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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ 
Η ∆ύναµη της ελπίδας, της µάθησης και της επιτυχίας 

 

Λίστα Ελέγχου Μαθησιακών ∆υσκολιών 

 
Κατά καιρούς αρκετοί άνθρωποι αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε τη µάθηση και τη συµπεριφορά. Κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής, οι 
γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση για επίµονες µορφές δυσκολιών που µπορεί να βιώνουν κατά καιρούς τα 

παιδιά και οι ενήλικες και µπορεί να σηµατοδοτούν την ύπαρξη µιας µαθησιακής δυσκολίας. Και ενώ οι διαφοροποιήσεις στην πορεία της 
ανάπτυξης των παιδιών είναι αναµενόµενες, η µη οµαλή εξέλιξη ή  η επιβράδυνση στην κατάκτηση δεξιοτήτων και συµπεριφορών δεν θα 

πρέπει να αγνοούνται ακόµη και σε παιδιά ηλικίας 4 ή 5 ετών. Και επειδή οι Μαθησιακές ∆υσκολίες µπορεί να συνυπάρχουν και µε άλλες 
διαταραχές είναι πολύ σηµαντικό να διατηρείται ολοκληρωµένο αρχείο µε παρατηρήσεις και εντυπώσεις έτσι ώστε να µπορούν να το 

µοιράζονται οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και όσοι παρέχουν υπηρεσίες όταν λαµβάνουν σηµαντικές αποφάσεις για τις πρόσθετες υπηρεσίες 
στήριξης. 

 

Έχετε κατά νου ότι οι Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι ένας όρος που περιγράφει µια ετερογενή οµάδα διαταραχών που επηρεάζουν την 

ακρόαση, την οµιλία, την ανάγνωση, τη γραφή , τον τρόπο συλλογισµού, τα µαθηµατικά και τις κοινωνικές δεξιότητες. Και να θυµάστε 
ότι οι Μαθησιακές ∆υσκολίες δεν εξαλείφονται! Η Μαθησιακή ∆υσκολία δεν είναι κάτι  που µπορεί να ξεπεραστεί ή να «θεραπευτεί» µε 

φαρµακευτική αγωγή, θεραπεία, ή εξατοµικευµένη διδασκαλία. Έτσι λοιπόν η πρώιµη ανίχνευση, η εύστοχη αξιολόγηση, η αποτελεσµατική 

παρέµβαση και οι συχνές επαναξιολογήσεις της προόδου που σηµειώνουν οι µαθητές, είναι αποφασιστικής σηµασίας προκειµένου να 

βοηθηθούν τα άτοµα µε Μαθησιακές ∆υσκολίες να πετύχουν στο σχολείο, στη δουλειά και στη ζωή τους. 
 

Η παρακάτω Λίστα Ελέγχου Μαθησιακών ∆υσκολιών  έχει σχεδιαστεί ως ένας χρήσιµος οδηγός και όχι ως εργαλείο διάγνωσης Ειδικών 

Μαθησιακών ∆υσκολιών. Όσα περισσότερα χαρακτηριστικά τσεκάρετε τόσο πιο πιθανό είναι το άτοµο να έχει Μαθησιακές ∆υσκολίες  ή να 

ανήκει στην οµάδα υψηλού κινδύνου. Καθώς συµπληρώνετε αυτή τη φόρµα, είναι καλό να έχετε στο µυαλό σας τη συµπεριφορά του ατόµου 

τους τελευταίους έξι µήνες. Όταν ολοκληρώσετε τη συµπλήρωση της φόρµας συζητήστε την µε άλλους ειδικούς. 
 

Τα γκρι κουτάκια δείχνουν σε ποιες ηλικίες αναµένονται αυτές οι συµπεριφορές. Η προσοχή σας πρέπει να στραφεί κυρίως σε αυτά, αλλά 

δεν αποκλείεται και το τσεκάρισµα λευκών κελιών της συγκεκριµένης ηλικίας. 
Το τσεκάρισµα βασίζεται στην εκτίµηση του/της εκπαιδευτικού ή του γονέα και ως εκτίµηση ενέχει την πιθανότητα του λάθους.
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ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
H σκιασµένη περιοχή υποδεικνύει ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι πιθανό να 

ισχύει σε αυτή την ηλικία. Τσεκάρετε όλα όσα ισχύουν 

Προνήπια/  

Νήπια 

Μαθητές  
∆ηµοτικού 

Σχολείου 

Μαθητές  
Γυµνασίου 

Μαθητές 
Λυκείου & 

Φοιτητές  

 

∆εξιότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας (∆) 
1. Εµφανίζεται αδέξιος, άτσαλος, ρίχνει, σκορπά, ή χτυπά πάνω σε πράγµατα     

2. Παρουσιάζει µειωµένη επίδοση σε παιχνίδια και δραστηριότητες που απαιτούν 
οπτικοκινητικό συντονισµό (π.χ. δεν µπορεί να πιάσει την µπάλα που του πετάνε) 

    

3. Αντιµετωπίζει δυσκολίες µε τα κουµπιά, τα φερµουάρ και δυσκολεύεται να µάθει 
να δένει τα κορδόνια του. 

    

4. ∆ηµιουργεί έργα τέχνης τα οποία είναι ανώριµα για την ηλικία του.     

5. Εµφανίζει µειωµένη ικανότητα να χρωµατίσει και να γράψει µέσα σε πλαίσιο.     

6. Κρατάει το µολύβι αδέξια, µε αποτέλεσµα ο γραφικός χαρακτήρας να είναι 
δυσανάγνωστος. 

    

7. Αντιµετωπίζει δυσκολίες στη χρήση µικρών αντικείµενων τα οποία απαιτούν 
ακρίβεια (π.χ. κοµµάτια παζλ, ψαλίδια, τσιµπίδες, lego) 

    

8. ∆εν του αρέσουν και αποφεύγει τις δραστηριότητες της γραφής και του σχεδίου.     

Γλώσσα (Γ) 
1. Παρουσιάζει καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου.     
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2. Έχει δυσκολία στην αυξοµείωση του τόνου της φωνής ( π.χ. πολύ µαλακός, πολύ 

δυνατός) 
    

3. Έχει δυσκολία στην ονοµασία ανθρώπων ή αντικειµένων.     

4. ∆υσκολεύεται να µείνει εντός θέµατος.     

5. Παρεµβάλλει στη συζήτηση λέξεις που επινοεί µόνος του.     

6. Έχει δυσκολία να επαναδιατυπώσει κάτι που µόλις έχει ειπωθεί.     

7. Χρησιµοποιεί ασαφή και ανακριβή γλώσσα και έχει περιορισµένο λεξιλόγιο.     

8. Εµφανίζει αργό και κοµπιαστό λόγο, χρησιµοποιεί πολλούς ενδιάµεσους (πχ εεε, 
ναι, και , ξέρεις, έτσι) 
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9. Χρησιµοποιεί λανθασµένες λέξεις στη συζήτηση     

10. Συχνά προφέρει λέξεις λανθασµένα.     

11. Μπερδεύει λέξεις µε άλλες που είναι οµόηχες.     

12. Κάνει σολοικισµούς (συντακτικά λάθη στην εκφορά του λόγου) π.χ (από ανέκαθεν 
έλεγα ότι …) 

    

13. ∆υσκολεύεται να βρει λέξεις που οµοιοκαταληκτούν µε άλλες που του λέµε εµείς.     

14. ∆είχνει περιορισµένο ενδιαφέρον για τα βιβλία ή τις ιστορίες.     

15. ∆υσκολεύεται να κατανοήσει και να ακολουθήσει οδηγίες που του δίνετε.     
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16. Παρουσιάζει δυσκολία στην κατανόηση ιδιωµατισµών, παροιµιών, όρων της 
καθοµιλουµένης, χιούµορ, και λογοπαίγνιων (σηµείωση: λάβετε υπ’ όψη σας 
θρησκευτικούς και πολιτισµικούς παράγοντες) 

    

17. Έχει δυσκολίες µε τις πραγµατολογικές δεξιότητες (πχ να κατανοεί τη σχέση 

µεταξύ οµιλητή και ακροατή, να παραµένει στο θέµα, να είναι σε θέση να εκτιµά 

το βαθµό των γνώσεων  των ακροατών, να εξάγει συµπεράσµατα βασιζόµενος στα 

λεκτικά και εξωλεκτικά στοιχεία του οµιλητή) 

    

18. ∆υσκολεύεται στην ανάλυση ή σύνθεση λέξεων στα µέρη από τα οποία 

αποτελούνται (π.χ. γάτα, γ-α-τ-α) 

    

 

Ανάγνωση (Α) 
1. Μπερδεύει γράµµατα ή αριθµούς που µοιάζουν εικονικά ή ηχητικά µεταξύ τους 

(π.χ. 3-ε, ρ-σ, φ-β) 

    

2. Έχει δυσκολίες στην αναγνώριση και την ανάκληση συχνόχρηστων λέξεων (και, 
είναι) 

    

3. Συχνά χάνει την σειρά του καθώς διαβάζει     

4. Κάνει αναγραµµατισµούς όταν γράφει (φακές – καφές, τσίρκο – στίρκο)     

5. Έχει φτωχή κατανόηση ιδεών και θεµάτων     

6. Παρουσιάζει σηµαντική δυσκολία στην εκµάθηση της ανάγνωσης     

7. ∆υσκολεύεται να ονοµάσει τα γράµµατα     

8. ∆υσκολεύεται να συσχετίσει τα γράµµατα µε τους ήχους, να κατανοήσει τη 

διαφορά µεταξύ των ήχων στις λέξεις ή συγχωνεύει ήχους µέσα στις λέξεις 
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9. Κάνει υποθέσεις για τις άγνωστες λέξεις και δεν χρησιµοποιεί δεξιότητες 
ανάλυσης των λέξεων 

    

10. ∆ιαβάζει αργά     

11. Αντικαθιστά ή παραλείπει λέξεις καθώς διαβάζει     

12. Έχει δυσκολίες στη συγκράτηση νέου λεξιλογίου     

13. ∆εν του αρέσει και αποφεύγει το διάβασµα ή διαβάζει απρόθυµα     

 

Γραπτή Γλώσσα (ΓΓ) 
1. ∆εν του αρέσει και αποφεύγει το γράψιµο και την αντιγραφή     

2. Παρουσιάζει καθυστέρηση στην εκµάθηση της γραφής και της αντιγραφής     

3. Η γραφή είναι ακατάστατη και ελλιπής µε αρκετές διαγραφές και µουντζούρες     

4. Έχει δυσκολία στο να θυµάται τα σχήµατα των γραµµάτων και των αριθµών     

5. Συχνά αντιστρέφει γράµµατα, αριθµούς και σύµβολα     

6. ∆εν αφήνει κενό µεταξύ των γραµµάτων και των λέξεων και έχει δυσκολία να 

γράφει στην ευθεία 

    

7. Αντιγράφει µε ανακριβή τρόπο (π.χ. µπερδεύει γράµµατα και αριθµούς που 

µοιάζουν) 
    

8. Στερείται σταθερότητας (π.χ. η ίδια λέξη εµφανίζεται διαφορετικά γραµµένη σε 
άλλα σηµεία του ίδιου κειµένου) 
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9. ∆υσκολεύεται να αυτοδιορθώσει τις εργασίες του.     

10. Έχει δυσκολία να ετοιµάσει σχεδιαγράµµατα και να οργανώσει γραπτά τις 
εργασίες που του ανατίθενται 

    

11. Αποτυγχάνει να αναπτύξει τις ιδέες του γραπτά µε απόρροια οι γραπτές εργασίες 
να είναι ανολοκλήρωτες και ιδιαίτερα σύντοµες 

    

12. Εκφράζει τις ιδέες του µε ανοργάνωτο τρόπο     

 

Μαθηµατικά (Μ) 
1. Έχει δυσκολία στους απλούς υπολογισµούς και στην ένα προς ένα αντιστοίχιση 

µεταξύ αριθµητικών συµβόλων και αντικειµένων 
    

2. ∆υσκολεύεται στην εκτίµηση µικρών ποσοτήτων (π.χ. αναγνώριση της ποσότητας 
χωρίς µέτρηση) 

    

3. Έχει δυσκολία να µάθει και να αποµνηµονεύσει βασικά αριθµητικά δεδοµένα της 
πρόσθεσης και της αφαίρεσης (π.χ. πράξεις µέσα στη δεκάδα, εκατοντάδα, 

χιλιάδα). 

    

4. ∆υσκολεύεται στην αρίθµηση ανά δύο, πέντε, δέκα, εκατό.     

5. ∆υσκολεύεται να στοιχίσει τους αριθµούς (µονάδες κάτω από τις µονάδες) µε 
αποτέλεσµα να κάνει σφάλµατα υπολογισµού 

    

6. Έχει δυσκολίες στη σύγκριση (π.χ. λιγότερο από , µεγαλύτερο από )     

7. ∆υσκολεύεται να µάθει την ώρα     

8. ∆υσκολεύεται να αντιληφθεί τις χρονικές έννοιες     
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9. ∆υσκολεύεται να µάθει τον πολλαπλασιασµό, τύπους και κανόνες     

10. ∆υσκολεύεται στη ερµηνεία γραφηµάτων χαρτών και πινάκων     

 

Κοινωνικός - Συναισθηµατικός τοµέας (ΚΣ) 
1. ∆εν αντιλαµβάνεται τα συναισθήµατα και τη διάθεση των άλλων ανθρώπων (π.χ. 

µπορεί να πει λάθος πράγµα τη λάθος χρονική στιγµή) 

    

2. Μπορεί να µην αντιληφθεί ή να µην ανταποκριθεί κατάλληλα στα πειράγµατα των 
άλλων 

    

3. Έχει δυσκολία να γίνει µέλος και να διατηρήσει θετική κοινωνική υπόσταση σε 
µια οµάδα συνοµηλίκων 

    

4. ∆υσκολεύεται να µάθει πώς να εκφράζει / µοιράζεται τα συναισθήµατα του     

5. Έχει δυσκολία «να µπει στο νόηµα» (π.χ. αναλώνεται σε λεπτοµέρειες)     

6. Έχει δυσκολία να διατηρήσει τον αυτοέλεγχο όταν αισθάνεται απογοητευµένος     

7. ∆υσκολεύεται να διαχειριστεί την πίεση της οµάδας, τα συναισθήµατα συστολής 
και τις απροσδόκητες προκλήσεις 

    

8. Έχει δυσκολία να θέσει ρεαλιστικές κοινωνικές επιδιώξεις     

9. Έχει δυσκολία  να εκτιµήσει τις προσωπικές κοινωνικές  δυνατότητες και 
αδυναµίες 

    

10. Αµφισβητεί τις δικές του ικανότητες και είναι επιρρεπής στο να αποδώσει τις 
επιτυχίες του στην τύχη και όχι στην σκληρή δουλειά 

    

 

Προσοχή (Π) 
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1. ∆υσκολεύεται να δώσει έµφαση στις λεπτοµέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας στις 
σχολικές εργασίες , στη δουλειά του ή σε άλλες δραστηριότητες 

    

2. Έχει δυσκολία να διατηρήσει την προσοχή του σε µια εργασία ή σε µια παιγνιώδη 

δραστηριότητα 

    

3. ∆εν µπορεί να ακολουθήσει οδηγίες και αποτυγχάνει να τελειώσει τις εργασίες, τις  
4. καθηµερινές δουλειές ή τα καθήκοντα του στο εργασιακό του περιβάλλον 

    

5. Έχει δυσκολία στην οργάνωση εργασιών ή δραστηριοτήτων     

6. Αποφεύγει ή είναι διστακτικός να εµπλακεί σε δραστηριότητες που απαιτούν 
συστηµατική πνευµατική προσπάθεια όπως εργασίες ή οργανωµένα εργασιακά 

καθήκοντα 

    

7. Χάνει συστηµατικά πράγµατα τα οποία είναι απαραίτητα για την εργασία ή τη 

δραστηριότητα ( π.χ. παιχνίδια, εργασίες, µολύβια, βιβλία, ή εργαλεία) 

    

8. ∆ιασπάται εύκολα η προσοχή του από εξωτερικούς παράγοντες     

9. Ξεχνά καθηµερινές δραστηριότητας ρουτίνας     

 

 

 

Άλλο (Αλ) 
1. Μπερδεύει το δεξί και το αριστερό 

 

    

2. Έχει φτωχή αίσθηση του προσανατολισµού, δυσκολεύεται να µάθει µια καινούρια 

περιοχή, χάνεται εύκολα ή µπερδεύεται σε περιβάλλον που δεν του είναι οικείο 
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Παρακαλώ µετρήστε και σηµειώστε σε πόσες ∆ραστηριότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας (∆) βάλατε √ 

Κάντε το ίδιο για κάθε τοµέα. 

∆  = … / 8 

Γ  = … /18 

Α  = …/13 

ΓΓ  = …/12 

Μ   = …/10 

ΚΣ = …/10 

Π   = …/ 9 

Αλ = …/ 9 

ΣΥΝΟΛΟ: … / 89 

3. ∆υσκολεύεται να εκτιµήσει την ταχύτητα και την απόσταση (του είναι δύσκολο να 

παίξει συγκεκριµένα παιχνίδια, να οδηγήσει αυτοκίνητο) 

    

4. Είναι ανοργάνωτος και έχει δυσκολίες στο σχεδιασµό     

5. Συχνά χάνει πράγµατα     

6. Μαθαίνει αργά καινούρια παιχνίδια.     

7. Έχει δυσκολία να ακούει και να κρατάει σηµειώσεις την ίδια στιγµή     

8. Παρουσιάζει µεγάλη αστάθεια (διακυµάνσεις) στις επιδόσεις του από την µια µέρα 

στην άλλη. 

    

9. Έχει δυσκολία να γενικεύει τις δεξιότητες που απέκτησε (από το ένα πλαίσιο στο 

άλλο). 

    

Σχολείο : …………………………………………………. 

Τάξη: …………………………………………………….. 

Ονοµ/νυµο παιδιού: …………………………………………… 

Ηµεροµηνία: …………………………………………………… 


