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(Παναγιώτης Κολτσίδας,
∆άσκαλος Ειδικής Αγωγής)

Στις µέρες µας, το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών επικεντρώνεται συχνά στις
δυσκολίες µάθησης που αντιµετωπίζουν ορισµένα παιδιά στo σχολείο, οι οποίες
προέρχονται από ποικίλες αιτίες. Απόρροια των δυσκολιών αυτών είναι και το
φαινόµενο της "σχολικής αποτυχίας".
Ο όρος µαθησιακές δυσκολίες εµφανίζεται ως αθροιστική έννοια που παραπέµπει
σε ένα πολύπλοκο και πολυδιάστατο "φαινόµενο", από το οποίο πλήττονται κάθε
χρόνο πολλοί µαθητές. Είναι όρος "οµπρέλα" που καλύπτει διαφορετικές οµάδες
του πληθυσµού µε ανόµοια και ποικίλης µορφής χαρακτηριστικά. Ανάµεσα σε
αυτές τις οµάδες συναντάµε ετερογένεια περιπτώσεων, όπως παιδιά µε δυσκολίες
λόγου και οµιλίας, µε κινητικά προβλήµατα, µε προβλήµατα ακοής ή όρασης, µε
νοητική υστέρηση, µε αταξία µνήµης και σκέψης, µε προβλήµατα συµπεριφοράς,
µε συναισθηµατική αστάθεια ή διάφορα προβλήµατα υγείας. Για πολλούς ο
πληρέστερος ορισµός έχει δοθεί από την Εθνική Μικτή Επιτροπή για τις
µαθησιακές δυσκολίες των Η.Π.Α το 1988: "Ο όρος µαθησιακές δυσκολίες
αναφέρεται σε µια ανοµοιογενή οµάδα διαταραχών που εκδηλώνονται σε µία ή
περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές λειτουργίες που σχετίζονται µε την
κατανόηση ή τη χρήση της οµιλίας, της ανάγνωσης, της γραφής, του συλλογισµού
ή των µαθηµατικών ικανοτήτων, δηλαδή του γραπτού ή προφορικού λόγου."
Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτοµο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του
κεντρικού νευρικού συστήµατος και µπορεί να εµφανίζονται καθ' όλη τη διάρκεια
της ζωής του. Με τις µαθησιακές δυσκολίες είναι δυνατόν να συνυπάρχουν
προβλήµατα αυτοελέγχου της συµπεριφοράς ή κοινωνικής αντίληψης και
αλληλεπίδρασης, τα οποία από µόνα τους δεν συνιστούν µαθησιακή δυσκολία. Αν
και οι µαθησιακές δυσκολίες µπορεί να εµφανίζονται µαζί µε άλλες µειονεκτικές
καταστάσεις, (όπως αισθητηριακή βλάβη, νοητική υστέρηση, συναισθηµατική
διαταραχή) ή µε επιδράσεις εξωγενών παραγόντων, (όπως εξαιτίας ανεπαρκούς
εκπαίδευσης, κοινωνικών ανισοτήτων, πολιτισµικών διαφορών) ωστόσο οι
δυσκολίες αυτές δεν αποτελούν το άµεσο αποτέλεσµα αυτών των καταστάσεων ή
της δράσης των προαναφερθέντων εξωγενών παραγόντων.
Η συχνότητα εµφάνισης των µαθησιακών δυσκολιών στη σχολική ηλικία.
Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί µε απόλυτη ακρίβεια και σαφήνεια η συχνότητα
εµφάνισης των µαθησιακών δυσκολιών. Το ποσοστό µπορεί να ποικίλλει από χώρα
σε χώρα, γιατί επηρεάζεται τόσο από το γλωσσικό περιβάλλον που υπάρχει σε
κάθε χώρα, όσο και από τα διαγνωστικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται. Η
συχνότητα των µαθησιακών δυσκολιών εξαρτάται κυρίως από τον ορισµό, τον
οποίο υιοθετούν οι διάφοροι µελετητές και ερευνητές του προβλήµατος. Επίσης,
προσδιορίζεται από τον τρόπο, µε τον οποίο γίνεται η προσέγγιση και η
διερεύνησή τους, καθώς και από τα δείγµατα που συλλέγονται µέσα από τις
εµπειρικές έρευνες.
Σύµφωνα µε τις επιστηµονικές έρευνες, το 15-20% του µαθητικού πληθυσµού
φαίνεται να αντιµετωπίζει περισσότερο ή λιγότερο κάποιο πρόβληµα ή µια
δυσκολία σε κάποιο τοµέα ή αντικείµενο της µάθησης. Η κλινική εικόνα των
παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία είναι διαφορετική σε κάθε
άτοµο, ανάλογα µε το είδος της δυσκολίας, την αιτιολογία, την ένταση, τα
συµπτώµατα, αλλά και µε τον τρόπο που αντιδρά σε αυτήν το παιδί, η οικογένειά
του, αλλά και ο κοινωνικός περίγυρος.
Τα αγόρια σε σχέση µε τα κορίτσια έχουν τέσσερις φορές περισσότερες
πιθανότητες να εµφανίσουν µαθησιακές δυσκολίες, και ιδιαίτερα δυσκολίες που
σχετίζονται µε τη λειτουργία του νευρικού συστήµατος, µε τη συµπεριφορά και µε
τη µάθηση της γλώσσας (εµφανίζουν συχνότερα δυσλεξία, τραυλισµό,
δυσορθογραφία, δυσαριθµησία, δυσλαλίες κλπ), γιατί είναι πιο ευάλωτα σε
προγεννητικές, περιγεννητικές και µεταγεννητικές βλάβες.
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Εκτός από τις βιολογικές και περιγεννητικές επιδράσεις, σπουδαίο ρόλο σε αυτή
τη διαφορά των δύο φύλων διαδραµατίζουν οι επιδράσεις του περιβάλλοντος.
Ξεκινούν από τη στάση των γονιών απέναντι στο παιδί (ανάλογα µε το φύλο) και
τελειώνουν µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, που επιβραβεύει συµπεριφορά,
η οποία ανταποκρίνεται περισσότερο στο "θηλυκό πρότυπο".
Η Ψυχοπαιδαγωγική διαγνωστική αξιολόγηση των µαθησιακών
δυσκολιών.
Η ψυχοπαιδαγωγική διαγνωστική αξιολόγηση αποτελεί την πιο σπουδαία φάση
στη διαδικασία για τον προσδιορισµό, τη διάγνωση και την αντιµετώπιση των
δυσκολιών που παρουσιάζονται στο µαθητή στην προσπάθειά του να µάθει
γράµµατα. Η σωστή, αναλυτική και έγκαιρη διάγνωση των µαθησιακών
δυσκολιών κρίνεται απαραίτητη, γιατί θα µας οδηγήσει στην κατάρτιση κάποιου
θεραπευτικού προγράµµατος.
Η ψυχοπαιδαγωγική διαγνωστική αξιολόγηση των µαθησιακών δυσκολιών
που αντιµετωπίζει ένας µαθητής στη σχολική ηλικία συνήθως περιλαµβάνει:
α) Την ψυχολογική διαγνωστική αξιολόγηση, η οποία γίνεται µε την ευθύνη
εξειδικευµένων (σχολικών) ψυχολόγων και περιλαµβάνει στοιχεία που έχουν
σχέση µε την ψυχολογική συγκρότηση του παιδιού (π.χ. τη νοηµοσύνη, την
αντίληψη, τη µνήµη, τη γλώσσα, τη σκέψη, την προσωπικότητα, την προσοχή, το
οικογενειακό περιβάλλον, το πολιτισµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο µεγαλώνει
και διαµορφώνει την προσωπικότητά του κ.ά.), καθώς και στοιχεία που έχουν
σχέση µε δεξιότητες (π.χ. η ανάγνωση, η γραφή, η ορθογραφία, η µαθηµατική
ικανότητα κ.ά.). Στην ψυχολογική αξιολόγηση χρησιµοποιούνται κυρίως τα
σταθµισµένα κριτήρια (τεστ) και η συνέντευξη του παιδιού και των γονιών του.
β) Την εκπαιδευτική διαγνωστική αξιολόγηση, η οποία γίνεται από τον ειδικά
εκπαιδευµένο δάσκαλο µέσα στη σχολική τάξη. Η αξιολόγηση στηρίζεται στις
ειδικές γνώσεις που πρέπει να έχει ο δάσκαλος για την αξιολόγηση και στη χρήση
κατάλληλων κριτηρίων ή τεστ αξιολόγησης. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός
καλού τεστ για σωστή αξιολόγηση είναι η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η
στάθµιση.
Η διάγνωση των µαθησιακών δυσκολιών πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό πιο
σύντοµα, πριν αρχίσει το παιδί τη φοίτησή του στο σχολείο, για να του
παρασχεθεί έγκαιρα η κατάλληλη αγωγή. Η κατάλληλη ηλικία για να αρχίσει η
παιδαγωγική αρωγή είναι η προσχολική ηλικία, αλλά τα µέτρα στήριξης πρέπει να
συνεχιστούν και µετά την είσοδο του παιδιού στο δηµοτικό σχολείο, ώστε να
µπορέσει απρόσκοπτα να ενσωµατωθεί όσο το δυνατό καλύτερα, χωρίς
προβλήµατα, στο σχολικό σύνολο.
Βασικές αρχές που θεωρείται απαραίτητο να εφαρµόζονται από το δάσκαλο της
τάξης για να ξεπεραστούν τυχόν µαθησιακές δυσκολίες και για την επιτυχία της
µαθησιακής διαδικασίας είναι συνοπτικά οι εξής:
• Η αρχή της επανάληψης και της άσκησης.
• Η αρχή της γενίκευσης, της εµπέδωσης, της αναπλήρωσης, της
συναισθηµατικής αξιοποίησης, της κοινωνικοποίησης, της εργατικότητας, της
µάθησης µέσα από τη παιγνιώδη διδασκαλία, της δραµατοποίησης.
• Η αρχή της απλοποίησης και της συστηµατοποίησης της εργασίας µε βοήθεια σε
καθηµερινή βάση στις σχολικές εργασίες.
• Η ενθάρρυνση για συµµετοχή σε δραστηριότητες, στις οποίες είναι ιδιαίτερα
ικανό, για να αντισταθµίζει τις µαθησιακές του δυσκολίες, τονώνοντας το ηθικό
και την αυτοπεποίθησή του.
• Οι εργασίες που του ανατίθενται να µην είναι µεγάλες, για να µην το κουράζουν
και προκαλούν άγχος και δυσθυµία.
• Η ενθάρρυνση του παιδιού σε κάθε προσπάθεια που κάνει, ο έπαινος και κάθε
είδους αµοιβή που είναι εφικτή.
• Η αρχή της εποπτείας και της παροχής πλούσιου εποπτικού υλικού και χρήση
σύγχρονων οπτικοακουστικών µέσων διδασκαλίας (ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
βίντεο, µαγνητοσκόπιο, µαγνητόφωνο, κ.ά.) για εµπέδωση της µάθησης.

Κανονισµός λειτουργίας
των Κέντρων ∆ιάγνωσης,
Αξιολόγησης και
Υποστήριξης (Κ.∆.Α.Υ.)
των Ατόµων µε Ειδικές
Ανάγκες και καθορισµός
των καθηκόντων και
υποχρεώσεων του
προσωπικού αυτού
ΠΙΝΑΚΑΣ των Κ.∆.Α.Υ. σε
όλη την Ελλάδα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ
(∆εν υπάρχει σχέση των
παιδιών µε Μ.∆. µε τα παιδιά
µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες που παρουσιάζουν
στοιχεία Μαθησιακών
∆υσκολιών)
Εισαγωγή, ∆ΑΙΑΣΒΤΕΟ!
Μ.∆. στο Ολοήµερο
Σχολείο
Μ.∆. τι φταίει;
Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες
στην Σχολική Ηλικία.
Μ.∆. επίδραση στη
καθηµερινή ζωή
∆ΥΣΛΕΞΙΑ
Ορισµός, Συµπτώµατα
Ορισµός (Βρετανικό
Ινστιτούτο ∆υσλεξίας)
Κοινά Χαρακτηριστικά και
Προειδοποιητικές ενδείξεις
Συµβουλές για
εκπαιδευτικούς από τον
Alan Sayles, πρόεδρο Ευρ.
Συνδέσµου ∆υσλεξίας
Σχέση µε ∆ιάσπαση
Προσοχής
Μορφές, Αίτια
Μύθος Πραγµατικότητα
∆ιαταραχές Γραφής
∆υσλεξία κ΄Πληροφορική
Προς ∆ασκάλους,
Καθηγητές, Τρόποι
Εξέτασης Μαθητών
Τρόπος εξέτασης
δυσλεξικών
µαθητών/τριών
Συµβουλές προς Γονείς
Μυστικά προς Γονείς
Επίδραση Μαθ. ∆υσκολιών
στη ζωή του παιδιού
∆ιάσηµοι ∆υσλεξικοί
Συνέδριο ∆υσλεξίας
Η Εκπαίδευση θεραπεύει
Το γονίδιο της δυσλεξίας?
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ADHD)
Παγκόσµια ∆ιάγνωση µε
το Τεστ Παυλίδη
Τι είναι Υπερκινητικότητα ∆ιαταραχή Ελλειµατικής
Προσοχής
Υπερκινητικότητα και
Φυσική Αγωγή
Ποσοστά
Υπερκινητικότητας στην
Ελλάδα

• Η ποικιλία και το βάθος εµπειριών στο άµεσο περιβάλλον (εκδροµές, επισκέψεις
σε µουσεία, σε παιδικά πάρκα, καθηµερινές οµαδικές δραστηριότητες κτλ.).
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∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

• Η αρχή της οργάνωσης της τάξης που ιδιαίτερα τονίζει και η παιδαγωγική της Μ.
Montessori.
• Η αρχή της βίωσης και της αυτοδιόρθωσης µέσα από την πρακτική ενασχόληση
µε τα πράγµατα, ώστε να αποφεύγεται η παρακώλυση της µάθησης.
• Η συνεργασία µε τους γονείς του παιδιού και η ενηµέρωσή τους για το "τι κάνει
ο δάσκαλος στο σχολείο". Ο εκπαιδευτικός και οι γονείς µπορεί να βοηθήσουν ο
ένας τον άλλο για να ανακαλύψουν τρόπους για την αποτελεσµατικότερη
αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών του παιδιού.
• Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη και πιο ολοκληρωµένη
διάγνωση και αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών να συνεργάζεται ο
εκπαιδευτικός µε άλλους ειδικούς (ψυχολόγο, γιατρό, λογοθεραπευτή, κοινωνικό
λειτουργό, κ.ά.).

Γρίφοι
Γνωµικά
Παροιµίες
Αινίγµατα
και άλλα πολλά

------- ο ο ο ------

Γρίφοι, Γνωµικά, Παροιµίες,
Αινίγµατα, Ηµερολόγιο, Εορτές,
Αριθµοµηχανή, Μουσική, Σωστό
- Λάθος, Σαν σήµερα, jokes

Οι πιο πάνω βασικές εκπαιδευτικές αρχές θεωρούνται απαραίτητες για να
ελαττωθούν ή να ξεπεραστούν σε ικανοποιητικό βαθµό οι µαθησιακές δυσκολίες
που αντιµετωπίζουν τα παιδιά στη σχολική ηλικία και αποτελούν βασική
προϋπόθεση για την οµαλή και πλήρη ένταξη και ενσωµάτωσή τους στο σχολικό
και κοινωνικό "γίγνεσθαι". Πάνω απ' όλα, βέβαια, για να ξεπεράσει ο µαθητής τις
µαθησιακές δυσκολίες του, χρειάζεται την αγάπη, την κατανόηση, την αποδοχή
και τη συµπαράσταση όλων µας.

Παναγιώτης Κολτσίδας,
∆άσκαλος Ειδικής Αγωγής

Προηγούµενη σελίδα

Εκτύπωση σελίδας

Επόµενη σελιδα

∆ηµιουργία, ∆ιαχείριση, Επιµέλεια : Αθ. ∆ιονυσόπουλος, Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου,
(M.Sc. in USA, Aπό Σεπτ.2005: Εναρξη ∆ιδακτορικού στα ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραµµένα µέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
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