
Μαθησιακές ∆υσκολίες 

(Πηγή : http://mariaskokou.wordpress.com )  

 

Μιλώντας για τη δυσλεξία 

Έχει �εράσει �άνω α�ό ένας αιώνας α�ό την �ρώτη �εριγραφή ενός �εριστατικού 

δυσλεξίας. O γιατρός W.Pringle Morgan στο Sussex της Αγγλίας αναφέρθηκε στην 

�ερί�τωση του Percy, ενός �αιδιού, το ο�οίο ενώ ήταν εξαιρετικά ικανό, ευφυές και 

δραστήριο, δυσκολευόταν εξαιρετικά να διαβάσει. Α�ό τότε µέχρι σήµερα η έρευνα έχει 

φωτίσει αρκετά αυτό �ου σήµερα ονοµάζουµε «∆υσλεξία». Γνωρίζουµε ότι δεν �ρόκειται 

για κά�οια εγκεφαλική βλάβη, αλλά για µια διαφορετική λειτουργία του εγκεφάλου, �ου 

έχει βιολογική βάση και δυσκολεύει το άτοµο στην ε�εξεργασία των γλωσσικών 

�ληροφοριών. Η ∆υσλεξία υ�άρχει εκ γενετής και έχει συχνά κληρονοµικό χαρακτήρα. 

∆εν έχει σχέση µε την ευφυΐα ενός ανθρώ!ου, µε την εκ�αίδευση την ο�οία έχει λάβει, 

ούτε σχετίζεται µε ο�τικές ή ακουστικές ανα�ηρίες, είτε µε κοινωνική και �ολιτισµική 

α�οστέρηση. 

Τα άτοµα µε δυσλεξία δυσκολεύονται: 

���� στη φωνολογική ε!εξεργασία του λόγου (φωνολογική ενηµερότητα), δεν 
αντιλαµβάνονται δηλαδή ε�αρκώς τους ήχους των φθόγγων (φωνήµατα) α�ό τους 

ο�οίους α�οτελούνται οι λέξεις και κατ’ ε�έκταση δυσκολεύονται στην κατάκτηση 

της αντιστοιχίας των ήχων των φθόγγων (φωνήµατα) µε τα σύµβολά τους, τα 

γράµµατα (γραφήµατα). Ό�ως µ�ορεί εύκολα να συµ�εράνει κανείς η δυσκολία 

αυτή ε�ιβραδύνει και δυσκολεύει την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης. 

���� στη λεκτική µνήµη. ∆ηλαδή δεν µ�ορούν να θυµηθούν µε ευκολία �ληροφορίες 
�ου �εριέχουν γλωσσικό υλικό (ορολογία, µήνες κλ�). 

���� στην αυτοµατο!οίηση των δεξιοτήτων της γραφής και της ανάγνωσης. ∆εν 
φτάνουν δηλαδή σε ε�ί�εδο να τις εκτελούν εντελώς µηχανικά και χωρίς 

�ροσ�άθεια. 

Οι �αρα�άνω αδυναµίες έχουν σαν α�οτέλεσµα την εµφάνιση κά�οιων ιδιαίτερων 

συµ!τωµάτων. 



Στην &ροσχολική ηλικία 

���� Πιθανώς να άργησαν να µιλήσουν 

���� Έχουν φτωχό λεξιλόγιο, δυσκολεύονται στην εκµάθηση και α�οµνηµόνευση 
µεγάλων λέξεων 

���� ∆εν µαθαίνουν εύκολα �οιήµατα ή τραγούδια 

���� Ξεχνάνε ηµεροµηνίες, διευθύνσεις, ονόµατα �ροσώ�ων, την ηλικία τους, κλ�. 

���� Είναι συχνά αδέξια στο να ντυθούν ή να δέσουν τα κορδόνια τους 

���� ∆υσκολεύονται να ακολουθήσουν σύνθετες οδηγίες (�ερισσότερες α�ό 2) 

Σχολική ηλικία 

���� Συναντάνε δυσκολίες στη µελέτη των µαθηµάτων του σχολείου (αργούν χωρίς να 
έχουν την αναµενόµενη α�όδοση, χάνουν εύκολα τη συγκέντρωσή τους, 

χρειάζονται τον γονιό δί�λα τους) 

���� Ξεχνάνε τις εργασίες �ου έχουν για το σ�ίτι, τις ανακοινώσεις �ου έγιναν στο 
σχολείο, κλ� 

���� ∆υσκολεύονται να εκφράσουν την ά�οψη τους, µονολεκτικός λόγος 

���� Συναντάνε δυσκολία στην α�οµνηµόνευση κειµένων, �οιηµάτων, κλ� 

���� ∆εν αγα�άνε ιδιαίτερα το σχολείο, αλλά ούτε και τα εξωσχολικά βιβλία 

���� Πολλές φορές είναι αδέξια στο ντύσιµο ή στις κινήσεις τους 

���� Συχνά είναι ακατάστατα 

���� Ξεχνάνε σηµαντικές �ληροφορίες (ηµεροµηνίες, γενέθλια, γιορτές, ονόµατα, 
αριθµούς τηλεφώνων, οδηγίες) 

���� Ξεχνάνε συχνά τα �ράγµατα τους 

���� ∆υσκολεύονται στα µαθήµατα �ου α�αιτείται η α�οµνηµόνευση ονοµάτων, 
ηµεροµηνιών, ό�ως η Ιστορία και η Γεωγραφία 



���� ∆εν µαθαίνουν µε ευκολία κοινές ακολουθίες (οι µέρες της εβδοµάδας, οι ε�οχές, οι 
µήνες) 

���� ∆εν α�οµνηµονεύουν εύκολα κανόνες 

���� ∆εν �ρογραµµατίζουν καλά το χρόνο τους 

���� ∆υσκολεύονται να διακρίνουν δεξί-αριστερό 

���� Πολλοί δυσλεξικοί µαθητές έχουν ανεπτυγµένη φαντασία, δηµιουργικότητα και 

εφευρετικότητα και είναι �ολύ ταλαντούχοι σε κά�οια µορφή τέχνης, στις 

κατασκευές ή στους ηλεκτρονικούς υ�ολογιστές 

Πιο συγκεκριµένα: 

Ανάγνωση 

���� ∆υσκολεύονται στην ανάγνωση συλλαβών και λέξεων (αδυνατούν να διαβάσουν 
κά�οιες λέξεις, διαβάζουν συλλαβιστά, χάνουν τη σειρά, αγνοούν τα σηµεία στίξης) 

���� ∆υσκολεύονται να κατανοήσουν αυτό �ου διαβάζουν 

���� Α�οφεύγουν να διαβάζουν δυνατά 

���� Μεγαλώνοντας οι δυσκολίες υ�οχωρούν αλλά �άντα σε σχέση µε τους 
συνοµήλικους τους καθυστερούν 

Ορθογραφία/Γρα&τός Λόγος 

���� ∆υσκολεύονται στην εκµάθηση των γραµµάτων 

���� Συγχέουν γράµµατα �ου ο ήχος τους ή το σχήµα τους µοιάζουν, �.χ. φ-θ, φ-ψ 

���� Παραλεί�ουν, αντιστρέφουν ή αντικαθιστούν γράµµατα όταν γράφουν 

���� Κάνουν λάθη ακόµα και στην Αντιγραφή 

���� Τα τετράδια τους είναι ακατάστατα και µουντζουρωµένα 

���� Κάνουν �ολλά ορθογραφικά λάθη 

���� Μ�ορεί να γράψουν µε �ολλούς διαφορετικούς τρό�ους την ίδια λέξη στην ίδια 
σελίδα 



���� Στη Γρα�τή Έκφραση κάνουν �ολλά συντακτικά και σηµασιολογικά λάθη 

���� Συχνά βγαίνουν «εκτός θέµατος» 

���� ∆εν ελέγχουν το γρα�τό τους 

���� Χρειάζονται �ερισσότερο χρόνο στο γράψιµο 

���� ∆εν ε�ιθυµούν να γράψουν 

���� Όταν διδαχθούν µε ειδική µέθοδο τα λάθη στην ορθογραφία υ�οχωρούν σε 
σηµαντικό �οσοστό, ωστόσο �οτέ δεν αυτοµατο�οιείται η ορθογραφία τους 

Μαθηµατικά 

���� Στην Αριθµητική δυσκολεύονται στους νοερούς υ�ολογισµούς και στην 
αυτοµατο�οίηση των �ράξεων (χρησιµο�οιούν τα δάχτυλα) 

���� Συχνά µ�ερδεύουν τα αριθµητικά σύµβολα και την έννοια των �ράξεων 

���� ∆υσκολεύονται στις κάθετες �ράξεις και στα κρατούµενα 

���� Συναντούν δυσκολία στις στρατηγικές ε�ίλυσης των �ροβληµάτων 

���� Συχνά δεν κατανοούν τα �ροβλήµατα 

Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά 

���� Ντρέ�ονται για τις αδυναµίες τους 

���� Α�ογοητεύονται και �αραιτούνται εύκολα 

���� Είναι �αθητικοί ή ενοχλητικοί κατά τη διάρκεια του µαθήµατος 

���� Έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση, νοµίζουν �άντα ότι θα κάνουν λάθος 

���� ∆εν λειτουργούν καλά υ�ό �ίεση 

Ενήλικη ζωή 

���� ∆υσκολεύονται να θυµηθούν τα ραντεβού τους, τις ηµεροµηνίες, τις διευθύνσεις και 
τους αριθµούς τηλεφώνων 

���� Ξεχνάνε εύκολα 



���� ∆υσκολεύονται να �εριγράψουν �ολύ�λοκες οδηγίες (�.χ. διαδροµές) 

���� ∆υσκολεύονται να �εριγράψουν γεγονότα µε σαφήνεια και χρονική σειρά 

���� Είναι ανορθόγραφοι και τα γρα�τά τους είναι δυσνόητα 

���� Είναι αργοί στην ανάγνωση 

���� Όταν διαβάζουν κάτι και κά�οιος τους διακόψει δυσκολεύονται να βρουν �ου 
είχαν µείνει 

���� ∆υσκολεύονται στους νοερούς υ�ολογισµούς 

Αντιµετώ&ιση 

Η ∆υσλεξία υ�άρχει εκ γενετής και συνοδεύει το άτοµο σε όλη του τη ζωή. ∆εν είναι 

ασθένεια και συνε!ώς δεν θερα!εύεται. Ωστόσο η ένταξη του δυσλεξικού �αιδιού στο 

κατάλληλο !ρόγραµµα είναι αναγκαία για την �ρόοδο του.   

Η βελτίωση των ικανοτήτων των δυσλεξικών ατόµων �ου �αρακολουθούν κατάλληλο και 

εξατοµικευµένο �ρόγραµµα είναι  αδιαµφισβήτητη. Οι τοµείς στους ο�οίους βελτιώνεται 

ένας µαθητής κατά τη διάρκεια του ειδικού, εξατοµικευµένου �ρογράµµατος είναι: 

���� Ανάγνωση 

���� Γραφή 

���� Ορθογραφία 

���� Ανά�τυξη Γρα�τού Λόγου (ανά�τυξη �αραγράφου, εκθέσεις) 

���� Κατανόηση Κειµένου 

���� ∆ιήγηση και Περιγραφή µαθηµάτων, ιστοριών, κειµένων 

���� Βελτίωση στη Σύνταξη και το Λεξιλόγιο 

���� Αριθµητική (�ράξεις, ε�ίλυση �ροβληµάτων) 

Το �ρόγραµµα α�οκατάστασης �ρέ�ει να είναι εξατοµικευµένο, η διδασκαλία να γίνεται 

µε ειδικές µεθόδους και α�ό εξειδικευµένο δάσκαλο. 

 



∆υσορθογραφία 

 Η ∆υσορθογραφία είναι και αυτή µια ειδική εξελικτική µαθησιακή δυσκολία. Πρόκειται 

για την µη αναµενόµενη δυσκολία κατάκτησης της ικανότητας για ορθογραφηµένη 

γραφή, όταν αυτή δεν οφείλεται σε άλλα αίτια ό�ως χαµηλή νοηµοσύνη, �ολιτισµική 

α�οστέρηση, αισθητηριακές βλάβες ή σοβαρές συναισθηµατικές διαταραχές. Η 

∆υσορθογραφία διαφορο�οιείται α�ό τη ∆υσλεξία στο ότι δεν ε�ηρεάζει την κατάκτηση 

του αναγνωστικού µηχανισµού, αλλά εντο�ίζεται µόνο στην ικανότητα για 

ορθογραφηµένη γραφή. Ωστόσο, τις �ερισσότερες φορές συνυ�άρχουν. 

 Συµ&τώµατα 

����  Φωνολογικά λάθη στη γραφή (αντικατάσταση/αντιστροφή γραµµάτων, 
�αράλειψη γραµµάτων, ένωση λέξεων, έλλειψη τονισµού, α�ουσία σηµείων στίξης) 

���� Ορθογραφικά λάθη �ου δεν αντιστοιχούν στη χρονολογική ηλικία του �αιδιού 
(λάθη στις καταλήξεις και στο θέµα των λέξεων, θεµατική και καταληκτική 

ορθογραφία) 

���� Περιορισµένη ανά�τυξη των δεξιοτήτων της γρα�τής έκφρασης (αδυναµία 
ανά�τυξης �αραγράφου, αδυναµία διαχωρισµού �αραγράφων κ.λ�.) 

Αντιµετώ&ιση 

Η αντιµετώ�ιση �ρέ�ει ε�ίσης να είναι εξατοµικευµένη, να γίνεται α�ό ειδικό �αιδαγωγό, 

να είναι εστιασµένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του µαθητή και να χρησιµο�οιούνται οι 

κατάλληλες µέθοδοι για την α�οκατάσταση των δυσκολιών. 

∆υσαριθµησία 

Με τον όρο δυσαριθµησία αναφερόµαστε στην διαταραχή των Μαθηµατικών. Πρόκειται 

ε�ίσης για µια Ειδική Εξελικτική Μαθησιακή ∆υσκολία. Είναι δηλαδή µια µη 

αναµενόµενη έντονη δυσκολία στον τοµέα των µαθηµατικών, η ο�οία δε σχετίζεται µε τη 

νοηµοσύνη του ατόµου, µε τις γενικότερες ικανότητές του και µε το �ολιτισµικό 

�εριβάλλον, την ψυχική του υγεία ή µε την ύ�αρξη αισθητηριακών �ροβληµάτων. Η 

διαταραχή των Μαθηµατικών έχει µελετηθεί �ολύ λιγότερο α�ό τις διαταραχές �ου 

αφορούν στην ανάγνωση και στον γρα�τό και �ροφορικό λόγο. ∆ιαχωρίζεται α�ό αυτές, 

ωστόσο έχει �αρατηρηθεί ότι υ�άρχει συσχέτιση µεταξύ δυσκολιών στο λόγο (γρα�τό και 



�ροφορικό) και δυσκολιών στην αριθµητική σε µεγάλο �οσοστό. Εξάλλου και για την 

ανά�τυξη των µαθηµατικών δεξιοτήτων είναι α�αραίτητη η �ρόσληψη, ε�εξεργασία, 

κωδικο�οίηση και α�οκωδικο�οίηση γλωσσικού υλικού (µαθηµατικές έννοιες). 

Α�ό όσα έχουν µελετηθεί γνωρίζουµε ότι: 

Συµ&τώµατα 

Τα άτοµα µε δυσαριθµησία: 

���� Συναντάνε δυσκολίες στις �ροµαθηµατικές δεξιότητες (ταξινόµηση, σειροθέτηση, 
αναγνώριση µεγεθών, αντίληψη �οσότητας, οµαδο�οιήσεις, γνώση της σειράς των 

αριθµών, α�αρίθµηση-µέτρηση αντικειµένων) 

���� ∆υσκολεύονται στην κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών 

���� ∆υσκολεύονται στην κατανόηση και εκτέλεση των τεσσάρων �ράξεων 

���� ∆υσκολεύονται στην εκτέλεση µαθηµατικών �ράξεων α�ό µνήµης 

���� Συναντάνε δυσκολίες στη χρήση των χρηµάτων 

���� ∆υσκολεύονται στη αναγνώριση των µαθηµατικών συµβόλων. 

���� ∆εν αυτοµατο�οιούν τα βασικά αριθµητικά δεδοµένα (�.χ. �ρο�αίδεια) 

���� ∆υσκολεύονται στην κατανόηση και ε�ίλυση των αριθµητικών �ροβληµάτων 

Παρέµβαση 

Για να γίνει σωστή �αρέµβαση για την α�οκατάσταση των ειδικών δυσκολιών στα 

Μαθηµατικά, το �ιο σηµαντικό είναι να εντο�ιστούν οι �ρωταρχικές δυσκολίες. Έ�ειτα 

α�ό το σωστό εντο�ισµό της δυσκολίας η αντιµετώ�ιση �ρέ�ει να είναι συστηµατική και 

µεθοδική, να �ροχωράει δηλαδή βήµα-βήµα. Είναι α�αραίτητο, στα �ρώτα στάδια η 

µάθηση να είναι βιωµατική, µε �λούσιο ε�ο�τικό υλικό, ώστε να κατανοηθούν οι βασικές 

έννοιες και να κατακτηθούν οι βασικές δεξιότητες α�ό το µαθητή, �ροτού �εράσει σε 

εικονιστικό και συµβολικό τρό�ο ανα�αράστασης των µαθηµατικών �ράξεων και 

εννοιών. 

 


