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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

    Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ εζηηάζεη ζηελ αλίρλεπζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε 

θαη δηαρείξηζε ηεο δπζιεμίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Σα παηδηά κε 

δπζιεμία παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα ζηελ αλάγλσζε, γξαθή θαη 

νξζνγξαθία ιφγσ ειιηπνχο θσλνινγηθήο επίγλσζεο, θαη έηζη ε 

θαηάιιειε πξνζαξκνγή θαη ηξνπνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ 

θαζίζηαηαη επηηαθηηθή γηα ηελ δηδαζθαιία απηψλ ησλ παηδηψλ. Σα 

εξεπλεηηθά επξήκαηα ζε άιιεο ρψξεο απνδεηθλχνπλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο γλσξίδνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δπζιεμία, σζηφζν 

δελ ληψζνπλ αξθεηά ζίγνπξνη θαηά ηελ δηδαζθαιία ηνπο ιφγσ έιιεηςεο 

θαηάιιειε επηκφξθσζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία έρεη ζθνπφ κέζσ 

εκπεηξηθήο έξεπλαο λα θαηαγξάςεη ην επίπεδν γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο γηα ηελ εηδηθή αλαγλσζηηθή δπζθνιία αιιά θαη 

παξάιιεια λα εμεηάζεη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε επηκφξθσζε ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο φζνλ αθνξά 

ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο δπζιεμίαο αιιά γηα πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ 

ηελ αληηκεηψπηζή ηεο ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ππνθείκελα έξεπλαο 100 εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηελ πεξηνρή ηεο 

πφιεο ηνπ Αγξηλίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

δείρλνπλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ γηα ηελ δπζιεμία ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, σζηφζν, αμηνινγνχλ κε νπδεηεξφηεηα  ηελ 

επηκφξθσζε πνπ έρνπλ δερζεί ζε επίπεδν ζπνπδψλ. Δπίζεο, 

επηβεβαηψλεηαη ε άπνςε πσο ε επηκφξθσζε, εηδηθά ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

ηνκέα, ηνπο βνεζά λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηελ δηδαζθαιία 

δπζιεθηηθψλ παηδηψλ θαη  έηζη λα πξνζαξκφδνπλ θαηάιιεια ηελ 

δηδαζθαιία ηνπο. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ εξεπλεηηθά βήκαηα αιιά θαη 

πεξηνξηζκνί αλαθέξνληαη κεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

 Λέμεηο θιεηδηά: καζεζηαθέο δπζθνιίεο, δπζιεμία, επηκόξθσζε, 

πξνϋπεξεζία, θαηαλόεζε δπζιεμίαο,  
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ABSTRACT 

 

Several studies have focused on the detection of the views of primary 

school teachers on the understanding and management of dyslexia in 

educational practice. Children with dyslexia have deficits in reading, 

writing and spelling due to poor phonological awareness, and so the 

appropriate adjustment and modification of educational practices is 

urgently required to teach these children. Similar research findings in 

other countries show that the primary teachers know basic information 

about dyslexia, but do not feel confident enough in teaching them due to 

lack of proper training. This study aims through empirical research to 

document the level of knowledge of teacher’s primary for specific reading 

difficulty and while examining the role played by training in 

understanding the views of teachers of elementary concerning the 

theoretical background of dyslexia but practices concerning its treatment 

in schools. To conduct the research, 100 primary and special education 

teachers were used as research subjects from the city of Agrinio region. 

The results of the statistical analysis show that teachers have a decent 

knowledge level  about dyslexia satisfactorily, however, they evaluate 

with neutrality the training they have received in their preservice training. 

It is also confirmed  that  training in the field of dyslexia, especially in the 

professional field, helps them to better respond to teaching dyslexic 

children and thus to properly adjust their teaching. Suggestions for further 

research steps and limitations are stated after the discussion of the results. 

 

Keywords: learning difficulties, dyslexia, training, preservice, dyslexia 

understanding 
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 ΔΗΑΓΧΓΖ 

     

      

 

 

      Ο 21
νο

 αηψλαο απνηέιεζε ην κεηαίρκην γηα ηελ ζεκαληηθή αιιαγή 

πνπ δηαδξακαηίζηεθε ζηνλ ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο. 

Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ν ρψξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο ήξζε ζε επαθή κε λέεο ηδέεο θαη κεζφδνπο, ψζηε 

επίθεληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο λα απνηειεί ν καζεηήο θαη ε 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ.  

       Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζε, 

εθαξκφζηεθαλ λνκνζεζίεο  πνπ κεξίκλεζαλ αιιά θαη κεξηκλνχλ γηα 

ηελ πξναγσγή ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο. Ζ γλψζε ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε 

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ φπνησλ δπζθνιηψλ πξνθχπηνπλ ζηελ καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Δίλαη παξαδεθηφ πσο ηα γλσζηά θαη θαζηεξσκέλα 

δηδαθηηθά κνληέια πνπ εθαξκφδνληαη κε ζηφρν ηελ νκνηφκνξθε 

κάζεζε θαη αλάπηπμε, δελ γλσξίδνπλ ηδηαίηεξε επηηπρία ζηα παηδηά 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ επηηπρήο δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ κε 

Μαζεζηαθέο δηαηαξαρέο απαηηεί φρη κφλν κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο θαηάζηαζεο απηψλ ησλ παηδηψλ ζε λνεηηθφ αιιά θαη ιεηηνπξγηθφ 

επίπεδν αιιά θαη ηελ πηνζέηεζε  θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη πιηθψλ 
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δηδαζθαιίαο πνπ λα πξνζαξκφδνληαη ηφζν ζηνλ ξπζκφ κάζεζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ φζν θαη ζηα ελδηαθέξνληα ηνπο. 

   ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θπκαίλεηαη θαη ε παξνχζα εξεπλεηηθή 

εξγαζία, ε νπνία επηρεηξεί λα εμεηάζεη θαη λα δηεξεπλήζεη ην επίπεδν 

γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν 

γλσξίδνπλ γηα ηελ ζεκαηηθή πεξηνρή ηεο  δπζιεμίαο θαη πσο 

ελαιιάζζνπλ ηελ δηδαζθαιία ηνπο θαηάιιεια ψζηε λα 

δηαθνξνπνηεζεί ην δηδαθηηθφ θνκκάηη. Φπζηθά, ε δηαθνξνπνίεζε 

ζηελ δηδαζθαιία δελ είλαη έλα κέξνο πνπ αθνξά κφλν ηνπο 

δπζιεθηηθνχο καζεηέο θαη ηελ καζεζηαθή ηνπο πνξεία, αιιά 

απνηειεί βαζηθφ ππφβαζξν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ζρεδηαζκνχ 

ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ψζηε ην θάζε κάζεκα λα ζπλαληά ηφζν ηηο 

αλάγθεο φζν θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θάζε αηφκνπ. Παξάιιεια, ν 

παξάγνληαο ηεο επηκφξθσζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο ζρεηηθά κε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, 

ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε απνηειεί ζεκείν-θιεηδί ζηελ παξνχζα 

εξεπλεηηθή εξγαζία, ε νπνία   ρσξίδεηαη  δχν κέξε: έλα ζεσξεηηθφ 

κέξνο κε ηξία θεθάιαηα θαη ην δεχηεξν  κέξνο   πνπ αθνξά ην 

εξεπλεηηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο. 

    πγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ εηδηθή αλαγλσζηηθή 

δπζθνιία (δπζιεμία),πνπ απνηειεί θαη ην θεληξηθφ ζέκα ηεο 

εξγαζίαο. Δπηρεηξείηαη κηα γεληθή πξνζέγγηζε ηεο ζεκαηηθήο πεξηνρήο 

ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ αιιά θαη ηνπ νξηζκνχ ηνπο  ψζηε λα 

θαηαζηεί θαλεξφ πσο πξφθεηηαη γηα έλα ζέκα κε αξθεηά «βαζχ» 

παξειζφλ , σζηφζν πξφζθαηα  αλαγλσξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ιφγσ 

ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηελ ζρνιηθή ηάμε. Γηα απηφ ην ιφγν, γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε αιιά θαη ζηελ θαηαγξαθή αηηηψλ ζηα νπνία 

νθείιεηαη ε χπαξμε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαζψο θαη ελδεηθηηθά 

ζηάδηα πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί θαηάιιεια έλα εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα γηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Βαζηθφ ζέκα 

αλάιπζεο ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην  είλαη ε  δπζιεμία, γηα ηελ 



 
 

13 
 

νπνία παξαηίζεληαη αληηπξνζσπεπηηθή νξηζκνί ζρεηηθά κε απηήλ 

αιιά θαη θαηαγξαθή ησλ ηχπσλ απηήο. Παξάιιεια, νπζηαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ δπζιεμία ζε δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο θπξίσο αλαιχνληαη κε 

ιεπηνκέξεηα, ψζηε λα γίλεη ζαθέο ην θάζκα ζην νπνίν εθδειψλεηαη 

ηφζν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα αιιά θαη ζηελ ζρνιηθή δσή. 

    ην δεχηεξν θεθάιαην νξηνζεηείηαη ε έλλνηα ηεο θσλνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο θαη παξαηίζεληαη ηα ζηάδηα αλάπηπμήο ηεο, ελψ 

παξάιιεια εμεηάδεηαη ελδειερψο θαη ε ζεψξεζε κε βάζε ηελ νπνία 

ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. Δπί πξνζζέησο, ηνλίδεηαη ζηελ ίδηα 

ελφηεηα πσο  ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο αλαγλσζηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο  ελψ παξαηίζεληαη 

βήκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο αμηνινγείηαη ε ίδηα ε 

θσλνινγηθή επίγλσζε. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο δπζιεμίαο απνηειεί 

επίζεο θαίξην ζεκείν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ θαζψο 

αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ηξφπνη θαη πξαθηηθέο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί 

λα αληηκεησπηζηεί ε δπζιεμία ζηηο πεξηνρέο ηεο αλάγλσζεο, ηεο 

νξζνγξαθίαο θαη ηεο θαηαλφεζεο, ελψ εηδηθά γηα ηελ ζρνιηθή 

αίζνπζα θαη εθπαηδεπηηθή πξάμε είλαη νπζηψδεο ε πηνζέηεζε θαη 

εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη δηεμνδηθά ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην. 

Πξηλ νινθιεξσζεί ε αλάιπζε ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ, γίλεηαη 

αμηνζεκείσηε αλαθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο. Καζψο πεξλά ν θαηξφο θαη νη εθπαηδεπηηθέο ηδέεο 

αιιάδνπλ ζπλερψο, ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζαλ ηδέα, 

πξνβάιιεη ζπλερψο επηηαθηηθά πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ φινη νη 

καζεηέο απφ απηήλ. Δηδηθφηεξα, ζην θεθάιαην απηφ  επηρεηξείηαη ε 

πξνζέγγηζε ηνπ νξηζκνχ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο  δηδαζθαιίαο αιιά 

θαη πνηνπο δηδαθηηθνχο ηνκείο αθνξά απηή ζηελ πξάμε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ,  επηρεηξείηαη κηα 

ζπδήηεζε ηεο ζέζεο φζνλ αθνξά αλ ε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο  πξέπεη λα αθνξά κφλν ηνπο δπζιεθηηθνχο καζεηέο ή 

γεληθά φιε ηελ ηάμε, αθνχ πξφθεηηαη γηα γεληθή αξρή πνπ ζέηεη θάζε 
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καζεηή ζην επίθεληξν. Γηα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην 

νπνίν επεξεάδεηαη ηφζν απφ εμσηεξηθνχο ζεζκηθνχο παξάγνληεο φζν 

θαη απφ εζσηεξηθνχο,  ε δηαθνξνπνίεζε  ηεο δηδαζθαιίαο ίζσο 

θαληάδεη δχζθνιν εγρείξεκα θαη απηφ αλαιχεηαη θαη ζε απηφ ην 

θεθάιαην επίζεο. 

    Σν ηξίην θεθάιαην   ηεο εξγαζίαο  παξαζέηεη επξήκαηα εξεπλψλ 

ζρεηηθά κε ηελ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηηο γλψζεηο ηνπο 

γηα ηελ δπζιεμία. Παξαηίζεληαη  έλα εθηελέο ζεκείν ζε απηφ ην 

εξεπλεηηθφ θνκκάηη, ζην νπνίν εμεηάδνληαη νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο γηα ηελ δπζιεμία κε αλαθνξέο ζε 

αληηιήςεηο γηα ηελ δπζιεμία, ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αιιά θαη ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο. Δπίζεο, αλαιχεηαη ηδηαίηεξα ε θαηάζηαζε θαηά ηελ 

νπνία νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο έρνπλ ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

ειιηπή γλψζε ζρεηηθά κε ηελ δπζιεμία αιιά θαη ηη επηπηψζεηο έρεη 

απηφ ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, βαζηθή 

θαζίζηαηαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ζεκαηηθή πεξηνρή 

ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ψζηε λα ππάξρεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

πνζνζηφ δηαρείξηζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα. 

     ην δεχηεξν κέξνο, ην ηέηαξην θεθάιαην  αλαθέξεηαη δηεμνδηθά 

ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ θνκκαηηνχ, ην 

δείγκα, ηε κέζνδν αλάιπζεο αιιά θαη ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα κε βάζε ηε ζεκαηηθή. Βαζηθφ ζέκα 

ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλίρλεπζε ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ δπζιεμία αιιά θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ απηήο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηελ ψξα ηεο 

δηδαζθαιίαο. Ζ έξεπλα έγηλε κε ηελ δηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ θαη κε 

ηελ αλάινγε αλάιπζε πξνέθπςαλ απνηειέζκαηα, γηα ηα νπνία 

γίλεηαη  κηα πξνζεγγηζηηθή ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο ζε 

πην δηεμνδηθφ θαη αλαιπηηθφ επίπεδν   ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο πνπ 

αλαιχεηαη. Παξάιιεια, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα εγρείξεκα 

πξνζέγγηζεο απφςεσλ θαη φρη κηα θαζνιηθή έξεπλα κεγάιεο 

εκβέιεηαο, παξαηίζεληαη ζην θεθάιαην απηφ ηφζν νη πεξηνξηζκνί ηεο 

έξεπλαο φζν θαη πηζαλέο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα κε βάζε 
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ηελ ζεκαηηθή απηή αιιά θαη ηνλ άμνλα ζηνλ νπνία θπκαίλεηαη. 

ζπδήηεζε ζην  πέκπην θαη ηειεπηαίν  ηεο παξνχζεο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο. 

     Πξφθεηηαη γηα κηα έξεπλα πνπ επηθεληξψλεηαη θαζαξά ζηελ 

δπζιεμία, θαη ζην πσο ε επηκφξθσζε θαη ελεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο ζπκβάιιεη ψζηε απηή 

γίλεηαη αληηιεπηή αιιά θαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη έλαο 

δπζιεθηηθφο καζεηήο λα θαζίζηαληαη αληηκεησπίζηκεο κε αλάινγεο  

ηξνπνπνηήζεηο κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε ρσξίο λα πεξηζσξηνπνηείηαη 

ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο αιιά λα απνηειεί 

εμίζνπ ελεξγεηηθφ κέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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              Γεληθά γηα ηηο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο   
    

      Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο απνηεινχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα 

πξφβιεκα αηρκήο γηα ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ 

αθνξά ρηιηάδεο καζεηέο θαη καζήηξηεο θαη απαζρνιεί κε έληαζε ηφζν 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ηνπο γνλείο. Μεγάινο αξηζκφο καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ ηφζν ζηελ πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, απνηπγράλνπλ θαζεκεξηλά θαζψο ζηεξνχληαη έγθαηξεο 

αλίρλεπζεο ησλ Μαζεζηαθψλ ηνπο Γπζθνιηψλ ή απνηειεζκαηηθήο 

εθπαηδεπηηθήο ζηήξημεο. Πνιινί απφ απηνχο πξνρσξνχλ απνηπγράλνληαο 

ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα ρσξίο θαλ λα γλσξίδνπλ φηη αληηκεησπίδνπλ 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ελψ άιινη αγσλίδνληαη λα αμηνπνηήζνπλ 

νηηδήπνηε πξνζθέξεηαη ζεζκηθά γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο.  

   Οη καζεηέο απηνί ζπρλά απνγνεηεχνληαη, πεξηζσξηνπνηνχληαη, ηα 

παξαηνχλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εθπαηδεπηηθνί αλαδεηνχλ κφλνη ηνπο 

ηξφπνπο θαηαλφεζεο θαη ππνζηήξημεο, ρσξίο έλα ζεζκηθφ ππνζηεξηθηηθφ 

πιαίζην θαη ρσξίο εμεηδηθεπκέλε ζρεηηθή επηκφξθσζε. Αηζζάλνληαη 

ζπρλά αλεπαξθείο θαη αλαπνηειεζκαηηθνί, ελψ  νξηζκέλνη απφ απηνχο 

αλαδεηνχλ επηκφξθσζε κε πξνζσπηθή ηνπο πξσηνβνπιία. Σελ εηθφλα 

ζπκπιεξψλνπλ νη γνλείο, πνπ αγρσκέλνη, απνγνεηεπκέλνη θαη ζπρλά ζε 

ζχγρπζε πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ιχζεηο γηα ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

ησλ παηδηψλ  ηνπο ζπρλά έμσ απφ ην ζρνιείν, κε πςειφ ρξεκαηηθφ θαη 

ςπρηθφ θφζηνο θαη κε αβέβαηα απνηειέζκαηα. Αλαθαιχπηνπλ ζπρλά φηη 

έρεη ραζεί πνιχηηκνο ρξφλνο, φηη έρνπλ πηζηέςεη ζε κε ηεθκεξησκέλεο 

«ζεξαπείεο» θαη φηη νη αηνκηθέο ιχζεηο δελ είλαη πάληα απνηειεζκαηηθέο 

(Παληειηάδνπ & Μπφηζαο, 2007). 

   ηελ Διιάδα ε κειέηε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ μεθίλεζε ζηηο 

αξρέο ηνπ ’80 (Πφξπνδαο, 1981) θαη αλαδείρζεθε σο πξφβιεκα κεηά ην 

1985 κε ηε ζέζπηζε εηδηθψλ κέηξσλ θπξίσο γηα ηε ζρνιηθή αμηνιφγεζε 

καζεηψλ κε δπζιεμία ζην λφκν 1143/8, σζηφζν ηα επξήκαηα θαη γεληθά 



 
 

19 
 

νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο δελ είλαη αθφκε ηθαλνπνηεηηθέο ζε αξηζκφ. 

Απφ ηελ άιιε, νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ ζπλδεζεί ζηελά κε ηελ 

ζρνιηθή επίδνζε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαζψο θαη κε ηελ βαζκνινγία ζηα 

ζρνιηθά καζήκαηα, γηα απηφ θαη νη πξψηεο ελέξγεηεο γηα ηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο αθνξνχζαλ ηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο πνιηηείαο γηα 

αληηθαηάζηαζε ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ κε αληίζηνηρεο πξνθνξηθέο. 

Παξάιιεια, κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ φξνπ «καζεζηαθή δπζθνιία» θαη 

ηελ ζπρλή ρξήζε ηνπ, ρσξίο λα έρνπλ ηεζεί ή απνζαθεληζηεί φξηα θαη 

ιεηηνπξγηθά πιαίζηα, αλαπηχρζεθε ε ηάζε, θάζε δπζθνιία ή ελδερφκελν 

ρακειήο επίδνζεο λα απνδίδεηαη απιά κε ηνλ φξν «καζεζηαθή 

δπζθνιία». Απηφ είρε σο απνηέιεζκα θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα 

απαιιάζζνληαη απφ νπνηαδήπνηε ιαλζαζκέλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

πηνζεηνχζαλ, απφ ηελ άιιε  ζε θάζε παηδί πνπ αληηκεηψπηδε θάπνηα 

καζεζηαθή δπζθνιία, ηνπο απνδίδνληαλ ν ραξαθηεξηζκφο ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη θπξίσο ηεο δπζιεμίαο. 

 

 

                      1.1.Οξηζκόο Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ 

       

     Ζ πξαγκάησζε ησλ επηθνηλσληαθψλ πξνζέζεσλ ζε γισζζηθά πιαίζηα  

θαζψο θαη ε εξκελεία ησλ πξνζέζεσλ πνπ ελππάξρνπλ ζηα εθθσλήκαηα 

ησλ άιισλ βαζίδεηαη πάληα ζηελ ηθαλφηεηά καο λα ιάβνπκε ππφςε πψο 

επεξεάδεη ην θπζηθφ, γισζζηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ηελ φιε 

δηαηχπσζε ησλ γισζζηθψλ εθθξάζεσλ. Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, απνηεινχλ επίθεληξν ελδηαθέξνληνο πνιιψλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ,  ελψ ζπζζσξεπκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ 

έρνπλ πξνθχςεη αλαθέξνληαη ζε πηζαλά αίηηα, ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη 

ςπρνθνηλσληθέο παξακέηξνπο.  

   ην επηζηεκνληθφ πεδίν ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ππάξρνπλ 

ζπζζσξεπκέλα εκπεηξηθά δεδνκέλα, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα, ηα 

νπνία έρνπλ δηεπξχλεη ηηο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο, 

δελ έρνπλ δψζεη φκσο απαληήζεηο ζε βαζηθά εξσηήκαηα, έηζη ψζηε λα 

πξνσζεζεί ε βαζηθή ζεσξία θαη έξεπλα. Παξάκεηξνη πνπ έρνπλ 
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δηεξεπλεζεί ηδηαίηεξα αθνξνχλ είδε ιαζψλ ζε ηνκείο αλάγλσζεο, γξαθήο 

θαη νξζνγξαθίαο, ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη πην 

πξφζθαηα ηεο κνξθνζπληαθηηθήο δνκήο ζηελ αλάγλσζε, ζηε γξαθή θαη 

ζηελ νξζνγξαθία, ηδηαηηεξφηεηεο  θαζψο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ 

αξηζκεηηθή ιεηηνπξγία. Δπίζεο έρνπλ δηεξεπλεζεί γλσζηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ή αδπλακίεο ησλ παηδηψλ ζε αληηιεπηηθέο θαη γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο (έλλνηεο ρψξνπ-ρξφλνπ, δηάθξηζε κνξθήο-πιαηζίνπ, 

κλεκνληθή ιεηηνπξγία θ.α.) απηψλ ησλ δπζθνιηψλ (Σδνπξηάδνπ, 2007). 

      ήκεξα παξαηεξείηαη ε ηάζε ψζηε νη καζεζηαθέο  δπζθνιίεο λα 

απνηεινχλ πεδίν ζπζηεκαηηθφηεξεο δηεξεχλεζεο θαη αλάιπζεο. 

Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί δελ αθήλνπλ ηνπο καζεηέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ θάπνηα δπζθνιία αβνήζεηνπο, αληίζεηα είλαη πξφζπκνη λα 

ζπκβνπιεχνπλ ηνπο γνλείο γηα ην δπλακηθφ ηνπ παηδηνχ ηνπο αιιά θαη νη 

ίδηνη λα πηνζεηνχλ ζπλερψο λέεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηνπο 

καζεηέο απηνχο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνπλ ηα νπνηαδήπνηε εκπφδηα 

κπνξεί λα πξνθχπηνπλ ζηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Μαθξηά φκσο απφ ην 

εηζαγσγηθφ πιαίζην, ηη είλαη ζηελ νπζία νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο; Πνηνο 

είλαη ν νξηζκφο ηνπο θαη ηη πεξηιακβάλνπλ απηέο σο ραξαθηεξηζηηθά, 

πφηε αθξηβψο έλα παηδί ραξαθηεξίδεηαη σο καζεηήο κε  καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. 

   Ο φξνο «καζεζηαθέο δπζθνιίεο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 

έλα ζχλνιν δηαηαξαρψλ πνπ κεηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα 

επηθνηλσλήζεη ή λα κάζεη, δειαδή ζε δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

κάζεζε θαη κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ ιφγνπ θαη ηεο γιψζζαο. Πξφθεηηαη γηα 

έλα πνιπζπιιεθηηθφ φξν πνπ κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε πνιχ 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, φπσο: δπζθνιίεο αληίιεςεο, εγθεθαιηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο, απηηζκφ, δπζιεμία, αλαπηπμηαθή αθαζία θ.α. Ζ πξψηε 

θνξά πνπ ν φξνο «καζεζηαθή δπζθνιία» εκθαλίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία 

ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη ην 1962, απφ ηνλ Samuel Kirk (Hammill, 1990), 

ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε απηφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν φξν γηα λα αλαθεξζεί 

ζηελ πεξίπησζε ελφο παηδηνχ θαη ηελ αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο 

εκθαλείο ηθαλφηεηεο ηνπ λα κάζεη κε βάζε ηα ζηάδηα ηεο ηππηθήο 

γισζζηθήο θαη γλσζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ ηειηθή ηνπ απόδνζε.  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%83%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1963
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      χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ ηειεπηαίν επξέσο απνδεθηφ απφ ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα νξηζκφ: «Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη έλαο 

γεληθφο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα αλνκνηνγελή νκάδα δηαηαξαρψλ, νη 

νπνίεο εθδειψλνληαη κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ πξφζθηεζε θαη 

ρξήζε ηθαλνηήησλ αθξφαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο, ζπιινγηζκνχ, 

ή καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ. Οη δηαηαξαρέο απηέο είλαη εγγελείο ζην 

άηνκν θαη απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Μάιηζηα, είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο. Με ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα ζε  ζπκπεξηθνξέο απηνειέγρνπ, θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Απηά ηα πξνβιήκαηα σζηφζν δελ 

ζπληζηνχλ απφ κφλα ηνπο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Αλ θαη νη Μαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη καδί κε άιιεο θαηαζηάζεηο κεηνλεμίαο 

(π.ρ. αηζζεηεξηαθή βιάβε, λνεηηθή πζηέξεζε, ζνβαξή ζπλαηζζεκαηηθή 

δηαηαξαρή) ή λα δέρνληαη ηελ επίδξαζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, φπσο 

είλαη νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη ε αλεπαξθήο ή αθαηάιιειε 

δηδαζθαιία, απηέο δελ είλαη ην άκεζν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ 

θαηαζηάζεσλ (Hammil,1990). 

   Μηα πξνζεθηηθή αλάιπζε ηνπ παξαπάλσ δνζέληνο  νξηζκνχ , βνεζά 

ζεκαληηθά ζηελ απνζαθήληζε ηνπ πεδίνπ απηνχ πνπ θέξεηαη κε ηνλ φξν 

«Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο»  θαη επηηξέπεη λα εζηηάζνπκε ζε βαζηθά 

ζεκεία φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ θαη ηνλ ηξφπν εμέηαζεο θαη δηεξεχλεζεο 

απηψλ ησλ δπζθνιηψλ. Ζ Παληειηάδνπ(2009) θξνληίδεη πνιχ ελδεηθηηθά 

λα επηζεκάλεη ηα βαζηθά ζεκεία ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηα νπνία 

είλαη ζεκαληηθφ λα επηθεληξσζεί ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θάζε θνξά. 

 Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο απνηεινχλ κηα αλνκνηνγελή νκάδα 

δηαηαξαρώλ θαζψο εθδειψλνληαη δηαθνξνπνηεκέλα άιινηε κε 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη άιινηε  κε δπζθνιία εληνπηζκνχ θαη 

αηηηνινγίαο. 

 Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο εθδειψλνληαη πάληνηε κε ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο ζηε κάζεζε θαη ζηελ πξόζθηεζε γλώζεσλ, ζπλδένληαη 

κε ηελ ζρνιηθή απνηπρία γη απηφ θαη ζπλήζσο έλα παηδί πνπ 
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παξνπζηάδεη καζεζηαθή δπζθνιία εκθαλίδεηαη κε ηελ θιηληθή 

εηθφλα ελφο παηδηνχ πνπ απνηπγράλεη ζην ζρνιείν. 

 Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο  αθνξνχλ κηα ελδνγελήο δηαηαξαρή θαη 

ζπλεπώο όρη απνηέιεζκα εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ, θαη θπξίσο  ηελ 

ππφζεζε πσο ππάξρεη κηα λεπξνινγηθή δπζιεηηνπξγία  ε νπνία 

είλαη ππεχζπλε γηα ην θάζκα ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, 

σζηφζν ηα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα δελ είλαη ηθαλά λα 

αληρλεχζνπλ ηελ χπαξμή ηεο. 

    Έθηνηε βέβαηα,  έρνπλ δηαηππσζεί αξθεηνί πξνζεγγηζηηθνί νξηζκνί θαη 

ζρεηηθέο ζεσξίεο αλάινγα κε ηελ θπξίαξρε αληίιεςε θάζε επνρήο 

ζρεηηθά κε ηε θχζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα 

εξεπλεηηθφ πεδίν πνπ εκπινπηίδεηαη ζπλερψο κε θάζε θνξά λέα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη γηα απηφ ην ιφγν, ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηνπ νξηζκνχ. Ζ 

αλάδεημε ησλ παξαγφλησλ απηψλ σζηφζν πνπ αθνξνχλ ηηο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο θαη ε θαηάιιειε πξνζαξκνγή θαη ηξνπνπνίεζή ηνπο ζηα 

πιαίζηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί ζεκαληηθφ ππφβαζξν γηα 

ηελ πξφβιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, ψζηε ν 

καζεηήο πνπ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο λα κελ απνθιείεηαη απφ ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. Δηδηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε απνζαθήληζε ησλ θαηεγνξηψλ 

ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζα  βνεζνχζε ζεκαληηθά ζηνλ θαηάιιειν 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, ε αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ 

αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ θαηάιιειε 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε θαη αλαηξνθνδφηεζε. 

 

 

                     1.2.Σαμηλόκεζε Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ  

     Σν εχξνο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ φπσο πξναλαθέξζεθε, 

πνηθίιιεη ηφζν ζε αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  φζν θαη ζε παξάγνληεο 

πνπ αθνξνχλ ην πνιηηηζκηθφ αιιά θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ . Δίλαη 

γλσζηφ πσο θάζε καζεζηαθή δπζθνιία-δηαηαξαρή έρεη 

εμαηνκηθεπκέλν ραξαθηήξα, νξηζκέλε  κνξθή θαη δηαθνξεηηθή 

πνιππινθφηεηα γηα ην θάζε άηνκν. Οη καζεζηαθέο δηαηαξαρέο 
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εκθαλίδνπλ νκνινγνπκέλσο θαη δηαθνξεηηθή θαηλνκελνινγία θαη 

πνιπεηδή θαηλνκελνινγία, θαη σο εθ ηνχηνπ  κηα κφλν  

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ εθηηκάηαη πσο δελ 

είλαη δπλαηή, ιφγσ αθξηβψο απηήο ηεο πιεζψξαο ησλ ζπκπησκάησλ.  

    Αξρηθά λα επηζεκαλζεί πσο ππάξρνπλ δύν είδε Μαζεζηαθώλ  

Γπζθνιηώλ:  

1. Γεληθέο(πλήζσο Γεπηεξνγελείο – Δμσγελείο - Πεξηβαιινληηθήο 

Αηηηνινγίαο, ζηηο νπνίεο ην παηδί πζηεξεί ζε φια ηα είδε 

καζεκάησλ θαη ππφ φιεο  ηηο ζπλζήθεο( είηε αθνξά γξαπηή 

εμέηαζε είηε πξνθνξηθή ζηα πιαίζηα ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο)  

2.  Δηδηθέο( Πξσηνγελείο - Βηνινγηθήο αηηηνινγίαο ή λεπξνινγηθήο 

θχζε), ζηηο νπνίεο ην παηδί πζηεξεί ζε νξηζκέλα είδε καζεκάησλ 

(π.ρ. ζηα γισζζηθά), ελψ ζε άιια κπνξεί λα αξηζηεχεη (π.ρ. ζηα 

πξαθηηθά) θαη λα πζηεξεί κφλνλ ζε νξηζκέλεο κφλνλ ζπλζήθεο 

(π.ρ. ζηα γξαπηά) 

       Ζ «Ταμηλόκεζε ICD 10 Ψπρηθώλ Γηαηαξαρώλ θαη Γηαηαξαρώλ 

ηεο Σπκπεξηθνξάο» νξίδεη ηηο εηδηθέο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ησλ 

ζρνιηθψλ ηθαλνηήησλ ρξεζηκνπνηψληαο πέληε θξηηήξηα. Ζ 

ηαμηλφκεζε πνπ πξνηείλεη είλαη ε εμήο: 

* Δηδηθή δηαηαξαρή ηεο αλάγλσζεο 

* Δηδηθή δηαηαξαρή ηνπ ζπιιαβηζκνχ 

* Δηδηθή δηαηαξαρή ησλ αξηζκεηηθψλ ηθαλνηήησλ 

* Μεηθηή δηαηαξαρή ησλ ζρνιηθψλ ηθαλνηήησλ 

* Άιιεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ησλ ζρνιηθψλ ηθαλνηήησλ 

* Αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ησλ ζρνιηθψλ ηθαλνηήησλ, κε 

θαζνξηδνκέλε 

     Δπνκέλσο, κηα ζρεηηθή θαηαηνπηζηηθή ηαμηλφκεζε ηεο ηππνινγίαο 

ησλ δπζθνιηψλ απηψλ σζηφζν είλαη δπλαηή θαη βνεζά ζεκαληηθά 

ψζηε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ λα αληρλεπζνχλ επθνιφηεξα 

θαη λα αληηκεησπηζζνχλ θαη απνηειεζκαηηθφηεξα. Παξαθάησ 

παξαηίζεληαη νη πην αληηπξνζσπεπηηθέο ηαμηλνκήζεηο ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Δίλαη αιήζεηα πσο νη θαηεγνξηνπνηήζεηο 
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απηέο κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα αξρίδνπλ δεηιά δεηιά λα γίλνληαη 

γλσζηέο ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη 

ελδεηθηηθά  ηα κνληέια ηαμηλφκεζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ κε 

βάζεη ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο θάζε θνξά 

      Μηα απφ ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο ηαμηλνκήζεηο αθνξά ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ δηαηαξαρψλ αλάινγα κε ην πνπ 

εληνπίδεηαη ε δπζθνιία. πγθεθξηκέλα, κηα βαζηθή σζηφζν απιή 

ηαμηλφκεζε έρεη σο εμήο: 

 Γπζθνιίεο ιόγνπ θαη νκηιίαο: πξφθεηηαη γηα δπζθνιίεο ζηελ 

παξαγσγή θαη θαηαλφεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Σέηνηεο κπνξεί 

λα αθνξνχλ ηελ παξαγσγή ήρσλ (άξζξσζε), ηε κεηαηξνπή ηδεψλ 

ζε ιφγν (έθθξαζε) ή ηελ θαηαλφεζε ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ 

ζπλνκηιεηή, δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ ιεθηηθή 

κεηάδνζε. 

 Γπζθνιίεο γξαπηνύ ιόγνπ: νη δπζθνιίεο απηέο κπνξεί λα 

αθνξνχλ πξνβιήκαηα ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, 

πξνβιήκαηα νξζνγξαθίαο θαη γεληθφηεξα δπζρέξεηα ζηελ 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. ε απηέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

επξέσο γλσζηή πεξίπησζε ηεο δπζιεμίαο (ζπρλά αλαθέξεηαη θαη 

σο εηδηθή αλαγλσζηηθή δπζθνιία), γηα ηελ νπνία ζα γίλεη 

εθηελέζηεξνο ιφγνο ζηελ ζπλέρεηα. 

 Γπζθνιίεο ζηελ καζεκαηηθή ηθαλόηεηα: ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

εκπίπηνπλ δπζθνιίεο πνπ ζηελ αλαγλψξηζε αξηζκψλ θαη 

καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ, ζηελ απνκλεκφλεπζε ηεο πξνπαίδεηαο, 

ζηελ θαηαλφεζε αθεξεκέλσλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ζηελ 

επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο (δπζθνιίεο γξαπηνχ ιφγνπ), 

πξφθεηηαη γηα κνξθέο καζεζηαθήο δπζθνιίαο πνπ, γηα πξνθαλείο 

κάιινλ ιφγνπο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αληρλεχνληαη επθνιφηεξα 

κεηά ηελ έληαμε ηνπ παηδηνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ρακειή επίδνζε θαη ηελ ζρνιηθή απνηπρία. 

 Άιιεο δπζθνιίεο: ζε απηή ηε θαηεγνξία εληάζζνληαη δπζθνιίεο 

νη νπνίεο επεξεάδνπλ ζαθψο ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%83%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AF%CE%B1
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κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θάησ απφ ηνλ φξν "καζεζηαθέο δπζθνιίεο", 

ρσξίο λα εκπίπηνπλ ζε κία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Σέηνηεο 

είλαη νη νπηηθν-θηλεηηθέο δηαηαξαρέο ή θαη δπζθνιίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ειιεηκκαηηθή πξνζνρή θιπ. 

     Πέξα απφ ηηο θιαζζηθέο ηαμηλνκήζεηο ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ κε βάζε ηελ ηθαλφηεηα ή κε ζε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα είηε γισζζηθφ είηε γξαθηθφ είηε αλαγλσζηηθφ ή καζεκαηηθφ, 

ππάξρνπλ θαη ζρεηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ ζέηνπλ ζε ζεηξά ηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε βάζε παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε, ηα ειιείκκαηα ζηελ κάζεζε 

θαη ηελ αθφινπζε έιιεηςε θηλήηξσλ.  Ηδηαίηεξα θαηαηνπηζηηθή θαη 

ελδεηθηηθή κε βαζηθή παξάκεηξν ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην 

ππνζηήξημεο, κηαο θαη πξφθεηηαη γηα καζεζηαθέο δπζθνιίεο, είλαη ην 

κνληέιν θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ Bach κε βάζε ην επίπεδν παξνρήο 

ηεο εηδηθνπαηδαγσγηθήο αλάγθεο(Αιεμφπνπινο,2005), ην νπνίν 

αλαιχεηαη φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 

Μνληέιν Σαμηλφκεζεο κε βάζε ην επίπεδν ηεο εηδηθνπαηδαγσγηθήο 

αλάγθεο. (Bach 1999) 

 1
ε
 Βαζκίδα-Αλάγθε γηα ζπκπιεξσκαηηθή εηδηθνπαηδαγσγηθή 

ππνζηήξημε: ε βαζκίδα απηή ζπλδέεηαη κε ειαθξηάο κνξθήο δπζθνιίεο 

ζε ηνκείο ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

 2
ε
 Βαζκίδα-Αλάγθε γηα απμεκέλε εηδηθνπαηδαγσγηθή ππνζηήξημε: 

Αθνξά επίκνλε θαη ζεκαληηθή δπζθνιία ζηελ κάζεζε , ελψ ηίζεηαη 

νπζηψδεο ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο θαη θαζνδήγεζεο ζην παηδί πνπ 

αληηκεησπίδεη ηηο δπζθνιίεο ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. 

3ε Βαζκίδα-Αλάγθε γηα ζπλερή εηδηθνπαηδαγσγηθή ππνζηήξημε: 

αθνξά έληνλε, δηαξθή θαη ζνβαξή  δηαηαξαρή ζε φιε ηε καζεηηθή 

πνξεία ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζπλήζσο εθηείλεηαη θαη εθηφο 

ζρνιείνπ Ο Αιεμφπνπινο (2011) ζε ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ αλαθέξεη 

θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ κε βάζε ηνπο 
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Betz θαη Breuninger. Ζ δηάθξηζε απηή ησλ «καζεζηαθψλ 

πξνβιεκάησλ» ζηε γεξκαληθή βηβιηνγξαθία ζπλδέεηαη θαη κε ηελ 

θαζηεξσζείζα δηάθξηζε ηνπ Bach (1999) ησλ καζεζηαθψλ δηαηαξαρψλ 

αλάινγα κε ηελ έθηαζε, ηε ζνβαξόηεηα θαη ηε δηάξθεηα ησλ δπζθνιηψλ. 

Ζ παηδαγσγηθή ζεκαζία ησλ ηαμηλνκήζεσλ απηψλ έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο πσο επηηξέπνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ θαη δηαηαξαρψλ ζε ηξία επίπεδα: α) ησλ ειαθξψλ, β) ησλ 

κέηξησλ θαη γ) ησλ ζνβαξψλ δπζθνιηψλ.  

     Ζ αληίζηνηρε ηαμηλφκεζε πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Bach (1999) ζην 

θιαζζηθφ ηνπ έξγν
  

«Σα ζεκέιηα ηεο Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο» γίλεηαη κε 

βάζε ηελ «έθηαζε ησλ ζπλεπεηψλ» απφ ηελ χπαξμε ελφο καζεζηαθνχ 

πξνβιήκαηνο. Ζ έλλνηα ησλ ζπλεπεηψλ ή δεκηψλ απφ ηελ εθδήισζε 

ελφο καζεζηαθνχ πξνβιήκαηνο ζπλαξηάηαη κε ην βαζκφ δπζθνιίαο 

ζηελ αλάπηπμε θαη απηνπξαγκάησζε ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη ηνλ βαζκφ 

πεξηνξηζκνχ ηεο θνηλσληθήο ηνπ έληαμεο ζε ζρέζε πάληνηε κε ηηο 

εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζπλζήθεο πεξί ηνπ «θαλνληθνύ». Έηζη ε δηάθξηζε 

ησλ καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ είλαη δηαβαζκηζκέλε ζε ηξία επίπεδα:  

 Μαζεζηαθά πξνβιήκαηα κε εθηεηακέλε, βαξηά θαη δηαξθή 

εθδήισζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ χπαξμε ηεο καζεζηαθήο 

δπζθνιίαο 

 Μαζεζηαθή δηαηαξαρή κε κεξηθή, ιηγφηεξν βαξηά ε κηθξήο 

δηάξθεηαο  

 εθδήισζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη  

 Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ νθείινληαη ζε ζσκαηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο, θνηλσληθέο θαη άιιεο δπζθνιίεο ηνπ αηφκνπ 

πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο  

  ηελ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Bach(1999), ε έλλνηα ηεο 

«Γηαηαξαρήο» αλαθέξεηαη ζηε κεζαία βαζκίδα ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ 

χπαξμε κηαο καζεζηαθήο δπζθνιία 

 

Μνληέιν Σαμηλφκεζεο κε βάζε ηνπο Betz θαη Breuninger:  

    Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εζηηάδεη ζε δχν βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηα ειιείκκαηα θαη ηηο δνκηθέο 

δηαηαξαρέο. 
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1
ν
 ηάδην: αθνξά αξρηθά δπζθνιίεο ζε πξψην επίπεδν πνπ αληρλεχνληαη 

ζηελ αλάγλσζε θαη γξαθή πνπ παξνπζηάδεη ην παηδί  ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

πεξηβάιινλ θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη. Οη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

αξρίδνπλ λα βιέπνπλ πσο ην παηδί δελ αληεπεμέξρεηαη ζε βαζηθέο 

δηαδηθαζίεο γλψζεηο ή ζηα καζήκαηα θαη δπζθνιεχεηαη ζεκαληηθά 

2
ν
 ηάδην: ην κέξνο απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ απνηπρία θαη ηελ αληίδξαζε 

ηνπ παηδηνχ ζηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδεη ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη 

πξφζθηεζεο γλψζεο , βιέπεη πσο ζπγθξηηηθά κε άιια παηδηά ηεο ειηθίαο 

ηνπ δελ έρεη ηηο ίδηεο επηηπρίεο θαη απηφ  νδεγεί ζε  ρακειή 

απηνπεπνίζεζε. Με ηελ «απνθεπθηηθή ζπκπεξηθνξά» απέλαληη ζηε 

ζρνιηθή κάζεζε θαη ηελ πξφθιεζε δηαηαξαρψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε ν 

καζεηήο εηζέξρεηαη ζε έλα «θαχιν θχθιν», φπνπ γηα λα δηαηεξήζεη ηελ 

απηαμία ηνπ ,ε νπνία πξνζβάιιεηαη απφ ηηο ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο, 

απμάλεη ηελ δηαηαξαθηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη ηειηθά δεκηνπξγεί λέα 

θαη ζε εθηεηακέλν επίπεδν «πξνβιεκαηηθή καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά» 

3
ν
 ηάδην: νη ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ην 

παηδί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε αλαζθάιεηα πνπ αξρίδεη λα 

ληψζεη, νδεγνχλ ζε πεξηζζφηεξα θελά  θαη ζε κεγαιχηεξν ράζκα 

εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη θνηλσληθνχ επηπέδνπ. Απηή ε δηαξθήο 

αληηπαξάζεζε ηνπ καζεηή κε ηνλ εαπηφ ηνπ δεκηνπξγεί έληνλε 

ακθηζβήηεζε ησλ «γλσζηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ». Οη γνλείο κπνξεί λα 

αληηδξάζνπλ κε έιιεηςε θαηαλφεζεο θαη λα εληείλνπλ ηε δπζιεηηνπξγηθή 

θαηάζηαζε. Οη θαζπζηεξήζεηο θαη νη ειιείςεηο επηδεηλψλνπλ ηελ 

θαηάζηαζε θαη απμάλνπλ ηε ρακειή απηνεθηίκεζε ηνπ καζεηή. ην 

ζηάδην απηφ κπνξνχλ λα εθδεισζνχλ πηζαλψο θαη ςπρνζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα. 

4
ν
 ηάδην : ην παηδί κε ηηο ζπλερείο δπζθνιίεο θαη ηελ κε πξαγκάησζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ απνδέρεηαη πηα ηελ απνηπρία ηνπ σο θαλφλα , δελ 

αληηδξά πηα , ηα θίλεηξα είλαη ειάρηζηα έσο θαη αλχπαξθηα, θαη 

κεγαιψλεη ν θαχινο θχθινο ηεο απξαμίαο ησλ καζεζηαθψλ ειιεηκκάησλ.  

ηελ ζεσξία ησλ Betz & Breuninger, oη «δνκηθέο καζεζηαθέο δηαηαξαρέο» 

αλαθέξνληαη ζην «βίσκα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά» ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία αηφκσλ. Ο. δνκηθέο καζεζηαθέο δηαηαξαρέο 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ είηε απφ ιάζε ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία είηε απφ 
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παξακέιεζε ζηνπο καζεζηαθνχο παξάγνληεο είηε ηέινο απφ δηαηαξαρέο 

πνπ βαζίδνληαη ζε ειιείςεηο (Betz & Breuninger 1998:16).  Με ηελ πίεζε 

πνπ βηψλεη αξρίδεη θαη κεηαβάιιεηαη ε απην-αληίιεςή ηνπ θάηη πνπ ζηε 

ζπλέρεηα νδεγεί ζε αιιαγή ηεο ζηάζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

πεξηβάιινληνο απέλαληη ζηνλ καζεηή. 

 
 
3. Ζ ηαμηλόκεζε ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ζύκθσλα κε ηνπο 

Klauer θαη Lauth(1997) 

   Οη παξαπάλσ εξεπλεηέο πξνηείλνπλ κηα ηαμηλφκεζε σο ζχζηεκα πνπ 

έρεη δχν θαηεπζπληήξηεο δηαζηάζεηο:  

l
n 

Γηάζηαζε: Οη καζεζηαθέο δηαηαξαρέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ σο πξνο 

ην πεξηερόκελν ζε γεληθέο θαη εηδηθέο (κεξηθέο, πεξηνξηζκέλεο). Οη 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηεο κάζεζεο ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζνβαξέο ρακειέο επηδφζεηο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

καζεζηαθφ ηνκέα. ε άιινπο ηνκείο ή δηδαθηηθά αληηθείκελα ηεο 

ζρνιηθήο κάζεζεο παξαηεξνχληαη θαιέο επηδφζεηο. Σν γεληθφ λνεηηθφ 

επίπεδν ηνπ καζεηή θπκαίλεηαη ζην κέζν φξν. ηηο γεληθέο καζεζηαθέο 

δηαηαξαρέο ε κάζεζε εκπνδίδεηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο 

ζρνιηθήο κάζεζεο.   

2
ε 

Γηάζηαζε: Οη καζεζηαθέο δηαηαξαρέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ 

ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο ζε παξνδηθέο θαη κόληκεο 

(δηαξθείο). Χο παξνδηθέο καζεζηαθέο δηαηαξαρέο ραξαθηεξίδνληαη νη 

δπζθνιίεο ζηε κάζεζε πνπ εκθαλίδνληαη κεηά απφ θξίζηκα γεγνλφηα ζηε 

δσή ηνπ παηδηνχ φπσο αιιαγή ζρνιείνπ, ζπλαηζζεκαηηθέο θξίζεηο ιφγσλ 

ελφο δηαδπγίνπ ησλ γνλέσλ ηνπ παηδηνχ, κεηαβαηηθά ζηάδηα ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ θ.ιπ. πρλά πξνθαινχλ επηπηψζεηο ζηελ απηνεηθφλα ηνπ 

παηδηνχ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θάηη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ 

επηδξά αξλεηηθά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία  
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              1.3.Αίηηα  καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ  

 

          Όπσο αλαθέξεη θαη ν Αλαγλσζηφπνπινο(2000), ε καζεζηαθή 

ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ εμαξηάηαη απφ ηηο αηνκηθέο ηδηνζπζηαηηθέο ηνπ 

ηθαλφηεηεο, ην θίλεηξν γηα κάζεζε, ηελ αζπλείδεηε θαληαζησηηθή ηνπ 

ιεηηνπξγία, ηελ ηθαλφηεηα γηα ζπλαηζζεκαηηθή πξνζέγγηζε αιιά θαη ηελ 

εμνηθείσζε κε ην γισζζηθφ ππφβαζξν ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζδνθίεο 

απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ο ίδηνο ηνλίδεη πσο θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ, νη 

πεξηβαιινληηθνί θαη ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο απνηεινχλ βαζηθέο 

αηηίεο γηα λα παξνπζηάζεη έλα παηδί καζεζηαθέο δπζθνιίεο, κε ην 

αθαηάιιειν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο αλεπαξθείο έσο θαη άζρεκεο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο λα απνηεινχλ βαζηθφ ππφβαζξν γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη εδξαίσζε ηνπο ζε γεληθφ θάζκα. 

     Απφ ηελ άιιε, νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

πξνέξρνληαη απφ εμειηθηηθέο-αλαπηπμηαθέο δπζιεηηνπξγίεο, ζε 

βαζηθνχο ηνκείο ησλ αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ φπσο ε ειιεηκκαηηθή 

πξνζνρή, ε θησρή δηαδηθαζία απνκλεκφλεπζεο, δηαηαξαρέο ζην ιφγν 

αιιά θαη ζηηο αλψηεξεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη αλεπάξθεηα ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ θαηά ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο. Όζνλ αθνξά 

σζηφζν ηα αίηηα εθδήισζεο ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δηαηαξαρψλ,  ηα 

αίηηα δελ είλαη πνηέ μεθάζαξα θαη εκθαλή, απνδίδνληαη ζε 

δπζιεηηνπξγίεο λεπξνθπζηνινγηθήο επίδξαζεο. Απφ ηελ επηζθφπεζε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο γίλεηαη θαλεξή ε εηεξνγέλεηα ηεο αηηηνινγίαο ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ.  

        Δίλαη πηα επξέσο απνδεθηή ε νξγαληθή θχζε ησλ αηηηψλ, ε 

πξνβιεκαηηθή, σζηφζν, ηνπ ζέκαηνο έγθεηηαη ζηε ζρέζε απηήο ηεο θχζεο 

θαη ηνπ ηξφπνπ, κε ηνλ νπνίν εθδειψλεηαη ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαη 

επεξεάδεη ηε καζεζηαθή πνξεία ηνπ παηδηνχ. Οη πξψηνη, νη νπνίνη 

αζρνιήζεθαλ κε ην δήηεκα απηφ, πξνέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν ηεο 

ηαηξηθήο. Απηνί αξρηθά πξφηεηλαλ κνλνπαξαγνληηθέο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, πνπ αλάγνληαη ζηηο λεπξνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

εγθεθάινπ. Με ηνλ φξν «εγθεθαιηθή εκηζθαηξηαθή θπξηαξρία» 

ελλνείηαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ θάζε εκηζθαηξίνπ ζε ζρέζε κε ην άιιν σο 
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πξνο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Σν αξηζηεξφ εκηζθαίξην ειέγρεη ηελ δεμηά 

πιεπξά ηνπ ζψκαηνο, ελψ ην δεμί εκηζθαίξην ηελ αξηζηεξή πιεπξά. Σν 

αξηζηεξφ, ην νπνίν ζεσξείηαη θπξίαξρν, είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ιφγνπ θαη ηεο νκηιίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ππεχζπλν 

γηα ηελ αλαιπηηθή ζθέςε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ παξαγσγή ιφγνπ, ελψ 

ην δεμί είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αληίιεςε κε έλαλ πεξηζζφηεξν «νιηζηηθφ 

ηξφπν» (Καξαπέηζαο 1997: 33, ηαζηλφο 2003: 88-101).  

       Ζ ζχλδεζε απηήο ηεο ζεσξίαο κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο γίλεηαη 

γηα ηξεηο ιφγνπο. Πξψηνλ, ζε πεξίπησζε ηξαχκαηνο ζην αξηζηεξφ 

εκηζθαίξην κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα νκηιίαο (αθαζία). 

Γεχηεξνλ, ε ρξήζε ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ σο επηθξαηέζηεξνπ νδεγεί ζε 

ιεηηνπξγηθή ππεξνρή ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ. Σξίηνλ, ε δπζθνιία 

δηάθξηζεο αξηζηεξνχ- δεμηνχ, ε νπνία ζπλαληηέηαη ζπρλά ζηα παηδηά κε 

δπζιεμία, ζεσξείηαη πσο νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ζαθνχο επηθξάηεζεο 

ελφο εκηζθαηξίνπ (Πφξπνδαο 1992). πλεπψο, πηζαλέο βιάβεο, ζην 

αξηζηεξφ εκηζθαίξην ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν είλαη εθείλν πνπ ειέγρεη θαηά 

θχξην ιφγν ηηο ηθαλφηεηεο ιφγνπ, γξαθήο θαη νκηιίαο, ή θάπνην έιιεηκκα 

ζηελ εγθεθαιηθή θπξηαξρία (κε ζαθήο θπξηαξρία ηνπ ελφο εκηζθαηξίνπ) 

ζεσξήζεθαλ σο αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ηεο δπζιεμίαο (Καξαπέηζαο 

1997:33·ηαζηλφο 1999:88-101). Μία άιιε κνλνπαξαγνληηθή 

εξκελεπηηθή ζεσξία γηα ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο βαζίδεηαη ζην δήηεκα 

ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο. Με αθεηεξία έξεπλεο, φπνπ δηαπηζηψζεθαλ 

δπζθνιίεο θαη ζε άιια άηνκα ηεο νηθνγέλεηαο (αδέιθηα, ινηπνί 

ζπγγελείο), νη ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο ζεσξίαο ηεθκεξίσλαλ ηελ αηηηψδε 

ζρέζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ κε ηελ θιεξνλνκηθφηεηα.  

       Δπηπξνζζέησο, έξεπλεο, νη νπνίεο έρνπλ γίλεη ζηνλ αγγινζαμνληθφ 

ρψξν αλάκεζα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ζε ζπγγελείο ηνπο 

έρνπλ δείμεη ζπγγελείο αλσκαιίεο ζηα ρξσκνζψκαηα 6 θαη 15 

(Grigorenko et al.,1997). Δλ ηνχηνηο, παξφιν πνπ ππάξρνπλ δεδνκέλα, ηα 

νπνία εληζρχνπλ ηε ζρέζε δπζιεμίαο θαη γελεηηθψλ παξαγφλησλ, απηά 

δελ ζεσξνχληαη επαξθή (Πφξπνδαο 1992: 85-87).  

    χκθσλα κε ηηο πνιππαξαγνληηθέο ζεσξίεο, νη νπνίεο αλάγνπλ ηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηηο γλσζηηθέο θαη αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ, ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο παξάγνληεο, νη νπνίνη 
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επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα γξαθήο θαη αλάγλσζεο. Τπνζηεξίδεηαη πσο 

ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ππνιείπνληαη ζε ζρέζε ηελ νπηηθή ή 

ηελ αθνπζηηθή αληίιεςε, ηελ νθζαικνθίλεζε, ηε κλήκε, ηε ιεθηηθή θαη 

θσλνινγηθή επεμεξγαζία, ηελ νξγάλσζε θ.α. 

     Όζνλ αθνξά ηε ζεσξία ηεο νθζαικνθίλεζεο ππνζηεξίδεηαη πσο ηα 

άηνκα, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε, ηαπηφρξνλα 

εθδειψλνπλ θαη δπζθνιίεο ζην ζχζηεκα νθζαικηθνχ ειέγρνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έλαο αλαγλψζηεο φηαλ βιέπεη κία ιέμε εζηηάδεη ζηελ αξρή 

θαη ζηε κέζε ηεο, κε ειάρηζηεο παιηλδξνκήζεηο πξνο ηα πίζσ. Έλα 

άηνκν, εληνχηνηο, κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε 

αζηάζεηα σο πξνο ηηο θηλήζεηο ησλ νθζαικψλ ηνπ, εζηηάδεη ιηγφηεξν θαη 

πνιιέο θνξέο εζθαικέλα ζηα γξάκκαηα, ελψ ηαπηφρξνλα θάλεη ζπρλέο 

παιηλδξνκήζεηο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηα άηνκα απηά, φηαλ 

δηαβάδνπλ, θαη πνιιέο θνξέο θαη φηαλ γξάθνπλ, λα δηαβάδνπλ θαη λα 

ηνπνζεηνχλ αληίζηνηρα κε ιαλζαζκέλε ζεηξά ηα γξάκκαηα ή θαη λα ηα 

παξαιείπνπλ (Πφξπνδαο 1992: 88, ηαζηλφο 2003: 128-136).  

        Αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο, εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ 

πσο άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο εκθαλίδνπλ δπζιεηηνπξγίεο θαη ζηε 

κλεκνληθή ηθαλφηεηα. χκθσλα κε ηε ζεσξία, ε πιεξνθνξία δηαλχεη 

νξηζκέλα ζηάδηα. Αξρηθά, ε πιεξνθνξία γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην άηνκν 

αηζζεηεξηαθά, δηακέζνπ ησλ δηεξγαζηψλ ηεο φξαζεο θαη ηεο αθνήο. 

Έπεηηα, εάλ ην άηνκν δείμεη πξνζνρή πξνο ην εξέζηζκα, απηφ 

απνζεθεχεηαη ζηελ βξαρχρξνλε κλήκε, φπνπ ζρεκαηνπνηείηαη ζε 

ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε θαη έπεηηα κεηαβαίλεη ζηε καθξνπξφζεζκε 

κλήκε (Μαξθνβίηεο & Σδνπξηάδνπ 1991: 44). Σα άηνκα, φκσο, κε 

δπζθνιίεο κάζεζεο παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα ηφζν ζε επίπεδν 

αηζζεηεξηαθήο απνθσδηθνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο θαζψο θαη 

κεηαβίβαζεο ζηελ βξαρχρξνλε κλήκε (ηαζηλφο 2003: 148, 150). 

      Χζηφζν, κία απφ ηηο πξψηεο πξνζεγγίζεηο ήηαλ απηή ηεο 

λεπξνινγηθήο δπζιεηηνπξγίαο. Γηαηππψζεθε ε άπνςε φηη νη 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξαηεξνχληαη ζε άηνκα κε ήπηεο λεπξνινγηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα λα αλαπηπρζνχλ δχν 

λεπξνινγηθνχ ηχπνπ ζεσξίεο γηα ηε δπζιεμία. Ζ πξψηε ζεσξία 

αλαγλσξίδεη ηελ παξνπζία κηαο θεληξηθήο αλαπηπμηαθήο εγθεθαιηθήο 
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δπζιεηηνπξγίαο, ελψ ε δεχηεξε απνδίδεη ηε δπζιεμία ζηελ χπαξμε 

δπζιεηηνπξγίαο ζηελ εγθεθαιηθή εκηζθαηξηθή θπξηαξρία (ηαζηλφο 

2003: 85-87, Πφξπνδαο 1992: 82-83)  

     Ο βαζηθφηεξνο αηηηαθφο παξάγνληαο πνπ κέρξη ζηηγκήο είλαη ηζρπξφο 

είλαη ηα  πξνβιήκαηα ζηε γισζζηθή επεμεξγαζία. Ζ δηαρείξηζε ησλ 

θσλεκάησλ θαη ησλ γξακκάησλ ηεο γιψζζαο θαη ε θαηάιιειε 

εμνηθείσζε κε απηά απνηειεί, φπσο ζα αλαιπζεί ζε επφκελν θεθάιαην 

βαζηθφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα γηα ηηο καζεζηαθέο δηαηαξαρέο αιιά θαη 

ηελ κειινληηθή εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

εθδειψλνληαη κε  κηα ζεηξά απφ δπζθνιίεο θαη  ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ 

είλαη, φκσο, θνηλά ζε φιν ηνλ  πιεζπζκφ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αδπλακία δφκεζεο ελφο θεληξηθνχ πξνθίι θαη  θαηά ζπλέπεηα ηε 

δπζθνιία πξφηαζεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, απνηειεζκαηηθήο θαη  

θαηάιιειεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο απηήο ηεο  νκάδαο.  αθέζηαηα, 

πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κε βάζε ηνλ νξηζκφ ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

δελ πξνζδηνξίδεηαη κφλν ην  ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ φξνπ θαη ε 

αηηηνινγία ηνπ, αιιά έκκεζα θαζνξίδεηαη θαη  ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο θαη 

δηάγλσζήο ηνπο  

 

 

            

 

 

 

 

      1.4. ηάδηα γηα ηελ θαζνξηζηηθή δηακόξθσζε  ελόο 

          εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα παηδηά κe 

          καζεζηαθέο   δπζθνιίεο  

 

    Σν ζεκαληηθφηεξν βήκα ζηελ πξνζπάζεηα παξέκβαζεο ζε έλαλ 

καζεηή κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ε ζσζηή αμηνιφγεζε. Μφλν φηαλ 

γλσξίδνπκε κε ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ην είδνο αιιά 

θαη ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηφηε είλαη δπλαηφ λα ζπληαρζεί 
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θαηάιιεια αιιά θαη λα εθαξκνζηεί ζσζηά έλα εμαηνκηθεπκέλν 

πξφγξακκα δηδαζθαιίαο Ζ Παληειηάδνπ(2000) αλαθέξεη ελδεηθηηθά 

βήκαηα πνπ αξρηθά πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ απφ ηηο δηαγλσζηηθέο νκάδεο 

ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ θαη εηδηθά 

φζνλ αθνξά ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ αλάγθεο.  

   Αξρηθά ζα πξέπεη λα ππάξμεη θαη λα ρνξεγεζεί έλα πιήξεο 

ηζηνξηθό γηα ην καζεηή. Απηφ κπνξνχκε λα ην πάξνπκε κε κηα 

ζπλέληεπμε κε ηνπο γνλείο.  Σν ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ νπζηαζηηθά είλαη 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θχεζε, ηνλ ηνθεηφ  αιιά θαη ηελ 

αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ παηδηνχ  ζε ζρέζε κε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη 

ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Δπίζεο ην ηαηξηθό ηζηνξηθό  πνπ αθνξά θαη 

ηνλ θιεξνλνκηθφ παξάγνληα πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ηπρφλ θαξκαθεπηηθέ 

ζεξαπείεο ή γεληθά αζζέλεηεο ηνπ παηδηνχ. Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

αιιά θαη πιεξνθνξίεο ησλ γνλέσλ αιιά θαη πιεξνθνξίεο απφ ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απνηεινχλ βαζηθή πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηε 

ζπγθξνηεκέλε κειέηε ηνπ παηδηνχ. Δπί πξνζζέησο, πιεξνθνξίεο από ην 

άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια γηα 

λα δψζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. 

       Απφ ηελ άιιε, βαζηθφ ξφιν παίδνπλ θαη ηα ςπρνκεηξηθά ηεζη 

πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ παηδηνχ, 

ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ  θαζψο θαη ηελ αηζζεζηνθηλεηηθή ηνπ 

αλάπηπμε. Παξάιιεια, κηα δηαγλσζηηθή εθηίκεζε δελ κπνξεί λα είλαη 

πιήξεο αλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θαηάιιειε εθηίκεζε ηνπ εηδηθνχ 

παηδαγσγνχ. Κχξην κέιεκα ηνπ ηειεπηαίνπ είλαη ε εμέηαζε ηνπ γξαπηνχ 

αιιά θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε ζέκαηα αλάγλσζεο νξζνγξαθίαο θαη 

καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ 

   Με βάζε φιεο ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ε δηαγλσζηηθή εθηίκεζε 

ελφο παηδηνχ πνπ εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ βνεζά 

ηφζν ζηελ έγθαηξε παξέκβαζε φζν θαη ζηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ψζηε λα παξαζρεζεί ε θαηάιιειε βνήζεηα 

ζην παηδί. Ζ ρξήζε ηνπ δείθηε λνεκνζχλεο σο κνλαδηθφ κέζν γα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο απφδνζεο ελφο δπζιεθηηθνχ παηδηνχ, 

ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αζθαιέο θαη κνλαδηθφ 

θξηηήξην γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαη 



 
 

34 
 

παξέκβαζεο. Δμάιινπ φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε λνεκνζχλε 

δελ ζρεηίδεηαη μεθάζαξα κε ηελ δπζιεμία. 

   Με ιίγα ιφγηα, ε δηαγλσζηηθή νκάδα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ην 

παηδί κε δπζιεμία απφ πνιιέο πεγέο θαη ηηο αμηνπνηεί θαηάιιεια, ψζηε ν 

καζεηήο λα πξνζαξκνζηεί φρη κφλν ζην ζρνιηθφ θιίκα ηεο ηάμεο θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, αιιά θαη λα εληαρζεί ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ 

πεξίγπξν. Οπζηαζηηθά ην δηαγλσζηηθφ ζρήκα πνπ εκπεξηέρεη εμέηαζε ηνπ 

ηαηξνθνηλσληθνχ ηζηνξηθνχ, ηηο ςπρνινγηθέο εμεηάζεη, ηηο 

παηδνςπρηαηξηθέο-ηαηξηθέο εμεηάζεηο αιιά θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ 

καζεζηαθνχ επηπέδνπ, απνηειεί βαζηθφ ππφβαζξν γηα ηελ θαηάιιειε 

δφκεζε θαη εθαξκνγή πξαθηηθψλ γηα κάζεζε, παξέκβαζε θαη εμέιημε 

ηεο γλσζηηθήο, λνεηηθήο, γισζζηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

δπζιεθηηθνχ παηδηνχ.  

   Ζ ζπλνιηθή εμέηαζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ 

ζπληεινχλ ψζηε ε θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ λα εμεηάδεηαη πνιχπιεπξα θαη 

έηζη λα παξνπζηαζηνχλ νη θαηάιιειεο δνκέο ζηνρεπκέλεο παξέκβαζεο 

θαη δηδαζθαιίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ εθάζηνηε παηδηνχ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνιιά παηδηά, έθεβνη θαη ελήιηθεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ δπζιεμία, ζπρλά δελ δηαγηγλψζθνληαη έγθαηξα, εηδηθά  ηα 

άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ ήπηα ζπκπηψκαηα δπζιεμίαο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα, πνιινί απφ απηνχο λα δπζθνιεχνληαη θαη λα απνηπγράλνπλ 

ζηηο δνκέο ηνπ ηππηθνχ γεληθνχ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο, αληί λα δέρνληαη 

θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή θαη εληζρπηηθή παξέκβαζε πνπ απαηηείηαη γηα 

λα κπνξνχλ λα εμαζθεζνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ ην αλαγλσζηηθφ θαη 

γξαθνθσλεκαηηθφ ηνπο έιιεηκκα. Ζ απνθαηάζηαζε θαη ε νπνηαδήπνηε 

παξέκβαζε απνηειεί δπζθνιφηεξν εγρείξεκα φζν ην άηνκν κεγαιψλεη ζε 

ειηθία θαη θάζε ζρεδηαζκέλε δξάζε απνθαηάζηαζεο ζα ρξεηαζηεί λα 

είλαη πην εληζρπκέλε θαη ζηνρεπκέλε θάζε θνξά, ψζηε λα επηθαιχπηνληαη 

ηα θελά πνπ παξνπζηάδεη ην άηνκν ζε θάζε πεξίπησζε.  

     ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, αλαιχεηαη ελδειερψο θαη κε ιεπηνκέξεηα 

ε πεξίπησζε ηεο εηδηθήο  αλαγλσζηηθήο δηαηαξαρήο, θνηλψο γλσζηή κε 

ηνλ φξν δπζιεμία. Δηδηθά γηα ηελ δπζιεμία πξέπεη λα ηνληζζεί πσο είλαη ε 

πην γλσζηή απφ ηηο ιεγφκελεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηελ νπνία 

ραξαθηεξίδνπλ ζπκπηψκαηα, φπσο δπζρέξεηα ζηελ αλάγλσζε, ζηελ 

http://www.paidagogiko.gr/index.php/services/mathisiakes-dyskolies
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νξζνγξαθία, ζηε γξαθή, ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν θαη κεξηθέο θνξέο 

ζηελ αθνπζηηθή ηθαλόηεηα. Οη  δπζθνιίεο απηέο είλαη επίζεο 

ραξαθηεξηζηηθφ πσο δελ έρνπλ λα θάλνπλ κφλν κε ζρνιηθνχο παξάγνληεο 

αιιά θαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζην 

επίπεδν πνπ απαηηνχληαη αλαγλσζηηθέο ή θαη γξαπηέο εθθξάζεηο ιφγνπ. 

Δπνκέλσο, ε δπζιεμία απνηειεί δηαηαξαρή πνπ επεξεάδεη ην άηνκν αιιά 

θαη ην πψο πξνζιακβάλεη θαη επηδξά ζην πεξηβάιινλ ηνπ, σζηφζν είλαη 

κφλν ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ζρνιηθή αμηνιφγεζε θαζψο κφλν ζην 

δεκνηηθφ γίλεηαη αληηιεπηή ζηα πξψηα ζηάδηα θαη αλάινγα κε ηα 

ζπκπηψκαηα ηνπ αηφκνπ  νη εθπαηδεπηηθνί δηαρεηξίδνληαη ηελ δηδαζθαιία 

ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ε επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε πνπ δέρνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

δπζιεθηηθψλ καζεηψλ θαη δηδαζθαιίαο ηνπο ζηελ γεληθή ηάμε. Ζ 

ηδηαίηεξε πηπρή ηεο δπζθνιίαο απηήο αιιά θαη νη ζπλέπεηέο ηεο ζην 

γεληθφηεξν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε άιινπο παξάγνληεο 

(πρ. ζπνπδέο, δηδαθηηθή εκπεηξία, επηκφξθσζε) απνηέιεζε ην θίλεηξν γηα 

ηελ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κε βάζε ηελ ζεκαηηθή πνπ 

πξναλαθέξζεθε. 

 

 

                                     

                                   Γπζιεμία 

                               

                             1.5. Οξηνζέηεζε ηεο Γπζιεμίαο  
  
    

    Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαζψο,  εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο αλαιπηηθήο δηεξεχλεζεο, ν νξηζκφο ηνπο  

θαηαιήγεη λα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη πνιπζπιιεθηηθά  έλα 

ζχλνιν δηαηαξαρψλ πνπ κεηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα 

επηθνηλσλήζεη, λα εθθξαζηεί  ή λα κάζεη. Δηδηθά γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηνκέα, νη εθπαηδεπηηθνί αξρίδνπλ λα αλαγλσξίδνπλ πην εχθνια ηηο 
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καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη λα κεξηκλνχλ γηα ην επίπεδν κάζεζήο ησλ 

καζεηψλ. Χζηφζν, ν φξνο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ρξεζηκνπνηείηαη 

αξθεηέο θνξέο γεληθά θαη κε επθνιία, πξνθεηκέλνπ πνιιέο θνξέο λα 

αηηηνινγεζεί ε ρακειή επίδνζε  θαη ε ζρνιηθή απνηπρία νξηζκέλσλ 

καζεηψλ. 

     Απφ ηελ άιιε, νη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πιένλ έρνπλ 

ηαπηηζηεί  κε ηελ δπζιεμία. Πξφθεηηαη γηα θαζαξά γισζζηθή δηαηαξαρή, 

θαηά ηελ νπνία ην άηνκν αληηκεησπίδεη δπζθνιία ζηελ δηαρείξηζε θαη 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ θσλνινγηθώλ ηκεκάησλ ηεο γιώζζαο, δπζθνιία 

ζηελ αλάγλσζε ελώ ζπλνδεύεηαη από αθαηάζηαηε γξαθή θαη κεησκέλε 

έθθξαζε. Ζ δπζιεμία αθνξά δηαηαξαρή κε επξχ πιαίζην 

ραξαθηεξηζηηθψλ δπζθνιίαο αιιά θαη ζπκπησκάησλ(είηε έθδεια, είηε 

άδεια) θαη ε νπνία εληνπίδεηαη πξνζεγγηζηηθά ζε έλα 10% πνζνζηφ ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. 

    Όπσο θαη γηα θάζε πεξηνρή πνπ ηπγράλεη εξεπλεηηθήο αλάιπζεο, 

έηζη αθξηβψο θαη γηα ηελ πεξηνρή ηεο δπζιεμίαο, ε απφδνζε νξηζκψλ θαη 

ε νξηνζέηεζε κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα σο εηδηθή θαηεγνξία είλαη αξρηθά 

βαζηθφ κέιεκα ησλ εξεπλεηψλ: γηα λα κειεηεζεί θαηάιιεια θάηη, πξέπεη 

πξψηα λα απνθηήζεη έλαλ νξηζκφ θαη λα εληαρζεί ζε έλα νξηζκέλν 

πιαίζην θαηαλφεζεο. Ζ αιήζεηα είλαη σζηφζν πσο φζνλ αθνξά ηελ 

δπζιεμία ηα πξάγκαηα είλαη αξθεηά πνιχπινθα..ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

έρνπλ απνδνζεί αξθεηνί νξηζκνί γηα ηελ δπζιεμία θαζψο δελ ππάξρεη 

πιήξεο ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηνλ απφιπην θαζνξηζκφ ηεο νξνινγίαο ηεο 

ιέμεο. Κάπνηνη νξηζκνί βαζίδνληαη ζηε λεπξνινγηθή βάζε ηεο δπζιεμίαο 

ελψ άιινη νξηζκνί βαζίδνληαη ζηελ παξαηήξεζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ 

παξνπζηάδεη έλα δπζιεθηηθφ άηνκν, ελψ ζε κηθξφηεξν βαζκφ θάπνηνη 

νξηζκνί ζρεηίδνληαη κε ηε ζχλδεζε γλσζηηθψλ  ιεηηνπξγηψλ θαη 

παξεκβαηηθψλ κεζφδσλ (Thompson, 2013). 

      Καηά βαζηθή έλλνηα, ν  φξνο δπζιεμία αλαθέξεηαη ζε κηα νκάδα 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πνπ έρεη σο αληηπξνζσπεπηηθφηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ επεμεξγαζία ηεο γιψζζαο. 

Πξφθεηηαη γηα φξν πνπ εηζήρζε γηα πξψηε θνξά ην 1883 απφ ηνλ 

Kausman. Όπσο ηνλίδεη θαη ν Smythe, ε ίδηα ε κνξθή ηεο ιέμεο δειψλεη 

ηελ θχζε ηεο, θαζψο απνηειείηαη  απφ  ην αξρηθφ κφξθεκα «δπο» πνπ 
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δειψλεη ηελ δπζθνιία αιιά θαη απφ ην κφξθεκα «ιέμε» πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ην γξακκαηηζκφ. Αθνξά εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία, θαηά ηελ νπνία 

νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ ζπιιαβή, ηε γξαθή θαη ηελ 

πξνθνξά ιέμεσλ. Αλαθέξεηαη ζαλ καζεζηαθή δπζθνιία σο επί ην 

πιείζηνλ, θαζψο «δπζρεξαίλεη ην καζεηή λα επηηχρεη ζην ηππηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ πξνηείλεη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ελψ ζε 

δπζθνιφηεξν  πξνρσξεκέλν ζηάδην, κπνξεί λα δπζθνιέςεη ην άηνκν 

ηφζν ψζηε λα ην σζήζεη ζε κνλάδεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο  θαη επηπιένλ 

πξφζζεηεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο» (The International Dyslexia 

Association,2013). 

    Πέξα απφ ηελ λεπξνινγηθή βάζε ηεο δπζιεμίαο, εξεπλεηέο φπσο ε 

Lieberman (1921-1990) εζηίαζαλ ζηελ θσλνινγηθή βάζε ηνπ νξηζκνχ, 

σο ππφβαζξν επεμήγεζεο ηεο δπζιεμία, ελψ ε Frith ηνλίδεη θαη ηελ 

εμέηαζε ησλ πνιηηηζηηθψλ επηξξνψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαηαξαρή 

απηή. εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ νξνινγία ηεο δπζιεμίαο, απνηειεί ην 

1994, φηαλ ν Lyon πξφηαμε ηνλ αθφινπζν νξηζκφ έλαλ ζρεηηθά 

ιεπηνκεξή νξηζκφ, πην θαηαηνπηζηηθφ, σζηφζν θξίζεθαλ απαξαίηεηεο 

θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο φπσο ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δπζιεμίαο. Φηάλνπκε ινηπφλ ζην 2003, φπνπ 

δηαηππψλεηαη θαη ν πην επξέσο απνδεθηφο θαη γλσζηφο νξηζκφο: «Ζ 

δπζιεμία είλαη κηα εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή κε λεπξνθπζηνινγηθή 

βάζε. Υαξαθηεξίδεηαη απφ δπζθνιίεο ζηελ αθξηβή ή/θαη επρεξή 

αλαγλψξηζε ιέμεσλ θαη απφ θησρέο δεμηφηεηεο νξζνγξαθίαο θαη 

απνθσδηθνπνίεζεο. Οη δπζθνιίεο απηέο ηππηθά πξνέξρνληαη απφ έλα 

έιιεηκκα ζηελ θσλνινγηθφ ηκήκα ηεο γιψζζαο, πνπ ζπρλά είλαη 

απξνζδφθεην ζε ζρέζε κε άιιεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ 

πξφβιεςε ηεο απνηειεζκαηηθήο πξαθηηθήο ζηελ ηάμε. Γεπηεξεχνπζεο 

ζπλέπεηεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε θαη 

κεησκέλε αλαγλσζηηθή εκπεηξία πνπ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο» (Lyon et al 2003, 

p.2).Σνλίδεηαη παξάιιεια ζηελ βηβιηνγξαθία πσο ν φξνο δπζιεμία 

ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηέο θνξέο σο ζπλψλπκνο ησλ «εηδηθψλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ» (ηαζηλφο 2003: 23)  
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     Δθφζνλ έρνπλ αλαθεξζεί θάπνηνη απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, 

ζα ήηαλ νξζφ λα γίλεη ιφγνο θαη γηα ηελ εηδηθή αλαθνξά πνπ δίλεη ε 

ηέηαξηε έθδνζε ηνπ DSM –IV (Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ εγρεηξίδην 

Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ). Με βάζε απηφ, ε δπζιεμία αλαθέξεηαη 

«αλαγλσζηηθή δπζθνιία» θαη ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε «πνπ ζεκεηψλεηαη αξθεηά θάησ απφ ην πξνζδνθψκελν 

απνηέιεζκα, κε βάζε ηελ ρξνλνινγηθή ειηθία ηνπ αηφκνπ, ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο λνεηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ηελ θαηάιιειε 

ειηθία ζηελ νπνία ζα δερζεί ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε». Με βάζε ηξία 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ηεο αλαγλσζηηθήο επηηπρίαο ζε ζρέζε κε 

δεδνκέλεο παξακέηξνπο, ηελ αληαπφθξηζε ζε θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ επίζεο πεξηιακβάλνπλ αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο 

θαζψο θαη ε ζπλχπαξμε ηπρφλ άιισλ αηζζεηεξηαθψλ ειιεηκκάησλ ζην 

άηνκν απνηεινχλ δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηελ χπαξμε αλαγλσζηηθήο 

δπζθνιίαο ζην άηνκν.    

Παξάιιεια, ζηελ αλαθνξά ηνπ DSM-V, ελδεηθηηθά επηζεκαίλεηαη 

πσο νη δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε είλαη ηαπηφζεκε κε ηνλ φξν  

«δπζιεμία». πγθεθξηκέλα, ζην ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην, ε δπζιεμία 

θαηαγξάθεηαη σο βαζηθή εθδήισζε ηεο εηδηθήο αλαγλσζηηθήο 

δηαηαξαρήο, κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ « ηελ δπζθνιία αληηζηνίρεζεο 

γξακκάησλ κε ηα θσλήκαηα ηνπο- ηελ εθθψλεζε ηππσκέλσλ ιέμεσλ. 

Παξάιιεια, αλαθέξεηαη πσο πξφθεηηαη γηα ελαιιαθηηθφ φξν  πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα κία ζπλέρεηα δπζθνιηψλ  γηα πξνβιήκαηα κε «ηελ 

αθξίβεηα ή ηελ επρέξεηα ζηελ αλαγλψξηζε γξακκάησλ, ηελ θησρή 

απνθσδηθνπνίεζε  αιιά θαη θησρέο δεμηφηεηεο ζηελ νξζνγξαθία, ελψ 

κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη κε ζρεηηθή δπζθνιία ζηελ γξαπηή έθθξαζε αιιά 

θαη ζε καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο (DSM 5,2013).  

     Όπσο φιεο νη παξφκνηεο θαηαζηάζεηο, θαη ε δπζιεμία έρεη 

δηαβαζκίζεηο π.ρ. ειαθξάο, κέηξηαο θαη βαξηάο κνξθήο. Δίλαη δε, κηα 

ηδηαίηεξα παξαπιαλεηηθή θαηάζηαζε, επεηδή δελ είλαη ηφζν πξφδειε 

ζηελ θαζεκεξηλή πξνθνξηθή επηθνηλσλία, αθνχ ζπλήζσο νη δπζιεμηθνί 

είλαη πξνηθηζκέλα άηνκα πςειήο επθπΐαο θαη ηδηαίηεξα κεγάιεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. χκθσλα κε ηελ θιηληθή εκπεηξία θαη ηελ αληίζηνηρε 

εξεπλεηηθή καξηπξία ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο δπζιεμίαο ζηνλ 
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πιεζπζκφ ησλ καζεηψλ-αλάινγα κε ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θάζε θνξά γηα ηε δηάγλσζε- είλαη πεξηζζφηεξν θνηλή ζηα αγφξηα παξά 

ζηα θνξίηζηα κε αλαινγία 3-4:1 (ηαζηλφο, 1999).  

    Ζ δπζιεμία επηθέξεη ηε ζρνιηθή απνηπρία, ε νπνία επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ αηφκνπ θαη θαζνξίδεη ηελ επηηπρία 

ή απνηπρία ζηε δσή ηνπ. Παξαζέηνληαο θαη κηα άιιε άπνςε, ε 

Πνιπρξνλνπνχινπ (2012) ελδεηθηηθά αλαθέξεη πσο «ε δπζιεμία είλαη κηα 

ζνβαξή δπζθνιία (θαηά ηνπο άιινπο εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή) πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ δπζθνιία ή 

απνηπρία ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο, γξαθήο θαη νξζνγξαθίαο. Σν 

παηδί κπνξεί λα έρεη πξφβιεκα ζε κία, ζε δχν ή θαη ζε φιεο απφ ηηο 

παξαπάλσ πεξηνρέο». Ζ ίδηα ζπλερίδεη πσο «ην πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ δελ 

νθείιεηαη ζε θαθή φξαζε, λνεηηθή πζηέξεζε, ζε ςπρηθέο δηαηαξαρέο 

θαθή αθνή ή θαη ζε πνιηηηζκηθή απνζηέξεζε».    

    Αλαιχνληαο ηελ ιέμε εηπκνινγηθά, ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ζε 

πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη επεμήγεζε ηνπ φξνπ ζε πην ζαθψο θαζνξηζκέλα 

πιαίζηα. Ζ ιέμε ινηπφλ, «δπζιεμία θαηά θχξην ιφγν ,έρεη ηηο ξίδεο ηεο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη δειψλεη ηελ «θησρή γιψζζα» ελψ ζπλδέεηαη 

κε αδπλακία ζηελ θσλνινγηθή επίγλσζε , ζηελ απνθσδηθνπνίεζε 

ιέμεσλ θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα απηφκαηεο θαηνλνκαζίαο γξακκάησλ 

ή ιέμεσλ (Rief & Stern,2010). Αμηνινγείηαη σο λεπξνινγηθή δηαηαξαρή 

κε γελεηηθή βάζε θαζψο ζεσξείηαη πσο ππάξρνπλ αλσκαιίεο ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ δπζιεμία θαζψο 

επίζεο θαη ειεθηξνθπζηνινγηθα θαη δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο 

εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο. 

    Παξά ηελ πιεζψξα ησλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηελ 

έλλνηα ηεο δπζιεμίαο, πνιιέο θνξέο νη έλλνηεο «καζεζηαθέο δπζθνιίεο» 

θαη «δπζιεμία» ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηαπηφζεκνη. Αλ θαη πξνζπαζνχλ λα 

νξηνζεηεζνχλ απηέο νη δχν έλλνηεο σο δχν απηφλνκα πεδία, πξνθχπηεη 

πσο κνηξάδνληαη θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηελ δηαθχκαλζε ηεο 

ηθαλφηεηαο-επίδνζεο, ην ζηνηρείν ηεο αλάγλσζεο πνπ ππεηζέξρεηαη ζην 

γλσζηηθφ ζηνηρείν θαη ην επεξεάδεη ζεκαληηθά αιιά θαη ηελ θπζηνινγηθή 

λνεηηθή ιεηηνπξγία πνπ δηαρσξίδεη έλα άηνκν κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή 

δπζιεμία απφ έλα άηνκν κε λνεηηθή πζηέξεζε (Σδνπξηάδνπ,2011).  
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    Αξγφηεξα, ην 1968, ε  παγθφζκηα Νεπξνινγηθή Οκνζπνλδία, 

θαηαιήγεη λα πξνηείλεη δχν βαζηθνχο νξηζκνχο γηα ηελ δπζιεμία , θαη 

έηζη ππάξρνπλ αθελφο 1)ε Δηδηθή αλαπηπμηαθή δπζιεμία σο  δηαηαξαρή 

πνπ εθδειψλεηαη κε δπζθνιία ζηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο, παξφηη 

ππάξρεη θαιή εθπαίδεπζε, θπζηνινγηθή επθπΐα θαη θαιφ 

θνηλσληθφπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη εμαξηάηαη απφ βαζηθέο γλσζηηθέο 

δηαηαξαρέο, πνπ ζπλήζσο είλαη ηδηνζπγθξαζηαθήο πξνέιεπζεο  θαη  2) 

Γπζιεμία σο Παηδηθή δηαηαξαρή, θαηά ηελ νπνία, παξφιν πνπ ε 

εθπαίδεπζε  είλαη θαιή, ην παηδί δελ θαηαθέξλεη λα κάζεη αλάγλσζε, 

γξαθή θαη  ζπιιαβηζκφ,  ψζηε λα ζπκβαδίζεη κε ηελ ειηθία 

(Καξαπέηζαο, 1997). 

     πλερίδνληαο ηελ εμέηαζε ηνπ νξηζκνχ ηεο δπζιεμίαο, ν 

Πφξπνδαο (2003) δειψλεη πσο «ε δπζιεμία αθνξά εηδηθή αλαγλσζηηθή 

δπζθνιία, απνηέιεζκα κηαο δηαηαξαρήο κε νξγαληθή αηηηνινγία.». 

Δπνκέλσο, γίλεηαη ζαθέο πσο δελ ζρεηίδεηαη κε ην λνεηηθφ επίπεδν ηνπ 

αηφκνπ: έλα παηδί κε ηθαλνπνηεηηθφ λνεηηθφ επίπεδν, κπνξεί λα 

παξνπζηάδεη δπζιεμία. Δπεηδή αθξηβψο ε εηδηθή αλαγλσζηηθή δπζθνιία, 

δελ ζρεηίδεηαη κε ηε λνεκνζχλε, ην δπζιεθηηθφ άηνκν δελ εκθαλίδεη 

δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Οπζηαζηηθά, νθείιεηαη ζε 

ζεκειηαθή δπζιεηηνπξγία καζεζηαθψλ κεραληζκψλ, πνπ πξνθαιείηαη απφ 

ζχκθπηνπο σζηφζν απξνζδηφξηζηνπο παξάγνληεο (Πφξπνδαο, 2003). ε 

θάζε πεξίπησζε, ε δπζιεμία απνηειεί πξφβιεκα θνηλήο αλαγλψξηζεο ζε 

φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θαη επεξεάδεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ (Lemperou & al. 2011). 

    Δπνκέλσο γίλεηαη θαλεξφ πσο φζν πεξηζζφηεξνη νξηζκνί, 

ππάξρνπλ, ηφζν πεξηζζφηεξεο πξνζεγγίζεηο ζα αληηζηνηρνχλ γηα ηελ 

παξέκβαζε θαη αληηκεηψπηζε ηεο δπζιεμίαο. Ο θνηλφο παξνλνκαζηήο 

φισλ ησλ νξηζκψλ ζηξέθνληαη ζην γεγνλφο πσο πξφθεηηαη γηα δπζθνιία 

ζηελ βαζηθή αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε κε ζπλαθή δπζθνιία ζηελ 

γξαθή. Σν πξφβιεκα απηφ έρεη ηελ βάζε ηνπ ζηελ δπζρέξεηα 

θσδηθνπνίεζεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο ζπκβφισλ, γξαθεκάησλ θαη 

θσλεκάησλ θαη θαηά θχξην ιφγν ζπρλά δελ αληρλεχεηαη παξά κφλν κε 

ηελ είζνδν ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Ζ αλάγθε γηα 

πξψηκε αλίρλεπζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη δηαρείξηζήο ηνπο θξίλεηαη 
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επηηαθηηθή, σζηφζν είλαη πην ζσζηφ πξψηα λα γίλεη κηα εκπεξηζηαησκέλε 

αλαθνξά ζηνπο ηχπνπο  ηεο Γπζιεμίαο αιιά θαη ζηα γεληθά θαη εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο.  

 

 

     1.6.Σχπνη Γπζιεμίαο(Δηδηθήο αλαγλσζηηθήw  

         Γπζθνιίαο) 

     

    H Γπζιεμία, σο εηδηθή αλαγλσζηηθή δπζρέξεηα, παξαηεξείηαη φηαλ 

ην άηνκν έρεη ζεκαληηθή δπζθνιία κε ηελ επρέξεηα θαη ηελ αθξίβεηα 

απνθσδηθνπνίεζεο ηεο ιέμεο. Σφζν ε θαηαλφεζε θεηκέλνπ φζν θαη ν 

ζπιιαβηζκφο επεξεάδνληαη. ήκεξα, κνινλφηη είλαη επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλν  απφ πνιιέο λεπξνινγηθέο κειέηεο πσο ηα αίηηα ηεο 

δπζιεμίαο νθείινληαη ζε λεπξνινγηθή δηαηαξαρή, ε αθξηβήο ζέζε ησλ 

δπζιεηηνπξγνχλησλ θπθισκάησλ ηνπ εγθεθάινπ δελ έρεη αθφκα 

εληνπηζζεί κε αθξίβεηα. Τπάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξηνπνηήζεηο γηα ηε 

δπζιεμία.  

    Μηα απφ απηέο αθνξά ηελ «Βαζηά δπζιεμία (Deep Dyslexia)»  ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ ζεκαζηνινγηθά ιάζε θαηά ηελ δπλαηή 

αλάγλσζε. Σα άηνκα κε βαζηά δπζιεμία δελ κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ θαη 

λα επαλαιάβνπλ άγλσζηεο, ζεκαζηνινγηθά, ιέμεηο γη’ απηά, θάλνπλ 

νπηηθά ιάζε π.ρ. (ζξαλίν→ θξαλίν) θαη ιάζε εθηξνπήο π.ρ. (αιθνφι→ 

αιθννιηθφο). Δπηπιένλ δηαβάδνπλ κε κεγαιχηεξε δπζθνιία ιέμεηο κε 

αθεξεκέλεο έλλνηεο απ’ φηη ιέμεηο κε ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο, έρνπλ 

πιήξε αληθαλφηεηα ζην λα δηαβάδνπλ ςεπδνιέμεηο, έρνπλ ζνβαξέο 

αδπλακίεο θαηά ηε ζχληαμε θαη ηελ απζφξκεηε γξαθή θαζψο θαη 

δπζιεηηνπξγία  βξαρχρξνλεο κλήκεο. Αλ θαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο βαζηάο 

δπζιεμίαο είλαη αλεμάξηεηεο θαη δηαθνξεηηθέο δηαηαξαρέο ηεο 

αλάγλσζεο, είλαη ζπάλην λα βξεζεί έλα άηνκν πνπ λα εκθαλίδεη κφλν 

νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά. Ζ «Δπηθαλεηαθή δπζιεμία 

(Surface) ή Οπηηθή (Visual) ή Γπζεηδπηηθή (Dyseidetic)» απνηειεί κηα 

άιιε κνξθή δπζιεμίαο θαη  ζρεηίδεηαη κε ην πψο έλα άηνκν θαηαλνεί ηηο 

έλλνηεο ησλ ζπκβφισλ, ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ιέμεσλ ηεο γιψζζαο ζε 



 
 

42 
 

νξζή γξαπηή κνξθή.  Υαξαθηεξίδεηαη απφ δπζθνιία ζηε πξφζβαζε ησλ 

ελλνηψλ ησλ ιέμεσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη επηθαλεηαθνί δπζιεμηθνί είλαη 

ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ φηη ηα «ιφγηα» είλαη  ηππσκέλεο ιέμεηο  αιιά 

κεγάιε δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ νξζνγξαθία νιφθιεξσλ 

ιέμεσλ. Ζ «Φσλνινγηθή ή Αθνπζηηθή ή Γπζθσλεηηθή δπζιεμία» 

ζπλδέεηαη κε δπζθνιίεο ζηελ αθνπζηηθή επεμεξγαζία. Σα παηδηά έρνπλ 

δπζθνιίεο ζην λα ζπκνχληαη ήρνπο, λα αλαιχνπλ ηνπο επηκέξνπο ήρνπο 

ζε ιέμεηο θαη ηελ αιιεινπρία απηψλ κέζα ζηηο ιέμεηο. Γεληθά δελ 

δηαρσξίδνπλ ήρνπο θαη γξάκκαηα. Μπνξνχλ λα δηαβάζνπλ κε επθνιία ηηο 

ιέμεηο πνπ είλαη γλσζηέο, αιιά ζπλαληνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ 

αλάγλσζε ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ. Σα νξζνγξαθηθά ιάζε κπνξνχλ λα 

δείμνπλ κηα πνιχ θαθή θαηαλφεζε ησλ θσλεκάησλ. 

    Ζ δπζιεμία ζπρλά εληνπίδεηαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη κε ηνλ 

φξν «αλαπηπμηαθή δπζιεμία» θαη ππνδειψλεη  δπζθνιία ζηελ απφθηεζε 

αλαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ, ζπλήζσο ζηα πξψηκα παηδηθά ρξφληα. Απφ 

ηελ άιιε, ε επίθηεηε δπζιεμία πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ελφο 

ζσκαηηθνχ ή θπζηθνχ ηξαχκαηνο (Furnham,2013). ε θάζε πεξίπησζε, ε 

δπζιεμία ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά κε κηα επξεία γεληθή έλλνηα γηα λα 

θαιχςεη δηάθνξα ζπκπηψκαηα θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ρξεζηκνπνηείηαη κε 

ηνλ φξν «θιαζζηθή δπζιεμία» κε νξφζεκα ηελ δπζθνιία αθνκνίσζεο 

ησλ θσλνινγηθψλ κεξψλ θαη θαηά ζπλέπεηα  ησλ ελλνηψλ ελφο θεηκέλνπ 

κέζσ δηαβάζκαηνο απφ ην ίδην ην δπζιεμηθφ άηνκν. 

 

 

                      

                      1.7. Υαξαθηεξηζηηθά δπζιεμίαο   

  

 Ζ δπζιεμία επεξεάδεη ην άηνκν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, 

σζηφζν ε επηξξνή απηή κπνξεί λα αιιάμεη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο 

ηνπ αλάινγα κε ηελ παξέκβαζε πνπ δέρεηαη θάζε θνξά. Δηδηθά γηα ηνπο 

καζεηέο κε δπζιεμία, φπσο ζα θαλεί παξαθάησ, ην είδνο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαη ε κνξθή δηδαζθαιίαο πνπ ζα δερηνχλ απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ δηαδξακαηίδνπλ βαζηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ηνπ παηδηνχ 
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κε δπζιεμία. Παξάιιεια, δεδνκέλνπ φηη νη καζεηέο κε δπζιεμία 

ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη απνθσδηθνπνίεζε, πξέπεη λα 

πξνβιέπνληαη θαη πηζαλφλ δεπηεξεχνληεο παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ λα 

επηδξάζνπλ αξλεηηθά ζηελ ζρνιηθή πξφνδν θαη επίδνζε ησλ παηδηψλ κε 

δπζιεμία, φπσο νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Hornstra et al, 2010).  

   Άιιεο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχνπλ ηελ χπαξμε δπζιεμίαο 

ζρεηίδνληαη κε θησρή βξαρχρξνλε κλήκε, πξφβιεκα κε ηελ άξζξσζε  

θαη ηνλ ζπγρξνληζκφ θαζψο θαη ζηελ νλνκαζία πξαγκάησλ 

(Snowling,1987). Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί πσο, αθξηβψο 

επεηδή ε δπζιεμία δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ αλαπηπμηαθή παξάκεηξν, ηα ζπκπηψκαηα ελφο δπζιεθηηθνχ αηφκνπ 

δελ γίλνληαη εμαξρήο μεθάζαξα θαη δελ ππνδειψλνπλ ακέζσο ηελ χπαξμε 

ηεο δηαηαξαρήο. Ζ πξψηκε αλίρλεπζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ παηδηνχ 

απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα θαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε φηαλ 

ππάξρεη ε ππνςία παξνπζίαο δπζιεμίαο είλαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο.  

   Πξηλ ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, ππάξρνπλ 

θάπνηεο βαζηθέο ελδείμεηο πνπ πξνθαινχλ ππνςία γηα ηελ παξνπζία ηεο 

δπζιεμίαο. Οη ελδείμεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξψηκν  γξακκαηηζκφ  

αιιά θαη κε πξναλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο φπσο: 

 Καηαλφεζε πσο νη ήρνη δεκηνπξγνχλ ιέμεηο 

 Γηαρείξηζε Οκνηνθαηαιεμίαο 

 Αλαγλψξηζε ηεο αξρήο , ηεο κέζεο θαη ηνπ ηέινπο ζε κηα ιέμε 

 Αλαγλψξηζε, κίμε θαη δηαρσξηζκφο θσλεκάησλ κέζα ζηηο ιέμεηο 

 Αλαγλψξηζε γξακκάησλ(θεθαιαία θαη κηθξά) 

 Αληηζηνίρηζε ησλ γξακκάησλ κε ηα θσλήκαηά ηνπο 

 Γλψζε πσο δηαβάδνπκε απφ αξηζηεξά πξνο δεμηά θαη απφ ηελ 

αξρή ζην ηέινο ηεο ζειίδαο 

 Ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα γξάςεη ην δηθφ ηνπ φλνκα 

       Ζ δπζιεμία είλαη δειαδή κηα καζεζηαθή δηαηαξαρή κε πνηθίια 

ραξαθηεξηζηηθά, έηζη ψζηε φζνη επεξεάδνληαη απφ απηήλ, λα  

αλαπηχζζνπλ έλα επξχ πιαίζην ραξαθηεξηζηηθψλ  απφ ήπηα έσο θαη πην 

θαλεξά (Tillotson,2011). Ο McCormick (2007) επηζεκαίλεη ζρεηηθά πσο 

«νη καζεηέο κε πην θαλεξά ραξαθηεξηζηηθά δπζιεμίαο ίζσο δελ κπνξέζνπλ 

πνηέ λα πξνζαξκόζνπλ ηηο καζεζηαθέο ηνπο δεμηόηεηεο  γηα λα 
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αληηζηαζκίζνπλ  γηα ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο δπζθνιίεο  πνπ 

ζπλαληνύλ, θπξίσο ρσξίο ηηο πξώηκεο θαη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο 

παξέκβαζεο». 

      Ζ δπζιεμία, σο αλεπάξθεηα ζηελ αλάγλσζε, ζηε γξαθή θαη ζηε 

κάζεζε γεληθφηεξα, εθηείλεηαη εθηφο απφ ην  εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη 

ζην ζηελφ θνηλσληθφ πιαίζην. Σν δπζιεθηηθφ παηδί επεξεάδεη σο έλα 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηνπο γνλείο, ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα αθνχ πεξίπνπ ε 

δπζιεμία απνηειεί θαηάζηαζε ηελ νπνία θέξεη ζηαηηζηηθά πεξίπνπ έλα 

10% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Σν  δπζιεθηηθφ παηδί αξρίδεη λα 

αηζζάλεηαη φηη δηαθέξεη απφ ηνπο άιινπο απφ ηε  ζηηγκή πνπ ζα εηζέιζεη  

ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ ζρνιηθή ηάμε. πλήζσο εμαξρήο ην 

πξφβιεκά ηνπ δελ είλαη  νξαηφ θαζψο πξνζπαζεί λα ην θξχςεη, γηαηί 

κπνξεί λα αηζζάλεηαη ληξνπή, ακεραλία ή αθφκε θαη φηη δελ  είλαη 

“θπζηνινγηθφ”.  Έηζη, αξρίδεη  λα  θάλεη φηη πεξλάεη απφ ην ρέξη ηνπ γηα 

λα απνθχγεη ηηο θαηαζηάζεηο εθείλεο πνπ  ην θέξλνπλ ζε δχζθνιε ζέζε ή 

κπνξεί λα θαλεξψζνπλ ην πξφβιεκά ηνπ.  

     Χο επί ην πιείζηνλ  ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζρνιηθή επίδνζε βξίζθνληαη ζην  επίθεληξν ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

αλάιπζεο. Χζηφζν,  ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ε δπζιεμία 

επεξεάδεη ηε δσή ελφο  παηδηνχ  θαζεκεξηλά, ζε δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο 

δσήο ηνπ. Μάιηζηα, επηθέξεη εκπφδηα  θαη ζε πνιιέο άιιεο πιεπξέο πνπ – 

εθ πξψηεο φςεσο - δελ θαίλνληαη  ηφζν ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηε 

καζεζηαθή ηνπ ηδηαηηεξφηεηα. Παξάιιεια, καδί κε ηνπο δηάθνξνπο 

νξηζκνχο θαη ηηο αηηίεο έρνπλ δηαηππσζεί θαη δηάθνξνη κχζνη, φπσο ην 

γεγνλφο πσο νη δπζιεθηηθνί καζεηέο δηαβάδνπλ αλάπνδα. Ζ άπνςε απηή 

δελ επηβεβαηψλεηαη θαζψο νη δπζιεθηηθνί καζεηέο έρνπλ πξνβιήκαηα 

ζηελ θαηεχζπλζε αιιά θαη θησρή κλήκε γξακκάησλ  θαη έηζη 

αληηζηξέθνπλ ηα γξάκκαηα (π.ρ. 3 αληί γηα ε) φηαλ δηαβάδνπλ ή θαη 

γξάθνπλ.  

   χκθσλα κε αξθεηνχο εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην εξεπλεηηθφ 

πεδίν ηεο δπζιεμίαο, νη θπξηφηεξεο ελδείμεηο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε 

αζπκθσλία κεηαμχ ηεο λνεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο αλαγλσζηηθήο –

νξζνγξαθηθήο επίδνζήο ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε δπζθνιίεο ζηελ 
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επεμεξγαζία θαη απνθσδηθνπνίεζε ησλ γξαθεκάησλ θαη θσλεκάησλ ηνπ 

γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο.  Σα ζπκπηψκαηα ηεο δπζιεμίαο  αθελφο είλαη 

πνηθίια  θαη αθεηέξνπ αθνξνχλ ηνκείο φπσο ε αληίιεςε, ε κλήκε, ε  

γλσζηηθή αλάπηπμε αιιά θαη ε λεπξνινγηθή θαηάζηαζε.   

 

 
 

                                        Αλάγλσζε 

    Αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο 

θαη ρεηξηζκνχ ηνπ  αιθαβεηηθνχ θψδηθα. Οη δπζθνιίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ αλαγλσζηηθή  απνθσδηθνπνίεζε ζπλδένληαη κε ηνλ ππξήλα ησλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδεη ην 

δπζιεθηηθφ παηδί ζηελ αλάγλσζε  αθνξνχλ  πνιιέο επαλαιήςεηο, αξγφ 

δηάβαζκα θαη ζπλήζσο ζπιιαβηζηά ,ρσξίο ξνή, ελψ ζπρλφ είλαη ην 

θαηλφκελν, πνιιέο θνξέο ηελ ψξα πνπ δηαβάδεη ράλεη ηελ ζεηξά κέζα ζην 

βηβιίν, δελ ρξσκαηίδεη ηελ θσλή ή ηελ ρξσκαηίδεη εθεί πνπ δελ 

ρξεηάδεηαη θαη δελ ζηακαηάεη ζηελ ηειεία θαη ζην θφκκα. ηελ νπζία,  

ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ έιιεηκκα  θσλνινγηθήο επεμεξγαζίαο πνπ ηηο  

πεξηζζφηεξεο θνξέο δπζθνιεχεη ηα  παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο  λα 

θαηαθηήζνπλ ηελ αιθαβεηηθή  αξρή. ηηο ππφινηπεο  ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ, ε δεμηφηεηα  γηα  απνθσδηθνπνίεζε ησλ καζεηψλ  απηψλ 

είλαη ζπλήζσο θησρή,  επεξεάδεη ηελ επρέξεηα αλάγλσζεο  θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηελ εμαγσγή  λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ.   

   Οη καζεηέο  κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έρνληαο  δπζθνιία λα 

απνθσδηθνπνηήζνπλ  γξήγνξα θαη κε αθξίβεηα, δεζκεχνπλ ζεκαληηθέο 

γλσζηηθέο πεγέο θαη  ππεξθνξηψλνπλ ηελ ήδε πεξηνξηζκέλε κλήκε ηνπο. 

Παξφια  απηά, δπζθνιίεο παξνπζηάδνληαη θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Δθεί νη καζεηέο  κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ρεηξίδνληαη 

καθξνζθειή θείκελα, δπζλφεηα θαη πνιιέο θνξέο  κε πνιινχο 

επηζηεκνληθνχο φξνπο. Ο ρεηξηζκφο ησλ θεηκέλσλ απηψλ δελ είλαη 

επηηπρήο,  εθφζνλ νη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο  απνθσδηθνπνίεζεο  ησλ 

καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο  Γπζθνιίεο δελ ηνπο βνεζνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηελ  αλάγλσζε θαη ζηελ  θαηαλφεζε  ησλ 

πνιπζχιιαβσλ θαη δχζθνισλ ιέμεσλ. Όια απηά έρνπλ σο απνηέιεζκα 
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λα δηεπξχλνληαη ηα αθαδεκατθά ειιείκκαηα γλψζεσλ πνπ ήδε έρνπλ 

ζσξεπηεί απφ ηα  ζρνιηθά ρξφληα ηνπ δεκνηηθνχ (Παληειηάδνπ & 

Παηζηνδήκνπ,2007). Ζ αλαγλσζηηθή δπζθνιία ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ θαη κε ηελ επρέξεηα κε ηελ νπνία δηαβάδεη ην θείκελν ην παηδί. 

   Χο  επρέξεηα έρεη νξηζηεί, ε ηθαλφηεηα αλάγλσζεο ησλ ιέμεσλ κε 

αθξίβεηα, απηφκαηα, κε ζρεηηθή ηαρχηεηα θαη νκαιά. (Meyer & Felton, 

1999).Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δπζθνιεχνληαη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κε  επηηπρία  ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θπκαίλνληαη ζε απηφ 

ην πιαίζην. Γηαβάδνπλ   κε δπζθνιία θαη αξγά, ζηακαηνχλ ζπρλά γηα λα  

πξνθέξνπλ κηα ιέμε ζπιιαβηζηά ή γξάκκα γξάκκα. Ζ επρέξεηα ηεο  

αλάγλσζεο απνηειεί εμίζνπ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο  

αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο ζπκβάιεη ζηελ αλαγλσζηηθή  

θαηαλφεζε . 

     Οη  Rief & Stern (2010) αλαθέξνπλ ζην εγρεηξίδην ηνπο γηα ηελ 

δπζιεμία, έλαλ ηδηαίηεξα θαηαηνπηζηηθά ζεκεία γηα πηζαλά ζεκάδηα πνπ 

κπνξεί λα παξνπζηάδεη έλα δπζιεθηηθφ άηνκν ήδε απφ ηα πξψηα παηδηθά 

ρξφληα ζηνλ αλαγλσζηηθφ ηνκέα. Ο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη 

παξακέηξνπο φπσο  δηαηαξαρή ζηελ γισζζηθή ή ιεθηηθή αλάπηπμε, 

δπζθνιία ζηελ αληίιεςε ηνπ γισζζηθνχ πιαηζίνπ, δπζθνιία δηαρείξηζεο 

εθθξαζηηθήο γιψζζαο θαη  λα επηθνηλσλνχλ κέζσ ζθέςεσλ. Δπί 

πξνζζέησο, αλαθέξνπλ δπζρέξεηα ζηελ ιαλζαζκέλε ρξήζε ζπληαθηηθνχ 

θαη γξακκαηηθή, ζηελ ρξήζε ιέμεσλ εθ κλήκεο αιιά θαη ζηελ επρέξεηα 

ζηελ έθθξαζε ηδεψλ θαη εκπινπηηζκέλνπ ιεμηινγίνπ  

   Έρνληαο ππφςε φηη ε αλάγλσζε είλαη κηα γλσζηηθή ιεηηνπξγία ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο επηκέξνπο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο  ηεο  

απνθσδηθνπνίεζεο  θαη  ηεο  θαηαλφεζεο  (Πφξπνδαο, 2002) θαη κε 

δεδνκέλν φηη ε κάζεζε ζην ζρνιείν βαζίδεηαη ζην ζπκβνιηθφ ζχζηεκα 

ηεο γιψζζαο (αιιά θαη ησλ αξηζκψλ), είλαη επφκελν  φηη ε δπζθνιία 

ζηελ θσδηθνπνίεζε θαη απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζπκβφισλ αλαπφθεπθηα  

ζα δεκηνπξγεί  πνιιέο  δπζθνιίεο ζηα παηδηά πνπ πξνζπαζνχλ λα κάζνπλ 

λα δηαβάδνπλ. ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ (κηθξέο ή 

κεγάιεο) δπζθνιίεο ζηελ επεμεξγαζία θαη αλαγλψξηζε γξακκάησλ, 

ζπλδπαζκψλ γξακκάησλ, ζπιιαβψλ θαη  κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ. Σα 

παηδηά απηά δπζθνιεχνληαη λα δηαβάζνπλ θαη είλαη  ραξαθηεξηζηηθή ε 
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αλαγλσζηηθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, θπξίσο φηαλ (πνιιέο θνξέο 

αλαπφθεπθηα) ζπγθξίλνληαη κε ηνπο καζεηέο ρσξίο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο (Πφξπνδαο, 2002). Δηδηθφηεξα, ηα παηδηά κε δπζθνιίεο ζηελ 

θσδηθνπνίεζε ή απνθσδηθνπνίεζε ζπκβφισλ ζπρλά δπζθνιεχνληαη, 

απνηπγράλνπλ ή θαη αξγνχλ πάξα πνιχ λα  αλαγλσξίζνπλ ή λα 

αλαθαιέζνπλ νξηζκέλα γξάκκαηα.    

     πλήζσο δπζθνιεχνληαη κε ηα  γξάκκαηα πνπ έρνπλ νπηηθή νκνηφηεηα 

θαη ηα ζπγρένπλ κεηαμχ ηνπο (π.ρ., δ  -  μ, β  -  ζ  θ.ά.). Χο ζπλέπεηα απηήο 

ηεο θαηάζηαζεο πνιιέο θνξέο πξνζπαζνχλ λα “καληέςνπλ” ηηο ιέμεηο 

πνπ θαινχληαη λα δηαβάζνπλ, βαζηδφκελα ζηε κεξηθή αλαγλψξηζή ηνπο 

(ζπλήζσο ηνπ πξψηνπ ή θαη ηνπ ηειεπηαίνπ γξάκκαηνο θαη ηνπ κεγέζνπο 

ηεο ιέμεο). ε άιιεο πεξηπηψζεηο, επηρεηξψληαο λα δηαβάδνπλ κηα 

παξάγξαθν ή έλα θείκελν, ζπρλά εμαξηψληαη απφ ηα ζπκθξαδφκελα θαη 

ηηο εηθφλεο. ηε θσλεηηθή αλάγλσζε δηαβάδνπλ πνιχ αξγά, ζε ηέηνην 

βαζκφ κάιηζηα πνπ,  πνιιέο θνξέο, θζάλνληαο ζην ηέινο ηεο ιέμεο έρνπλ 

μεράζεη ηελ αξρή ηεο.  Ζ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ ζπρλά είλαη πνιχ 

θησρή, παξφιν πνπ κπνξεί λα κελ έρνπλ θαλέλα πξφβιεκα ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ  πξνθνξηθνχ ιφγνπ (Πφξπνδαο, 2002). 

 

 

           Γπζθνιία ζηελ  αλαγλσζηηθή  θαηαλφεζε 

       Ζ  αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε είλαη κηα δεμηφηεηα κε θεληξηθφ ξφιν 

ζηε δσή ηνπ  αλζξψπνπ, γη’ απηφ έρεη ζεκαληηθή ζέζε ζε φια ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη. Ζ αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε είλαη ε δηαδηθαζία αιιά θαη ην απνηέιεζκα ηεο αλάγλσζεο 

ελφο θεηκέλνπ. Οη φξνη “θαηαιαβαίλσ” θαη “θαηαλνψ” ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηνπο αλαγλψζηεο γηα λα δείμνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο είηε ζηελ 

θαηαζθεπή είηε ζηελ εμαγσγή ηνπ λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ θαη 

ζεσξνχληαη ζπλψλπκνη (Snow, 2002). Γελ  αθνξά κφλν ζρνιηθέο 

παξακέηξνπο αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή γεληθφηεξα. Σα ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ρξήζεο ηεο  γλψζεο ππνβάζξνπ, ηεο  απνθσδηθνπνίεζεο θαη 

ηεο  επρέξεηαο αλάγλσζεο, ηνπ  ιεμηινγίνπ θαη ηεο ρξήζε ησλ  

ζηξαηεγηθψλ, πνπ πξναλαθέξζεθαλ παξαπάλσ  θαζψο θαη  ε δπζθνιία 
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δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ θνηλψλ θεηκεληθψλ δνκψλ, νδεγνχλ ζε 

ειιεηκκαηηθή  αλαγλσζηηθή  θαηαλφεζε (Μπφηζαο, 2007 ̇). 

   Αλ ζέιακε κε πνιχ απιά ιφγηα λα νξίζνπκε ηελ θαηαλφεζε σο ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο, ζα ππνζηεξίδακε φηη θάπνηεο θνξέο νη 

αλαγλψζηεο δηαβάδνπλ ηηο γξακκέο ηνχ θεηκέλνπ, άιιεο θνξέο δηαβάδνπλ 

αλάκεζα ζηηο γξακκέο θαη θάπνηεο άιιεο θνξέο δηαβάδνπλ πέξα ή πίζσ 

απφ ηηο γξακκέο. Οη δπζθνιίεο  θαηαλφεζεο ηδηαίηεξα ζηηο ηειεπηαίεο 

ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ  θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη 

ζεκαληηθέο θαη δηεπξχλνπλ ηα γεληθφηεξα  πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζην ζρνιείν, 

εληείλνληαο ηα ελδερφκελα ζρνιηθήο απνηπρίαο ζε κεηέπεηηα επίπεδν 

(Παληειηάδνπ&Παηζηνδήκνπ,2007).Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε 

δηαθξίλεηαη ζε άκεζε (δπζθνιεχεηαη ζηελ θαηαλφεζε πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη άκεζα θαη κε ζαθήλεηα ζην θείκελν , δπζθνιεχεηαη ζηελ 

εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο) θαη ζε έκκεζε πνπ πξνθύπηεη από ην θείκελν 

(δελ ζπλδέεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη θαη δελ ηηο νξγαλψλεη θιπ) θαη 

από ηελ πξνεγνύκελε γλώζε( δελ ζρεκαηίδεη ππνζέζεηο ή πξνβιέςεηο γηα 

έλα ζέκα, δελ εληνπίδεη ην θεληξηθφ ζέκα θιπ). Σα πξνβιήκαηα ζηελ 

αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνπζία ρξήζεο 

ζηξαηεγηθψλ θαη απφ ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηεο 

κεηαγλψζεο. ραξαθηεξηζηηθή δπζθνιία ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε, είλαη ν ρεηξηζκφο ησλ 

λνεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηαβάδνπλ, δειαδή, δελ κπνξνχλ λα 

ζρεκαηίζνπλ εχθνια κηα ζπλνιηθή εηθφλα απφ ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ 

νχηε λα αλαδεηήζνπλ εχθνια πιεξνθνξίεο ζε απηφ, θαη απηφ αθνξά ηε 

θσλαρηή θαη ηε ζησπεξή αλάγλσζε (Deschler, Ellis, & Lenz, 1996). 

     Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία ζηελ αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε πην ζπγθεθξηκέλα εθηείλνληαη ζε έλα επξχ θάζκα 

αλαγλσζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Καηαξράο, δελ έρνπλ επίγλσζε ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ θαηά ηελ αλάγλσζε θαη αληηκεησπίδνπλ 

ειιείκκαηα κεηαγλσζηηθήο ζηξαηεγηθήο. Έρνπλ ζεκαληηθή δπζθνιία 

ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θχξησλ ηδεψλ θαη ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ ζην λφεκα 

ηνπ θεηκέλνπ. Παξαιείπνπλ λα δψζνπλ ζεκαζία ζε ραξαθηεξηζηηθά 

θεηκέλνπ φπσο ε επηθεθαιίδα ή άιινπο ηίηινπο θαη ζηελ γεληθή 
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νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ. Παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

λνεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ. πλερίδνπλ λα δηαβάδνπλ ην θείκελν αθφκα θαη 

αλ δελ έρνπλ θαηαιάβεη ην λφεκα κηαο παξαγξάθνπ, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, πνπ ζηακαηνχλ ηελ αλάγλσζε γηα λα επαλαιάβνπλ ηελ 

παξάγξαθν κέρξη λα θαηαλνήζνπλ ην λφεκα (Παληειηάδνπ 

&Παηζηνδήκνπ, 2007).  

   Σα πξνβιήκαηα ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

απνπζία ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ θαη απφ ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο 

ρξήζεο ηεο κεηαγλψζεο. Απηφ γίλεηαη πην αληηιεπηφ ζηελ πεξίπησζε ηεο  

αλάγλσζεο ησλ παηδηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα δπζιεμίαο θαηά 

ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.  

   

  

 

 

 

                              Οξζνγξαθία 

      Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζπρλά εκθαλίδνπλ 

πξνβιήκαηα θαη ζηελ  παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ , κε ηε κνξθή 

αδπλακίαο θαηά ηε γξαθή ή ηε  γξαπηή έθθξαζε  Σν πξφβιεκα ζηελ 

γξαθή ζρεηίδεηαη κε πξνβιήκαηα ζηελ νπηηθή αληίιεςε ησλ γξακκάησλ 

θαη απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιέμεσλ κε απνηέιεζκα ηηο ιαλζαζκέλεο 

αλαπαξαζηάζεηο ζηελ κλήκε, θαη ζηελ θσλεηηθή αληηζηνίρηζε  φπσο 

ελδεηθηηθά αλαθέξεη θαη ν Καζζεξήο(2002).Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο ηππηθνχο ζπκκαζεηέο  ηνπο ζπρλά 

ζηελ νξζνγξαθία, ζηε ζσζηή ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο θαη ην 

δηαρσξηζκφ  ησλ γξακκάησλ ζε θεθαιαία θαη κηθξά (Παληειηάδνπ, 

2004). πλήζσο νη καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο δελ  αθηεξψλνπλ ρξφλν ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ γξαπηνχ 

θεηκέλνπ θαη μεθηλνχλ ρσξίο  ζρεδηαζκφ ηε ζπγγξαθή ελφο ζέκαηνο  

(Παληειηάδνπ, 2000), ελψ δελ ζέηνπλ  ζηφρνπο γηα ηελ ζπγγξαθή ησλ 

ηδεψλ ηνπο βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεηκέλνπ. Οη δπζθνιίεο 

εληείλνληαη ζε πεξηνρέο πνπ αθνξνχλ ηελ νξζνγξαθία (ιάζε ζε ηνληζκφ, 



 
 

50 
 

ζε βαζηθνχο θαλφλεο  θιπ) ηελ νξγάλσζε, ηελ δνκή (απνπζία ρξνληθήο 

αιιεινπρίαο, δελ ηεξεί δφκεζε παξαγξάθσλ θ.α.)  αιιά θαη ην 

ιεμηιφγην( ρξεζηκνπνηεί θνηλφρξεζηεο ιέμεηο, ιάζε ζε νπζηαζηηθά θαη 

ξήκαηα θιπ).  

    Ο δπζιεθηηθφο καζεηήο  παξνπζηάδεη βαζηθέο δπζθνιίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ γξαθή. Πνιιέο θνξέο, δελ δπζθνιεχεηαη κφλν κε ηελ 

γξαθή γξακκάησλ, αιιά αξθεηέο θνξέο παξαπνληέηαη γηα θαηλφκελα 

δαιάδαο , πνλνθέθαινπο ή πφλνπο ζην ζηνκάρη θαηά ηελ αλάγλσζε. 

πρλά ηνλ  κπεξδεχνπλ ηα γξάκκαηα, νη αξηζκνί,  νη ιέμεηο,  νη 

αθνινπζίεο, ή γεληθά θαη νη γξαπηέο ιεθηηθέο εμεγήζεηο. Καηά ηελ 

αλάγλσζε ή ηε γξαθή παξνπζηάδεη επαλαιήςεηο, πξνζζήθεο, κεηαζέζεηο, 

παξαιείςεηο  αληηθαηαζηάζεηο θαη αληηζηξνθέο φζνλ αθνξά ηα γξάκκαηα, 

ηνπο αξηζκνχο ή/θαη ηηο ιέμεηο. Γελ είλαη ππεξβνιή πσο ην γξαπηφ ελφο 

δπζιεθηηθνχ παηδηνχ δελ δηαβάδεηαη θαζφινπ ή κε ηξνκεξή δπζθνιία, 

θαζψο είλαη γεκάην κνπληδνχξεο, θαθνγξακκέλν θαη κπεξδεκέλεο ιέμεηο. 

Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ νξζνγξαθία παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθά ρακειή επίδνζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Ζ 

νξζνγξαθηθή ηθαλφηεηα επεξεάδεηαη απφ ηελ ειιεηκκαηηθή θσλνινγηθή 

επεμεξγαζία θαη απφ ην επίπεδν θσλνινγηθήο επίγλσζεο γηα απηφ θαη 

παξαηεξνχληαη νξζνγξαθηθά ιάζε φπσο πξνζζέζεηο, αθαηξέζεηο, 

κεηαζέζεηο, ζπιιαβψλ θαη γξακκάησλ (Κσηνχιαο & Παληειηάδνπ, 

2001).  

    Έλα αθφκα ιάζνο πνπ παξαηεξείηαη ηελ νξζνγξαθία ησλ παηδηψλ 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη φηη αθνινπζνχλ θσλεηηθή νξζνγξαθία 

θξνληίδνληαο λα ηεξείηαη ε αθνπζηηθή εηθφλα ησλ ιέμεσλ κε απνηέιεζκα 

λα αγλννχλ νπνηνλδήπνηε νξζνγξαθηθφ θαλφλα. 

 Η γξαθή γξακκάησλ θαη ζπιιαβψλ : Ζ αμηνιφγεζε ηεο γξαθήο 

κεκνλσκέλσλ γξακκάησλ θαη ζπιιαβψλ γίλεηαη παξάιιεια κε εθείλε 

ηεο αλάγλσζεο κεκνλσκέλσλ γξακκάησλ θαη ζπιιαβψλ. Γειαδή, 

αμηνινγψληαο θαη εμαζθψληαο ην παηδί ζηελ αλαγλψξηζε γξακκάησλ θαη 

ζπιιαβψλ επηδηψθνπκε, ζηε ζπλέρεηα, λα αμηνινγήζνπ κε θαη λα 

εμαζθήζνπκε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ ζηελ αλάθιεζε θαη  ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ. Ζ ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ γξακκάησλ θαη ζπιιαβψλ είλαη εθείλε 
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πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ αλάγλσζε. Χζηφζν ,εδψ ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη επεηδή ε ιεηηνπξγία ηεο αλάθιεζεο (ζηελ νπνία βαζίδεηαη 

ε νξζνγξαθεκέλε γξαθή) είλαη απαηηεηηθφηεξε απφ εθείλε ηεο 

αλαγλψξηζεο (ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε αλάγλσζε) είλαη θπζηθφ λα 

αλακέλνπκε φηη ηα παηδηά ζα βξίζθνπλ ην έξγν ηεο γξαθήο γξακκάησλ 

θαη ζπιιαβψλ δπζθνιφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηεο αλάγλσζεο.  

Λάζε ζηε γξαθή ησλ ζπιιαβψλ: Αλ ηα ιάζε είλαη ζηνλ ηξφπν γξαθήο 

ησλ κεκνλσκέλσλ γξακκάησλ, εθείλν πνπ απαηηείηαη είλαη ε ελίζρπζε 

ηεο γξαθεκηθήο αλαπαξάζηαζήο ηνπο ζηε κλήκε ψζηε λα είλαη επρεξήο ε 

αλάθιεζή ηνπο(ηα ιάζε απηά είλαη ζπλήζσο ιάζε πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ 

γξακκάησλ). Αλ ηα παηδηά δελ αληηκεησπίδνπλ ιάζε ζηε γξαθή ησλ 

κεκνλσκέλσλ γξακκάησλ ηφηε ηα πηζαλά ιάζε ζηε γξαθή ησλ ζπιιαβψλ 

είλαη ε ζέζε ησλ γξακκάησλ. ηελ πεξίπησζε απηή ρξεηάδεηαη 

εγξήγνξζε θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο γξαθήο ησλ ζπιιαβψλ 

απφ ην παηδί γηα λα απνθιεηζηεί ε πεξίπησζε δπζιεμίαο.  Μηα θαιή 

εμάζθεζε κπνξεί λα είλαη ε θσλεκηθή αλάιπζε ηεο θάζε ζπιιαβήο πνπ 

θαιείηαη λα γξάςεη ην παηδί, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ην ηεζη 

“θαηάηκεζεο” ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

νξζνγξαθεκέλε γξαθή ησλ ιέμεσλ είλαη δπζθνιφηεξε  θαη πην ζχλζεηε 

γλσζηηθή δηαδηθαζία απφ εθείλε ηεο αλάγλσζεο ησλ αληίζηνηρσλ ιέμεσλ. 

Θεσξείηαη απηνλφεην φηη θαζψο ππαγνξεχεηαη ε θάζε ιέμε, ζα πξέπεη λα 

ππαγνξεχεηαη εληαγκέλε ζε έλα πεξηβάιινλ πξφηαζεο ψζηε λα βνεζηέηαη 

ε θαηαλφεζή  ηεο.  

Λάζε ζηε γξαθή ησλ ιέμεσλ: Σα ιάζε ζηε γλσζηηθή επεμεξγαζία ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ θαίλεηαη φηη 

δπζιεηηνπξγνχλ. Ζ ηαμηλφκεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νξζνγξαθηθψλ 

ιαζψλ είλαη έλα δήηεκα γηα ην νπνίν έρνπλ εθθξαζηεί δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο. Με βάζε απηφ, ηα νξζνγξαθηθά ιάζε ηαμηλνκνχληαη ζε δχν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη πεξηπηψζεη θαηά 

ηηο νπνίεο ε ιέμε γξάθεηαη ιαλζαζκέλα κελ αιιά κε ηξφπν πνπ δηαηεξεί 

ηε θσλνινγηθή ηαπηφηεηά ηεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, δειαδή, 

παξαβηάδεηαη ε ηζηνξηθή νξζνγξαθία ηεο ιέμεο (π.ρ. ε ιέμε «ζρνιείν» 

γξάθεηαη σο «ζρνιίν»  θ.ιπ.). ηε δεχηεξε θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη 
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φια ηα άιια ιάζε, φπνπ νη ιέμεηο γξάθνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε δε 

δηαηεξνχλ ηε θσλνινγηθή ηαπηφηεηά ηνπο (πρ. “ηαπδη” αληί γηα“ηξαπέδη”, 

“ζίξεκα” αληί γηα“ζήκεξα” θ.ιπ.). Δίλαη επλφεην φηη ηα ιάζε πνπ 

εληάζζνληαη ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία, θαίλεηαη φηη αληαλαθινχλ κηα 

καζεζηαθή δπζθνιία, ε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηεο νπνίαο πξέπεη δελ 

πξέπεη λα θαζπζηεξήζεη.  

     ην πιαίζην απηήο ηεο παξεκβαηηθήο πξνζέγγηζεο, θαίλεηαη ε 

ελίζρπζε ηεο νξζνγξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο κηαο ιέμεο (θαη επνκέλσο, ε 

νξζνγξαθηθή απφδνζή ηεο) επηηπγράλεηαη θαιχηεξα φηαλ ε ιέμε απηή 

δελ δίλεηαη κεκνλσκέλα γηα κάζεζε θαη απνθνκκέλε, αιιά ζην πιαίζην 

κηαο νκάδαο ιέμεσλ απφ ηελ ίδηα νξζνγξαθηθή νηθνγέλεηα(θαηνηθία-> 

θάηνηθνο, θαηνηθψ, απνηθίδσ, νίθνο θιπ). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα 

νξζνγξαθηθά ζηα νπνία παξαβηάδεηαη  θαη ε θσλνινγηθή ηαπηφηεηα ηεο 

ιέμεο, ηφηε ε αληηκεηψπηζε  ζα εμαξηεζεί απφ ην απνηέιεζκα ηεο 

ζπζηεκαηηθφηεξεο ςπρνγισζζηθήο δηάγλσζεο πνπ θαίλεηαη φηη είλαη, 

θαζψο απφ κηα ηέηνηα δηάγλσζε αλακέλεηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο, κε 

απνηέιεζκα ηελ δπζθνιία ζηελ δηαηαξαρή ηεο νξζνγξαθηθήο επάξθεηαο 

(Πφξπνδαο,2003). 

      Έρνληαο ππφςε φηη ε δηεθπεξαίσζε ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο 

είλαη κηα γλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγνπνίεζε 

ζπλζεηφηεξσλ γλσζηηθψλ  ιεηηνπξγηψλ (φπσο π.ρ. ηεο  αλάθιεζεο  θαη 

φρη απιψο ηεο  αλαγλψξηζεο φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε  ηεο 

αλάγλσζεο), είλαη επφκελν φηη ε νξζνγξαθεκέλε γξαθή ζα παξνπζηάδεη 

πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηα παηδηά πνπ έρνπλ καζεζηαθά πξνβιήκαηα 

ζηελ  θσδηθνπνίεζε θαη απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζπκβφισλ. Χο εθ ηνχηνπ, 

ηα παηδηά απηά κπνξεί λα θάλνπλ ιάζε ζε ιέμεηο πςειήο ζπρλφηεηαο ή 

αθφκα θαη ζην φλνκά ηνπο,  δηφηη δπζθνιεχνληαη ζηε ζπγθξάηεζε θαη  

αλάθιεζε ηεο νξζνγξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ιέμεσλ ή θαη ησλ 

ζπιιαβψλ (Πφξπνδαο, 2002). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα πξνβιήκαηα 

ζηελ νξζνγξαθία είλαη πνιχ δχζθνιν λα μεπεξαζηνχλ αθφκα θαη αλ ν 

καζεηήο έρεη πςειφ δείθηε λνεκνζχλεο, πςειφ θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη κεγάιεο δηάξθεηα εθπαίδεπζεο. Οη καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξνθεηκέλνπ λα κε θαίλνληαη αλνξζφγξαθνη, 
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ρξεζηκνπνηνχλ ιέμεηο πνπ έρνπλ απνζεθεχζεη ζηε κλήκε ηνπο 

αληηθαζηζηψληαο ηεο κε ιέμεηο πνπ δελ γλσξίδνπλ. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ν καζεηήο λα κεηψλεη ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

εθθξαζηεί, πεξηνξίδνληαο ην ιεμηιφγηφ ηνπ θαη κεηψλνληαο ηελ πνηφηεηα 

ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ ηνπ (Παληειηάδνπ & Παηζηνδήκνπ ,2004). 

    Δπί πξνζζέησο, ην παηδί κε δπζιεμία δηαηππψλεη πσο έρεη ην 

αίζζεκα ή φηη βιέπεη αλχπαξθηε θίλεζε θαζψο δηαβάδεη, γξάθεη, ή 

αληηγξάθεη. Φαίλεηαη λα έρεη δπζθνιία κε ηελ φξαζε, παξφιν πνπ νη 

νθζαικνινγηθέο εμεηάζεηο δελ απνθαιχπηνπλ φηη ππάξρεη θάπνην 

πξφβιεκα. Γηαβάδεη θαη μαλαδηαβάδεη θαηαλνψληαο πνιχ ιίγα, 

ζπιιαβίδεη θσλεηηθά θαη κε αζπλέπεηα, ρσξίο λα γίλεηαη θαηαλνεηφο. 

Έθηνο απφ ηα νξζνγξαθηθά ιάζε, ην δπζιεθηηθφ παηδί αληηζηξέθεη ηελ 

ζεηξά ησλ γξακκάησλ, θάλεη ζχληκεζε ιέμεσλ, πξνζζέηεη άζρεηα 

γξάκκαηα ή παξαιείπεη θάπνηα κέζα ζηηο ιέμεηο. Αξθεηέο θνξέο δελ 

ηνλίδεη ζσζηά  ή θαη θαζφινπ ηηο ιέμεηο, αληηθαζηζηά γξάκκαηα ζε ιέμεηο 

πνπ κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο, έρεη αζηάζεηα ζην ζρήκα θαη ζηελ θιίζε ησλ 

γξακκάησλ, ελψλεη ηηο ιέμεηο, παξαιείπεη ή βάδεη ζε ζεκεία πνπ δελ 

ρξεηάδνληαη ηα ζεκεία ζηίμεο.  

    ην πεδίν πνπ αθνξά ηελ ειεχζεξε γξαθή,  έρεη παξαηεξεζεί φηη δελ 

έρεη  εκπινπηηζκέλν  ιεμηιφγην, παξνπζηάδεη έιιεηςε ηδεψλ, ζχγρπζε 

απφςεσλ, ειιηπή θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο, αιιά θαη ζρεηηθή  αζπλέπεηα 

ζηελ ζπγθξφηεζε νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ θαη αδπλακία ζηελ 

ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο πξνηάζεσλ ελψ δπζθνιεχεηαη λα ζπκεζεί απιέο 

ιεπηνκέξεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνην πεξηζηαηηθφ. 

 

   

                                  Μαζεκαηηθά    

      Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

αληηκεησπίδνπλ  ζνβαξέο δπζθνιίεο ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. Αλ 

θαη ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα ε έξεπλα έρεη ζηξαθεί ζηηο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο  ζηα καζεκαηηθά, ε αλάπηπμή ηεο είλαη πνιχ κηθξφηεξε ζε 

ζρέζε κε εθείλε πνπ αλαθέξεηαη  ζηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ 

αλάγλσζε. Σα καζεκαηηθά απνηεινχλ θαη νληνινγηθά κηα μερσξηζηή 
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θαηεγνξία αλάιπζεο σο κάζεκα αιιά θαη σο δηδαθηηθή πεξηνρή 

αμηνιφγεζεο. Καηά θχξην ιφγν, ην πξφβιεκα ζηα καζεκαηηθά νθείιεηαη 

ζε δηαηαξαρή ζηελ νπηηθή αληίιεςε θαη ζηε θαηεχζπλζε, γηα ηνλ ιφγν 

απηφ πνιιά δπζιεθηηθά παηδηά δελ ζπκνχληαη απφ πνχ λα αξρίζνπλ ηελ 

αθαίξεζε. Ζ απνκλεκφλεπζε ηεο πξνπαίδεηαο, κεγάισλ καζεκαηηθψλ 

πξάμεσλ θαη ε κε αμηνπνίεζε νδεγηψλ ελφο πξνβιήκαηνο νθείινληαη 

ζεκαληηθά ζε δηαηαξαρέο ζηελ βξαρππξφζεζκε κλήκε, ελψ νη δηαηαξαρέο 

ζηελ καθξνπξφζεζκε κλήκε επεξεάδνπλ ζηελ γεληθεπκέλε εθαξκνγή 

ησλ καζεκαηηθψλ θαλφλσλ θαη ζηελ πηνζέηεζε, ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζηε ιχζε ελφο καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο (Κσζηίθαο, 

2008).  

    Αλάινγα κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ππάξρνπλ ηξεηο ηχπνη 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δπζιεθηηθνί καζεηέο ζηα 

καζεκαηηθά: 

Α)πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε δηαδηθαζηώλ: δελ εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο 

αιγνξίζκσλ, ρξεζηκνπνηνχλ αλψξηκεο ζηξαηεγηθέο(πρ κέηξεκα δαρηχισλ 

θιπ) θαη γεληθφηεξα ππάξρεη κηα ζρεηηθά αξγή πνξεία εμέιημεο ζε ζρέζε 

κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο 

Β)πξνβιήκαηα ζηε ζεκαζηνινγηθή κλήκε: δελ αλαθαινχλ βαζηθά 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηε γλψζε θαη ζηελ 

επρεξή αλάθιεζε απνηειεζκάησλ πξνεγνχκελσλ πξάμεσλ έζησ θαη κε 

δχν κνλνςήθηνπο αξηζκνχο. Ζ πνξεία ζηε καζεηηθή γλψζε ζε απηφ ηνλ 

ηχπν είλαη αξγή θαη κε αξθεηά ιάζε 

Γ)πξνβιήκαηα ζηελ νπηηθνρσξηθή αληίιεςε: ρσξηθά ιάζε ζηελ 

αλαπαξάζηαζε αξηζκεηηθψλ πιεξνθνξηψλ(ιάζνο ζηελ ζηήιε ησλ 

αξηζκψλ, ιάζνο ςεθία, δπζθνιία ζηελ ζρεδίαζε θαη επεμεξγαζία 

γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θιπ). Γεληθφηεξα, πθίζηαληαη ειιείκκαηα 

νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο αληίιεςεο, κλήκεο, πξνζνρήο θαη πξνιεπηηθνχ 

αιιά θαη εθθξαζηηθνχ ιφγνπ, ελψ δχζθνια εθαξκφδεηαη ν αθαηξεηηθφο 

ζπιινγηζκφο ( Παληειηάδνπ & Παηζηνδήκνπ , 2007). 

     Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ νη δπζιεθηηθνί παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ αξηζκψλ, θαη  ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ ζε γεληθφηεξα πιαίζηα..  πγθεθξηκέλα, 
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θάπνηα εηδηθά ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδεη ην δπζιεθηηθφ παηδί ζε 

καζεκαηηθφ επίπεδν, κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

Έρεη δπζθνιία ζην λα ιέεη ηελ ψξα, ζην λα δηαρεηξίδεηαη ην ρξφλν, 

ζην λα καζαίλεη δηαδνρηθέο πιεξνθνξίεο. Όζνλ αθνξά ηε δηεμαγσγή ησλ 

καζεκαηηθψλ, εμαξηηέηαη απφ ην λα κεηξάεη κε ηα δάρηπια θαη απφ άιια 

θνιπάθηα πνπ επηλνεί. Γλσξίδεη ηηο απαληήζεηο ησλ πξνβιεκάησλ, αιιά 

δελ κπνξεί λα ηηο απνδείμεη ζην ραξηί. Μπνξεί λα κεηξάεη, αιιά έρεη 

δπζθνιία ζην λα κεηξάεη αληηθείκελα ή ηηο ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο. 

Μπνξεί λα θάλεη αξηζκεηηθέο πξάμεηο, αιιά απνηπγράλεη ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. Γελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηελ άιγεβξα ή ηα αλψηεξα 

καζεκαηηθά 

     ε γεληθέο γξακκέο, θαίλεηαη πσο ν δπζιεθηηθφο καζεηήο 

αληηκεησπίδεη ζνβαξέο δπζθνιίεο θαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ καζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ. Οπζηαζηηθά ε αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ζπλαληά 

αξθεηά εκπφδηα. Χζηφζν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ε αλάπηπμε ησλ 

καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, εηδηθά ζηνλ καζεηή κε δπζιεμία ή γεληθά 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηα ειιείκκαηα ζηνπο 

γλσζηηθνχο παξάγνληεο, αιιά θαη απφ ηα δηδαθηηθά εξεζίζκαηα πνπ 

παξέρεη ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο θαη ην επίπεδν βνήζεηαο. 

    Σφζν ν βαζκφο ηεο γλσζηηθφ γισζζηθήο δπζθνιίαο φζν θαη ν 

αξηζκφο ησλ  ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδεη δπζθνιία  έλαο  

καζεηήο, είλαη επφκελν φηη  επεξεάδνπλ ηε δπλαηφηεηά ηνπ γηα 

απνηειεζκαηηθή κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. Λφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο 

πνπ ππάξρεη, ζε θάπνην βαζκφ, κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ ησλ 

γλσζηηθφ - γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο θαη ε 

ιεπηνκεξήο  δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ απνηεινχλ ην 

ππφβαζξν γηα ηε κάζεζε  ησλ καζεκαηηθψλ, είλαη πηζαλφλ λα 

πξνζθέξνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ  θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ ζπλδένληαη θαη κε ηε κάζεζε ηεο  αλάγλσζεο θαη γξαθήο 

(Geary, Hoard. & Hamson, 1999).  
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         1.8.Άιιεο δπζθνιίεο ζην πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο 

              ηάμεο 

 

                                      Αληίιεςε 

     Απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο κειέηεο ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ, νη αληηιεπηηθέο  ιεηηνπξγίεο φρη κφλν θάλεθε πσο είλαη 

ειιεηκκαηηθέο, αιιά ζεσξήζεθαλ σο ν βαζηθφο  αηηηνινγηθφο 

παξάγνληαο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην δπζιεθηηθφ παηδί, αληηκεησπίδεη 

δπζρέξεηεο ζε έλα επξχ θάζκα αληίιεςεο, πνπ θαιχπηεη νπηηθά θαη 

αθνπζηηθά εξεζίζκαηα. ηελ νπηηθή επεμεξγαζία,  ν δπζιεθηηθφο 

καζεηήο δπζθνιεχεηαη λα θαηαλνήζεη βαζηθέο έλλνηεο ζρέζεσλ θαη 

ρψξνπ, λα δηαθξίλνπλ νπηηθά ζηνηρεία αιιά θαη γεληθά λα δηαρεηξηζηνχλ 

ηελ νπηηθή ηνπο κλήκε θαη νπηηθή αθνινπζία εηθφλσλ θαη ζρεκάησλ. 

Δηδηθφηεξα, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ρσξηθήο αληίιεςεο, λα 

δηαθξίλνπλ ην δεμί απφ ην αξηζηεξφ, έρνπλ δπζρέξεηα ζηελ αληίιεςε ηεο 

θαηεχζπλζεο, λα θαηαλνήζνπλ ηελ δνκή ησλ ζρεκάησλ θαη ιεπηνκέξεηεο 

πνπ ηα δηέπνπλ. Παξάιιεια, δελ κπνξνχλ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζην 

ραξηί, δελ αλαθαινχλ γξήγνξα θαη κε επρέξεηα νπηηθά εξεζίζκαηα πνπ 

έρνπλ δερζεί. Δπίζεο, δελ ρεηξίδνληαη εχθνια ηελ αθνινπζία 

αληηθεηκέλσλ εληαγκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ή θαλφλεο( πάδι θιπ)  

φπσο θαη ζπλαληνχλ ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ ρεηξνθίλεηε θαηαζθεπή 

ζρεκάησλ θ.α. 

    Παξνκνίσο, ζην πεδίν ηεο αθνπζηηθήο αληίιεςεο θαη 

επεμεξγαζίαο, έλα παηδί κε δπζιεμία δπζρεξαίλεηαη ζηελ αλάθιεζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ δηαηππψζεθαλ πξνθνξηθά ή ιέρζεθαλ. Ζ αθνπζηηθή 

αθνινπζία είλαη πεληρξή, δπζθνιεχεηαη λα αλαδνκεί ερεηηθέο εθθξάζεηο. 

Καηά θχξην ιφγν, σζηφζν, ε δπζθνιία δηάθξηζεο ήρσλ ζην ιφγν (π.ρ. 

δπζθνιία δηάθξηζεο θσλεκάησλ) αξγφηεξα, απνδφζεθε ζε γισζζηθφ 

έιιεηκκα θσλνινγηθήο  θαη φρη αθνπζηηθήο επεμεξγαζίαο (Μπφηζαο & 

Παληειηάδνπ , 2007).   
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     Μλήκε, Πξνζνρή θαη πγθέληξσζε 

       Οη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηε κλήκε 

έρνπλ εξεπλεζεί αξθεηά, γηαηί αληηθαηνπηξίδνπλ φιεο ηηο φςεηο ηεο 

κάζεζήο ηνπο. Με βάζε ην κνληέιν επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα, δφζεθε πιένλ βάζε ζηηο δνκηθέο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη έλα παηδί κε δπζιεμία ζηελ γεληθφηεξε 

πνξεία επεμεξγαζίαο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ δέρεηαη.  ηνλ ηνκέα ηεο 

βξαρύρξνλεο κλήκεο, παξαηεξείηαη ρακειή επίδνζε ζε έξγα πνπ 

απαηηνχλ γισζζηθή απνθσδηθνπνίεζε θαη επεμεξγαζία, εηδηθά φηαλ ην 

δηάζηεκα παξνπζίαζεο, επεμεξγαζίαο θαη αλάθιεζεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ εξεζίζκαηνο είλαη κεγάιν. Απφ ηελ άιιε, νη δπζθνιίεο 

πνπ εληνπίδνληαη ζηελ καθξφρξνλε κλήκε δελ είλαη ηφζν δηαθξηηέο .  

     Ζ  Swanson (1984·1987) ζεσξεί πσο ηα  πξνβιήκαηα ζηελ 

καθξόρξνλε κλήκε ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αλαδχνληαη  

απφ ηελ απνηπρία ηνπο λα ελζσκαηψζνπλ ηα νπηηθά θαη γισζζηθά 

κλεκνληθά ίρλε  ελφο νπηηθά παξνπζηαζκέλνπ εξεζίζκαηνο ηε ζηηγκή ηεο 

απνζήθεπζεο. Ζ άπνςε  απηή ππνζηεξίδεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ 

εκπινθή ησλ πξνβιεκάησλ επεμεξγαζίαο  ηνπ θσλνινγηθνχ θψδηθα ζηε 

κλεκνληθή δπζθνιία ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο  Γπζθνιίεο. 

   Δπί πξνζζέησο, πξέπεη λα γίλεη θαη ελδεηθηηθή  αλαθνξά ζηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαδφκελε κλήκε. Δδψ θαίλεηαη πσο 

εληνπίδνληαη ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ζηνλ κλεκνληθφ κεραληζκφ ησλ 

παηδηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε γεληθέο γξακκέο. 

ην πεδίν απηφ, νη δπζιεθηηθνί καζεηέο ζπλαληνχλ ζεκαληηθά εκπφδηα 

ζηελ αλάθιεζε γξακκάησλ θαη θσλεκάησλ ψζηε λα ηα αληηζηνηρίζνπλ 

αξγφηεξα. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο θάζε δπζθνιία πνπ ζπλαληά ν 

δπζιεθηηθφο καζεηήο ζρεηίδεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ έιιεηςε 

θσλνινγηθήο βάζεο. Πνιινί επηζηήκνλεο ζεσξνχλ φηη ηα πξνβιήκαηα  

εξγαδφκελεο κλήκεο είλαη δηπιήο φςεο. Βαζίδνληαη ηφζν ζηελ αδπλακία 

θσδηθνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ψζηε απηή λα  απνζεθεπηεί 

απνηειεζκαηηθά, φζν θαη ζηα κεησκέλα θίλεηξα πνπ έρνπλ νη καζεηέο 

    Σέινο, γηα ην πεδίν ηεο πξνζνρήο(επηθέληξσζε ζηελ δερφκελε 

πιεξνθνξία) θαη ηεο ζπγθέληξσζεο, ην παηδί κε δπζιεμία δπζθνιεχεηαη 
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λα επηθεληξσζεί ζηελ πιεξνθνξία θαη δηαζπάηαη ζπρλά ε πξνζνρή ηνπ. 

Ζ δηάζπαζε απηή κπνξεί λα είλαη ηφζν ζπρλή θαη έληνλε  πνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζνχλ πσο αλήθνπλ ζηελ νκάδα καζεηψλ κε ζπκπηψκαηα 

Γηάζπαζεο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο. Αξγνχλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ λα επεμεξγαζηνχλ πιεξνθνξίεο, παξνπζηάδνπλ έιιεηςε 

θαη αλεπάξθεηα ζηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ, παξάιιεια κε ηελ 

ηαπηφρξνλε έιιεηςε θηλήηξσλ θαη ελδηαθέξνληνο γηα ηα γλσζηηθά 

εξεζίζκαηα. πλδέεηαη άκεζα κε ην παξνξκεηηθφ γλσζηαθφ ζηπι ησλ 

παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, πξάγκα πνπ επηδξά ζηα κλεκνληθά 

έξγα θαη ζηηο γεληθφηεξεο επηδφζεηο ηνπο. 

    Όληαο κηα δηαηαξαρή κε επξχ θάζκα δπζθνιηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο, ε δπζιεμία απνηειεί θαηάζηαζε πνπ πξέπεη λα δηαγλσζζεί 

εγθαίξσο. Ο δπζιεθηηθφο καζεηήο παξνπζηάδεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηφζν ζε επίπεδν θνηλσληθφ φζν θαη ζε θπξίσο επίπεδν ζρνιείνπ θαη 

ηάμεο. Δηδηθά ζηελ ζρνιηθή ηάμε εκθαλίδεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, 

πνπ πξέπεη σζηφζν λα  αληρλεπζνχλ θαηάιιεια θαη κε πξνζνρή. Δηδηθά 

γηα ηνπο λεφηεξνπο ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνχο, ε δηαρείξηζε ελφο 

δπζιεθηηθνχ καζεηή είλαη δηαδηθαζία πνπ δελ πξέπεη λα παξακειείηαη,  

δηαθνξεηηθά ην ράζκα αλάκεζα ζην καζεηηθφ δπλακηθφ ηνπ καζεηή θαη 

ηηο ζρνιηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ζα κεγαιψζεη αξθεηά.  

    Ζ θαηάιιειε δηδαζθαιία κε νξζή παξέκβαζε πξνηείλεηαη γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ, σζηφζν ε αληηκεηψπηζε θαη ε 

παξέκβαζε αλαθέξνληαη ζε μερσξηζηφ θεθάιαην. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ελφηεηα παξαηίζεληαη ραξαθηεξηζηηθά ελφο δπζιεθηηθνχ παηδηνχ κέζα 

ζηελ ηάμε θαη ζηελ ζρνιηθή ηνπ πξφνδν. Ο δπζιεθηηθφο καζεηήο  είλαη 

έμππλνο, ηδηαίηεξα επθπήο, ηθαλφο λα εθθξάδεηαη κε ζαθήλεηα, αιιά 

αλίθαλνο λα δηαβάζεη θαη λα γξάςεη ζσζηά, ελψ θάλεη πνιιά 

νξζνγξαθηθά ιάζε. πρλά ηνλ «εηηθεηνπνηνχλ» κε  ηελ ηακπέια ηνπ 

νθλεξνχ, ηνπ ραδνχ, ηνπ απξφζεθηνπ θαη ηνπ αλψξηκνπ,  κε ηελ πξφθαζε 

πσο “δελ πξνζπαζεί αξθεηά,” ή  “έρεη  πξφβιεκα ζπκπεξηθνξάο” θαη 

γεληθά πξνζαξκνγήο ζηελ ηάμε.  

   Αλαθνξηθά κε ηελ δηδαζθαιία θαη ηελ πξφνδν ζηα καζήκαηα, δελ 

είλαη “αξθεηά πίζσ” ή  «πνιχ θαθφο» έηζη ψζηε λα βνεζεζεί  κε νξζή 

πξψηκε παξέκβαζε κεηά απφ παξαπνκπή κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 
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ελψ θάπνηεο θνξέο παξνπζηάδεηαη ην γεγνλφο πσο έρεη πςειφ δείθηε 

λνεκνζχλεο, απφ ηελ άιιε φκσο λα κελ έρεη θαιή επίδνζε ζηηο 

αθαδεκατθέο ππνρξεψζεη. Δπίζεο, απνδίδεη θαιά ζηηο πξνθνξηθέο 

εμεηάζεηο, αιιά φρη ζηηο γξαπηέο κε απνηέιεζκα λα απνγνεηεχεηαη 

εχθνια θαη  λα είλαη ππεξεπαίζζεηνο φζνλ αθνξά ηελ κειέηε γηα ην 

ζρνιείν, ηελ αλάγλσζε θαη εηδηθά γηα ηηο  εμεηάζεηο. 

     Ο δπζιεθηηθφο καζεηήο έρεη έθεζε ζηηο ηέρλεο, ηελ ππνθξηηηθή, 

ηε κνπζηθή, ηνλ αζιεηηζκφ, ηα κεραληθά, ηελ αθήγεζε, ηηο πσιήζεηο, ηηο 

επηρεηξήζεηο, ηε δηαθφζκεζε, ηελ νηθνδφκεζε, ή ηελ εθαξκνζκέλε 

κεραληθή, αιιά πνιιέο θνξέο  “βγαίλεη εθηφο πιαηζίνπ” ή νλεηξνπνιεί 

ζπρλά, ράλεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ εχθνια,  αξθεηά ζπρλά ράλεη  θαη 

ηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ. Δπηπιένλ, έρεη δπζθνιία ζην λα θξαηάεη 

επηθεληξσκέλε ηελ πξνζνρή ηνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξάγκα  ζηελ ηάμε 

ηελ ψξα ηεο δηδαζθαιίαο Μηιψληαο γηα ηελ κάζεζε, πξέπεη λα εηπσζεί 

πσο ην παηδί πνπ παξνπζηάδεη δπζιεμία, καζαίλεη θαιχηεξα κέζσ ηεο 

εκπξάγκαηεο εκπεηξίαο, ησλ παξνπζηάζεσλ, ηνπ πεηξακαηηζκνχ, ηεο 

παξαηήξεζεο θαη κέζσ ησλ νπηηθψλ βνεζεκάησλ. 
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 Φσλνινγηθή επίγλσζε θαη δπζιεμία 

 

 

2.1.Οξηζκόο θαη ζηάδηα θσλνινγηθήο αλάπηπμεο  

  

   Σα ηειεπηαία  50 ρξφληα, ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ 

θαη αθαδεκατθψλ πεδίσλ πνπ αζρνιήζεθαλ ζεκαληηθά κε ηελ δπζιεμία, 

ην ππφβαζξφ ηεο αιιά θαη  ην πψο απηή επεξεάδεη ηελ γισζζηθή 

επηθνηλσλία θαη έθθξαζε ηνπ αηφκνπ, ηελ έρνπλ θαηαηάμεη σο κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαη αλαγλσξίζηκε καζεζηαθή δπζθνιία ελψ πεδία πνπ 

αθνξνχλ ηελ ςπρνινγία, ηε θαξκαθεπηηθή αιιά θαη ηε λεπξνινγία 

αξρίδνπλ λα αλαιχνπλ πην ζπζηεκαηηθά απηφλ ηνλ ηνκέα πνιχπιεπξα. 

Γηα ηελ αθξίβεηα φκσο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κειέηεο απηέο , είλαη 

ζεκαληηθφ πσο πξέπεη  λα ηνληζηεί κηα άιιε βαζηθή παξάκεηξνο, απηή 

πνπ  αθνξά ηε θσλνινγηθή επίγλσζε. 

   Δηδηθφηεξα,  πξφζθαηεο  εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ αζρνινχληαη κε 

ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη θπξίσο κε ηελ δπζιεμία, έρνπλ ζηξέςεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ κειέηε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο, θαη θαηά πφζν  

απηή κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζηαζε ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ. 

Πξηλ δηαπηζησζεί πσο πθίζηαηαη ε ζχλδεζε θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη 

δπζιεμίαο, είλαη βαζηθφ λα νξηνζεηεζεί ην πιαίζην ηνπ φξνπ απηνχ , ψζηε 

ε αλάιπζε λα γίλεη ζαθέζηεξε θαη πην θαηαλνεηή  
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    Όπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνπλ νη Yopp &Yopp(2000), «ε γλψζε 

πσο ε ξνή ηνπ ιφγνπ θηηάρλεηαη κέζα απφ κηα δηαδνρηθή ζεηξά κηθξψλ 

ηκεκάησλ ήρσλ θαη ε ηθαλφηεηα ηεο δηαρείξηζεο απηψλ ησλ κηθξψλ 

ηκεκάησλ» απνηειεί ηε θσλνινγηθή επίγλσζε «θαη απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία ησλ καζεηψλ ζηελ εθκάζεζε ηεο 

αιθαβεηηθήο νξζνγξαθίαο». Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα επαηζζεζία ζηνπο 

ήρνπο  πνπ δνκνχλ ην γισζζηθφ πιαίζην θαη απαηηεί ηελ πξνζνρή θαη 

ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα αληηδξά ζηνπ ήρνπο ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο 

κεκνλσκέλα ρσξίο λα εμαξηάηαη πάληα απφ ηε ζεκαζία απηψλ ησλ 

ιέμεσλ (Yopp & Yopp, 2009). Σα  παηδηά πξέπεη δειαδή απφ ηα πξψηκα 

ειηθηαθά ζηάδηα δειαδή λα κάζνπλ λα αληρλεχνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη 

θσλέο ζην ιφγν, θαη απηφ απνηειεί ζεκάδη ηθαλνπνηεηηθήο θσλνινγηθήο 

επίγλσζεο θαη ζεηηθή θαηάζηαζε γηα ηελ αθφινπζε ζρνιηθή πνξεία.  

      Ζ Παληειηάδνπ (2009)  γηα ηνλ νξηζκφ ηεο θσλνινγηθήο 

επίγλσζεο επηζεκαίλεη πσο «πξόθεηηαη γηα κεηαγισζζηθή δεμηόηεηα κε ηελ 

νπνία ην άηνκν ππεξβαίλεη ηελ επηθνηλσληαθή πξόζεζε ηεο γιώζζαο θαη 

θαηαλνεί ηελ εζσηεξηθή ηεο δνκή». πλεπψο, ην άηνκν πνπ έρεη 

αλεπηπγκέλε ηε θσλνινγηθή ηνπ ελεκεξφηεηα κπνξεί κε επθνιία λα 

αλαγλσξίδεη θαη λα παξάγεη νκνηνθαηαιεμίεο, λα ζπλζέηεη, λα πξνζζέηεη 

θαη λα αθαηξεί θσλήκαηα ψζηε λα παξάγεη λέεο ιέμεηο, θαη γεληθά λα 

επηδξά ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ. Σα παηδηά αλαπηχζζνπλ 

δεμηφηεηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο πνιχ πξηλ αξρίζνπλ λα δηαβάδνπλ 

θαη λα γξάθνπλ. Ήδε απφ ηε λεπηαθή ειηθία κε ηελ ρξήζε 

νκνηνθαηαιεμηψλ θαη παξαθξάζεσλ ζε παηρλίδηα θαη ηξαγνχδηα αξρίδνπλ 

ζηαδηαθά λα αλαπηχζζνπλ ηελ θσλεκηθή ηνπο ηθαλφηεηα, ρηίδνπλ δειαδή 

έλα ππφβαζξν γηα ηελ κεηέπεηηα γισζζηθή ηνπο εμέιημε ζην ζρνιηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.    

      Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε ή θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα, φληαο κηα 

δηαδηθαζία πνπ μεθηλά ζε πξψηκα ζηάδηα ήδε απφ ηηο επηξξνέο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, δελ ζπκβαίλεη κεκνλσκέλα αιιά ζε 

ζηάδηα θαη κε θαηάιιειεο παξεκβάζεηο. Πξφθεηηαη γηα ζηάδηα ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

θσλψλ ζηηο ιέμεηο ζε δηάθνξα επίπεδα θαη πνπ θαηά θαλφλα, εθ ησλ 

πξαγκάησλ ζπζηεκαηνπνηνχληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ ζρνιηθή 
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ηάμε. Έλα ή πεξηζζφηεξα ειιείκκαηα ζε θάπνηα δηάζηαζε ηεο 

θσλνινγηθήο επεμεξγαζίαο εθηηκάηαη σο ε θπξηφηεξε αηηία γηα ηα 

καζεζηαθά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή.  

Α)δπζθνιία ζηελ δηακφξθσζε ησλ αθξηβψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ 

θσλνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ καθξνπξφζεζκε κλήκε 

Β)κεησκέλε ηαρχηεηα πξφζβαζεο ζηηο ήδε θαηαρσξεκέλεο ιεθηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζηελ καθξνπξφζεζκε κλήκε 

Γ)ειιείκκαηα ζηελ αληίιεςε ηνπ ρακεινχ γισζζηθνχ επηπέδνπ 

Γ)αλεπαξθήο θσλνινγηθήο επίγλσζε 

Δ) αλεπαξθήο ρξήζε ησλ θσλνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ ελεξγφ κλήκε 

η)δπζθνιία ζηελ παξαγσγή θσλνινγηθψλ αθνινπζηψλ  

    Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη πέληε ζηάδηα θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

Α) ηάδην πνπ αθνξά ην ξπζκφ θαη ηηο ξίκεο: ηθαλόηεηα αλαγλώξηζεο, 

νινθιήξσζεο , θαηαζθεπήο θαη αλίρλεπζεο πξνθνξηθώλ ζπιιαβώλ 

Β) ηάδην πνπ αθνξά θνκκάηηα ζε ιέμεηο: πξνζζήθε, κίμε ή δηαγξαθή 

ζπιιαβώλ 

Γ)ηάδην πνπ αθνξά ηελ δηαδνρή ησλ ήρσλ: αλαγλώξηζε ηεο αξρήο θαη 

ηνπ ηέινπο κηαο ιέμεο 

Γ)ηάδην πνπ αθνξά ηνλ ρσξηζκφ ησλ ήρσλ: ηθαλόηεηα απνθνπήο, κίμεο 

θαη δηαγξαθήο ήρσλ 

Δ) ηάδην πνπ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ ήρσλ: πξνζζήθε θαη 

αληηθαηάζηαζε ήρσλ 

(Yopp, 2000)  

   Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε ραξαθηεξίδεηαη απφ δηάθνξα επίπεδα 

επεμεξγαζίαο. Σα επίπεδα απηά, ζχκθσλα κε ηνλ Πφξπνδα (2002,ζζ.217-

218) «πξνζδηνξίδνληαη αθελόο κελ από ηε δηαθνξεηηθή θύζε ησλ δνκηθώλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ιόγνπ (δειαδή αλ είλαη ιέμεηο, ζπιιαβέο ή θσλήκαηα), 

αθεηέξνπ δε από ηηο δηαθνξεηηθέο γλσζηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνϋπνζέηεη ε 

επίγλσζε ή ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θαζελόο από απηά ηα δνκηθά 

ζηνηρεία».Έηζη, ε επίγλσζε ηεο ιεμηθήο δνκήο ηνπ ιφγνπ κνηάδεη λα είλαη 

γλσζηηθά επθνιφηεξε απφ ηελ επίγλσζε ηεο θσλεκηθήο δνκήο ηνπ 

ιφγνπ. Ο ίδηνο ινηπφλ πξνηείλεη ηα βαζηθά επίπεδα ηεο θσλνινγηθήο 

επίγλσζεο σο εμήο: 
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Α)ζηάδην ηεο επίγλσζεο ηεο θσλεκηθήο δνκήο ηνπ ιόγνπ 

Β)ζηάδην ηεο επίγλσζεο ηεο ζπιιαβηθήο δνκήο ηνπ ιόγνπ. 

Γ)ζηάδην ηεο επίγλσζεο ηεο δνκήο ζην επίπεδν  ηεο γισζζηθήο 

κνλάδαο πνπ νξίδεηαη κεηαμχ ηεο θσλεκηθήο θαη ζπιιαβηθήο δνκήο 

(Πφξπνδαο, 2002,  ζ.218) 

   Δπί πξνζζέησο, ε θσλνινγηθή επίγλσζε κπνξεί λα δηαηξεζεί 

«εζσηεξηθά» ζε θσλεκηθή επίγλσζε θαη ζε ζπιιαβηθή επίγλσζε. Ζ 

θσλεκηθή επίγλσζε  αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ αθελφο κελ 

λα ζπλεηδεηνπνηεί φηη νη ιέμεηο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ απνηεινχληαη απφ 

θσλεκηθά δνκηθά ζηνηρεία αθεηέξνπ δε, λα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ηα 

ζηνηρεία ηεο θσλεκηθήο δνκήο ησλ ιέμεσλ ψζηε λα αλαιχεη, λα δηαηξεί 

θαη λα ζπλζέηεη. Ζ ζπιιαβηθή επίγλσζε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε  ιέμε ζπληίζεηαη απφ ζπιιαβηθά ηκήκαηα 

ηα νπνία κπνξεί λα αλαιχεη αιιά θαη λα ζπλζέηεη γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο 

αληίζηνηρεο ιέμεο. 

    Δπνκέλσο, καζεηέο κε θαιή θαηαλφεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

θσλνινγηθψλ δνκψλ ηεο γιψζζαο, έρνπλ ην θαηάιιειν ππφβαζξν γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο αλάγλσζεο (απνθσδηθνπνίεζεο) αιιά θαη ηεο γξαθήο 

(θσδηθνπνίεζεο) ζε ζρέζε κε ηελ εθκάζεζε ηεο αληηζηνίρηζεο ιέμεσλ 

θαη γξακκάησλ ζε θσλεηηθφ επίπεδν. Όηαλ νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα 

γξάςνπλ κηα ιέμε, ζα πξέπεη πξψηα λα αθνχζνπλ 

ζηε δηθή ηνπο γιψζζα, ην ηκήκα ηνπο ήρνπο ηεο ιέμεο θαη ηέινο λα 

πξνζπαζήζνπλ  λα ηαηξηάμνπλ ηνπο ήρνπο κε ηα γλσζηά γξάκκαηα, λα 

θάλνπλ ηελ θαηάιιειε αληηζηνίρηζε ζηα πιαίζηα ηεο θσλεκηθήο 

αλάπηπμεο.  

    

 

        2.2.Φσλνινγηθή Δπίγλσζε: ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα   

              ηελ αλίρλεπζε ηεο δπζιεμίαο 

    

    Καζψο ην ειιεληθφ γισζζηθφ ζχζηεκα είλαη θαζαξά θσλεκηθφ 

θαη   πξνυπνζέηεη βαζηθή γλψζε ησλ κηθξφηεξσλ δνκψλ-ήρσλ κηαο 

γιψζζαο, ε θσλνινγηθή επίγλσζε απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ 
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γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Χζηφζν, ε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα 

δελ απνηειεί κφλν ππφβαζξν γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο γισζζηθήο 

επηθνηλσλίαο, αιιά απνηειεί θαη βαζηθφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

εκθάληζε ηεο δπζιεμίαο.  

    Έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη ηελ ζεκαζία ηεο ελίζρπζεο ηνπ 

γισζζηθνχ ππνβάζξνπ ηνπ παηδηνχ κε θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο 

θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. ρεηηθή έξεπλα ησλ Filippini et al (2012), 

θαηαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πσο ε 

δηδαζθαιία ησλ κηθξφηεξσλ ζεκαληηθψλ κνλάδσλ ηνπ γισζζηθνχ 

ζπζηήκαηνο (θσλήκαηα, γξαθήκαηα, κνξθήκαηα θιπ) βνεζά ζεκαληηθά 

ψζηε νη καζεηέο ζηε ζπλέρεηα λα επηηπγράλνπλ πην εχθνια δηαζπλδέζεηο 

κεηαμχ ησλ ιέμεσλ θαη ησλ γξακκάησλ ζηελ γιψζζα κε παξάιιειε 

ελίζρπζε ηνπ ιεμηινγίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξαζκέλεο δεθαεηίαο 

ζεκεηψζεθε κεγάιε πξφνδνο ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο ηεο 

θσλνινγηθήο επεμεξγαζίαο – ηθαλφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη έληνλα  κε ηελ 

ηθαλφηεηα ζηε γξαπηή γιψζζα -  θαη ηεο δπζιεμίαο,  θαζψο θαη ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ησλ ειιεηκκάησλ ηεο,  σο θνηλή αηηία ησλ 

αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ θαη ηεο δπζιεμίαο  

   Ζ ηθαλφηεηα θσλνινγηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ ιφγνπ απνηειεί κηα 

δεμηφηεηα απαξαίηεηε γηα ηελ αλάγλσζε (Πφξπνδαο,2002: 272). Απφ ηελ 

άιιε, ν εληνπηζκφο απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία παηδηψλ κε πηζαλέο 

δπζθνιίεο ζηελ εθκάζεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα 

ηελ ζρνιηθή ηνπο πξφνδν. Γηα ηελ αθξίβεηα, φζν πην έγθαηξα δηαπηζησζεί 

ην πξφβιεκα ζηελ γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ηφζν πην κεγάιε 

είλαη ε πηζαλφηεηα λα σθειεζεί απφ ηηο ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ. Δπνκέλσο, ε δπλαηφηεηα κέζσ ηεο θσλνινγηθήο 

επίγλσζεο λα εληνπίδνληαη ήδε απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία πηζαλέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάγλσζε, ηελ γξαθή θαη ηελ 

νξζνγξαθία δελ είλαη θάηη πξφζθαην πνπ απαζρνιεί ηνπο εξεπλεηέο. Ζ 

αιήζεηα είλαη πσο ε πξφγλσζε θαη αλίρλεπζε παηδηψλ κε δπζθνιίεο ζην 

γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν κπνξεί λα γίλεη κε επηηπρία ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία, σζηφζν,  ε πην αμηφπηζηε θαη έγθπξε αλαγλψξηζε παηδηψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηέηνηα καζεζηαθά εκπφδηα γίλεηαη ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ 



 
 

66 
 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, φηαλ πηα μεθηλά κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ε εθκάζεζε 

ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο (Stuart, 1995) 

    Ζ θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα επνκέλσο κπνξεί λα  ζεσξεζεί σο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εθκάζεζε αλάγλσζεο θαη 

νξζνγξαθίαο. Όηαλ επηηεπρζεί απφ έλα καζεηή ε αληίιεςε  θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θζφγγσλ πνπ απνηεινχλ κηα ιέμε αθνινπζψληαο 

θαη ηε  ζσζηή ζεηξά ηφηε ν καζεηήο δχλαηαη λα πξνρσξήζεη θαη ζηε 

γξαπηή απφδνζε ηεο ιέμεο  ρσξίο θαλέλα θσλνινγηθφ έιιεηκκα. Ζ 

δπζθνιία εθκάζεζεο ηεο αλάγλσζεο ζηεξίδεηαη ηφζν ζηελ επίγλσζε ηεο 

θσλνινγηθήο δνκήο ησλ ιέμεσλ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ φζν θαη ζηε 

γλψζε ηεο αληηζηνηρίαο ησλ θσλνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνθνξηθήο 

ιέμεο κε ηα αληίζηνηρα γξαπηά ζχκβνια »  (Πφξπνδαο,2002,  ζ .244).  

πγθεθξηκέλα,  δπζθνιεχνληαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη πξνηάζεηο 

απνηεινχληαη απφ ιέμεηο θαη νη  ιέμεηο απφ ζπιιαβέο θαη θζφγγνπο. Γελ 

κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ εχθνια ην ξφιν ηεο  απηνλνκίαο κηαο ιέμεο, 

κηαο ζπιιαβήο, ελφο θσλήκαηνο. Έηζη, παξνπζηάδνπλ δπζθνιία  ζηελ 

αλάιπζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία .   

    Παξάιιεια, δπζθνιεχνληαη  λα αληηιεθζνχλ εχθνια ηελ 

νκνηνθαηαιεμία θαη ηελ νκνερία ησλ  ιέμεσλ, ελψ ζπλαληνχλ ζεκαληηθά 

εκπφδηα  ζε αζθήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην “παηρλίδη ” ησλ θσλεκάησλ, 

εηδηθά  κε ηελ απάιεηςε θσλεκάησλ, ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε θάπνην 

άιιν,  ηελ αιιαγή ζεηξάο ηνπο  θηι. ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ  λέεο ιέμεηο ή 

ςεπδνιέμεηο. Δπίζεο  εκθαλίδνπλ δπζθνιία θαηά ηελ επαλάιεςε 

πνιπζχιιαβσλ ιέμεσλ ή δχζθνισλ  θξάζεσλ φπσο είλαη νη 

γισζζνδέηεο.   

    Όιεο απηέο νη δπζθνιίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ αξθεηέο 

δπζθνιίεο  ζηελ εθκάζεζε αλάγλσζεο θαη νξζνγξαθίαο. Γηα παξάδεηγκα, 

ε δπζθνιία ηνπο ζην λα  ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ χπαξμε θαη ηελ 

μερσξηζηή ζέζε ελφο θζφγγνπ εληφο ησλ  ιέμεσλ, ζα ηνπο νδεγήζεη ζε 

ιάζε αληηθαηαζηάζεσλ θσλεκάησλ ή ζπιιαβψλ,  παξαιείςεσλ, 

αληηκεηαζέζεσλ θηι., δξαζηεξηνηήησλ δειαδή πνπ αθνξνχλ θαη ηα 

ζηάδηα ηεο θσλνινγηθήο αλάπηπμεο ηφζν ζηελ αλάγλσζε φζν θαη ζηελ 

νξζνγξαθία. Δπίζεο ε δπζθνιία επεμεξγαζίαο ηνπ θσλνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ηνπο  νδεγήζεη θαη ζε ιάζε ζηηο γξακκαηηθέο 
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θαηαιήμεηο. Οξηζκέλα παηδηά, κε ηελ είζνδν ηνπο ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ 

ζρνιείνπ δελ έρνπλ αλαπηχμεη ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θσλνινγηθήο 

επίγλσζεο κε απνηέιεζκα λα ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηα ζρνιηθά 

καζήκαηα, ζηελ γισζζηθή επηθνηλσλία θαη απηή ε θαηάζηαζε, αλ δελ 

πξνιεθζεί έγθαηξα, εληείλεη ηνλ θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο  ζνβαξνχ βαζκνχ. 

    Με αζθάιεηα ινηπφλ, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην γεγνλφο πσο 

ε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα απνηειεί βαζηθφ ππφβαζξν γηα ηελ 

πξφγλσζε ησλ δπζιεμηθψλ παηδηψλ αλάινγα κε ηα θσιχκαηα ζηελ 

γισζζηθή έθθξαζε θαη γξαθή. Όπσο δηαηππψζεθε θαη πην πάλσ, ε 

έγθαηξε πξφγλσζε θαη παξέκβαζε ζε έλα παηδί πνπ παξνπζηάδεη 

δπζιεμία, απνηειεί νπζηψδε παξάκεηξν γηα ηελ ζρνιηθή ηνπ πνξεία, ε 

αλάγθε γηα παξνρή εηδηθήο εθπαηδεπηηθήο βνήζεηαο θαζίζηαηαη θχξην 

κέιεκα ψζηε ην άηνκν λα ππεξβεί ηα «γισζζηθά εκπφδηα». Παξαθάησ 

αλαιχεηαη εκπεξηζηαησκέλα ε δπλακηθή ζρέζε θσλνινγηθήο επίγλσζεο 

θαη αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο θαη πσο απηέο νη δχν παξάκεηξνη 

αιιειεπηδξνχλ ε κία ζηελ άιιε 

 

 

         

     2.3.ρέζε Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο θαη Αλαγλσζηηθήο 

           ηθαλόηεηαο 

       

     Χο εηδηθή αλαγλσζηηθή δηαηαξαρή, ε δπζιεμία ππνζηεξίδεηαη πσο 

έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο 

θσλεκηθήο δνκήο ηνπ ιφγνπ. Δίλαη απαξαίηεηε  πξνυπφζεζε γηα έλα 

παηδί  ψζηε λα γίλεη ηθαλφο αλαγλψζηεο, λα αλαθαιχςεη φηη νη ιέμεηο 

δεκηνπξγνχληαη απφ ήρνπο ρσξίο λφεκα θαη λα κάζεη λα ηνπο 

δηαρεηξίδεηαη κε ηδηαίηεξε επρέξεηα θαη ζηαδηαθή βειηίσζε. Δπνκέλσο ε 

θσλνινγηθή επαηζζεζία θαη ε επαηζζεζία ζην θσλεκηθφ επίπεδν ησλ 

γισζζηθψλ θσδηθψλ, ηνπ παξέρεη ζηέξεν ππφβαζξν θαη επθαηξίεο γηα 

δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο αιιά θαη 

πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο. 
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    Ζ αιήζεηα φκσο είλαη, πσο ε ζρέζε κεηαμχ αλάγλσζεο θαη 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο είλαη πην πεξίπινθε, αξθεηά πην πνιπδηάζηαηε. 

Πξνεγείηαη ε αλάγλσζε ή ε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα ζε δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ αλαγλσζηηθή δεμηφηεηα; Σέηνηνπ είδνπο εξσηήκαηα 

νδήγεζαλ ζε αξθεηέο έξεπλεο ψζηε λα δηεξεπλεζεί ην πιαίζην ηεο 

παξαπάλσ ζρέζεηο θαη λα ηνπνζεηεζνχλ θάπνηεο ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο. 

Απφ ηηο έξεπλεο, έγηλε θαλεξφ πσο φρη κφλν αλάγλσζε θαη θσλνινγηθή 

επίγλσζε ζρεηίδνληαη αιιά θαη ππάξρνπλ ηξεηο ζεσξίεο πνπ εκβαζχλνπλ 

θαη αλαιχνπλ ηελ ζρέζε ηνπο. Οη ζεσξίεο απηέο, φπσο πνιχ 

εκπεξηζηαησκέλα αλαιχνληαη ζηνλ Πφξπνδα (2002) είλαη νη εμήο: 

* Η θσλνινγηθή επίγλσζε σο πξνυπφζεζε γηα ηελ κάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο: Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξνπζηαζηεί πιήζνο 

εξεπλεηηθψλ απνδείμεσλ, πξνεξρφκελσλ απφ δηαθνξεηηθά 

νξζνγξαθηθά ζπζηήκαηα, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη κάιινλ 

ππάξρεη αηηηψδεο ζρέζε κεηαμχ θσλνινγηθήο επίγλσζεο  θαη ηεο 

κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε άπνςε έγηλε ηδηαίηεξα 

γλσζηή ζηνλ ρψξν ηεο Φπρνινγίαο. Πξνυπνζέηεη πσο  ππάξρεη 

αηηηψδεο ζρέζε αλάκεζα ζηελ θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ηελ 

κάζεζε ηεο αλάγλσζεο. Πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ ηα παηδηά λα 

δηαβάδνπλ ηηο ιέμεηο ηεο γιψζζαο ηνπο, ρξεηάδεηαη λα 

απνθηήζνπλ γλψζε γηα ηελ ζπζηεκαηηθή αληηζηνηρία 

γξαθεκάησλ-θσλεκάησλ. Ζ απφθηεζε γλψζεο ζην επίπεδν ηεο 

γξαθνθσλεκηθήο αληηζηνηρίαο δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ 

θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα ηνπ παηδηνχ γηα ηελ θσλνινγηθή δνκή 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Τπάξρεη ινηπφλ γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ 

ηεο επίγλσζεο ηεο γξαθνθσλεκηθήο αληηζηνηρίαο θαη ηεο 

κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο, ε γλψζε ηεο αληηζηνηρίαο γξαθεκάησλ-

θσλεκάησλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ηεο βαζηθήο 

αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο. ρεηηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε, 

απέδεημε πσο νη επηηπρεκέλνη αξράξηνη αλαγλψζηεο είλαη 

πεξηζζφηεξν ηθαλνί ζηελ δηαρείξηζε ηεο γξαθνθσλεκηθήο 

αληηζηνηρίαο ζε ζρέζε κε ηνπο αδχλαηνπο αξράξηνπο αλαγλψζηεο. 

Δπνκέλσο ε θσλνινγηθή επίγλσζε δηεπθνιχλεη ηελ κάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο, ππάξρεη κηα ζρεηηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ δχν 
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απηψλ ζηνηρείσλ. Ζ ζπλάθεηα (Πφξπνδαο 2002) κπνξεί λα είλαη 

εθηφο ζπγρξνληθή (νη δχν κεηαβιεηέο εμεηάδνληαη ηελ ίδηα 

ρξνληθή πεξίνδν) ή δηαρξνληθή (νη δχν κεηαβιεηέο 

αμηνινγήζεθαλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ππάξρεη «εηδηθή ζπλάθεηα» κεηαμχ 

θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη αλάγλσζεο, θαζψο ε 

ζπγθεθξηκέλε ζχλδεζε αθνξά κφλν ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηθαλφηεηεο. 

* Η θσλνινγηθή επίγλσζε σο απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο ηεο 

αλάγλσζεο: πξφθεηηαη γηα ηελ αθξηβψο αληίζεηε άπνςε ηεο 

παξαπάλσ ζέζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ππνζηεξίδεη πσο ε αλάγλσζε 

δηεπθνιχλεη ηελ θσλνινγηθή επίγλσζε. Βαζηθφ ππνζηεξηθηήο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο είλαη ν Jose Morais, απφ ην Διεχζεξν 

Παλεπηζηήκην ησλ Βξπμειιψλ. Ζ ζέζε απηή ππνζηεξίδεηαη ζε 

ζρεηηθή έξεπλα, ε νπνία επηβεβαίσζε  ηελ ππφζεζε πσο αλ ε 

κάζεζε ηεο αλάγλσζεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο, ηφηε νη αλαιθάβεηνη ελήιηθνη, πνπ 

απνηέιεζαλ θαη ηα ππνθείκελα έξεπλαο, ζα πξέπεη λα 

απνηπγράλνπλ ζε δνθηκαζίεο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο. 

Χζηφζν, αλ νη θσλνινγηθέο δεμηφηεηεο ήηαλ αλεμάξηεηεο απφ 

ηελ αλαγλσζηηθή δεμηφηεηα, φινη νη αλαιθάβεηνη ζα ζεκείσλαλ 

παξφκνηα πξφνδν θαη επίδνζε ζε ηέηνηνπ είδνπο δνθηκαζίεο. 

Παξάιιεια, ε αλάγλσζε δηεπθνιχλεη ηελ θσλνινγηθή επίγλσζε 

ζεκαληηθά φηαλ είλαη εληαγκέλε ζην αιθαβεηηθφ ζχζηεκα παξά 

ζε ζρέζε κε ην ζπιιαβηθφ. Σνλίδεηαη ινηπφλ, πσο ε απφθηεζε 

θσλεκηθήο δεμηφηεηαο δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ αλαγλσζηηθή 

κάζεζε κέζα απφ ηελ αιθαβεηηθή επεμεξγαζία αιιά θαη κε 

άιινπο γλσζηηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη είλαη θνηλνί ζε φινπο 

αλεμάξηεηα απφ ην γισζζηθφ επίπεδν πνπ επεμεξγάδνληαη. 

* Ακνηβαία ζρέζε κεηαμχ Φσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη κάζεζεο 

ηεο αλάγλσζεο: Οη ζέζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ είλαη εθ 

δηακέηξνπ αληίζεηεο θαη ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, 

βαζηζκέλεο βέβαηα πάληα ζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα. Τπάξρεη θαη 

κηα 3
ε
 άπνςε πνπ αθνξά ηελ ζρέζε ακνηβαηφηεηαο θαη 
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αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ζπληζησζψλ. Ζ 

απφθηεζε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο θσλνινγηθήο δνκήο ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηνπ 

αιθαβεηηθνχ θψδηθα γξαθήο θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν, πξάγκα ην νπνίν πξνεθηείλεηαη ζηελ επίδξαζε 

ζηελ κάζεζε ηεο αλάγλσζεο. Ζ αλάγλσζε, απφ ηελ άιιε κε ηελ 

ζεηξά ηεο, έρεη σο ζπλέπεηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο 

θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. Απηή ε ζρέζε δελ είλαη εκθαλήο 

εμαξρήο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, αιιά αξρίδεη λα αληρλεχεηαη 

θαη λα εληνπίδεηαη ζε πην έθδειεο θαηαζηάζεηο κε ηελ έλαξμε ηεο 

θνίηεζεο ηνπ παηδηνχ ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

πλεπψο, ε αξρηθή ζπλεηδεηνπνίεζε γηα ηε θσλεκηθή δνκή ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ  δελ εθδειψλεηαη απζφξκεηα αιιά είλαη 

απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο: θαζψο δηαβάδεη, 

απνθηά θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα, ηελ αλαπηχζζεη πεξαηηέξσ 

αιιά θαη ζέηεη βάζεηο γηα ηελ κεηέπεηηα αλάπηπμε ηνπ 

νξζνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο. 

     Με βάζε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαλεξφ πσο ππάξρεη ζηελή 

ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη ηεο 

αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο. Οη ηξεηο απφςεηο απνηεινχλ βαζηθφ 

ππφβαζξν γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε απηψλ ησλ ζρέζεσλ ζε δηδαθηηθφ 

επίπεδν θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δπζιεμίαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ππνζέζεηο απηέο, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ νη αλάινγεο πξαθηηθέο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αλαγλσζηηθήο δηαηαξαρήο κε βάζε ηε θσλνινγηθή 

δνκή ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

                  

                         

                  2.4.Αμηνιφγεζε θσλνινγηθήο επίγλσζεο 

   

     Ζ αμηνιφγεζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο, ηφζν ζην 

επηγισζζηθφ φζν θαη ζην κεηαγισζζηθφ επίπεδν, γίλεηαη ζε δχν 

δηαζηάζεηο: ζην επίπεδν ηεο ζπιιαβήο θαη ζην επίπεδν ηνπ θσλήκαηνο. 
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Λφγσ φκσο ηνπ δηαθνξεηηθνχ γλσζηηθνχ επηπέδνπ, ηηο δπζθνιίεο ηεο 

δηαηαξαρήο θαη νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο πνπ   γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο, 

ε αμηνιφγεζε ησλ δνθηκαζηψλ  θσλνινγηθήο επίγλσζεο αθνινπζεί κηα 

δηαβάζκηζε ζηε δπζθνιία.  

1. ην επίπεδν ηεο επηγισζζηθήο επίγλσζεο ε θαηαιιειφηεξε 

δνθηκαζία αμηνιφγεζεο, αιιά θαη εμάζθεζεο, είλαη ην ηεζη δηάθξηζεο ηεο 

νκνηφηεηαο ή δηαθνξάο κεηαμχ πξνθνξηθψλ ιέμεσλ ην νπνίν δηαθξίλεηαη 

ζε ηξεηο παξαιιαγέο. Απηέο είλαη:  

 

Α) Η ηθαλφηεηα δηάθξηζεο ηεο νκνηφηεηαο ή δηαθνξάο κεηαμχ 

πξνθνξηθψλ ιέμεσλ  

1Α) Ηθαλφηεηα επηζήκαλζεο ηεο νκνηφηεηαο ζηε ζπιιαβή.  

κέιη – ρέιη 

Β) Ηθαλφηεηα επηζήκαλζεο ηεο νκνηφηεηαο ζην θψλεκα.  

ηα – ην  

Ζ ζέζε ηεο θσλνινγηθήο νκνηφηεηαο λα είλαη κεηαβιεηή (αξρηθή 

ζπιιαβή, κέζε ή ηειηθή θ.ιπ.) .Οη ιέμεηο λα είλαη κε νκαιή νξζνγξαθηθή 

ζπιιαβηθή δνκή (ΦΦ, Φ, Φ ή θαη ΦΦΦ).Αλακέλνπκε 

θαιχηεξε επίδνζε φζνλ αθνξά ην επίπεδν ηεο ζπιιαβήο. Αλ 

παξαηεξείηαη  δπζθνιία ζην ζπιιαβηθφ επίπεδν δελ πξνρσξνχκε ζην 

θσλεκηθφ επίπεδν αιιά εμαζθνχκε ην παηδί ζηηο ζπιιαβέο  

 

Β) Ηθαλόηεηα επηζήκαλζεο ηεο νκνηνθαηαιεμίαο  

(πφδη), βόδη - ρψκα  

Καη ζε απηφ νη ιέμεηο παξέρνληαη πξνθνξηθά, φπσο θαη ζε θάζε 

δνθηκαζία θσλνινγηθήο επίγλσζεο   

 

 Γ) Ηθαλόηεηα δηάθξηζεο ηεο δηαθνξεηηθήο ιέμεο    

1Γ) Ηθαλόηεηα εληνπηζκνύ ηεο νκνηόηεηαο - δηαθνξάο ζηε ζπιιαβή  

γάια - γάηα – (κέιη)  

Σν ηεζη απηφ δνκείηαη απφ ηξεηο ή ηέζζεξηο πξνθνξηθέο ιέμεηο νη νπνίεο, 

εθηφο απφ κία, έρνπλ έλα θνηλφ ηκήκα. Σν παηδί θαιείηαη λα αλαθέξεη 

πνηα απφ απηέο ηηο ιέμεηο δηαθέξεη απφ ηηο ππφινηπεο. Σν ηεζη απηφ 
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κπνξεί λα είλαη ζην επίπεδν ηεο ζπιιαβήο, ηνπ κνξθήκαηνο, κηαο 

ελδνζπιιαβηθήο κνλάδαο ή θαη ηνπ θσλήκαηνο  

Πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο:  

  

2Γ) Ηθαλόηεηα εληνπηζκνύ νκνηόηεηαο - δηαθνξάο ζην θώλεκα  

κε –ζε – (ξα)  

Ζ ίδηα παξάκεηξνο ηζρχεη θαη ζε απηφ ην ηεζη, φπσο θαη ζην αληίζηνηρν 

ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπιιαβήο.  

 

 

2. ην επίπεδν ηεο κεηαγισζζηθήο επίγλσζεο παξαηεξείηαη κηα 

κεηάβαζε ζε πην πνιχπινθεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο . Δμειηθηηθά ην παηδί 

πεξλά ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο κεηά ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ηεο επηγισζζηθήο επίγλσζεο.  

Αλαιπηηθφηεξα νη ελδεηθηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα είλαη:  

 

Α) Ηθαλόηεηα ζπιιαβηθήο θαηάηκεζεο  

γάηα (γά – ηα )  

2) Ηθαλόηεηα θσλεκηθήο θαηάηκεζεο  

 γε (γ – ε)  

Με ηηο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκαζίεο ην παηδί αθνχεη κηα ιέμε θαη θαιείηαη 

λα ηε ρσξίζεη ζε ζπιιαβέο ή θσλήκαηα, ηα νπνία πξέπεη λα πξνθέξεη ζε 

δηαδνρηθή ζεηξά.  Πξνζέρνπκε νη ιέμεηο λα έρνπλ νκαιή νξζνγξαθηθή 

δνκή, δειαδή λα είλαη νξζέο ζηελ δνκή θαη ζην λφεκα. 

 

Β) Ηθαλόηεηα ζύλζεζεο πξνθνξηθώλ ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο θαη 

θσλήκαηα  

1Β) Ηθαλόηεηα ζύλζεζεο ζπιιαβώλ  

γα – ηα (γάηα)  

2Β) Ηθαλόηεηα θσλεκηθήο ζύλζεζεο.  

η - η (ηη)  

ε απηή ηελ πεξίπησζε πξνζθέξνληαη αθνπζηηθά ζην παηδί ηα 

θσλνινγηθά ηκήκαηα κηαο ιέμεο (ζπιιαβέο ή θσλήκαηα) κε ξπζκφ κηαο 

θσλνινγηθήο κνλάδαο αλά δεπηεξφιεπην. Ο καζεηήο πξέπεη λα 
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ζπγθξαηήζεηο φιεο ηηο πξνζθεξφκελεο κνλάδεο ζηε κλήκε ηνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ηηο ζπλζέζεη θαη λα πξνθέξεη ηε ιέμε πνπ δεηείηαη. 

 

Γ) Ηθαλόηεηα απαινηθήο ηκήκαηνο ιέμεο  

1Γ) Ηθαλόηεηα απαινηθήο ζπιιαβήο  

ξφδα (δα) = ξν  

2Γ) Ηθαλόηεηα απαινηθήο θσλήκαηνο  

  αλ (λ) = α  

ε απηή ηε δνθηκαζία δίδεηαη πξνθνξηθά ζην παηδί κηα ιέμε θαη ηνπ 

δεηείηαη λα αλαθέξεη ην ηκήκα ηεο ιέμεο πνπ απνκέλεη κεηά ηελ 

απνκάθξπλζε κηαο θσλνινγηθήο κνλάδαο (ζπιιαβήο ή θσλήκαηνο).  

 

Γ) Ηθαλόηεηα αληηζηξνθήο ιέμεο  

1Γ) Ηθαλόηεηα αληηζηξνθήο ηεο ζεηξάο ησλ ζπιιαβώλ  

κέιη (ιηκε)  

2Γ) Ηθαλόηεηα αληηζηξνθήο ηεο ζεηξάο ησλ θσλεκάησλ  

αλ (λα)  

ηα ηεζη απηά πξνζθέξεηαη πξνθνξηθά κηα ιέμε ζην παηδί ην νπνίν 

θαιείηαη λα πξνθέξεη ηε ιέμε αληίζηξνθα. Γηα επλφεηνπο ιφγνπο ε 

επηινγή ησλ ιέμεσλ πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθά πξνζεθηηθή, ζρεδφλ 

πάληα κνλνζχιιαβεο θαη πάληα κε θαλνληθή νξζνγξαθηθή δνκή   

 

 

 

          2.5. Αληηκεηψπηζε δπζιεμίαο κε βάζε ηελ θσλνινγηθή 

             επίγλσζε 

       

      ε εηδηθφηεξν πιαίζην, ε αληηκεηψπηζε ηεο δπζιεμίαο έγθεηηαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζε δξαζηεξηφηεηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο κε άμνλα 

ηελ θσδηθνπνίεζε αιιά θαη απνθσδηθνπνίεζε ησλ γξακκάησλ-

θσλεκάησλ. Γηα ηελ ζπζηεκαηηθή     εμάζθεζε ζηελ θσλνινγηθή 

επίγλσζε απαξαίηεην είλαη λα ρνξεγεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

δηαθξίλνληαη ζε ζπιιαβηθέο θαη θσλεκηθέο αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο 
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θσλνινγηθήο δνκήο, ην έιιεηκκα ηνπ παηδηνχ θαη ηελ ειηθία ηνπ. Αξρηθά, 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ηξφπνη αληηκεηψπηζεο θαη ελίζρπζεο 

ηνπ ειιείκκαηνο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο νη δξαζηεξηφηεηεο 

αμηνιφγεζήο ηεο. Οη δνθηκαζίεο απηέο ηφζν ζε επηγισζζηθφ 

(νκνηνθαηαιεμία, νκνηφηεηα, αλαγλψξηζε δ φζν θαη ζε κεηαγισζζηθφ  

επίπεδν, απνηεινχλ βαζηθή παξάκεηξν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζην παηδί.  

   Πέξα απφ ηηο ηερληθέο αμηνιφγεζεο, ππάξρνπλ αξθεηέο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο θαη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ε Παληειηάδνπ (2009) αλαθέξεη 

θάπνηεο, φπσο απηέο παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

Α)«πάδσ ηελ πξόηαζε» (αλάιπζε ηεο πξόηαζεο ζε 

ιέμεηο,):παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο  θαη ρηππψληαο παιακάθηα, 

αλαιχνληαη ζε ιέμεηο  πνπ ηηο απνηεινχλ, ελψ αθνινπζνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο   πάλσ ζηελ πξφηαζε πρ Καηεξίλα ηη ψξα είλαη; -> 

Καηεξηλα   ηη   ψξα    είλαη; 

Β) «Γηαηξώ ηε ιέμε»(αλάιπζε ηεο ιέμεο ζε ζπιιαβέο): 

παξνπζηάδνληαη πξνθνξηθά ιέμεηο  θαη ρσξίδνληαη ζε ζπιιαβέο, ελψ 

εθαξκφδνληαη δηάθνξεο παξαιιαγέο (θνπηάθηα, παιακάθηα αλάινγα κε 

ηνλ αξηζκφ ζπιιαβψλ θιπ). 

Γ)«Οη θσλνύιεο ηεο ιέμεο(αλάιπζε ηεο ιέμεο ζε 

θσλήκαηα)»:παξνπζηάδνληαη ιέμεηο ηξηψλ θσλεκάησλ (πρ θσο, φια, έλα 

απφ..θιπ) θαη δεηείηαη απφ ην παηδί λα εληνπίζεη πξψηα ηελ αξρηθή 

θσλνχια, κεηά ηελ ηειεπηαία θαη ηέινο ηελ ελδηάκεζε.  

Γ) πλζέησ ηηο ζπιιαβέο (ζύλζεζε ζπιιαβώλ ζε ιέμεηο): 

παξνπζηάδεηαη κηα ιέμε ζπιιαβηζηά (θάζε ζπιιαβή αλά δεπηεξφιεπην 

πεξίπνπ, θαη ην παηδί  καληεχεη ηε ιέμε πνπ πξνθέξεηαη (κπνξνχλ 

αξγφηεξα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη παξαιιαγέο (πνηεκαηάθηα θιπ). 

Δ)Μαληεύσ ηε ιέμε(ζύλζεζε θσλεκάησλ):Παξνπζηάδνληαη ζηα παηδηά 

ιέμεηο , πξνθέξνληαο θάζε θψλεκα μερσξηζηά (έλα θψλεκα αλά 

δεπηεξφιεπην) θαη δεηάκε απφ ην παηδί λα καληέςεη πνηα ιέμε είπακε. Αλ 

ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη πνιχ ζηελ αξρή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

πξνθέξνπκε ηα θσλήκαηα πην γξήγνξα, γηα λα ζεκεηψζνπλ επηηπρία θαη 
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ζηαδηαθά απμάλεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ηεο πξνθνξάο θάζε θσλήκαηνο. Πρ 

«έ-ι-α» , κπνξείο λα πεηο γξήγνξα πνηα ιέμε είπα; θ.ιπ. 

Σ)Αθνύο ηε ζπιιαβή; (αθνπζηηθή δηάθξηζεο ζπιιαβήο): 

παξνπζηάδνληαη ζηα παηδηά θάξηεο θαη δεηείηαη απφ απηά λα ηηο 

νλνκάζνπλ. Ακέζσο κεηά ηα παηδηά θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ εθείλεο 

ηηο θάξηεο ησλ νπνίσλ ε ιέμε πεξηέρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπιιαβή πρ. 

δίλεηαη κηα εηθφλα ελφο θαξαβηνχ θαη ελφο αεξνπιάλνπ, θαη ηίζεηαη 

έπεηηα ε εξψηεζε «πνηα εηθφλα έρεη κέζα ηεο ην θνκκαηάθη «θα»;  

Ε) «Έμσ ε αηαίξηαζηε»(εληνπηζκόο νκνηόηεηαο ζηελ ηειεπηαία 

ζπιιαβή):  παξνπζηάδνληαη ηξηάδεο θαξηψλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηξία 

δηαθνξεηηθά αληηθείκελα –ιέμεηο. Ζ ηειεπηαία ζπιιαβή ηεο ιέμεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ κηα θάξηα, δελ ηαηξηάδεη κε ηελ ηειεπηαία ζπιιαβή ησλ 

άιισλ δχν. Σν παηδί πξέπεη λα βξεη ηελ αηαίξηαζηε θάξηα θαη λα ηελ 

βγάιεη έμσ. ηαδηαθά, ε άζθεζε δπζθνιεχεηαη ψζηε ε αηαίξηαζηε θάξηα 

λα κελ είλαη εληειψο αηαίξηαζηε κε ηηο άιιεο δχν. Πρ θηιί, ραιί κήιν(λα 

δηαθέξεη κφλν σο πξνο ην ηειεπηαίν θψλεκα.  

Ζ) «Βξίζθσ ηελ πξώηε θσλνύια»(δηάθξηζε ηνπ αξρηθνύ θσλήκαηνο 

ηεο ιέμεο): Παξνπζηάδνληαη ζην παηδί  δχν έσο ηξεηο εηθφλεο θαη ηνπ 

δεηάκε λα επηιέμεη  εθείλε πνπ μεθηλά κε κηα ζπγθεθξηκέλε θσλνχια. 

Αθνχ ζεκεηψζεη αξθεηέο επηηπρίεο, δελ ηνπ δίλνπκε δπλαηφηεηεο 

επηινγήο θαη ηνπ δεηάκε  λα αλαγλσξίζεη θαηεπζείαλ ην θψλεκα ηεο 

ιέμεο πνπ παξνπζηάδνπκε.  

Θ) «Σν ζπηηάθη ηεο ζπιιαβήο»(δηάθξηζε ζέζεο ζπιιαβήο): Υσξίδεηαη 

κηα ιέμε  ζε θνκκαηάθηα. Γηαπηζηψλεηαη πσο ν αξηζκφο απφ ηα άδεηα  

θνπηάθηα  ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ζέζεο. Εεηείηαη απφ ην παηδί λα εληνπίζεη  ηε ζέζε (ζπηηάθη) κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπιιαβήο κέζα ζηελ ιέμε 

Η) «Κόβνληαο ηελ νπξά ηεο ιέμεο»(αθαίξεζε ηειηθήο ζπιιαβήο): 

Παξνπζηάδεηαη πξνθνξηθά ζην παηδί κηα ιέμε  θαη δεηείηαη απφ απηφ λα 

εληνπίζεη ηελ ηειεπηαία ζπιιαβή, λα ηελ αθαηξέζεη θαη λα πεη ηε λέα 

ιέμε. Πρ γάηα-> γά-ηα -> γα 

Κ) «Σα θνξαθίζηηθα»(αληηζηξνθή ζπιιαβώλ): ρσξίδεηαη κηα ιέμε ζε 

θνκκάηηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη δχν θπβάθηα ή ραξηνλάθηα δηαθνξεηηθνχ 
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ρξψκαηνο γηα λα ζπκβνιηζηεί ε θάζε ζπιιαβή. Μεηά ζπληίζεληαη κε 

δηαθνξεηηθή ζεηξά  θαη πξνθέξεηαη ε λέα ιέμε πρ Αιίθε -> Λη-α-θε θιπ 

Λ) « Βάιε κέζα κηα θσλνύια»(Πξόζζεζε θσλήκαηνο ζε δηάθνξεο 

ζέζεηο ηεο ιέμεο): Παξνπζηάδνληαη πξνθνξηθά δχν ιέμεηο  πνπ 

δηαθέξνπλ θαηά έλα θψλεκα (ην νπνίν ππάξρεη ζηελ δεχηεξε ιέμε αιιά 

φρη ζηελ πξψηε θαη δεηάκε απφ ην παηδί λα ην πξνζδηνξίζεη πρ. Υχκα-> 

πξνζζήθε «ζ» -> ζρήκα θ.ν.θ 

Μ) Βγάιε κία, βάιε άιιε( αληηθαηάζηαζε θσλεκάησλ): δνπιεχνπκε 

φπσο θαη ζηελ δξαζηεξηφηεηα «βγάιε ηε θσλνχια», απιά αθνινπζεί 

θάπνην άιιν θψλεκα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θσλήκαηνο πνπ αθαηξείηαη. 

Πρ ρξψκα -> αθαίξεζε ηνπ ρ θαη πξνζζήθε ηνπ β-> βξψκα θ.ν.θ. 

Ν) Γξάθσ κε ρξώκαηα(ύλζεζε ιέμεσλ κε πξόζζεζε, αθαίξεζε, 

αληηθαηάζηαζε, αληηζηξνθή θαη επαλάιεςε θσλεκάησλ): ρσξίδνπκε 

κηα ιέμε ζηα θσλήκαηα πνπ ηελ απνηεινχλ (δχν έσο ηξία θσλήκαηα). 

Μεηά ηελ αλαγλψξηζε ησλ θσλεκάησλ, ηα ζπκβνιίδνπκε κε θπβάθηα ή 

κε δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο ραξηνλάθηα. ηε ζπλέρεηα, ην ζπλζέηνπκε κε 

δηαθνξεηηθή ζεηξά θαη δηαβάδνπκε απηφ πνπ πξνθχπηεη ή δεηάκε απφ ηα 

παηδηά λα καο ζρεκαηίζνπλ δηάθνξεο ιέμεηο πξνζζέηνληαο, αθαηξψληαο 

αληηθαζηζηψληαο, αληηζηξέθνληαο θαη επαλαιακβάλνληαο θσλήκαηα. 

Γηάγλσζε, αμηνιόγεζε θαη αληηκεηώπηζε δπζιεμίαο 

      

 

         2.6.Αμηνιόγεζε δπζιεμίαο κε βάζε ηα δηαγλσζηηθά 

               κνληέια ησλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ  

       

     Καζψο ε δπζιεμία απνηειεί βηνινγηθή «θαηαβνιή» ρσξίο 

απφιπηα μεθάζαξε αηηία, θαη δεδνκέλνπ ησλ δπζθνιηψλ πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηάδεη έλα δπζιεθηηθφ άηνκν, ε έγθαηξε παξέκβαζε  απνηειεί 

βαζηθή παξάκεηξν γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Χζηφζν, πξηλ ην ζηάδην 

απηφ, ε ζπζηεκαηηθή θαη θαηάιιειε δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε ηεο 

δπζιεμίαο θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηεο, εηδηθά ζηα πξψηκα παηδηθά ρξφληα 

ηνπ αηφκνπ, απνηειεί ζεκέιην ιίζν πνπ ζα θαζνξίζεη θαη ηελ κειινληηθή 

πνξεία ηνπ ηφζν ζην ζρνιηθφ αιιά θαη ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Ζ 
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δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε δελ απνηειεί κηα γξήγνξε δηαδηθαζία, δελ 

γίλεηαη κφλν κηα θνξά θαη εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ειηθία 

ηνπ αηφκνπ, ηελ ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ αιιά θαη ζην πσο  

αληεπεμέξρεηαη ζε πηζαλέο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο. Ζ αμηνιφγεζε 

ζηνρεχεη ζηελ εμαθξίβσζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο κνξθήο θαη ηεο αηηηνινγίαο ηνπο. Γηα ηελ δηαγλσζηηθή 

εθηίκεζε ελφο παηδηνχ γηα ην νπνίν ππάξρεη ε  ππνςία δπζιεμίαο, 

ζεκαληηθφ ξφιν θαηέρνπλ ηα κνληέια-θξηηήξηα  δηάγλσζεο φπσο 

ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζην βηβιίν ηεο Παληειηάδνπ (2011).   

   ε κηα πξνζπάζεηα λα ζπλζέζνπλ ηηο δεθάδεο δηαθνξεηηθέο 

εξκελείεο πνπ  αλαπηχρζεθαλ θαηά θαηξνχο γηα ηηο Μ.Γ., νη επηζηήκνλεο 

πξφηεηλαλ ηελ θαηάηαμε ησλ εξκελεπηηθψλ κνληέισλ ζε δχν θαηεγνξίεο  

(Παληειηάδνπ, 2011:33-34).  

α) ηελ θαηεγνξία ησλ ελδναηνκηθώλ δηαθνξψλ ζηελ νπνία ππάγνληαη ηα 

κνληέια πνπ αλαδεηνχλ ελδναηνκηθέο δηαθνξέο ζηνπο καζεηέο (π.ρ. 

κνληέιν δηαθχκαλζεο ηθαλφηεηαο-επίδνζεο) θαη  

 β) ηελ θαηεγνξία ησλ κνληέισλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο ηα νπνία 

δίλνπλ έκθαζε ζηνλ θαηάιιειν ηξφπν δηδαζθαιίαο πνπ πξέπεη λα 

επηιεγεί θαη φρη ζηελ απνηχπσζε ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο 

καζεηή κε Μ.Γ.(π.ρ. κνληέιν αληαπφθξηζεο ζηε δηδαζθαιία).Όζνλ 

αθνξά ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, 

αθνινχζεζε θη απηή ηελ ίδηα δηαδξνκή.  

    Έηζη φζνη ππνζηήξημαλ ην δηαθξηηφ ηεο δηαηαξαρήο θαη ηελ ππφζεζε 

ηεο δηαθύκαλζεο ηθαλόηεηαο-επίδνζεο, ρξεζηκνπνίεζαλ αξρηθά 

ςπρνκεηξηθά θξηηήξηα λνεκνζχλεο θαη γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα θξηηήξηα γλσζηηθήο-καζεζηαθήο επάξθεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ζηαζκηζκέλα ηεζη ζρνιηθήο επίδνζεο. Όζνη ππνζηήξημαλ ην κε δηαθξηηφ 

ηεο δηαηαξαρήο θαη ζεψξεζαλ φηη νη Μ.Γ. είλαη κηα νκάδα ρακειήο 

ζρνιηθήο επίδνζεο ρσξίο ηδηαίηεξα  ραξαθηεξηζηηθά θαη παξάγνληεο πνπ 

ηηο πξνθαινχλ, επέκεηλαλ ζηελ  αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ 

ζε ζρέζε κε ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζην Αλαιπηηθφ  Πξφγξακκα ηνπ 

ζρνιείνπ.  Οη ππεχζπλνη γηα  ηελ αμηνιφγεζε πξνζπαζνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ ην καζεηή ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξνχζα 

επίδνζή ηνπ, ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπ θαη ηελ αλαπηπμηαθή 
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ηνπ πνξεία. Δθείλν πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη λα κελ εμάγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα νδεγνχκελνη απφ ππνθεηκεληθά θξηηήξηα ή λα 

θαηεπζπλζνχλ απφ πξνζσπηθέο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο. Κη  απηφ γηαηί ε 

ζσζηή  αμηνιφγεζε πνπ ζα θάλνπλ ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα λα 

απνθαζίζνπλ ηελ θαηάιιειε παξέκβαζε θαη λα θάλνπλ πξνβιέςεηο γηα 

κειινληηθέο επηδφζεηο.  

 

 

Σν κνληέιν δηαθχκαλζεο ηθαλφηεηαο-επίδνζεο 

    χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε 

κηα Μ.Γ. αλ ην παηδί παξνπζηάδεη ζνβαξή δηαθνξά κεηαμχ ηεο επίδνζεο 

θαη ηεο λνεηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξαθάησ πεξηνρέο: πξνθνξηθή ή γξαπηή έθθξαζε, βαζηθέο δεμηφηεηεο 

αλάγλσζεο, θαηαλφεζεο, νξζνγξαθίαο, αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ θαη 

καζεκαηηθήο ζθέςεο. Γίλεηαη δε ιφγνο γηα ζνβαξή δηαθχκαλζε ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην παηδί παξνπζηάδεη επίδνζε ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

πεξηνρέο θάησ ηνπ 50% ηνπ αλακελφκελνπ επηπέδνπ επίδνζεο κε βάζε 

ηελ ειηθία θαη ηηο πξνεγνχκελεο καζεζηαθέο ηνπ εκπεηξίεο. Παξ’ φιν πνπ 

ζηελ πνξεία ην θξηηήξην  κεηαμχ ηθαλφηεηαο θαη επίδνζεο απνηέιεζε ην 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ Μ.Γ., ην πξφβιεκα 

παξέκεηλε :γηα ην Γείθηε  Ννεκνζχλεο ην ζηαζεξφ θξηηήξην ήηαλ ην Test 

WISC, ελψ γηα ηελ επίδνζε  ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθά ηππηθά θαη 

άηππα θξηηήξηα.  

    Καηά ηνπο Lyon et al. (2001∙ Σδνπξηάδνπ, 2011:19) είλαη ιάζνο λα 

ζεσξνχκε ηε δηαθνξά ηθαλφηεηαο επίδνζεο σο ην θπξίαξρν 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ Μ.Γ., επεηδή ζηα θξηηήξηα 

επίδνζεο ππεηζέξρνληαη πνιινί εμσγελείο παξάγνληεο φπσο 

εθπαηδεπηηθφο, Αλαιπηηθά  Πξνγξάκκαηα θ.α. Οη παξάγνληεο απηνί δελ 

είλαη δπλαηφλ λα απνκνλσζνχλ νχηε κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηηο 

ζχλζεηεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηεο αλεπάξθεηαο θαη ησλ 

παηδαγσγηθψλ-θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, σζηφζν ε ζρνιηθή επίδνζε 

κειεηά ηελ αληαπφθξηζε ζε παξερφκελεο γλψζεηο πνπ ζπλάδνπλ κε ηηο 
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θνηλσληθέο θαη παηδαγσγηθέο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε θνηλσληθνχ 

πιαηζίνπ.  

     ε θάζε πεξίπησζε νη  έλλνηεο  «λνεκνζχλε», «κάζεζε» θαη 

«ζρνιηθή επίδνζε» είλαη νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ ππεηζέξρνληαη  ζηελ 

νξηνζέηεζε ηνπ πεδίνπ ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ αλ θαη φπσο θαίλεηαη 

απηέο αιιειεπηθαιχπηνληαη ρσξίο λα γίλεηαη εκθαλήο ε κεηαμχ ηνπο 

αηηηψδεο ζρέζε. Δπηπξφζζεηα, ζέηνπλ ζε  ακθηζβήηεζε ηε θχζε ηεο 

καζεζηαθήο «αλεπάξθεηαο», ε νπνία ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νξηζκνχο 

ππνζηεξίδεηαη φηη είλαη εγγελήο.   

  Δπηρεηξψληαο έλαλ ζρεηηθφ ζρνιηαζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κνληέινπ, ην θξηηήξην ηεο απφθιηζεο απνηειεί βαζηθή αξρή γηα ηελ 

δηάγλσζε ηνπ παηδηνχ κε δπζιεμία, θαζψο αθνξά ηελ απφθιηζε θαη 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ λνεηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο ζρνιηθή επίδνζεο ηνπ 

παηδηνχ, νπζηαζηηθά ην ράζκα ησλ γλσζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζρέζε 

κε ηε λνεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Χζηφζν, ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, έρεη 

δερζεί ζεκαληηθή ακθηζβήηεζε, εθφζνλ  ηα ζέκαηα πνπ ηίζεληαη 

ζρεηίδνληαη κε ηελ λνεκνζχλε θαη ηελ κέηξεζε ηνπ δείθηε ηεο, θαζψο 

επίζεο θαη κε ηνλ ηχπν λνεκνζχλεο πνπ ππνινγίδεηαη αιιά θαη κε ηνλ 

γεληθφηεξν ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο καζεζηαθήο ηθαλφηεηαο. Δπίζεο, ν 

ηχπνο ππνινγηζκνχ ηεο απφθιηζεο θαη εληνπηζκνχ ηνπ κεγέζνπο ηεο 

απφθιηζεο ζε ζρέζε κε απηνχο ηνπο παξάγνληεο, είλαη ζέκαηα πνπ 

δηαηππψζεθαλ γηα πεξαηηέξσ εμέηαζε. Ηδηαίηεξα γηα ηε λνεκνζχλε, 

θαζψο νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο αλαπηχζζνληαη, ε ζρέζε λνεκνζχλεο κε 

ηελ επίδνζε δελ απνηειεί ην κνλαδηθφ ππφβαζξν γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ.  

   ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε γηα ηελ αθξίβεηα πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα 

πνπ δελ πξέπεη λα εμεγνχληαη κφλν κε βάζε ηνλ δείθηε λνεκνζχλεο. 

Δπίζεο, πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή 

πξάμε επεξέαζαλ ηελ άπνςε ησλ επηζηεκφλσλ γηα ην θξηηήξην ηεο 

απφθιηζεο. Σέηνηα πξνβιήκαηα ήηαλ  ην καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

έπξεπε λα πεξάζεη γηα λα απνηχρεη ν καζεηήο θαη λα  πηζηνπνηεζεί ε 

απφθιηζε, ψζηε λα δηαγλσζζεί αξγφηεξα σο καζεηήο κε Μαζεζηαθέο  

Γπζθνιίεο. ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ν καζεηήο δε δέρεηαη 
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εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα  θαη επνκέλσο ηα αθαδεκατθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη δηνγθψλνληαη 

     ηελ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεηαη φηη ηα δχν βαζηθά 

θξηηήξηα ηνπ  ιεηηνπξγηθνχ νξηζκνχ ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, ην 

θξηηήξην ηεο δηαθχκαλζεο  αλάκεζα ζηελ λνεηηθή ηθαλφηεηα θαη ηε 

καζεζηαθή επίδνζε  αιιά θαη ην θξηηήξην  απνθιεηζκνχ άιισλ αηηίσλ  

έρνπλ πξνθαιέζεη ηηο αλεζπρίεο πνιιψλ εξεπλεηψλ θαη ηε βαζκηαία 

πηνζέηεζε λέσλ ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ. Χο απάληεζε ζηε ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο απφθιηζεο 

εκθαλίζηεθαλ ελαιιαθηηθέο  κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ. Οη θαηεγνξίεο ηέηνησλ  κεζφδσλ πξνζδηνξηζκνχ είλαη ηξεηο: 

1. Ζ ρξήζε ηχπσλ απφθιηζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε 

ςπρνκεηξηθψλ δνθηκαζηψλ.    

2.  Απφθιηζε κεηαμχ αθνπζηηθήο θαη αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο.  

3.  Απφθιηζε αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθή θαη ζηελ αλακελφκελε 

επίδνζε , κε βάζε  ηελ ειηθία ή ηελ ηάμε. 

4.  Δλδναηνκηθέο δηαθνξέο ζε  νξηζκέλεο  γλσζηηθέο δεμηφηεηεο 

    

Αμηνιφγεζε κε  βάζε ηε δηαθχκαλζε ηθαλφηεηαο-επίδνζεο   

    χκθσλα κε ην θξηηήξην ηεο δηαθχκαλζεο νη καζεηέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ Μ.Γ. έρνπλ  θπζηνινγηθή ή θαη αλψηεξε λνεκνζχλε, 

αλέπαθεο αηζζήζεηο θαη δε βαζαλίδνληαη θαη’ αλάγθε απφ 

θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Ζ αμηνινγηθή ηνπο απνηίκεζε γίλεηαη 

κέζσ  ηεο ςπρνκεηξηθήο ή/θαη ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ απνθιεηζκνχ 

πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε  επίδνζε, ε λνεκνζχλε θαη νη γλσζηηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο. ηνλ άμνλα θαηεχζπλζεο λα αλαπηπρζνχλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα πξνγξάκκαηα  δηάγλσζεο θαη  αληηκεηψπηζεο ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηεζη γλσζηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηα νπνία αμηνινγνχλ ζχλζεηεο, ζεσξεηηθά έγθπξεο γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο. Όπσο αλαθέξνπλ νη Σδνπξηάδνπ 

θαη Αλαγλσζηνπνχινπ(2011:62) ηα λέα  απηά ςπρνκεηξηθά  θξηηήξηα 

ηθαλφηεηαο κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ δηαθνξέο ζε  νκάδεο π.ρ. καζεηψλ κε 

δπζθνιίεο αλάγλσζεο πνπ αθνξνχλ ζηε θσλνινγηθή επεμεξγαζία,  ζηελ 

εξγαδφκελε κλήκε, ζηελ ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο ή ζηε λνεκνζχλε. ε 
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γεληθέο  γξακκέο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα έρνπλ 

ζεκαληηθή αμία ζηνλ  θαζνξηζκφ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζηε γλσζηηθή 

ιεηηνπξγία θαη είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχζνπλ ηε θχζε ησλ γλσζηηθψλ 

αλεπαξθεηψλ θαη δπλαηνηήησλ. 

 

 

 

  

          Σν κνληέιν ηεο αληαπφθξηζεο ζηε δηδαζθαιία 

    Σν  ζπγθεθξηκέλν κνληέιν  δηαηεξεί ην θξηηήξην ηεο αλαπάληερεο 

απνηπρίαο ,ην νπνίν φκσο δελ νξίδεηαη σο απφθιηζε κεηαμχ ηθαλφηεηαο 

θαη επίδνζεο, αιιά σο έιιεηςε αληαπφθξηζεο ζε θαηάιιειε δηδαζθαιία 

(Παληειηάδνπ,2011:38- 39,Σδνπξηάδνπ, 201 1:28). Ζ Αληαπφθξηζε ζηε 

Γηδαζθαιία, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ απφθιηζε κεηαμχ  επηπέδσλ 

επίδνζεο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε θαη φρη κεηαμχ ηεο ηθαλφηεηαο θαη  

ηεο επίδνζεο αθνξά  κεζνδηθή πξνζέγγηζε πνιπδηάζηαηνπ θάζκαηνο, 

πνπ εθηείλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο, φπσο αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: 

Α)Πξψηε θάζε :ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ν εθπαηδεπηηθφο ηεο 

ηάμεο αμηνινγεί ηηο αθαδεκατθέο ηθαλφηεηεο θαη ηα επίπεδα πξνζνρήο θαη 

ζπγθέληξσζεο  φισλ ησλ καζεηψλ. Αλ παξαηεξήζεη πσο ζην ζχλνιν, ε 

πξφνδνο ηεο ηάμεο είλαη κηθξή, επαλαπξνζδηνξίδεη  θαηάιιεια ηηο 

πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

Β) Γεχηεξε θάζε: εληνπίδνληαη νη καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο θαη παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά ρακειφ βαζκφ αλάπηπμεο ζε ζρέζε 

κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, θαη έηζη εθαξκφδεηαη 

εμεηδηθεπκέλε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε θαη παξάιιεια ππάξρεη ζπλερήο 

επαλαμηνιφγεζε. Αλάινγα κε  ηελ πξφνδφ ηνπο, αθνινπζνχλ θάπνηα 

ζηηγκή θαη ηελ πνξεία ηεο ηάμεο. 

Γ)Σξίηε θάζε: νη καζεηέο πνπ δελ αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζηελ 

εμεηδηθεπκέλε ζεηηθή παξέκβαζε ππφθεηληαη ζε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε 

θαη δηαγλσζηηθή εθηίκεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ δηαγλσζηηθή 

νκάδα 

     Γηα ηελ αληαπφθξηζε ζηελ Γηδαζθαιία πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο 

πξφθεηηαη γηα πεξίπινθε δηαδηθαζία. Φαίλεηαη λα βαζίδεηαη ζε ιηγφηεξν 
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αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, σζηφζν ε δπζιεμία σο εηδηθή 

καζεζηαθή δπζθνιία, αμηνπνηεί πιήζνο πιεξνθνξηψλ πνπ ζθνπφ έρνπλ 

κηα αθξηβή θαη πξνζεγγίζηκε δηάγλσζε.  Δπηθεληξψλεηαη ζην ζρήκα 

«παξέκβαζε- αληηκεηψπηζε»  θαη φρη κφλν  «δηάγλσζε – αληηκεηψπηζε». 

Παξάιιεια, δελ απαηηείηαη ππεξβνιηθφο ρξφλνο γηα ηελ δφκεζε ηεο 

απφθιηζεο, αθνχ ε παξέκβαζε μεθηλά ήδε απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο 

ζρνιηθήο δσήο ηνπ καζεηή. 

    Ζ ηειηθή δηάγλσζε γηα Μ.Γ. ζηεξίδεηαη ζηε ρακειή επίδνζε ζε 

αθαδεκατθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηνλ απνθιεηζκφ άιισλ αηηίσλ γηα ηε 

ρακειή επίδνζε θαη ζηελ ειάρηζηε αληαπφθξηζε ζε πξνγξάκκαηα. Με 

ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο σζηφζν, ππάξρεη θίλδπλνο λα 

παξαπεκθζνχλ ζηελ εηδηθή αγσγή θαη καζεηέο πνπ  παξνπζηάδνπλ 

ρακειή επίδνζε εμ’ αηηίαο άιισλ παξαγφλησλ (π.ρ. παηδηά ρσξίο θίλεηξα 

γηα κάζεζε, παηδηά πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο, παηδηά απφ 

γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο  κεηνλφηεηεο θιπ.) κε απνηέιεζκα λα 

ζπγθεληξσζνχλ ζ’ απηήλ άηαθηα καζεηέο δηαθφξσλ ηχπσλ θαη λα ηελ 

απνπξνζαλαηνιίζνπλ. Άιισζηε ε νξηνζέηεζε ηνπ πεδίνπ κε κφλν 

θξηηήξην ηελ αληαπφθξηζε ζηε δηδαζθαιία κπνξεί λα θξχβεη αζάθεηεο 

θαη ανξηζηίεο αθνχ θάζε αλεπάξθεηα δελ ηαπηίδεηαη κε ηηο Μ.Γ.  

   Ζ ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο κεγάινπ 

αξηζκνχ  καζεηψλ αιιά θαη δηεπθνιχλεη ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά Μ.Γ. θαη  εθείλσλ πνπ θαηαηάζζνληαη 

ιαλζαζκέλα ζηελ θαηεγνξία. Παξάιιεια,  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ  

αμηνιφγεζε κε βάζε ην θξηηήξην ηεο δηαθχκαλζεο παξέρεη ζρεηηθά 

αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Καηά ηηο Σδνπξηάδνπ & 

Αλαγλσζηνπνχινπ(2011:75-85), ην 80% ησλ καζεηψλ αληαπνθξίλνληαη 

ζηε δηδαζθαιία φπσο απηή παξέρεηαη απφ ην ζρνιείν. Απφ ην ππφινηπν 

20% πνπ απνηπγράλεη, ην 15% δέρεηαη ζπζηεκαηνπνηεκέλεο εηδηθέο 

ππεξεζίεο ζηε δεχηεξε  θάζε θαη κφιηο ην 5% πξέπεη λα αμηνινγεζεί 

πνιχπιεπξα γηα λα δηαπηζησζεί αλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Μ.Γ. ή αλ 

πξέπεη λα παξαπεκθζεί γηα πεξαηηέξσ εηδηθή παξέκβαζε. 
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       2.7. Αληηκεηώπηζε ηεο Γπζιεμίαο θαη εθπαηδεπηηθέο 

              πξαθηηθέο 

       

      Ζ  δπζιεμία ηείλεη λα απνδπλακψλεη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ αηφκσλ 

εμαηηίαο ηεο θαζεκεξηλήο εμνηθείσζεο κε ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζπρλά. Πξηλ ηελ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα δηάγλσζεο,  ην 

δπζιεμηθφ άηνκν ζπρλά είλαη αλαγθαζκέλν  λα έξρεηαη αληηκέησπν κε 

δχζθνιεο   καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο πνπ ηνλ απνγνεηεχνπλ. Αιιά θαη 

ζην ζηελφ θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ απνζαξξχλεηαη εχθνια, θαζψο 

ζπλαληά εκπφδηα ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ αλαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο ή ηελ γξαθή κηαο απιήο νδεγίαο. ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, ε 

αληηκεηψπηζε ηεο δπζιεμίαο επηθεληξψλεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε κε  

ηε ζπλεξγαζία θπξίσο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη άιισλ εηδηθψλ. Γελ 

απνηειεί κνλφπιεπξε δηαδηθαζία, αιιά  κηα πνιπζχλζεηε αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ηνπ δπζιεθηηθνχ παηδηνχ θαη ησλ εξεζηζκάησλ δέρεηαη ζην 

παξεκβαηηθφ πιαίζην. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξέκβαζε ζην δπζιεθηηθφ 

παηδί, ε αληηκεηψπηζε ηεο δηαηαξαρήο απηήο δηέπεηαη απφ ηξείο  βαζηθέο 

αξρέο: 

1) Σελ ζπζζσξεπηηθή(cumulative) παξέκβαζε 

2) Σελ επαλαιεπηηθή(repetitive) παξέκβαζε 

3) Σελ Πνιπαηζζεηεξηαθή(multisensory) παξέκβαζε 

     Ζ αληηκεηψπηζε ηεο δπζιεμίαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη ζχλζεηε 

θαη πεξηιακβάλεη θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο αιιά θαη 

παξάιιειε ςπρνινγηθή ζηήξημε ησλ γνλέσλ ηνπ παηδηνχ. πγθεθξηκέλα, 

εζηηάδεη: 

Α) ζηελ ρξήζε εηδηθψλ βηβιίσλ κε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

Β) ζηελ ρξήζε ινγηζκηθψλ κέζσ Ζ/Τ   

Γ) ζηελ δηδαζθαιία κε θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα(καγλεηφθσλν, 

βίληεν, ηειεφξαζε θιπ). 

  Οη ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ δπζιεμία απνζθνπνχλ επίζεο θαη 

ζηελ ελίζρπζε ησλ γξαπηψλ ησλ δπζιεμηθψλ κε θαηάιιειεο εθαξκνγέο 

ζε ππνινγηζηέο πνπ πξνβιέπνπλ ή δηνξζψλνπλ ηα ιάζε  ηνπο, επεμεγνχλ 



 
 

84 
 

λέεο ιέμεηο, ρξεζηκνπνηνχλ ζεσξεηηθά παξαδείγκαηα ρξήζεο ιέμεσλ θαη 

πξνηάζεσλ κε παξάιιειε εηζαγσγή ρξψκαηνο γηα ηνληζκφ ησλ ιέμεσλ.  

  

 

Αληηκεηψπηζε κε βάζε αλαγλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

     Οη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάγλσζε φπσο θαη γηα ηελ γξαθή 

μεθηλνχλ κε ηελ εθκάζεζε ησλ γξακκάησλ, ησλ δίςεθσλ θζφγγσλ, 

ζπκπιεγκάησλ ζε επίπεδν θσλεκηθφ, ζπιιαβηθφ θαη επίπεδν ιέμεσλ. Ζ 

αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε έγθεηηαη ζηελ α)ελίζρπζε απνθσδηθνπνίεζεο 

θαη επρέξεηαο αλάγλσζεο ελφο θεηκέλνπ, β)ηελ ελίζρπζε γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ (γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο δπλακηθήο ηνπ ιεμηινγίνπ θαη 

ηεο αθήγεζεο ζε αξγφηεξα ζηάδηα) θαη γ) ζε γισζζηθέο θαη 

κεηαγισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο απηέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Έλα 

ζεκαληηθφ θψιπκα πνπ αληηκεησπίδεη ν δπζιεθηηθφο καζεηήο είλαη ε 

αλάγλσζε θαη ζπλεπψο ε θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ νπνηνπδήπνηε 

πεξηερνκέλνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο. 

* Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εθκάζεζε γξακκάησλ θαη ησλ δίςεθσλ 

θσλεέλησλ θαη ζπκθψλσλ.  

* Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εθκάζεζε ησλ θεθαιαίσλ γξακκάησλ.  

* Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εθκάζεζε αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο 

ιέμεσλ  

* Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εθκάζεζε αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο 

πξνηάζεσλ θαη θεηκέλνπ  

     ηνλ ειιεληθφ ρψξν, ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ επηινγή κηαο 

θαηάιιειεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο  γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ 

ζηελ αλάγλσζε, μεθίλεζε πεξίπνπ ζηηο δεθαεηίεο κεηαμχ  1950 θαη 1960 

κε ηελ αληηπαξάζεζε ησλ νπαδψλ ηεο αλαιπηηθνζπλζεηηθήο  θαη ησλ 

νπαδψλ ηεο νιηθήο κεζφδνπ.  ηελ νπζία, ηα δχν άθξα εζηηάδνπλ ζηελ 

βαζηθή ζεψξεζε ηεο δηδαζθαιίαο: απφ ηα κέξε πξνο ην φιν (ζχλζεζε) ή 

απφ ην φιν πξνο ηα κέξε (αλάιπζε).  

    Ζ αλαιπηηθνζπλζεηηθή κέζνδνο  πξνέθπςε απφ ηελ εμέιημε ησλ 

ζπλζεηηθψλ κεζφδσλ: αθνχ ηα παηδηά δηδαρζνχλ θάπνηα γξάκκαηα, 

αλαιχνπλ ιέμεηο (πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ηα γξάκκαηα απηά ) ζε 

ζπιιαβέο θαη γξάκκαηα, θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζπλζέηνπλ θηηάρλνληαο 
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μαλά ζπιιαβέο θαη ιέμεηο θαηάιιεια επηιεγκέλεο (κέζνδνο ησλ 

παξαδεηγκαηηθψλ ή πξφηππσλ ε αξρνεηδψλ ιέμεσλ). Ζ ζπλζεηηθή 

κέζνδνο πηνζεηήζεθε απφ ηα αλαγλσζηηθά ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ηεο 

ηνπξθνθξαηίαο κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ αηψλα καο. Δθαξκνγέο απηήο ηεο 

κεζφδνπ απνηεινχλ ε αιθαβεηηθή, ε αιιεινδηδαθηηθή θαη ε θσλεηηθή 

κέζνδνο. ηνηρεία ηεο ζπλζεηηθήο κεζφδνπ ζπλαληψληαη ζηνπο πίλαθεο 

ζχλζεζεο ζπκθψλσλ κε θσλήεληα. 

   Ζ δεχηεξε ζεψξεζε, ε αλαιπηηθή-νιηθή, δίδαζθε ζηα παηδηά λα 

αλαγλσξίδνπλ πξνηάζεηο  πνπ ζηε ζπλέρεηα αλέιπαλ ζε ιέμεηο , ζπιιαβέο 

θαη γξάκκαηα. Κχξηνο εθθξαζηήο ηεο αλαιπηηθήο κεζφδνπ ήηαλ ε νιηθή 

κέζνδνο ή κέζνδνο Decroly πνπ ζηελ παηξίδα καο εθαξκφζηεθε θπξίσο 

ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη ηνπ 1960 θαζψο ζπλδπάζηεθε κε ηελ 

εθαξκνγή κηαο εληαίαο ζπγθεληξσηηθήο δηδαζθαιίαο. Ζ εθαξκνγή ηεο 

νιηθήο κεζφδνπ δελ γεληθεχζεθε ηδηαίηεξα αιιά εθαξκφζηεθε κε ηελ 

πξσηνβνπιία νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 

πξνηάζζεη ηελ αλάιπζε ηνπ φινπ ζηα κέξε πνπ ην απαξηίδνπλ. Αξρηθά, 

ην ζπκπέξαζκα κηα ζπδήηεζεο ζηελ ηάμε δηαηππψλεηαη ζε κηα πξφηαζε, 

πνπ ζηα αξρηθά ζηάδηα, ηα παηδηά ηε δηαβάδνπλ κε κεραληθφ ηξφπν. Ζ 

εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ηελ πξφηαζε ζε ραξηφλη, ηα παηδηά ηε γξάθνπλ θαη 

καζαίλνπλ λα ηελ αλαγλσξίδνπλ νπηηθά αλάκεζα ζε άιιεο πξνηάζεηο. Οη 

δχν αληίπαιεο κέζνδνη εθαξκφζηεθαλ κε ππνδεηγκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

δηδαζθαιία θαη εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, ηα απνηειέζκαηα πνπ 

θαηαγξάθεθαλ   παξαηεξήζεθαλ σο παξφκνηα ζε αξθεηέο παξακέηξνπο 

αμηνιφγεζεο.  Ζ αλαιπηηθνζπλζεηηθή κέζνδνο ππεξηεξεί θαζψο 

απνδεηθλχεηαη ίζσο θαη νηθνλνκηθφηεξε ζηελ εθαξκνγή ηεο.  

     Ζ ζπδήηεζε πάλσ ζηελ δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο βαζίδεηαη 

ζηελ θχζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Σα ζεκεία αληηπαξάζεζεο ησλ δχν 

κεζφδσλ αξρίδνπλ λα ζπλδπάδνληαη κε λέεο ζεσξήζεηο. Μηα απφ απηέο 

πξνηάζζεη πσο ν γξαπηφο ιφγνο είλαη κηα ηερλεηή γιψζζα πνπ δελ 

αλαπηχζζεηαη κφλε ηεο αιιά κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ησλ κεξψλ πνπ ηε 

ζπλζέηνπλ. Ζ κέζνδνο απηή εθθξάδεηαη απφ ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο 

αληηζηνηρίαο θσλεκάησλ-γξαθεκάησλ(phonics), ε νπνία νπζηαζηηθά 

πεξηιακβάλεη ηε ζαθή δηδαζθαιία ησλ γξαθνθσλεκηθψλ αληηζηνηρηψλ  

κέζα απφ κηα πνηθηιία ηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ην άιιν άθξν επίζεο, 



 
 

86 
 

αλαπηχζζεηαη ε νιηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο(whole language 

approach), φπνπ ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν ζε έλα 

πεξηβάιινλ πνπ είλαη πινχζην ζε εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ θαη έηζη 

αλαθαιχπηνπλ ηελ αιθαβεηηθή αξρή κέζα απφ ηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ 

ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο πνπ λα ηνπο απνκαθξχλνπλ απφ ηελ 

επηθνηλσλία ή ην λφεκα ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Η νιηθή κέζνδνο 

θαη νη κέζνδνη πνπ ζηφρεπαλ ζηελ εθηίκεζε βξέζεθαλ ζε απφιπηε 

αληίζεζε γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο θαη έηζη επηρεηξήζεθε ε 

εχξεζε κηαο ρξπζήο ηνκήο , ζπλεπψο κηαο λέαο ζεψξεζεο, απηήο ηνπ 

ηζνξξνπεκέλνπ γξακκαηηζκνχ (balanced literacy). ηελ ζεψξεζε απηή 

ζπλδένληαη νη παξαπάλσ ζεσξήζεηο  θαη απνηειεί κηα πξνζέγγηζε πνπ 

εθαξκφδεηαη κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, εηδηθά ζηηο ΖΠΑ. Κάζε 

εθπαηδεπηηθφο ζπλζέηεη ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη έηζη ρηίδεηαη 

αλάινγα ε θαηάιιειε κεζφδεπζε γηα ην εθάζηνηε γλσζηηθφ αληηθείκελν 

αλάινγα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο ηάμεο αιιά θαη ηνπ θάζε 

καζεηή. 

  

 

 Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εθκάζεζεο ηεο αλάγλσζεο 

     ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ζπλζέηεη 

θαηάιιεια ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο εκπινπηίδνληαο ηελ δηδαζθαιία 

θαη ηελ δηδαθηηθή αληηκεηψπηζε κε ζηνηρεία δηαθφξσλ πξνζεγγίζεσλ , 

ψζηε θάζε θνξά λα είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγείηαη ην θαηάιιειν 

δηδαθηηθφ πιαίζην παξέκβαζεο γηα ην θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν. ηε 

ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχλ ζπλνπηηθά ηα βαζηθά ζεκεία έμη δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ δηδαζθαιία παηδηψλ κε 

δπζιεμία, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλαγλσζηηθήο δπζθνιίαο. Όιεο νη 

κέζνδνη εζηηάδνπλ ζηελ κάζεζε ησλ γξαθνθσλεκηθψλ αληηζηνηρηψλ ζε 

έλα ελλνηνινγηθφ πεξηβάιινλ (Παληειηάδνπ, 2000). 

Α) Η κέζνδνο Montessori: Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα βαζίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο θαη ζηαδηαθά νδεγεί ην παηδί ζην 

αθεξεκέλν επίπεδν, ελψ ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή θαηέρνπλ βαζηθή 

ζέζε. Απνηειείηαη απφ ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο αζθήζεηο θαη ηξία 

βήκαηα. ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο αζθήζεηο θπξίαξρν ξφιν παίδνπλ ηα 
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γεσκεηξηθά ζρήκαηα , ηα παηδηά ηνπνζεηνχλ πάλσ ζην ραξηί ηα 

γεσκεηξηθά ζρήκαηα ζρεδηάδνπλ ην πεξίγξακκά ηνπο θαη ην γεκίδνπλ κε 

κνιχβη ή ρξψκα. Σν δηδαθηηθφ πιηθφ επίζεο πεξηιακβάλεη γξάκκαηα ζε 

ζκπξηδφραξην, ησλ νπνίσλ ηελ ηξαρηά επηθάλεηα επεμεξγάδεηαη ην παηδί  

θαη ηα ηνπνζεηεί ζε δηάθνξεο δηαηάμεηο. ην πξψην βήκα ε δαζθάια 

αθήλεη ην παηδί λα αληηιεθζεί ην γξάκκα κε ηελ αθή, ηνπ δείρλεη πψο λα 

ην γξάςεη ελψ ζπλέρεηα παξάιιεια πξνθέξεη ην γξάκκα ηνπ. ην 

δεχηεξν βήκα, ε δαζθάια ειέγρεη αλ ην παηδί έρεη θαζαξή παξάζηαζε 

ηνπ γξάκκαηνο  θαη ηνπ δεηά λα ηεο δψζεη ην ζπγθεθξηκέλν γξάκκα. ην 

ηξίην θαη ηειεπηαίν βήκα ε δαζθάια δείρλεη ζην παηδί ην θάζε γξάκκα 

θαη δίλεη ην φλνκά ηνπ.  Ζ Montessori μεθηλά απφ ηα θσλήεληα αιιά 

ζπλδπάδεη παξάιιεια θαη ηα ζχκθσλα. Σν παηδί καζαίλεη λα ζρεκαηίδεη 

ζπιιαβέο, έπεηηα ιέμεηο κε ηα ρξσκαηηζηά θηλεηά γξάκκαηα. Σν 

πξφγξακκα ππνζηεξίδεη ηελ ζχλδεζε ηεο αλάγλσζεο κε ηελ γξαθή ψζηε 

ε ζπλείδεζε ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ λα απνθηάηαη ηαπηφρξνλα κε βάζε ηηο 

αηζζήζεηο θαη ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ.  

Β)Οη ηερληθέο Fernald: νη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο ζηεξίρηεθαλ ζην 

γεγνλφο πσο νη καζεηέο  πνπ απνηπγράλνπλ ζηελ θαηάθηεζε ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ, δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ  θαη λα αλαιχζνπλ ιέμεηο θαη 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ πξέπεη λα παξαθηλεζνχλ κε κηα λέα κέζνδν. 

ηφρνο είλαη ε επαλαθηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ κε ζπλδπαζκφ αθήο θαη 

θηλαίζζεζεο. Σα ζηάδηα είλαη ηέζζεξα θαη αθνξνχλ ηελ θαηάθηεζε ηνπ 

γξαπηνχ θψδηθα ηεο γιψζζαο. Σην πξώην ζηάδην, ην παηδί αθνινπζεί ηελ 

δεηνχκελε ιέμε κε ην δάρηπιφ ηνπ δηαβάδνληαο ηε κεγαιφθσλα ψζηε λα 

κπνξεί λα ην γξάςεη ρσξίο λα ην θνηηάεη. Σην δεύηεξν ζηάδην ην παηδί 

καζαίλεη λέεο ιέμεηο κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ζην πξψην ζηάδην κε 

παξάιιειν ζπλδπαζκφ ήρνπ θαη γξαθήο. ηε ζπλέρεηα, ζην ηξίην ζηάδην, 

ην παηδί καζαίλεη κφιηο βιέπεη κηα ιέμε λα ηε δηαβάδεη κία ή δχν θνξέο 

θαη ζηε  ζπλέρεηα λα ηελ γξάθεη ρσξίο λα ηελ θνηηάδεη. Σην ηέηαξην θαη 

ηειεπηαίν ζηάδην, αλαγλσξίδεη λέεο ιέμεηο κε βάζε ηελ νκνηφηεηά ηνπο κε 

απηέο πνπ ήδε γλσξίδεη. Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε 

άπνςε πσο ε γξαθή δηνξζψλεη ηελ νπηηθή κνξθή ζηε κλήκε ηνπ παηδηνχ. 

Γ) Η κέζνδνο ησλ Orton-Gillingham: Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Samuel Torrey 

Orton θαη ηεο Anna Gillingham επηθεληξψλεηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο 
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απνθσδηθνπνίεζεο(αλάγλσζεο) θαη ηεο θσδηθνπνίεζεο (γξαθήο), νη 

νπνίεο ζπλδπάδνληαη θαη κε ηελ νξζνγξαθία ζε θάζε κάζεκα. Σν 

πξφγξακκα απηφ δηαθξίλεηαη ζε ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο ν καζεηήο 

καζαίλεη λα βξίζθεη ηε ζσζηή αληηζηνηρία κεηαμχ γξαθεκάησλ θαη ησλ 

θσλεκάησλ,  αθνχ γλσξίδεη ηα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ. Αξρηθά ν 

καζεηήο βιέπεη ηελ θάξηα θαη πξνθέξεη ην θψλεκα. Αλ δπζθνιεπηεί ν 

καζεηήο, ε δαζθάια δεηά ην γξάκκα θαη ν καζεηήο ηεο δίλεη ην 

αληίζηνηρν γξάκκα. ηε ζπλέρεηα, ε δαζθάια ηνπνζεηεί ηηο θάξηεο πνπ ν 

καζεηήο γλσξίδεη θαη παξνπζηάδεη λέα θσλήκαηα. ην δεχηεξν κέξνο, ν 

καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε ηα ιηγφηεξν θνηλά γξάκκαηα θαη ηηο 

γξαθνθσλεκηθέο αληηζηνηρίεο ηνπο. ε απηφ ην ζηάδην πεξηιακβάλνληαη 

δηεξγαζίεο φπσο ε δηάθξηζε θσλεκάησλ, ε ζχλζεζή ηνπο, ε παξνπζίαζε 

λέσλ γξακκάησλ θαη ε αλάγλσζε ιέμεσλ. Πξέπεη ην παηδί λα κάζεη λα 

δηαθξίλεη θζφγγνπο απφ ζπιιαβέο, ελψ ε παξνπζίαζε ελφο λένπ 

γξάκκαηνο γίλεηαη κε ηελ επίδεημε κηα θάξηαο ζηελ νπνία είλαη ηππσκέλν 

θαη κε ηελ ρξήζε ελφο ζπρλφρξεζηνπ νπζηαζηηθνχ ζην νπνίν εληνπίδεηαη. 

Φειαθίδεη ην γξάκκα θαη γξάθεη ζην ηεηξάδην, θνηηάδνληάο ην ζπλέρεηα. 

ην ηξίην κέξνο , νη ιέμεηο, νη θξάζεηο θαη πξνηάζεηο ππαγνξεχνληαη κε 

βάζε ην λέν γξάκκα πνπ δηδάρζεθε πξφζθαηα. Οη καζεηέο 

επαλαιακβάλνπλ θάζε ιέμε ή θξάζε πξνηνχ ηηο γξάςνπλ. πλερψο, 

ελζαξξχλνληαη λα δηαβάδνπλ λέα γξάκκαηα, ιέμεηο θαη πξνηάζεηο. 

Γ) Η αλάθηεζε αλάγλσζεο: Ζ κέζνδνο ηεο Marie Clay απεπζχλεηαη ζε 

παηδηά πνπ έρνπλ δηδαρζεί αλάγλσζε θαη γξαθή γηα έλα ρξφλν θαη 

εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ρακειέο επηδφζεηο ηνλ αλαγλσζηηθφ ηνκέα. Σα 

παηδηά πξέπεη λα δερζνχλ βνήζεηα απφ πεγέο ζεκαζηνινγηθέο, 

ζπληαθηηθέο, νπηηθέο θαη ζεκαζηνινγηθέο. Σν πξφγξακκα ρσξίδεηαη ζε 

δεθαέμη ελφηεηεο αλάινγα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θάζε παηδηνχ θαη 

αλαθέξεηαη ζηηο 1)θαηεπζχλζεηο 2)αθνινπζίεο 3)ρψξνο 4)πξνζνρή ζηε 

γξαθή 5)γξαθή ηζηνξηψλ 6)αλαγλψξηζε ηεο θσλεκηθήο δνκήο 

7)«ζπλαξκνιφγεζε» πξνηάζεσλ 8)αλάγλσζε βηβιίσλ 9)δηδαζθαιία 

ζηξαηεγηθψλ 10)ζχλδεζε ηεο αθνινπζίαο ήρσλ κε ηελ αθνινπζία 

γξακκάησλ 11)απνκφλσζε ιέμεσλ ζηελ αλάγλσζε 12)θηηάμηκν θξάζεσλ  

13)δηδαζθαιία πξνβιήκαηνο αθνινπζίαο 14)δεμηφηεηεο πνπ 

παξεκπνδίδνπλ ηελ κάζεζε 15)αληηκεηψπηζε ηεο δχζθνιεο αλάθιεζεο 
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16)επηηάρπλζε ηνπ αξγνχ ξπζκνχ.  Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα γηα ηελ 

αλάθηεζε ηεο αλάγλσζεο εθαξκφδεηαη ζε εκεξήζηα αηνκηθά καζήκαηα 

γηα έλα δηάζηεκα δψδεθα κε δεθαπέληε εβδνκάδσλ.  

Δ)Η «Αλαγλσζηηθή επηηπρία»:  Σν πξφγξακκα ησλ Lovitt θαη Hansen 

εθαξκφζηεθε ζε αλαγλψζηεο πνπ παξνπζίαζαλ πξνβιήκαηα ζε 

αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο αλεμάξηεηα απφ ηηο αηηίεο πξνέιεπζήο ηνπο( πρ 

λνεηηθή πζηέξεζε, ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θιπ).Τπφβαζξν ηεο 

πξνζέγγηζεο απηήο απνηειεί ε άκεζε δηδαζθαιία  ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηεο ελίζρπζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο γλσζηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ. Σν κάζεκα κε βάζε ηελ αλαγλσζηηθή επηηπρία 

επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ ηέζζεξηο άμνλεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε θαη αθνξνχλ ηελ γξαθνθσλεκηθή αληηζηνηρία, ηελ 

ηερληθή δηφξζσζεο ιαζψλ απνθσδηθνπνίεζεο, ηελ ηερληθή εμάζθεζεο 

ζηελ νπηηθή αλαγλψξηζεο ιέμεσλ αιιά θαη ηελ ηερληθή αλάγλσζεο 

πνιπζχιιαβσλ ιέμεσλ. ην πξφγξακκα απηφ ππνζηεξίδεηαη πσο νη 

καζεηέο πξέπεη λα δηδάζθνληαη θαη ηηο ηξεηο ηερληθέο 

απνθσδηθνπνίεζεο,ηελ θσλεκηθή αλάιπζε, ηελ αλάιπζε  ζε κέξε θαη 

ηελ νπηηθή αλαγλψξηζε ιέμεσλ, ψζηε λα εκπινπηίδεηαη ην ξεπεξηφξην ηεο 

αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ζην κάζεκα. Γίλεηαη επίζεο θαη ε αλάινγε 

ζεκαζία ζηελ θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα, ελψ ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη κε αλάινγεο ηξνπνπνηήζεηο απφ 

ην 1970 κέρξη θαη ζήκεξα.   

 

 

 

      Αληηκεηώπηζε κε βάζε δξαζηεξηόηεηεο νξζνγξαθίαο 

      Ζ   δηδαζθαιία κε γλψκνλα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δπζιεμίαο θαη 

γεληθά ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ηερληθέο 

εκπέδσζεο ησλ νξζνγξαθηθψλ θαλφλσλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο νπηηθψλ 

εηθφλσλ θαη ηεο εθαξκνγήο κλεκνληθψλ ηερληθψλ. Αλάινγα κε ηνλ ζηφρν 

ή ηε ρξνληθή ζηηγκή, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κέζνδνη θαη ηερληθέο 

(Παληειηάδνπ,2000). πλνπηηθά θαη επηγξακκαηηθά αλαθέξνληαη νη 

παξαθάησ: 
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1) Παξαδνζηαθέο κέζνδνη: αθνινπζνχλ ηελ παξαδνζηαθή αλάπηπμε 

ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο ηνπ παηδηνχ θαη ε κάζεζε 

βαζίδεηαη ζηελ θσλνινγία θαη ηε κνξθνινγία(ηππηθή δηδαζθαιία 

ηεο νξζνγξαθίαο ζην ζρνιείν) 

2) Γηνξζσηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο: ε απηέο αλήθνπλ νη 

πνιπαηζζεηεξηαθέο πξνζεγγίζεηο (εκπινθή νπηηθψλ , αθνπζηηθψλ 

θαη θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ), ε κέζνδνο Horn(αλάθιεζε, πξνθνξά, 

νπηηθνπνίεζε θαη δηφξζσζε ηεο αλάγλσζεο), νη εηθνλνγξαθηθέο 

κέζνδνη (νξζνγξαθία κέζσ εηθνλνγξαθεκάησλ) θαη ε 

θσλννπηηθή κέζνδνο (παξνπζίαζε ζην καζεηή απνκνλσκέλσλ 

θσλεκάησλ κε ηε ρξήζε εηθφλσλ). 

3) Δμεηδηθεπκέλεο κέζνδνη θαη ηερληθέο: ηφρν έρνπλ  λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ  πνπ δελ 

κπφξεζαλ λα θαιχςνπλ νη πξναλαθεξζέληεο κέζνδνη θαη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη θαζνδεγνχκελεο απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κε εκηαπηνλνκία απφ ηνλ καζεηή, ή 

αλεμάξηεηεο απφ βνήζεηα. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη ε δηδαζθαιία 

βαζηζκέλε ζε θαλφλεο, ζηε κίκεζε, ζηελ απηνδηφξζσζε, ζηελ 

ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ζηελ ρξήζε απηνεξσηήζεσλ 

θαη ζηελ θαηεπζπλφκελε άζθεζε. 

    χκθσλα κε ηελ Παληειηάδνπ (2006), ε δηδαζθαιία ηεο 

νξζνγξαθίαο ζε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξέπεη λα δηέπεηαη απφ 

νξηζκέλεο αξρέο νη νπνίεο παξαζέηνληαη ζηελ ζπλέρεηα.   

1.Παξνρή θηλήηξσλ: Ο καζεηήο πξέπεη λα ελζηεξληζηεί ηελ αλάγθε ηνπ γηα 

ηελ ζσζηή γξαθή θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ. Αλ ην θάλεη, 

ηφηε νη αλάγθεο ζηνπ ζα κεηαηξαπνχλ ζε θίλεηξα.  

2.Μνληεινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο εχξεζεο ηεο ζσζηήο νξζνγξαθίαο ησλ 

ιέμεσλ .Γξάθνληαο ν ζεξαπεπηήο ηηο ιέμεηο κε ηνλ ηξφπν απηφ, ν καζεηήο 

θαηαλνεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο νξζνγξαθίαο.  

3. Δλζάξξπλζε ηεο απηόκαηεο νξζνγξαθίαο. Όηαλ ν καζεηήο αληηιεθζεί πσο 

ηα ιάζε επηηξέπνληαη φηαλ νδεγνχλ ζε δηφξζσζε θαη κάζεζε, απηνκάησο ζα 

ελζαξξπλζεί λα γξάςεη φζν πην ζσζηά κπνξεί θαη ζα ζηακαηήζεη λα βιέπεη 

ηελ γξαθή ζαλ κηα απεηιή.  
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4. Γξαθή κε λόεκα θαη παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο: Ζ ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε 

πνπ ην παηδί παίξλεη απνηειεί κηα πνιχηηκε βνήζεηα γηα λα δεκηνπξγήζεη 

εζσηεξηθά θίλεηξα γηα κάζεζε, θάηη πνπ θαζίζηαηαη αξθεηά δχζθνιν 

δεδνκέλεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. 

    ε γεληθέο γξακκέο, ε αληηκεηψπηζε ησλ δπζρεξεηψλ ζηελ νξζνγξαθία 

είλαη ζεκαληηθφ λα επηθεληξσζεί ζηνπο αθφινπζνπο άμνλεο. 

Α)έκθαζε ζηελ δηδαζθαιία ησλ ιέμεσλ πνπ  ζα κάζεη ν καζεηήο , ηδηαίηεξα 

ησλ ρξήζηκσλ 

Β)Οη ιέμεηο πνπ ζα δηδαρζνχλ δελ πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 

πνπ ζα κάζεη, ψζηε λα απνθζερζεί ην ελδερφκελν κηαο πηζαλήο 

ζπζζσξεπηηθήο απνηπρίαο 

Γ)πδήηεζε θαη επεμήγεζε ηεο ιέμεο πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζεί , ψζηε λα 

γλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο. 

Γ)Ο καζεηήο πξέπεη λα ηρλειαηεί ηηο ιέμεηο κε ην δάρηπιν ψζηε λα ηηο 

απνηππψλεη πην εχθνια 

Δ)εκεηψλνληαη απφ ηελ δαζθάια νη φπνηεο θαθέο ζπλήζεηεο πνπ κπνξεί λα 

παξεκπνδίζνπλ ηελ κειέηε ηνπ καζεηή.  

Σ) Διέγρεηαη θαη αλ είλαη αλαγθαίν, αλαπξνζαξκφδεηαη ε κέζνδνο πνπ 

κειεηά αηνκηθά ην παηδί 

Ε)Παξάιιεια, πξνζθέξεηαη πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ γξαθήο θαη κάζεζεο 

 

  

 

 

     2.8.Δθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ ππνζηήξημε 

            καζεηώλ κε δπζιεμία ζηελ ζρνιηθή ηάμε  

   

Γελ ππάξρεη μεθάζαξε θαη επηηπρεκέλε «ζπληαγή»  γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δπζιεμίαο, γηαηί θάζε παηδί έρεη ηα δηθά ηνπ μερσξηζηά 

ζπκπηψκαηα θαη αληαπνθξίλεηαη κε ην δηθφ ηνπ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηηο 

δπζθνιίεο πνπ ζπλαληά. Ο θνηλφο παξνλνκαζηήο ζε θάζε πεξίπησζε 

είλαη φηη ε δπζιεμία κπνξεί λ’ αληηκεησπηζζεί, αξθεί λα γίλεη ζσζηή θαη  

έγθαηξε  δηάγλσζε,   επηκνλή,  ζπλέπεηα ζην πξφγξακκα εθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο θαη θαηάιιειν πιηθφ. Δίλαη πνιπζχρλαζην ην θαηλφκελν, νη 
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δάζθαινη θαη θαζεγεηέο λα επηζπκνχλ  λα βνεζήζνπλ ην δπζιεμηθφ παηδί 

πνπ  θνηηά ζηελ ηάμε ηνπο, αιιά δελ γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ 

(Bourcier, 2002).   

    Βαζηθά «ζεκεία» γηα  κηα επηηπρεκέλε  ελζσκάησζε ησλ 

δπζιεμηθψλ ζην  πξφγξακκα ηνπ θαλνληθνχ ζρνιείνπ ζηα πιαίζηα πάληα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο εζηηάδεη ζε ζεκεία φπσο : 

 

 Σελ χπαξμε ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο  θαη 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κε θνηλό γλώκνλα ηελ ελζάξξπλζε θαη 

βνήζεηα ζην παηδί.  

 Σελ απνθπγή ζηηγκαηηζκνχ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηνπ παηδηνύ  

όζνλ αθνξά ηα ζρνιηθά ιάζε ηνπο λα κελ ππνηηκνύληαη. 

 Γελ πξέπεη λα είλαη έληνλνο ν θφβνο κηαο ελδερφκελεο 

απνηπρίαο ζε πεξίπησζε πνπ ην παηδί θάλεη θάπνην ιάζνο.  

 Καηάιιειε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ώζηε λα ηνπο ειέγρνπλ δηαθξηηηθά αιιά θαη λα κελ ηνπο ζπγθξίλνπλ 

αξλεηηθά κε ηελ ππόινηπε ηάμε. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ηνλψλνπλ ην εζηθφ ηνπ 

δπζιεμηθνχ καζεηή θαη λα ηνλ σζνύλ λα ζπκκεηέρεη ζε 

δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο είλαη ηθαλόο θαη έρεη αξθεηή 

απηνπεπνίζεζε. 

 Παξνρή αξθεηνχ ρξφλνπ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ , ώζηε ην 

δπζιεθηηθό παηδί λα κελ αγρώλεηαη θαη παξαηηείηαη εύθνια από ηηο 

εξγαζίεο ηνπ. 

 Πξνζαξκφδνπκε ηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ δπζιεθηηθνχ παηδηνχ (πρ δελ ηνπ δεηνύκε λα πεη όιεο 

ηηο ιεπηνκέξεηεο, αιιά ηελ πεξίιεςε (Κνιηζίδαο, 2013). 

   Οη δπζιεθηηθνί καζεηέο κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ ζεκαληηθά ζηελ 

ηάμε εθφζνλ ηνπο παξαζρεζεί ε θαηάιιειε ππνζηήξημε κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Δηδηθά γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηε 

εδξαίσζε ηνπ θαηάιιεινπ θιίκαηνο ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα.Δηδηθφηεξα: 

* Θεηηθό ζπλαίζζεκα εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

επνηθνδνκεηηθέο πξνζεγγίζεηο. 
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* Καηαλόεζε πσο ην δπζιεθηηθό παηδί πξνζπαζεί ηξεηο θνξέο 

πεξηζζόηεξν γηα λα εθηειέζεη κηα γισζζηθή εξγαζία θαη 

ρξεηάδεηαη ηνλ αλάινγν ρξόλν πεξάησζεο. 

* Μεζνδηθό, απνηειεζκαηηθό θαη θαηάιιεια δνκεκέλν 

εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. 

* Δπηβξάβεπζε όηαλ ην παηδί θαηαθέξλεη θάηη θαη ζπλερήο 

αλαηξνθνδόηεζε γηα λα ηνλίδνληαη νη δπλάκεηο ηνπ θαη νη 

ηθαλόηεηέο ηνπ.(Cogan, 2003) 

   Κπξίσο γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο, ε εθκάζεζε απφ ηνλ 

παηδαγσγφ πξέπεη λα θαιχπηεη φια ηα θελά ηνπ καζεηή, δειαδή ε 

πξνζπάζεηα λα πξνρσξά κφλν αθνχ έρνπλ θαηαθηεζεί ηα πξνεγνχκελα 

ζηάδηα κε βεβαηφηεηα ,ππνκνλή θαη θαηάιιειεο ελαιιαγέο. 

  

 

 

 

           ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

 

 

                      Γεληθά γηα ηελ δηδαζθαιία 

  
     Πξηλ αλαιπζεί ην ζέκα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, σο 

βαζηθήο παξακέηξνπ ζηα πιαίζηα ηεο παξέκβαζεο καζεηψλ κε δπζιεμία, 

είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ θάπνηα βαζηθά εηζαγσγηθά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία. Μηα ζχληνκε νξηνζέηεζή ηεο βνεζά 

ζεκαληηθά ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ φξνπ αιιά θαη ζηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ζε δηαθνξνπνηεκέλν πιαίζην. 

   Ζ δηδαζθαιία απνηειεί  ζχλνιν ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο γηα λα πξνθαιέζεη, λα εληζρχζεη θαη λα πξνσζήζεη ηε 

κάζεζε θαη γηα ηελ ιφγν απηφ απαηηείηαη θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο 

θαη δηαθξηηηθή ππνβνήζεζε ηνπ καζεηή λα θπξηαξρήζεη θαη λα 

δηαρεηξηζηεί ηε ζσξεία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ εκπινπηηζκφ  ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Γηα λα απνδεηρηεί κηα δηδαζθαιία ρξήζηκε ,  πνηνηηθά 

αλψηεξε θαη απνηειεζκαηηθή, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε 

ηνπ ηηο αξρέο θαη ηνπο λφκνπο ηεο κάζεζεο, θαζψο ε κάζεζε είλαη άκεζα 
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ζπλδεδεκέλε κε ηελ δηδαζθαιία. Τπάξρεη πιήζνο  νξηζκψλ γηα ηελ 

δηδαζθαιία, ε θαζεκία κε αλάινγν ππφβαζξν θαη ζρεηηθέο πξαθηηθέο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ ηάμε.  

   Ζ δηδαζθαιία  ζε ζεκαληηθφ βαζκφ εμαξηάηαη  θαη απφ ην 

εθάζηνηε θνηλσληθφ θαζεζηψο ηεο θνηλσλίαο, εθφζνλ νη ηδέεο πνπ 

κεηαδίδνληαη απνηεινχλ ηνλ «κηθξφθνζκν» ηνπ γεληθφηεξνπ ππάξρνληνο 

πεξηβάιινληνο. ε θάζε πεξίπησζε,  ε δηδαζθαιία σο ζπζηεκαηηθή, 

κεζνδεπκέλε θαη ζθφπηκε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη αξρψλ ζηηο λεφηεξεο 

γεληέο, ε ίδηα  επηθεληξψλεηαη ζε νξηζκέλα ζεκεία ηα νπνία ζπγθιίλνπλ 

κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ζεσξηψλ πνπ ηελ αλαιχνπλ: 

 Α)ε ζθνπηκφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε θαηάθηεζε ηνπ   

      πεξηερνκέλνπ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΑΠ).  

Β) νη δηδαθηηθέο κέζνδνη νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ 

    ηνπ ΑΠ θαη κ ε ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα  

    επηηειέζνπλ ζπγθεθξηκέλν έξγν ζηα πιαίζηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

     πξνγξακκαηηζκνχ 

Γ) ε  θαηάιιειε νκαδνπνίεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ηεο ηάμεο εθφζνλ ε 

     δηδαζθαιία κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ ηάμε, ζε νκάδεο 

     εθπαηδεπφκελσλ ηεο ηάμεο ή  ζε κεκνλσκέλνπο εθπαηδεπφκελνπο  ηεο 

      ηάμεο 

Γ)ν δηδαθηηθφο ρξφλνο ν νπνίνο απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

    δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη ε ζπκπεξηθνξά θαη ε αιιειεπίδξαζε 

     εθπαηδεπηηθνχ- εθπαηδεπφκελνπ είηε  αηνκηθά είηε νκαδηθά  

    Γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ν δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο εμαζθαιίδεη ζηε 

δηδαζθαιία  παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή  δνκή ελψ ζπληειεί ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ, ζηελ δηεμαγσγή δξάζεσλ θαη ζηελ 

πξνζαξκνγή ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο απνηειεί πνιπζχλζεην 

θαη πνιπδηάζηαην έξγν γηαηί πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαη λα ζρεδηάδνληαη 

νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο κε βάζε  ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ θαη  ηηο αηνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο ελψ  νη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο εμαξηψληαη επίζεο ζε κεγάιν βαζκφο απφ ηηο εμειίμεηο ζηελ 

πνξεία ησλ δηδαθηηθψλ πξαγκάησλ.  
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            2.9.  Οξηζκόο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

       ε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, αλαθέξζεθε πσο νη   καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ πνηθίιεο δπζθνιίεο, είηε πην θαλεξέο είηε 

πην ήπηεο, πνπ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε φιν ην θάζκα ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. Τπάξρεη κεγάιε κεηαβιεηφηεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαζψο αθνξά ηφζν ηνλ βαζκφ πνπ δέρνληαη ηηο 

επεμεξγαζκέλεο πιεξνθνξίεο αιιά θαη  ηηο  απξφζκελεο δπζθνιίεο θαη 

εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ  ζηελ αθαδεκατθή ηνπο πνξεία. Με γλψκνλα ηελ 

ζπκπεξίιεςε θαη ηελ ηζφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ παηδηψλ, 

αλεμάξηεηα αλ είλαη θνξείο αλαπεξίαο ή θάπνηαο καζεζηαθήο δπζθνιίαο, 

αλαπηχρζεθε θαη εδξαηψζεθε έηζη ε έλλνηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο. Γελ απνηειεί κφλν κηα κνξθή δηδαζθαιίαο, αιιά κηα 

γεληθφηεξε ζηάζε θαη ζεσξία κε επίθεληξν ηελ αηνκηθή πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ θάζε καζεηή θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ κέζσ ηεο 

κάζεζεο.   

   ηνλ αληίπνδα ηεο παξαδνζηαθήο ζπληεξεηηθήο θαη θιαζζηθήο 

κεζφδνπ δηδαζθαιίαο πνπ εμηζψλεη κε αξλεηηθφ ηξφπν φινπο ηνπο 

καζεηέο,  εκθαλίδεηαη  ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο σο ζχγρξνλε 

παηδαγσγηθή βάζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηζφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε νξίδεηαη ζπλήζσο σο ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα, νη δηδαθηηθέο κέζνδνη, νη πεγέο θαη νη καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (Bearne,1996). Σαπηφρξνλα φπσο ηνλίδεη θαη 

ε Κνπηζειίλε(2006), ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο είλαη κηα 

παηδαγσγηθή θηινζνθία πνπ ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

πξέπεη λα πξνζαξκφδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο ζηηο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ, 

ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα εηνηκφηεηαο ησλ καζεηψλ, 

ηηο εθπαηδεπηηθέο πξνηηκήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο».  

    Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ ήδε απφ ην   λεπηαγσγείν έρεη 

έληνλα ηα ζεκάδηα ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ 
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πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθηνχλ ζε απηφ, θαζψο 

θαη  ηηο δηαθνξέο  βηνινγηθήο αλάπηπμεο. Οη αηνκηθέο απηέο δηαθνξέο 

έρνπλ σο απνηέιεζκα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ειηθία λα 

απνθιίλνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην ξπζκφ αλάπηπμεο θαη 

εηνηκφηεηαο θαη έηζη θαινχληαη λα εθπαηδεπηνχλ κε βάζε έλα θνηλφ, θαη 

αδηαθνξνπνίεην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

    ηε γεληθή βάζε ηεο, ε δηαθνξνπνίεζε απνηειείηαη απφ ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα 

ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ ζηελ ηάμε ηνπο. ε πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθφ 

επίπεδν νξηζκνχ, θάζε θνξά πνπ ν εθπαηδεπηηθφο  απεπζχλεηαη ζε έλα 

παηδί ή κηα νκάδα κε θάπνην δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ζηνλ ηξφπν 

πνπ δηδάζθεη, ν δάζθαινο απηφο εθαξκφδεη ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία.. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο 

ηεο νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ απάληεζε ζην 

πξφβιεκα ηεο απμαλφκελεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηηο ηάμεηο κηθηήο 

ηθαλφηεηαο θαη ηεο ζπλέρηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο απνηπρία.  

     Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε αλάγθε γηα δηαθνξνπνίεζε ζα πξέπεη ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία λα γίλεη αληηιεπηή  σο «κέζνδνο» 

δηδαζθαιίαο, ε νπνία βαζίδεηαη θαη αληηκεησπίδεη ηνπο καζεηέο σο 

μερσξηζηέο  βηνγξαθίεο θαη φρη σο αληίγξαθα ηεο ίδηαο εηθφλαο θαη 

ζπλεπψο σο κέζν αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή θαη ηεο 

ζεκειίσζεο ηεο γλψζεο ηνπ θάζε καζεηή, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο  απιή κεηαθνξά γλψζεο (Κνπηζειίλε, 2006). Με 

ζαθέζηεξα ιφγηα, ν φξνο «δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία» αλαθέξεηαη 

ζε κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην ζρεδηαζκό ηνπ ζπλόινπ ηεο 

δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο. Γηα 

ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, δίλεηαη έκθαζε ζε δχν 

βαζηθνχο άμνλεο: ζην καζεηή θαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

(Παληειηάδνπ,2008). Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία είλαη πξνζαξκνγή 

ηεο δηδαζθαιίαο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη φρη κεηά απφ απνηπρία. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε δηδαζθαιία κε βάζε ηηο 

αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη δελ πεξηκέλεη λα απνηχρεη 

ε δηδαζθαιία γηα λα παξέκβεη δηνξζσηηθά ζηε ζπλέρεηα. Με απηή ηελ 
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έλλνηα ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δξα πξνιεπηηθά ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

εκθάληζε Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ. 

      ην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, ε εξγαζία κε κε 

ηππηθψο αλαπηπζζφκελνπο ζε λνεηηθφ ή γισζζηθφ επίπεδν  καζεηέο θαη  

ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο απνηεινχλ ηζηνξηθά ζεκειηψδεηο αξρέο 

θαη νξγαληθά ζηνηρεία αλάπηπμεο. Όκσο, ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο 

έληνλεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ, ηφζν απφ θνηλσληθήο 

φζν θαη πνιηηηζκηθήο άπνςεο, ε χπαξμε ελφο κέζνπ, ηππηθνχ καζεηή θαη 

άξα εληαίαο δηδαζθαιίαο πνπ απεπζχλεηαη ζε απηφλ, απνδεηθλχεηαη 

επίζεο ζεσξεηηθά δπζπξφζηηε θαη πξαθηηθά αλαπνηειεζκαηηθή 

(Παληειηάδνπ & Αλησλίνπ 2008). 

     Δπηπξνζζέησο, ε πξνψζεζε ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο θαη ηδηαίηεξα ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηηο 

ηάμεηο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, δηεπξχλεη ηελ εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε 

ζηηο ηππηθέο ηάμεηο, πξνζθέξνληαο ζεκαληηθφ έδαθνο γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο κάζεζεο κε γλψκνλα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πξνγξακκαηίδεηαη, αιιά είλαη ζηελ νπζία 

ηεο κία δηαδηθαζία αληαλαθιαζηηθή. Ζ εμέιημή ηεο εμαξηάηαη απφ ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ ζηε δηδαζθαιία θαη δηακνξθψλεηαη αλάινγα 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζχκθσλα κε απηέο ηηο αληηδξάζεηο. Ζ νηθνδφκεζε 

ηεο γλψζεο απνηειεί ηελ πεκπηνπζία ηεο απηφλνκεο κάζεζεο θαη ζα 

πξέπεη λα απνηειεί βαζηθφ ζηφρν θάζε δηδαζθαιίαο. Οπζηαζηηθά θαη ελ 

θαηαθιείδη ηνπ ζέκαηνο πνπ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

κάζεζεο, ε δηδαζθαιία ε νπνία θαηαθέξλεη κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε 

δηαθφξσλ κεζφδσλ, κέζσλ θαη πιηθψλ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ κηα απνηειεζκαηηθή 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία (Βαιηαληή & Κνπηζειίλε, 2008). 

 

 

 

          



 
 

98 
 

 2.10.Γηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο: πξνζσπηθόηεηα       

              ηνπ καζεηή πιενλεθηήκαηά ηεο   

        

  Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία απνηειεί κηα ζχγρξνλε  δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε κε ηελ νπνία ζρεηίδνληαη ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα  

φζνλ αθνξά  ηελ κάζεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαζεκεξηλή δηδαζθαιία. 

Πξφθεηηαη γηα κηα πξφηαζε δηδαζθαιίαο κε ηελ νπνία είλαη παξαδεθηφ 

πσο ε κάζεζε επηηπγράλεηαη πην εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά ζε έλα 

θαηάιιεια δνκεκέλν θαη νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ, κε γλψκνλα ηελ 

πξνζσπηθή θαη ελεξγεηηθή θαηάθηεζε ηεο γλψζεο, ζε αληίζεζε κε ηελ  

«καδηθή» αλαπαξαγσγή ηδεψλ ζε έλα κνλφηνλν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Πξνυπνζέηεη επίζεο πσο θάζε καζεηήο απνηειεί κηα απηνηειή 

νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα θαη βάζεη ηνπ αηνκηθνχ πξνθίι ηνπ, 

καζαίλεη αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ.  

    Έρνληαο ηνλίζεη πσο ε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία «λνείηαη σο ε 

αιιαγή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε ξνπηίλεο δηδαζθαιίαο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζε κεγάιν εχξνο δηαθνξψλ σο πξνο ηε καζεζηαθή 

εηνηκφηεηα, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην καζεζηαθφ ζηπι ησλ καζεηψλ 

(Tomlinson 1999· 2001). Ζ δηαθνξνπνίεζε έρεη πνιιέο εθθάλζεηο  θαη 

επεθηείλεηαη ζε ηνκείο  επδηάθξηηνπο θαη άιινηε φρη ηφζν δηαθξηηνχο ζηα 

πιαίζηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ δηδαζθαιία φηαλ δηαθνξνπνηείηαη  

κεηαζρεκαηίδεηαη ζε «πξαγκαηηθή» γλψζε, πξνζαξκφδνληαο ηε δηδαθηέα 

χιε -πεξηερφκελν, πξνσζψληαο ηελ θξηηηθή ζθέςε σο δηαδηθαζία, θαη 

επίζεο παξέρνληαο πνηθηιία επθαηξηψλ πξνζέγγηζεο γλψζεο  ζηνπο 

καζεηέο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο απνηειεί 

ην γεγνλφο πσο εθφζνλ απνηειεί καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε, βαζίδεηαη  

ζε ηξία βαζηθά γλσξίζκαηα ησλ καζεηψλ α) ηελ εηνηκόηεηα β) ην 

ελδηαθέξνλ θαη γ) ην αηνκηθό καζεζηαθό πξνθίι.   

     Με ηνλ φξν εηνηκφηεηα ηνπ καζεηή ελλνείηαη ην ζπγθεθξηκέλν 

γλσζηηθφ επίπεδν ηνπ καζεηή θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηε 

δηδαζθαιία ζε δεδνκέλε ζηηγκή. Δίλαη ζεκαληηθφ απηφ αθξηβψο ην 

κνληέιν ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο λα εθαξκφδεηαη, µε ηξφπν 

πνπ δελ παξακέλεη απιψο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, αιιά δείρλεη θαη έλαλ 



 
 

99 
 

αζθαιή δξφκν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηε ζρνιηθή πξάμε (Κνπηζειίλε 

&Ππξγησηάθεο,2015). ε θακία πεξίπησζε δελ αθνξά ηηο έκθπηεο 

ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ αιιά ζρεηίδεηαη  θαη αληαλαθιά ηηο γλψζεηο ηνπ 

θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν ή επηδεμηφηεηα ζε 

ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή ελφηεηα ή έλλνηα.    

Κάζε  καζεηήο   έρεη   δηαθνξεηηθή   εηνηκφηεηα,   δειαδή   έλα  ηδηαίηεξν

   «ζεκείν εηζφδνπ»   ζηε  δηαδηθαζία  ηεο  κάζεζεο. 

 Γη   ’απηφ   ν   εθπαηδεπηηθφο    πξέπεη   λα  ρξεζηκνπνηήζεη  πνηθίια 

θαη ελαιιαθηηθά κέζα θαη δξαζηεξηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα εγείξεη ηε 

κάζεζε ζηα παηδηά, αιιά λα αμηνινγεί ηελ ππάξρνπζα γλψζε  θαη θαζφηη 

θάζε παηδί απνηεινχλ πξνζσπηθφηεηεο πξνεξρφκελε απφ δηαθνξεηηθά 

θνηλσληθννηθνλνκηθά πιαίζηα. Οη καζεηέο κε  κεησκέλε εηνηκφηεηα θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ίζσο δπζθνιεπηνχλ κε κηα απιή κεησπηθή 

δηδαζθαιία, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ εληαηηθή 

βνήζεηα ζην λα εληνπίζνπλ θαη λα θαιχςνπλ ηα καζεζηαθά ηνπο θελά., 

πξνθαλψο θαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα άκεζε δηδαζθαιία ή πξαθηηθή 

άζθεζε, αθφκα θαη δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ην καζεζηαθφ 

επίπεδν  ηνπ παηδηνχ θαη κε ππφβαζξν παξάιιεια έλαλ ζηαζεξφ ξπζκφ 

κάζεζεο  

     Απφ ηελ άιιε, ε έλλνηα ηα φξνπ ηνπ «ελδηαθέξνληνο» έρεη λα 

θάλεη κε ηελ έιμε ή ηελ πεξηέξγεηα , πνιιέο θνξέο αθφκα θαη γηα ην 

πάζνο ηνπ καζεηή φζνλ αθνξά κηα ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή έλλνηα ή κηα 

δηδαθηηθή ελφηεηα πνπ δηδάζθεηαη ζηελ ηάμε. Με άιιε έθθξαζε αθνξά 

ηα γλσζηηθά αληηθείκελα γηα ηα νπνία ν καζεηήο αξέζθεηαη λα καζαίλεη, 

λα ζθέπηεηαη θαη λα ελεξγεί βησκαηηθά θαη λα επεθηείλεη ηηο γλψζεηο ηνπ, 

θαζψο εκπίπηνπλ ζην πεδίν αξεζθείαο θαη ελαζρφιεζήο ηνπο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ζπλδέεη ην πεξηερφκελν ηεο  δηδαζθαιίαο ηνπ κε ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ,  ψζηε λα ηνπο θάλεη ην κάζεκα πην 

ελδηαθέξνλ. Απφ ηελ άιιε, νη καζεηέο ζπλδένπλ ηηο θαηλνχξηεο 

πιεξνθνξίεο θαη δεμηφηεηεο κε πξάγκαηα πνπ ζπκπαζνχλ θαη γηα ηα  

νπνία ηξέθνπλ ελδηαθέξνλ. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο, εάλ ζέιεη λα απμήζεη 

ηηο πηζαλφηεηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο θαη κάζεζεο απφ ηνπο καζεηέο 

ηεο ζα πξέπεη φρη κφλνλ λα ζέβεηαη θαη λα αμηνπνηεί ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπο, αιιά θαη λα δεκηνπξγεί λέα ελδηαθέξνληα ζε απηνχο. Μέζσ ηεο 

http://e-pediobooks.gr/index.php?route=product/search&tag=%CE%9C.%20%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B7-%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85
http://e-pediobooks.gr/index.php?route=product/search&tag=%CE%99.%CE%95.%20%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
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δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε βάζε ηα καζεζηαθά ελδηαθέξνληα, 

νη καζεηέο: 

α. βνεζηνχληαη ψζηε  λα αλαθαιχςνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζην ζρνιείν 

θαη  

     ηα δηθά ηνπο ελδηαθέξνληα, 

β. ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ζην ζρνιείν φ,ηη γλψζεηο 

    έρνπλ ήδε  απφ ηα δηθά ηνπο ελδηαθέξνληα θαη 

γ. αλαηξνθνδνηείηαη ην θίλεηξφ ηνπο γηα κάζεζε (Παληειηάδνπ & 

    Αλησλίνπ,2008). 

    Όζνλ αθνξά ην αηνκηθφ καζεζηαθφ πξνθίι ηνπ καζεηή, απηφ 

ζρεηίδεηαη μεθάζαξα κε ην πσο καζαίλνπλ νη καζεηέο θαζψο ν θάζε 

καζεηήο καζαίλεη κε ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ, επνκέλσο ε  αλαγλψξηζε απηψλ ησλ καζεζηαθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ε  αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο κπνξεί 

λα  βειηηψζεη ην επίπεδν ηεο κάζεζεο. Γχν γεληθέο θαηεγνξίεο 

παξαγφλησλ θαζνξίδνπλ ζρεκαηηθά ηνπο  δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο καζαίλεη έλαο καζεηήο:   

 Οη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ην  πεξηβάιινλ (θίλεζε, ζφξπβνο 

ζηαηηθφηεηα, ηαθηνπνίεζε) θαη ηελ νκαδνπνίεζε πνπ 

πξνηηκά.  

 Οη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ην  καζεζηαθφ πξνθίι ηνπ 

καζεηή  (έκθαζε ζηε δεκηνπξγηθφηεηα, ζπλζεηηθή ή 

αλαιπηηθή ζθέςε,  ζπλεξγαηηθφηεηα, αληαγσληζηηθφηεηα, 

ζπγθεθξηκέλε ε αθεξεκέλε  ζθέςε, ζηνραζηηθφηεηα ή 

έληνλε δξάζε). 

   Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζε ζρέζε κε ηελ νκνηφκνξθε 

θαηαλνκή ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ζπληεξεηηθνχ ζρνιείνπ παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο 

φζν θαη ηελ γεληθφηεξε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Φχθαξεο, 2010). 

 Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα εξγάδνληαη απηνδχλακα , λα 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε ζχλεζε, επηιέγνληαο απφ ην ζχλνιν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθείλεο πνπ ηνπο εγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ 

αιιά θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπο. 
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 Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ θαιχηεξα θαη πην 

εκπεξηζηαησκέλα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαη έηζη λα ηνπο 

ζπκπαξαζηέθνληαη  αιιά θαη λα βειηηψλνπλ ηελ νξγάλσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

 Οη φπνηεο εληάζεηο ή θαη δηαθσλίεο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ηελ 

ψξα ηνπ καζήκαηνο ακβιχλνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 

      Απέλαληη ζε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη κε βάζε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο παξακέηξνπο πνπ ειέρζεζαλ,  ε εηθφλα ελφο  ηκήκαηνο 

φπνπ νη καζεηέο θάζνληαη ζηηο ζέζεηο ηνπο θαη εξγάδνληαη ζην ίδην 

καδηθφ ηαμηθφ επίπεδν, κε ηα ίδηα πιηθά θαη ηελ ίδηα βνήζεηα, ελψ ε 

εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη κε έλαλ κνλαδηθφ κεησπηθφ ηξφπν λέεο 

έλλνηεο, θαληάδεη αλαληίζηνηρε θαη αλεπαξθήο λα αληηκεησπίζεη ηηο 

καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, είηε ηππηθήο αλάπηπμεο είηε 

καζεηψλ κε αλαπεξία ή καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Βέβαηα, γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο  αιιά θαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ 

ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηέο, είλαη δχζθνιν κε βάζε ηε 

καθξφρξνλε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ησλ δηδαθηηθψλ δξψκελσλ πνπ 

έρνπλ παγησζεί, είηε νη καζεηέο είηε νη εθπαηδεπηηθνί, λα θαληαζηνχλ 

πψο κπνξεί λα κνηάδεη κηα ηάμε φπνπ εθαξκφδεηαη κηα δηαθνξεηηθή 

δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθνθεληξηθή πξνζέγγηζε. 

 

 

       

      2.11. Γηαζηάζεηο Γηαθνξνπνίεζεο  ηεο δηδαζθαιίαο ζηε 

              ζρνιηθή ηάμε    

    

     Με βάζε ηηο πξναλαθεξζείζεο αλαθνξέο, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο 

ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία απνηειεί κηα νξγαλσκέλε  πξνζέγγηζε 

νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηεο κάζεζεο κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε 

λα αληαπνθξίλεηαη ζε αθαδεκατθά αιιά θαη θνηλσληθά 

δηαθνξνπνηεκέλνπο καζεηέο. Δίλαη έηζη έλαο νιηθφο ηξφπνο ζθέςεο γηα 

ηελ ηάμε πνπ ζέβεηαη ηηο αηνκηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη 

ηαπηφρξνλα ζηνρεχεη ζηε κάζεζή ηνπο αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηά 



 
 

102 
 

ηνπο. Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο έρεη 

ηηο βάζεηο ηνπ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Γλσζηηθή Φπρνινγία θαη 

θπξίσο ηνλ επνηθνδνκεηηζκφ (κάζεζε κέζσ εκπεηξίαο θα 

αιιειεπίδξαζεο εξεζηζκάησλ) αιιά θαη ην κεηακνληέξλν θίλεκα ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ πξνβάιιεη ζέκαηα φπσο ηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Καζψο 

αλαθέξεηαη ζε ελαιιαθηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, δελ κπνξεί 

παξά λα έρεη ζηελή ζρέζε κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ζπνπδψλ 

εθπαίδεπζεο θαη λα ζρεδηάδεηαη κε άμνλα απηφ.  

   Πην πάλσ αλαθέξζεθαλ νη παξάκεηξνη ζχκθσλα  κε ηηο νπνίεο ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη θαη λα πξνζαξκφζεη ηελ 

δηδαζθαιία ηνπ ψζηε λα πξνζεγγίζεη ην καζεηηθφ δπλακηθφ φισλ ησλ 

καζεηψλ. Παξάιιεια κε απηέο, ν ίδηνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, απηέο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηνπ 

πξντφληνο πνπ κεηαδίδεη ζηνπο καζεηέο. 

   

 

 

 

       Γηάζηαζε 1- Γηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ην πεξηερφκελν  ηνπ Α.Π 

     Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ  ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο 

νπζηαζηηθά αθνξά ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ «ηη» δηδάζθεηαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο  ζην «ηη» 

δηδάζθεηαη. Όπσο ελδεηθηηθά επηζεκαίλνπλ νη Παληειηάδνπ & 

Αλησλίνπ(2008), «ζπλήζσο είλαη θαιύηεξα λα ηξνπνπνηνύκε πξώηα ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο καο θαινύληαη λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε 

ζην ηη δηδάζθνπκε θαη κεηά λα αιιάδνπκε απηό θαζαπηό ην πεξηερόκελν».   

Γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο 

ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ελδεηθηηθά ζηε  ζπλέρεηα: 

* Δλλνηνθεληξηθή δηδαζθαιία (Concept-based teaching) :Η 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δίλεη έκθαζε ψζηε ε κάζεζε λα 

πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε θνηλψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ 

ηεο πξνζσπηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη δσήο ησλ καζεηψλ θαη ηεο 
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ζρνιηθήο γλψζεο, λα γεληθεχεηαη ζε πεξηζζφηεξεο γλσζηηθέο 

πεξηνρέο θαη λα θαηαζθεπάδνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν γλσζηηθέο 

δνκέο γηα κειινληηθή εηζαγσγή θαη θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. 

* Υξήζε πνιιαπιψλ θεηκέλσλ θαη πιηθψλ: Ζ εηθφλα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ είλαη απφιπηα επηθεληξσκέλνο ζην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην θαη δελ παξεθθιίλεη θαζφινπ απφ απηφ αλήθεη κφλν ζε 

καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ παξειζφληνο  θαη ζηελ πεξίπησζε  

ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, ε παξνρή άιισλ 

ελαιιαθηηθψλ πιηθψλ  θαη ζεκάησλ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη θαη λα 

επηηαρχλεη ηε κάζεζε ελψ ιακβάλεη ππφςε  ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα θαιχπηνπλ πνιιά 

δηαθνξεηηθά ζέκαηα . 

* Μαζεζηαθά ζπκβφιαηα: Σα καζεζηαθά ζπκβφιαηα απνηεινχλ 

είδνο  αηνκηθήο εξγαζίαο, κπνξνχλ λα εζηηάδνπλ ζε εηδηθά 

πξνβιήκαηα θαη  ζέκαηα κάζεζεο γηα ηνλ θάζε καζεηή, 

εμνηθνλνκνχλ  ρξφλν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη θαιιηεξγνχλ ζην 

καζεηή ηελ πξνζσπηθή επζχλε γηα ηε κάζεζή ηνπ θαη ηελ 

απφθηεζε γλψζεο. 

* Πνιιαπινί ηξφπνη ππνζηήξημεο ζηελ πξφζβαζε ζην πιηθφ: 

Τπάξρνπλ ζπρλά πεξηπηψζεηο φπνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ην πεξηερφκελν δελ είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί 

ψζηε λα κε ραζεί ε νπζία ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα επηιέμεη κέζα 

απφ κηα επξεία πνηθηιία  πιηθψλ θαη ηερλνινγηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

θάλεη ην θείκελν πξνζβάζηκν ζε θάζε αλάγθε ησλ καζεηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ ηάμε. Σα πιηθά απηά αθνξνχλ 

καγλεηνθσλεκέλα θείκελα, νξγαλσηέο ζεκεηψζεσλ ή πξν-

ζπκπιεξσκέλεο ζεκεηψζεηο, ππνγξακκηζκέλα θείκελα, βνήζεηα 

απφ ζπκκαζεηέο θιπ  (Παληειηάδνπ & Αλησλίνπ,2008). 

 

 

    Γηάζηαζε 2-Γηαθνξνπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο  

   Ζ  δηάζηαζε ηεο επεμεξγαζίαο αθνξά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη θαη θαηαλννχλ ηηο  ζεκαηηθέο 
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πεξηνρέο πνπ δηδάζθνληαη ζηελ αίζνπζα. Οη ηξφπνη απηνί δελ είλαη ίδηνη 

θαη εληαίνη  γηα φινπο ηνπο καζεηέο αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ηνπο βνεζνχλ   λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 

θαηαλφεζή θαη εκπέδσζε ησλ γλψζεσλ. Κάζε ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα, 

θαιεί ηνπο καζεηέο λα αμηνπνηήζνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, κε 

γλψκνλα  θαη πάληα  ζηφρν ηελ θαηαλφεζε κηαο έλλνηαο. 

   Μεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο ηερληθέο δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα εκεξνιφγηα κάζεζεο (learning logs), ηα 

εκεξνιφγηα εξγαζηψλ, νη γξαθηθνί νξγαλσηέο  , νη θχβνη,  ηα θέληξα 

ελδηαθέξνληνο,  ηα θέληξα κάζεζεο,  ε θαηαζθεπή καθέηαο/κνληέινπ,  ην 

παηγλίδη ξφισλ,  ε εξγαζηεξηαθή δξαζηεξηφηεηα,  νη θάξηεο εξγαζίαο,  νη 

πίλαθεο επηινγήο (choice boards)  ε δηδαζθαιία ζε επίπεδα (Tomlinson, 

2005).   

     

 

   Γηάζηαζε 3-  Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 

   Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία δηάζηαζε αθνξά ηελ δηαθνξνπνίεζε κε  

βάζε ην ηειηθφ πξντφλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν καζεηήο 

δειψλεη πσο έρεη θαηαθηήζεη θαη εκπεδψζεη ηελ γλψζε πνπ δηδάρζεθε 

ζην κάζεκα. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ παξνπζίαζεο θαη 

έθθξαζεο ηεο θαηαλφεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή, θαζψο αθνξά αθελφο εθείλν ην ηκήκα ηεο κάζεζεο πνπ  

θαηαθηήζεθε κε βάζε πξνζσπηθά ζηνηρεία  καζεηή θαη αθεηέξνπ 

δειψλεη ζηνηρεία θαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν θαη 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ καζεηή. ε κηα αίζνπζα  δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο, νη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ θαη ηεο επίδνζεο ηνπ 

καζεηή δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ πξνθνξηθή δηήγεζε, 

ηηο θιαζζηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο θαη ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 

ζε κνξθή θξηηεξίσλ-ηεζη αμηνιφγεζεο ή άηππσλ δνθηκαζηψλ ζην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην.  

    Με βάζε ηελ αλαθνξά ηεο Tomlinson (2005) ππάξρεη κεγάινο 

αξηζκφο πξσηφηππσλ, ελαιιαθηηθψλ, θαη πξνζβάζηκσλ ζε δηαθνξεηηθνχο 

καζεηέο έξγσλ/πξντφλησλ πξνο επίδεημεο ηεο θαηαθηεζείζαο γλψζεο. 

Κάπνηεο απφ απηέο ηηο κνξθέο είλαη ε θαηαζθεπή κηαο ηζηνζειίδαο, κηαο 

αθίζαο, γξάςηκν-ζχληαμε ζπληαγψλ, ηξαγνπδηψλ, ελφο δειηίνπ εηδήζεσλ, 



 
 

105 
 

έλαλ πίλαθα ή έλα ζρεδηάγξακκα κε ζρήκαηα. Παξάιιεια, θαζψο ε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο εζηηάδεη ζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

κάζεζεο θαη δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί 

πσο βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πινπνίεζή ηεο είλαη ε επέιηθηε 

νκαδνπνίεζε ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ε νπνία κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηπραία νκαδνπνίεζε, νκνηνγελείο νκάδεο, νκάδεο θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο, κηθηνχ επηπέδνπ νκάδεο, νκάδεο επηινγήο ησλ καζεηψλ 

(Παληειηάδνπ, 2008). 

   Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ηηο ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί ε δηδαζθαιία απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ψζηε ε 

κάζεζε λα ζπλαληήζεη ηηο αλάγθεο θαη   ηελ πξνζσπηθή ππφζηαζε ησλ 

παηδηψλ ζε ζρέζε κε ην καζεηηθφ ηνπο δπλακηθφ. Παξάιιεια, ζε ζρεηηθφ 

εξεπλεηηθφ εγρείξεκα, νη Κνπηζειίλε & Αγγαζαγγέινπ αλαθέξνπλ 

θάπνηεο επηπιένλ ζπληζηψζεο πξνο εμέηαζε φζνλ αθνξά ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

 Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα: 

πξνζέγγηζε ηνπ ίδηνπ πεξηερνκέλνπ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, 

θαζψο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά «ζηπι» κάζεζεο 

 Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην ξπζκφ ηνπ καζήκαηνο ζηελ ηάμε: ν 

θάζε καζεηήο πξνηηκά λα δνπιεχεη είηε ζπλεξγαηηθά είηε 

αηνκηθά είηε κε ζπλδπαζκφ θαη απηφ ηνλ ηξφπν ν εθπαηδεπηηθφο 

νθείιεη λα ηνλ ιάβεη ππφςε ηνπ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο 

 Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ αλαηξνθνδφηεζε: ν εθπαηδεπηηθφο 

νθείιεη λα πξνζαξκφδεη ην δηδαθηηθφ πιηθφ  ρσξηζηά αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή 

 Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ: ζπλεξγαηηθφ- 

αηνκηθφ, ειεθηξνληθφ- κεησπηθφ, ηερλνινγηθά ζηεξηδφκελν, 

πεηξακαηηθφ , νκαδηθφ θιπ 

 Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε ρξήζε δηδαθηηθψλ πιηθψλ 

 Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε 

       Σξνπνπνηψληαο ηηο δηαζηάζεηο κε βάζε ηηο παξακέηξνπο πνπ αθνξά 

ηελ εηνηκφηεηα, ηα ελδηαθέξνληαη αιιά θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι ηνπ 

θάζε καζεηή, είλαη εθηθηή ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά γηα ηελ γεληθφηεξε 
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πξναγσγή ηεο κάζεζεο θαη γλψζεο. Γηα ηελ αθξίβεηα, απφ ηα πην βαζηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, είλαη φρη κφλν ην 

γεγνλφο πσο «δηδάζθεη» ηνλ θάζε καζεηή αηνκηθά αιιά θαη πσο ηνλ 

πξνζεγγίδεη κε βάζε ηελ αηνκηθφηεηά ηνπ ρσξίο ν εθπαηδεπηηθφο λα 

ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ή ηα ζέκαηα απηνχ ή ηα 

πεξηερφκελά ηνπ. 

 

 

 

        

       2.12.Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη καζεηέο κε 

               καζεζηαθέο δπζθνιίεο  

      

      Ζ παξνρή ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ζηα παηδηά πνπ είλαη 

θνξείο αλαπεξίαο ή ζε παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

ζε δηδαθηηθέο πεξηνρέο απνηειεί βαζηθφ κέιεκα θάζε επλνκνχκελεο 

πνιηηείαο θαη πνιηηηζκέλεο θνηλσλίαο. Μηα ηέηνηνπ είδνπο θνηλσλία 

ινηπφλ έρεη θαζήθνλ λα εμαζθαιίζεη ζηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο  ηηο κεγαιχηεξεο δπλαηέο επθαηξίεο γηα νκαιή 

θνηλσληθνπνίεζε αιιά θαη ηθαλνπνηεηηθή κφξθσζε ,πξάγκα πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ παξέκβαζε ζηνλ θχξην θνξκφ 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη φρη κε ηελ απνθιεηζηηθή θνίηεζε ησλ παηδηψλ απηψλ 

ζε εηδηθέο ηάμεηο κφλν.(Σξηιηαλφο, 2008). Δηδηθά, ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

εηδηθή αγσγή ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο  είλαη 

εμαηξεηηθά δηαθνξνπνηεκέλα θαη απαηηνχλ ηε δηαξθή αλαδήηεζε θαη 

αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθψλ κνληέισλ δηδαζθαιίαο θαη ηξφπσλ 

αμηνιφγεζεο.    

   Έλα  κεγάιν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο 

δηαηαξαρέο ζηελ ηάμε κπνξεί λα εκθαλίδνπλ θαη ζπκπηψκαηα 

ππεξθηλεηηθφηεηαο, εξεζηζηηθφηεηαο, αδεμηφηεηαο, αλσξηκφηεηαο  θαη 

δπζθνιία επηθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο. Οη 

καζεηέο απηνί έρνπλ αλάγθε γηα άκεζε ελίζρπζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπο 

θαζψο ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ παξαηεξείηαη 
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αζπκθσλία κεηαμχ ηεο δπλαηήο θαη πξαγκαηηθήο επίδνζήο ηνπο ζηηο 

πεξηνρέο πνπ εκθαλίδεηαη καζεζηαθή δηαηαξαρή. Δπνκέλσο, ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο ε γλψζε ζα κεηαδνζεί κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ απηψλ.   

   Ζ ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ γεληθή 

ηάμε κέζσ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο απνηειεί πξφθιεζε γηα 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο αιιά νη ζπλέπεηεο είλαη ζεκαληηθά ζεηηθέο. 

Πέξα απφ ηελ ζχλαςε ζηελψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ  κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ  κε ή ρσξίο θάπνηα καζεζηαθή δπζθνιία, δηακνξθψλεηαη έλα 

θιίκα ζεβαζκνχ θαη αιιειεγγχεο κε ηα παηδηά, θαη έηζη θαιχπηνληαη 

ςπρνινγηθά θελά, ελψ ην ζρνιηθφ θιίκα επαηζζεηνπνηείηαη απέλαληη ζε 

ζέκαηα γισζζηθψλ δηαηαξαρψλ θαη επηθνηλσλίαο (Σξηιηαλφο, 2008). ε 

καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή θαη αλαπεξίεο πξέπεη λα δίλεηαη 

έκθαζε ζηα εμήο ζηνηρεία: ε  αμηνιφγεζε λα εζηηάδεηαη θπξίσο ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ θαη φρη ζηηο αδπλακίεο ηνπ, ζηελ ελζάξξπλζε 

ηεο πξνζπάζεηαο (παξσζεηηθή αξρή ηεο αμηνιφγεζεο) θαη ζηελ 

ζπζρέηηζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο αμηνιφγεζεο κε ην εμαηνκηθεπκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ καζεηή.  

     Ζ θαηάζηαζε απηή κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  λα 

ζθεθηνχλ γηα ηελ πνηθηινκνξθία ησλ καζεηψλ ηνπο, αιιά απηνί νη ζηφρνη 

δελ εγγπψληαη ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηελ ηάμε. Δίλαη νη 

ζηξαηεγηθέο, φρη νη ζηφρνη πνπ επηηπγράλνπλ δηαθνξνπνίεζε, θαη απηφ ζα 

πξέπεη λα είλαη ην επίθεληξν ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζε κηα κεηθηή ηάμε. 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο  λα 

εκπιαθνχλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ παξαθίλεζή ηνπο λα 

αζρνιεζνχλ κε ην αληηθείκελν αιιά θαη ην θέληξηζκα ηνπ ελδηαθέξνληφο 

ηνπο απνηεινχλ ζεκαληηθέο παξεκβαηηθέο θηλήζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ κπνξνχλ λα 

κάζνπλ φηαλ βξίζθνληαη ππφ ηελ ζπλερή πίεζε ηνπ άγρνπο αιιά 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή πξφνδν ζηε κάζεζή ηνπο φηαλ εκπιέθνληαη 

ζπλαηζζεκαηηθά ζηε δηδαζθαιία.(Παληειηάδνπ &Αλησλίνπ,2008). 

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη ε ζπλεξγαζία κε  ηέηνηνπ είδνπο 

καζεηέο απαηηεί κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαη πην ζεκαληηθέο 
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ηξνπνπνηήζεηο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Με θαηάιιειε πξνζαξκνγή 

ζην ζρεδηαζκφ δηδαζθαιίαο ζε πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο θαη ζπλερή 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ κπνξνχλ λα κεγηζηνπνηεζνχλ νη 

δπλαηφηεηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο ησλ καζεηψλ απηψλ.   

     Οη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά ηνλ φξν ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο θαη αλαιφγσο κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ δηδαζθαιία ζηελ 

ζρνιηθή αίζνπζα, ελψ ζεκαληηθή έιιεηςε γλψζεο γηα ην ζέκα ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο  ζπλεπάγεηαη θαη ζρεηηθή δπζθνιία εθαξκνγή ηεο ηελ 

ψξα ηνπ καζήκαηνο (Whipple, 2012).Απφ ηελ άιιε, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ ζρνιηθή ηάμε, 

ππάξρεη πιήζνο ζηξαηεγηθψλ πξνο εθαξκνγή ψζηε καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δηαηαξαρέο  θαη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο λα εκπιαθνχλ 

ζπλεξγαηηθά ζε κηα δηδαζθαιία πνπ λα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο αηνκηθέο θαη 

πξνζσπηθέο αλάγθεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο παξαθάησ: 

 Α)ρεδηαζκόο δηδαζθαιίαο κε νδεγίεο: ε ζηαδηαθή θαη κε θαηάιιεια 

βήκαηα εξγαζία βνεζά ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα 

ζπλδένπλ ηηο έλλνηεο πνπ δηδάζθνληαη, λα θαηεγνξηνπνηνχλ ζρήκαηα θαη 

ζέζεηο αιιά θαη λα αμηνινγνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρνληαη. Ζ ζρνιηθή 

εξγαζία κε βήκαηα βνεζά ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα 

καζαίλνπλ αξγά θαη κε ην δηθφ ηνπο ξπζκφ αιιά θαη κε ζηαζεξή γλψζε. 

 Β)πλερήο αλαηξνθνδόηεζε: είλαη γλσζηφ πσο ζε ζρέζε κε παηδηά 

ηππηθήο γισζζηθήο θαη καζεζηαθήο αλάπηπμεο, ηα παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν έιεγρν ηεο πξνφδνπ ηνπο θαη 

εληαηηθή αμηνιφγεζε ζε πεξηνρέο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαγλσζηηθή ή 

γξαπηή έθθξαζε 

Γ)Ρπζκόο δηδαζθαιίαο: είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη πξνηεξαηφηεηα ζε 

απηά πνπ ζα δηδαρζνχλ αλάινγα κε ην καζεζηαθφ δπλακηθφ θαη ην 

επίπεδν δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

Γ)Δπέιηθηε νκαδνπνίεζε: ε νκαδνπνίεζε σο ζηξαηεγηθή ζηε βάζε ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί νξγαλψλνπλ 

ηηο νκάδεο κε βάζε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη αλάινγα κε ην 

καζεζηαθφ δπλακηθφ ησλ νκάδσλ αιιά θαη ηα θελά ηνπο, ηφηε ε 
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νκαδνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθά θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα  ζε επίπεδν 

ζπλεξγαζίαο. 
    Γελ πξέπεη λα παξαιεθζεί αθφκε πσο ην βαζηθφηεξν ίζσο ζεκείν 

γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ παξαπάλσ ινγηθή, είλαη ε 

νξζή ρξήζε ησλ εξσηήζεσλ σο ηερληθήο . Γπζηπρψο, ζε καζεηέο κε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ζπρλά ε πξνζαξκνγή πνπ γίλεηαη απφ ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη λα εξσηψληαη απιέο εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ πνηνο, 

πνύ, ηη, πόηε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν φκσο δε δηαθνξνπνηνχκε ηε 

δηδαζθαιία. Απιά, ηελ πεξηνξίδνπκε ζε έλα ρακειφηεξν επίπεδν. ην 

πιαίζην ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, νη εξσηήζεηο καο πξέπεη λα 

εζηηάδνπλ θαηά θχξην ιφγν ζην πώο, γηαηί, ηη ζα έπξεπε λα γίλεη θιπ. Απφ 

ηελ άιιε, νη δπζιεθηηθνί καζεηέο ρξεηάδνληαη ζπλερείο επαλαιήςεηο γηα 

λα κάζνπλ ή λα γπξίδνπλ πίζσ ζε γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαη αζθήζεηο πνπ 

έρνπλ ήδε εθηειέζεη πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ζρεηηθή επρέξεηα, θαη 

έηζη ε παξνρή επηπιένλ ρξφλνπ ζηηο δνθηκαζίεο ή ηα ηεζη ζα ηνπο 

βνεζήζεη ζεκαληηθά λα εδξαηψζνπλ ηελ κάζεζή ηνπο (Meehan, 2007). 

    Ζ απφθαζε γηα ηε κνξθή θαη ην είδνο ηεο ζηξαηεγηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο εμαξηάηαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ ηνπο καζεηέο ζηνπο νπνίνπο ζα απεπζχλεηαη, ζην 

πψο καζαίλνπλ θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη ε ζέζε ηνπ ζε κηα ηάμε φπνπ εθαξκφδεηαη ε δηαθνξνπνίεζε αιιάδεη 

ζεκαληηθά. Ζ δηαθνξνπνίεζε, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα αληαπνθξηζεί θαη 

λα ηθαλνπνηήζεη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή, εκπεξηθιείεη 

θαη δηαρεηξίδεηαη ηαπηφρξνλα πνιιέο παξακέηξνπο  ηεο βηνγξαθίαο ηνπ 

θάζε καζεηή, δεκηνπξγψληαο ηελ αλάγθε αλάπηπμεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνιιαπιψλ δεμηνηήησλ θαζνδεγνχκελσλ απφ ηε γλψζε 

γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Αλ ζηφρνο είλαη κηα 

αιεζηλά απνηειεζκαηηθή δηαθνξνπνίεζε ,  απνξξίπηνληαο ηα εχθνια θαη 

ηα ηεηξηκκέλα ζα πξέπεη  λα εμαζθαιηζζνχλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ 

βαζκφ νη πην πάλσ πξνυπνζέζεηο.    

      Σν θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο, ε «θαηαδίθε» αξθεηψλ 

απφ ηα παηδηά καο ζηελ ακάζεηα θαη ηελ αληθαλφηεηα, αιιά θαη ε 

ππνβίβαζε ηνπ επίπεδνπ ησλ παηδηψλ καο ζε κέηξηα θαη ρακειά επίπεδα, 

ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμήο ηνπο είλαη νπσζδήπνηε 
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θαηλφκελα πνπ ζα πξέπεη λα θαηαπνιεκεζνχλ, έηζη ψζηε νη ζεκεξηλνί 

καζεηέο θαη απξηαλνί πνιίηεο λα αλαπηπρζνχλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ 

κε βάζε ηηο δηθέο ηνπο πξννπηηθέο αλάπηπμεο(Βαιηαληή,2008). Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε επειημία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αμηνιφγεζε απνηεινχλ ηαθηηθέο επηινγήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή αλαπεξίεο 

θαη ηε δηαδηθαζία ηεο έληαμήο ηνπο.  

    Ζ εθαξκνγή απηψλ ησλ πξαθηηθψλ σζηφζν απαηηεί κηα δπλακηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο χιεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο γεληθφηεξα. Απαηηεί 

βησκαηηθή κάζεζε θαη κάζεζε κέζσ ηεο εκπεηξίαο δηαδηθαζία πνπ 

εμειίζζεηαη δηαξθψο καδί κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Νάλνπ, 2009).Σν βαζηθφηεξν ίζσο ζεκείν γηα ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ παξαπάλσ ινγηθή, είλαη ε νξζή 

ρξήζε εξσηήζεσλ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο  

 

Δθπαηδεπηηθνί- Αληηιήςεηο γηα ηελ 

Γπζιεμία 

Δπηκόξθσζε  
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  3.1.Δθπαηδεπηηθνί θαη δπζιεμία : γλώζε , 

                 πξνζδνθίεο θαη  αληηιήςεηο  

 

     Καζψο ε δπζιεμία απνηειεί δηαηαξαρή κε επξχ θάζκα 

εθδειψζεσλ ζε επίπεδν ιφγνπ θαη έθθξαζεο, ε δηαρείξηζε ηεο ζηελ 

ζρνιηθή ηάμε απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν ηφζν γηα ην άηνκν φζν θαη γηα 

ην ζρνιηθφ θιίκα γεληθφηεξα. χκθσλα κε ηνπο Wadlinghton & 

Wadlington (2005), πθίζηαληαη ζεκαληηθέο παξεξκελείεο θαη έιιεηςε 

βαζηθήο γλψζεο γηα ηελ δπζιεμία απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ έιιεηςε 

γλψζεο απηήο γηα ην πεδίν ηεο δπζιεμίαο έρεη σο απνηέιεζκα πξψηκνη 

δείθηεο πνπ ππνδειψλνπλ ηελ ππνςία γηα εκθάληζε ηεο δπζιεμίαο ζηα 

πξψηα ζηάδηα γξακκαηηζκνχ ελφο παηδηνχ, λα αγλννχληαη θαη λα κελ 

ππάξρεη ε θαηάιιειε παξέκβαζε. 

    Όζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζηελ ζρνιηθή ηάμε, 

απηή εγείξεη πνιιά εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δπζιεμία, θαη 

θπξίσο κε ηηο απφςεηο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απέλαληη ζηα 

δπζιεθηηθά παηδηά κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε. Οη αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ δπζιεμία αιιά θαη γεληθφηεξα απέλαληη ζε 

άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δεκηνπξγεί αλάινγεο πξνζδνθίεο αιιά 

θαη πξνδηαζέζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ηελ πξφνδν ηνπ δπζιεθηηθνχ 

παηδηνχ φζν θαη ην γεληθφηεξν ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο. Παξάιιεια, 

αλ ππάξρεη αλάινγε αξλεηηθή αληίιεςε, παξάγνληεο φπσο ην 

εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ ηεο ηάμεο ή θαη ε απηνπεπνίζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ. 

  Όζνλ αθνξά γηα ηελ γλψζε ηεο δπζιεμίαο ζρεηηθή έξεπλα ησλ 

Duranovich et al ζε ζρνιεία ζηελ πεξηνρή ηεο Βνζλίαο αιιά θαη ηνπ 

Μαπξνβνπλίνπ  (2011) είρε σο ζηφρν λα θαηαδείμεη ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο γηα ηελ δπζιεμία ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. Ζ 

έξεπλα δηεμήρζε ζηελ πεξηνρή ηεο Gradacac (155 εθπαηδεπηηθνί) θαη ζην 

Rozaje (58 εθπαηδεπηηθνί). Χο ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην 

πξνθεηκέλνπ λα επηζεκαλζνχλ νη αλάινγεο ζπκπεξηθνξέο. Ζ αλάιπζε 
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έδεημε πσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ πιήξε θαη μεθάζαξε γλψζε γηα ηελ 

δπζιεμία ελψ δελ είλαη ζίγνπξνη πψο λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά 

έλα παηδί κε δπζιεμία. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ νινθιεξψζεη 

ηηο ζπνπδέο ηνπο πξηλ αξθεηά ρξφληα, δελ είραλ ηελ θαηάιιειε επίθαηξε 

γλψζε θαη θαηάξηηζε γηα λα αληρλεχνπλ πηζαλά ζεκάδηα δπζιεμίαο ζηελ 

ηάμε, φπσο επίζεο, δελ είραλ απηνπεπνίζεζε ζηε δηαρείξηζε ηεο 

δπζιεμίαο κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Παξνιαπηά, ην επίπεδν 

ζρεηηθήο γλψζεο είλαη αξθεηά αλψηεξν ζε ζρέζε κε απηφ ηνπ 

Μαπξνβνπλίνπ ιφγσ δηαθνξεηηθήο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο. 

    ην ίδην κήθνο θχκαηνο, έξεπλα ηεο Elias(2014) εμεηάδεη δείγκα 

144 εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα παξαηεξεζνχλ 

νη απφςεηο ηνπο γηα ηελ δπζιεμία. Απηφ πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ  πσο θαη 

ζηε  Νέα Εειαλδία, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζε έξεπλα, 

θαηέγξαςαλ ειιηπή γλψζε βαζηθνχ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ γηα ηελ 

δπζιεμία θαη ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα, 

θαζψο νη ίδηνη θαηέγξαςαλ κηα ζχγρπζε ζηελ βαζηθή θαηαλφεζε αιιά 

θαη ζηελ γεληθή ππφζηαζε ηεο δπζιεμίαο: αξθεηνί δελ γλψξηδαλ πσο ε 

δπζιεμία ζπλππάξρεη κε άιιεο δηαηαξαρέο φπσο Γηαηαξαρή 

Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο ή θαη κε ζνβαξφ 

έιιεηκκα ζηελ κλεκνληθή ιεηηνπξγία, απφ ηελ άιιε ελψ δελ ήηαλ ζεηηθνί 

απέλαληη ζηελ δπζιεμία, ζεσξνχζαλ πσο ηα πξνβιήκαηα ζηελ κάζεζε 

πξνέθππηαλ απφ ηελ ίδηα ηελ δπζιεμία θαη φρη απφ ην άηνκν, ελψ ν 

ρξφλνο, νη πεγέο ελεκέξσζεο θαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ήηαλ βαζηθνί 

παξάγνληεο γηα ηελ γλψζε ηεο δπζιεμίαο.   

    Παξνκνίσο, ε έξεπλα ηνπ Tillotson (2011), πνπ δηεμήρζε ζε 

εθπαηδεπηηθνχο ζην Γνπηζθφλζηλ ζηελ πεξηνρή Chippewa Alley, 

επηρείξεζε λα  εμεξεπλήζεη κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία , επίπεδν 

ζπνπδψλ , εκπεηξία θαη θαηάξηηζε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο φζνλ αθνξά ηελ δπζιεμία. Χο κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

αλαπαξαγσγή ηνπ εξγαιείνπ Dyslexia belief Index θαη ζπκπιεξψζεθε 

απφ  67 εθπαηδεπηηθνχο ζην ζχλνιν. Σα επξήκαηα επηβεβαίσζαλ ηελ 

άπνςε πεξί χπαξμεο ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ φζνλ αθνξά ηελ 

δπζιεμία απφ εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ 

αλαδείρζεθε ε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα 
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καζεζηαθψλ δηαηαξαρψλ θαζψο θάλεθε μεθάζαξα πσο νη εμεηαδφκελνη 

εθπαηδεπηηθνί δελ είραλ ηα θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά «απνζέκαηα» 

γλψζεο γηα λα δηδάμνπλ καζεηέο κε δπζιεμία, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία θαη ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο.  

  ηελ θαηεχζπλζε απηή, καδί κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο βαζηθέο 

αληηιήςεηο γηα ηελ δπζιεμία, είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζνχλ θαη νη 

ζπληζηψζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πψο ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επεξεάδεη ηελ πξφνδν ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ. Απνηειεί βαζηθή 

παξάκεηξν, πσο δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί δηαηείλνληαη απέλαληη ζε 

καζεηέο κε δπζιεμία θαη πσο νη ηειεπηαίνη ζπκπεξηθέξνληαη ζηηο 

ζρνιηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Οη Hornstra et al.(2010) ζε ελδεηθηηθή 

έξεπλα, επηρεηξνχλ λα θαηαγξάςνπλ θαη λα ζπζρεηίζνπλ ηελ ζηάζε 30 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο ζε πεξηνρέο ηεο Οιιαλδίαο  αιιά θαη λα 

εμεηαζηνχλ 307 καζεηέο ψζηε λα δηαπηζησζεί ε δηαθχκαλζε ζηελ 

αμηνιφγεζε κε βάζε ηελ άπνςε γηα ηελ δπζιεμία. Παξάιιεια, νη 

εθπαηδεπηηθνί  έπξεπε λα επηιέμνπλ 10 καζεηέο γηα ζπλεθπαίδεπζε ζηελ 

ζρνιηθή ηάμε, ελψ απφ ηνπ2 307 καζεηέο, 46 είραλ δηαγλσζζεί κε 

δπζιεμία. Με βάζε ηελ πνιπεπίπεδε αλάιπζε ησλ επξεκάησλ κε ην 

αλάινγν πξφγξακκα (MLwiN 2.0), θαηαγξάθνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

απαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο νπνίεο θαλεξψλεηαη πσο νη καζεηέο κε 

δπζιεμία βαζκνινγνχληαλ   ρακειφηεξα φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί είραλ 

αξλεηηθή άπνςε γηα ηελ δπζιεμία. Με ιίγα ιφγηα ε κεξνιεπηηθή ζηάζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είρε θαη ηα αλάινγα 

καζεηηθά απνηειέζκαηα θαη αθνινχζσο επεξέαδε ηελ πξνζπκία ηνπο 

ζηελ ζρνιηθή ηάμε. Παξάιιεια, απφ ηελ εμέηαζε ησλ επξεκάησλ 

αληρλεχζεθαλ θαη ζπζρεηηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ νξζνγξαθηθή παξάκεηξν 

θαη ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ζηελ νξζνγξαθία, απφ ηελ άιιε, ε πξνζπκία 

θάζε εθπαηδεπηηθνχ γηα ελαζρφιεζε κε έλα δπζιεθηηθφ παηδί θαη 

θαηάιιειε παξέκβαζε θαη επηπιένλ ρξνληθή ελαζρφιεζε κε απηφ γηα 

ζεκαληηθή πξνζπάζεηα, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο 

βαζχηεξεο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θαη ηελ δπζιεμία εηδηθφηεξα. 

   Αλάινγα, ν Pettersson (2008) ζην εξεπλεηηθφ ηνπ εγρείξεκα 

ζπλέθξηλε ηελ άπνςε 175 εθπαηδεπηηθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζρεηηθά κε 
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ην ελδερφκελν δηδαζθαιίαο ελφο παηδηνχ κε δπζιεμία ή κε λνεηηθή 

πζηέξεζε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δφζεθαλ ηξία εξσηεκαηνιφγηα (Teacher 

Efficacy, Teachers Response to Inclusion, School Climate Scale). Ζ 

παξαγνληηθή αλάιπζε απέδεημε πσο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πην αξλεηηθνί 

απέλαληη ζηε λνεηηθή πζηέξεζε, φζνη έρνπλ δηδάμεη έζησ έλα παηδί κε 

δπζιεμία, έλησζαλ πην ήξεκνη θαη κε πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε, ελψ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηηο κηθξφηεξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, φπσο ζην 

λεπηαγσγείν θαη ζην δεκνηηθφ, είλαη πην απαηζηφδνμνη ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ δπζιεμία θαη γεληθά ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνληα θαη θαηαηνπηζηηθά είλαη ηα επξήκαηα απφ ην ζρεηηθφ 

εξεπλεηηθφ εγρείξεκα ηνπ Furnhmam (2013), ην νπνίν εμεηάδεη ζε πνηνλ 

βαζκφ νη άλζξσπνη πηζηεχνπλ ζε κχζνπο θαη απφςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο δπζιεμίαο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 

ζπλνιηθά 380 ζπκκεηέρνληεο (158 άλδξεο,212 γπλαίθεο). Ζ αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο απνθάιπςε πσο ε πνιηηηθή θαηεχζπλζε  αιιά θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν απνηεινχλ ηνπο θαηεμνρήλ πξνβιέςηκνπο 

παξάγνληεο ζρεηηθά κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εθδήισζε, ηελ αηηηνινγία 

αιιά θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δπζιεμίαο, εμεηαδφκελα παξάιιεια θαη 

ζε έλα ζρεηηθφ καθξνεπίπεδν. 

   ε παξφκνηαο θιίκαθαο απνηειέζκαηα θπκαίλνληαη θαη 

δηαπηζηψζεηο απφ ζρεηηθή έξεπλα  ηεο Gronblad (2013) πνπ δηεμήρζε κε 

ππνθείκελα Άγγινπο ελ ππεξεζία εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα 

αληρλεχζεη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ δπζιεμία θαη ηηο αλαγλσζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε 4 νπεδηθά ρνιεία κε ηε κέζνδν ηεο 

ζπλέληεπμεο απφ ηέζζεξηο δαζθάινπο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Σα 

απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ πσο παξάγνληεο φπσο ε έιιεηςε ρξφλνπ, 

θηλήηξσλ αιιά θαη απηνπεπνίζεζεο  κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά έσο έλα αξλεηηθφ βαζκφ ηηο απφςεηο γηα ηελ 

δπζιεμία. Δπηπιένλ, νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί θάλεθε πσο δελ είλαη ηφζν 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ δπζιεμία φζν θαη κε ηηο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθέο 

αλάγλσζεο γηα παξέκβαζε ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα. εκαληηθή είλαη ε 

επηζήκαλζε πσο ν κηθξφο βαζκφο επηκφξθσζεο, αιιά θαη ε απνπζία 

πεγψλ εθπαηδεπηηθήο ελίζρπζεο ζην κάζεκα είλαη παξάγνληεο πνπ 

αλαζηέιινπλ ηελ δηδαζθαιία καζεηψλ κε δπζιεμία. 
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     Δηδηθά γηα ηνπο Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

αξρίδνπλ κε  αξγά βήκαηα λα ελεκεξψλνληαη ζπζηεκαηηθά θαη κε 

πεξηζζφηεξν βάζνο γηα ηνλ ηνκέα ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ε 

δηαρείξηζε ελφο δπζιεμηθνχ παηδηνχ θαληάδεη πξαγκαηηθή πξφθιεζε. ε 

εξεπλεηηθφ επίπεδν, νη δηαπηζηψζεηο θαη νη βηβιηνγξαθηθέο πνπ αθνξνχλ 

ηελ δηαρείξηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, βαζίδνληαη ζε πεηξακαηηθέο θαηά θχξην ιφγν έξεπλεο. 

Σα απνηειέζκαηα, κε κηα πξψηε καηηά δείρλνπλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ ρακειή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ζηελ ζεκαηηθή πεξηνρή ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ελψ  γηα ηελ δπζιεμία αλαγλσξίδνπλ πσο αθνξά 

κφλν δηαηαξαρή ηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο, αγλνψληαο ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ θιεξνλνκηθφηεηα θαη ηελ εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία. 

Παξνκνίσο, νη ζηνηρεηψδεηο βαζηθέο γλψζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ ηάμε κε παξάιιειε θαηάιιεια 

ηξνπνπνηεκέλε πξνζαξκνγή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε πηζαλέο 

πξννπηηθέο ζπλεθπαίδεπζεο, απνηεινχλ βαζηθφ ζέκα αλάιπζεο ζε 

εξεπλεηηθά εγρεηξήκαηα, ηνλίδνληαο πάληα ηελ ζεκαζία επηκφξθσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πλδένληαη επνκέλσο νη αληηιήςεηο κε ηηο εθάζηνηε 

πξνζδνθίεο πξνο ηνλ καζεηή κε καζεζηαθή δπζθνιία.  

    Αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε θαη αλίρλεπζε ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε πξσηνβάζκηα καδί κε 

ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πεξηιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Παξφιαπηα, ζε έξεπλα ησλ 

ηακπνιηδή θαη Πνιπρξνλνπνχινπ (2009), δηαπηζηψλεηαη πσο θαη ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ππάξρνπλ εκπφδηα γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή δπζιεμία. ην ζρεηηθφ 

εξεπλεηηθφ ηνπο εγρείξεκα  ζπκπεξηιήθζεζαλ φια ηα δεκφζηα ηδξχκαηα 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ην 2001-2002, θαη 

παξαζρέζεθε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν κεηαθξαζκέλν εξσηεκαηνιφγην 

βαζηζκέλν ζην αλάινγν μελφγισζζν (Singleton, 2009) κε εξσηήζεηο πνπ 

αλαθέξνληαλ ζε ζεκαηηθνχο άμνλεο ηεο δπζιεμίαο. ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο, γίλεηαη μεθάζαξν, πσο νη ζπνπδαζηέο κε δπζιεμία είλαη 

πξαγκαηηθφηεηα, σζηφζν κηθξή κεηνλφηεηα ελψ ππάξρεη ειιηπήο 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηνπο θνηηεηέο απηνχο, 
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ε δηάγλσζε είλαη πεληρξή θαη ηα νπνηαδήπνηε κέηξα έρνπλ ζεζπηζηεί γηα 

λα ηνπο δηεπθνιχλνπλ, νπζηαζηηθά δελ ζηεξίδνληαη ζε θάπνηα ζεσξεηηθή 

βάζε. Σνλίδεηαη σζηφζν, πσο ην πνζνζηφ  δπζιεθηηθψλ θνηηεηψλ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη αξθεηά ρακειφ ζε ζρέζε κε απηφ άιισλ 

ρσξψλ. 

      

 

 

       3.2.Διιηπήο επηκόξθσζε γηα δπζιεμίαο εθ κέξνπο ησλ 

           εθπαηδεπηηθώλ ζηελ  πξσηνβάζκηα: αηηίεο θαη 

            ζπλέπεηεο.   

  

     Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ πσο ε άπνςε πνπ έρνπλ δηαηππψζεη νη 

εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ δπζιεμία έρεη θαη άκεζε ζρέζε κε ηελ ζρνιηθή θαη 

θνηλσληθή εμέιημε ηνπ καζεηή πνπ παξνπζηάδεη απηήλ ηελ δηαηαξαρή θαη 

δπζθνιία.  Γηα ηελ αθξίβεηα, φπσο ηνλίδεη θαη ν Κσλζηαληίλνπ(2007), «ν 

ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηεί ηελ λνκνζεηεκέλε 

εμνπζία πνπ δηαζέηεη ζηελ παηδαγσγηθή επηθνηλσλία επεξεάδεη 

θαζνξηζηηθά ηε κεηέπεηηα κνξθή δξάζεο ηνπ καζεηή». Ο δάζθαινο κπνξεί 

ζεκαληηθά λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο 

αλάινγα κε ηηο πξαθηηθέο πνπ ζα εθαξκφζεη ζηελ ηάμε. Χζηφζν, φηαλ 

ππάξρεη ζρεηηθή άγλνηα γηα ηελ δπζιεμία σο θαηάζηαζε θαη καζεζηαθή 

δηαηαξαρή, ηφηε ηα πξάγκαηα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά. 

   πρλά, νη παηδαγσγηθέο ζεσξίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δπζιεθηηθψλ 

παηδηψλ εζηηάδνπλ ζην γεγνλφο πσο ην παηδί ζα ηα θαηαθέξεη ζηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία κε θαηάιιειε αλαηξνθνδφηεζε θαη παξνρή 

θηλήηξσλ (Hayes, 2000). Χζηφζν φηαλ δελ ηα θαηαθέξλνπλ, αξθεηνί 

εθπαηδεπηηθνί θαηεγνξνχλ ηνλ ίδην ηνλ καζεηή γηα ρακειή απφδνζε, ζηηο 

ρακειέο πξνζδνθίεο, ελψ ειάρηζηνη είλαη απηνί πνπ εζηηάδνπλ ζηελ 

έιιεηςε δηδαθηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ. Απφ ηελ άιιε, ε 

ζπλεθπαίδεπζε  σο λέα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πξνσζεί ηελ ζπλνιηθή 

κάζεζε φισλ ησλ καζεηψλ ζε κηα ηάμε αλεμάξηεηα απφ ηηο εηδηθέο 

αλάγθεο ηνπ θαζελφο. Δηδηθφηεξα, αλαθέξεηαη πσο φηαλ νη καζεηέο κε 
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θάπνηα δηαηαξαρή ή θαη αλαπεξία φηαλ ζπλεθπαηδεχνληαη, απνδίδνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηνλ αθαδεκατθφ ηνκέα θαη αλαπηχζζνπλ 

απνηειεζκαηηθφηεξεο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (νχιεο, 

2008). 

   ρεηηθά κε ηα αίηηα άγλνηαο φζνλ αθνξά ηελ παξνπζία δπζιεμίαο  

θαη ζπκπησκάησλ ηεο ζε κηα ζρνιηθή ηάμε, ππάξρνπλ θάπνηα ζεκεία πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αξρηθά, ε δπζιεμία απνηειεί 

φξν κε γεληθή αζάθεηα, πιήζνο νξηζκψλ θαη πξνζεγγίζεσλ θαη επνκέλσο 

δελ ππάξρεη ε ζρεηηθή βεβαηφηεηα ελφο δαζθάινπ γηα λα απνθαλζεί κε 

πιήξε βεβαηφηεηα γηα έλα καζεηή ζρεηηθά κε  ηελ επίδνζή ηνπ. Δπίζεο, ε 

έιιεηςε επηκφξθσζεο θαη εμεηδίθεπζεο ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο είλαη έλα ζέκα πνπ αμίδεη  ηδηαίηεξεο αλάιπζεο. Ζ 

ζεκαληηθή απνπζία επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζε ζέκαηα καζεζηαθψλ 

δηαηαξαρψλ θαη ε κε πξνζέγγηζε ζε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο νδεγνχλ ζε 

αλάινγεο ζπκπεξηθνξέο φζνλ αθνξά ηελ δπζιεμία. Δδψ, πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί πσο θαη ε δηνίθεζε ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο αιιά θαη νη 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο έρνπλ βαζηθφ κεξίδην 

επζχλεο γηα ηελ δηακφξθσζε αληηιήςεσλ γηα ην επίπεδν γλψζεο γηα ηελ 

δπζιεμία (Wadlington & Wadlington, 2005).  

   Δίλαη ηζρπξφ ην ελδερφκελν επίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο λα πηζηεχνπλ πσο έλαο καζεηήο κε δπζιεμία αλήθεη ζηελ 

«δηθαηνδνζία» ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο. Καζψο νη ίδηνη 

ζεσξνχλ πσο δελ έρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα γηα λα δηαρεηξηζηνχλ 

ηέηνηνπο καζεηέο. Απφ ηελ άιιε, θαζψο ε  ζπλεθπαίδεπζε απνηειεί 

εδξαησκέλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, νη εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ πξφθιεζε ηεο «επηηπρίαο γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο. Καινχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ πιήζνο δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ θαη πιηθψλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ δηδαθηηθή επηηπρία ζε φιε 

ηελ ηάμε. πρλά ινηπφλ ληψζνπλ φρη κφλν αλίθαλνη λα αληαπεμέιζνπλ 

(Long et al. 2007), αιιά πηέδνληαη θαη εθθξάδνπλ ζπλερψο ηελ αλεζπρία 

ηνπο γηα ηελ δηάγλσζε, παξέκβαζε θαη αληηκεηψπηζε καζεηψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη έηζη πηζηεχνπλ πσο δελ δξνπλ 

απνηειεζκαηηθά θαη κε επάξθεηα. Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί είλαη πηζαλφ λα 

εθδειψζνπλ θαη δπζθνξία έρνληαο ππφςε ην γεγνλφο πσο δελ κπνξνχλ 
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λα δηαρεηξηζηνχλ κέζα ζηελ ηάμε ηθαλνπνηεηηθά καζεηέο κε γισζζηθέο 

θαη καζεζηαθέο δηαηαξαρέο (Hayes, 2000). 

    Απηνχ ηνπ είδνπο ε άγλνηα θαη ε έιιεηςε γλψζεο θαη ζηξαηεγηθψλ 

δηδαζθαιίαο κπνξεί λα επηθέξεη ζπλέπεηεο ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο φζνλ 

αθνξά ηελ δπζιεμία αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε ςπρνζχλζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

δπζιεθηηθνχ καζεηή. Γελ είλαη αζπλήζηζην, φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο, δίρσο 

λα γλσξίδεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηή κε δπζιεμία, λα ηνλ απνθαιεί 

«ηεκπέιε» θαζψο δηαπηζηψλεη πσο θνπξάδεηαη αξθεηά εχθνια. απνθεχγεη 

ηηο ζρνιηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη είλαη θπγφπνλνο. Οη 

επαλαιακβαλφκελεο επηθξηηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηελ απφδνζή ηνπ 

νδεγνχλ ζηελ εδξαίσζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή θαη 

έηζη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κεηψλεηαη ην απηνζπλαίζζεκά ηνπ θαη 

εληείλεηαη ε αίζζεζε ηεο αλαμηνζχλεο ηνπ, θαη  κέζα ηνπ ξηδψλνπλ 

ακθηβνιίεο. Όηαλ φκσο ζην ζπκηθφ παξάγνληα θπξηαξρνχλ ε απξνζπκία 

θαη ε δπζαλαζρέηεζε, ε κάζεζε γίλεηαη πξνβιεκαηηθή κε απνηέιεζκα λα 

μεπξνβάιινπλ ε απαξέζθεηα ηνπ καζεηή πξνο ηε κάζεζε θαη ε 

ελαληίσζή ηνπ πξνο ην δάζθαιν θαη ην ζρνιείν. Γελ είλαη ππεξβνιηθφ αλ 

πνχκε πσο ηφηε άιινο καζεηήο, ιφγσ ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ, είλαη 

ελδερφκελν λα πηνζεηήζεη κνξθέο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, 

πξνθεηκέλνπ λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ θαη ην δπλακηζκφ ηνπ 

εγψ ηνπ, έζησ θαη κε αξλεηηθφ ηξφπν, θαη άιινο λα θιεηζηεί ζηνλ εαπηφ 

ηνπ απηνδηαρεηξηδφκελνο ην πξφβιεκα ηνπ.   

      Ζ ππεχζπλε ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δελ κπνξεί άιιν λα 

θαζπζηεξεί. Οχηε είλαη δπλαηφλ λα ζπλερηζηεί ε έιιεηςε εηδηθά 

ζρεδηαζκέλεο εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηεξηθηηθήο δηδαζθαιίαο γηα θαζέλαλ 

απφ ηνπο καζεηέο κε δπζιεμία. Ζ ελεκέξσζε ζα βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηελ εγθπξφηεξε αλίρλεπζε ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ, φπνπ ππάξρνπλ, θαη ζηελ πεηζηηθφηεξε παξφηξπλζε ησλ 

γνλέσλ λα θαηαθχγνπλ ζε θάπνην θέληξν γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε 

πηζαλήο δπζιεμίαο. Γηφηη φζν πην πξψηκα δηαγλσζηεί ε δπζιεμία θαη 

παξαζρεζεί ζηνπο καζεηέο απηνχο ζπζηεκαηηθή-δηδαθηηθή αγσγή ηφζν 

απνηειεζκαηηθφηεξα «ζα κπνξέζνπλ λα μεπεξάζνπλ ηηο πην πνιιέο 

αλαγλσζηηθέο θαη νξζνγξαθηθέο δπζθνιίεο» (Πφξπνδαο, 1981, ζ. 18). 
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    Δίλαη πξνθαλέο πσο ε δηαηψληζε ηεο απξαμίαο απέλαληη ζην 

πξφβιεκα ηεο δπζιεμίαο ζπλεπάγεηαη, εθηφο απφ ηελ αδηθία ζε βάξνο 

ησλ καζεηψλ απηψλ θαη ηελ παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπο γηα ίζε 

εθπαίδεπζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Γηα κηα εθπαίδεπζε πνπ ζα 

ελδηαθέξεηαη αθελφο γηα ηελ θαηάιιεια θαζνδεγνχκελε πξνψζεζε ηεο 

κάζεζεο ηνπο θαη αθεηέξνπ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπο σο αηφκσλ κε 

ςπρηθή πγεία θαη θνηλσληθή επαηζζεζία, ππεπζχλσλ θαη δεκηνπξγηθψλ. 

    Δθφζνλ νη θνξείο ηεο αγσγήο αγλννχλ ηε θχζε ηεο δπζιεμίαο, ηελ 

εηδηθή ζηξαηεγηθή θαη ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή πξαθηηθή πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παηδηνχ κε δπζιεμία, νη ζπλέπεηεο 

ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ δελ πεξηνξίδνληαη σο εδψ. Σν παηδί θάησ απφ 

ηελ πίεζε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ησλ αλεπηηπρψλ πξνζπαζεηψλ ηνπ θαη 

ησλ αθαηάιιεισλ ρεηξηζκψλ δηάθνξσλ κνξθψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, 

δελ είλαη δπλαηφλ παξά λα θαηαιακβάλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

απφ απαηζηνδνμία. Απαηζηνδνμία ε νπνία φρη κφλν, φπσο είλαη επφκελν, 

νμχλεη ηηο δπζθνιίεο ηεο κάζεζεο θαη κεηψλεη ηελ παηδηθή ραξά, αιιά 

επεξεάδεη αξλεηηθά θαη ηνπο κειινληηθνχο ηνπ ζρεδηαζκνχο, ηηο 

επηδηψμεηο ηνπ, ηηο επηινγέο ηνπ.  

    Απφ ηε ζηηγκή πνπ  ηψξα θαη νη εκπεηξίεο ηνπ νη ζρεηηδφκελεο κε 

ην ζρνιείν θαη ε πξννπηηθή ηνπ κέιινληνο, επεξεαζκέλε απφ απηέο, δελ 

ηνπ πξνζθέξνπλ φηη θαιχηεξν ζα επηζπκνχζε, νδεγείηαη βαζκηαία, φπσο 

ζα κπνξνχζε λα εηθάζεη θαλείο, ζε κηα φρη ηδηαίηεξα αηζηφδνμε ζεψξεζε 

ηεο δσήο. ε καθξνπξφζεζκν επίπεδν, αλ ε δπζιεμία δελ δηαγλσζζεί 

έγθαηξα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνηίκεζε ηνπ αηφκνπ, νη ελήιηθεο κε 

δπζιεμία πηζαλψο ζα έρνπλ θαη αξλεηηθέο πξννπηηθέο εξγαζίαο αιιά θαη 

ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηε δσή γεληθφηεξα.   
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     3.3.Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο θαη 

            δηαρείξηζε καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ 

 

     Οη εθπαηδεπηηθνί θαζίζηαληαη ηθαλνί λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο 

δηδαθηηθνχο ηνπο ζθνπνχο, φρη κφλν φηαλ είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνη γηα 

ην επάγγεικα, αιιά θαη φηαλ κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ θαη λα βειηηψλνπλ 

ηε ζπκβνιή ηνπο ζε απηφ, κέζσ θαη ηεο δηθήο ηνπο καθξνρξφληαο 

κάζεζεο. Με δεδνκέλεο ηηο απαηηεηηθέο ζήκεξα ζπλζήθεο δηεμαγσγήο 

ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ αιιά θαη ηηο λέεο δηαζηάζεηο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε απνηειεί κηα 

πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία, ε νπνία δελ κπνξεί λα ηειεηψλεη κε ηελ 

νινθιήξσζε ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ, νχηε λα ζρεδηάδεηαη ζε 

κηα βξαρπρξφληα βάζε, γηα λα εμππεξεηήζεη κφλν ηνπο ζθνπνχο ελφο 

πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο γηα έλα ζχλνιν καζεηψλ.  Δίλαη φκσο αλάγθε 

ζήκεξα ζ’ έλαλ ηφζν επαίζζεην ρψξν, φπσο απηφο ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ 

πνιινί καζεηέο έρνπλ κηθξά ή κεγάια πξνβιήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο,  ε θαζηέξσζε ηεο παηδαγσγηθήο επηκφξθσζεο ζε 

απηφ ην πεδίν κειέηεο.   

    Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ πσο ζε δηάθνξεο ρψξεο φπσο θαη ζηελ 

Διιάδα.   πσο παξά ηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, 

ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη θπξίσο ζε απηφλ πνπ πξνζπαζεί λα ελψζεη ηελ 

εηδηθή αγσγή κε ηελ γεληθή,  νη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαινχληαη  λα 

πινπνηήζνπλ απηέο ηηο αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο δελ θαίλεηαη λα είλαη 

επαξθψο ελεκεξσκέλνη. ε θάζε πεξίπησζε, φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν 

ηεο επηκφξθσζεο θαη θπξίσο ηηο ζεκαηηθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, νη 

πξνζδνθίεο ηνπο εζηηάδνληαη ζηηο λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ζηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζηελ ελεκέξσζε ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο 

παηδαγσγηθήο θαη ζηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο.  

   Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζεζκφο εμαηξεηηθά 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο κηαο ζπλερνχο 

θαη δηαξθνχο επαγγεικαηηθήο θαη  
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πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Όζνλ αθνξά 

ηελ ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, 

ζρεηηθή έξεπλα ηνπ Joseph (2013) απνδεηθλχεη πσο ν νη εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο έρνπλ ζρεηηθά θαιή θαηαλφεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο, σζηφζν δελ έρνπλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή εκπεηξία γηα ηελ 

εληαία εθαξκνγή ηεο αιιά θαη ζε αμηνινγηθφ επίπεδν, πξάγκα πνπ δείρλεη 

πσο ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο. Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα  

δηακνξθψλεηαη θαη λα ζρεδηάδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ θαηέρνπλ θαη βηψλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Απφ ηελ άιιε, ππάξρνπλ εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη 

ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλεο πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο γηα παηδηά κε 

δηαθνξεηηθά είδε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη φηη απαηηείηαη  

εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε. Μηα αθνχζηα ζπλέπεηα απηψλ ησλ απφςεσλ 

είλαη φηη νη πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθνί  πξσηνβάζκηαο δελ πηζηεχνπλ φηη 

έρνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο επαξθείο γλψζεηο γηα λα θάλνπλ απηφ ην 

είδνο ηεο εξγαζίαο θαζφηη ππάξρεη κηα ζηξαηηά απφ  «εκπεηξνγλψκνλεο» 

γηα λα αζρνιεζνχλ κε απηνχο ηνπο καζεηέο. 

    Όπσο αλαθέξεηαη  ελδεηθηηθά  θαη ζε εξγαζία ησλ Dummer –

Smoch(1998), «ε εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ πξσηνβάζκηαο είλαη αξθεηά 

αλαπνηειεζκαηηθή όζν πνηέ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο αιιά θαη γηα εηδηθέο αδπλακίεο ζε παηδηά , ησλ νπνίσλ νη 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθέο γηα ην ζύλεζεο 

ρξνλνινγηθό ηνπο επίπεδν». Δπίζεο, είλαη απηνλφεην πσο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ ηερληθέο ζπλεθπαίδεπζεο ζηελ ζρνιηθή ηάμε, απαηηείηαη 

θαηάιιειε θαη πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ(Hay,Smit&Paulsen,2001). Ζ έιιεηςε σζηφζν θαηάιιειεο 

επηκφξθσζεο θαη πεξαηηέξσ γλψζεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξνπζία δπζιεθηηθψλ καζεηψλ ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα, δπζθνιεχεη 

αξθεηά ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, φηαλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

κπνξνχλ δηαρεηξηζηνχλ θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά ηνπο καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. ρεηηθά κε ην ζέκα, νη Lovet et al.(2008) 

αλαθέξνπλ πσο είλαη αιήζεηα φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

φιν ηνλ θφζκν δελ έρεη ηα επαξθή πξνζφληα θαη ηελ θαηάιιειε 
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εθπαηδεπηηθή επηκφξθσζε γηα λα δηαρεηξηζηεί παηδηά κε καζεζηαθέο 

δηαηαξαρέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο.  

   Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα επίζεο έρνπλ θαηαδείμεη πσο 

εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη είραλ ελαζρνιεζεί κε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνπηπρηαθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, αλέπηπμαλ πην ζεηηθέο 

ζηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε παηδηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

αλάγθεο(Chong et al.,2007). Ζ δπζθνιία ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε 

κπνξεί επίζεο λα αλαδπζεί, φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί 

ηέηνηνπ είδνπο καζεηέο ζε κηα εθπαηδεπηηθή κνλάδα φπνπ δελ παξέρνληαη 

ηα θαηάιιεια πιηθά θαη πεγέο γηα ηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Οη καζεηέο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, κπνξνχλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ λα ππεξβνχλ θάπνηα απφ ηα εκπφδηα, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

ζεηηθή άπνςε γηα ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε θαη έρνπλ αζρνιεζεί 

ζπζηεκαηηθά κε απηήλ. 

  Σα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηελ ζηαδηαθή αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο 

εηδηθήο αγσγήο, ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη γεληθά αηφκσλ κε 

αλαπεξία φιν θαη απμάλνληαη. Οη λέεο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγνχλ θαη λέεο 

απαηηήζεηο. Σα λέα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα νθείινπλ λα δνκνχληαη 

θαιχηεξα θαη πην νξγαλσκέλα, λα ππάξρεη ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ 

επηκνξθσηηθψλ θνξέσλ, λα είλαη πην εμεηδηθεπκέλα. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα 

πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηνλ θαζνξηζκφ ηφζν ηνπ 

πεξηερνκέλνπ (ζην «ηη») φζν θαη ηεο κνξθήο (ζην «πσο») αιιά  θαη ησλ  

ζθνπψλ ηεο επηκφξθσζεο (ην «γηαηί»).  

   Δηδηθά γηα ηελ Διιάδα, ζην ζέκα ηεο επηκφξθσζεο, απηφ πνπ ν 

θαζέλαο παξαηεξεί ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη φηη ράξε ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δ.Δ. ππάξρεη κεγάιε πξνζθνξά επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, θπξίσο κε ηε κνξθή ζεκηλαξίσλ, ζηα νπνία 

ζπκκεηάζρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη γεληθήο αιιά θαη εηδηθήο αγσγήο. 

Δίλαη ζίγνπξα κηα ζεηηθή εμέιημε. Δηδηθά ζην ρψξν ηεο εηδηθήο  

εθπαίδεπζεο θάπνηα απφ απηά απνδείρζεθαλ σο ζέκαηα κείδνλνο 

ζεκαζίαο, θαζψο απνηέιεζαλ θαηά θάπνην ηξφπν ζηελ νπζία εθπαίδεπζε 

θαη φρη κφλν επηκφξθσζε,  αθνχ έρεη παξαηεξεζεί ζε κεγάιν βαζκφ νη 
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εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αγσγήο, αιιά θαη αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ππεξεηνχζαλ ζε .Μ.Δ.Α. είραλ δηδαρηεί ειάρηζηεο πξαθηηθέο πνπ λα 

εκβαζχλνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ εηδηθή αγσγή.   

    Απηφλ αθξηβψο ηνλ ζθνπφ έρεη  ε παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία, 

λα εμεηάζεη ηε γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

φζνλ αθνξά ηελ δπζιεμία θαη ηελ δηαρείξηζή ηεο ζηελ ζρνιηθή ηάμε. Οη 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ είλαη  κηα κνλνκεξήο θαηάζηαζε πνπ 

αληηκεησπίδεηαη κε κφλν κία κέζνδν. Δηδηθά ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο, 

θαη φηαλ ζπλππάξρεη κε άιινπο ζπκκαζεηέο δηαθνξεηηθνχ καζεηηθνχ 

επηπέδνπ, ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα πηνζεηεί θαη λα ζπλδπάδεη 

δηαθνξεηηθέο καζεηηθέο πξνζεγγίζεηο θάζε θνξά. Ζ παξάκεηξνο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο  επηκφξθσζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε καδί κε ηελ 

εθαξκνγή πξαθηηθψλ εθπαηδεπηηθήο δηαθνξνπνίεζεο απνηειεί επίζεο 

εμεηαδφκελν ζεκείν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζηα πιαίζηα δηαρείξηζεο 

ησλ καζεζηαθψλ δηαηαξαρψλ, ψζηε λα γίλεη εάλ θαη  πσο ζρεηίδεηαη ην 

επίπεδν εμεηδίθεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ 

δπζιεμία.  
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                        4.1.Δηζαγσγή 

   
   Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα 

ηεο εξγαζίαο θαζηζηά ζαθέο ηελ ζεκαζία ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο 

ηεο θαηαλφεζεο ηεο δπζιεμίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο.  

πγθεθξηκέλα , απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γίλεηαη 

μεθάζαξν πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζηα δεκνηηθά ζρνιεία γλσξίδνπλ 

επηθαλεηαθά ζηνηρεία γηα ηελ δπζιεμία , σζηφζν ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ληψζνπλ αλαζθάιεηα ζηελ δηδαζθαιία δπζιεθηηθψλ καζεηψλ. Οη έξεπλεο 

επίζεο θαηαδεηθλχνπλ πσο αλάινγα κε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επηκφξθσζε 

αιιά θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο δηακνξθψλνπλ αληηιήςεηο αιιά θαη 

ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο  απέλαληη ζηα  παηδηά πε ππνςία δπζιεμίαο. 

Παξάιιεια, δελ είλαη ιίγα ηα εξεπλεηηθά εγρεηξήκαηα πνπ ηνλίδνπλ ηελ 

χπαξμε νξηζκέλσλ ιαλζαζκέλσλ απφςεσλ γηα ηελ δπζιεμία εθ κέξνπο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε απνηέιεζκα νη ίδηνη λα κελ έρνπλ ίζσο ηα 

θαηάιιεια απνζέκαηα γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο δπζιεμίαο ζηελ ζρνιηθή 

αίζνπζα. 

   Ζ επηκφξθσζε επίζεο θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηηο έξεπλεο, θαζψο 

επηβεβαηψλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ ελεκεξψλνληαη γηα ηηο 

καζεζηαθέο δηαηαξαρέο επαξθψο,    

δελ ληψζνπλ ηελ θαηάιιειε επάξθεηα ζηελ αληηκεηψπηζε θαη παξέκβαζε 

ησλ καζεηψλ πνπ ηηο εθδειψλνπλ, ελψ παξάιιεια δηακνξθψλνπλ θαη ηηο 

αλάινγεο πξνζδνθίεο απέλαληη ζηνπο δπζιεθηηθνχο καζεηέο ζε ζρέζε κε 

ην πψο αληηκεησπίδνπλ ηελ δπζιεμία αιιά θαη ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

γεληθά.. Βαζηδφκελε πάλσ ζε απηέο ηηο παξακέηξνπο θαη, έξρεηαη λα 

πξνζηεζεί ε παξνχζα έξεπλα πνπ εμεηάδεη ηελ θαηαλφεζε ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο γηα ηελ δπζιεμία αιιά θαη επηπιένλ ηνλ 

ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε επηκφξθσζε σο παξάγνληαο γηα ηελ γλψζε, 

αλαγλψξηζε θαη δηαρείξηζε ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ ζηελ ζρνιηθή 

ηάμε. Δίλαη ζεκαληηθή γηαηί βαζίδεηαη ζηα ειιεληθά εθπαηδεπηηθά 

δεδνκέλα, επηρεηξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαγξαθή απφςεσλ γηα ζέκαηα 

εηδηθήο αγσγήο απφ Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο ελψ ζρεηίδεηαη θαη κε 

επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε ησλ 

επξεκάησλ. 

 

 

                     4.1.3.θνπόο έξεπλαο 

   

    Απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα ην γεγνλφο πσο νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί 

ζηνλ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ίζσο δελ είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνη 

κε ην ππφβαζξν ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

απηψλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην, παξφιε ηελ ζπλνιηθή θαη ζπλερή εμέιημε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκάησλ. Δηδηθά γηα ηνλ ρψξν ηεο δπζιεμίαο, νη 

έξεπλεο δελ είλαη επαξθείο ψζηε λα δηακνξθσζεί κηα αληηπξνζσπεπηηθή 

άπνςε ηεο γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο γηα ηελ ζεκαηηθή   

πεξηνρή αιιά θαη ην πψο ηελ δηαρεηξίδνληαη. ηελ νπζία, δελ ππάξρνπλ 

θαη πνιιέο ή ηνπιάρηζηνλ επαξθείο έξεπλεο  πνπ λα ην επηβεβαηψλνπλ.  

   Οκνίσο, ε επηκφξθσζε θαη εηδίθεπζε ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο πνιιέο 

θνξέο είλαη αλχπαξθηε ή ειάρηζηα επαξθήο γηα ηελ θαηάιιειε 

ελεκέξσζε ηνπο γηα ην ζέκα απηφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δηεμήρζε ε 

παξνχζα έξεπλα πνπ επεθηάζεθε ζηνλ ειιεληθά δεδνκέλα  κε γεληθφηεξν 

ζθνπφ  ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο  δπζιεμίαο αιιά θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ξφινπ 

ηεο επηκφξθσζεο πνπ έρνπλ ιάβεη, έηζη ψζηε λα εκπινπηηζηεί ην 

εξεπλεηηθφ πεδίν κε ηα επξήκαηα πξνο ζπδήηεζε. 

    Δπηπξνζζέησο, επηρεηξείηαη  λα δηεξεπλεζεί: 

Α)Πνην είλαη ην επίπεδν γλώζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο 

γηα ηελ δπζιεμία, ηελ αλαγλώξηζε θαη δηαρείξηζή ηεο;   
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Β) Πνηα είλαη ε γλώκε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ επηκόξθσζε πνπ 

έρνπλ ιάβεη ζε επίπεδν ζπνπδώλ αιιά θαη ζε επαγγεικαηηθό επίπεδν; 

Γ)Αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ηνπ ρακεινύ θαη πςεινύ 

επηπέδνπ πξνϋπεξεζίαο αιιά θαη ρακεινύ θαη πςεινύ επηπέδνπ 

επηκόξθσζεο ζηελ  θαηαλόεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο  

γηα ηελ δπζιεμία (γλώζε, αλαγλώξηζε θαη δηαρείξηζε); 

 Γ)Να πξνζδηνξηζηεί πνηνη παξάγνληεο (ζπνπδέο, πξνϋπεξεζία, 

επηκόξθσζε) ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλόεζε ηεο Γπζιεμίαο εθ κέξνπο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο.  

 

 

         4.1.4.Δξεπλεηηθό εξγαιείν θαη θσδηθνπνίεζε 

   Γηα ηε κέηξεζε φισλ ηεο θαηαλφεζεο αιιά θαη ησλ άιισλ 

κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα «Teacher 

awareness of Dyslexia Questionnaire» ηεο Thompson Lynette (2013), ε 

νπνία κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απνηεινχληαλ απφ 7 ζειίδεο θαη 

ζπλνιηθά 71 εξσηήζεηο. πλνιηθά, ην εξγαιείν είρε 6 κέξε, κε ηηο 

εξσηήζεηο λα θαηαλέκνληαη αλάινγα κε ηελ ζεκαηηθή ηνπο ζην θάζε 

ηκήκα.  

      Μαδί κε ηηο εξσηήζεηο, ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη έλα εηζαγσγηθφ 

ζεκείσκα πνπ ελεκέξσλε ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο γηα ην πιαίζην ζην 

νπνίν εληάζζεηαη ην εξσηεκαηνιφγην θαη ηα ζέκαηα ηα νπνία εμεηάδεη. 

ε πεξίπησζε  νπνηαζδήπνηε απνξίαο, θαηαγξάθεθαλ θαη ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ηεο εξεπλήηξηαο γηα νπνηνδήπνηε ελδερφκελν. 

     ην πξώην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππάξρνπλ 12 εξσηήζεηο 

πνπ παξέρνπλ δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα ηελ αθξίβεηα 

πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ 

ππεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο, επηπιένλ 

ζπνπδέο, ηελ ζρέζε εξγαζίαο ηνπο, ηα  έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ Γεληθή 
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αγσγή, έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ Δηδηθή αγσγή θαη έηε  πξνυπεξεζίαο 

ζηελ νξγαληθή ζέζε. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο πεγέο ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο, 

ηελ χπαξμε ηθαλνπνηεηηθήο εκπεηξίαο ζηελ δηδαζθαιία καζεηψλ κε 

δπζιεμία αιιά θαη ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε ζην ίδην ζέκα. 

    ην δεύηεξν κέξνο ππάξρνπλ 23 εξσηήζεηο θαη αλαθέξνληαη ζε 

απφςεηο(facts) είηε αιεζείο είηε ςεπδείο γηα ηελ δπζιεμία. Οη εξσηήζεηο 

απηέο έρνπλ ηξεηο επηινγέο απαληήζεσλ (σζηφ, Λάζνο, Γελ 

Γλσξίδσ/Γελ απαληψ). Όιεο νη πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη έηζη 

θσδηθνπνηήζεθαλ κε σζηφ=3 βαζκνχο, Λάζνο=1 Βαζκφο, Γελ 

γλσξίδσ/δελ απαληψ=2 βαζκνί, εθηφο απφ ηηο πξνηάζεηο 18, 28 θαη 35, νη 

νπνίεο είλαη ιαλζαζκέλεο απφςεηο θαη ην «ζσζηφ» θσδηθνπνηήζεθε κε 1 

βαζκφ θαη ην Λάζνο κε 3 βαζκνχο. Σν πηζαλφ εχξνο ηηκψλ είλαη απφ 23 

έσο 69. Έλα αξθεηά πςειφ ζθνξ πρ 62-67 δείρλεη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ 

πνζνζηφ γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ δπζιεμία ελψ έλα πνζνζηφ 23-30 δείρλεη 

ζρεηηθά κηθξή γλψζε γηα ηελ δπζιεμία. 

      Σν ηξίην κέξνο ηνπ εξγαιείνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε 

ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ ζηελ ηάμε ππάξρνπλ 3 εξσηήζεηο θαη  έρεη 

θσδηθνπνηεζεί κε βάζε ηελ θιίκαθα Likert ( πέληε επηινγέο απαληήζεσλ, 

1=δηαθσλψ απφιπηα, 2=δηαθσλψ, 3= νχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ. 4= 

πκθσλψ, 5= πκθσλψ απφιπηα) .  

      ην ηέηαξην κέξνο ηνπ εξγαιείνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ ζηελ ηάμε, ππάξρνπλ 27 εξσηήζεηο 

ηαμηλνκεκέλεο ζε αλάινγεο παξακέηξνπο. Οη παξάκεηξνη απηνί αθνξνχλ 

ηελ κεζνδνινγία(3 εξσηήζεηο),ηελ  δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο(2 

εξσηήζεηο),ηελ επηθνηλσλία κε γνλείο(2 εξσηήζεηο) ηελ ζπκπεξηθνξά 

ζηελ ηάμε(5 εξσηήζεηο)ηα δηαθνξεηηθά ζηπι κάζεζεο(3 εξσηήζεηο), ηελ 

νξγάλσζε (3 εξσηήζεηο),ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παξάγνληα  θνχξαζεο (7 

εξσηήζεηο)θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ(2 εξσηήζεηο). Καη εδψ 

ζηηο εξσηήζεηο ε θσδηθνπνίεζε έγηλε κε βάζε ηελ θιίκαθα Likert, 

μεθηλνχζε απφ ην 1 κε αλψηαην ην 5, Likert (πέληε επηινγέο απαληήζεσλ, 

1=δηαθσλψ απφιπηα, 2=δηαθσλψ, 3= νχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ. 4= 

πκθσλψ, 5=πκθσλψ απφιπηα). Δμαίξεζε απνηεινχλ νη εξσηήζεηο 52, 

55 θαη 65, πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ αληίζηξνθα δειαδή 5=δηαθσλψ 
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απφιπηα, 4=δηαθσλψ, 3=νχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ. 2= πκθσλψ, 1= 

πκθσλψ απφιπηα), θαζψο απνηεινχλ αξλεηηθέο πξνηάζεηο.  

     ην πέκπην κέξνο ηνπ εξγαιείνπ  πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πξνπηπρηαθήο επηκφξθσζεο εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο πεξηιακβάλεη 3 εξσηήζεηο πνπ έρνπλ 

θσδηθνπνηεζεί κε ηελ θιίκαθα Likert (πέληε επηινγέο απαληήζεσλ, 

1=δηαθσλψ απφιπηα, 2=δηαθσλψ, 3=νχηε ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ. 4= 

πκθσλψ, 5= πκθσλψ απφιπηα). 

    Σέινο, ην έθηνο κέξνο ηνπ εξγαιείνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο πνπ έρνπλ δερζεί νη εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο ζην εξγαζηαθφ ηνπο πιαίζην  θαη πεξηιακβάλεη 3 

εξσηήζεηο πνπ έρνπλ θσδηθνπνηεζεί κε ηελ θιίκαθα Likert (πέληε 

επηινγέο απαληήζεσλ, 1=δηαθσλψ απφιπηα, 2=δηαθσλψ, 3= νχηε 

ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ. 4= πκθσλψ, 5= πκθσλψ απφιπηα). 

    Ζ εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηελ έξεπλα εθηηκήζεθε κε ην ζπληειεζηή Cronbach’s a. Ζ εμέηαζε ηεο 

αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο (internal consistency) δίλεη ζηνλ 

εξεπλεηή πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν κηα θιίκαθα ελφο 

εξγαιείνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηηο ππφινηπεο θιίκαθέο ηνπ θαζψο φζν πην 

κεγάιε παξνπζηάδεηαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Cronbach a, ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη θαη ε αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ εξγαιείνπ. Ζ 

ζπλνρή ησλ εξσηήζεσλ ζπλνιηθά ηνπ εξγαιείνπ   κε ηνλ ζπληειεζηή 

Cronbach's a   θαίλεηαη πσο  είλαη ζε  πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, 

θπκαηλφκελν ζην 0,736, πξάγκα πνπ δείρλεη πσο έρεη ηθαλνπνηεηηθή 

αμηνπηζηία ζαλ εξγαιείν εμέηαζεο ηεο έξεπλαο. 

 

             

            Γηαδηθαζία πιινγήο δεδνκέλσλ 

      Ζ αλαδήηεζε, ηξνπνπνίεζε θαη κεηάθξαζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εκπεηξηθή 

έξεπλα έγηλε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016. Καηά ηελ δηαλνκή, ππήξρε πάληα ε 

θαηάιιειε ελεκέξσζε ηνπ ζρνιηθνχ δηεπζπληή γηα ηνλ ζθνπφ ηεο 
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έξεπλαο, θαη ηελ εζηθή εμαζθάιηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Πξφθεηηαη γηα 

εξγαιείν πνπ εμαζθάιηδε ηελ αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ ελψ βέβαηα 

ηνπο παξαθαινχζε λα απαληήζνπλ κε εηιηθξίλεηα ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ελψ ηα νπνηαδήπνηε απνηειέζκαηα εμαρζνχλ, ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζαξά γηα ηνπο εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο 

ηεο εξγαζίαο.   

    ηελ έξεπλα ινηπφλ ,ζπκκεηείραλ ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο, 

ηφζν γεληθήο φζν θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο.  ην ζχλνιφ ηνπο, ηα 

εξσηεκαηνιφγηα αλέξρνληαη αξηζκεηηθά ζε 100, ηα νπνία επεζηξάθεζαλ 

πιήξσο απαληεκέλα θαη ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα ζηελ δηαδηθαζία 

ζπιινγήο. Σν δείγκα ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηειείηαη θαηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν απφ εθπαηδεπηηθνχο ηφζν γεληθήο φζν θαη εηδηθήο αγσγήο. 

 

 

    Γείγκα 

    Αξρέο Φεβξνπαξίνπ μεθίλεζε ε δηαλνκή ηνπ δηα ρεηξφο  ζε δεκνηηθά 

ζρνιεία ηεο πφιεο ηνπ Αγξηλίνπ, ζην Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο. 

πγθεθξηκέλα, ηα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ ζε έμη ζρνιηθέο κνλάδεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εθ ησλ νπνίσλ, ην έλα ζρνιείν ήηαλ 

δεκνηηθφ ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο ελψ ηα ππφινηπα γεληθήο εθπαίδεπζεο. 

Ζ πεξηνρή φπνπ βξίζθνληαλ ηα ζρνιεία γεληθήο αγσγήο ήηαλ αζηηθή 

κέζα ζην θέληξν ηεο πφιεο, ελψ κφλν ην εηδηθφ ζρνιείν βξηζθφηαλ ιίγν 

πην έμσ ζε εκηαζηηθή πεξηνρή ηεο πφιεο  

   ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζπκκεηείραλ 100 ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί. 

Γηα ηελ αθξίβεηα, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 71%( Ν=71) είλαη 

εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο Δθπαίδεπζεο ελψ κφλν 29% (Ν=29) είλαη 

εθπαηδεπηηθνί ζρνιηθψλ κνλάδσλ εηδηθήο αγσγήο.  Αλαθνξηθά κε ην 

θχιν,  61% ησλ ζπκκεηερφλησλ( Ν=61) είλαη γπλαίθεο, ελψ 39%( Ν=39) 

είλαη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί.  ρεηηθά κε ηελ ειηθία, 40% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (Ν=40) αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 21-30 εηψλ, 

17%(Ν=17) ζηελ νκάδα 31-40 εηψλ, 22(Ν=22%) ζηελ νκάδα 41-50 εηψλ 

ελψ 21% (Ν=21) ζηελ νκάδα 51-60 εηψλ. Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν 
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ζπνπδψλ, 71% (Ν=71) έρνπλ απνθνηηήζεη απφ παηδαγσγηθά ηκήκαηα 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, 27% (Ν=27) είλαη απφθνηηνη παηδαγσγηθψλ 

ηκεκάησλ εηδηθήο αγσγήο ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ 2% (Ν=2) έρνπλ θαη 

κεηαπηπρηαθφ. ηνλ ηνκέα ησλ επηπιένλ ζπνπδψλ, ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 65% (Ν=65) έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξην ζηελ εηδηθή αγσγή, 22% (Ν=22) έρνπλ παξαθνινπζήζεη άιιν 

ζεκηλάξην, 10% (Ν=10) είλαη θάηνρνη δεχηεξνπ πηπρίνπ ελψ έλα κηθξφ 

πνζνζηφ 3% (Ν=3) έρνπλ θάλεη άιιεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. ην πεδίν 

πνπ αθνξά ηνλ ηνκέα εξγαζίαο, 50% ησλ ζπκκεηερφλησλ (Ν=50)  είλαη 

κφληκνη, 49% (Ν=49) είλαη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί ελψ κφλν έλαο ζε 

πνζνζηφ 1% (Ν=1) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ σξνκηζζίσλ.  

    Ζ πξνυπεξεζία ζηελ γεληθή αγσγή έδεημε πσο ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 17% (Ν=17 ) είρε κφλν έλα ρξφλν πξνυπεξεζία ζηελ 

γεληθή αγσγή, 12% (Ν=12) είραλ 3 ρξφληα ζηελ γεληθή αγσγή, 10% 

(Ν=10) δελ είρε θαζφινπ πξνυπεξεζία, ελψ 10% (Ν=10) είρε ππεξεηήζεη 

2 ρξφληα, ελψ  51% (Ν=51) είρε πξνυπεξεζία απφ 4 ρξφληα κέρξη θαη 34. 

Απφ ηελ άιιε, ε πξνυπεξεζία ζηελ εηδηθή αγσγή έδεημε πσο ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην 20% (Ν=20) είρε 2 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο, 19% (Ν=19) είρε έλα ρξφλν ελψ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 19% (Ν=19)  δελ είρε θαλέλα ρξφλν πξνυπεξεζία ζηελ 

εηδηθή αγσγή. ην πεδίν πνπ αθνξά ηελ πξνυπεξεζία ζηελ νξγαληθή 

ζέζε, νη κηζνί ζρεδφλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε πνζνζηφ 51% (Ν=51) 

δελ είρε ππεξεηήζεη ζε νξγαληθή  ζέζε , εθφζνλ απηφ αθνξά κφλν ηνπο 

κφληκνπο δηνξηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη, πσο 12% 

(Ν=12) ππεξέηεζε ζε νξγαληθή ζέζε γηα 5 ρξφληα, 11% (Ν=11) 

ππεξέηεζε ζηελ νξγαληθή 3 ρξφληα , ελψ 8% (Ν=8)ππεξέηεζε 4 ρξφληα. 

     Δμεηάδνληαο ην πεδίν πνπ αθνξά ηηο πεγέο απφ φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, ε 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζε πνζνζηφ 52% (Ν=52) ελεκεξψλεηαη γηα ηα 

ζέκαηα απηά απφ ην δηαδίθηπν, 18% (Ν=18) απφ βηβιία, 13% (Ν=13) απφ 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά  ελψ 9% (Ν=9) απφ ηελ ηειεφξαζε θαη 8% 

(Ν=8) απφ εκεξίδεο/ζπλέδξηα. 

    ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, επίζεο εμεηάδεηαη θαη ην εάλ νη 

ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ «ηθαλνπνηεηηθή εκπεηξία όζνλ αθνξά 
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ηελ δηδαζθαιία καζεηώλ κε δπζιεμία, έλα ελζαξξπληηθφ πνζνζηφ 67% 

(Ν=67)  εμέθξαζε θαηαθαηηθή απάληεζε ελψ 33%ς(Ν=33) απάληεζε 

«φρη». Παξνκνίσο θαη ζηελ εξψηεζε πνπ ξσηά εάλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ζεσξνχλ «πσο έρνπλ ηελ απαξαίηεηε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε γηα λα 

δηδάμνπλ καζεηέο κε δπζιεμία», 75%(Ν=75) ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε 

«λαη» ζηελ εξψηεζε ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ 25% (Ν=25) απάληεζε κε 

άξλεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  
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Πίλαθαο 1: Γείγκα 

  N % 

Φύιν Άξξελ  

Θήιπ                                               

39 

        61 

39 

61 

Ζιηθηαθή Οκάδα 21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

60 θαη άλσ 

         40 

         17 

         22 

         21 

          - 

40 

17 

22 

21 

- 

Τπεξεηείηε σο Δθπαηδεπηηθφο Γεληθνχ 

ζρνιείνπ 

Δθπαηδεπηηθφο ρνιηθψλ 

κνλάδσλ Δηδηθήο Αγσγήο 

71 

 

        29  

71 

  

 29 

Δπίπεδν ζπνπδώλ  Παηδαγσγηθφ δεκνηηθήο 

εθπαίδεπζεο 

Παηδαγσγηθφ ηκήκα 

εηδηθήο αγσγήο 

 Μεηαπηπρηαθφ 

71 

 

        27 

 

         2 

71 

 

27 

 

2 

Δπηπιένλ πνπδέο  Γεχηεξν πηπρίν 

εκηλάξην ζηελ εηδηθή  

Αγσγή 

Άιιν ζεκηλάξην 

Άιιεο κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο 

  10 

         

        65 

        22 

         3  

  

10 

  

 65 

 22 

 3 

  

ρέζε εξγαζίαο                             

 

 Μφληκνο/ε 

Αλαπιεξσηήο/ηξηα 

Χξνκίζζηνο/ηα 

50 

49 

1  

50 

49 

 1 

Έηε πξνϋπεξεζίαο 

ηελ Γεληθή Αγσγή 

0 ρξφληα 

1 ρξφλν 

2 ρξφληα 

3 ρξφληα 

Απφ 4 κέρξη θαη 34 ρξφληα 

        10 

        17 

        10 

        12 

        51 

10 

17 

10 

 12 

 51 

Έηε πξνϋπεξεζίαο 

ηελ Δηδηθή Αγσγή 

 0 ρξφλν 

 1 ρξφλν 

 2ρξφληα 

19 

19 

20 

19 

19 

19 

Έηε πξνϋπεξεζίαο 

ηελ νξγαληθή ζέζε 

 0 ρξφληα 

3ρξφληα 

4ρξφληα 

5ρξφληα 

51 

11 

8 

12  

51  

11 

8 

12 

Πεγέο Δλεκέξσζε γηα ζέκαηα 

Δηδηθήο αγσγήο 

Βηβιία 

Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

Γηαδίθηπν 

Σειεφξαζε 

Ζκεξίδεο ζπλέδξηα 

        18 

13 

52 

9 

8 

18 

13 

52 

9 

8 

Ηθαλνπνηεηηθή εκπεηξία 

ηελ δηδαζθαιία παηδηώλ  

κε δπζιεμία 

Ναη 

Όρη 

67 

33 

67 

33 

Απαξαίηεηε επηζηεκνληθή 

Καηάξηηζε γηα δηδαζθαιία 

καζεηώλ κε δπζιεμία 

Ναη                                                75 

Όρη                                                25 

 

75 

25 
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            ηαηηζηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία 

   Μεηά ηελ ζπιινγή ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, αθνινπζεί  ην 

ζηάδην ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο γηα ηελ εμαγσγή εξεπλεηηθψλ 

επξεκάησλ.(Καηζήο, ηδεξίδεο & Δκβαισηήο, 2010). Πξνθεηκέλνπ λα 

αλαιπζνχλ νη κεηαβιεηέο ηνπ εξγαιείνπ θαη λα εμαρζνχλ απνηειέζκαηα 

πνπ ζα δψζνπλ απαληήζεηο ζηα πξναλαθεξζέληα εξσηήκαηα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS , version 23.0 (ηαηηζηηθφ 

Παθέην γηα Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο-Statistical Package for Social 

Sciences). 

    Αξρηθά , πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθεί κηα βαζηθή ηδέα ησλ απαληήζεσλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή , έηζη 

ψζηε λα δεισζνχλ βαζηθά πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ησλ απαληήζεσλ. Σν 

πξψην βήκα ινηπφλ απνηεινχλ ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία(κέζνο φξνο –ηππηθή απφθιηζε) αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.   

     Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε χπαξμε δηαθνξάο κέζσλ φξσλ 

κεηαμχ δχν νκάδσλ πξνο κηα εμαξηεκέλε κεηαβιεηή,  ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο Anova κε έλαλ παξάγνληα (One way Anova). 

ηελ ζηαηηζηηθή, σο  επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p ηνπ ειέγρνπ 

νξίδνληαη νη  ηηκέο 0.05, 0.01 θαη 0.001. Οη ηηκέο απηέο ζεσξνχληαη 

απνιχησο βαζηθέο, νλνκάδνληαη «επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

(statistical significance level) θαη αθνξνχλ ην αλψηαην επηηξεπηφ φξην 

ηπραηφηεηαο. Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ πσο γηα θάζε έξεπλα είλαη ζεκαληηθφ 

ν εξεπλεηήο λα έρεη θαζνξίζεη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. 

ε θάζε πεξίπησζε, επηζεκαίλεηαη ελδεηθηηθά πσο  φηαλ ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο p, φπσο απηφ εμάγεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο, 

είλαη κηθξφηεξν ησλ παξαπάλσ θξίζηκσλ ηηκψλ, δειψλεηαη χπαξμε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο ή δηαθνξάο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

    Ζ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο   ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κειέηε ηνπ 

ηέηαξηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, φπσο δηαηππψζεθε ζηνπο ζηφρνπο 

ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.  
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4.4.ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 
 

 

 

 

Πξώην εξεπλεηηθό εξώηεκα:  

 

 

Γηεξεύλεζε ηνπ επηπέδνπ γλώζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα 

ηελ Γπζιεμία αιιά θαη αλαγλώξηζε θαη δηαρείξηζε απηήο   
 

  

    ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη, αθνινπζεί κηα θαηαγξαθή ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε ηελ 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ εμεηάδνληαη ζην 

εξγαιείν. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα θάζε παξάκεηξν θαηαλφεζεο ηεο 

δπζιεμίαο πνπ εμεηάδεηαη, ζα πξνεγείηαη έλαο πίλαθαο κε ηα πεξηγξαθηθά 

ζηνηρεία (κέζνο φξνο-ηππηθή απφθιηζε) αιιά θαη κε ηα πνζνζηά ησλ 

απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θάζε εξψηεζε, φπσο απηνί 

απάληεζαλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαιχνληαη ελδεηθηηθά ηα πην βαζηθά 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαγξαθή. Οη παξάκεηξνη πνπ 

ζα εμεηαζηνχλ αθνξνχλ ην επίπεδν γλψζεο γηα ηελ δπζιεμία, ηελ 

αλαγλψξηζε, ηελ κεζνδνινγία, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

γνλείο, ηελ ζπκπεξηθνξά ζηελ ηάμε, ηα ζηπι κάζεζεο, ηελ  νξγάλσζε, 

ηελ θνχξαζε θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ.  

    Κξίζεθε επίζεο  νξζφ πξψηα  λα παξαηεζεί ε ζπλνιηθή αλάιπζε ησλ 

κέζσλ φξσλ θαη ηππηθψλ απνθιίζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ απαληήζεσλ θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ εκπεξηζηαησκέλα θαη πην αλαιπηηθά νη 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ θάζε κέξνο ηνπ εξγαιείνπ θαη ηα απνηειέζκαηα. 
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πλνιηθή εθηίκεζε πεξηγξαθηθώλ ζηνηρείσλ εξγαιείνπ 

 
Πίλαθαο  2: Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα θάζε παξάκεηξν μερσξηζηά 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δπζιεμίαο θαη ζπλνιηθφ κέζνο φξνο  θαηαλφεζεο ηεο 

δπζιεμίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   Πξηλ γίλεη εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ησλ θάζε παξακέηξσλ 

μερσξηζηά, πξνεγείηαη κηα ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ φπσο 

απηά θαηαγξάθεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο . Όπσο θαίλεηαη θαη απφ 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 2), ζην ζχλνιφ ηνπο, νη εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ γεληθά ηελ θαηαλφεζε ηεο δπζιεμίαο (γλψζε- αλαγλψξηζε- 

δηαρείξηζε) δηακνξθψλνπλ έλα ζπλνιηθφ κέζν φξν 172,06 απφ ηηο 

απαληήζεηο  100 ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζίαζαλ ζρεηηθά 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα γηα  ηελ γλψζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δπζιεμίαο. Γηα 

ηελ  ηππηθή απφθιηζε ζεκεηψλεηαη πσο βξίζθεηαη  πεξίπνπ ζην 7,48. 

Φαίλεηαη πσο δελ πξφθεηηαη γηα ηξνκεξά κεγάιε απφθιηζε ζηηο 

απαληήζεηο ηνπ εξγαιείνπ εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο νη 

απαληήζεηο ηνπο θπκαίλνληαλ ζηα ίδηα επίπεδα.  Δηδηθφηεξα , ν κέζνο 

φξνο γηα ην επίπεδν γλψζεο ηεο δπζιεμίαο βξίζθεηαη 58,87 ελψ ε ηππηθή 

ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΓΤΛΔΞΗΑ   M.O T.A 

Γλώζε 

Γπζιεμίαο(Μέγηζην:67) 
58,87 4,11 

Αλαγλώξηζε(Μέγηζην:15) 11,22 1,36 

Μεζνδνινγία(Μέγηζην:15) 11,45 1,43 

Αμηνιόγεζε(Μέγηζην:10) 8,29 1,15 

Γνλείο(Μέγηζην:10) 7,61 1,22 

πκπεξηθνξά (Μέγηζην:25) 18,59 1,82 

ηπι κάζεζεο( Μέγηζην:15) 11,68 1,49 

Οξγάλσζε ( Μέγηζην:15) 9,82 1,50 

Κνύξαζε   ( Μέγηζην: 35) 27,90 1,94 

Απηνπεπνίζεζε( Μέγηζην :10) 6,63 0,86 

ΤΝΟΛΟ ( Μέγηζην :193) 172,06 7,48 
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απφθιηζε ζην 4,11, ελψ νη αληίζηνηρεο κεηξήζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε 

είλαη 11,22(Μ.Ο) θαη 1,36(Σ.Α). Γηα ηελ κεζνδνινγία ν κέζνο φξνο 

ζεκεηψλεηαη πεξίπνπ ζην ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ 11,45 κε ηππηθή 

απφθιηζε 1,43, ελψ  ε παξάκεηξνο ηεο αμηνιφγεζεο ζεκεηψλεη κέζν φξν 

8,29 κε ηππηθή απφθιηζε 1,15. πλερίδνληαο, ε παξάκεηξνο ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο θαηαγξάθεη κέζν φξν 7,61 κε ηππηθή 

απφθιηζε 1,22 ,ε παξάκεηξνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ ηάμε  εμάγεη κέζν 

φξν 18,59 κε ηππηθή απφθιηζε 1,82 θαη ηα δηαθνξεηηθά ζηπι κάζεζεο 

ζεκεηψλνπλ 11,68 κέζν φξν θαη 1,49 ηππηθή απφθιηζε.     

    Σέινο, ε παξάκεηξνο ηεο νξγάλσζεο ζεκεηψλεη κέζν φξν  9,82 θαη 

ηππηθή απφθιηζε 1,82, ελψ ε αληηκεηψπηζε ηεο θνχξαζεο 27,90 θαη 

ηππηθή απφθιηζε 1,94 θαη ε απηνπεπνίζεζε 6,63 θαη 0,86 αληίζηνηρα. 

εκαληηθφ είλαη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο πσο ζην ζχλνιν εμέηαζεο ησλ 

παξακέηξσλ, δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ αθνξνχζαλ ηηο παξακέηξνπο ηνπ εξγαιείνπ. 

 

 

 

Πίλαθαο  3:  Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα θάζε παξάκεηξν μερσξηζηά 

γηα ηελ επηκφξθσζε  θαη ζπλνιηθφ κέζνο φξνο  γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επηκφξθσζεο 

 

  

 

 

 

 

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Μ.Ο Σ.Α 

Δπηκόξθσζε 1(πξνπηπρηαθή, Μέγηζην: 15) 9,77 2,19 

Δπηκόξθσζε 2(εξγαζηαθή, Μέγηζην: 15) 10,45 2,29 

ΤΝΟΛΟ ( Μέγηζην: 15) 20,22 3,82 
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    Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πξσηνβάζκηαο ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν , ν κέζνο φξνο   θπκαίλεηαη ζην 

9,77 κε ηππηθή απφθιηζε 2,19 πξάγκα πνπ δειψλεη πσο ν κέζνο φξνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζεκείσζε κέηξηα πνζνζηά 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ επηκφξθσζε φπσο εμεηάδεηαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Ζ εξγαζηαθή επηκφξθσζε επίζεο ζπγθεληξψλεη 

κέζν φξν 10,45 ,θαη κε ηππηθή απφθιηζε 2,29. Δπνκέλσο, νη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη αξθεηά επηθπιαθηηθνί φζνλ αθνξά ηελ επηκφξθσζε, 

θαη απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ ζπλνιηθή ηππηθή απφθιηζε πνπ 

βξίζθεηαη ζην 3,82, πξάγκα πνπ δείρλεη πσο νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ 

ζην ίδην πεξίπνπ κήθνο θχκαηνο.  

    Αθνινπζνχλ ζηε ζπλέρεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο αλαιπηηθά 

πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα θάζε παξάκεηξν πνπ εμεηάδεη ην εξγαιείν 

ζρεηηθά κε κέζνπο φξνπο  θαη ηππηθέο απνθιίζεηο αλά εξψηεζε θαη κε ηα 

πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θάζε πξφηαζε πνπ 

αθνξά ηελ δπζιεμία θαη ηελ επηκφξθσζε.  
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Δπίπεδν Γλψζε ηεο Γπζιεμίαο  
   

 Αλαθνξηθά κε ηηο πξνηάζεηο πνπ εμεηάδνπλ ην επίπεδν γλψζεο γηα ηελ 

δπζιεμία, ε ζπλνιηθή γλψζε ππνινγίζηεθε κε κηα ζπλνιηθή βαζκνινγία 

αλάινγα κε ηελ θσδηθνπνίεζε πνπ έρνπλ ιάβεη νη πξνηάζεηο θαη φπσο 

αλαθέξεηαη πην πάλσ. Οη απαληήζεηο έρνπλ θσδηθνπνηεζεί κε ηνλ εμήο 

ηξφπν: 

Α)  νη πξνηάζεηο πνπ είλαη ζσζηέο θσδηθνπνηνχληαη κε σζηφ=3, 

Λάζνο=1, Γελ γλσξίδσ/δελ απαληψ=2 

Β) νη ιάζνο πξνηάζεηο(πξφηαζε 18,28,35) θσδηθνπνηνχληαη σζηφ=1, 

Λάζνο=3, Γελ γλσξίδσ/δελ απαληψ=2 

     Παξαθάησ θαίλνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο αλά 

πξφηαζε  ζρεηηθά κε ην κέξνο φπνπ εμεηάδεηαη ε γλψζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ δπζιεμία. Όιεο νη εξσηήζεηο θπκαίλνληαη κε έλαλ 

ηθαλνπνηεηηθφ κέζν φξν πνπ ηείλεη λα πιεζηάζεη ην 3 πνπ είλαη γηα ηελ 

θάζε εξψηεζε πνπ είλαη θαη ν αλψηεξνο βαζκφο Δπνκέλσο , ε γλψζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο βξίζθεηαη ζε ελζαξξπληηθά 

πςειφ επίπεδν, γλσξίδνπλ γηα ηελ δπζιεμία , σζηφζν θάπνηα ζεκεία 

πξέπεη λα ηνληζηνχλ ηδηαίηεξα. Δηδηθά γηα ηελ εξψηεζε «νη άλζξσπνη πνπ 

είλαη πνιχ επθπείο κπνξεί λα είλαη δπζιεθηηθνί», ζεκεηψζεθε κέζνο φξνο 

1,95 ελψ γηα ηελ εξψηεζε «ηα δπζιεθηηθά παηδηά δπζθνιεχνληαη λα 

θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηη ελλννχλ νη άιινη φηαλ κηινχλ, ν κέζνο φξνο 

θπκαίλεηαη ζην 1,98. Απηέο νη δχν πξνηάζεηο είλαη θαη απηέο κε ηνλ 

ρακειφηεξν κέζν φξν φπσο θαηαγξάθεηαη ζηνλ παξαπάλσ ελδεηθηηθφ 

πίλαθα. 
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Πίλαθαο 4: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο παξακέηξνπ επηπέδνπ γλώζεο 

ηεο δπζιεμίαο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο (αλά πξόηαζε) θαη 

Πνζνζηά απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ αλά εξώηεζε 

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο 

απνθιίζεηο γλώζε ηεο 

δπζιεμίαο από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο (αλά πξόηαζε) 

Μ.Ο Σ.Α Πνζνζηά απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ αλά εξώηεζε 

 
    σζηό  Λάζνο  ΓΓ/ΓΑ 

  Ζ δπζιεμία είλαη κηα 

καζεζηαθή δπζθνιία πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζην γισζζηθφ 

θνκκάηη 

2,86 0,51 93% 7% - 

Οη καζεηέο κε δπζιεμία ζπρλά 

αληηκεησπίδνπλ                                               

δπζθνιία ζηελ νξζνγξαθία 

2,96 0,28 98% 2% - 

Οη καζεηέο κε δπζιεμία ζπρλά                                                                      

αληηκεησπίδνπλ  δπζθνιία ζηελ 

γξαπηή  παξαγσγή 

2,98 0,20  99% 1% - 

Οη καζεηέο κε δπζιεμία ζπρλά                                                                    

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηελ 

πξνθνξά ιέμεσλ 

2,16 0,88 48% 32% 20% 

Ζ δπζιεμία επεξεάδεη ην άηνκν  

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ                                                                       
2,61 0,68 72% 11% 17% 

  Οη αθξηβείο αηηίεο ηεο 

δπζιεμίαο                                                                      

είλαη μεθάζαξεο                                                                                                

2,63 0,52 2% 65% 33% 

  Πεξίπνπ ην 10%  ηνπ 

καζεηηθνχ                                                                  

πιεζπζκνχ  παξνπζηάδεη  

δπζιεμία                                                                   

2,33 0,62 41% 8% 51% 

  Σα αγφξηα έρνπλ πην ζπρλά                                                                         

δπζιεμία  απφ ηα θνξίηζηα                                                                           
2,25 0,53 50% 5% 65% 

Σα δπζιεθηηθά παηδηά 

δπζθνιεχνληαη                                                             

λα εθθξαζηνχλ πξνθνξηθά                                                                               

2,30 0,83 54% 24% 22% 

  Σα δπζιεθηηθά παηδηά 

δπζθνιεχνληαη λα                                                          

θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηη 

ελλννχλ νη άιινη φηαλ κηινχλ                                     

1,98 0,81 32% 34% 34% 

  Οη άλζξσπνη πνπ είλαη πνιχ 

επθπείο                                                               

κπνξεί λα είλαη δπζιεθηηθνί                                                                             

1,95 0,80 30% 33% 35% 

   Ζ δπζιεμία είλαη θιεξνλνκηθή:                                                                     

νη δπζιεθηηθνί γνλείο είλαη 

πηζαλφ λα απνθηήζνπλ παηδηά κε 

δπζιεμία             

2,45 0,61 66% 21% 13% 



 
 

143 
 

 

 . 

       Όπσο θαίλνληαη  θαη απφ ηα πνζνζηά ησλ παξαπάλσ απαληήζεσλ , 

είλαη πξνθαλέο ζρεδφλ γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πσο ε δπζιεμία 

αθνξά καζεζηαθή δπζθνιία ζην γισζζηθφ θνκκάηη κε εκπφδηα ζηελ 

  Ζ δπζιεμία κπνξεί λα 

επεξεάζεη                                                                     

ηελ απηνεηθφλα ελφο αηφκνπ                                                                         

2,78 0,61 88% 10% 2% 

  Οη δπζιεθηηθνί καζεηέο 

θαηαιήγνπλ λα  ληψζνπλ                                             

πην «αλφεηνη» θαη «ιηγφηεξν 

ηθαλνί» απφ φηη κπνξεί λα είλαη                         

2,84 ,50 90% 6% 4% 

Ζ δηάγλσζε γηα ηε δπζιεμία 

κπνξεί                                                                  

λα παξαζρεζεί κφλν απφ 

εθπαηδεπκέλν εηδηθφ                                                  

2,81 ,52 87% 6% 7% 

  Οη δπζιεθηηθνί καζεηέο                                                                                 

κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ αλάπνδα                                                                      
2,40 ,60 46% 6% 48% 

  Οη δπζιεθηηθνί καζεηέο 

δπζθνιεχνληαη λα                                                      

απνκλεκνλεχνπλ  ζχκβνια 

γξαθεκάησλ θαη ηνπο                                                        

 ήρνπο ηνπο θαη λα  αλαπηχμνπλ 

κλήκε ιέμεσλ                                                

2,73 ,58 80% 7% 13% 

  Ζ επίζεκε αμηνιφγεζε ηεο 

αλάγλσζεο ,                                                         

γιψζζαο θαη γξαθήο είλαη ν 

κφλνο ηξφπνο γηα  

λα επηβεβαησζεί ε δηάγλσζε 

  γηα ππνςία δπζιεμίαο        

2,71 ,57 77% 6% 17% 

   Ζ δπζιεμία κπνξεί λα ζπλδεζεί 

κε άιιεο καζεζηαθέο                                     

δπζθνιίεο φπσο Γηαηαξαρή 

Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο  ή  

Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 

Πξνζνρήο  θαη 

Τπεξθηλεηηθφηεηαο                         

2,66 ,57 76% 12% 12% 

Πνιιά δπζιεθηηθά άηνκα είλαη                                                                         

ηδηαίηεξα ηαιαληνχρα ζηηο 

ηέρλεο                                                                  

2,23 ,66 71% 5% 24% 

  Ζ δπζιεμία κπνξεί λα 

επεξεάζεη αξλεηηθά                                                      

ηηο κειινληηθέο εξγαζηαθέο   

πξννπηηθέο ηνπ αηφκνπ                                                                               

2.69 ,69 36% 13% 51% 

  Ζ δπζιεμία είλαη αλχπαξθηε :                                                                          

είλαη κφλν κηα δηθαηνινγία γηα 

ηελ ηεκπειηά                                                  

2,92 ,30 82% 13% 5% 

Οη δπζιεθηηθνί καζεηέο 

κπνξνχλ λα σθειεζνχλ                                     

αλ ηνπο  δνζεί επηπιένλ ρξφλνο 

ζηηο εμεηάζεηο ή ζηα ηεζη.                              

2.64 ,68 93% 1% 6% 
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γξαπηή παξαγσγή θαη θαηαλφεζε. εκεία ζπδήηεζεο απνηεινχλ ε 

εξψηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δπζθνιία ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαζψο 

ππάξρεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ άγλνηαο (ΓΓ/ΓΑ=20%) αιιά θαη 

ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ (Λ=30%). εκαληηθφ πνζνζηφ ιαλζαζκέλσλ 

απαληήζεσλ σζηφζν παξνπζηάδεη θαη ε εξψηεζε «νη αθξηβείο αηηίεο ηεο 

δπζιεμίαο είλαη μεθάζαξεο» φπνπ ην 63% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε 

«ιάζνο», θαζψο πξνθαλψο δελ γλσξίδνπλ πσο ε δπζιεμία απνηειεί 

βηνινγηθή θαηαβνιή πνπ δελ νθείιεηαη ζε εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία ή 

βιάβε.  

    Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην πνζνζηφ 65% ησλ απαληήζεσλ ζηελ 

εξψηεζε πνπ αθνξά ην γεγνλφο πσο ηα «αγφξηα έρνπλ πην ζπρλά 

δπζιεμία απφ ηα θνξίηζηα» ελψ 51% δελ γλσξίδεη πσο πεξίπνπ 10-15% 

ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα δπζιεμίαο. 

Παξάιιεια,  νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα κελ γλσξίδνπλ ζε πνζνζηφ 

34% γηα ηελ πιήξεο θαηαλφεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ εθ κέξνπο ησλ 

δπζιεθηηθψλ καζεηψλ. Σέινο, αλαζθάιεηα ζηελ γλψζε εκθαλίδεηαη θαη 

ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ εξψηεζε « νη δπζιεθηηθνί καζεηέο 

κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ αλάπνδα» (ΓΓ/ΓΑ=48%) θαη « ε δπζιεμία κπνξεί 

λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο κειινληηθέο εξγαζηαθέο πξννπηηθέο ηνπ 

αηφκνπ» (51%). Με πξνζεθηηθφηεξε εμέηαζε επνκέλσο, ελψ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεκεηψλνπλ ζεκαληηθά πνζνζηά ζηελ ζπλνιηθή γλψζε γηα 

ηελ δπζιεμία, ε αζάθεηα ζε θάπνηα κέξε θαη εξσηήζεηο θαη ε άγλνηα 

δηαθαίλνληαη ηδηαίηεξα .  

    Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ εμάγνληαη ηα εμήο απνηειέζκαηα 

,φπσο θαίλνληαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη αθνξνχλ ηνλ κέζν 

φξν(mean) θαη ηηο ηππηθέο απνθιείζεηο(standard deviation). 

πγθεθξηκέλα, σο πξνο ην επίπεδν γλψζεο γηα ηελ Γπζιεμία, πξνθχπηεη 

πσο ζε γεληθέο γξακκέο νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

έρνπλ κέηξην πξνο πνιχ θαιφ επίπεδν γλψζεο γηα ηελ καζεζηαθή απηή 

δπζθνιία.  
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Αλαγλψξηζε ηεο Γπζιεμίαο 

 

Πίλαθαο 5: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο παξακέηξνπ αλαγλώξηζεο ηεο 

δπζιεμίαο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο (αλά πξόηαζε) θαη πνζνζηά 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ αλά εξώηεζε 

 

(εκείσζε)  

ΓΑ : Γηαθσλψ Απφιπηα 

Γ:   Γηαθσλψ 

Ο/ΟΓ: Οχηε ζπκθσλψ/ νχηε δηαθσλψ 

:πκθσλψ 

Α: πκθσλψ απφιπηα 

 

   Γίλεηαη θαλεξφ ινηπφλ, απφ ηα απνηειέζκαηα ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο 

πσο νη πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ 

ηνπο καζεηέο κε δπζιεμία. ε γεληθέο γξακκέο, ε αλαγλψξηζε ησλ 

δπζιεθηηθψλ καζεηψλ ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα, παξνπζηάδεη κέηξηα πξνο 

ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά. πγθεθξηκέλα, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο 

απνθιίζεηο γηα ηελ 

αλαγλώξηζε θαη δηαρείξηζε ηεο 

δπζιεμίαο ζηελ ζρνιηθή 

ηάμε(αλά πξόηαζε) 

Μ.Ο Σ.Α Πνζνζηά επηινγήο απαληήζεσλ αλά 

πξόηαζε 

   ΓΑ Γ Ο/ΟΓ  Α 

 Μπνξψ λα αλαγλσξίζσ ηα 

ζπκπηψκαηα/ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο δπζιεμίαο                                                   

3,61 ,58 - 1% 4% 54% 4% 

Μπνξψ λα αλαγλσξίζσ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά    ελφο 

δπζιεθηηθνχ παηδηνχ ζε                                                                     

αληίζεζε κε απηά ελφο καζεηή 

πνπ έρεη αξγφ ξπζκφ κάζεζεο 

3,83 ,49 - 1% 19% 76% 4% 

Μπνξψ λα αλαγλσξίζσ έλαλ 

καζεηή πνπ ρξεηάδεηαη  

δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε 

ζρεηηθά κε ηελ δπζιεμία 

3,78 ,61 1% 1% 23% 69% 6% 
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54%(Ν=54) απαληνχλ «ζπκθσλψ» ζηελ εξψηεζε « κπνξψ  λα 

αλαγλσξίζσ ηα ζπκπηψκαηα/ραξαθηεξηζηηθά ηεο δπζιεμίαο», ελψ αθφκα 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ 76%(Ν=76) , κπνξεί λα δηαρσξίζεη «ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο δπζιεθηηθνχ παηδηνχ ζε ζρέζε κε απηά ελφο καζεηή 

κε αξγφ ξπζκφ κάζεζεο. Οκνίσο, 69%(Ν=69) απαληά επίζεο κε 

«ζπκθσλψ» ζηελ εξψηεζε « κπνξψ λα αλαγλσξίζσ έλα καζεηή πνπ 

ρξεηάδεηαη δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηελ δπζιεμία» . 

Αμηνζεκείσην είλαη λα αλαθεξζεί πσο  γηα ηηο δχν πξψηεο εξσηήζεηο δελ 

έρεη απαληήζεη θαλείο «δηαθσλψ απφιπηα». 
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Γηαρείξηζε ηεο Γπζιεμίαο 

Μεζνδνινγία 

 

Πίλαθαο 6: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο παξακέηξνπ δηαρείξηζεο ηεο κεζνδνινγίαο  

ηεο δπζιεμίαο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο (αλά πξόηαζε) θαη πνζνζηά 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ αλά εξώηεζε 

 (εκείσζε)  

ΓΑ : Γηαθσλψ Απφιπηα 

Γ:   Γηαθσλψ 

Ο/ΟΓ: Οχηε ζπκθσλψ/ νχηε δηαθσλψ 

:πκθσλψ 

Α: πκθσλψ απφιπηα 

 

Μέζνη όξνη θαη 

ηππηθέο απνθιίζεηο 

γηα ηελ αλαγλώξηζε 

θαη δηαρείξηζε ηεο 

δπζιεμίαο ζηελ 

ζρνιηθή ηάμε(αλά 

πξόηαζε) 

 

Μ.Ο  Σ.Α Πνζνζηά απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ αλά εξώηεζε(%) 

 
  ΓΑ Γ Ο/

ΟΓ 

 Α 

Πεξηνξίδσ ηνλ 

αξηζκφ ησλ                                                               

νδεγηψλ /εληνιψλ 

πνπ παξέρσ θάζε 

θνξά 

3,69 0,76 1% 5% 28% 56% 10% 

Δπηηξέπσ ζηνπο 

δπζιεθηηθνχο 

καζεηέο λα θάζνληαη                           

 θνληά ζε θεληξηθφ 

ζεκείν κέζα  ζηελ 

ηάμε 

3,70 0,68 1% 2% 31% 58% 8% 

  Πξνζπαζψ  λα 

επαλαιακβάλσ                                                                

κηα ζεηξά  απφ 

νδεγίεο ζε 

θαηάιιεια                                                    

ζεκεία  θαηά ηηο 

πξαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο                                           

4,06 0,50 1% - 4% 82% 13% 
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   Όπσο θαη ζηελ παξάκεηξν ηεο αλαγλψξηζεο, έηζη θαη ζηελ παξάκεηξν 

ηεο κεζνδνινγίαο ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ ζρνιηθή ηάμε, ηα επξήκαηα 

θπκαίλνληαη απφ κέηξηα κέρξη πνιχ θαιά. Πην αλαιπηηθά, 56% (Ν=56) 

ησλ ζπκκεηερφλησλ απαληνχλ κε «ζπκθσλψ» ζηελ εξψηεζε « πεξηνξίδσ 

ηνλ αξηζκφ ησλ νδεγηψλ/εληνιψλ πνπ παξέρσ θάζε θνξά», σζηφζν 28% 

(Ν=28) ζηελ ίδηα εξψηεζε δειψλεη νπδέηεξε ζηάζε. ρεηηθά κε ηελ 

εξψηεζε «Δπηηξέπσ ζηνπο δπζιεθηηθνχο καζεηέο λα θάζνληαη                   

θνληά ζε θεληξηθφ ζεκείν κέζα  ζηελ ηάμε»,  νη απαληήζεηο θπκαίλνληαη 

ζε παξφκνηα πνζνζηά κε 58%  λα απαληνχλ «ζπκθσλψ» θαη 31% λα 

απαληά « νχηε δηαθσλψ/ νχηε ζπκθσλψ». Απφ ηελ άιιε, αμηνζεκείσην 

είλαη ην πνζνζηφ 82% (Ν=82) κε βάζε ην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπκθσλνχλ «λα επαλαιακβάλνπλ νξζά ηηο νδεγίεο» ψζηε λα ηηο 

θαηαλννχλ νη δπζιεθηηθνί καζεηέο ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο. Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ ζρεηηθά θαιή κεζνδνινγία θαη ζρνιηθή πξαθηηθή 

έηζη ψζηε ε δηδαζθαιία λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη θαη ζηελ κάζεζε 

ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ.   

 

Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο 

 

Πίλαθαο 7: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο παξακέηξνπ δηαρείξηζεο ηεο αμηνιόγεζεο  

ηεο δπζιεμίαο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο(αλά πξόηαζε) θαη πνζνζηά 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ αλά εξώηεζε 

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο 

απνθιίζεηο γηα ηελ αλαγλώξηζε 

θαη δηαρείξηζε ηεο δπζιεμίαο 

ζηελ ζρνιηθή ηάμε(αλά 

πξόηαζε) 

M.O  T.A Πνζνζηά απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ αλά εξώηεζε(%) 

 
Mean ST.D ΓΑ Γ Ο/

ΟΓ 

 Α 

 Πξνζζέησ ζεηηθά   ζρφιηα                                                                                                

ζηελ αμηνιφγεζε εξγαζηψλ                                                                     
4,05 0,64 1% 1% 9% 70% 19% 
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(εκείσζε)  

ΓΑ : Γηαθσλψ Απφιπηα 

Γ:   Γηαθσλψ 

Ο/ΟΓ: Οχηε ζπκθσλψ/ νχηε δηαθσλψ 

:πκθσλψ 

Α: πκθσλψ απφιπηα 

     

     Γηα ηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο ,νη εξσηήζεηο εκθαλίδνπλ πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθνχο κέζνπο φξνπο φπσο παξνπζηάδνληαη θαη ζηνλ παξαπάλσ 

πίλαθα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην πνζνζηφ ηάμεσο 70% (Ν=70)ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ,κε βάζε ην νπνίν ζπκθσλνχλ ζηελ πξφηαζε «πξνζζέησ 

ζεηηθά ζρφιηα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ» θαη 19% (Ν=19) 

απαληνχλ «ζπκθσλψ απφιπηα» ζηελ εξψηεζε απηή. ηελ εξψηεζε  

«Δπηθεληξψλνκαη ζηελ αηνκηθή πξφνδν ηνπ  δπζιεθηηθνχ καζεηή ρσξίο 

λα  ηνλ ζπγθξίλσ κε ηελ ππφινηπε ηάμε» 35% (Ν=35) απαληνχλ 

«ζπκθσλψ απφιπηα» θαη 56% (Ν=56) δειψλνπλ «ζπκθσλψ». 

     Τπνδειψλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο ιακβάλνπλ 

ζνβαξά ππφςηλ ηνλ παξάγνληα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο αηνκηθήο πξνφδνπ 

ηνπ θάζε καζεηή  θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, εηδηθά φηαλ ζηελ ηάμε 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπηθεληξψλνκαη ζηελ αηνκηθή 

πξφνδν ηνπ  δπζιεθηηθνχ καζεηή 

ρσξίο λα  ηνλ ζπγθξίλσ κε ηελ 

ππφινηπε ηάμε                                                          

4,24 0,68 1% - 8% 56% 35% 
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 πλεξγαζία κε ηνπο γνλείο 

 Πίλαθαο 8: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο παξακέηξνπ δηαρείξηζεο ηεο ζπλεξγαζίαο 

κε ηνπο γνλείο ησλ δπζιεθηηθώλ καζεηώλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο (αλά πξόηαζε) θαη 

πνζνζηά απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ αλά πξόηαζε 

 (εκείσζε)  

ΓΑ : Γηαθσλψ Απφιπηα 

Γ:   Γηαθσλψ 

Ο/ΟΓ: Οχηε ζπκθσλψ/ νχηε δηαθσλψ 

:πκθσλψ 

Α: πκθσλψ απφιπηα 

 

     ε  ελζαξξπληηθά πνζνζηά βξίζθνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ παξάκεηξν ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο ησλ 

δπζιεθηηθψλ παηδηψλ. Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, 

έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 38%(Ν=38) δηαηεξεί κηα νπδέηεξε ζηάζε γηα ηε 

εξψηεζε «Καηά ηελ άπνςή κνπ, ρξεζηκνπνηώ ην εκεξνιόγην ησλ θαηνίθνλ  

εξγαζηώλ ηνπ ζπηηηνύ σο εξγαιείν γηα λα επηθνηλσλώ κε ηνπο γνλείο», ελψ 

κεγαιχηεξε απφθξηζε κε ηελ απάληεζε «ζπκθσλψ»  είρε ε εξψηεζε 

«πηζηεύσ πσο ελεκεξώλσ ηνπο γνλείο ηθαλνπνηεηηθά γηα ηελ πξόνδν ηνπ 

παηδηνύ ηνπο» ζε πνζνζηφ 69% (Ν=69), ππνδειψλνληαο πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί θαηαβάιινπλ ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ψζηε λα 

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο 

απνθιίζεηο γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηεο δπζιεμίαο 

ζηελ ζρνιηθή ηάμε(αλά 

πξόηαζε) 

Μ.Ο Σ.Α Πνζνζηά απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ αλά εξώηεζε(%) 

 
  ΓΑ Γ Ο/

ΟΓ 

 Α 

Καηά ηελ άπνςή κνπ, 

ρξεζηκνπνηψ ην εκεξνιφγην 

ησλ θαηνίθνλ   εξγαζηψλ ηνπ 

ζπηηηνχ σο εξγαιείν γηα λα 

επηθνηλσλψ κε ηνπο γνλείο   

3,56 0,78 1% 6% 38% 46% 9% 

Πηζηεχσ πσο ελεκεξψλσ 

ηνπο γνλείο 

ηθαλνπνηεηηθά γηα ηελ 

πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηνπο                                                                                      

4,05 0,67 1% 2% 8% 69% 20% 
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ελεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ γηα πηπρέο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα ηελ ίδηα εξψηεζε, 20% (Ν=20) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απάληεζε «ζπκθσλψ απφιπηα», δείρλνληαο πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί θαηαλννχλ ζαθέζηαηα ηελ ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο γνλείο γηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. 

 

 

 

 

πκπεξηθνξά ζηελ ηάμε 

Πίλαθαο 9: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο παξακέηξνπ  δηαρείξηζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζηελ ηάμε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο (αλά πξόηαζε) 

θαη πνζνζηά απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ αλά 

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο 

απνθιίζεηο γηα ηελ αλαγλώξηζε 

θαη δηαρείξηζε ηεο δπζιεμίαο 

ζηελ ζρνιηθή ηάμε(αλά 

πξόηαζε) 

   Πνζνζηά απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ αλά εξώηεζε(%) 

 Mean ST.D   ΓΑ Γ Ο/Ο

Γ 

 Α 

  Γλσξίδσ πσο νη δπζιεθηηθνί 

καζεηέο ίζσο αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιία λα ζπκνχληαη 

πξνθνξηθέο  νδεγίεο   θαη  

απηφ κπνξεί λα νδεγεί ζ 

έιιεηςε πξνζνρήο ή θαη ζε 

ηεκπειηά 

3,70 ,79 3% 4% 21% 64% 8% 

Γλσξίδσ πσο νη δπζιεθηηθνί 

καζεηέο ίζσο αληηκεησπίδνπλ   

δπζθνιία γηα επεμεξγαζία 

γξαπηψλ νδεγηψλ 

4,07 ,43 - - 6% 81% 13% 

Πηζηεχσ πσο ε νκαδηθή 

εξγαζία δελ βνεζά ζηελ   

πξφνδν ηνπ δπζιεθηηθνχ 

καζεηή ζρεηηθά κε                                                  

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμε. 

2,91 ,4,2 14

% 

39

% 

33% 9% 4% 

Διέγρσ ψζηε νη νδεγίεο πνπ 

παξέρσ λα είλαη ζαθείο θαη 

πιήξσο θαηαλνεηέο , δεηψληαο 

απφ ηνπο καζεηέοηηο 

επαλαιάβνπλ 

4,13 ,58 - - 7% 68% 25% 
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(εκείσζε)  

ΓΑ : Γηαθσλψ Απφιπηα 

Γ:   Γηαθσλψ 

Ο/ΟΓ: Οχηε ζπκθσλψ/ νχηε δηαθσλψ 

:πκθσλψ 

Α: πκθσλψ απφιπηα 
 

     Δλδηαθέξνληα είλαη ηα επξήκαηα ζην ηκήκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ ζηελ ζρνιηθή ηάμε. ε απηφ ην 

ζεκείν επηβεβαηψλνληαη θαη νη γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηεο πηπρέο 

ηεο γιψζζαο πνπ επεξεάδεη ε δπζιεμία, Δπνκέλσο, 64% (Ν=64) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απνθαίλεηαη κε «ζπκθσλψ» ζηελ εξψηεζε « Γλσξίδσ 

πσο νη δπζιεθηηθνί καζεηέο ίζσο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία λα ζπκνχληαη 

πξνθνξηθέο  νδεγίεο   θαη  απηφ κπνξεί λα νδεγεί ζ έιιεηςε πξνζνρήο ή 

θαη ζε ηεκπειηά», φπσο θαη 81% (Ν=81) απαληνχλ ην ίδην ζηελ εξψηεζε 

«Γλσξίδσ πσο νη δπζιεθηηθνί καζεηέο ίζσο αληηκεησπίδνπλ  δπζθνιία γηα 

επεμεξγαζία γξαπηώλ νδεγηώλ», πξάγκα πνπ δείρλεη βαζηθή θαηαλφεζε 

ζηα γισζζηθά εκπφδηα ηεο δπζιεμίαο. 

   Δηδηθά γηα ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη πσο απηή 

δελ βνεζά ζηελ ζρνιηθή πξφνδν ηνπ δπζιεθηηθνχ παηδηνχ, , 39 %(Ν=39) 

ησλ ζπκκεηερφλησλ απαληνχλ «δηαθσλψ» ελψ 33%(Ν=33) θξαηνχλ 

νπδέηεξε ζηάζε. Δπίζεο, 65% (Ν=65) θαη 68%(Ν=68) απαληνχλ κε 

«ζπκθσλψ» ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ζαθψλ νδεγηψλ θαη 

ηελ ελαιιαγή καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ αληίζηνηρα.  εκαληηθφ 

ζεκείν ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απνηειεί ην γεγνλφο πσο  

81% ησλ ζπκκεηερφλησλ (Ν=81) ζπκθσλεί αδηάζεηζηα πσο ε δπζιεμία 

αθνξά  δπζθνιία ζηελ γξαπηή παξαγσγή ζηελ κάζεζε ελψ 14%(Ν=14) 

θαη 39%(Ν=39) δειψλνπλ «ζπκθσλψ» θαη «ζπκθσλψ απφιπηα» 

αληίζηνηρα γηα ην θνκκάηη  πνπ αθνξά ηελ νπζία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο 

θαη ηελ σθέιεηά ηεο ζηελ δηδαθηηθή.   

 

 

 

Πηζηεχσ πσο ελαιιάζζσ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο                                                    

ψζηε νη καζεηέο λα κελ 

ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

4,18 ,53 - - 7% 68% 25% 
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Γηαθνξεηηθά ζηπι Μάζεζεο 

Πίλαθαο 10: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο παξακέηξνπ δηαρείξηζεο ησλ 

δηαθνξεηηθώλ ζηπι κάζεζεο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο (αλά πξόηαζε) θαη 

πνζνζηά απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ αλά πξόηαζε 

 (εκείσζε)  

ΓΑ : Γηαθσλψ Απφιπηα 

Γ:   Γηαθσλψ 

Ο/ΟΓ: Οχηε ζπκθσλψ/ νχηε δηαθσλψ 

:πκθσλψ 

Α: πκθσλψ απφιπηα 
 

    Οη εξσηήζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ζηπι κάζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο δπζιεθηηθψλ καζεηψλ. 

Οη κέζνη φξνη ησλ εξσηήζεσλ βξίζθνληαη ζε έλα θαιφ επίπεδν κε βάζε 

ηηο απαληήζεηο. Δλδεηθηηθά, ζα αλαθεξζνχλ ηα πνζνζηά 77%(Ν=77) θαη  

75%(Ν=75) κε ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί απαληνχλ «ζπκθσλψ» ζηηο 

εξσηήζεηο «Καηά ηελ άπνςή κνπ, εθαξκφδσ                                                                      

πνηθηιία δηδαθηηθψλ κεζφδσλ» θαη «Παξέρσ επηπιένλ ρξφλν ζηηο 

δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο» αληίζηνηρα. Οη απαληήζεηο ηνλίδνπλ πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο ηίζεληαη ππέξ ηεο καζεζηαθήο ππνζηήξημεο 

ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ κε πνιινχο ηξφπνπο, ηφζν ζηελ παξνρή 

ρξφλνπ ζηηο δνθηκαζίεο φζν θαη ζηελ πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ κάζεζε κέζσ δηάθνξσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. Απφ ηηο 

εξσηήζεηο, ην πην αμηνζεκείσην είλαη πσο 36%(Ν=36) θαη 32%(Ν=32) 

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο 

απνθιίζεηο γηα ηελ αλαγλώξηζε 

θαη δηαρείξηζε ηεο δπζιεμίαο 

ζηελ ζρνιηθή ηάμε(αλά πξόηαζε 

Μ.Ο  Σ.Α Πνζνζηά απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ αλά εξώηεζε(%) 

  ST.D ΓΑ Γ Ο/Ο

Γ 

 Α 

 Καηά ηελ άπνςή κνπ, εθαξκφδσ                                                                      

πνηθηιία δηδαθηηθψλ κεζφδσλ 
3,96 0,51 - 1% 12% 77% 10% 

 Πηζηεχσ πσο ε ζπδήηεζε ζηελ 

ηάμε κεηαμχ ησλ καζεηψλ     είλαη 

αληηπαξαγσγηθή , θαζψο 

δεκηνπξγεί ζνξπβψδεο θιίκα 

3,80 1,14 36% 32% 17% 10% 5% 

 Παξέρσ επηπιένλ ρξφλν ζηηο 

δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο                                       
3,92 ,52 - 1% 15% 75% 9% 
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ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλνχλ ζην γεγνλφο πσο ε ζπδήηεζε είλαη 

αληηπαξαγσγηθή ζηελ ηάμε, θάηη πνπ δειψλεη πσο ζηα πιαίζηα ησλ λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ , ε δηδαζθαιία δελ είλαη κφλν απζηεξά 

κεησπηθή αιιά ζπκκεηέρνπλ θαη παξάγνληεο φπσο ε αιιειεγγχε, ε 

ζπλνκηιία θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ. 

   Δπνκέλσο, ηα ζηπι κάζεζεο  θαη νη δηδαθηηθέο κέζνδνη επίζεο 

ζεκεηψλνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε πνιχ θαιφ επίπεδν, 

δειψλνληαο πσο νη ίδηνη αληηιακβάλνληαη δηαθνξνπνηεκέλα ηελ 

δηδαζθαιία θαη κε θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ψζηε λα είλαη πξνζεγγίζηκε 

απφ φινπο ηνπο καζεηέο  

 

 

 

 

 

 

Οξγάλσζε 

 Πίλαθαο 11: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο παξακέηξνπ δηαρείξηζεο ηεο νξγάλσζεο 

ηνπ καζήκαηνο  από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο (αλά πξόηαζε) θαη πνζνζηά 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ αλά πξόηαζε 

   

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο 

απνθιίζεηο γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηεο δπζιεμίαο 

ζηελ ζρνιηθή ηάμε(αλά 

πξόηαζε 

   Πνζνζηά απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ αλά εξώηεζε(%) 

 Mean ST.D ΓΑ Γ Ο/

ΟΓ 

 Α 

 Παξέρσ αληίγξαθα ησλ 

ζεκεηψζεσλ ηεο ηάμεο ψζηε                                        

νη δπζιεθηηθνί καζεηέο 

κπνξνχλ απιά λα αθνχλ ηελ 

παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο                         

3,72 0,69 1% 2% 30% 58% 9% 

Γελ δέρνκαη θαηνίθνλ 

εξγαζίεο πνπ                                                                

έρεη γίλεη απφ ηνπο ή απφ 

άιια ελήιηθα πξφζσπα                                                            

2,42 1,00 1% 17% 23% 41% 18% 

Γέρνκαη εξγαζίεο πνπ έρνπλ 

γίλεη κε ηε βνήζεηα 

ππνινγηζηή 

3,68 0,91 4% 5% 24% 53% 14% 
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(εκείσζε)  

ΓΑ : Γηαθσλψ Απφιπηα 

Γ:   Γηαθσλψ 

Ο/ΟΓ: Οχηε ζπκθσλψ/ νχηε δηαθσλψ 

:πκθσλψ 

Α: πκθσλψ απφιπηα 

      

    Μέηξηα πξνο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε παξνπζηάδνπλ ηα 

επξήκαηα ησλ εξσηήζεσλ πνπ εμεηάδνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. Έλα πνζνζηφ 30% (Ν=30) δηαηεξεί 

νπδέηεξε ζηάζε απέλαληη ζηελ εξψηεζε «Παξέρσ αληίγξαθα ησλ 

ζεκεηψζεσλ ηεο ηάμεο ψζηε   νη δπζιεθηηθνί καζεηέο κπνξνχλ απιά λα 

αθνχλ ηελ παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο», ελψ 53% (Ν=53) είλαη απαληνχλ 

κε «ζπκθσλψ» ζηελ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, δείρλνληαο 

πσο είλαη εμνηθεησκέλνη ζε βαζηθφ βαζκφ κε ηελ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ 

ζηελ δηδαζθαιία θαη κάζεζε. 

    Γηα ηελ εξψηεζε  πνπ αθνξά ηελ απνδνρή ησλ θαηνίθνλ εξγαζηψλ πνπ 

έρνπλ γίλεη απφ ελήιηθα πξφζσπα, νη απφςεηο δηίζηαληαη : 41% (Ν=41) 

απαληά «ζπκθσλψ» ελψ 17% (Ν=17) απαληά «δηαθσλψ, 23% (Ν=23) 

δηαηεξεί νπδέηεξε ζηάζε. ην ζεκείν απηφ , νη εθπαηδεπηηθνί δελ  

εκθαλίδνπλ «ζχκπλνηα» απαληήζεσλ, ζρεηηθά κε ηελ βνήζεηα θαη 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ άιια ελήιηθα πξφζσπα, εηδηθά γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ. 

 . 

Αληηκεησπίδνληαο ηνλ παξάγνληα ηεο θνχξαζεο 

Πίλαθαο 12: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο παξακέηξνπ δηαρείξηζεο ηνπ παξάγνληα 

ηεο θνύξαζεο  από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο  πξσηνβάζκηαο (αλά πξόηαζε) θαη πνζνζηά 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ αλά 

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο 

απνθιίζεηο γηα ηελ 

αλαγλώξηζε θαη δηαρείξηζε 

ηεο δπζιεμίαο ζηελ ζρνιηθή 

ηάμε(αλά πξόηαζε) 

Μ.Ο  Σ.Α Πνζνζηά απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ αλά εξώηεζε(%) 

   ΓΑ Γ Ο/

ΟΓ 

 Α 

 Γλσξίδσ πσο κεγάιε 

πξνζπάζεηα απαηηείηαη απφ 

4,06 0,39 - - 5% 84% 11% 
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(εκείσζε) 

ΓΑ : Γηαθσλψ Απφιπηα 

Γ:   Γηαθσλψ 

Ο/ΟΓ: Οχηε ζπκθσλψ/ νχηε δηαθσλψ 

:πκθσλψ 

Α: πκθσλψ απφιπηα 

      

     Πνιχ θαιά πνζνζηά παξνπζηάδεη επίζεο θαη ε παξάκεηξνο ηνπ 

εξγαιείνπ πνπ αλαθέξεηαη  ζηελ δηαρείξηζε ηεο θνχξαζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο ζηελ ζρνιηθή ηάμε. πγθεθξηκέλα, 

αλαθέξεηαη έλα ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ηάμεσο 84% (N=84) κε βάζε ην 

νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο απαληνχλ κε «ζπκθσλψ» ζηελ εξψηεζε 

«Γλσξίδσ πσο κεγάιε πξνζπάζεηα απαηηείηαη απφ ηνπο  δπζιεθηηθνχο 

καζεηέο γηα λα εθηειέζνπλ κηα απιή εξγαζία», θαλεξψλνληαο πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο αλαγλσξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα 

εκπφδηα πνπ πξνθαιεί ε ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή δπζθνιία, φπσο θαη 

77% (Ν=77)  θαη 76% (Ν=77) ησλ ζπκκεηερφλησλ απαληά ην ίδην ζηελ 

εξψηεζε «Πηζηεχσ πσο ζέησ ζχληνκεο θαη ζαθψο νξηνζεηεκέλεο 

εξγαζίεο» θαη «Παξέρσ πνηθηιία ζηνλ ηχπν ησλ εξγαζηψλ  πνπ δίλσ» 

αληίζηνηρα. 

ηνπο                                     

δπζιεθηηθνχο καζεηέο γηα λα 

εθηειέζνπλ κηα  απιή εξγαζία                                            

Πηζηεχσ πσο ζέησ ζχληνκεο 

θαη ζαθψο νξηνζεηεκέλεο 

εξγαζίεο                                                    

4,05 0,47 - - 9% 77% 14% 

Παξέρσ πνηθηιία ζηνλ ηχπν 

ησλ εξγαζηψλ  πνπ δίλσ 
4,04 0,49 - - 10% 76% 14% 

Θέησ ρξνληθά φξηα γηα  ηε 

δηάξθεηα πεξάησζεο ησλ 

εξγαζηψλ                                                                  

3,79 0,53 - 1

% 

24% 70% 5% 

Καηαλνψ ηελ νπζία ηεο 

δεκηνπξγίαο επθαηξηψλ 

γηα ζθφπηκε θίλεζε ησλ 

καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε 

3,97 0,57 - - 18% 67% 15% 

 Πηζηεχσ πσο ζέησ νξζά ηηο 

θαηνίθνλ                                                                

εξγαζίεο πξηλ ηειεηψζεη ην 

κάζεκα        

3,94 0,52 - 28

% 

11% 70% 9% 

Διέγρσ αλ ε  θαηνίθνλ 

εξγαζία ζεκεηψλεηαη νξζά 

απφ ηνπο καζεηέο                                                                                         

4,05 0,50 - 1

% 

7% 78% 14% 
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    Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί , ελψ ειέγρνπλ ζε πνζνζηφ 78% (Ν=78) « αλ 

ε εξγαζία ζεκεηψλεηαη θάζε θνξά ζσζηά απφ ηνπο καζεηέο», εμίζνπ 

παξάδνμν ζεσξείηαη ην πνζνζηφ απαληήζεσλ ηάμεσο 28% (Ν=28) ζηελ 

εξψηεζε «Πηζηεχσ πσο ζέησ νξζά ηηο θαηνίθνλ  εξγαζίεο πξηλ ηειεηψζεη 

ην κάζεκα». Αλακθίβνια, νη πξαθηηθέο απηέο ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε 

ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηελ δηάζεζε δηδαθηηθνχ ρξφλνπ  αιιά θαη ηνλ 

βαζκφ δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δπζιεθηηθνί καζεηέο ηελ ψξα 

ηνπ καζήκαηνο.        

  

 

Απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ 

Πίλαθαο 13: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο παξακέηξνπ δηαρείξηζεο ηεο 

απηνπεπνίζεζεο ησλ δπζιεθηηθώλ καζεηώλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο (αλά 

πξόηαζε) θαη πνζνζηά απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ αλά εξώηεζε 

 

 (εκείσζε) 

ΓΑ : Γηαθσλψ Απφιπηα 

Γ:   Γηαθσλψ 

Ο/ΟΓ: Οχηε ζπκθσλψ/ νχηε δηαθσλψ 

:πκθσλψ 

Α: πκθσλψ απφιπηα 

 

     Οη εξσηήζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζην αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο ησλ 

καζεηψλ είλαη δχν, σζηφζν  παξνπζηάδνπλ απνηειέζκαηα δηαθνξεηηθήο 

επέθηαζεο. ηελ εξψηεζε «Πηζηεχσ πσο επαηλψ ηελ  πξνζπάζεηα   

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο 

απνθιίζεηο γηα ηελ 

αλαγλώξηζε θαη δηαρείξηζε 

ηεο δπζιεμίαο ζηελ ζρνιηθή 

ηάμε(αλά πξόηαζε) 

   Πνζνζηά απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ αλά εξώηεζε(%) 

 Mean  ST.D ΓΑ Γ Ο/

ΟΓ 

 Α 

Πηζηεχσ πσο επαηλψ ηελ  

πξνζπάζεηα  θαζψο θαη ηηο 

εξγαζίεο πνπ  έρνπλ γίλεη 

ζσζηά                                                                

4,10 0,54 - 1% 7% 78% 14% 

Δπηκέλσ νη δπζιεθηηθνί  

καζεηέο  λα   δηαβάδνπλ   

δπλαηά ζηελ ηάμε                                                              

2,53 0,79 3% 4% 42% 45% 6% 
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θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ  έρνπλ γίλεη ζσζηά»,  78%(Ν=78)  θαη 

14%(Ν=14) απάληεζαλ  «ζπκθσλψ» θαη «ζπκθσλψ απφιπηα» 

αληίζηνηρα, δείρλνληαο ηελ ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ηνπ επαίλνπ θαη ηεο 

ζεηηθήο ελίζρπζεο, εηδηθά γηα ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

    Σν πην ακθηιεγφκελν ζεκείν ησλ εξσηήζεσλ απνηειεί ε πξφηαζε 

«επηηξέπσ ζηνπο δπζιεθηηθνχο καζεηέο λα δηαβάδνπλ δπλαηά ζηελ 

ηάμε». Μηα ηέηνηα πξαθηηθή δπζθνιεχεη ηδηαίηεξα ηνπο δπζιεθηηθνχο 

καζεηέο, θαζψο έρνπλ πξφβιεκα ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ε 

κεγαιφθσλε ζηελ ηάμε αλάγλσζε δελ απνηειεί ηελ πην ελδεηθηηθή 

πξαθηηθή. ην ζεκείν απηφ 45% (Ν=45) ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλνχλ 

κε ηελ πξαθηηθή απηή ελψ 42% (Ν=42) δηαηεξεί νπδέηεξε ζηάζε. 
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Γεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα:  

 

Γηεξεύλεζε ηεο γλώκεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο 

γηα ηελ επηκόξθσζε πνπ έρνπλ ιάβεη ζε πξνπηπρηαθό αιιά 

θαη ζε εξγαζηαθό επίπεδν 

 

 

 

 

Πξνπηπρηαθή  επηκφξθσζε 
 
Πίλαθαο 14: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο παξακέηξνπ αμηνιόγεζεο ηεο 

πξνπηπρηαθήο επηκόξθσζεο  από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο (αλά πξόηαζε) θαη 

πνζνζηά απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ αλά εξώηεζε 

 

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο 

απνθιίζεηο γηα ηελ 

επηκόξθσζε ζηηο 

πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο  

Μ.Ο  Σ.Α Πνζνζηά απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ 

αλά εξώηεζε(%) 

   ΓΑ Γ Ο/Ο

Γ 

 Α 

Πηζηεχσ πσο ε 

επηκφξθσζε θαηά ηηο 

πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο 

κνπ    ζηνλ ηνκέα ηεο 

δπζιεμίαο ήηαλ 

ιεπηνκεξήο θαη  ζε 

βάζνο 

3,17 0,75 4% 6% 62% 25% 3% 

Πηζηεχσ πσο ε  

επηκφξθσζε πνπ 

δέρζεθα  θαηά ηηο 

πξνπηπρηαθέο   ζπνπδέο 

κνπ  ζηνλ ηνκέα ηεο 

δπζιεμίαο, κνπ έδσζε 

απηνπεπνίζεζε   ζηελ 

ηθαλφηεηά κνπ λα 

αλαγλσξίδσ ζεκάδηα 

δπζιεμίαο 

3,29 0,85 3% 11% 44% 38% 4% 

Πηζηεχσ πσο ε   

επηκφξθσζε πνπ 

δέρζεθα θαηά ηηο 

πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο 

κνπ ζηνλ ηνκέα ηεο 

δπζιεμίαο κνπ έδσζε 

επαξθή εξγαιεία  ή/θαη 

3,31 0,87 3% 12% 42% 37% 6% 
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 (εκείσζε) 

ΓΑ : Γηαθσλψ Απφιπηα 

Γ:   Γηαθσλψ 

Ο/ΟΓ: Οχηε ζπκθσλψ/ νχηε δηαθσλψ 

:πκθσλψ 

Α: πκθσλψ απφιπηα 
 

    Ζ αμηνιφγεζε ηεο πξνπηπρηαθήο επηκφξθσζεο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο απνηέιεζε ζηα κεηέπεηηα βήκαηα ηεο αλάιπζεο βαζηθφ 

θξηηήξην ζπζρέηηζεο κε ηνλ ηξφπν πνπ θαη νη ίδηνη αληηκεησπίδνπλ ηελ 

δπζιεμία σο καζεζηαθή δπζθνιία. Ζ πξνπηπρηαθή εθπαίδεπζε θαίλεηαη 

λα εκθαλίδεη κέηξηα απφδνζε, κε πνζνζηφ 62% (Ν=62) λα δηαηεξεί 

νπδέηεξε ζηάζε ζηελ εξψηεζε αλ ε πξνπηπρηαθή επηκφξθσζε ζηελ 

εηδηθή εθπαίδεπζε ήηαλ ιεπηνκεξήο θαη ζε βάζνο, ελψ , κφλν ην 38% 

(Ν=38)  απαληά «ζπκθσλψ ζηελ πξφηαζε «Πηζηεύσ πσο ε  επηκόξθσζε 

πνπ δέρζεθα  θαηά ηηο πξνπηπρηαθέο   ζπνπδέο κνπ  ζηνλ ηνκέα ηεο 

δπζιεμίαο, κνπ έδσζε απηνπεπνίζεζε   ζηελ ηθαλόηεηά κνπ λα αλαγλσξίδσ 

ζεκάδηα δπζιεμίαο». ε γεληθέο γξακκέο ε  πξνπηπρηαθή επηκφξθσζε 

εκθαλίδεη έλαλ κέηξην  κέζν φξν  κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο 

λα εθθξάδνπλ κηα νπδεηεξφηεηα ζην θαηά πφζν ηνπο έρεη βνεζήζεη ζε 

ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν ε πξνπηπρηαθή εθπαίδεπζε αιιά θαη γηα 

ηελ επάξθεηα ζην πεξηερφκελν θαη ηελ ζεκαηηθή πεξηνρή ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ. 

 

 

   

 

 

ζηξαηεγηθέο γηα λα 

δηαρεηξίδνκαη ηελ 

δπζιεμία ζηελ ηάμε 

κνπ                 
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Δξγαζηαθή επηκφξθσζε 

 Πίλαθαο 15: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο παξακέηξνπ αμηνιόγεζεο ηεο 

επηκόξθσζεο ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο (αλά πξόηαζε) θαη 

πνζνζηά απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ αλά εξώηεζε 

 (εκείσζε) 

ΓΑ : Γηαθσλψ Απφιπηα 

Γ:   Γηαθσλψ 

Ο/ΟΓ: Οχηε ζπκθσλψ/ νχηε δηαθσλψ 

:πκθσλψ 

Α: πκθσλψ απφιπηα 

 

    Σέινο , ε επηκφξθσζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα ζεκεηψλεη ειαθξψο 

θαιχηεξα πνζνζηά κε 52% (Ν=52) ησλ ζπκκεηερφλησλ λα απνθαίλεηαη 

πσο ε εξγαζηαθή επηκφξθσζε ηνπο έδσζε αξθεηή απηνπεπνίζεζε ζηελ 

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο 

απνθιίζεηο γηα ηελ 

επηκόξθσζε ζηηο 

πξνπηπρηαθό ζπνπδέο 

αιιά θαη εξγαζηαθό 

πεξηβάιινλ(αλά πξόηαζε) 

Μ.

Ο 

Σ.Α Πνζνζηά απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ αλά εξώηεζε(%) 

   ΓΑ Γ Ο/Ο

Γ 

 Α 

Πηζηεχσ πσο ε   

επηκφξθσζε πνπ δέρζεθα 

ζην εξγαζηαθφ πιαίζην ηνπ 

ζρνιείνπ ζηνλ ηνκέα ηεο 

δπζιεμίαο ήηαλ ιεπηνκεξήο  

θαη ζε βάζνο 

3,46 0,79 2% 9% 34% 51% 4% 

Πηζηεχσ πσο   επηκφξθσζε 

πνπ δέρζεθα ζην 

εξγαζηαθφ πιαίζην ηνπ 

ζρνιείνπ ζηνλ ηνκέα ηεο 

δπζιεμίαο κνπ έδσζε  

απηνπεπνίζεζε  ζηελ 

ηθαλφηεηά κνπ λα 

αλαγλσξίδσ ζεκάδηα 

δπζιεμίαο 

3,47 0,80 3% 7% 34% 51% 4% 

Πηζηεχσ πσο ε 

επηκφξθσζε πνπ δέρζεθα 

ζην εξγαζηαθφ  πιαίζην ηνπ 

ζρνιείνπ ζηνλ ηνκέα ηεο 

δπζιεμίαο   κνπ έδσζε 

επαξθή εξγαιεία   ή/θαη 

ζηξαηεγηθέο γηα λα   

δηαρεηξίδνκαη ηελ δπζιεμία 

ζηελ ηάμε κνπ                                                           

3,52 0,87 3% 8% 28% 33% 7% 
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δηαρείξηζε ηεο δπζιεμίαο, ελψ 51% (Ν=51) ζεκεηψλεη πσο ε επηκφξθσζε 

ζε εξγαζηαθφ επίπεδν  ηνπο έρεη σθειήζεη θαζψο ήηαλ ιεπηνκεξήο θαη ζε 

βάζνο ζρεηηθά κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αιιά θαη ζηελ εξψηεζε 

«Πηζηεχσ πσο   επηκφξθσζε πνπ δέρζεθα ζην εξγαζηαθφ πιαίζην ηνπ 

ζρνιείνπ ζηνλ ηνκέα ηεο δπζιεμίαο κνπ έδσζε  απηνπεπνίζεζε  ζηελ 

ηθαλφηεηά κνπ λα αλαγλσξίδσ ζεκάδηα δπζιεμίαο». Γειαδή, ε 

επηκφξθσζε πνπ νη ίδηνη απνθηνχλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ 

δνπιεχνπλ  ζεκεηψλεη θαιχηεξα πνζνζηά   ζε αληίζεζε  δειαδή κε ηα 

επξήκαηα απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνπηπρηαθή εηδίθεπζε ζε 

ζέκαηα δπζιεμίαο θαη γεληθφηεξα καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

     Ζ επηκφξθσζε ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ινηπφλ εκθαλίδεη ζρεηηθά 

αλψηεξν κέζν φξν  θαλεξψλνληαο ηελ ζεκαζία θαη ηελ σθέιεηα ηεο 

επηκνξθσηηθήο γλψζεο ζην πεδίν πνπ αθνξά ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 
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Σξίην εξεπλεηηθό εξώηεκα: 

 

Γηεξεύλεζε ύπαξμεο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμύ ρακεινύ θαη 

πςεινύ επηπέδνπ πξνϋπεξεζίαο αιιά θαη  επηκόξθσζεο 

ζηελ  θαηαλόεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο  γηα 

ηελ δπζιεμία (γλώζε, αλαγλώξηζε θαη δηαρείξηζε  

  

ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα δηεξεπλάηαη εάλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο παξακέηξνπο ηνπ εξγαιείνπ  

αλάινγα κε ην επίπεδν πξνυπεξεζίαο αιιά θαη επηκφξθσζεο ζε 

πξνπηπρηαθφ θαη εξγαζηαθφ επίπεδν. Οη κεηαβιεηέο απηέο εμεηάδνληαη ζε 

ζρέζε κε ηηο ζπλνιηθέο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έηζη ψζηε λα 

δηαπηζησζεί ε νπνηαδήπνηε χπαξμε δηαθνξνπνίεζεο ζε επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. 

  ην ηξίην εξψηεκα , ππάξρνπλ ηξεηο πίλαθεο(Πίλαθαο 16, Πίλαθαο 17 

θαη Πίλαθαο 18) κε ηα απνηειέζκαηα ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα επηρεηξείηαη 

έλαο ζρνιηαζκφο ησλ επξεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

 

 

Πξνϋπεξεζία θαη θαηαλόεζε δπζιεμίαο 

    Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζεί ην ηξίην βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο 

εξγαζίαο , αλ ππάξρεη θάπνηα ζρεηηθή ζχγθξηζε κεηαμχ πιεζπζκψλ ζε 

ζρέζε κε ηηο παξακέηξνπο πνπ εμεηάδεη ην εξσηεκαηνιφγην, 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο βαζηθή ζηαηηζηηθή κέζνδνο ε αλάιπζε δηαζπνξάο 

κε έλαλ παξάγνληα (One Way ANOVA).Με απηφλ ηνλ ηξφπν  

επηρεηξείηαη λα εμεηαζηεί ε ζχγθξηζε θαη πηζαλή χπαξμε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ νκάδσλ(αλάινγα κε 

ηα έηε πξνυπεξεζίαο)  έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρνπλ ζνβαξέο 

απνθιίζεηο ή ζπζρεηίζεηο.   
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   ηελ ππφζεζε απηή, εμεηάδεηαη αξρηθά θαηά πφζν ηα έηε πξνυπεξεζίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε ζρεηίδνληαη κε ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο ζηα κέξε ηνπ 

εξγαιείνπ, ή κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα, λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη θάπνηα 

δηαθνξνπνίεζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ παξακέηξσλ ζε ζρέζε κε ιίγα ή 

πνιιά ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δεκηνπξγήζεθε 

κηα λέα δίηηκε κεηαβιεηή κε ηνλ εμήο ηξφπν: πξνζηέζεθαλ ζε ζχλνιν ηα 

έηε ησλ  ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νκαδνπνηήζεθαλ ψζηε ε κία 

νκάδα λα πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθνχο από 1 έσο 10 ρξόληα 

πξνϋπεξεζίαο θαη ε δεχηεξε λα πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθνχο απφ 10  

ρξόληα πξνϋπεξεζίαο θαη πάλσ. Ζ λέα απηή κεηαβιεηή εμεηάζηεθε ζε 

ζρέζε κε ηα επηκέξνπο αζξνίζκαηα θαη έηζη εμήρζεζαλ ηα αθφινπζα 

απνηειέζκαηα, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 

 Πίλαθαο 16:  Πίλαθαο δηαθνξνπνίεζεο απνηειεζκάησλ ζηηο παξακέηξνπο  θαηαλόεζεο 

ηεο δπζιεμίαο θαη αμηνιόγεζεο ηεο επηκόξθσζεο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο 

αλάινγα κε ηελ πξνϋπεξεζία   
 

     

      

 

Καηαλόεζε 

Γπζιεμίαο 

1-10  Υξόληα 

Πξνϋπεξεζίαο 

 Μ.Ο  (Σ.Α) 

10 ρξόληα θαη 

πάλσ 

πξνϋπεξεζίαο 

Μ.O(Σ.Α) 

F(df) Sig 

(p) 

Γλώζε      57,89 (4,46)       59,69   (3,62) 4,880(1,97)   ,030 

Αλαγλώξηζε      10,72 (1,09)       11,67   (1,43) 13,427(1,97

) 
  ,000  

Μεζνδνινγία       11,53 (1,57)       11,40    (1,30) 0,196(1,97)   ,659 

Αμηνιόγεζε     8,61   (0,94)         8,00     (1,26) 7,406(1,97)    ,008 

Γνλείο     7,61    (1,18)        7,61     (1,27) 0,000(1,97)    ,995 

πκπεξηθνξά      19,10 (1,72)       18,13   (1,82) 7,377(1,97)    ,008 

Μάζεζε       
    11,82  (1,57) 

      
    11,57   (1,41) 

 

0,705(1,97) 

   

 ,403   

Οξγάλσζε     10,21  (1,36)        9,48     (1,56) 6,085(1,97)    ,015 

Κνύξαζε      27,89 (1,84)             27,94   (2,04) 0,015(1,97)    ,502 

Απηνπεπνίζεζε     6,57   (0,92)        6,69     (0,80) 0,458(1,97)    ,500 

Δπηκόξθσζε 

(ζπνπδέο) 

      
10,31  (1,83) 

       
9,28    (2,41) 

5,642(1,97)    ,020 

Δπηκόξθσζε 

(εξγαζία) 

     
 10,23  (2,18) 

      
 10,61   (2,40) 

0,677(1,97)         

,413  
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    Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζηνλ Πίλαθα 16, ε 

θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο γηα ηε Γπζιεμία  

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά ζε θάπνηεο παξακέηξνπο αλάινγα κε ηα 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο. Ζ δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

επεξέαζε θάπνηα ζεκεία ηνπ εξγαιείνπ αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε πνπ πξναλαθέξζεθε. Πην αλαιπηηθά, ε αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο έδεημε πσο ε δηαθνξνπνίεζε  ζηελ παξάκεηξν πνπ αθνξά 

ην επίπεδν γλψζε ηεο δπζιεμίαο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 

5% F(1,97)=4,880, p=0,030(sig=0,030<0,05)  εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο, θαζψο φζνη είραλ αξθεηά ρξφληα 

εκπεηξίαο ζεκείσζαλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε απηνχο κε 

κηθξή πξνυπεξεζία. Δπίζεο, θαηαγξάθεηαη δηαθνξνπνίεζε ζηα 

απνηειέζκαηα πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ δπζιεθηηθψλ 

καζεηψλ ζηελ ζρνιηθή ηάμε επίζεο ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο 1% F(1,97)=13,2427,p=0,000(sig=0,000<0,01), θαζψο 

παξαηεξείηαη πσο νη   εθπαηδεπηηθνί κε επαξθή εκπεηξία θαηαγξάθνπλ 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ 

δπζιεμίαο  ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε θάησ απφ 10 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο .  

   Γηαθνξνπνίεζε κε ηελ ζπγθεθξηκέλε νκαδνπνίεζε παξαηεξείηαη θαη 

ζηελ παξάκεηξν ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ ζηελ ηάμε 

ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% F(1,97)=7,406, p=0,008   

(sig=0,008<0,05) ,θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί κέρξη 10 ρξφληα εκπεηξίαο 

απνδίδνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα έλαληη απηψλ κε πάλσ απφ 10 

ρξφληα ελψ ελδηαθέξνληα θαίλνληαη θαη ηα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζία δπζιεθηηθψλ 

παηδηψλ ζηελ ηάμε , κε ηελ παξάκεηξν απηή λα επεξεάδεηαη απφ ηα 

ρξφληα εκπεηξίαο ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% 

F(1,97)=6,085, p=0,015 (sig=0,015<0,05), κε ηνπο λεφηεξνπο ζε ρξφληα 

ππεξεζίαο λα απνδίδνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζην πσο νξγαλψλνπλ 

ην κάζεκα θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζε ζρέζε κε ηνπο πην 

έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ πξνυπεξεζία θαίλεηαη λα επηδξά ηνλ 

ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο αμηνινγνχλ ηελ επηκφξθσζε 

πνπ έρνπλ ιάβεη ζηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπο ζε βαζκφ ζηαηηζηηθήο 



 
 

166 
 

ζεκαληηθφηεηαο 5%   F(1,97)=5,642, p=0,020  (sig=0,020<0,05), κε 

ηνπο λεφηεξνπο ζε  ππεξεζία εθπαηδεπηηθνχο λα είλαη πην ζεηηθά 

πξνζθείκελνη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζηελ επάξθεηα  ζε ζρέζε κε ηνπο  

έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σέινο, επεξεάδεη θαη ηελ παξάκεηξνο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% 

F(1,97)=7,377, p=0,008 (sig=0,008<0,05), κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

λεφηεξνπο ζε ππεξεζία λα απνδίδνπλ θαιχηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε πεξηζζφηεξε πξνυπεξεζία 

     Ζ πξνυπεξεζία  θάλεθε πσο δελ επεξεάδεη ηελ δηαρείξηζε ηεο 

κεζνδνινγίαο F(1,97)=0,196, p=0,659 (sig=0,659>0,05), ηελ 

ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο     F(1,97)=0,000, p=0,995 

(sig=0,995>0,05), νχηε θαη ηα ζηπι κάζεζεο     F(1,97)=0,705, p=0,403 

(sig=0,403>0,05) νχηε ν παξάγνληαο ηεο θνχξαζεο F(1,97)=0,015, 

p=0,502 (sig=0,502>0,05) θαζψο  νχηε θαη ε απηνπεπνίζεζε ησλ 

δπζιεθηηθψλ καζεηψλ F(1,97)=0,458, p=0,500 (sig=0,500>0,05). 

Σέινο, ε πξνυπεξεζία δελ δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά F(1,97)=0,677, 

p=0,413(sig=0,378>0,05) ηνλ ηξφπν πνπ θαη νη δχν νκάδεο 

εθπαηδεπηηθψλ αμηνινγνχλ ηελ επηκφξθσζε-εηδίθεπζε πνπ δέρζεθαλ ή 

δέρνληαη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 
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Β) Γηεξεύλεζε ύπαξμεο δηαθνξνπνίεζεο αλάκεζα ζηελ 

θαηαλόεζε ηεο δπζιεμίαο θαη ηελ επηκόξθσζε ζε επίπεδν 

ζπνπδώλ 

     ηελ ππφζεζε απηή, εμεηάδεηαη αξρηθά θαηά πφζν ε επηκφξθσζε 

ζηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο  ζηελ εθπαίδεπζε 

ζρεηίδνληαη κε ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο ζηα κέξε ηνπ εξγαιείνπ, 

δειαδή , λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα  

ζηελ πξνπηπρηαθή εθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο δπζιεμίαο 

  Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζεί ην ε εξεπλεηηθή απηή ππφζεζε, 

ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο ε εληνιή γηα αλάιπζε δηαθχκαλζεο κε έλαλ 

παξάγνληα (One Way Anova)  . Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δεκηνπξγήζεθε κηα 

λέα δίηηκε κεηαβιεηή κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αζξνηζκάησλ ηεο 

αμηνιφγεζεο ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο  ηεο πξνπηπρηαθήο επηκφξθσζεο εθ 

κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Έηζη, δεκηνπξγήζεθαλ δχν νκάδεο,  ε νκάδα 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  κε «ρακειό επίπεδν 

επηκόξθσζεο»  κε ζθνξ από 1-9 (φπνπ νη αξηζκνί 1-9 αλαθέξνληαη ζηηο 

ζπλνιηθέο ηηκέο ησλ αζξνηζκάησλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνπηπρηαθήο 

επηκφξθσζεο) θαη ε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε 

«πςειό επίπεδν επηκόξθσζεο» κε ζθνξ από 10 θαη πάλσ (φπνπ νη 

αξηζκνί 10 θαη πάλσ αλαθέξνληαη ζηηο ζπλνιηθέο ηηκέο ησλ αζξνηζκάησλ 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνπηπρηαθήο επηκφξθσζεο).  Απφ ηελ αλάιπζε 

πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα. Ζ λέα απηή κεηαβιεηή 

εμεηάζηεθε ζε ζρέζε κε ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο θαη έηζη εμήρζεζαλ 

ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα. 
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Πίλαθαο 17: Πίλαθαο δηαθνξνπνίεζεο απνηειεζκάησλ ζε θάζε παξάκεηξν  θαηαλόεζεο 

ηεο δπζιεμίαο  από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο αιιά θαη ζην ζπλνιηθό άζξνηζκα 

αλάινγα κε ηελ επηκόξθσζε ζην επίπεδν ζπνπδώλ 
  

 

     Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα,  

νχηε ην επίπεδν γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο γηα ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο δπζιεμίαο F(1,98)=0,107, p=0,744 

(sig=0,744>0,05) αιιά  νχηε θαη  ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ ζηελ ζρνιηθή ηάμε   

F(1,98)=0,667, p=0,416 (sig=0,416>0,05) θαη ε παξάκεηξνο ηεο  

κεζνδνινγίαο      F(1,98)=2,677, p=0,105 (sig=0,105>0,05) 

επεξεάδνληαη ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο  απφ ηελ 

επηκφξθσζε ζην πξνπηπρηαθφ επίπεδν ζπνπδψλ. Δπίζεο, νχηε ε 

αμηνιφγεζε F(1,98)=0,109, p=0,742 (sig=0,742>0,05), νχηε ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ F(1,98)=1,059 

,p=0,306 (sig=0,306>0,05),νχηε ε ζπκπεξηθνξά ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα 

Καηαλόεζε 

Γπζιεμίαο 

Υακειό 

επίπεδν 

επηκόξθσζεο 

 Τςειό 

επίπεδν 

επηκόξθσζεο 

F(df) Sig 

(p) 

Μ.Ο(Σ.Α) Μ.O(Σ.Α) 

Γλώζε         

58,72(4,24) 

        

 59,00(4,02) 

 

0,107(1,98) 
   

,744 

Αλαγλώξηζε         

11,10(1,30) 

        

 11,32(1,41) 

 

0,667(1,98) 

   

,416  

Μεζνδνινγία          

11,20(1,36) 
         

11,67(1,46) 

 

2,677(1,98) 

  

 ,105  

Αμηνιόγεζε        

8,25(0,93)  
          

8,32(1,33) 

 

0,109(1,98) 
    

,742 

Γνλείο         
7,47(1,07)  

         
7,73(1,34) 

 

1,059(1,98) 

 

,306 

πκπεξηθνξά     

18,52(1,90) 
      

 18,65(1,76) 

 

0,131(1,98) 

  

,322 

Μάζεζε        
 11,70(1,47) 

        
11,65(1,53) 

 

0,033(1,98) 

   

,857  

Οξγάλσζε       
 9,79(1,18) 

          
9,84(1,76) 

 

0,032(1,98) 
    

,858 

Κνύξαζε         

27,47(1,85)       
         

28,28(1,95) 

 

4,492(1,98) 
    

,037 

Απηνπεπνίζε

ζε 

        

6,56(0,82)  
         

6,69(0,89) 

 

0,565(1,98) 

   

 ,454 

ύλνιν 

Καηαλ.Γπζιε

μίαο 

       
170,83(7,41)  

        
173,19(7,43) 

 

2,519(1,98) 

    

,116 
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F(1,98)=0,131, p=0,322(sig=0,322>0,05) αιιά θαη ηα δηαθνξεηηθά ζηπι 

κάζεζεο  F(1,98)=0,033, p=0,857 (sig=0,857>0,05) δελ ζεκεηψλνπλ 

δηαθνξνπνίεζε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ επίπεδν. Γελ παξαηεξείηαη 

δηαθνξνπνίεζε αθφκε, ζηελ παξάκεηξν ηεο νξγάλσζεο F(1,98)=0,032, 

p=0,858 (sig=0,858>0,05) αιιά νχηε θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ 

δπζιεθηηθψλ καζεηψλ F(1,98)=0,565, p=0,454 (sig=0,454>0,05)  ζε 

ζρέζε κε ηελ νκαδνπνίεζε ησλ αζξνηζκάησλ  ηεο  πξνπηπρηαθήο 

επηκφξθσζεο. πλνιηθά, ε θαηαλφεζε ηεο δπζιεμίαο δελ 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε πξνπηπρηαθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

F(1,98)=2,519, p=0,116 (sig=0,116>0,05). 

      Μφλν ε παξάκεηξνο πνπ εμεηάδεη ηελ δηαρείξηζε ηνπ παξάγνληα 

θνχξαζεο θαηά ηελ δηδαζθαιία δπζιεθηηθψλ καζεηψλ θαίλεηαη πσο 

είλαη ε κφλε παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ πξνπηπρηαθή 

επηκφξθσζε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

5%,F(1,98)=4,492, p=0,037, (sig=0,037<0,05), κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ πςειφ επίπεδν επηκφξθσζεο λα ζεκεηψλνπλ θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε κε επαξθή 

επηκφξθσζε. 

    Δίλαη θαλεξφ πσο φιεο νη ππφινηπεο παξάκεηξνη πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ γεληθή αληηκεηψπηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ 

ζηελ ηάμε δελ επεξεάδνληαη θαζφινπ φπσο θαίλεηαη απφ ηελ 

πξνπηπρηαθή επηκφξθσζε, πξάγκα πνπ είλαη άμην ζπδήηεζεο  
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Γ)Γηεξεύλεζε ύπαξμεο ζρέζεο δηαθνξνπνίεζεο αλάκεζα 

ζηελ θαηαλόεζε ηεο δπζιεμίαο θαη ηελ επηκόξθσζε ζε 

επαγγεικαηηθό επίπεδν 

   

      ηελ ππφζεζε απηή, εμεηάδεηαη θαηά πφζν ε επηκφξθσζε ζην 

εξγαζηαθφ πιαίζην  εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθά ζηελ δπζιεμία  ζηελ 

εθπαίδεπζε ζρεηίδνληαη κε ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο ζηα κέξε ηνπ 

εξγαιείνπ, δειαδή, λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε 

αλάκεζα  ζηελ εξγαζηαθή εθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο δπζιεμίαο 

  Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζεί ην ε εξεπλεηηθή απηή ππφζεζε, 

ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο ε εληνιή γηα αλάιπζε δηαθχκαλζεο κε έλαλ 

παξάγνληα (One Way Anova). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δεκηνπξγήζεθε κηα 

λέα δίηηκε κεηαβιεηή κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αζξνηζκάησλ ηεο 

αμηνιφγεζεο ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο  ηεο πξνπηπρηαθήο επηκφξθσζεο εθ 

κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Έηζη, δεκηνπξγήζεθαλ δχν νκάδεο, ε νκάδα 

εθπαηδεπηηθψλ  κε «ρακειό επίπεδν επηκόξθσζεο»  κε ζθνξ από 1-9 

(ζηηο ζπλνιηθέο ηηκέο ησλ αζξνηζκάησλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο   

επηκφξθσζεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ) θαη ε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ κε 

«πςειό επίπεδν επηκόξθσζεο» κε ζθνξ από 10 θαη πάλσ.  Απφ ηελ 

αλάιπζε πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα. Ζ λέα απηή κεηαβιεηή 

εμεηάζηεθε ζε ζρέζε κε ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο θαη έηζη εμήρζεζαλ 

ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα 
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Πίλαθαο 18:  Πίλαθαο δηαθνξνπνίεζεο απνηειεζκάησλ ζε θάζε παξάκεηξν  

θαηαλόεζεο ηεο δπζιεμίαο  από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο αιιά θαη ζην 

ζπλνιηθό άζξνηζκα αλάινγα κε ηελ επηκόξθσζε ζε επαγγεικαηηθό επίπεδν 
 

 

 

  

    Αληίζεηα κε ηελ πξνπηπρηαθή επηκφξθσζε, ε εξγαζηαθή επηκφξθσζε 

θαίλεηαη πσο   επεξεάδεη αξθεηέο παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηαλφεζε ηεο δπζιεμίαο. πγθεθξηκέλα, φπσο παξαηίζεηαη θαη ζηνλ 

πίλαθα , ην επίπεδν γλψζεο  γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ δπζιεμία   

δηαθνξνπνηείηαη  ζε επίπεδν  ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% 

F(1,98)=7,469, p=0,007, (sig=0,007<0,05) αλάινγα κε ηελ επηκφξθσζε 

πνπ δέρνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν θαη 

πεξηβάιινλ, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πςειφ επίπεδν εξγαζηαθήο 

επηκφξθσζεο λα ζεκεηψλνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε ρακειφ επίπεδν εξγαζηαθήο επηκφξθσζεο. ην ίδην 

κήθνο θχκαηνο βξίζθεηαη θαη ε παξάκεηξνο πνπ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε 

Καηαλόεζε 

Γπζιεμίαο 

Υακειό 

επίπεδν 

επηκόξθσζεο 

 Τςειό 

επίπεδν 

επηκόξθσζεο  

F(df) Sig 

(p) 

Μ.Ο(Σ.Α)    Μ.O(Σ.Α) 

Γλώζε     

     57,28  (3,96) 

     

    59,61  (4,00) 

 

7,469(1,98) 
   ,007 

Αλαγλώξηζε     

     10,53  (1,45) 

     

     11,54  (1,18) 

 

13,602(1,98) 

   ,000 

Μεζνδνινγία     

    11,06  (1,68) 
      

     11,63  (1,26) 

 

3,539(1,98) 
  ,063  

Αμηνιόγεζε      

   8,09   (1,44)  
       

     8,38   (0,99) 

 

1,358(1,98) 
   ,247 

Γνλείο     
   6,96   (1,46)  

       
     7,91   (0,95) 

 

14,765(1,98) 

   ,000 

πκπεξηθνξά     

   18,71  (2,56) 
      

    18,52  (1,36) 

 

0,232(1,98) 
   ,631 

Μάζεζε      
   11,56  (1,43) 

       
     11,73  (1,53) 

 

0,288 (1,98) 
   ,593  

Οξγάλσζε     
   9,96   (1,87) 

      
     9,75  (1,30) 

 

0,456(1,98) 
   ,501 

Κνύξαζε      

   27,40(2,40)       
              

     28,13(1,64) 

 

3,110(1,98) 
   ·081 

Απηνπεπνίζε

ζε 

      

   6,68(0,96)  
          

   6,60(0,81) 

 

0,208(1,98) 

   ,649 

ύλνιν 

Γπζιεμίαο 

   
  168,75(7,92)  

        
173,83(6,60) 

 

13,517(1,98) 

   ,000 
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ηεο παξνπζίαο  ησλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δπζιεμία ζηελ ζρνιηθή 

ηάμε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 1% θαζψο F(1,98)=13,602, 

p=0,000, (sig=0,000<0,01).Καη εδψ γίλεηαη θαλεξφ πσο νη εθπαηδεπηηθνί 

κε επάξθεηα ζηελ εξγαζηαθή εηδίθεπζε θαηαγξάθνπλ θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα έλαληη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ειιηπή εξγαζηαθή 

επηκφξθσζε. 

    Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο   θαίλεηαη  πσο  επεξεάδεηαη ζε βαζκφ 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο επίζεο ζε επίπεδν 1% , F(1,98)=14,765, 

p=0,000, (sig=0,000<0,01) κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζεκεηψλνπλ 

πςειφηεξν πνζνζηφ εξγαζηαθήο εηδίθεπζεο λα είλαη πην ηθαλνί ζηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ   ζε ζρέζε κε 

απηνχο πνπ έρνπλ ρακειφηεξν πνζνζηφ επηκφξθσζεο. Αμηνινγψληαο 

ζπλνιηθά ηελ θιίκαθα πνπ αθνξά ηελ θαηαλφεζε γηα ηελ δπζιεμία, ε 

ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ δείρλεη πσο πξάγκαηη ε  επηκφξθσζε ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

αληηιακβάλνληαη ηελ δπζιεμία ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

1% F(1,98)=13,517,p=0,000(sig=0,000<0,01) κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 

πςειφ επίπεδν εξγαζηαθήο επηκφξθσζεο   λα ζεκεηψλνπλ θαιχηεξε 

επίδνζε θαη απνηειέζκαηα ζην ζχλνιν ηεο δπζιεμίαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ρακειφ επίπεδν εξγαζηαθήο επηκφξθσζε 

Παξαηεξείηαη επνκέλσο ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζην πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί ζην ζχλνιφ ηνπο αληηκεησπίδνπλ ηνπο δπζιεθηηθνχο 

καζεηέο ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ  επίπεδν αιιά θαη πνηεο 

πξαθηηθέο ρξεζηκνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δηδάμνπλ κε θαηάιιειν 

ηξφπν.   

    Ζ επηκφξθσζε πνπ ιακβάλεη ρψξν ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

θαίλεηαη πσο δελ δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ηελ παξάκεηξν ηεο 

κεζνδνινγίαο F(1,98)=3,539 p=0,063, (sig=0,063>0,05), νχηε θαη ηελ   

αμηνιφγεζε  ηεο πξνφδνπ F(1,98)=1,358, p=0,247 (sig=0,247>0,05), 

θαζψο επίζεο νχηε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά F(1,98)=0,232, p=0,683,) 

(sig=0,683>0,05) αιιά θαη ε παξάκεηξνο πνπ εζηηάδεη ζηα ζηπι κάζεζεο 

F(1,98)=0,288,p=0,593,(sig=0,593>0,05) δελ παξνπζηάδεη 

δηαθνξνπνίεζε. Σέινο, δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ F(1,98)=0,456 
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p=0,561, (sig=0,561>0,05), φπσο θαη ζηελ  παξάκεηξν ηεο θνχξαζεο 

F(1,98)=3,110 ,p=0,081 (sig=0,081>0,05) θαη ζηελ παξάκεηξν ηεο 

απηνπεπνίζεζεο F(1,98)=0,208, p=0,649,(sig=0,649>0,05) απφ ηελ 

εξγαζηαθή επηκφξθσζε.   

    Παξαηεξείηαη επνκέλσο ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζην πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί ζην ζχλνιφ ηνπο αληηκεησπίδνπλ ηνπο δπζιεθηηθνχο 

καζεηέο θαηά ηελ δηδαζθαιία  αιιά θαη πνηεο πξαθηηθέο ρξεζηκνπνηνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δηδάμνπλ κε θαηάιιειν ηξφπν.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

174 
 

 

Σέηαξην εξεπλεηηθό εξώηεκα: 

 

Πξνζδηνξηζκόο παξαγόλησλ (ζπνπδέο, πξνϋπεξεζία, 

επηκόξθσζε) πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλόεζε ηεο  

δπζιεμίαο. 

  

    Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζεί ην ηξίην βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο 

εξγαζίαο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δπλακηθή ηεο επίδξαζεο ηνπ επηπέδνπ 

ησλ ζπνπδψλ, ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο ζηελ γεληθή θαη εηδηθή αγσγή θαη 

ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξνπηπρηαθήο θαη εξγαζηαθήο 

επηκφξθσζεο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο δπζιεμίαο θαη ηελ ζπλνιηθή 

γλψζε θαη δηαρείξηζε, ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνιιαπιή παιηλδξφκεζε. 

Δίλαη δπλαηφλ θάπνηνο απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ζπγθεθξηκέλνπο 

παξάγνληεο λα πξνβιέπνπλ ή λα δηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ 

νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο αληηιακβάλνληαη θαη 

δηαρεηξίδνληαη ηελ δπζιεμία; Τπάξρνπλ θαη άιιεο κεηαβιεηέο πνπ 

κπνξνχλ λα δξάζνπλ θαηαιπηηθά ζηνλ ηξφπν πνπ ε δπζιεμία 

αληηκεησπίδεηαη ζηελ ηάμε; Αλ λαη, πνηνο είλαη ν επηθξαηέζηεξνο.  
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Πίλαθαο 19:Απνηειέζκαηα κνληέινπ παιηλδξόκεζεο 

R=,47 

R²=,23 

 

  

   θνπφο ηεο Πνιιαπιήο Παιηλδξφκεζεο είλαη ε θαηαζθεπή ελφο 

Μνληέινπ πνπ λα πεξηγξάθεη ηθαλνπνηεηηθά ηε ζρέζε κεηαμχ κηαο 

εμαξηεκέλεο ζπλερνχο κεηαβιεηήο θαη κίαο ή πεξηζζφηεξσλ ζπλερψλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ Ζ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, φληαο 

νπζηαζηηθά επέθηαζε ηεο απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα δχν ή 

πεξηζζφηεξεο  αλεμάξηεηεο κεηαβιεηφο θαη ηελ εμέηαζε ηνπο ζηελ 

ζπλνιηθή γλψζε θαη δηαρείξηζε ηεο δπζιεμίαο,  Μηα δηαθνξά ζε ζρέζε κε 

ηελ απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, είλαη ε χπαξμε ηνπ πίλαθα Anova , ν 

νπνίνο καο βνεζά λα εμεγεζεί ε ζεκαζία ηνπ φινπ κνληέινπ ηεο 

πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο. Γηα λα έρεη λφεκα ε πεξαηηέξσ εμέηαζε ηνπ 

παξαπάλσ κνληέινπ, ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ κηα απφ ηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ( b1, b2, b3 ,b4,b5)λα είλαη ζηαηηζηηθά δηαθνξεηηθέο απφ ην 

Καηαλόεζε 

Γπζιεμίαο 

Unstandarized 

Coefficients 

 

Standarize

d 

Coefficients  

 

 

       t 

 

 

Sig (p) 

     B St.E Beta 

Constant 151,735    5,434                  27,925    ,000 

Δπίπεδν 

πνπδώλ 

1,262   1,732               ,085         ,729    ,468 

Έηε 

Πξνϋπεξεζία

ο ζηελ 

Γεληθή 

Αγσγή 

       ,007 ,689               ,008         ,073    ,942  

Έηε 

Πξνϋπεξεζία

ο ζηελ 

Δηδηθή 

Αγσγή 

      -,035 ,163              -,024        -,217    ,829 

Πξνπηπρηαθή 

Δπηκόξθσζε 

       ,415 ,381             ,122         1,090    ,278 

Δξγαζηαθή 

Δπηκόξθσζε 

     1,285 ,335 

 
            , 394       3,833    ,000 
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0. Ζ ζηήιε κε ηνλ ηίηιν Sig καο δίλεη ηελ ηηκή p ηνπ ειέγρνπ ησλ 

παξαθάησ ππνζέζεσλ.     

 

Ζν:b1=b2=b3=b4=b5=0 

H1: ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα b1,b2,b3,b4,b5 είλαη ζηαηηζηηθά δηαθνξεηηθφ 

απφ ην κεδέλ.  Όπσο θαίλεηαη ε ηηκή p ηνπ ειέγρνπ είλαη πνιχ θνληά ζην 

0, άξα απνξξίπηνπκε ηελ αξρηθή ππφζεζε, θαη έηζη ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ 

ηνπο ζπληειεζηέο (b1,b2,b3,b4,b5) είκαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

δηαθνξεηηθφο απφ ην 0. Ζ  εχξεζε ησλ ηηκψλ ησλ ζπληειεζηψλ 

παιηλδξφκεζεο δίλεηαη ζηνλ πίλαθα  Coefficients. Γηα ηελ θάζε 

κεηαβιεηή b έρνπλ θαζνξηζζεί δχν ππνζέζεηο. πγθξηκέλα: 

Η0:ν ζπληειεζηήο b1(εξγαζηαθή επηκόξθσζε) είλαη ίζνο κε ην κεδέλ 

Η1: ν ζπληειεζηήο b1(εξγαζηαθή επηκόξθσζε) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

δηαθνξεηηθφο απφ ην κεδέλ  

 Όπσο θαη  

Η0:ν ζπληειεζηήο b2(επίπεδν ζπνπδώλ) είλαη ίζνο κε ην κεδέλ 

Η1: ν ζπληειεζηήο b2(επίπεδν ζπνπδώλ ) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

δηαθνξεηηθόο απφ ην κεδέλ  

 

Όπσο θαη 

Η0:ν ζπληειεζηήο b3(έηε πξνϋπεξεζίαο ζηελ γεληθή αγσγή) είλαη ίζνο κε 

ην κεδέλ 

Η1: ν ζπληειεζηήο b3(έηε πξνϋπεξεζίαο ζηελ γεληθή αγσγή  ) είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξεηηθόο από ην κεδέλ  

 

 

Όπσο θαη 

Η0:ν ζπληειεζηήο b4(έηε πξνϋπεξεζίαο ζηελ εηδηθή αγσγή) είλαη ίζνο κε 

ην κεδέλ 

Η1: ν ζπληειεζηήο b4 (έηε πξνϋπεξεζίαο ζηελ εηδηθή αγσγή  ) είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξεηηθόο από ην κεδέλ 

 

Όπσο θαη 

Η0:ν ζπληειεζηήο b5(πξνπηπρηαθή επηκόξθσζε) είλαη ίζνο κε ην κεδέλ 
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Η1: ν ζπληειεζηήο b5 (πξνπηπρηαθή επηκόξθσζε) είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά δηαθνξεηηθόο από ην κεδέλ 

 

Οη  ηηκέο ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ ππνζέζεσλ δίλνληαη απφ ηελ ζηήιε 

Sig.Σν απνηέιεζκα ηνπ κνληέινπ έρεη σο εμήο: ην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο ε εξγαζηαθή επηκφξθσζε 

θαίλεηαη σο ν επηθξαηέζηεξνο παξάγνληαο (b=1,285, t=3,8 

p=0,001<0,05) πνπ επεξεάδεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο 

δπζιεμίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν 

κνληέιν πνπ αλαδείρζεθε απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε πνιιαπιή 

παιηλδξφκεζε (F(5,94)=5,445, p=0,000< 0.05, R²= 23), έδεηρλε  κφλν  

κία απφ ηηο πέληε κεηαβιεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

ζηελ επίδξαζε. Οη ζπκκεηέρνληεο  αλέδεημαλ πσο ε ζπλνιηθή  

θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ δπζιεμία αλακέλεηαη λα 

απμάλεηαη θαηά 1,295 κνλάδεο εξγαζηαθήο επηκφξθσζεο ζην 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Μφλν  ε κεηαβιεηή b5(εξγαζηαθή επηκφξθσζε) 

απνηέιεζε ζεκαληηθφ παξάγνληα επίδξαζεο ζηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηεο θαηαλφεζεο ηεο δπζιεμίαο.  

 Με πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα, αλαθέξεηαη πσο κφλν γηα ηελ κεηαβιεηή 

ηεο εξγαζηαθήο επηκφξθσζεο απνξξίπηεηαη ε αξρηθή ππφζεζε 

(sig=0,001<0,05), ελψ γηα ηηο άιιεο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο δειαδή ηνπ 

επηπέδνπ ζπνπδψλ (sig=0,468>0,05), ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο ζηελ 

γεληθή αγσγή(sig=0,942>0,05), ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο ζηελ εηδηθή 

αγσγή(sig=0,829>0,05) θαη ηεο πξνπηπρηαθήο επηκφξθσζεο 

(sig=0,278>0,05), δελ απνξξίπηεηαη ε αξρηθή ππφζεζε.   

   Δλ θαηαθιείδη, γηα ηελ εξγαζηαθή επηκφξθσζε, απφ ηελ άιιε, θαίλεηαη 

πσο παίδεη βαζηθφ ξφιν θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα επεξεάζεη ηηο πξαθηηθέο 

θαη ηελ γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο γηα ηελ δπζιεμία, ελψ ε 

πξνυπεξεζία ζε γεληθή θαη εηδηθή αγσγή ή ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ δελ 

θαίλεηαη λα επηδξνχλ ζεκαληηθά ζην πσο νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί 

δηδάζθνπλ καζεηέο κε δπζιεμία. 
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               4.5. πδήηεζε Απνηειεζκάησλ 

 

   Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε, εμεηάδνπλ   

βαζηθέο ζεκαηηθέο πεξηνρέο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην εξγαιείν: ηελ 

γλψζε ηεο δπζιεμίαο, ηελ αλαγλψξηζε θαη δηαρείξηζε ηεο δπζιεμίαο αιιά 

θαη ηνλ παξάγνληα ηεο επηκφξθσζεο ζε πξνπηπρηαθφ θαη εξγαζηαθφ 

επίπεδν. Αλακθίβνια, ε δπζιεμία φρη κφλν απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαη ηα επξήκαηα δείρλνπλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο είλαη ελήκεξνη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ γηα  ηηο 

επηπηψζεηο ηεο ζηελ δηδαζθαιία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε γεληθφηεξα. 

Ζ άπνςε απηή ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλα 

ησλ Kafonogo & Bali (2013), κε βάζε ηα νπνία 15% ησλ καζεηψλ έρνπλ 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο , σζηφζν ιίγνη κφλν εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ γηα 

απηά θαη κπνξνχλ λα ηα δηαρεηξηζηνχλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν  

   Δίλαη πξνθαλέο επίζεο πσο ην αλάινγν επίπεδν γλψζεο αιιά θαη 

δηαρείξηζεο ηεο δπζιεμίαο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επξχηεξε γλψζε 

απέλαληη ζηελ δπζθνιία απηή αιιά θαη επέθηαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή. Ζ εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκάησλ επηηάζζεη ψζηε νη 

εθπαηδεπηηθνί λα επηκνξθψλνληαη αιιά θαη λα ελεκεξψλνληαη δηαξθψο 

θαη ελ ζπλερεία γηα ζέκαηα εηδηθήο εθπαίδεπζεο, θαζφηη ε δηδαζθαιία 

θαηεπζχλεηαη ζηελ πνξεία ηεο ζπλεθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπκπεξίιεςεο 

καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. ε θάζε πεξίπησζε ε δηδαζθαιία 

απνηειεί πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία. Ζ δπζιεμία δελ αθήλεη αλεπεξέαζην 

ηνλ ςπρηθφ θφζκν ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε έξεπλεο ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά κε δπζιεμία πξνέξρνληαη απφ ηελ αδπλακία ηνπο 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλσληθνχ, ζρνιηθνχ θαη 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. Όζν πην πςειέο είλαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηφζν πεξηζζφηεξν ην παηδί βηψλεη κηα αλεπάξθεηα πνπ 

επεξεάδεη φιε ηελ ππφζηαζε ηνπ. Έλα παηδί κε δπζιεμία κπνξεί λα 

πξνζπαζεί πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη θαίλεηαη γηα λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο , νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνιιέο θνξέο 

δελ είλαη ηθαλνί λα αμηνινγήζνπλ ην κέγεζνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο κε 
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απνηέιεζκα λα αζθνχλ πίεζε σο επαθφινπζν λα επηδεηλψλεη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην 

παηδί. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο 

δηάγλσζεο θαη ηεο θαηάιιειεο παξέκβαζεο.  

   Σελ δηάγλσζε αθνινπζνχλ επίζεο θαηάιιειεο πξαθηηθέο 

δηδαζθαιίαο κε ηηο νπνίεο ην δηδαθηηθφ πιηθφ ζα γίλεηαη πξνζηηφ ζηνλ 

δπζιεθηηθφ καζεηή. ην ζεκείν απηφ, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο. Ζ παξνρή αληηθεηκεληθψλ πιεξνθνξηψλ, θαη ε 

δηαθξηηηθή αιιά ζηαζεξή ππνζηήξημε, κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηνλ καζεηή 

κε δπζιεμία ζηελ επηινγή θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ ιήςε νξζψλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ πνπ ζα ηνλ σθειήζνπλ ζηελ δηδαζθαιία. 

Δπνκέλσο,  ε επηθαλεηαθή γλψζε γηα ην ζέκα ησλ καζεζηαθψλ  

δπζθνιηψλ δελ αξθεί κφλν, αιιά ν θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο κε ηελ 

εθαξκνγή πξαθηηθψλ είλαη απηφ πνπ ζα πξνζθέξεη. 

  

 

 

Δπίπεδν Γλψζεο γηα ηελ Γπζιεμία 

 Πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα αληηκεησπίδνπλ ηα εκπφδηα πνπ 

πξνθαιεί ε δπζιεμία, είλαη επηηαθηηθφ λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην 

ζεσξεηηθφ ηεο ππφβαζξν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Απφ ηα επξήκαηα, 

έγηλε μεθάζαξν πσο ζε γεληθέο γξακκέο, νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απνθαίλνληαη πσο έρνπλ αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθή εκπεηξία αιιά θαη επηζηεκνληθή θαηάξηηζε φζνλ αθνξά 

ηελ ζεσξεηηθή γλψζε γηα ηα ζπκπηψκαηα αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ 

δπζιεθηηθψλ καζεηψλ ζηα καζήκαηα. Ζ άπνςε απηή επηβεβαηψλεηαη θαη 

ζε ζρεηηθή έξεπλα ησλ Gwernan-Jones & Burden (2010), ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία δηαπηζηψζεθε πσο εθπαηδεπηηθνί ζηελ Αγγιία εθδήισζαλ 

ζεηηθέο απφςεηο γηα ηελ δπζιεμία, ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γλψζεο γηα ην 

ζεσξεηηθφ ηεο ππφβαζξν θαη απηνπεπνίζεζε ζηελ δηαρείξηζε ησλ 

δπζιεθηηθψλ καζεηψλ ζηελ ηάμε. εκεηψλεηαη σζηφζν πσο ζηελ ίδηα 

έξεπλα ζεκεηψζεθε έλα πξνβάδηζκα ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ έλαληη 

πξσηνβάζκηαο, ελψ ζηελ παξνχζα έξεπλα πνπ αλαιχεηαη,  δελ 
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ζεκεηψζεθε θάπνηα πξνθαλήο δηάθξηζε αλάκεζα ζην θχιν ή ην πεδίν 

(γεληθήο ή εηδηθήο) ζην νπνίν ππεξεηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο.  

   Πξέπεη λα ζεκεησζεί  κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο 

παξάιιειεο ζηήξημεο ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, νη 

εθπαηδεπηηθνί ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ  έξρνληαη ζπλερψο ζε επαθή κε 

δπζιεθηηθά παηδηά ηα νπνία πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ δηδαζθαιία, 

αιιά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν κάζεζεο. Ζ ζπκπεξίιεςε ινηπφλ ησλ 

δπζιεθηηθψλ καζεηψλ απνηειεί θαλφλα (Forlin et Sin, 2010) Ζ δπζιεμία 

απνηειεί κηα καζεζηαθή δπζθνιία πνπ κφιηο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη ζε εξεπλεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ έγηλε εθηίκεζε πσο νη εθπαηδεπηηθνί κεγαιχηεξε ζε ειηθία 

θαη πξνυπεξεζία ίζσο δελ ζεκείσλαλ κεγάια πνζνζηά ζηελ πεξηνρή πνπ 

αθνξά ηελ ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ δπζιεμία ζε ζρέζε κε ηνπο πην 

λένπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ άπνςε απηή φπσο θάλεθε παξαπάλσ(Πίλαθαο) 

δελ επηβεβαηψζεθε, θαζψο αλεμαξηήησο ειηθηαθήο νκάδαο, ζην ζχλνιφ 

ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί ζεκείσλαλ ζρεηηθά πςειά πνζνζηά.  

     πγθεθξηκέλα, ην επίπεδν γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο θπκαίλεηαη απφ κέηξην έσο πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ , θάηη πνπ 

δειψλεη πσο ε δπζιεμία δελ απνηειεί άγλσζηε έλλνηα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα , αληίζεηα, είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

καζεζηαθή δπζθνιία, δελ απνηειεί δειαδή άγλσζην πεδίν. Σα επξήκαηα 

απηά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηά αληίζηνηρσλ εξεπλψλ , κε βάζε ηα 

νπνία νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο δελ έρνπλ επίγλσζε ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ(Hayes, 2000, Kataoka et, al., 2004).ρεηηθά 

παιηά κειέηε ησλ Βenton &Pearl (1978) αλαδεηθλχεη ηελ κε επαξθή 

γλψζε φζνλ αθνξά ηελ δπζιεμία αιιά θαη ηελ βαζηθή έιιεηςε 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θχζε ηεο σο καζεζηαθή δπζθνιία , έηζη 

ψζηε νη ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη αιιά θαη νη ηξφπνη απνθαηάζηαζεο ησλ 

δπζιεθηηθψλ αηφκσλ λα ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη 

εκπινπηηζκφ.  ρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ, θάλεθε 

απφ ηα επξήκαηα πσο δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζην ζχλνιν 

ησλ εξσηήζεσλ, πξάγκα πνπ δειψλεη πσο νη απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θπκαίλνληαη πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν.  
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     Οη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ πσο ε δπζιεμία είλαη 

καζεζηαθή δπζθνιία πνπ επηθεληξψλεηαη ζην γισζζηθφ θνκκάηη κε 

δπζθνιία ζηελ νξζνγξαθία θαη ηνλ γξαπηφ ιφγν, σζηφζν δελ είλαη 

βέβαηνη πσο αθνξά θαη ηελ θαζεκεξηλή πξνθνξά θαη επηθνηλσλία. Δίλαη 

αβέβαηνη επίζεο γηα πηπρέο πνπ αθνξνχλ επθπΐα αιιά θαη ην γεγνλφο πσο 

ε ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή δπζθνιία επεξεάδεη εθφξνπ δσήο ηα άηνκα. 

ε θάζε πεξίπησζε, είλαη δεδνκέλν πσο νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο, 

εηδηθά νη πην λένη, πνπ απνθνηηνχλ  απφ ηηο παηδαγσγηθέο ζρνιέο 

εηζέξρνληαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν εθπαίδεπζεο έρνληαο δηακνξθψζεη 

πξνζσπηθέο απφςεηο αλάινγα κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ιάβεη γηα ηελ 

ζεκαηηθή πεξηνρή ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ.  Δίλαη γλσζηφ πσο 

θάπνηεο δεθαεηίεο πξηλ, νη εθπαηδεπηηθνί απέδηδαλ ηα εκπφδηα πνπ 

ζπλαληνχζαλ νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο νθείινληαλ ζε 

ρακειή λνεκνζχλε ή ηεκπειηά (Hayes, 2000). Δπνκέλσο, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαηέρνπλ ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ην γλσζηαθφ 

ππφβαζξν ηεο δπζιεμίαο , φκσο δελ γλσξίδνπλ ζεκεία θαη ιεπηνκέξεηεο-

εηδηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθθξαζε θαη επηξξνή ηεο δπζιεμίαο.  

    Σα ζπλνιηθά ηνπο πνζνζηά ππνδειψλνπλ ζε ελζαξξπληηθφ 

επίπεδν ηελ επαξθή ηνπο γλψζε γηα ηελ δπζιεμία. Χζηφζν, κηα θαιή 

γλψζε απιά θαη κφλν γηα ην ζέκα δελ αξθεί, εηδηθά θαζψο ηα 

εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα εμειίζζνληαη ζπλερψο. Ζ ζχγρξνλε εξεπλεηηθή 

πξαθηηθή εθθξάδεη πσο ε δπζιεμία, γηα ηελ αθξίβεηα, αθνξά δπζρεξείο 

εθδειψζεηο ζε γισζζηθφ επίπεδν, σζηφζν κπνξεί λα επεξεάδεη 

εζσηεξηθέο ή θαη εμσηεξηθέο ζπκπεξηθνξηθέο δηεξγαζίεο ηνπ καζεηή. 

Δπνκέλσο, νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο, είλαη επηηαθηηθφ φρη κφλν  λα 

γλσξίδνπλ γηα ηελ δπζιεμία, αιιά ηελ γλψζε απηή λα ηελ 

κεηαζρεκαηίδνπλ ψζηε λα δηεπξχλνπλ θαηάιιεια ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα θαη ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γισζζηθήο απνθαηάζηαζεο 

κέζα ζην  πιαίζην ηζφηεηαο εθπαίδεπζεο (Grigorenko, 2001). 
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   Αλαγλψξηζε ηεο δπζιεμίαο 

   εκαληηθφ βήκα πξηλ ηελ νπνηαδήπνηε παξέκβαζε απνηειεί ε 

αλίρλεπζε ησλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα κε δπζθνιία 

δπζιεμίαο. Σν βήκα απηφ απνηειεί ηδηαίηεξε πξνζνρή , φηαλ κάιηζηα  ε 

δπζθνιία απηή  κέζα ζηελ ηάμε ζπλππάξρεη θαη κε δείγκαηα αξγήο 

κάζεζεο άιισλ καζεηψλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε καζεζηαθέο δηαηαξαρέο. 

Σα επξήκαηα  πνπ εμεηάδνπλ ην κέξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ  αλαγλψξηζε 

θαη ηαπηνπνίεζε ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ ζηελ ηάμε δείρλεη πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο απνδεηθλχνληαη ηθαλνί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

λα αληρλεχνπλ ηνπο δπζιεθηηθνχο καζεηέο ζηελ ζρνιηθή ηάμε  ζε ζρέζε 

κε ηνπο άιινπο καζεηέο. Σα επξήκαηα απηά αληηθξνχνπλ ηελ άπνςε ησλ 

Wadlington et al., 1996), κε ηελ νπνία θπξηαξρεί βαζηθφο 

πξνβιεκαηηζκφο εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο, νη νπνίνη 

δελ κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ ηνπ καζεηέο κε αξγφ ξπζκφ κάζεζεο ζε 

ζρέζε κε καζεηέο κε δπζιεμία. 

    Ζ δπζιεμία αθνχ είλαη ρξφληα λεπξνινγηθή δηαηαξαρή δελ 

ζεξαπεχεηαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πξαγκαηηθά δπζιεμηθφ παηδί ζα 

εμειηρζεί ζε δπζιεμηθφ ελήιηθα. Οη ηθαλφηεηεο φκσο δπζιεμηθψλ παηδηψλ 

βειηηψλνληαη αξθεηά κε ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Γη απηφ θαη ε έγθαηξε αληηκεηψπηζε ηεο έρεη 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ εμέιημε ησλ δπζιεμηθψλ αηφκσλ. 

Δπνκέλσο, έρεη κεγάιε ζεκαζία ε αλίρλεπζε ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ 

ζηελ ηάμε θαη ε αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο, έηζη ψζηε λα ηεζνχλ έγθαηξα ηα πιαίζηα 

ηεο δηάγλσζεο θαη έπεηηα απνθαηάζηαζεο θαη παξέκβαζεο. Απφ ηελ 

άιιε, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ εθθξάζεη αλεζπρία  γηα ηελ 

ζπκπησκαηνινγία ηεο δπζιεμίαο θαη ηεο παξέκβαζεο απηήο(Wadlington 

&Wadlington, 2005).  

    Δίλαη μεθάζαξν φκσο πσο ε επίγλσζε ηνπο γηα ηελ εηδηθή 

αλαγλσζηηθή δπζθνιία ηνπο βνεζά ζεκαληηθά ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά, ζπκπηψκαηα ή αθφκε θαη λα παξαπέκπνπλ ηνπο 

καζεηέο απηνχο γηα δηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζε γηα ηελ καζεζηαθή 

δπζθνιία., δελ ππάξρεη δειαδή  ηξνκεξή ζχγρπζε ζηελ αλίρλεπζε ηεο( 
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Wadlington et al, 1996). Παξάιιεια, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 25% κε  

30% ησλ καζεηψλ κπνξεί πνιύ εύθνια λα πεξάζεη απαξαηήξεην από 

έλαλ εθπαηδεπηηθφ ή γνλέα ,ζηε βάζε ηνπ ηζρπξηζκνύ φηη ηα ιάζε ηα 

νπνία θάλεη είλαη απνηέιεζκα ηεο απξνζεμίαο ή ηεο αδηαθνξίαο πνπ 

κπνξεί λα ραξαθηεξίδεη ηνλ ελ ιόγσ καζεηή ή  καζήηξηα, αλ δελ ππάξμεη 

ε θαηάιιειε πξνζνρή θαη αλαγλψξηζε. 

    Γελ πξέπεη λα μερλά θαλείο φηη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνιχ 

ζπρλά εκθαλίδνληαη γηα λα δειψζνπλ ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ θαη λα θέξνπλ ζηελ επηθάλεηα κηα αξλεηηθή 

ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ή ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ηνπ. Είναι 

σημαντικό νη εθπαηδεπηηθνί λα ζπιιέμνπλ φζεο πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα δπζιεθηηθφ, ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο ηνπ 

θαη ην πεξηβάιινλ φζν ην δπλαηφλ. Κάζε θνξά πνπ έλα δπζιεθηηθφ παηδί 

είλαη ζεηηθά βεβαησζείηε φηη ν δάζθαινο αλαγλσξίδεη θαη γλσξίδεη ηε 

θχζε ησλ δπζθνιηψλ καζεηή θαη λα ηνλ βνεζά / ηεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο, κπνξεί λα απμήζεη ηα θίλεηξα, θαζψο θαη λα ηνλ 

θάλεη / πξφζπκνη ηεο γηα λα κάζεη. 

     Ζ αλαγλψξηζε ηεο δπζιεμίαο φζνλ ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα ζηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο βνεζάεη θαηαιπηηθά . Δλήιηθεο κε δπζιεμία πνπ δελ 

έρεη αλαγλσξηζηεί ζπρλά απαζρνινχληαη επαγγεικαηηθά ζε ζέζεηο 

θαηψηεξεο ηεο δηαλνεηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. Ζ δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε 

απνηειεί ηελ πην θαζνξηζηηθή θάζε ζηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ, 

δηάγλσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ-δπζιεμίαο. 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεηαη ζηνλ Πφξπνδα (2003) ,«...ε ζσζηή, 

αλαιπηηθή θαη έγθαηξε εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ καζεζηαθώλ 

δπζθνιηώλ απνηειεί έλα ηδηαίηεξα πνιύπινθν θαη δύζθνιν δήηεκα ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαγλώξηζε, δηάγλσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ κε 

ηέηνηνπ είδνπο αδπλακίεο». Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηνκέα πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πνηθηιία θαη δηαθνξέο σο πξνο ηηο κεζφδνπο, ηα θξηηήξηα θαη ηα 

εξγαιεία αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Γηα ην ιφγν απηφ ζε άιιεο 

ρψξεο έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα ηε ζεζκνζέηεζε θαλφλσλ αλαθνξηθά 

κε ηα κέζα, ηηο κεζφδνπο θαη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ παηδηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. ε θάζε πεξίπησζε, βαζηθφο ζθνπφο ηεο  
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αμηνιφγεζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ  αδπλακηψλ ή δπζιεηηνπξγηψλ πνπ πξνθαινχλ ηα 

πξνβιήκαηα ζηελ πξνζπάζεηα ελφο  αηφκνπ λα κάζεη θαη λα απνθηήζεη 

γλψζεηο»(Πφξπνδαο , 2003).  

    Σα απνηειέζκαηα ζηελ παξάκεηξν απηή επηβεβαηψλνπλ πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο αληαπνθξίλνληαη πνιχ ζεηηθά ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ καζεηψλ πνπ εθδειψλνπλ ραξαθηεξηζηηθά δπζιεμίαο 

ζηελ ζρνιηθή ηάμε. Η αμηφπηζηε δηάγλσζε από αλζξψπνπο πνπ έρνπλ 

εθπαηδεπηεί ζην  ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν, ζηε βάζε 

ζηαζκηζκέλσλ, επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ θαη δηαγλσζηηθά 

επαίζζεησλ θιηληθώλ εξγαιείσλ είλαη έλα από ηα ερέγγπα γηα ηνλ νξζό 

θαη αμηόπηζην ραξαθηεξηζκό ησλ παηδηώλ κε αλαγλσζηηθέο, 

νξζνγξαθηθέο ή άιιεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

 

 

  

 Γηαρείξηζε ηεο δπζιεμίαο 

    

    Οη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο πνπ δηδάζθνπλ κε παηδηά πνπ 

έρνπλ δπζιεμία πξέπεη λα είλαη εχθακπηνη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπο θαη 

ζηελ δηδαζθαιία, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ, φζν ην δπλαηφλ γίλεηαη, λα 

βξνπλ ηξφπνπο πνπ ηαηξηάδνπλ ζην καζεηή, αληί λα αλακέλνπλ φηη φινη νη 

καζεηέο ζα κάζνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν.  ην κέξνο ηνπ εξγαιείνπ , φπνπ 

εμεηάδεηαη  ε δηαρείξηζε ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο  κε ηελ εθαξκνγή ελφο επξένο θάζκαηνο ζρνιηθψλ 

πξαθηηθψλ, ηα επξήκαηα είλαη θαη εδψ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα.  

   Αξρηθά, θαίλεηαη κε κηα επηθαλεηαθή εμέηαζε πσο νη εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο είλαη ηθαλνί λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο δπζιεθηηθνχο καζεηέο. 

Δηδηθά γηα ηελ δηδαζθαιία θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζε επίπεδν πνπ λα είλαη  πξνζβάζηκν απφ 

ηνπο καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά δπζιεμίαο ληψζνπλ πην 

ζίγνπξνη θαη ηθαλνί λα αληεπεμέιζνπλ. Οη εθπαηδεπηηθνί επσκίδνληαη ηελ 
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επηηπρία φισλ ησλ καζεηψλ , καδί θαη ησλ δπζιεθηηθψλ, κε απνηέιεζκα 

ε πίεζε θαη ην εθπαηδεπηηθφ βάξνο ζπλερψο λα απμάλνληαη(Peer & Reid , 

2001). Δηδηθά γηα ηηο ηάμεηο , φπνπ ππάξρνπλ καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο πνιιέο θνξέο ζπγρένπλ ην 

πψο εθδειψλεηαη ε δπζιεμία θαη έηζη ελψ ρξεζηκνπνηνχλ γεληθέο 

πξαθηηθέο ελζσκάησζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ, 

ε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ (πρ. Φσλεηηθέο κέζνδνη 

θιπ) είλαη πεδίν πνπ ρξεηάδεηαη εκβάζπλζε( Washburn et al, 2011). 

   Απφ ηελ άιιε, γηα παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία κε 

ηνπο γνλείο γηα ηελ πξφνδν ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ, νη ζπκκεηέρνληεο 

εμέθξαζαλ έλαλ δηζηαγκφ θαη κηα βεβαηφηεηα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

βξίζθεηαη πάληα κηα γέθπξα πξνζέγγηζεο αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ζπλερείο ελεκέξσζε θαη απφ ηηο 

δπν πιεπξέο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ νη θαιχηεξεο θαη απαξαίηεηεο 

πξνζεγγίζεηο θάζε θνξά γηα ηνλ καζεηή πνπ αληηκεησπίδεη καζεζηαθή 

δπζθνιία. Ζ αζζελήο ζρέζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ παηδηψλ 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ Robuck (2007): νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ αλαπηχζζνπλ ζπρλά ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο θαη 

δελ ηνπο ελεκεξψλνπλ θαζψο δελ ηνπο ζεσξνχλ «εηδηθνχο» ζε ζέκαηα 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο. Οη δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, 

αληηκεησπίδνληαη θαιχηεξα φηαλ  παξάιιεια κε ηε καζεζηαθή 

απνθαηάζηαζε, γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηε  δηαπξαγκάηεπζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ πνπ ηαιαηπσξνχλ φρη κφλν ην παηδί  αιιά  

θαη ηνπο γνλείο. Δίλαη ζεκαληηθφ, ν γνληφο λα αηζζάλεηαη ρξήζηκνο θαη 

ηθαλφο γηα λα κπνξεί λα είλαη ππνζηεξηθηηθφο. Έηζη κπνξεί λα βνεζήζεη 

ην παηδί ηνπ  αλαγλσξίδνληαο ην πξφβιεκα, πκπιεξσκαηηθά κε ηηο 

ζεξαπείεο, ν γνληφο κπνξεί λα βνεζήζεη ην παηδί κε επηπιένλ ζηξαηεγηθέο 

νξγάλσζεο, φπσο ραξηάθηα ππελζχκηζεο, πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ 

θηι. Σα παηδηά κε δπζιεμία θαιφ είλαη λα καζαίλνπλ θαη ζηξαηεγηθέο 

“παξάθακςεο” ηνπ ειιείκκαηνο. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα 

παξνπζηάζεη βειηίσζε έλα παηδί κε δπζιεμία δηαθέξεη αλά πεξίπησζε 

θαη εμαξηάηαη επηπξφζζεηα θαη απφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζρνιείνπ, ησλ 

γνλέσλ, ηελ έγθαηξε δηάγλσζε -πξηλ απμεζνχλ δξακαηηθά νη απαηηήζεηο 

ηνπ ζρνιείνπ- θαη άιινπο παξάγνληεο, 



 
 

186 
 

      Απφ ηα επξήκαηα, ηνλίδεηαη επίζεο πσο νη εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο πξνζπαζνχλ λα ελαιιάζζνπλ ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο 

φηαλ πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη καζεηέο κε δπζιεμία, πξαθηηθέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ εμαηνκηθεπκέλεο 

δηδαζθαιίαο ή  δηαθνξνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο , ψζηε ην κάζεκα λα 

κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζε θαηάιιεια γηα ην καζεζηαθφ δπλακηθφ ησλ 

δπζιεθηηθψλ καζεηψλ επίπεδα. ε βαζηθφ επίπεδν, ν ζηόρνο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο  δηαδηθαζίαο ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ (αιιά θαη γεληθά 

φινπ ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ) νθείιεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηνηρεία 

όπσο ε εμέηαζε ηνπ βαζκνχ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θάζε αηόκνπ, ηεο 

αηνκηθήο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιεη  λα αληαπεμέιζεη ζηηο όπνηεο 

ππνρξεώζεηο θαη, θπξίσο σο επξύηεξνο ζηόρνο ηεο θνίηεζεο ηνπ θάζε 

καζεηή, δπζιεθηηθνχ ή κε λα κελ  είλαη κφλν ε θαιιηέξγεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ αθαδεκατθώλ δεμηνηήησλ αιιά θαη ε θαιιηέξγεηα 

ηδαληθώλ όπσο ε ε θνηλσληθή αιιειεγγύε θαη αλεθηηθόηεηα πξνο ηε 

δηαθνξεηηθόηεηα (Μαθξή-Μπφηζαξε, 2007).  

    Δηδηθά, γηα ηνπο δπζιεθηηθνχο καζεηέο , ε ζπλχπαξμε ησλ γισζζηθψλ 

εκπνδίσλ καδί κε πξνβιήκαηα θαη ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη 

δηάζπαζεο πξνζνρήο, ηα νπνία δελ νθείινληαη θαηά αλάγθε ζην 

θνηλσληθφ ή νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ έρεη απνηειέζεη βαζηθφ εξεπλεηηθφ 

ζέκα αλάιπζεο επίζεο. Πην παιηά, νη εθπαηδεπηηθνί πίζηεπαλ πσο κφλν 

ην θίλεηξν ήηαλ ν κνλαδηθφο θαη βαζηθφο παξάγνληαο ψζηε λα 

θηλεηνπνηεζνχλ ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη δπζιεμία (Hayes, 

2000). Ζ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ έρεη ζπλέπεηεο ηφζν ζην 

νξγαλσηηθφ πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλή 

εμαζζέληζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δίλαη αλαγθαίν φρη κφλν λα γλσξίδεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ηη λα θάλεη, αιιά λα γλσξίδεη θαη ηα πψο είλαη ν ίδηνο θαη 

πσο πξέπεη λα είλαη. 

   Δπνκέλσο, παξφιν πνπ ε δπζιεμία απνηειεί πξαγκαηηθή πξφθιεζε 

ζηελ ηππηθή ζρνιηθή ηάμε, ηδίσο γηα ηηο πηπρέο ηεο παξάδνζεο θαη 

κάζεζεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζεκείσζαλ ζρεηηθά  κέηξηα πξνο πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα δηαρείξηζεο απηνχ ηνπ 

είδνπο ησλ καζεηψλ. Παξάιιεια, ζρεηηθή έξεπλα έρεη απνδείμεη πσο 

φηαλ ην ζρνιηθφ θιίκα εζηηάδεη κφλν ζε κηα αηκφζθαηξα βαζκνζεξίαο, 
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ηφηε νη εθπαηδεπηηθνί πεξηνξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

αληηιακβάλνληαη θαη δξνπλ απέλαληη ζηα παηδηά κε δπζιεμία (Lee, 2009). 

Με άιιε δηαηχπσζε, ν βαζκφο θαη ε απζηεξή βαζκνινγία ζηηο 

δνθηκαζίεο, δελ πξέπεη λα είλαη ν απηνζθνπφο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, 

αιιά πξσηεχνληα ζέζε πξέπεη λα θαηέρεη ε ελίζρπζε θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

   Σα επξήκαηα είλαη θαη εδψ πνιχ εληζρπηηθά , θαζψο νη 

εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ πσο κπνξνχλ λα  αληηκεησπίζνπλ έλαλ καζεηή 

κε δπζιεμία ζηελ ηάμε. Μπνξεί έηζη λα ππνηεζεί, κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηηο απαληήζεηο, πσο νη δπζιεθηηθνί καζεηέο ζηα 

ζρνιεία ηεο πφιεο ηνπ Αγξηλίνπ , φπνπ δειαδή θαη έγηλε ε έξεπλα,  

δέρνληαη ηθαλνπνηεηηθέο θαη επαξθείο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο , κε 

θαηάιιειε ππνζηήξημε θαη παξέκβαζε , ψζηε λα μεπεξάζνπλ ηα φπνηα 

εκπφδηα έρνπλ θαη λα επηηχρνπλ ζε αθαδεκατθφ επίπεδν. 

 

 

Πξνυπεξεζία θαη γλψζε ηεο δπζιεμίαο 

  Δίλαη δεδνκέλν πσο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ε δηδαθηηθή εκπεηξία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο Απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ 

πξνεγήζεθε, ππάξρεη ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ γλψζε ηνπο γηα ηελ δπζιεμία.  

Οη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, κε ιηγφηεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο, έρνπλ πην 

πξφζθαηεο ηηο παηδαγσγηθέο γλψζεηο θαη αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν 

ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε, ηελ κεζνδνινγία θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ. Χζηφζν, νη εθπαηδεπηηθνί κε 

αξθεηά ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη δηδαθηηθήο εκπεηξίαο  είλαη πην 

εμνηθεησκέλνη ζε παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

γνλείο  αιιά θαη ηελ απηνπεπνίζεζε κέζα ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα.  

  Οη πεξηνρέο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηα ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ γλψζε γηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δπζιεμίαο, ηελ 

αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε απηψλ, ηελ ζπκπεξηθνξά θαη νξγάλσζε 

αιιά θαη ηελ πξνπηπρηαθή εηδίθεπζε. Οη πην έκπεηξνη ζηελ πξνυπεξεζία , 

θαη ιφγσ ησλ ρξφλσλ θαη ιφγσ ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ έρνπλ 
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αληηκεησπίζεη  είλαη πην πξνζηηνί ζηηο παξακέηξνπο ησλ γλψζεσλ θαη ηεο 

αλαγλψξηζεο ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ αιιά θαη ηεο θνχξαζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί κε ζρεηηθά κηθξή 

εκπεηξία ή πνπ απνθνίηεζαλ πξφζθαηα, έρνπλ εθνδηαζηεί κε πνιχ θαιέο 

πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αμηνιφγεζε , νξγάλσζε θαη 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία ζηελ ηάμε, σζηφζν, δελ έρνπλ 

δερζεί εθ ησλ πξαγκάησλ πνιιά πεξηζηαηηθά γηα λα εδξαηψζνπλ απφιπηα 

ηελ γλψζε ηνπο. Παξνκνίσο έξεπλα ησλ Unal &Unal(2012), απέδεημε 

πσο νη πην έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί είλαη πην πηζαλφ λα πξνηηκνχλ λα έρνπλ 

ηνλ έιεγρν ζηηο ηάμεηο ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ιίγε ή θαζφινπ 

πξνυπεξεζία , ελψ αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο καζεηέο θαηά ηε ιήςε 

απνθάζεσλ. Γηεξεπλψληαο ηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο, νη εξεπλεηέο ήηαλ 

ζε  ζέζε λα αλαθαιχςνπλ ν θάζε  εθπαηδεπηηθφο αθνινπζεί ην δηθφ ηνπ 

«κνλνπάηη» ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, θαη έηζη έρνπλ ηελ ηάζε λα 

αιιάδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο αλάινγα κε ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα    εκπεηξηψλ 

ηνπο. 

    Δπίζεο, είλαη άμην λα παξαηεξεζεί πσο νη εθπαηδεπηηθνί κε κηθξή 

πξνυπεξεζία αμηνινγνχλ θαιχηεξα ηελ πξνπηπρηαθή ηνπο επηκφξθσζε 

ζε ζρέζε κε ηνπο «παιηνχο» εθπαηδεπηηθνχο. Απηφ πξνθαλψο θαίλεηαη 

πσο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ δηάζηαζε εκπινπηηζκνχ ησλ 

πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο.  

 

 

 Δπηκφξθσζε θαη θαηαλφεζε ηεο δπζιεμίαο 

   Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη πεγή γηα ζεσξεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη 

ζπδήηεζε απνηειεί ν παξάγνληαο ηεο επηκφξθσζεο θαη πσο ε πεξαηηέξσ 

γλψζε θαη εηδίθεπζε ζε ζέκαηα καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ δηαθνξνπνηεί ηνλ 

ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαηαλννχλ ηελ δπζιεμία. πγθεθξηκέλα, ηα 

πνζνζηά πνπ αθνξνχλ ηελ επάξθεηα θαη ηελ νπζία ηεο πξνπηπρηαθήο 

επηκφξθσζεο ζην ζέκα  ηεο δπζιεμία, θαίλεηαη πσο  ε πιεηνλφηεηα ηνπ 

κέζνπ  φξνπ λα δειψλεη σο απάληεζε «νχηε δηαθσλψ/νχηε ζπκθσλψ»  

ζηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ ηελ παξάκεηξν. Έηζη, 
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θπξηαξρεί έλα θιίκα νπδεηεξφηεηαο κε ηελ πξνπηπρηαθή επηκφξθσζε λα 

παξνπζηάδεη βαζηθά ειιείκκαηα γηα ηελ εηδίθεπζε θαη δηδαζθαιία 

παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Με άιια ιφγηα, νη εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ζην ζχλνιφ ηνπο 

εμέθξαζαλ κηα κέηξηα ηθαλνπνίεζε , πεξηζζφηεξν κηα νπδέηεξε ζηάζε 

γηα ηελ πξνπηπρηαθή εηδίθεπζε. Απηφ ίζσο λα νθείιεηαη , ζην γεγνλφο 

πσο ηα καζήκαηα ζηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ή ζηηο ζρνιέο απφ ηηο 

νπνίεο έρνπλ απνθνηηήζεη νη εμεηαδφκελνη, δελ εκβαζχλνπλ φζν ζα 

έπξεπε ζην γλσζηαθφ ππφβαζξν ηεο δπζιεμίαο. Σα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ πσο ε επηκφξθσζε ζηηο εξγαζηαθέο ζπνπδέο  δελ δηαθνξνπνηεί 

ηελ απφδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο ζε θακία παξάκεηξν 

παξά κφλν ζηελ δηαρείξηζε ηνπ παξάγνληα ηεο θνχξαζεο. Γηα πνηνλ ιφγν 

φκσο δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν πνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί δηαρεηξίδνληαη ηελ δπζιεμία, αλ θαη ζην δείγκα ππάξρεη θαη 

κεγάιν ειηθηαθφ εχξνο αιιά θαη κε ηελ ινγηθή πσο ηα παξερφκελα 

καζήκαηα ζηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο πξέπεη ζπλερψο λα εκβαζχλνπλ 

αιιά  θαη λα επεθηείλνληαη; 

    Σα επξήκαηα απηά κπνξνχλ θάιιηζηα λα ζπζρεηηζζνχλ κε 

απνηειέζκαηα απφ ζρεηηθή έξεπλα ηνπ Chong et al(2007) κε βάζε ηελ 

νπνία, ε εμάζθεζε θαη εηδίθεπζε ζε καζήκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο ζην πξνπηπρηαθφ ζρεηίδεηαη κε ζεηηθή αληίιεςε γηα ηελ 

δπζιεμία. Πξάγκαηη, ε έιιεηςε επηκφξθσζεο ζηελ πεξηνρή ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ απνηειεί ίζσο θαη ην πην βαζηθφ αίηην θαη 

εκπφδην γηα ηελ δηαρείξηζε θαη δηδαζθαιία ησλ δπζιεθηηθψλ 

καζεηψλ(Colson, 2013 ·Paterson,2007). Ζ έιιεηςε επηκφξθσζεο ζηηο 

πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνλίδεηαη θαη ζε ζρεηηθή έξεπλα ησλ Washburn et 

al.(2013), κε βάζε ηελ νπνία ζεκεηψλεηαη πσο  νη εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο παξφιν πνπ έρνπλ βαζηθή γλψζε γηα ηελ δπζιεμία, είλαη 

απαξαίηεηε ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία αιιά θαη δηεχξπλζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο πεξηνρήο  Γηα ηελ αθξίβεηα,  ε ζρέζε 

εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή αθνξά κηα πνιπδηάζηαηε ζρέζε. ηελ πεξίπησζε 

ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη ε επηκφξθσζε 

πνπ έρνπλ ιάβεη νη εθπαηδεπηηθνί δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

δηαρείξηζε θαη δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ απηψλ ζηελ ηάμε (Jong et al. 
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2013).Σα απνηειέζκαηα ζρεηίδνληαη επίζεο θαη κε παξφκνηαο θιίκαθαο 

επξήκαηα ησλ Mather et al, 2001), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ 

αλαιάβεη  ππεξεζία ή έρνπλ ιάβεη κηθξή επηκφξθσζε δελ είλαη επαξθψο 

έηνηκνη γηα πιήξε θσλνινγηθή θαη γξακκαηηθή παξέκβαζε ζηνπο 

δπζιεθηηθνχο καζεηέο. 

   ε θάζε πεξίπησζε, ε έιιεηςε ζην ζεκαηηθφ ππφβαζξν ηεο εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν, αλ θαη βαζηθφο παξάγνληαο, είλαη 

ειιηπήο. Σα αίηηα εθηείλνληαη απφ ηελ θηινζνθία πνπ θπξηαξρεί ζηελ 

θάζε παηδαγσγηθή ζρνιή αιιά θαη κε ην πψο ε ίδηα ε ρψξα ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηεο δνκέο αληηιακβάλεηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εηδηθή 

εθπαίδεπζε θαη αγσγή. Όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί απνθνηηνχλ απφ ηα  

αληίζηνηρα ηκήκαηα κε ειάρηζηεο γλψζεηο θαη ηερληθέο γηα ηελ δηαρείξηζε 

ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ , απηφ δελ είλαη ελζαξξπληηθφ θαη ηνπνζεηεί 

ζε ζέζε γξακκήο ηελ παηδεία. Δπίζεο, ίζσο ηα παξερφκελα καζήκαηα 

είηε δελ είλαη αξθεηά ζηηο ζρνιέο  ψζηε νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα 

εμεηάδνληαη πνιχπιεπξα θαη ζρνιηθά, αιιά θαη νη δηαιέμεηο ίζσο, ελψ 

ηνλίδνπλ ζεσξεηηθά ζηνηρεία, δελ ζπλδπάδνληαη κε πξαθηηθέο θαη 

εθαξκνγέο πνπ θαηαηνπίδνληαη επζέσο ζηελ παξέκβαζε θαη δηδαζθαιία 

καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δπζιεμία., ελψ θάπνηα απφ απηά ηα 

καζήκαηα δελ είλαη θαη ππνρξεσηηθά.  

   Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, φπσο ζα ζπδεηεζεί θαη παξαθάησ, νη 

πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο λα κελ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί εθιακβάλνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηελ εηδηθή αλαγλσζηηθή 

δπζθνιία. Σίζεηαη νπζηψδεο θαη επηηαθηηθή επνκέλσο ε ελίζρπζε ησλ 

πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ ζε ζέκαηα καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ αιιά θαη 

επέθηαζήο ηνπο ζην άκεζν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, έηζη ψζηε  λα έρνπλ ηα 

θαηάιιεια εθφδηα θαη απηνπεπνίζεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ καζεηψλ 

κε δπζιεμία.  

    Απφ ηελ άιιε, ε εξγαζηαθή επηκφξθσζε ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ηελ 

δπζιεμία εκθαλίδεη αξθεηά θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε 

πνπ πξνέθπςε. Ζ επηκφξθσζε πνπ ιακβάλεη ρψξν ζην ζρνιείν ή κε ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (πρ ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, ζπλέδξηα 

θιπ) θαίλεηαη πσο είλαη πην απνηειεζκαηηθή γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Οη 
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εθπαηδεπηηθνί έδεημαλ κε ηηο απαληήζεηο ηνπο  πσο ε εξγαζηαθή 

εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ δερζεί ζηελ ζεκαηηθή πεξηνρή ηεο δπζιεμίαο ήηαλ 

ιεπηνκεξήο θαη κε επαξθή εκβάζπλζε , ελψ παξάιιεια ηνπο έρεη 

βνεζήζεη  ζην λα αλαγλσξίδνπλ κε βεβαηφηεηα θαη ζηγνπξηά αιιά θαη κε 

ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο πξνθεηκέλνπ λα παξεκβαίλνπλ ζηελ κάζεζε 

ησλ δπζιεθηηθψλ  καζεηψλ. Δίλαη δεδνκέλν πσο πνιιά εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα δελ ην ζεσξνχλ ππνρξεσηηθφ λα επηκνξθψλνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλαγλψξηζε 

θαη δηαρείξηζε ηεο δπζιεμίαο ζε ζρνιηθφ επίπεδν. 

     Οη απαληήζεηο απηέο επηβεβαηψλνπλ ζρεηηθά εξεπλεηηθά επξήκαηα , 

κε ηα νπνία επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο βειηίσζεο ηεο πεξηνρήο ηεο 

επηκφξθσζεο , ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα πξνεηνηκάδνληαη θαηάιιεια γηα 

πεξηζηαηηθά καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ(Fletcher et al. , 2010).Ηδηαίηεξν 

βάξνο σζηφζν πξέπεη λα πέζεη θαη ζηελ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ έρνπλ 

εξγαζηεί αθφκε ζηνλ ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο. Αλάινγε έξεπλα ησλ 

Soriano Ferrer et al.(2016) ηνλίδεη ηελ δηάζηαζε ζηα επξήκαηα κεηαμχ 

Ηζπαλφθσλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ 

έρνπλ δηαηειέζεη αθφκε ππεξεζία: νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δνπιεχνπλ 

δείρλνπλ λα γλσξίδνπλ ζε ζεκαληηθά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ πιεξνθνξίεο 

θαη πξαθηηθέο γηα ηελ δπζιεμία ζε ζρέζε κε ηνπο κε εξγαδφκελνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Απηφ ίζσο έρεη σο απνηέιεζκα , νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

εξγάδνληαη θαη εμειίζζνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο εκπεηξίαο ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε ζηελ αλαγλψξηζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ ζηελ ηάμε ζε ζρέζε κε 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ έρνπλ θαζφινπ πξνυπεξεζία θαη νη νπνίνη 

εθδειψλνπλ κεγάιε επηθχιαμε ζηνλ ηνκέα απηφ (Nilson &Nilson 2015).  

   Άξα, καδί κε ηελ επηκφξθσζε, έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ν παξάγνληαο 

ηεο επαθήο αιιά θαη ηεο εκπεηξίαο κε δπζιεθηηθνχο καζεηέο. Ζ 

εξγαζηαθή επηκφξθσζε είλαη σθέιηκε αθξηβψο γηα ην γεγνλφο πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπλαληνχλ ζε πξαθηηθφ επίπεδν ηνπο δπζιεθηηθνχο 

καζεηέο θαη έηζη αλαπηχζζνπλ ηξφπνπο αμηνιφγεζεο, νξγάλσζεο, 

ζπκπεξηθνξάο θαη επηθνηλσλίαο, ελψ ηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα 

πξνζθέξνπλ γλψζε, ε νπνία ίζσο δελ ζπλδπάδεηαη κε ηα απαξαίηεηα 
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εξεζίζκαηα. πλνπηηθά, ε εξγαζηαθή επηκφξθσζε είλαη  αξθεηά 

ζεκαληηθή θαη θαηαηνπηζηηθή, ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ εκπινπηηζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ ηίζεηαη πην 

επηηαθηηθή απφ πνηέ( Lovett et al., 2010),φρη κε επηθαλεηαθή ελεκέξσζε 

αιιά θαη εκβάζπλζε (Davier &Bryant ,2005). Ζ βαζηθή θαηάιεμε είλαη 

πσο ηφζν ην πεδίν  ηεο πξνπηπρηαθήο επηκφξθσζεο φζν θαη ηεο 

εξγαζηαθήο ρξεηάδεηαη ζπλερή εκβάζπλζε θαη αμηνιφγεζε ψζηε νη 

εθπαηδεπηηθνί φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ζέκαηα καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

λα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε ζηελ δηαρείξηζή ηνπο κέζα απφ ηελ 

γλψζε θαη ηελ πνιπδηάζηαηε πξαθηηθή ζηε κάζεζε 

  

 

πνπδέο, πξνυπεξεζία θαη επηκφξθσζε 

   Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη έξεπλαο απνηέιεζε επίζεο 

θαη ε επηκφξθσζε θαη αλ θαη θαηά πφζν απηή επεξεάδεη ζε βαζκφ 

ζπζρέηηζεο ην ζχλνιν γλψζεσλ πνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζεκείσζαλ ζηελ 

έξεπλα. Σα επξήκαηα απνδεηθλχνπλ ινηπφλ πσο ε επηκφξθσζε είλαη 

πξάγκαηη βαζηθφ θαη ζεκειηψδεο θξηηήξην γηα ηελ γλψζε ηνπο παξφληνο 

αληηθεηκέλνπ, εηδηθά ε εξγαζηαθή επηκφξθσζε θαη ελεκέξσζε. Ζ 

ηειεπηαία απνηέιεζε θαη ηνλ βαζηθφηεξν παξάγνληα πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ γλψζε , αλαγλψξηζε θαη δηαρείξηζε ηεο δπζιεμίαο.  

    ηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί κε πςειφ επίπεδν 

επηκφξθσζεο αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηελ δηδαζθαιία ησλ 

δπζιεθηηθψλ καζεηψλ. Απηφ, θαίλεηαη ινγηθφ, θαζψο ε ζπλερήο, δηαξθήο 

θαη ζε βάζνο εηδίθεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο ηνπο 

πξνεηνηκάδεη αιιά θαη ηνπο παξέρεη ζηαζεξφ γλσζηαθφ ππφβαζξν γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή δπζθνιία, αθνχ νη γλψζεηο ηνπο αλαλεψλνληαη 

ζπλερψο θαη έηζη κπνξνχλ πην απνηειεζκαηηθά λα δηδάζθνπλ 

δπζιεθηηθνχο καζεηέο. Δπηπιένλ, είλαη ελζαξξπληηθφ ην γεγνλφο πσο ε 

εξγαζηαθή επηκφξθσζε ζεκείσζε ζεκαληηθά πνζνζηά ζηα αζξνίζκαηα : 

απηφ ππνδεηθλχεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί επηρεηξνχλ κε ηνλ ηξφπν ηνπο λα 

ελεκεξψλνληαη θαη λα αλπςψλνπλ ην επίπεδν γλψζεο ηνπο γηα ηηο 



 
 

193 
 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

  Αμηνζεκείσην  είλαη πσο ε επηκφξθσζε θαη ζε  ζρέζε  θαη κε ηελ 

επηξξνή θαη άιισλ παξαγφλησλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπνπδέο θαη ηα 

έηε πξνυπεξεζίαο   απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη πσο ε 

επηκφξθσζε ζην εξγαζηαθφ πιαίζην απνηειεί παξάγνληα πνπ επηδξά 

ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο γλψζεο γηα ηελ δπζιεμία. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ζπνπδψλ , ηα έηε πξνυπεξεζίαο 

ζε γεληθή θαη εηδηθή αγσγή ηελ πξνπηπρηαθή επηκφξθσζε θαη ηελ 

εξγαζηαθή επηκφξθσζε, ε ηειεπηαία αλαδείρζεθε σο βαζηθφο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ζπκπεξηθνξά θαη 

δξάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ καζεζηαθή δπζθνιία. πλεπψο, 

απφ ηελ έξεπλα απηή  εμάγεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο 

απνδίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε θαη αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ 

ηνπο.  

      Δπίζεο, ίζσο αλακελφηαλ κηα δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν πνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαηαλννχλ ηελ δπζιεμία φζνλ αθνξά ην επίπεδν ζπνπδψλ 

(Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο-Παηδαγσγηθφ Δηδηθήο Αγσγήο), 

σζηφζν απηφ δελ επέδξαζε σο παξάγνληαο, νχηε θαη ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο ζηελ ζπλνιηθή απηή θαηαλφεζε. Δίλαη νπζηαζηηθά πην 

βαζηά ε αηηία, θαη έρεη λα θάλεη κε ην πψο αξρηθά νη εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ 

λα εληζρχζνπλ πνηνηηθά ηε γλψζε ηνπο ζρεηηθά κε ηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο αιιά θαη φιν απηφ έρεη λα θάλεη κε ην πψο ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο αληηιακβάλεηαη ηνλ επαίζζεην ρψξν ηεο εηδηθήο 

αγσγήο. Πνηφηεηα ινηπφλ ζηηο ζπνπδέο θαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη φρη 

πνζφηεηα ρσξίο εκβάζπλζε θαη πξαθηηθή ζπζρέηηζε γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
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   Πεξηνξηζκνί έξεπλαο-Πξνηάζεηο 

    

  Πεξηνξηζκνί: Ζ παξνχζα έξεπλα απνηέιεζε φπσο θάλεθε κηα κηθξή 

εκπεηξηθή εμέηαζε ηνπ επηπέδνπ ησλ γλψζεσλ γηα ηελ δπζιεμία θαη 

δηαρείξηζεο απηήο ζηελ ζρνιηθή ηάμε  απφ πιεζπζκφ εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Όπσο θάζε εξεπλεηηθφ εγρείξεκα, έηζη θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ππφθεηηαη ζε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο.  

1)Σν δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ 

έξεπλα πξνέξρεηαη απφ κία πφιε ηεο Διιάδαο  κφλν , αλεξρφκελν ζε 100 

άηνκα θαη έηζη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ ηα επξήκαηα λα 

γεληθεπηνχλ ή λα παγησζνχλ θαζψο ην δείγκα ίζσο δελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ. Ζ νπνηαδήπνηε γελίθεπζε ινηπφλ δελ είλαη αζθαιήο. 

Σα απνηειέζκαηα ίζσο δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ δπζιεμία  ζε άιια κέξε ηεο Διιάδαο θαη 

γεληθφηεξα ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Δπίζεο, ηα 

πξάγκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλ ζπκπεξηιεθζεί ην γεγνλφο πσο νη 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ίζσο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή 

δηδαζθαιίαο ηνπο(εκηαζηηθή, επαξρία, θσκφπνιε θιπ). 

2) ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ν 

ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο Cronbach a, θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε, 

θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 0,736 ελψ ζπλήζσο κηα πνιχ αμηφπηζηε ηηκή γηα 

ηνλ ίδην ζπληειεζηή θπκαίλεηαη ζπλήζσο πάλσ απφ 0,8.  

   Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα: Αληίζεηα, ην παξφλ εξεπλεηηθφ 

εγρείξεκα ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα επεθηαζεί θαη ζε πεξηζζφηεξεο 

πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ ή θαη εθηφο, έηζη ψζηε κε κεγαιχηεξν δείγκα λα 

ππάξμνπλ πην αληηπξνζσπεπηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο ηεο δπζιεμίαο θαη ηεο εηθφλαο απηήο εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο, πξνηείλεηαη  ε επέθηαζε ηεο έξεπλαο  κε ην  λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δείγκα θαη εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη έηζη λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη λα εληνπηζηεί 

αλ ππάξρεη δηαθνξά ζην επίπεδν γλψζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Όζνλ αθνξά ηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα, απηά είλαη πξάγκαηη ζεκαληηθά θαζψο παξέρνπλ 
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ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πψο νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο 

αληηκεησπίδνπλ ηελ δπζιεμία αιιά θαη γεληθφηεξα ηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηελ ζρνιηθή ηάμε. Δίλαη νπζηψδεο ηα επξήκαηα λα 

κειεηεζνχλ θαη εηδηθά ηα ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα εκπινπηηζηνχλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα εθαξκνζηνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

   Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο, ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηελ παξάκεηξν απηή θαζίζηαληαη νπζηψδε θαη απνηεινχλ 

ππφβαζξν κειέηεο γηα ηελ επαλαμηνιφγεζε, ηνλ εκπινπηηζκφ ή ηελ 

ζχλδεζε κε ηελ βησκαηηθή εκπεηξία ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο  ζε 

επίπεδν ζπνπδψλ (π. πξαθηηθή άζθεζε ζε εηδηθέο κνλάδεο εηδηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, αμηνιφγεζε δεηγκάησλ γξαθήο παηδηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιηεο θιπ)  φζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σέινο, γηα ηελ επηκφξθσζε ζην 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν, ηα απνηειέζκαηα είλαη ελζαξξπληηθά θαη 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ έηζη ψζηε λα εληαηηθνπνηεζεί θαη λα γίλεη πην 

ζπζηεκαηηθή  ε εηδίθεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο ζηνλ ηνκέα 

ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο κέζσ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

     ε θάζε πεξίπησζε ε έξεπλα απηή είλαη ζεκαληηθή θαη βαζηθή θαζψο 

απνηειεί θίλεηξν θαη ζέηεη ην ππφβαζξν γηα κειινληηθή θαη εηο βάζνο 

κειέηε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηεξεχλεζεο ηεο δπζιεμίαο θαη ησλ επηπηψζεψλ 

ηεο ζηελ ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Απφ φια ηα παξαπάλσ 

θαζίζηαηαη ζαθήο ε γλψζε θαη επαηζζεηνπνίεζε επί ησλ ζεκάησλ 

εηδηθήο αγσγήο, αιιά θαη ε ηάζε γηα νπζηαζηηθή θαη εθ βαζέσλ ελίζρπζε 

ηεο παξέκβαζεο θαη ςπρνπαηδαγσγηθήο ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ, γηα 

ηελ επίηεπμε απφ πιεπξάο ηνπο, ησλ βέιηηζησλ καζεζηαθψλ θαη 

γλσζηηθψλ απνηειεζκάησλ 
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χλνςε 

    

    Δπνκέλσο, ε δπζιεμία ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί άγλσζην 

«πεδίν» γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο , 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πφιε ηνπ Αγξηλίνπ φπνπ δηεμήρζε ε έξεπλα . Δίλαη 

θαλεξφ πσο  ππάξρεη βαζηθή γλψζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή 

δπζθνιία, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ηελ ζπκπησκαηνινγία ηεο αιιά θαη 

ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη δπζιεθηηθνί καζεηέο ζηελ θαζεκεξηλή 

θνηλσληθή ή ζρνιηθή πξαθηηθή. Ζ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή απαηηεί 

θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκφ θαη θαηεχζπλζε κέζα ζηελ ζρνιηθή 

αίζνπζα. Όηαλ φκσο ζηελ δηδαζθαιία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη καζεηέο 

κε δπζιεμία, νη απαηηήζεηο εθ ησλ πξαγκάησλ απμάλνληαη. Ζ δηδαζθαιία 

ησλ καζεηψλ απηψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαηάιιεια ππνζηεξηθηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο (Mastropieri &Scruggs, 

2001). 

  Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζηελ έξεπλα απέδεημαλ πσο 

θαηαβάιινπλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα σθειεζνχλ θαη 

απηνί νη καζεηέο ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο, αληηθξνχνληαο επξήκαηα 

παιαηψλ εξεπλψλ , κε ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ απαζείο θαη 

ζρεηηθά αδηάθνξνη απέλαληη ζηελ εθδήισζε θαη ηελ χπαξμε ηεο 

δπζιεμίαο( Wadlington &Wadlington, 2005).  

   Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν σζηφζν γίλεηαη πην δχζθνιν φηαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ ληψζνπλ επαξθείο ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

παξεκβαίλνπλ ζην θάζκα ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, αιιά θαη φηαλ 

είλαη πξφζπκνη θαη ζίγνπξνη, απφ ηελ άιιε, ν πεξηνξηζκέλνο δηδαθηηθφο 

ρξφλνο, ε έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ζρεηηθήο ελεκέξσζεο 

απνηεινχλ βαζηθά εκπφδηα φζνλ αθνξά ηελ δηδαζθαιία δπζιεθηηθψλ 

καζεηψλ. Διάρηζηνη είλαη νη  εθπαηδεπηηθνί πνπ απνθαζίδνπλ λα 

εληάμνπλ κε ζνβαξφηεηα ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ 

θαζεκεξηλή δηδαζθαιία θαη ζρεδφλ δελ ηξνπνπνηνχλ ηελ κάζεζε κε 
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πξνζαξκνγέο (Yuen et al. 2004). Ζ δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

αλαγθψλ, φπσο ηηο αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη εθπαηδεπφκελνη, θαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο αλάινγσλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζηζηά απηά 

απνηειεζκαηηθά, κηαο θαη δξάζεηο ηνπο ηφζν ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ φζν 

θαη πινπνίεζεο δνκνχληαη πάλσ ζηηο δηθέο ηνπο επηκνξθσηηθέο 

αλάγθεο.(Maletskos & Mastrogiannis, 2013). 

   Σα ηειεπηαία ρξόληα ην αίηεκα γηα κηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ε 

νπνία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ κε ήπηεο 

δπζθνιίεο κάζεζεο έρεη ιάβεη επηηαθηηθό ραξαθηήξα, θαζώο ε ζύλζεζε 

ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ ζην γεληθφ ζρνιείν έρεη κεηαβιεζεί κε ηελ 

πξνζζήθε ζε απηό καζεηώλ κε ήπηεο αιιά θαη κε κέηξηεο δπζθνιίεο 

κάζεζεο, θάηη πνπ κέρξη πξηλ ιίγα ρξόληα δε ζπλέβαηλε εθόζνλ νη 

πεξηζζόηεξνη από ηνπο  Σν βαζηθφ πνπ εμάγεηαη ζπλνιηθά σζηφζν είλαη 

πσο εθφζνλ ε δπζιεμία είλαη αλαγλσξίζηκε θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

γλσξίδνπλ γηα απηήλ, κέζσ ελεκέξσζεο ή θαηάιιειεο πξαθηηθήο, 

κπνξνχλ πάλσ ζε απηά  ηα ζεκέιηα λα «ρηηζζνχλ» πξννπηηθέο γηα 

επξχηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δπζιεθηηθψλ καζεηψλ, 

ρσξίο λα απνθιείνληαη απφ ην καζεζηαθφ έξγν, αιιά αληίζεηα λα 

απνηεινχλ εμίζνπ βαζηθά κέξε απηήο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

198 
 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 

 

Ξελφγισζζε 

 

 Bach, Ζ., (1999).Grundlagen Der Sonderpadagogik. Deutschland: 

Stuttgart Haupt. 

 

 Bearne,E. (1996).Differentiation and diversity in the primary school. 

London: Routledge. 

 

 Betz, D. & Breuninger, H.,(1998).  Teufelkreis Lernstorungen. (5.Aufl.) 

Weinheim: Beltz. 

 

 Blankfield S., (2001).Think, problematic and costly? The dyslexic 

student on work Placement. SKILL Journal,70, 23-26 . 

 

 Brown, A.L., Palincsar, A.S.,& Armbruster, B.B. (Eds). (1984). 

Instructing comprehension-fostering activities in interactive learning 

situations. Hillsdale,NJ: Erlbaum.    

 

 Chong S.C.S., Forlin, C., & Au, M.L. (2007). The influence of an 

inclusive education course on attitude change of pre-service secondary 

teachers in Hong Kong, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 

35(2), 161–179. 

 



 
 

199 
 

 Deshler, D. D., Ellis, E. S., & Lenz, B. K. (1996). Teaching adolescents 

with learning disabilities: Strategies and methods. Denver, CO: Love 

Publishing Co. 

 

 

 Dummer–Smoch, L., (1998). Dyslexia in Germany:An educational 

policy for meeting dyslexic children's needs in the German school 

system.  Dyslexia: An international Journal of Education and practice 

4(2), p. 63–72. 

  

 Duranovich, M.,& Dedeic, M., &  Huseinbasic D., & Tinjic, E., (2011). 

Teachers' attitudes about dyslexia: Evidence from Bosnia and 

Herzegovina and Montenegro.  University of Applied Sciences and Arts 

of  Italian:Switzerland. 

 

 Elias, R. (2014). Dyslexic Learners:An Investigation into the Attitudes 

and Knowledge of Secondary School Teachers in New Zealand. 

University of Auckland:New Zealand 

 

 Filippini A.L., Gerber M. M., Leafstedt J.M. (2012). A vocabulary-

added reading intervention for English learners at-risk of reading 

difficulties. International journal of Special Education,27( 3). 

 

 Fletcher, T., Allen, D., Harkins, B., Mike, K., Martinich, C., & Todd, H. 

(2010). How do we include those children? Attitudes and perceptions of 

inclusion in  Chile”. International Journal of Whole Schooling, 6(1), 75-

92. 

 

 Forlin, C.,Sin, K. (2010).Developing support for inclusion:A 

professional learning approach for teachers in Hong Kong. International 

Journal of  Whole Schooling, 6(1). 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/%28SICI%291099-0909%28199806%294:2%3C%3E1.0.CO;2-R/issuetoc


 
 

200 
 

 Furnham A.(2013). Lay Knowledge of Dyslexia. Psychology 4 (12),  

 940- 949.  

 

 Geary,D.C. ,Hoard,M.K., & Hamson,C.O.(1999). Numerical and 

arithmetical cognition: Patterns of functions αnd deficits in children at 

risk for mathematical disability, Journal of Experimental Child 

Psychology,74, p.213–239. 

 

 Grigorenko E.L.,& Wood, F.B.,&  Meyer M.S., & Hart L.A.,& Speed, 

W.C., & Shuster, A., et al (1997). Susceptibility loci for distinct 

components of developmental dyslexia on chromosomes 6 and 15.  Am 

J Hum Genet. 60(1 ), 27–39. 

 

 Grönblad J.(2013) .English teachers’ perceptions of teaching reading 

and reading strategies to students with dyslexia.  University of 

Stockholm: Dept. of Language Education.   

 

 Gwernah-Jones, R., & Burden, R.L.(2010). Are they just lazy:Student 

teachers' attitudes about dyslexia. Dyslexia, 16(1), 66–86. 

 

 

 Hay, J.F., & Smit, J., & Paulsen M. (2001). Teacher preparedness for 

inclusive education. South African Journal of Education South, 21(4), 

213-218. 

 

 Hammill, D. D., & Leigh, J. E., & McNutt, G., & Larsen, S. C. (1981). 

“A new definition of learning disabilities”, Learning Disability 

Quarterly, 4 , 336–342. 

 

 

 Hayes, J. (2000). The effects of teacher awareness on the achievement of 

students with learning disabilities at secondary level.(Doctoral 

dissertation).  

 

https://www.researchgate.net/journal/0256-0100_South_African_Journal_of_Education


 
 

201 
 

 Hornstra, L., & Denessen, E., & Bakker, J., Bergh, L., & Voeten, M.   ] 

(2010). Teacher Attitudes Toward Dyslexia: Effects on Teacher 

Expectations and the Academic Achievement of Students with Dyslexia. 

Journal of Learning Disabilities, 43(6) ,515–529. 

 

 Jong, R., & Mainhand, T., Tartwijk,J.,& Wubbels, T.(2014). How pre-

service teachers' personality traits, self-efficacy, and discipline strategies 

contribute to the teacher-student relationship. British Journal of 

Educational Psychology.84 (2) , 294–310. 

 

 Joseph, S.(2013). Differentiating Instruction: Experiences of Pre-

Service and in Service Trained Teachers”,  Caribbean Curriculum, 20 , 

31–51. 

 

 Kafonogo, F., & Bali, T. (2013). Exploring Classroom Teachers' 

Awareness of Pupils with Learning Disabilities: Focusing on Public 

Primary Schools in Tanzania. Journal of Education and Practice, 4 

(24). 

 

 Kataoka, M., Van Kraayenoord, C.,& Elkins,J.(2004). Principals' and 

teachers' perceptions of learning disabilities: A study from Nara 

Prefecture, Japan. Learning Disability Quarterly, 27  , 161-175. 

 

 Kirk, S.A., & Kirk,W. D. (1983). On defining learning disabilities. 

Journal of Learning Disabilities, 16 (1). 

 

 Klauer, K.J.,& Lauth, G.W. (1997). Lernbehinderungen und 

Leistungsschwierigkeiten bei Schulern In:Weinert,F.E. (Hrsg.). 

Enzyklopadie der Psychologie, ThemenbereichD, SerieI, Padagogische 

Psychologie, 3, Psychologiedes Unterrichts und der Schule   Gottingen: 

Hogrefe , 701-738.  

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjep.2014.84.issue-2/issuetoc


 
 

202 
 

 Smythe, I., &  Everatt ,J., & Salter, R. (2004). International book of 

dyslexia: A guide  to practice and resources, England: John Wiley & 

Sons. 

 

 Lee, F.M. (2009). Teachers’ Perceptions of Students with Dyslexia in a 

Local Primary School. The University of Hong Kong. 

 

 Lemperou, L.,& Chostelidou, D.,& Griva, E.(2011). Identifying the 

training needs of EFL teachers in teaching children with dyslexia. 

Procedia Social and Behavioral Sciences, 15 ,410–416. 

 

 Lovett, M.W.,& Lacerenza, L.,& De Palma, M., & Benson, N. J.,& 

Steinbach,K. A., & Frijters. J. C.  (2008).  Preparing teachers to 

remediate reading disabilities in high school: What is needed for 

effective professional development. Teaching and Teacher Education, 

24 (4), 1083-1097. 

 

 Lyon, G.R., Shaywitz, S., & Shaywitz, B.A. (2003). A definition of 

dyslexia . Annals of Dyslexia ,53. 

 

 Mastropieri, M.A., & Scruggs, T.E. (2001). Promoting inclusion in 

secondary Classrooms.  Learning Disability Quarterly,  24 ( 4 ) ,265-

274.   

 

 McCormick, S.(2007). Instructing students who have literacy problems. 

(fifth edition).  Inc. Upper Saddle River,  New Jersey: Pearson 

Education. 

 

 Meehan, M. (2007). Dyslexia and Specific Learning Difficulties: A 

Document on Good  Practice, including Marking Guidelines. University 

of Wales Swansea. 

 



 
 

203 
 

 Meyer, M.S., & Felton, R.H. (1999). Repeated reading to enhance 

fluency: Old approaches and new  directions. Annals of Dyslexia, 49,   

283-306. 

 

 Nilsson,A., & Nilsson, P. (2015). Knowledge and confidence in 

identifying dyslexia among in-service teachers and pre-service teachers 

(Bachelor thesis). 

 

 Paterson, D. (2007). Teachers' in-flight thinking in inclusive classrooms. 

Journal of Learning Disabilities, 40 (5) , 427-435. 

 

 Pettersson, L. (2008). Teacher’s Perceived Efficacy and the Inclusion of 

a Pupil with Dyslexia or Mild Mental Retardation: Findings from 

Sweden”, Education and Training in Developmental Disabilities , 43(2), 

174-185    

 

 Rief, S.,& Stern, J.(2010). The Dyslexia Checklist A Practical Reference 

for Parents and  Teachers. San Francisco:Jossey-Bass. 

 

 Robuck, G. (2007). “Raising a teacher's awareness about LD and 

AD/HD: Parents as Educators.  

 

 

 Snowling, M., & Stackhouse, J. (2006). Dyslexia, Speech and 

Language, A Practitioner’s Handbook, Second Edition, England: Whurr 

Publishers Limited. 

 

 Soriano-M., & Echegaray-Bengoa, J., & Joshi, RM.(2016). Knowledge 

and beliefs about developmental dyslexia in pre-service and in-service 

Spanish-speaking teachers. Annals of Dyslexia 66 (1), 91-110. 

 

 Stuart, M. (1995). Prediction and qualitative assessment of five- and six- 

year old children’s reading: A longitudinal study. British Journal of  

Educational Psychology, 65,  287–296. 

http://link.springer.com/journal/11881
http://link.springer.com/journal/11881/66/1/page/1


 
 

204 
 

 

 Swanson, H. L. (1987). Verbal – coding deficits in the recall of pictorial 

information by learning  disabled readers. The influence of a lexical 

system”, American Educational Research Journal,  2, 143 – 170. 

 

 Swanson, H. L. (1994). Short – term memory and working memory: Do 

both contribute to our  understanding of academic achievement in 

children and adults with learning disabilities. Journal of  Learning 

Disabilities, 2 ,  34 – 50. 

 

 The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth 

Edition (DSM-5), Γηαζέζηκν ζην 

http://psygradaran.narod.ru/lib/clinical/DSM5.pdf 

 

 The International Dyslexia Association (2013). Dyslexia in 

theclassroom: what every teacher needs to know. Γηαζέζηκν ζην 

http://www.pbida.org/assets/IDAHandbook/DyslexiaInTheClassroom.p

df 

 

 Thompson, L. (2013). Dyslexia: An Investigation of Teacher Awareness 

in Mainstream High Schools , University of South Africa. 

 

 Tillotson, T.(2011). Perceptions of Dyslexia Knowledge among 

Elementary Education Teachers in the Chippewa Valley of Wisconsin. 

University of Wisconsin: Stout, Menomonie. 

 

 Tomlinson, C. A. (2001).Differentiated instruction in the regular 

classroom. Understanding Our Gifted,  14(1), 3-6. 

 

 Tomlinson, C. (2005). How to differentiate instruction in mixed-ability 

classrooms (2nd ed.). NJ: Pearson, Merrill Prentice Hall. 

 

http://psygradaran.narod.ru/lib/clinical/DSM5.pdf


 
 

205 
 

 Unal, Z., & Unal, A. (2012) . The impact of years of teaching 

experience on the classroom management approaches of elementary 

school teachers, International Journal of Instruction, 5 (2). 

 

 

 Wadlington, E.,& Jacob, S., & Bailey, S. (1996). Teaching students with 

dyslexia in the  regular classroom. Childhood Education, 73(5).  

 

 Wadlington, E. M., & Wadlington, P. L. (2005). What educators really 

believe about dyslexia. Reading Improvement,  42(1), 16-33. 

 

 Washburn et al. (2011). Teacher knowledge of basic language concepts 

and dyslexia.  Dyslexia. 17(2), 165-83. 

 

 Washburn, E. & Binks-Cantrell,E., &Joshi, R. M. (2013). What do 

preservice teachers from the USA and the UK know about dyslexia. 

Dyslexia:An International Journal of Research and practice , 20(1), 1-

18. 

 

 Whipple, K. A., (2012). Differentiated Instruction: A survey study of 

teacher understanding and implementation in a southeast 

Massachussetis school district. The College of Professional Studies 

School of Education, Northeastern University Boston, Massachusetts. 

 

 Yopp, H.K., & Yopp, R.H. (2000). Supporting phonemic awareness 

development in the classroom. International Reading Association, 54,(2 

) , 130-143. 

 

 Yopp, H.K., &Yopp,R.H. (2009). Phonological Awareness Is Child’s 

Play.  Beyond the Journal • Young Children on the Web 

 

 Yuen, M.,& Westwood,P.,& Wong,G. (2004). Meeting the needs of 

students with special learning difficulties in the mainstream school 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21290479


 
 

206 
 

system: data from primary school teachers in Hong Kong. The 

International Journal of Special Education 20(1). 

 

  

 

 

Διιελόγισζε 

 

 

 Αλαγλσζηφπνπινο, Γ. (2000). Ζ αηηηνπαζνγέλεηα ησλ καζεζηαθψλ  

δηαηαξαρψλ, Αξρεία Διιεληθήο Ιαηξηθήο, 17 (5), 506  – 517. 

 

 Αιεμφπνπινο, Υ. (2005).Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη εηδηθνπαηδαγσγηθή 

παξέκβαζε» Κείκελν (Άξζξν , Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ). 

 

 Βαιηαληή, .& Κνπηζειίλε, Μ.,   Δθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο  ζηηο ηάμεηο κηθηήο ηθαλόηεηαο: πξνϋπνζέζεηο θαη ζέκαηα 

πξνο ζπδήηεζε, ζην Παγθχπξην πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο 

Κχπξνπ 2008 

 

 Bourcier, A., (2002). Αληηκεηώπηζε ηεο δπζιεμίαο: γηα ηε ρξήζε ησλ  

γνληώλ, ησλ δαζθάισλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ (κηθ.)  Υξπζνρφνο,  

Β.,Αζήλα: Κέδξνο. 

 

 Καηζήο,  Α.,  & ηδεξίδεο, Γ., & Δκβαισηήο, Α. (2010), ηαηηζηηθέο 

κέζνδνη ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Αζήλα: Σφπνο. 

 

 Καξαπέηζαο, Α., (1997). Η δπζιεμία ζην παηδί, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία.  

Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

 

 Καζζεξήο, Υ. (2002). Η Γπζιεμία: ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη 

παηδαγσγηθή αληηκεηώπηζε. Αζήλα: αββάιαο. 

 

http://repository.edulll.gr/edulll/browse?type=author&value=%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82%2C+%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82


 
 

207 
 

 Κνπηζειίλε, Μ. (2006). Γηαθνξνπνίεζε Γηδαζθαιίαο– Μάζεζεο ζε 

ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο: Φηινζνθία θαη έλλνηα πξνζεγγίζεηο θαη 

εθαξκνγέο. Σφκνο Α ́. Λεπθσζία. 

 

 Κνιηζίδαο, Π. (2013). Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία- Γπζιεμία.  Τα 

Δθπαηδεπηηθά, 105-106  

 

 Κνπηζειίλε , Μ., & Αγγαζαγγέινπ, . (2009).  Γηαθνξνπνίεζε 

Γηδαζθαιίαο: Η θνηλσληθή, ε αθαδεκαηθή θαη ε δηδαθηηθή πηπρή. ην 

ΔΠΑ (2009). Σηκήο Έλεθελ Μ.Η.Μαξαζεχηε, 277-303. 

 

 Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ, Μ., & Ππξγησηάθεο, Η.Δ. (2015). 

Γηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Αζήλα: Πεδίν. 

 

 Κσλζηαληίλνπ, Υ. (2007). Ζ πξαθηηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ 

Παηδαγσγηθή Δπηθνηλσλία: Ο απηαξρηζκόο σο θπξίαξρν γλώξηζκα ηεο 

ππαξθηήο ζρνιηθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Αζήλα:Gutenberg. 

 

 Κσηνχιαο, Β., & Παληειηάδνπ, . (2001). Σηάζε παηδηώλ κε ή ρσξίο 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο πξνο ηελ αλάγλσζε θαη ηελ γξαθή. (ην 

Μ.Βάκβνπθαο& Α. Υαηδεδάθε(Δπηκ.), Πξαθηηθά πλεδξίνπ «Μάζεζε 

θαη Γηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο κεηξηθήο θαη δεχηεξεο 

γιψζζαο»,)Σφκνο Α, Αζήλα Αηξαπφο. 

 

Μαιέζθνο, Α.,  & Μαζηξνγηάλλεο, Α. (2013). Ζ επηκφξθσζε σο κέζν 

εμέιημεο θαη επαγγεικαηηθήο αλαβάζκηζεο εθπαηδεπηηθψλ  

πξσηνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο: Αληηιήςεηο, απφςεηο θαη πξνηηκήζεηο 

ηνπο. Eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο, 1 (2). 

   

 Μαξθνβίηεο, Μ., & Σδνπξηάδνπ, Μ. (1991). «Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 

ζεσξία θαη πξάμε»Πξνκεζεχο, 14-17. 7 

 

http://e-pediobooks.gr/index.php?route=product/search&tag=%CE%9C.%20%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B7-%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85
http://e-pediobooks.gr/index.php?route=product/search&tag=%CE%99.%CE%95.%20%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82


 
 

208 
 

 Μηρεινγηάλλεο, Η., & Σδελάθε, Μ. (2000). Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Αζήλα: Δθδφζεηο Γξεγφξε. 

 

 Μπφηζαο, Γ. (2007). Μεηαγλσζηηθέο δηεξγαζίεο ζηελ αλαγλσζηηθή 

θαηαλόεζε παηδηώλ κε θαη ρσξίο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο: 

Μεηαγηγλώζθεηλ», θίλεηξα θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ εκπιέθνληαη. 

Αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Βφινο: Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. 

 

 Νάλνπ Α.(2009). Γηαθνξνπνίεζε θαη επειημία ζε έλα ζρνιείν γηα όινπο. 

Γηαζέζηκν ζην http://www.specialeducation.gr/files/A_Nanou.doc. 

 

 Νηίλαο, Κ., & Υαηδεπαλαγησηίδε, Α., & Βαθάιε, Α., & Κσηφπνπινο, 

Σ. & ηάκνπ, Α.  (επηκ.) 2010.  Ζ Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο 

(σο πξψηεο/κεηξηθήο, δεχηεξεο/μέλεο).  Πξαθηηθά Παλειιήληνπ 

πλεδξίνπ κε δηεζλή ζπκκεηνρή Γηαζέζηκν ζην 

http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika.  

 

 Παληειηάδνπ, .(2005). Δπηκόξθσζε θαη Δμεηδίθεπζε Δθπαηδεπηηθώλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηηο Γπζθνιίεο ηεο Μάζεζεο. 

Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ  

Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

(Δπηζηεκνληθή Τπεχζπλε).  

 

 

 Παληειηάδνπ, . (2006).Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο Γπζιεμία. 

Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.  

 

 Παληειηάδνπ .(2009). Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη εθπαηδεπηηθή Πξάμε-

Τη θαη γηαηί. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

 



 
 

209 
 

 Παληειηάδνπ, . (2011). Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη Δθπαηδεπηηθή 

Πξάμε: Τη θαη Γηαηί. Αζήλα: Πεδίν. 

 

 Παληειηάδνπ, ., & Αλησλίνπ, Φ. (2008). Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

πξαθηηθέο γηα καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Βφινο: Γξάθεκα. 

 

 Παληειηάδνπ, ., & Μπφηζαο, Γ.  (2007). Μαζεζηαθέο  Γπζθνιίεο: 

Βαζηθέο έλλνηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά. (Δπηκ.) Θεζζαινλίθε: Γξάθεκα, 

78. 

 

 Παληειηάδνπ, ., & Παηζηνδήκνπ, Α. (2007). Δθαξκνγέο δηδαθηηθήο 

αμηνιόγεζεο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Βφινο: Δθδφζεηο Γξάθεκα. 

 

 Πνιπρξνλνπνχινπ, .,& ηακπνιηδή, A. (2009). Δηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο (δπζιεμία) θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε: έξεπλα 

επηζθφπεζεο, λνκνζεζία θαη ππνζηεξηθηηθέο πξαθηηθέο», Παηδαγσγηθή 

επηζεώξεζε 48. 

 

 Πφξπνδαο,  Κ. (1992). Δηζαγσγή ζηελ ςπρνινγία ηεο αλάγλσζεο. 

Πάηξα: Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 

 

 Πφξπνδαο, Κ. (2002). Ζ Αλάγλσζε ,  Πάηξα , 2002 

 

 Πφξπνδαο,  Κ . (2002). Η αλάγλσζε: Γλσζηηθή αλάιπζε-Ψπρνινγηθνί 

παξάγνληεο-Δπίδξαζε ηεο γιώζζαο- Μάζεζε θαη δηδαζθαιία-

Δθπαηδεπηηθέο πξνεθηάζεηο θαη εθαξκνγέο. Πάηξα: Ηδίνπ. 

 

 Πφξπνδαο, Κ. (2003). Γηαγλσζηηθή αμηνιόγεζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ 

καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ζην δεκνηηθό ζρνιείν(αλάγλσζε, νξζνγξαθία, 

δπζιεμία καζεκαηηθά). ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

ΔΠΔΑΔΚ 2000-2006 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο Καη 

Θξεζθεπκάησλ.  

 



 
 

210 
 

 Πφξπνδαο, Κ. (2005). Δθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πιηθό γηα ηελ 

αμηνιόγεζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ησλ καζεηώλ 

ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείν . ην πιαίζην Τινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ΔΠΔΑΔΚ 

2000-2006. 

 

 νχιεο, -Γ. (2008).  Έλα ζρνιείν γηα όινπο, από ηελ έξεπλα ζηελ 

πξάμε, παηδαγσγηθή ηεο έληαμεο.  Σφκνο Β, Αζήλα : Gutenberg. 

 

 ηαζηλφο, Γ. (1991). Ζ εηδηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. Αζήλα: 

Gutenberg. 

 

 ηαζηλφο, ∆.Π. (1999). ∆πζιεμία θαη Σρνιείν: Η εκπεηξία ελόο αηώλα. 

Αζήλα: Gutenberg. 

 

 ηαζηλφο, Γ.  (2003). Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ηνπ Παηδηνύ θαη ηνπ 

Δθήβνπ. Αζήλα: Gutenberg. 

 

 ηεθαλήο, Κ., & νιδάηνο,  Κ., & Μαπξέαο, Β. (1993). Ταμηλόκεζε 

ICD-10 Ψπρηθώλ Γηαηαξαρώλ θαη Γηαηαξαρώλ ηεο Σπκπεξηθνξάο. 

(Απφδνζε ζηηα Διιεληθά θαη Δπηκέιεηα) Αζήλα: Δθδφζεηο, 292-309. 

 

 Σδνπξηάδνπ, Μ. (2011). Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο – ζέκαηα εξκελείαο θαη 

αληηκεηώπηζεο. Θεζζαινλίθε :Πξνκεζεχο. 

 

 Σδνπξηάδνπ, Μ. (2011). Πξνζαξκνγέο αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα 

καζεηέο κε  καζεζηαθέο δπζθνιίεο: Θεσξεηηθό πιαίζην. Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην 

 

 Σδνπξηάδνπ, Μ., & Αλαγλσζηνπνχινπ, Δ. (2011). Παηδαγσγηθά 

πξνγξάκκαηα γηα παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο. 

Θεζζαινλίθε:Πξνκεζεχο. 

 



 
 

211 
 

 Σδνπξηάδνπ Μ. & Μπάξκπαο Γ.(2010). Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 

γλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο.Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο γλσζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο.pdf 

 Σξηιηαλφο, Α. (2008). Μεζνδνινγία ηεο Σύγρξνλεο Γηδαζθαιίεο: 

Καηλνηόκεο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Β΄ 

ηφκνο, Αζήλα. 

 

 Τθαληή. Α.Α., & Βνδαΐηεο, Ν. Γ. (2007). Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη επηκόξθσζε: Τν παξάδεηγκα εθπαηδεπηηθώλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Α΄ πεξηθέξεηαο ηνπ λνκνύ Αραΐαο. 

Γηνηθεηηθή Δλεκέξσζε, Σξηκεληαία Δπηζεψξεζε Γηνηθεηηθήο 

Δπηζηήκεο, ηεχρνο 40, ζζ. 87-105. 

 

 Φχθαξεο, Η. (2010).  Σύγρξνλεο δηαζηάζεηο ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ θαη 

ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, όξηα θαη δπλαηόηεηεο. Θεζζαινλίθε: 

Δθδνηηθφο Οίθνο Αδειθψλ Κπξηαθίδε. 

 
 

  

 

   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακές%20δυσκολίες%20γνωστικές%20προσεγγίσεις.pdf
Μαθησιακές%20δυσκολίες%20γνωστικές%20προσεγγίσεις.pdf


 
 

212 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΡΔΤΝΑ 
 

 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 2015-2016 

 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο ησλ 

απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δπζιεμίαο 

ζηελ ζρνιηθή ηάμε. Υνξεγείηαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο κε ηίηιν «Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

γηα ηελ δπζιεμία» γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Δπηζηήκεο –

Καηεχζπλζε Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. αο παξαθαιψ λα απνθξηζείηε ζε 

απηέο κε εηιηθξίλεηα. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη νη απαληήζεηο ζαο 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ  απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

δηεξεπλεηηθήο εξγαζίαο. αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπκβνιή ζαο 

                                                                                                                       

                                                                                                      Με εθηίκεζε 

                                                                                                                 Πξέδα Βαζηιηθή 

                                                                                                                                    

                                                                                              Δθπαηδεπηηθφο  

                                                                                             Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα 

                                                                                            Email:kikitsa_12@yahoo.com 

                                  

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                    

 

                                         

   ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

 

 

ΜΔΡΟ Α 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ(πκπιεξψζηε κε έλα Υ ζην αληίζηνηρν 

θνπηάθη ) 

 

       1.Φύιν 

 Άξξελ                                  

 Θήιπ 
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             2. Ζιηθηαθή Οκάδα 

 21-30 εηψλ             

 31-40 εηψλ             

 41-50 εηψλ           

 51-60 εηψλ              

 60 θαη άλσ 

             

            3. Τπεξεηείηε σο 

 Δθπαηδεπηηθφο Γεληθνχ ρνιείνπ 

 Δθπαηδεπηηθφο ρνιηθψλ Μνλάδσλ Δηδηθήο Αγσγήο 

 

            4. Δπίπεδν ζπνπδώλ:     

 Παηδαγσγηθή αθαδεκία 

 Παηδαγσγηθφ ηκήκα δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο 

 Παηδαγσγηθφ ηκήκα Δηδηθή Αγσγήο 

 Μεηαπηπρηαθφ  

 Γηδαθηνξηθφ 

 Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο 

 Άιιν:………………………………………. 

 

                5.   Δπηπιένλ πνπδέο  

                         □  Γεχηεξν πηπρίν 

                         □  εκηλάξην ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

                         □  Άιιν ζεκηλάξην 

                         □  Άιιεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

                         □  Άιιν δηδαθηνξηθφ……………………………………… 
 

 

              

           6.ρέζε εξγαζίαο: 

 Μφληκνο/ε 

 Αλαπιεξσηήο/ηξηα 

 Χξνκίζζηνο/α 

 

          7.Έηε Πξνϋπεξεζίαο ζηε Γεληθή Αγσγή  

…………………………………………… 

 

           8.Έηε Πξνϋπεξεζίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

................................................................... 
 

           

          9 Υξόληα πξνϋπεξεζίαο ζηελ παξνύζα νξγαληθή ζαο ζέζε 

………………………………………………… 

 

        

  10. Από πνύ ελεκεξώλεζηε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ εηδηθή 

εθπαίδεπζε; 
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 Βηβιία 

 Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά  

 Γηαδίθηπν 

 Σειεφξαζε 

 Ραδηφθσλν 

 Ζκεξίδεο/πλέδξηα 

 Άιιo: ………………………. 

 

 

   

 11. Έρεηε ηθαλνπνηεηηθή εκπεηξία όζνλ αθνξά ηελ δηδαζθαιία 

καζεηώλ κε δπζιεμία  

 Ναη 

 Όρη 

            

              12.Θεσξείηε όηη έρεηε ηελ απαξαίηεηε επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε   

                   γηα λα δηδάμεηε καζεηέο κε Γπζιεμία; 

 Ναη 

 Όρη 

 

 

 

 

 

ΜΈΡΟ Β: Δπίπεδν γλώζεο γηα ηελ δπζιεμία 

(Κπθιώζηε ην αθόινπζν γξάκκα εάλ πηζηεύεηε πσο νη αθόινπζεο 

πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο ή όρη. Δάλ δελ είζηε ζίγνπξνη, ζεκεηώζηε ην 

αθόινπζν πεδίν-Σ: Σσζηό, Λ:Λάζνο, ΓΓ/ΓΑ:Γελ γλσξίδσ δελ απαληώ) 

   

13.Ζ δπζιεμία είλαη κηα καζεζηαθή δπζθνιία                                                      

                Λ                ΓΓ/ΓΑ 

πνπ επηθεληξψλεηαη ζην γισζζηθφ θνκκάηη 

 

14Οη καζεηέο κε δπζιεμία ζπρλά αληηκεησπίδνπλ                                                

                Λ                 ΓΓ/ΓΑ 

 δπζθνιία ζηελ νξζνγξαθία 

 

15. Οη καζεηέο κε δπζιεμία ζπρλά                                                                    

 

                   Λ                 ΓΓ/ΓΑ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηελ γξαπηή παξαγσγή 

 

16. Οη καζεηέο κε δπζιεμία ζπρλά                                                                    

                   Λ                 ΓΓ/ΓΑ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηελ πξνθνξά ιέμεσλ 
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17. Ζ δπζιεμία επεξεάδεη ην άηνκν  

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ                                                                     

                   Λ                   ΓΓ/ΓΑ 

 

18. Οη αθξηβείο αηηίεο ηεο δπζιεμίαο                                                                     

 είλαη μεθάζαξεο                                                                                            

                    Λ                   ΓΓ/ΓΑ 

 

19. Πεξίπνπ ην 10%  ηνπ καζεηηθνχ                                                                    

πιεζπζκνχ  παξνπζηάδεη  δπζιεμία                                                                   

                 Λ                   ΓΓ/ΓΑ 

 

20. Σα αγφξηα έρνπλ πην ζπρλά                                                                       

     δπζιεμία  απφ ηα θνξίηζηα                                                                         

                  Λ                   ΓΓ/ΓΑ   

 

21. Σα δπζιεθηηθά παηδηά δπζθνιεχνληαη                                                             

λα εθθξαζηνχλ πξνθνξηθά                                                                             

                  Λ                    ΓΓ/ΓΑ           

   

22. Σα δπζιεθηηθά παηδηά δπζθνιεχνληαη λα                                                          

θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηη ελλννχλ νη άιινη φηαλ κηινχλ                                  

                   Λ                   ΓΓ/ΓΑ     

 

23 Οη άλζξσπνη πνπ είλαη πνιχ επθπείο                                                               

κπνξεί λα είλαη δπζιεθηηθνί                                                                      

                        Λ                   ΓΓ/ΓΑ 

     

24. Ζ δπζιεμία είλαη θιεξνλνκηθή:                                                                      

νη δπζιεθηηθνί γνλείο είλαη πηζαλφ λα απνθηήζνπλ παηδηά κε δπζιεμία           

                   Λ                   ΓΓ/ΓΑ 

        

25. Ζ δπζιεμία κπνξεί λα επεξεάζεη                                                                  

   ηελ απηνεηθφλα ελφο αηφκνπ                                                                    

                      Λ                   ΓΓ/ΓΑ 

 

26. Οη δπζιεθηηθνί καζεηέο θαηαιήγνπλ λα  ληψζνπλ                                             

πην «αλφεηνη» θαη «ιηγφηεξν ηθαλνί» απφ φηη κπνξεί λα είλαη                       

                   Λ                   ΓΓ/ΓΑ 

   

27. Ζ δηάγλσζε γηα ηε δπζιεμία κπνξεί                                                                  

λα παξαζρεζεί κφλν απφ εθπαηδεπκέλν εηδηθφ                                               

                    Λ                    ΓΓ/ΓΑ   

 

28. Οη δπζιεθηηθνί καζεηέο                                                                                   

κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ αλάπνδα                                                                    

                   Λ                    ΓΓ/ΓΑ  
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29. Οη δπζιεθηηθνί καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα                                                      

απνκλεκνλεχνπλ  ζχκβνια γξαθεκάησλ θαη ηνπο                                                        

 ήρνπο ηνπο θαη λα  αλαπηχμνπλ κλήκε ιέμεσλ                                            

                      Λ                    ΓΓ/ΓΑ 

  

30. Ζ επίζεκε αμηνιφγεζε ηεο αλάγλσζεο ,                                                         

γιψζζαο θαη γξαθήο είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα  

λα επηβεβαησζεί ε δηάγλσζε 

  γηα ππνςία δπζιεμίαο                                                                              

                        Λ                     ΓΓ/ΓΑ 

 

31. Οη δπζιεθηηθνί καζεηέο κπνξνχλ λα σθειεζνχλ                                     

αλ ηνπο  δνζεί επηπιένλ ρξφλνο ζηηο εμεηάζεηο ή ζηα ηεζη.                            

                    Λ                     ΓΓ/ΓΑ 

 

32. Ζ δπζιεμία κπνξεί λα ζπλδεζεί κε άιιεο καζεζηαθέο                                     

δπζθνιίεο φπσο Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο  ή   

Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο                     

                     Λ                    ΓΓ/ΓΑ 

 

33.Πνιιά δπζιεθηηθά άηνκα είλαη                                                                         

 ηδηαίηεξα ηαιαληνχρα ζηηο ηέρλεο                                                                  

                    Λ                   ΓΓ/ΓΑ 

 

34.Ζ δπζιεμία κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά                                                      

ηηο κειινληηθέο εξγαζηαθέο 

   πξννπηηθέο ηνπ αηφκνπ                                                                            

                     Λ                     ΓΓ/ΓΑ 

  

35. Ζ δπζιεμία είλαη αλχπαξθηε :                                                                          

είλαη κφλν κηα δηθαηνινγία γηα ηελ ηεκπειηά                                               

                      Λ                     ΓΓ/ΓΑ   

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Γ.Αληίιεςε θαη αλαγλώξηζε ησλ δπζιεθηηθώλ καζεηώλ 

ζηελ ηάμε 

(1=Γηαθσλσ απφιπηα, 2=Γηαθσλψ, 3=Οχηε ζπκθσλψ/Οχηε δηαθσλψ, 

4=πκθσλψ, 5=πκθσλψ απφιπηα 

 

36. Μπνξψ λα αλαγλσξίζσ ηα  

  ζπκπηψκαηα/ραξαθηεξηζηηθά ηεο δπζιεμίαο                                                 

  1            2           3          4            5 
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37.Μπνξψ λα αλαγλσξίζσ ηα ραξαθηεξηζηηθά  

     ελφο δπζιεθηηθνχ παηδηνχ ζε     αληίζεζε κε απηά 

     ελφο καζεηή  πνπ έρεη αξγφ ξπζκφ κάζεζεο 

    1            2           3          4            5 

 

 

 

 

 

 

38. Μπνξψ λα αλαγλσξίζσ έλαλ καζεηή πνπ ρξεηάδεηαη   

 δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηελ δπζιεμία 

           

      1            2           3          4            5 

       

           

             

 

    

 

 

 

     ΜΔΡΟ Γ. Αληηιήςεηο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δπζιεθηηθώλ καζεηώλ 

ζηελ ηάμε 

       Όηαλ  αλαγλσξίζεηε θάπνηνλ καζεηή/ηξηα κε δπζιεμία ζηελ ζρνιηθή ηάμε:       

              

      Μεζνδνινγία 

           39. Πεξηνξίδσ ηνλ αξηζκφ ησλ                                                                

   1            2           3          4            5 

               νδεγηψλ /εληνιψλ πνπ παξέρσ θάζε θνξά 

 

           40. Δπηηξέπσ ζηνπο δπζιεθηηθνχο καζεηέο λα θάζνληαη                         

  1            2           3          4            5 

                 θνληά ζε θεληξηθφ ζεκείν κέζα  ζηελ ηάμε 

 

          41. Πξνζπαζψ  λα επαλαιακβάλσ                                                                  

                κηα ζεηξά  απφ νδεγίεο ζε θαηάιιεια                                                   

                ζεκεία  θαηά ηηο πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο                                           

1            2           3          4            5 

 

            

        

 

  Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο  

          42. Πξνζζέησ ζεηηθά   ζρφιηα                                                                                                

                 ζηελ αμηνιφγεζε εξγαζηψλ                                                                

     1            2           3          4            5                                             
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        43. Δπηθεληξψλνκαη ζηελ  

             αηνκηθή πξφνδν ηνπ  δπζιεθηηθνχ καζεηή ρσξίο λα  

              ηνλ ζπγθξίλσ κε ηελ ππφινηπε ηάμε                                                     

     1            2           3          4            5      

 

     

 

  

 

 πλεξγαζία κε ηνπο γνλείο 

       44. Καηά ηελ άπνςή κνπ, ρξεζηκνπνηψ ην εκεξνιφγην ησλ θαη΄ νίθνλ     

        εξγαζηψλ ηνπ  ζπηηηνχ  σο εξγαιείν γηα λα επηθνηλσλψ κε ηνπο γνλείο         

        1            2           3          4            5 

   

   45. Πηζηεχσ πσο ελεκεξψλσ ηνπο γνλείο 

        ηθαλνπνηεηηθά γηα ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηνπο                                               

       1            2           3          4            5 

 

        

  

 

  πκπεξηθνξά ζηελ ηάμε 

     46. Γλσξίδσ πσο νη δπζιεθηηθνί καζεηέο ίζσο αληηκεησπίδνπλ 

              δπζθνιία λα ζπκνχληαη πξνθνξηθέο  νδεγίεο                                               

   1            2           3          4            5 

             θαη  απηφ κπνξεί λα νδεγεί ζε 

             έιιεηςε πξνζνρήο ή θαη ζε ηεκπειηά 

  

     47. Γλσξίδσ πσο νη δπζιεθηηθνί καζεηέο ίζσο αληηκεησπίδνπλ  

         δπζθνιία γηα επεμεξγαζία γξαπηψλ νδεγηψλ                     

     1            2           3          4            5 

              

      48. Πηζηεχσ πσο ε νκαδηθή εξγαζία δελ βνεζά ζηελ  

           πξφνδν ηνπ δπζιεθηηθνχ καζεηή ζρεηηθά κε  ηηο  

           δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο                                                

          1            2           3          4            5 

            

 

      49. Διέγρσ ψζηε νη νδεγίεο πνπ παξέρσ λα είλαη ζαθείο  

           θαη πιήξσο θαηαλνεηέο , δεηψληαο απφ ηνπο καζεηέο λα                             

          ηηο επαλαιάβνπλ 

 

      1            2           3          4            5 

              

 

      50.Πηζηεπψ πσο ελαιιάζζσ ηηο δξαζηεξηφηεηεο   

      ψζηε νη καζεηέο λα κελ ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο                                               

   1            2           3          4            5 
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  Γηαθνξεηηθά ηπι Μάζεζεο 

  

     51. Καηά ηελ άπνςή κνπ, εθαξκφδσ                                                                   

   1            2           3          4            5                   

         πνηθηιία δηδαθηηθψλ κεζφδσλ 

    

     52. Πηζηεχσ πσο ε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε κεηαμχ ησλ καζεηψλ                          

    1            2           3          4            5 

            είλαη αληηπαξαγσγηθή , θαζψο δεκηνπξγεί ζνξπβψδεο θιίκα 

 

   53. Παξέρσ επηπιένλ ρξφλν ζηηο δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο                                  

     1            2           3          4            5 

 

 

 

   

Οξγάλσζε 

  

    54. Παξέρσ αληίγξαθα ησλ ζεκεηψζεσλ ηεο ηάμεο ψζηε                                     

  1            2           3          4            5  

      νη δπζιεθηηθνί καζεηέο κπνξνχλ απιά λα αθνχλ ηελ  

       παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο 

 

   55. Γελ δέρνκαη θαη΄νίθνλ εξγαζίεο πνπ                                                            

      1            2           3          4            5    

         έρεη γίλεη απφ ηνπο ή απφ άιια ελήιηθα πξφζσπα 

 

   56.Γέρνκαη εξγαζίεο πνπ έρνπλ γίλεη κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή                        

    1            2           3          4            5 

 

 

 

 

  

 Αληηκεησπίδνληαο ηνλ παξάγνληα ηεο θνύξαζεο 

  

  57. Γλσξίδσ πσο κεγάιε πξνζπάζεηα απαηηείηαη  

απφ ηνπο  δπζιεθηηθνχο καζεηέο  

γηα λα εθηειέζνπλ κηα απιή εξγαζία 

   

  1            2           3          4         5           

   

 58.Πηζηεχσ πσο ζέησ ζχληνκεο θαη ζαθψο νξηνζεηεκέλεο εξγαζίεο                       
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  1            2           3          4            5 

 

   

 59. Παξέρσ πνηθηιία ζηνλ ηχπν ησλεξγαζηψλ  πνπ δίλσ                                        

    1            2           3          4            5 

 

 60. Θέησ ρξνληθά φξηα γηα             

       ηε δηάξθεηα πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ                                                                  

1            2           3          4            5 

 

 61.Καηαλνψ ηελ νπζία ηεο δεκηνπξγίαο επθαηξηψλ 

      γηα ζθφπηκε θίλεζε ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε                                               

 1            2           3          4            5 

 

  62. Πηζηεχσ πσο ζέησ νξζά ηηο θαηνίθνλ                                                                

  1            2           3          4            5 

     εξγαζίεο πξηλ ηειεηψζεη ην κάζεκα        

 

  63. Διέγρσ αλ ε  θαη΄νίθνλ εξγαζία ζεκεηψλεηαη  

        νξζά απφ ηνπο καζεηέο                                                                                    

     1            2           3          4            5 

 

 

 

 Απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηώλ 

 

 64.Πηζηεχσ πσο επαηλψ ηελ  πξνζπάζεηα                                                               

  1            2           3          4            5 

   θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ  έρνπλ γίλεη ζσζηά 

 

 65.Δπηκέλσ νη δπζιεθηηθνί  καζεηέο  λα                                                            

       1            2           3          4            5        

       δηαβάδνπλ δπλαηά ζηελ ηάμε  

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Δ 

  

66. Πηζηεχσ πσο ε επηκφξθσζε θαηά ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο κνπ   

        ζηνλ ηνκέα ηεο δπζιεμίαο ήηαλ ιεπηνκεξήο θαη                                              

    1            2           3          4            5        

        ζε βάζνο 

  

67. Πηζηεχσ πσο ε  επηκφξθσζε πνπ δέρζεθα  θαηά ηηο πξνπηπρηαθέο  
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      ζπνπδέο κνπ  ζηνλ ηνκέα ηεο δπζιεμίαο, κνπ έδσζε απηνπεπνίζεζε                 

1            2           3          4            5                                 

    ζηελ ηθαλφηεηά κνπ λα αλαγλσξίδσ ζεκάδηα δπζιεμίαο 

 

68. Πηζηεχσ πσο ε   επηκφξθσζε πνπ δέρζεθα θαηά ηηο πξνπηπρηαθέο  

      ζπνπδέο κνπ ζηνλ ηνκέα ηεο δπζιεμίαο κνπ έδσζε επαξθή εξγαιεία                                         

      ή/θαη ζηξαηεγηθέο γηα λα δηαρεηξίδνκαη ηελ δπζιεμία ζηελ ηάμε κνπ                 

1            2           3          4            5 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Σ 

 

69. Πηζηεχσ πσο ε   επηκφξθσζε πνπ δέρζεθα ζην εξγαζηαθφ   

      πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ ηνκέα ηεο δπζιεμίαο                                              

1            2           3          4            5 

      ήηαλ ιεπηνκεξήο  θαη ζε βάζνο 

  

 70. Πηζηεχσ πσο   επηκφξθσζε πνπ δέρζεθα ζην εξγαζηαθφ   

      πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ ηνκέα ηεο δπζιεμίαο κνπ έδσζε                                  

  απηνπεπνίζεζε  ζηελ ηθαλφηεηά κνπ λα αλαγλσξίδσ ζεκάδηα δπζιεμίαο            

1            2           3          4            5   

  

 71. Πηζηεχσ πσο ε επηκφξθσζε πνπ δέρζεθα ζην εξγαζηαθφ   

      πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ ηνκέα ηεο δπζιεμίαο   κνπ έδσζε   

      επαξθή εξγαιεία   ή/θαη ζηξαηεγηθέο γηα λα                                                                   

     δηαρεηξίδνκαη ηελ δπζιεμία ζηελ ηάμε κνπ                                                        

   1            2           3          4            5   

 

 

 

       

 

                                                                                                                                

 

                                                                                                             

Δπραξηζηώ πνιύ!  
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