
Μαθησιακές 
δυσκολίες





Παρατηρώ και καταγράφω με λεπτομέρειες.

Υπάρχουν πρωτόκολλα παρατήρησης.

 Συζήτηση με συνάδελφους άλλων ειδικοτήτων.

Συνεργάζομαι συστηματικά με τους γονείς του μαθητή.

Τους λέω με ειλικρίνεια τι παρατηρώ. Συζητώ ανοιχτά
χωρίς χαρακτηρισμούς.

Τους παρακινώ να παρατηρήσουν τον μαθητή στο σπίτι.

Παίρνουμε από κοινού τα πρώτα βοηθητικά μέτρα.

Παραπέμπουμε στην ΕΔΕΑΥ ( όπου υπάρχει)

Αρχίζουμε να τον προετοιμάζουμε για αίτηση στο ΚΕΣΥ.



Τι παρατηρεί ο εκπαιδευτικός…….

 Στη  Β Δημοτικού

Γλώσσα

1. Κατάκτηση μηχανισμού

2. Ανάγνωση: αποκωδικοποίηση – ευχέρεια –
μορφοσύνταξη - κατανόηση.

3. Γραφή : τρόπος γραφής- μορφή γραμμάτων-
αποστάσεις – τελείες- τόνοι- ορθογραφία- γραπτή
έκφραση.

Μαθηματικά : λεξιλόγιο- πράξεις - προβλήματα



Τι παρατηρεί ο εκπαιδευτικός…….
Συμπεριφορά στην τάξη και την αυλή.

Να μπορώ να απαντήσω με σιγουριά σε ερωτήματα όπως:
Έχει κίνητρα;

Προσπαθεί;

Είναι συγκεντρωμένος;

Δείχνει να αφαιρείται;

Κατανοεί εύκολα αυτό που τον 

ρωτάς; 

Απαντά σε ερωτήσεις; 

Τι του αρέσει πολύ και τι 

καθόλου;

Τελικά να μπορώ να απαντήσω με 

άνεση στο ερώτημα:

Έχει κοινωνική κατανόηση; 

Συμμετέχει στο μάθημα;

Ψάχνει τρόπους να κάνει αισθητή 

την παρουσία του την ώρα της 

διδασκαλίας;

Είναι κοινωνικός;

Συμμετέχει σε ομαδικές 

δραστηριότητες;

Τι με προβληματίζει περισσότερο 

για τον μαθητή μου;



Ανίχνευση συμπερασματικά…

 Συνεργασία με το ΚΕΣΥ για την ερμηνεία των

ανιχνευτικών εργαλείων.

 Συζήτηση με τον γονέα του μαθητή για τις δυσκολίες

που αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν κάνω ποτέ κανένα

σχόλιο, χαρακτηρισμούς, διάγνωση στο μαθητή

μου.

 Σύνταξη εισηγητικής έκθεσης προς το ΚΕΣΥ

 Ενθάρρυνση του γονέα να κάνει αίτηση στο ΚΕΣΥ.

 Δεν περιμένω τη διάγνωση για να δράσω.

Μπορώ να προσφέρω στο μαθητή μου πολλά και

χωρίς να έχει διάγνωση.



Χορήγηση άτυπων εργαλείων

 Δημοτικό: 

 Πολύ κρίσιμη η Α & Β τάξη.

 Ιδανική αξιολόγηση γίνεται στο τέλος της Β 
Δημοτικού ή το πολύ στην αρχή της Γ.

 Η ανίχνευση πρέπει να γίνεται στην Α 
Δημοτικού Φεβρουάριο – Μάρτιο.

 Αλλά… ισχύει το « ποτέ δεν είναι αργά» γιατί 
είναι καλύτερο από το καθόλου.



Άτυπα εργαλεία

 Κυκλοφορούν πολλά στο εμπόριο.

 Ο κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να « φτιάξει» τα δικά
του, ανάλογα με την τάξη του μαθητή και το τι θέλει
να παρατηρήσει.

 Θα σας παρουσιάσω ένα μικρό δείγμα άτυπων
εργαλείων περισσότερο ως παραδείγματα και
παρακίνηση για να φτιάξετε τα δικά σας.

 Είναι πολύ απλός και ταυτόχρονα πολύ σημαντικός ο
έλεγχος κατάκτησης του μηχανισμού γραφής
και ανάγνωσης.
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τζάκι           τζατζίκι            φλυτζάνι

σβούρα        σβήνω          απόσβεση

σγουρός     σγουραίνω     σγούρυνα

σμίξιμο       ξύρισμα         λουσμένος

μπλούζα         γκρίζος           ντροπή

δέντρο       γαμπρός         αστραπή

άστρο         εκδρομή          ηλεκτρικό

άνθρωπος     σκληρός        σκλαβιά

αυγό           αυτός             θησαυρός

αυτοκίνητο     ρεύμα             λεύκα







Έλεγχος ορθογραφικής ικανότητας

 Διακρίνει τα βασικά μέρη του λόγου (Ρ. – Ουσ.) και τα
γένη;

 Κάνει λάθη θεματικής και καταληκτικής ορθογραφίας;

 Ελέγχω την ορθογραφία σε ασκήσεις και στην
ελεύθερη γραπτή έκφραση.

 Ποια λάθη κάνει συστηματικά και ποια κατά περίπτωση;



Ανίχνευση στην ορθογραφία…

Άτυπα εργαλεία που μπορούν να απαντήσουν τα 
παραπάνω ερωτήματα...





Έλεγχος  Ορθογραφίας



Έλεγχος  Ορθογραφίας



Έλεγχος  Ορθογραφίας



Γραπτή έκφραση

 Μορφολογία γραπτού

( γραφικός χαρακτήρας – μορφή γραμμάτων- λαβή 
μολυβιού- αποστάσεις- σημεία στίξης)

 Περιεχόμενο

(έκταση- σύνταξη – έκφραση- πλούτος ιδεών –
χρονική αλληλουχία)

 Φωνολογικά λάθη- ορθογραφικά λάθη





Έλεγχος ανάγνωσης

 Ροή και ταχύτητα ανάγνωσης
 Αναγνωστικά λάθη
 Κατανόηση περιεχομένου
 Βελτιώνεται όταν ακούει ένα κείμενο;
 Προτιμά να το διαβάσει;
 Επιστρέφει στο κείμενο για να απαντήσει σε ερωτήσεις

κατανόησης;
 Προτιμά να απαντά γραπτά ή προφορικά;

Είναι καλό να επιλέξουμε κείμενα διαβαθμισμένης
δυσκολίας και να χρησιμοποιούμε τα ίδια, ώστε με τον
καιρό να αποκτούμε εμπειρία ανάλογα με την τάξη του
μαθητή και τη δυσκολία του κειμένου.





Σταθμισμένα εργαλεία

 Για πρώτη φορά το 2007 στην Ελλάδα το 
Πανεπιστήμιο  Πατρών , μαζί με τα Πανεπιστήμια 
Αθηνών, Κρήτης και Θεσσαλίας και το ΙΕΛ 

(Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου) συνεργάστηκαν
και υλοποίησαν ένα έργο στάθμισης 12
διερευνητικών – ανιχνευτικών εργαλείων
μαθησιακών δυσκολιών

 Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο 
Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 



Σταθμισμένα εργαλεία 

 Έχουν χορηγηθεί σε μεγάλο - αντιπροσωπευτικό
δείγμα

 Συγκρίνουν την επίδοση του μαθητή με αυτή των
συνομηλίκων του



 Δειγματίζουν γνωστικές περιοχές ή συμπεριφορές που
έχουν σημασία για το σχολικό έργο

 Είναι αξιόπιστα

Μετρούν αυτό που υπόσχονται

Οι μετρήσεις τους είναι σταθερές

Τα αποτελέσματα είναι ερμηνεύσιμα – αξιοποιήσιμα,
δηλαδή χρήσιμα

Σταθμισμένα εργαλεία 



Σταθμισμένα ανιχνευτικά εργαλεία 

Από τα 12 ανιχνευτικά εργαλεία στα οποία
αναφερθήκαμε παραπάνω, θα παρουσιάσουμε για
λόγους χρόνου μόνο τα δύο, τα οποία είναι πολύ
εύχρηστα και μπορείτε άμεσα να εντάξετε στην
εκπαιδευτική πραγματικότητα.



Γνωριμία με το ΛΑΜΔΑ

 Μέσα από ένα εκπαιδευτικό λογισμικό να

διερευνηθούν οι δυσκολίες στην παραγωγή ,

πρόσληψη γραπτού και προφορικού λόγου για

μαθητές από Β Δημοτικού έως Β Γυμνασίου





Στόχοι του ΛΑΜΔΑ

 Εντοπισμός μαθητών με πιθανές αδυναμίες

 Ατομικό προφίλ κατά τομείς πιθανής αδυναμίας

 Παρέχονται επιδόσεις ακρίβειας και ταχύτητας

 Εύχρηστο εργαλείο, χωρίς ανάγκη εξειδίκευσης

 Ρεαλιστικές τεχνικές απαιτήσεις (Η/Υ, ακουστικά)

 Σύντομο και ευχάριστο έργο, εύκολο για το παιδί

 Ψυχομετρικά αξιόπιστο και έγκυρο

 Κάλυψη μεγάλου ηλικιακού εύρους

 Χρήσιμο για την εκπαιδευτική & κλινική πράξη



Πλαίσιο αξιοποίησης

 Στη γενική εκπαίδευση
 Εντοπισμός μαθητών με πιθανές ΜΔ

 Παραπομπή για αξιολόγηση από ειδικούς

 Σε υπηρεσίες αξιολόγησης/διάγνωσης ( ΕΔΕΑΥ)
 Πρώτη αξιολόγηση

 Ιεράρχηση προτεραιοτήτων

 Σε συνδυασμό με άλλες εξετάσεις
 Ανίχνευση πιθανών ΜΔ και παραπομπή σε ειδικούς

 Σε γενικευμένη εφαρμογή στην επικράτεια
 Διαμόρφωση/αξιολόγηση εκπαιδευτικής πολιτικής



Συστοιχία δοκιμασιών

 Ταχεία οπτική αναγνώριση

 Ορθογραφία (ιστορική και γραμματική)

 Κατανόηση προφορικού κειμένου

 Κατανόηση γραπτού κειμένου

και χρόνος μελέτης γραπτού κειμένου

 Μορφοσύνταξη: συμπλήρωση κενών, αναλογίες

 Λεξιλόγιο: επιλογή εικόνας, ορισμοί

 Εργαζόμενη μνήμη, αναπαραγωγή ρυθμών

 Μη λεκτικές αλληλουχίες, συμπλήρωση σχημάτων 













Προφίλ χωρίς ΜΔ (Ν=50)
Εργαλείο 11 (Β′–Δ′ Δημοτικού)

Ακρίβεια Ταχύτητα

Αναγνώριση εικόνας

Αναγνώριση λέξεων

Ιστορική ορθογραφία

Γραμματική ορθογραφία

Προφορική κατανόηση

Γραπτή κατανόηση

Μελέτη γραπτού κειμένου

Συμπλήρωση προτάσεων

Λεκτικές αναλογίες

Επιλογή εικόνας

Ορισμός λέξεων

Εύρος γραμμάτων

Οπτικές αλληλουχίες

Συμπλήρωση σχημάτων

Αναπαραγωγή ρυθμών



Προφίλ δυσλεξίας (Ν=15)

Εργαλείο 12 (Ε′ Δημοτικού–Β′ Γυμνασίου)

Ακρίβεια Ταχύτητα

Αναγνώριση εικόνας

Αναγνώριση λέξεων

Ιστορική ορθογραφία

Γραμματική ορθογραφία

Προφορική κατανόηση

Γραπτή κατανόηση

Μελέτη γραπτού κειμένου

Συμπλήρωση προτάσεων

Λεκτικές αναλογίες

Επιλογή εικόνας

Ορισμός λέξεων

Εύρος γραμμάτων

Οπτικές αλληλουχίες

Συμπλήρωση σχημάτων

Αναπαραγωγή ρυθμών
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Προτερήματα
47

 Αυτοματοποιημένη ανίχνευση με λογισμικό:

+ Εντός σχολικού ή άλλου πλαισίου, ελάχιστη

απόκλιση

+ Έγκυρο και αξιόπιστο, διακρίνει επιμέρους τομείς

+ Γρήγορο (1 σχολική ώρα, ένταξη στο πρόγραμμα)

+ Εύκολο στη χρήση από όλους (μαθητές,

δασκάλους)



Προτερήματα

+ Πολύ οικονομικό, δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό

+ Απολύτως αντικειμενικό και ομοιογενές

+ Μειωμένο άγχος αξιολόγησης (απουσία

εξεταστή)

+ Απουσία στίγματος ειδικών υπηρεσιών

+ Ευρεία χρήση εφικτή, διαθέσιμο και προσιτό

σε όλους



Χρήση από τις ΕΔΕΑΥ, από δασκάλους 
Τ.Ε.,  δασκάλους τάξης
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Εντοπισμός μαθητών με ΜΔ

Πρώτη αξιολόγηση

 Ιεράρχηση προτεραιοτήτων

Συμβολή στη διαμόρφωση προγράμματος

παρέμβασης



Γενικότερη εφαρμογή

 Σε γενικευμένη εφαρμογή στην επικράτεια

 Διαμόρφωση/αξιολόγηση εκπαιδευτικής πολιτικής

 Εντοπισμός σχολείων με αυξημένο πληθυσμό

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εφαρμογή : Μπορεί να ενταχθεί στα πλαίσια

προγραμματισμένης αξιολόγησης στην αρχή και το

τέλος του έτους





Το τεστ απευθύνεται 

 Νηπιαγωγείο

Κλίμακες :

φωνολογικής επίγνωσης

1. βραχύχρονης μνήμης 

2. φωνολογικών 
πληροφοριών

 Α & Β Δημοτικού

Κλίμακες :

1. αποκωδικοποίησης

2. κατανόησης

3. φωνολογικής 
επίγνωσης 

4. βραχύχρονης μνήμης   
φωνολογικών 
πληροφοριών).



Περιγραφή τομέων και κλιμάκων 
Αξιολόγησης του Τεστ

ΚΛΙΜΑΚΕΣ            

1. Αναγνωστική αποκωδικοποίηση.
Είναι μία σύνθετη γνωστική λειτουργία της οποίας η
διαγνωστική αξιολόγηση στην Ελληνική γλώσσα
περιλαμβάνει τα παρακάτω επίπεδα

Αποκωδικοποίηση 
Συλλαβών 

Αποκωδικοποίηση
λέξεων 



Κλίμακα 2 - Ανάγνωση λέξεων
(Α&Β Δημοτικού)

 Σε αυτή την κλίμακα ανάγνωσης 
χρησιμοποιήθηκαν ψευδολέξεις (24 το σύνολο). 

 Παραδείγματα 

 Βέο , έλο έσκο , σέκρο λέδο
…..ίφερμα….ρονέφλη…..



Κλίμακα 3  - Αναγνωστική κατανόηση

(Α & Β Δημοτικού)

Αναγνωστική κατανόηση

Ανάγνωση προτάσεων 
και επιλογή εικόνων

Ανάγνωση και συμπλήρωση 
ελλιπών προτάσεων



Κλίμακες αξιολόγησης Φωνολογικής 
επίγνωσης 

(Νηπιαγωγείο , Α & Β Δημοτικού)

Φωνολογική 
επίγνωση 

Κατάτμηση ψευδολέξεων 
σε φωνήματα  

Απαλοιφή
φωνημάτων 

Διάκριση

Φωνημάτων  



Βραχύχρονη μνήμη φωνολογικών πληροφοριών
(Α & Β Δημοτικού & Νηπιαγωγείο)

Βραχύχρονη μνήμη 

Μνήμη 
ακολουθιών 

Επανάληψη
ψευδολέξεων



















Πως αξιοποιώ τα ευρήματα μου;

 1. Γνωρίζω καλύτερα τους μαθητές μου, άρα μπορώ να
βελτιώσω και να διαφοροποιήσω τη διδασκαλία μου.

 2.Παίρνω άμεσα μέτρα για τους μαθητές που έχουν
ανάγκη χωρίς να περιμένω κανέναν ειδικό.

 3. Μπορώ να ενημερώσω με επιστημονικό τρόπο τον
γονέα του μαθητή με σκοπό τόσο να τον καταστήσω
συμπαραστάτη στα άμεσα παιδαγωγικά μέτρα, όσο και
για να τον πείσω για την παραπομπή του μαθητή στο
ΚΕΣΥ.

 Ενισχύω έτσι ταυτόχρονα τον επιστημονικό μου
λόγο και το κύρος μου.



Πως αξιοποιώ τα ευρήματα μου;

 Μπορώ να γράψω μια άρτια εισηγητική έκθεση 
για την παραπομπή του μαθητή στο ΚΕΣΥ.

Το κυριότερο : 
 Μπορώ να συνεισφέρω αποφασιστικά στην

άρτια αξιολόγηση του μαθητή από το ΚΕΣΥ.

 Η παιδαγωγική έκθεση του δασκάλου στο ΚΕΣΥ
είναι σημαντικό κομμάτι της αξιολογικής
διαδικασίας και αναπόσπαστο μέρος της
διαφοροδιάγνωσης του μαθητή.



 Γράφω αυτό που βλέπω καθημερινά για το μαθητή μου

με «σωστή παρατήρηση» και «σωστή ανίχνευση».

 Δε διστάζω να γράψω ό,τι παρατηρώ. Ακόμα και αν

δεν το θεωρώ εγώ σημαντικό, μπορεί να είναι πολύ

σημαντικό για τη διεπιστημονική ομάδα.

 Η παιδαγωγική έκθεση του σχολείου δεν

δημοσιοποιείται ποτέ στο γονέα. Γράφω ελεύθερα.

 Μπορώ να ακολουθήσω κάποιο πρότυπο σε

συνεννόηση με το ΚΕΣΥ, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.

Παιδαγωγική Έκθεση



Ευχαριστώ πολύ

Βησσαρίων Ζωίδης


