
 

 

 

 

 

 

 

«Μαθησιακές ∆υσκολίες»  

Παπαγεωργίου Γιώτα 

Ψυχολόγος 

 

Μαθησιακές ∆υσκολίες 

• = προβλήµατα που εµφανίζονται στη διάρκεια της εκπαίδευσης επηρεάζοντας 

τη µάθηση, την επίδοση κ’ τη συµπεριφορά 

• Τα παιδιά διαφέρουν µεταξύ τους ανάλογα µε τα αίτια που προκαλούν τις 

δυσκολίες  

• Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες σχετίζονται µε ψυχιατρικά προβλήµατα, ειδικές 

αναπτυξιακές διαταραχές, προβλήµατα στο νοητικό δυναµικό, ιατρικές 

 καταστάσεις, ψυχολογικές-κοινωνικές  καταστάσεις  

Μαθησιακές ∆υσκολίες Ειδικού Τύπου (ΕΜ∆) 

• Μειωµένη ικανότητα του παιδιού να χρησιµοποιεί τον προφορικό και γραπτό 

λόγο ή/και να κάνει µαθηµατικούς υπολογισµούς 

• Κύριο χαρακτηριστικό των ΕΜ∆ η διαφορά ανάµεσα σε αυτό που µπορούν να 

πετύχουν µαθησιακά οι µαθητές µε φυσιολογική νοηµοσύνη και στις 

επιδόσεις που τελικά έχουν 

• 4/1 πρόβληµα αγοριών 

• 15-20% των µαθητών  

Κατηγορίες ΕΜ∆ 

1. ∆ιαταραχή Αναγνωστικών Ικανοτήτων (∆υσλεξία) 

• ∆ιαβάζουν συλλαβιστά 

• ∆εν κρατούν τη σειρά διαβάσµατος 

• ∆εν χρωµατίζουν τη φωνή τους 

• ∆εν σταµατούν σε τελεία ή κόµµα 

• Μαντεύουν λέξεις 

• Αντιστρέφουν γράµµατα κ’ αριθµούς 

• Αλλάζουν τη σειρά γραµµάτων κ’ συλλαβών 

• Παραλείπουν γράµµατα κ’ συλλαβές 

• ∆υσκολεύονται να καταλάβουν το κείµενο 

2. ∆ιαταραχή Ορθογραφικής Ικανότητας (∆υσορθογραφία) 

• Αρχικά αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην ακριβή φωνητική απόδοση της λέξης 

• Στις µεγαλύτερες τάξεις η φωνητική απόδοση βελτιώνεται 



• Παρουσιάζονται δυσκολίες στη θεµατική ή ιστορική ορθογραφία κ’ την 

µορφολογική ορθογραφία 

• Τα ορθογραφικά λάθη πληθαίνουν όταν παράγεται αυθόρµητο κείµενο, όταν        

     υπαγορεύεται άγνωστο κείµενο  

3. ∆ιαταραχή Μαθηµατικών Ικανοτήτων (∆υσαριθµησία) 

• ∆υσκολεύονται να κάνουν µαθηµατικές πράξεις 

• Χρησιµοποιούν τα δάχτυλα για τους υπολογισµούς 

• ∆εν διακρίνουν ή αναγνωρίζουν αριθµητικά σύµβολα 

• ∆εν στοιχίζουν σωστά τις µονάδες, δεκάδες  

• ∆εν υπολογίζουν κρατούµενα 

• ∆εν καταλαβαίνουν  ποσότητες κ’ µεγέθη 

• ∆εν συσχετίζουν «αριθµητικά διαστήµατα» 

• ∆εν συγκρατούν µαθηµατικές έννοιες 

• ∆υσκολεύονται να διαλέξουν τις κατάλληλες πράξεις 

• ∆υσκολεύονται να διαβάσουν χάρτες, να µάθουν την ώρα 

• ∆υσκολεύονται να µάθουν µουσικές έννοιες, να ακολουθήσουν οδηγίες σε 

αθλήµατα και τη σειρά των παικτών στα παιχνίδια  

4. ∆ιαταραχή της Γραπτής Έκφρασης 

• ∆εν διατηρούν ίσα διαστήµατα µεταξύ γραµµών, λέξεων κ’ όµοιο µέγεθος 

γραµµάτων 

• ∆εν χρησιµοποιούν κεφαλαία γράµµατα 

• Παραλείπουν ή αντιστρέφουν    γράµµατα  

• ∆εν χρησιµοποιούν σηµεία στίξης 

• ∆εν τονίζουν ή τονίζουν λανθασµένα 

• Κουράζονται εύκολα 

• ∆υσκολεύονται να κρατούν σηµειώσεις 

• Καθυστερούν να ολοκληρώσουν γραπτές εργασίες  

Μαθησιακές ∆υσκολίες Γενικού Τύπου (ΓΜ∆) 

• = χαµηλή επίδοση του µαθητή σε σχέση µε τους συνοµηλίκους στις 

προαπαιτούµενες για τον αλφαβητισµό δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, 

µαθηµατικά), που συνδέονται µε χαµηλά ή οριακά φυσιολογικό νοητικό 

δυναµικό 

• Είναι διάχυτες  

Συννοσηρότητα των Μαθησιακών ∆υσκολιών 

• Χαµηλή εικόνα εαυτού 

• Χαµηλή αυτοπεποίθηση 

• Έλλειψη αντοχής στις µαταιώσεις 

• Υπερευαισθησία στην κριτική 

• Τάσεις αποµόνωσης/ µοναξιάς 

• Αρνητικά συναισθήµατα/ καταθλιπτικές τάσεις 

• Αρνητικές στάσεις/ αντιδραστικότητα στους εκπαιδευτικούς 

• Προβληµατική/ εκρηκτική συµπεριφορά 

• ∆ΕΠΥ  

Συννοσηρότητα ΕΜ∆ και ∆ΕΠΥ 

• ∆υσλεξία: 8–39% των παιδιών µε ∆ΕΠΥ 

• ∆υσορθογραφία: 12–26% των παιδιών µε ∆ΕΠΥ 

• ∆υσαριθµησία: 12-33% των παιδιών µε ∆ΕΠΥ 

• ∆υσγραφία: 60% των παιδιών µε ∆ΕΠΥ 

• ∆υσκολία στην παραγωγή γραπτού λόγου: 50% των παιδιών µε ∆ΕΠΥ  



 

 

 

 

 

 

Ορολογία DSM – 

TR - IV  

∆ιαφορο - διάγνωση  Κριτήρια Αξιολόγησης  Εργαλεία 

Αξιολόγησης  

∆ιαταραχή της 

Ανάγνωσης  

• Νοητική 

Υστέρηση 

• Γενικές 

Μαθησιακές 

∆υσκολίες 

• Αναπτυξιακή 

∆ιαταραχή του 

Λόγου  

• Αναγνωστική 

ακρίβεια 

• Αναγνωστική 

ευχέρεια 

(ταχύτητα)  

• AΘΗΝΑΤΕΣΤ  

• ΛΑΜ∆Α 

• ΤΕΣΤ Α 

• Ορθογραφική 

δοκιµασία  

∆ιαταραχή των 

Μαθηµατικών  

• Νοητική 

Υστέρηση 

• Γενικές 

Μαθησιακές 

∆υσκολίες  

• Υπολογιστική 

ακρίβεια 

• Επίλυση 

προβληµάτων  

• NUCALC  

∆ιαταραχή της 

Γραπτής 

Έκφρασης  

• Νοητική 

Υστέρηση 

• Γενικές 

Μαθησιακές 

∆υσκολίες 

• ∆ιαταραχή της 

Ανάγνωσης 

• ∆υσορθογραφία 

• ∆υνατότητα 

οργάνωσης 

κειµένου µέσω 

σειροθέτησης 

προτάσεων  

• ΑΘΗΝΑΤΕΣΤ 

• ΛΑΜ∆Α 

• Εργαλείο 

διαγνωστικής 

διερεύνησης 

του γραπτού 

λόγου 

• Ορθογραφική 

δοκιµασία  

∆υσορθογραφία  • Νοητική 

Υστέρηση 

• ∆υσλεξία  

• Αριθµός ορθά 

διατυπωµένων 

λέξεων καθ’ 

υπαγόρευση  

• ΑΘΗΝΑΤΕΣΤ 

• ΛΑΜ∆Α 

• Ορθογραφική 

δοκιµασία  

Μαθησιακή 

∆ιαταραχή µη 

προσδιοριζόµενη 

αλλιώς 

• Νοητική 

Υστέρηση 

• ∆υσλεξία  

• Επίδοση σε τεστ 

νοηµοσύνης σε 

συσχέτιση µε 

επιδόσεις σε 

τεστ 

δεξιοτήτων 

στην ανάγνωση, 

την ορθογραφία  

• ΑΘΗΝΑΤΕΣΤ 

• ΛΑΜ∆Α 

• Ορθογραφική 

δοκιµασία  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντιµετώπιση ΕΜ∆ 

∆υσλεξία 

• Αντιµετωπίζεται συµπτωµατικά 

• ∆εν εξαλείφεται 

• Ν 3699/ 2008: ειδική µεταχείριση για τους δυσλεξικούς µαθητές 

(προφορική εξέταση, προσαρµοσµένη µέθοδος διδασκαλίας από τον 

εκπαιδευτικό) 

• Παρά την επιµονή της διαταραχής, οι µαθητές µε δυσλεξία προχωρούν 

στις ανώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης  

Αντιµετώπιση ΕΜ∆ 

∆υσορθογραφία 

• Αντιµετωπίζεται συµπτωµατικά, καθώς είναι διδασκόµενη ικανότητα η 

ορθογραφική δεξιότητα 

• Υπαρκτά περιθώρια βελτίωσης, αλλά περιορισµένα κ’ γενετικά 

προσδιορισµένα 

• Βελτιώνεται µε την πάροδο του χρόνου αλλά η επίδοση του µαθητή 

εξακολουθεί να υπολείπεται των συνοµηλίκων του  

Αντιµετώπιση ΕΜ∆ 

∆υσαριθµησία 

• Απαιτεί εστίαση: 

1. Στις αριθµητικές δεξιότητες 

2. Στην εκµάθηση του δεκαδικού συστήµατος 

3. Στη χρήση αποτελεσµατικότερων στρατηγικών στην τέλεση αριθµητικών 

πράξεων 

• Η πρώιµη παρέµβαση έχει µεγαλύτερο αποτέλεσµα  

Αντιµετώπιση ΕΜ∆ 

∆ιαταραχή της Γραπτής Έκφρασης 

• Απαιτούνται ειδικές τεχνικές εκµάθησης: 

1. ∆ιδασκαλία των βηµάτων παραγωγής κειµένου 

2. Βελτίωση της ποιότητας του γραπτού λόγου µέσω ανατροφοδότησης 

• Συχνά συνυπάρχει µε δυσλεξία,      δυσορθογραφία κ’ 

δυσγραφία  
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