Μαθησιακές δυσκολίες
Οι ∆υσκολίες Μάθησης καλύτουν ένα ευρύ φάσµα
ιδιαιτεροτήτων και συσχετίζονται µε διαφορετικούς
αράγοντες ου ολλές φορές µορεί να συνυάρχουν.
Οι δυσκολίες αυτές µορεί να είναι γενικής φύσεως
(.χ. Περιορισµένη Νοητική Ικανότητα) ή ειδικής
φύσεως (.χ. ∆υσλεξία)

ΑΙΤΙΑ (τα ιο γνωστά)
 Περιορισµένη Νοητική Ικανότητα
 Ψυχογενείς ή/και Ψυχιατρικοί Παράγοντες
 Περιβαλλοντικοί ή Εξωγενείς Παράγοντες
 ∆υσλεξία
 Σύνδροµο Ελλειµµατικής Προσοχής και Υ'ερκινητικότητας
 Ειδικές Γλωσσικές ∆ιαταραχές
 Αισθητηριακή Ανε'άρκεια (όραση ή/και ακοή)
 ∆ιάφορα Άλλα Αίτια

Συµτωµατολογία (τα συνηθέστερα χαρακτηριστικά)
Χαρακτηριστικά συµτώµατα ου µορεί να υοδηλώνουν ∆υσκολίες Μάθησης είναι:
 Αργός

ρυθµός

'ρόσληψης/καταγραφής

ή/και

ε'εξεργασίας

γλωσσικών

'ληροφοριών (άκουσµα ή/και ανάγνωσµα)
 Αργός ρυθµός οργανωτικής αντίδρασης
 ∆υσκολία στην οργάνωση σκέψης και κεκτηµένων γνώσεων και στη µεταφορά
τους στο γρα'τό η/και 'ροφορικό ε'ί'εδο
 ∆υσκολία στην κατανόηση και ε'εξεργασία αυτών 'ου ακούει η/και διαβάζει
 ∆υσκολία στην άσκηση της ανάγνωσης (αυτό αφορά δυο σκέλη της αναγνωστικής
διαδικασίας: είτε στο να διαβάσει λέξεις, είτε στο να κατανοήσει αυτό ου έχει
διαβάσει)
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 ∆υσκολία στην ορθογραφία (ενώ τα ξέρει τα γράφει λάθος!)
 ∆υσκολία ή/και αργός ρυθµός στην άσκηση της γραφής
 ∆υσκολία στη γρα'τή ε'εξεργασία ιδεών ή/και κεκτηµένων γνώσεων
(ροβλήµατα στη δοµή, σύνταξη και διατύωση του γρατού λόγου)
 ∆υσχέρεια στην κατανόηση χωρο-χρονικών εννοιών
 ∆υσχέρεια στην κατανόηση αριθµητικών εννοιών
 ∆υσκολία στη µνήµη (αοστήθιση, αοµνηµόνευση ληροφοριών, άµεση
εκτελεστική και µακρορόθεσµη µνήµη)
 ∆υσκολία στην εύρεση και χρήση των κατάλληλων λέξεων
 Χαµηλή σχολική ε'ίδοση 'ου δεν αντανακλά τις 'ραγµατικές ικανότητες του
'αιδιού
 Χαµηλή ε'ίδοση σε εξετάσεις, διαγωνίσµατα και σχολικές δοκιµασίες, ό'ου το
'αιδί καλείται να λειτουργήσει κάτω α'ό αγχωτικές συνθήκες και 'εριορισµένα
χρονικά όρια

Ειτώσεις
Οι ∆υσκολίες Μάθησης, εκτός αό τη σχολική αοτυχία, δηµιουργούν ολύ συχνά και
δευτερογενή ψυχολογικά ροβλήµατα:
 Χαµηλή αυτο'ε'οίθηση και αυτοεκτίµηση
 Α'οµόνωση και 'εριθωριο'οίηση α'ό την οµάδα των συνοµηλίκων
 Αρνητική εικόνα εαυτού
 Συναισθηµατικές διαταραχές
 Προβληµατική συµ'εριφορά

∆ιάγνωση
Η σωστή διαγνωστική 'ροσέγγιση ρέει να είναι διαφορική, δηλαδή µε τη συµµετοχή
διαφόρων ειδικοτήτων, διότι ααιτείται η διερεύνηση ολλών αραγόντων:
 Το οικογενειακό 'εριβάλλον (οικογενειακή ψυχολόγος)
 Το νοητικό δυναµικό του 'αιδιού (κλινική ψυχολόγος)
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 Η

συναισθηµατική/ψυχιατρική

κατάσταση

του

'αιδιού

(ανα'τυξιακός

'αιδίατρος η/και 'αιδονευρολόγος)
 Η γλωσσική εξέλιξη (λογο'αιδικός/λογοθερα'ευτής)

Αντιµετώιση
Η ροτεινόµενη αντιµετώιση στις ∆υσκολίες Μάθησης εξαρτάται αό τα ευρήµατα της
διαγνωστικής διαδικασίας. Το αιδί µορεί να βοηθηθεί αό ειδικό εκαιδευτικό, αό
λογοαιδικό,

αό

ψυχολόγο/ψυχίατρο

ή

να

χρειάζεται

ερισσότερο

µια

ψυχοαιδαγωγική ενίσχυση. Πολλές φορές η αοκατάσταση έχει διλό στόχο
αοβλέοντας, τόσο στη µαθησιακή βοήθεια, όσο και στην ψυχολογική στήριξη.
Πρέει να ληφθεί όµως υόψη ότι οι ∆υσκολίες Μάθησης δεν αφορούν µόνο τις
ικανότητες του αιδιού, αλλά εµλέκουν και τους 'αράγοντες οικογένεια, και το
ευρύτερο σχολικό και κοινωνικό 'λαίσιο. Μέσα στα λαίσια αυτά ζει, κινείται,
εξελίσσεται και καλείται να λειτουργήσει το αιδί. Η άµεση ευαισθητοοίηση του σχολείου
και της οικογένειας αοτελεί βασική ροϋόθεση για την έγκαιρη διάγνωση και την
αοτελεσµατικότερη αντιµετώ'ιση των ∆υσκολιών Μάθησης του αιδιού.

Πηγή : http://www.rizou-psychologist.gr/Paidi.html
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