συχνά Σπάνια Ποτέ 

Χρησιµοποιώντας κατάλληλη γλώσσα     

Με το να είστε σίγουροι ότι ο µαθητής 

καταλαβαίνει 

    

Επανάληψη      

Συνεχής αξιολόγηση της γνώσης που έχει 

κατακτήσει 

    

Εξασφαλίζοντας παράγοντες µέσα στην τάξη που 

είναι οι βέλτιστοι για το µαθησιακό στυλ του 

παιδιού (φως, ήχος, καρέκλα κ.λ.π) 

    

∆ιαφοροποίηση (υλικού και χρήσης της 

τεχνολογίας) 

    

Χρήση βοηθού µέσα στην τάξη (κάποιος να 

διαβάζει, κάποιος να αντιγράφει κ.λ.π.) 

    

                                                                                               

 

7. Ποιος παρέχει άµεση βοήθεια σε µαθητές µε ΕΜ∆;  Επιλέξτε µία απάντηση σε κάθε σειρά. 

 σχεδόν 

πάντα 

συχνά Σπάνια Ποτέ 

Υποστήριξη από συνοµίληκους ή φίλους     

Εκπαιδευτικός της τάξης     

Εθελοντές, συµπεριλαµβανοµένων των γονιών     

Βοηθός της τάξης     

∆ιευθυντής     

Άλλοι ειδικοί     

 

8. Ποιος σας βοηθά και σας συµβουλεύει στην διδασκαλία σας σε παιδιά µε ΕΜ∆;  Επιλέξτε µία 

απάντηση σε κάθε σειρά. 

 σχεδόν 

πάντα 

συχνά Σπάνια Ποτέ 

Κανένας     

Συνάδελφοι     

Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής     

∆ιευθυντής     

Γονείς του παιδιού µε ΕΜ∆     

Άλλοι ειδικοί     
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9. Ποια είναι τα δυνατά σηµεία των µαθητών µε ΕΜ∆; Επιλέξτε µία απάντηση σε κάθε σειρά 

 Ναι Όχι 

Καλές γλωσσικές δεξιότητες   

Φαντασία και δηµιουργικότητα   

Καλές τεχνικές και κατασκευαστικές δεξιότητες   

Καλές πρακτικές ικανότητες   

Καλές οργανωτικές δεξιότητες   

Καλές κοινωνικές δεξιότητες   

Ιδιαίτερα ταλέντα όπως (σπορ, µουσική, θέατρο)   

Καλοί στην επίλυση προβληµάτων  

 

  

Θετικές Επιστήμες   

Καλές τεχνικές ικανότητες   

 

10. Πως γίνονται αποδεκτοί και ενσωµατώνονται µαθητές µε ΕΜ∆ στην τάξη;  Επιλέξτε µία 

απάντηση σε κάθε σειρά 

 σχεδόν 

πάντα 

συχνά σπάνια Ποτέ 

Ενθάρρυνση και υποστήριξη από 

συνοµίληκους 

    

Οι συνοµίληκοι τους αγνοούν     

Οι συνοµίληκοι τους εξαιρούν από τις 

δραστηριότητες της τάξης 

    

Οι συνοµίληκοι τους εκφοβίζουν     

 

11. Πως αξιολογείτε την δική σας επιτυχία στην διδασκαλία µαθητών µε ΕΜ∆;  Επιλέξτε µία 

απάντηση σε κάθε σειρα 

 πολύ 

επιτυχής 

επιτυχής λιγότερο 

επιτυχής 

ανεπιτυχής 

Χρησιµοποιώντας κατάλληλη γλώσσα     

Επιβεβαιώνοντας ότι οι µαθητές 

καταλαβαίνουν 

    

Επανάληψη     

Συνεχής αξιολόγηση της γνώσης που έχει 

κατακτηθεί 

    

Εξασφαλίζοντας παράγοντες µέσα στην 

τάξη που είναι οι βέλτιστοι για το 

µαθησιακό στυλ 

    

∆ιαφοροποίηση (υλικού και χρήσης της 

τεχνολογίας) 

    

Χρήση βοηθού µέσα στην τάξη (κάποιος να 

διαβάζει, κάποιος να αντιγράφει κ.λ.π.) 
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12. Λαµβάνοντας υπόψη την σηµερινή πρακτική για εντοπισµό και διδασκαλία µαθητών µε ΕΜ∆ 

απαντήστε στα παρακάτω 

 Ναι Όχι 

Πολλοί µαθητές εντοπίζονται πολύ αργά   

Υπάρχει έλλειψη γνώσης σχετκά µε τις ΕΜ∆   

Το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι δοµηµένο κατά κύριο λόγο για µαθητές 

χωρίς ΕΜ∆ 

  

Πρέπει να υπάρχει περισσότερη ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών στις  

ειδικότητες 

  

Είναι ανεπαρκής η εκπαίδευση σχετικά µε τις ΕΜ∆ στην βασική 

εκπαίδευση 

  

Θα ήθελα να διευρύνω τις γνώσεις µου και την ετοιµότητά µου σχετικά µε 

τις ΕΜ∆.  

  

∆εν έχω επαρκή επαγγελµατική υποστήριξη   

∆εν αναγνωρίζεται η δουλειά µου µε µαθητές µε ΕΜ∆   

∆εν επαρκεί ο χρόνος µου για να δουλέψω µε µαθητές µε ΕΜ∆   

 

 

13.Ποια εκπαίδευση θα θεωρούσατε σηµαντική σε σχέση µε τις ΕΜ∆; 

(χρησιµοποιήστε  τους αριθµούς 1-6  µία φορά τον καθένα) 

ΘΕΜΑ ΒΑΘΜΟΣ 

Βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών  

Εντοπισµός και αξιολόγηση  

Αποτελεσµατικοί τρόποι παρέµβασης  

Τεχνικές αποτελεσµατικής διαφοροποίησης  

Επικοινωνία µε τους γονείς  

Μέριµνα για επιµόρφωση και µεταπτυχιακή ειδική εκπαίδευση  

  

 

 

 

 

Σας Ευχαριστώ!!! 
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Παράρτημα 2: Παραλειπόμενοι Πίνακες 

 

 

 

 

 

Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως την πολυπληθέστερη οµάδα του δείγματος µας αποτελούν 

οι γυναίκες με ποσοστό 92% ενώ οι άνδρες κατέχουν μόνο το 8% του δείγματος. 

 

Πίνακας που αφορά το ποιος βοηθά τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της Κύπρου στην διδασκαλία τους σε παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες. 

 Σχεδόν Πάντα Συχνά Σπάνια Ποτέ 

Κανένας 9% 9% 56% 26% 

Συνάδελφοι 4% 82% 14% 0% 

Εκπαιδευτικός 
Ειδικής Αγωγής 

15% 75% 8% 2% 

Διευθυντής 1% 21% 67% 11% 

Γονείς του 
παιδιού με 
μαθησιακές 
δυσκολίες 

2% 21% 28% 49% 

Άλλοι ειδικοί 5% 12% 23% 60% 

 

Όπως βλέπουμε πιο πάνω ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής είναι αυτός που βοηθάει τους 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχεδόν πάντα με ποσοστό 15%. Με ποσοστό 

82% οι συνάδελφοί τους  βοηθούν συχνά, σπάνια ο διευθυντής με ποσοστό 67% ενώ ποτέ δεν 

παίρνουν βοήθεια από άλλους ειδικούς με ποσοστό 60%. 

Φύλο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Άνδρας 8 8.0 8.0 8.0 

Γυναίκα 92 92.0 92.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0   
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Πίνακας που αφορά τον μέσο όρο για τα πιο συχνά σημάδια για τον εντοπισμό 

των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Ο πίνακας αυτός μας δείχνει τα πιο συχνά σημάδια για τον εντοπισμό των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες. Τα πέντε πιο συχνά σημάδια είναι πρώτο, οι σημαντικές απουσίες με 

μέσο όρο 1,98 , δεύτερο είναι η αποφυγή εργασιών με μέσο όρο 1,92 , τρίτο και τέταρτο είναι  οι 

δυσκολίες κατανόησης της λογικής των αριθμητικών μηχανισμών μαζί με τις δυσκολίες 

αυτοματοποίησης αριθμητικών δεδομένων και διαδικασιών με μέσο όρο 1,88  και πέμπτο είναι  

οι δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων με μέσο όρο 1,82. 

 

6.4.8 Πίνακας που αφορά τα δυνατά σημεία των μαθητών  με μαθησιακές 

δυσκολίες 

  Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Καλές γλωσσικές 
δεξιότητες 

Ναι 
 
Όχι 

11% 
 

89% 

11% 
 
                                  89% 

Φαντασία και 
δημιουργικότητα 

Ναι 
 
Όχι 

                                  83% 
                                     
                                  17% 

                                  83% 
                                    
                                  17% 

Report 

  

Σημαντ
ική 

καθυστ

έρηση 
επεξερ

γασίας 

πληροφ
οριών 

Δυσκολ

ίες 

στην 
επίλυσ

η 

προβλη
μάτων 

Μιικ

ρό 
διάστ

ημα 

προσ
οχής 

Σημαν
τική 

διαφο

ρά 
μεταξ

ύ 

γραπτ
ού-

προφο

ρικού 
λόγου 

Αναγνω

στικές 

δυσκολί
ες 

Απο

φυγή 

εργα
σιών 

Δυσολ

ίες 

καταν
όησης 

Γραφοκι

νητικές 

δυσκολί
ες 

Σημαν

τικές 

απουσ
ίες 

Δυσκολ

ίες 
φωνολο

γικής 

ενημερ
ότητας 

Φτωχέ

ς 
οργαν

ωτκές 

δεξιότ
ητες 

Δυσκο
λίες 

κατανό

ησης 
της 

λογική

ς των 
αριθμη

τικών 

μηχανι
σμών 

Δυσκολίε

ς στη 

αυτοματ
οποίηση 

αριθμητι

κών 
δεδομέν

ων και 

διαδικασι
ών 

Μέσ

ος 

όρος 

1.6100 1.8200 
1.66

00 
1.2700 1.3131 

1.92
00 

1.1500 1.7475 
1.980

0 
1.3600 1.8800 1.3800 1.8800 

Δείγ

μα 
100 100 100 100 99 100 100 99 100 100 100 100 100 

Std. 
Devi

ation 

.49021 .38612 
.476

10 
.44620 .46613 

.272

66 
.35887 .43667 

.1407

1 
.48242 .32660 .48783 .32660 
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Καλές τεχνικές και 
κατασκευαστικές 

δεξιότητες 

Ναι 
 
Όχι 

                                  74% 
 
                                  26% 

                                  74% 
 
                                  26% 

Καλές πρακτικές 
ικανότητες 

Ναι 
 
Όχι 

                                  67% 
 
                                  33% 

                                  67% 
 
                                  33% 

Καλές οργανωτικές 
ικανότητες 

Ναι 
 
Όχι 

                                   5% 
                                  
                                  95% 

                                   5% 
 
                                  95% 

Καλές κοινωνικές 
δεξιότητες 

Ναι 
 
Όχι 

                                  22% 
 
                                  78% 

                                  22% 
 
                                  78% 

Ιδιαίτερα ταλέντα (σπορ, 
μουσική, θέατρο) 

Ναι 
 
Όχι 

                                  93% 
                                  
                                    7% 

                                  93% 
 
                                    7% 

Καλοί στις θετικές 
επιστήμες 

Ναι  
 
Όχι 

                                  14% 
  
                                  86% 

                                  14% 
 
                                  86% 

Καλές τεχνικές ικανότητες Ναι 
 
Όχι 

                                  64% 
 
                                  36% 

                                  64% 
 
                                  36% 

 

Ο πίνακας αυτός μας δείχνει τα δυνατά σημεία που πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ότι έχουν οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Όπως θα δούμε 

πρώτο δυνατό σημείο που πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

έχουν είναι τα ιδιαίτερα ταλέντα με ποσοστό 93% . Στην συνέχεια, ακολουθούν η φαντασία και 

η δημιουργικότητα με ποσοστό 83% και τρίτο στην σειρά κατάταξης βρίσκονται οι καλές 

τεχνικές και κατασκευαστικές δεξιότητες με ποσοστό 74%. Στο τέλος βρίσκονται ο καλές 

οργανωτικές δεξιότητες με ποσοστό 5%. 
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6.4.9 Πίνακας που αφορά την αποδοχή και την ενσωμάτωση των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

 

 Σχεδόν Πάντα Συχνά Σπάνια Ποτέ 

Ενθάρρυνση και 
υποστήριξη από 
συνομήλικους 

                          20%                           73% 7% 0% 

Οι συνομήλικοι 
τους αγνοούν 

1%                           14% 72%                           13% 

Οι συνομήλικοι 
τους εξαιρούν 
από τις 
δραστηριότητες 
της τάξης 

0% 14% 74% 12% 

Οι συνομήλικοι 
τους εκφοβίζουν 

0% 7% 72% 21% 

 

Όσον αφορά την αποδοχή και την ενσωμάτωση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην 

τάξη το πιο σημαντικό είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη από τους συνομήλικούς τους με 

ποσοστό 20% ενώ αυτό που δεν πρέπει να γίνεται είναι ο εκφοβισμός από τους συνομήλικους 

τους με ποσοστό 21%. 

 

 

 

 

 

 

 

 


