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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηηο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κε ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ ζε καζεηή κε Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Οη Γεληθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο απνηεινχλ ηελ πην δηαδεδνκέλε θαη ηελ πην ζπρλά εκθαληδφκελε εθπαηδεπηηθή 

δπζθνιία. ε φιεο ηηο ηάμεηο ππάξρνπλ καζεηέο πνπ εκθαλίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο δπζθνιίεο. 

Με ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε, νη δπζθνιίεο απηέο κπνξνχλ λα κεησζνχλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ. Έηζη, ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κία βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζε ζρέζε κε ηε 

θχζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ηα είδε απηψλ αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ 

κε ηέηνηνπ είδνπο δπζθνιίεο. ην επφκελν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηδαθηηθή θαη ζηνλ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο αηφκσλ κε Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αιιά θαη ζηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα θαη ηε ρξήζε απηψλ. Σα  ηειεπηαία ρξφληα βέβαηα, ηδηαίηεξα ζπνπδαία είλαη ε 

ζπκβνιή ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο πνπ ζπρλά ππνζηεξίδεη 

ηέηνηνπο καζεηέο. ην ηξίην θεθάιαην, αλαθέξεηαη εθηελψο ε ζπκβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηελ εθπαίδεπζε γεληθά αιιά θαη ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο εηδηθφηεξα. ην 

επφκελν θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ βνεζνχλ ηελ αληηκεηψπηζε 

απηψλ ησλ δπζθνιηψλ θαη επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ εθφδηα θαη γλψζεηο. Σν 

ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα επφκελεο έξεπλεο. 

 

Λέμεηο – Κιεηδηά: Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

Δπηθνηλσλίαο, Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ 
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ABSTRACT 

 

This paper focuses on teaching differentiations with the use of educational software to 

students with General Learning Disabilities. General Learning Difficulties are the most 

widespread and the most common breakthrough educational difficulty. In all classes, there are 

students who experience such difficulties. With proper support, these difficulties can be 

reduced considerably. So, the first chapter contains a bibliographic review in relation to the 

nature of learning difficulties, and the types and characteristics of children with such 

difficulties. The next section refers to the way of teaching people with General Learning 

Disabilities, the Curriculum and the use of it in this case of teaching. In recent years, of 

course, particularly important is the contribution of Technologies of Information and 

Communication, which often support such students. The third chapter refers extensively to the 

contribution of new technologies in education in general and for students with learning 

disabilities in particular. In the next chapter, we present some educational software which 

help these students and allow them to gain skills and knowledge. The last chapter contains 

conclusions and recommendations for future research. 

 

 

Key - words: General Learning Difficulties, Information and Communication of Technology, 

Educational Software 
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SUMMARIO 

 

Questo documento si concentra sulle variazioni di insegnamento utilizzando il software 

educativo per gli studenti con disabilità di apprendimento generali. Le difficoltà di 

apprendimento generale sono le più diffuse e le più comuni difficoltà educativa svolta. In tutte 

le classi ci sono studenti che soffrono di tali difficoltà. Con il supporto adeguato, queste 

difficoltà possono essere ridotti considerevolmente. Così nel primo capitolo è una rassegna 

bibliografica in relazione alla natura delle difficoltà di apprendimento, ma questi tipi e 

caratteristiche dei bambini con tali difficoltà. La sezione successiva si riferisce 

all'insegnamento e il modo di insegnare alle persone con difficoltà di apprendimento generali 

e il programma di studi e il loro uso. Negli ultimi anni, naturalmente, di particolare 

importanza è il contributo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione sostiene 

spesso tali studenti. Il terzo capitolo si riferisce ampiamente il contributo delle nuove 

tecnologie nell'istruzione in generale e per gli studenti con difficoltà di apprendimento in 

particolare. Nel prossimo capitolo, software educativo per aiutare affrontare queste difficoltà e 

consentire agli studenti di acquisire competenze e conoscenze. L'ultimo capitolo contiene 

conclusioni e raccomandazioni per la ricerca futura. 

 

 

Parole - chiave: difficoltà di apprendimento generale, delle tecnologie dell'informazione e 

comunicazione, software educativo 
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1
ν
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ: Θεωξεηηθή Πξνζέγγηζε ηωλ Γεληθώλ 

Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ 

 

1.1. Οξηζκνί ηωλ Γεληθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ 

 

Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη κηα πεξηνρή ηεο Δηδηθήο Αγσγήο πνπ έρεη κειεηεζεί πνιχ 

απφ ηνπο αλζξσπηζηηθνχο εξεπλεηέο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

εζηίαζε ηφζν πνιχ ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ εηδηθή αλάγθε είλαη ε 

«παξάδνμε» δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ηεο πςειήο (ή κέηξηαο) λνεηηθήο ηθαλφηεηαο 

ησλ παηδηψλ θαη ηεο ρακειήο ζρνιηθήο ηνπο επηηπρίαο. Σα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

δελ αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο κάζεζεο, αλ θαη ν δείθηεο 

λνεκνζχλεο ηνπο βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην κέζν φξν ή πάλσ απφ απηφλ (Υξεζηάθεο, 

2006α). Με άιια ιφγηα, ηα παηδηά δελ θαηνξζψλνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο ζρνιηθήο πξάμεο ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, παξφιν πνπ έρνπλ ηνλ ίδην 

δείθηε επθπΐαο κε απηνχο. Δπνκέλσο, Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ ηα παηδηά ζε φια ηα καζήκαηα. Απνηεινχλ 

γεληθεπκέλεο δπζθνιίεο πνπ δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε εζηίαζε ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

φπσο καζεκαηηθά, αλάγλσζε, νξζνγξαθία. Σα επίπεδα ηεο καζεζηαθήο θαη ηεο ζρνιηθήο 

εηνηκφηεηαο ηνπ παηδηνχ είλαη ρακειφηεξα απφ ηα αλακελφκελα κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ. 

Ζ χπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ γηα ηηο δπζθνιίεο ηεο κάζεζεο θαλεξψλεη φηη 

αθνξνχλ κηα κεγάιε εηεξνγελή νκάδα δηαηαξαρψλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηα 

ζρνιηθά καζήκαηα, αιιά αθνξνχλ θαη ηε ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηελ θνηλσληθή 

αληίιεςε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζπλνδεχνπλ ηα άηνκα θαη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο κε 

δηαθνξεηηθή έληαζε θαη κνξθή. Σν γεγνλφο φηη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη κηα θαηάζηαζε 

πνιπθαζνξηδφκελε κε ζπκπησκαηνινγία πνπ αιιάδεη απφ ειηθία ζε ειηθία, κε πνιιαπιέο 

εθδειψζεηο ζπκβάιιεη ζηελ αζάθεηα πνπ επηθξαηεί θαη ζηελ αδπλακία δηαηχπσζεο ελφο θαη 

κφλν νξηζκνχ απνδεθηνχ απφ ηνπο εηδηθνχο πνπ αζρνινχληαη κε απηέο. 

Ο φξνο καζεζηαθέο δπζθνιίεο επηλνήζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ 

Ακεξηθαλφ ςπρνιφγν θαη εηδηθφ παηδαγσγφ SamuelKirk (1962). Αλ θαη απφ ηφηε πνιινί 

ελεπιάθεζαλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνδνζεί θάπνηνο νξηζκφο θαη λα αλαιπζεί ην θαηλφκελν, 

ην 1981 ε Γηεζλήο Δπηηξνπή γηα ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

(NationalJointCommitteeonLearningDisabilities –Ν.J.C.L.D.) πξνρψξεζε ζηε δηαηχπσζε ηνπ 

πιεξέζηεξνπ θαη επξέσο απνδεθηνχ απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα νξηζκνχ αλαθέξνληαο 
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φηη: Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθφο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε κία αλνκνηνγελή 

νκάδα πξνβιεκάησλ ηα νπνία εθδειψλνληαη κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ θαηάθηεζε θαη 

ρξήζε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο αθξφαζεο, ηεο νκηιίαο, ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο, ηνπ 

ζπιινγηζκνχ ή/θαη ησλ καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ. Σα πξνβιήκαηα απηά είλαη εγγελή ζην 

άηνκν θαη απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Αλ θαη νη 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ κε άιιεο θαηαζηάζεηο πξνβιεκάησλ (π.ρ. 

αηζζεηεξηαθή βιάβε, λνεηηθή πζηέξεζε, θνηλσληθή αλεπάξθεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

δηαηαξαρή) ή κε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο (π.ρ. πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, αλεπαξθή ή αθαηάιιειε 

δηδαζθαιία, ςπρνγελείο παξάγνληεο) δελ είλαη ην άκεζν απνηέιεζκα απηψλ ησλ 

θαηαζηάζεσλ ή επηδξάζεσλ (Υξεζηάθεο, 2006). 

Ζ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο νξηζκνχ γηα ηηο δπζθνιίεο κάζεζεο ζπλερίζηεθε θαη κεηά ηνλ Kirk. 

Γφζεθαλ πνιινί ηαηξνθεληξηθνί νξηζκνί φπσο ηνπ Myklebust (1968) πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν 

«ςπρνλεπξνινγηθέο καζεζηαθέο ιεηηνπξγίεο» θαη ηνπBannatyne (1971) πνπ ηηο ηαπηίδεη κε ηελ 

ειάρηζηε εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία θαη πνιινί παηδαγσγηθνθεληξηθνί νξηζκνί πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηε δπζθνιία ζρνιηθήο επίδνζεο φπσο ηνπ Bateman (1965) πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

δηαθχκαλζε κεηαμχ ηθαλφηεηαο θαη επίδνζεο θαη ηνπ Kirk (1972) πνπ εηζήγαγε ηηο δπζθνιίεο 

κάζεζεο ζην θνκκάηη ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο. Μηα ηξίηε θαηεγνξία νξηζκψλ πνπ 

δφζεθαλ είλαη νη ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ φξνπο θαηαλνεηνχο απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο (παηδαγσγνχο, ςπρνιφγνπο, γηαηξνχο, ινγνζεξαπεπηέο) πνπ αζρνινχληαη κε ηα 

παηδηά. Σέηνηνη νξηζκνί είλαη ησλ Hallahan&Kanfman (1976) πνπ πξνηείλνπλ θνηλή αληηκεηψπηζε 

ησλ δπζθνιηψλ κάζεζεο βαζηδφκελε πάληα ζηε ζπκπεξηθνξά, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο αλεπάξθεηεο 

ηνπ θάζε παηδηνχ θαη ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ησλ ΖΠΑ (1994) 

(NationalJointCommitteeonLearningDisabilities) (Σδνπξηάδνπ, Μπάξκπαο, 2010). 

Ο Baterman (1965) αλέθεξε πσο ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ κηα 

εθπαηδεπηηθά ζεκαληηθή απφζηαζε αλάκεζα ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ζην επίπεδν ζην 

νπνίν απνδίδνπλ. Ζ απφζηαζε απηή κπνξεί λα έρεη ή λα κελ έρεη ζρέζε κε βαζηθέο δηαηαξαρέο ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο κάζεζεο, νη νπνίεο δηαηαξαρέο κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη ή λα κε ζπλνδεχνληαη απφ 

εκθαλή δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νη νπνίεο δελ απνηεινχλ ζπλέπεηα 

γεληθεπκέλεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο, εθπαηδεπηηθήο ή πνιηηηθήο ζηέξεζεο, ζνβαξήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο ή αηζζεηεξηαθήο αλεπάξθεηαο.  

Ο Οκνζπνλδηαθφο Καηάινγνο Καηαγξαθψλ ησλ ΖΠΑ ηνπ 1977 πεξηέιαβε ηνλ εμήο νξηζκφ: 

«Μαζεζηαθή δπζθνιία είλαη ε δηαηαξαρή ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο ςπρνινγηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ρξήζε ηεο πξνθνξηθήο ή γξαπηήο γιψζζαο θαη ε νπνία κπνξεί λα 

εθδεισζεί ιφγσ ηεο αδπλακίαο λα παξαθνινπζήζεη θαλείο κηα νκηιία, λα ζθεθηεί, λα κηιήζεη, λα 
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δηαβάζεη, λα γξάςεη, λα ζπιιαβίζεη ή λα θάλεη καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο.» (Γξάθνο & 

Σζηλαξέιεο, 2011).  

Αξγφηεξα, ην 1981 δφζεθε ν νξηζκφο πσο νη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθφο φξνο πνπ 

αλαθέξεηαη ζε κηα αλνκνηνγελή νκάδα δηαηαξαρψλ, νη νπνίεο εθδειψλνληαη κε ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο ζηελ πξφζθηεζε θαη ρξήζε ηθαλνηήησλ αθξφαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο 

ζπιινγηζκνχ ή καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ. Οη δηαηαξαρέο απηέο είλαη εγγελείο ζην άηνκν θαη 

απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Αλ θαη ε καζεζηαθή δπζθνιία 

κπνξεί λα εκθαλίδεηαη καδί κε άιιεο κεηνλεμίεο (πρ: αηζζεηεξηαθή βιάβε, λνεηηθή θαζπζηέξεζε, 

θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο) ή πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο (πρ: πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο, αλεπαξθήο/αθαηάιιειε δηδαζθαιία), δελ είλαη ην άκεζν απνηέιεζκα απηψλ ησλ 

θαηαζηάζεσλ ή επηδξάζεσλ"(Hammil, Leigh, McNutt & Larsen,1981). 

Σν 1988 ε Μηθηή Δπηηξνπή γηα ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ησλ ΖΠΑ έδσζε έλα πην 

νινθιεξσκέλν θαη, γηα πνιινχο εξεπλεηέο, πην απνδεθηφ νξηζκφ ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ: 

«Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθφο φξνο ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε κηα αλνκνηνγελή νκάδα 

δηαηαξαρψλ, ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ είλαη νη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ πξφζθηεζε 

θαη ηε ρξήζε ηθαλνηήησλ αθξφαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο, ζπιινγηζκνχ ή καζεκαηηθήο 

ζθέςεο. Οη δηαηαξαρέο απηέο είλαη εγγελείο ζην άηνκν, απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη είλαη δπλαηφλ λα εθδειψλνληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ» 

(Υαηδερξήζηνπ, 2011).  

Χζηφζν, ην 1988, δφζεθε ν πην επξέσο δηαδεδνκέλνο νξηζκφο ν νπνίνο αλαθέξεη πσο νη 

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθφο φξνο ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε κηα  

εηεξνγελή νκάδα δηαηαξαρψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηε  

εθκάζεζε θαη ρξήζε ηνπ ιφγνπ , ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο, ηεο ινγηθήο ζθέςεο θαη ησλ 

καζεκαηηθψλ. Οη δηαηαξαρέο απηέο είλαη εγγελείο θαη ζεσξείηαη φηη νθείινληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ 

θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη είλαη δπλαηφ λα εθδειψλνληαη θαζ'φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ αηφκνπ. πρλά, νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ θαη κε άιια πξνβιήκαηα, πρ:  

αηζζεηεξηαθέο βιάβεο, λνεηηθή πζηέξεζε, θνηλσληθή ή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, θαζψο θαη κε 

πεξηβαιινληηθνχ ηχπνπ πξνβιήκαηα, φπσο ε πνιηηηζκηθή απνζηέξεζε θαη ε αθαηάιιειε ή 

αλεπαξθήο δηδαζθαιία. Πξέπεη φκσο λα δηεπθξηληζηεί φηη δελ είλαη ην άκεζν απνηέιεζκα απηψλ ησλ 

θαηαζηάζεσλ θαη επηξξνψλ (National Joint Committee on Learning Disabilities, 1988). 

χκθσλα κε ηνλ Hammil (1990),oη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθφο φξνο  πνπ 

αλαθέξεηαη ζε κηα αλνκνηνγελή νκάδα δηαηαξαρψλ, νη νπνίεο εθδειψλνληαη κε ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο ζηελ πξφζθηεζε θαη ρξήζε ηθαλνηήησλ αθξφαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο, 
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ζπιινγηζκνχ ή καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ. Οη δηαηαξαρέο απηέο είλαη εγγελείο ζην άηνκν θαη 

απνδίδνληαη ζηε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Μάιηζηα είλαη δπλαηφ λα 

ππάξρνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Με ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα ζε ζπκπεξηθνξέο απηνειέγρνπ, θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. 

Απηά ηα πξνβιήκαηα σζηφζν δε ζπληζηνχλ απφ κφλα ηνπο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Αλ θαη νη 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη καδί κε άιιεο θαηαζηάζεηο κεηνλεμίαο (πρ: 

αηζζεηεξηαθή βιάβε, λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ζνβαξή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή) ή λα δέρνληαη ηελ 

επίδξαζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη ε αλεπαξθήο ή 

αθαηάιιειε δηδαζθαιία, απηέο δελ είλαη ην άκεζν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ θαηαζηάζεσλ ή 

εμσηεξηθψλ επηδξάζεσλ. 

Σν δηαγλσζηηθφ εγρεηξίδην InternationalClassificationofDiseases - 10 (WorldHealthOrganization, 

1992), αλαγλσξίδεη ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο «εηδηθέο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ησλ ζρνιηθψλ 

ηθαλνηήησλ» θαη ηηο νξίδεη σο «νκάδεο δηαηαξαρψλ νη νπνίεο εθδειψλνληαη κε εηδηθέο θαη 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηελ εθκάζεζε ησλ ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο δελ είλαη ην άκεζν 

επαθφινπζν άιισλ δηαηαξαρψλ αλ θαη ελδέρεηαη λα ζπλππάξρνπλ κε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο».  

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ ελζσκαηψζεθε ζηε πλζήθε γηα ηελ Δθπαίδεπζε Αηφκσλ κε 

Αλαπεξίεο ησλ Ζ ΠΑ, IDEA (Σδνπξηάδνπ θαη ζπλ., 2008): «Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

αλαθέξνληαη ζε δηαηαξαρέο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηε ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ ιφγνπ, νη νπνίεο έρνπλ σο ζπλέπεηα «αηειή» 

ηθαλφηεηα αθνπζηηθήο αληίιεςεο, ζθέςεο, ιφγνπ, αλάγλσζεο, γξαθήο, νξζνγξαθίαο, 

καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ. Ο φξνο πεξηιακβάλεη πεξηπηψζεηο φπσο αληηιεπηηθή αλεπάξθεηα, 

εγθεθαιηθή βιάβε, ειάρηζηε εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία, δπζιεμία θαη αλαπηπμηαθή αθαζία. ηνλ 

φξν δελ εκπεξηέρνληαη πεξηπηψζεηο παηδηψλ ησλ νπνίσλ ην πξφβιεκα είλαη απνηέιεζκα νπηηθήο, 

αθνπζηηθήο ή θηλεηηθήο αλεπάξθεηαο, λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο ή πξνέξρνληαη απφ δπζκελείο 

πεξηβαιινληηθέο, πνιηηηζκηθέο ή νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο». 

Σν 1996, ε νκάδα εηδηθήο αγσγήο ηνπ ειιεληθνχ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, απνηεινχκελε απφ 

ηνπο Γξνζηλνχ, Μαξθάθε, Μηραειίδνπ, Σζαθγαξάθε, Σζηάκειν θαη Υξεζηάθε, πεξηέγξαςε ηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο εμήο: «Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε γιψζζα θαη ζηα καζεκαηηθά ζε 

παηδηά πνπ δελ έρνπλ πξφβιεκα λνεηηθήο πζηέξεζεο, νθείινληαη ζε αηειείο αληηιεπηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ θσδηθνπνίεζε θαη απνθσδηθνπνίεζε ησλ 

εξεζηζκάησλ θαη παξνπζηάδνληαη σο δηαηαξαρέο ηεο ζθέςεο, ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ηεο 

αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο, ηεο νξζνγξαθίαο, ηεο θαηαλφεζεο ελφο θεηκέλνπ θαη ηεο αξηζκεηηθήο 

ζθέςεο. χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε, απαληψληαη κε ηνπο φξνπο «δπζιεμία», «δπζγξαθία», 

«δπζνξζνγξαθία», «δπζαλαγλσζία» θαη «δπζαξηζκεζία» (Υξεζηάθεο, 2006α). 
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Όινη νη νξηζκνί πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά θαηξνχο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

έρνπλ θάπνηα θνηλά ζηνηρεία. Πξψηνλ, ππνζηεξίδνπλ φηη ν φξνο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πεξηγξάθεη 

κηα αλνκνηνγελή νκάδα δπζθνιηψλ, νη νπνίεο ζπγθξνηνχλ ππννκάδεο. Γεχηεξνλ, ζεσξνχλ ηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο εγγελείο ζην άηνκν, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ εθδήισζή ηνπο φρη κφλν θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ ρξφλσλ αιιά θαη θαηά ηελ εκπεηξία ηνπ αηφκνπ ζηηο ππφινηπεο εθθάλζεηο 

ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπ. Σέινο, αλαγλσξίδνπλ ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ 

πζηήκαηνο σο βαζηθή αηηία εθδήισζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (Υξεζηάθεο, 2006α). 

Παξφιν πνπ νη δηάθνξνη νξηζκνί δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο ζε αξθεηά  

ζεκεία, σζηφζν ζπκθσλνχλ ζε νξηζκέλα θξηηήξηα. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ιφγνο γηα καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, πξέπεη ην άηνκν λα δηαζέηεη λνεηηθή ηθαλφηεηα ζην πιαίζην ηνπ θαλνληθνχ/θπζηνινγηθνχ. 

Αθφκε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη απφζηαζε αλάκεζα ζηε λνεηηθή ηθαλφηεηα θαη ζηελ απφδνζε ηνπ 

παηδηνχ (λα ππεξηεξεί ην λνεηηθφ δπλακηθφ), λα εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα ζηε ζρνιηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή (ε ζρνιηθή επίδνζε λα απνθιίλεη 1,5  - 2 ρξφληα), λα εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα ζε 

ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη λα απνθιείνληαη άιιεο αηηίεο δπζθνιηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

αηζζεηεξηαθέο κεηνλεμίεο. 

 

 

1.2. Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ηωλ Γεληθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ 

 

Ζ Παληειηάδνπ (2008) θαη ε Rontou(2012) ππνγξακκίδνπλ ηελ αληίζεζε πνπ ππάξρεη 

αλάκεζα ζηηο ηθαλφηεηεο, ην λνεηηθφ δπλακηθφ ηνπ παηδηνχ θαη ζηε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε. Απηή 

κάιηζηα ε αλαληηζηνηρία απνηειεί θαη ην ζεκαληηθφηεξν δηαγλσζηηθφ θξηηήξην ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ. Δπίζεο επηζεκαίλνπλ φηη ηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα δελ κπνξνχλ λ' απνδνζνχλ ζε 

θαθέο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο, παξφιν πνπ ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

βειηίσζε θαη ηελ πξφνδν ή ζηελ επηδείλσζε ηνπο. Ο Υξεζηάθεο (2006), αλαθέξεη ζην βηβιίν 

ηνπ, φηη ην παηδί κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδεη κηα αλνκνηνγελή αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα 

ησλ αθαδεκατθψλ επηηεπγκάησλ, ηεο γιψζζαο θαη ηεο αληίιεςεο. 

Σα αίηηα ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ έρνπλ αλαδεηεζεί απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο θαη 

επηζηήκνλεο ελψ παξάιιεια έρνπλ γίλεη δεθάδεο έξεπλεο θαη πξνηάζεηο γηα ηνπο 

αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο απηψλ (Κνπξάθεο, 1997). 
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Οη αηηίεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είλαη εγγελψο θαζνξηζκέλεο. Μία απφ  

απηέο είλαη ε ειάρηζηε εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία, άιιε είλαη ε έιιεηςε αζπκκεηξίαο ηνπ 

εγθεθάινπ, νη ππνθινητθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη ε δπζιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ 

πζηήκαηνο ή θαηά ηε γλσζηηθή άπνςε αλσκαιίεο ζηελ αληηιεπηηθή θαη γλσζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ (Πφξπνδαο, 1992). 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αηηηνινγίαο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είλαη έλα δχζθνιν έξγν γηα ηνπο 

εξεπλεηέο ηεο εηδηθήο αγσγήο. χκθσλα κε ην δηαγλσζηηθφ εγρεηξίδην 

InternationalClassificationofDiseases - 10 (WorldHealthOrganization, 1992), ε αηηηνινγία ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είλαη άγλσζηε, αλ θαη ε εθδήισζή ηνπο ππνζηεξίδεηαη πσο νθείιεηαη 

κάιινλ ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ κε κε βηνινγηθνχο παξάγνληεο. ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα απνδψζνπλ μεθάζαξα ηελ αηηία εθδήισζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, νη 

εξεπλεηέο έρνπλ αλαηξέμεη ζε βηνινγηθά θαη ζε πεξηβαιινληηθά αίηηα. Δμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

επηζηεκνληθνχ ππφβαζξνπ ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ, δηαηππψζεθαλ δηάθνξεο θαη πνιιέο θνξέο 

αληηθξνπφκελεο ζεσξίεο γηα ηελ εξκελεία ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (Υαηδερξήζηνπ, 2011). 

χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, (ICD) (1997), θαη ηνλ Υξεζηάθε (2001), 

θαζίζηαηαη ζαθέο, φηη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ νθείινληαη ζε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ή 

ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, νχηε ζε θπζηθέο αλαπεξίεο ή θαθή εθπαίδεπζε. Οη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο απνδίδνληαη ζε νξγαληθνχο παξάγνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ 

θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ζην νπνίν εδξάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ 

θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ κάζεζε. Τπέξ απηήο ηεο άπνςεο ζπλεγνξεί πιήζνο ζεσξηψλ πνπ 

δηαηππψζεθαλ θαηά θαηξνχο πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ην πνιχπινθν 

πξφβιεκα ηεο δπζιεμίαο (Rontou, 2012, Γξνζηλνχ,2011).  

Οη εξεπλεηέο Harwell&Jackson(2014), αλαθέξνπλ φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ, ε ζπρλφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ παηδηνχ νδήγεζε ζηελ 

αλάδεημε ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο ζε αηηηνινγηθφ παξάγνληα θαη ζπλέβαιιε ζηελ δηαηχπσζε ηεο 

«γελεηηθήο ζεσξίαο». Τπέξ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ θιεξνλνκηθνχ παξάγνληα ζηελ εκθάληζε 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζπλεγνξνχλ θαη νη κειέηεο ησλ κνλνδπγσηηθψλ θαη δηδπγσηηθψλ 

δίδπκσλ παηδηψλ, απφ ηα νπνία ην έλα ηνπιάρηζηνλ έρεη αλαγλσζηηθή δπζθνιία . 

χκθσλα κε ηνλ Πφξπνδα (2002), ηνπο O'Connor&Pianta, (2014), θαη ηελ Γξνζηλνχ (2007), 

βαξχλνπζα ζεκαζία ζηελ εξκελεία ησλ καζεζηαθψλ δηαηαξαρψλ έρνπλ ηα πξνβιήκαηα ζηελ 

θσλνινγηθή επεμεξγαζία, ηελ γλψζε θαη ρξήζε ησλ θσλεκάησλ ηεο γιψζζαο θαη νη 

ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο ζηελ αληηιεπηηθή θαη γλσζηηθή επεμεξγαζία, πξάγκα πνπ 

ηεθκεξηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα δπζιεμηθά παηδηά παξνπζηάδνπλ αζπλήζηζηεο 
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«νθζαικηθέο θηλήζεηο», πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξε αζηάζεηα θαη ζπληνκφηεξε 

δηάξθεηα ζπγθέληξσζεο. 

χκθσλα κε ηε βηνινγηθή πξνζέγγηζε (Υξεζηάθεο, 2006α), ε βαζηθή αηηία έθθξαζεο ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είλαη ε δπζιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο. Αλ θαη 

ε αθξηβήο θχζε ηεο εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο δελ έρεη εληνπηζηεί, πηζαλνινγείηαη φηη είλαη 

απνηέιεζκα είηε θιεξνλνκηθψλ παξαγφλησλ είηε άιισλ αηηηψλ πνπ επεξεάδνπλ ην άηνκν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνγελλεηηθήο ή ηεο γελλεηηθήο πεξηφδνπ. Αθφκε, ν ίδηνο αλαθέξεη φηη 

νη εξεπλεηέο Pennington θαη Scarborough ζεσξνχλ πσο νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θιεξνλνκνχληαη. Με απηή ηελ άπνςε ζπκθσλνχλ θαη νη Craig θαη Baucum (2007). Οη 

επηζηήκνλεο πνπ ελζηεξλίδνληαη ηε βηνινγηθή πξνζέγγηζε σο αηηία έθθξαζεο ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνπο «θηλδχλνπο» ζηνπο νπνίνπο έρεη 

εθηεζεί ην άηνκα πξνγελλεηηθά ή κεηαγελλεηηθά (Πφξπνδαο, 2003). Οη εξεπλεηέο Craig θαη 

Baucum (2007) ηνλίδνπλ φηη νη πξνγελλεηηθέο επηδξάζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

εκβξχνπ ζπλνιηθά. Καη' επέθηαζε, επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ ηνπ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Αλάκεζα ζηνπο πξνγελλεηηθνχο παξάγνληεο 

πνπ ζεσξνχληαη ππεχζπλνη γηα ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ εθδειψλεη έλα παηδί, 

ζπγθαηαιέγνληαη ε πξνρσξεκέλε ειηθία ηεο κεηέξαο, ηα πξνβιήκαηα ηεο πγεία ηεο, ε θαθή ή 

ειιηπήο δηαηξνθή ηεο θαη ε έθζεζή ηεο ζε ηεξαηνγφλα (θάξκαθα, αιθνφι, θαπλφ, λαξθσηηθέο 

νπζίεο). Οξηζκέλεο θνξέο νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη απνηέιεζκα ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επηδξνχλ θαηά ηε γέλλεζε. Ο πξφσξνο ή αξγνπνξεκέλνο ηνθεηφο, ην κηθξφ βάξνο γέλλεζεο, ην 

αλεπαξθψο αλαπηπγκέλν λεπξηθφ ζχζηεκα, ε αξγνπνξεκέλε νμπγφλσζε θαη νη ηξαπκαηηζκνί θαηά 

π] γέλλεζε είλαη θάπνηα απφ ηα γελλεηηθά αίηηα εκθάληζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (Πφξπνδαο, 

2003). 

χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε (2011), ζηελ αηηηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ δηαηαξαρψλ δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα κελ ζπκπεξηιεθζνχλ θαη δεπηεξνγελείο ή εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο ην 

νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ θαη επξχ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ ελδερνκέλσο ζπληεινχλ ζηελ 

εκθάληζε, ζπληήξεζε θαη επηδείλσζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Έηζη, ηέηνηνπ ηχπνπ παξάγνληεο παξφιν 

πνπ δελ έρνπλ ηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε ησλ βηνινγηθψλ παξαγφλησλ είλαη ηθαλνί λα επηθέξνπλ 

αιιαγή είηε πξνο ην θαιχηεξν είηε πξνο ην ρεηξφηεξν. Σα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ 

ζηεξνχληαη ελζάξξπλζεο θαη ζπκπαξάζηαζεο ηφζν ζε νηθνγελεηαθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν 

ζρνιείνπ δελ έρνπλ ηηο ίδηεο πξννπηηθέο βειηίσζεο θαη πξνζαξκνγήο ζπγθξηηηθά κε παηδηά πνπ 

ππνζηεξίδνληαη θαη ιακβάλνπλ ηελ πξνζνρή πνπ ηνπο αξκφδεη. 

Απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηνλ Πφξπνδα (2003) νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο κπνξεί λα νθείινληαη 

ζε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πξνβιήκαηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη 
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ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, ζην επηβαξπκέλν θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ αθαηάιιειε δηαηξνθή ηνπ 

παηδηνχ. Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη έλα αθηιφμελν νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ ή θπζηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη δπζθνιίεο ζηελ απφθηεζε ησλ γλψζεσλ. Αλάκεζα ζηα αίηηα χπαξμεο ελφο αληίμννπ 

νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ ζπγθαηαιέγνληαη ε έιιεηςε ηνπ ελφο γνλέα, ν απηαξρηθφο ηξφπνο 

αλαηξνθήο, ε απνπζία γνληθήο κεζνιάβεζεο, ε έιιεηςε νξγάλσζεο, θαλνληζκψλ θαη θηλήηξσλ, ην 

πεξηνξηζκέλν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ε έιιεηςε επαξθψλ εξεζηζκάησλ θαη ε χπαξμε 

ςπρνπαζνινγίαο (Πφξπνδαο, 2003, Υαηδερξήζηνπ, 2011). Ζ Γξνζηλνχ (2007) ππνζηεξίδεη φηη ε 

ελδννηθνγελεηαθή βία είλαη πνιιέο θνξέο ε γελεζηνπξγφο αηηία γηα ηελ εκθάληζε θαη δηεχξπλζε ησλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ. Αληίζηνηρα, νη αξλεηηθέο ζρνιηθέο εκπεηξίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

ζεκαληηθφ -αλ θαη δεπηεξεχνληα- παξάγνληα εθδήισζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (Πφξπνδαο, 

2003). Πνιιέο θνξέο ηα παηδηά πνπ γηα νπνηνπζδήπνηε ιφγνπο «θαζπζηεξνχλ ζηελ εθθίλεζε» ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, βξίζθνληαη «πάληα πίζσ» ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Δίλαη πηζαλφ νη καζεηέο λα κελ έρνπλ ηζηνξηθφ δπζιεηηνπξγίαο ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ 

πζηήκαηνο αιιά λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειά επίπεδα ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο. Ζ ζρνιηθή 

εηνηκφηεηα αληηθαηνπηξίδεη ην πφζν θαιά έρεη πξνεηνηκαζηεί ην παηδί «γηα λα απνθηήζεη γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο θαη λα δηακνξθψζεη ζηάζεηο νη νπνίεο ζα ην βνεζήζνπλ λα πξνζαξκνζηεί 

απξφζθνπηα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο» (Τπ.Δ.Π.Θ.-Π.Η., 2009). Σα ρακειά επίπεδα καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο 

επηβξαδχλνπλ ηε καζεζηαθή απφδνζε ησλ καζεηψλ απφ ηηο πξψηεο θηφιαο εκπεηξίεο ηνπο ζην 

ζρνιείν. Δθηφο απφ ηα πξνβιήκαηα ζην νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ πιαίζην, νη εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα είλαη παξάγνληαο εθδήισζεο καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ. Ζ κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηδηαίηεξα ε έθζεζε ζε κφιπβδν ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πξνγελλεηηθήο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαγελλεηηθήο πεξηφδνπ έρεη απνδεηρηεί φηη επηδξά 

αξλεηηθά ζηε ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο. 

Σέινο, ε έιιεηςε ηξνθήο ή ε κνλνκεξήο δηαηξνθή απνηειεί έλα αθφκα παξάγνληα πξνβιεκάησλ ζηε 

κάζεζε θαη ζηε ζπκπεξηθνξά (Πφξπνδαο, 2003). ηνπο αξηζκνχο» (Υαηδερξήζηνπ, 2011). χκθσλα 

κε ηνλ Πφξπνδα (1997), ε δπζιεμία νθείιεηαη ζε ζεκειηαθή δπζιεηηνπξγία ησλ ζχκθπησλ 

καζεζηαθψλ κεραληζκψλ. Οη εξεπλεηέο δηαθξίλνπλ δχν ηχπνπο δπζιεμίαο, αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

ζχκθπησλ καζεζηαθψλ κεραληζκψλ πνπ ππνιεηηνπξγνχλ: ηελ νπηηθή δπζιεμία (φηαλ ππάξρεη 

δηαηαξαρή ηεο νπηηθήο ιεηηνπξγίαο) θαη ηελ αθνπζηηθή δπζιεμία (φηαλ πξφθεηηαη γηα ειάηησκα ηεο 

αθνπζηηθήο ιεηηνπξγίαο). ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε δπζιεμία είλαη κηα «εηδηθή» 

καζεζηαθή δπζθνιία κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη δελ ηαπηίδεηαη κε νπνηαδήπνηε δπζθνιία 

ζηελ αλάγλσζε (Υξεζηάθεο, 2006α). Έλαο καζεηήο κπνξεί λα έρεη γεληθέο δπζθνιίεο ζηελ 

αλάγλσζε, ρσξίο λα έρεη δπζιεμία. Σέηνην παξάδεηγκα απνηεινχλ νη καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηε 
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θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα. Ζ επίδνζε απηψλ ησλ καζεηψλ ζηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ δπζρεξαίλεηαη 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ρσξίο φκσο νη ίδηνη λα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο καζεηέο κε δπζιεμία. 

1.3. Δίδε ηωλ Γεληθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ 

 

Ο φξνο «Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο» πεξηγξάθεη κηα αλνκνηνγελή νκάδα δηαηαξαρψλ γχξσ απφ ηελ 

απφθηεζε ησλ ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ. Τπάξρνπλ δηάθνξεο ππννκάδεο καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Όηαλ 

νη δπζθνιίεο επηθεληξψλνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή πεξηνρή, γίλεηαη ιφγνο γηα «Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο». Αληίζεηα, φπσο επηζεκαίλεη ε Υαηδερξήζηνπ (2011), ηα καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ απφθηεζε δηάθνξσλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ, ζπλαληψληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία κε ηνλ φξν «γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο» ή «καζεζηαθέο δπζθνιίεο».  

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ 

ηα παηδηά ζε νξηζκέλνπο κφλν καζεζηαθνχο ηνκείο. πλήζσο παξνπζηάδνληαη κε κεησκέλε 

ζρνιηθή επίδνζε απφ ηελ αλακελφκελε γηα ηελ ειηθία θαη ην δείθηε λνεκνζχλεο ηνπ παηδηνχ. 

Σέηνηνπ είδνπο δπζθνιίεο δελ νθείινληαη ζε ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο, θαη νηθνγελεηαθνχο 

παξάγνληεο, νχηε ζε ειιηπή καζεζηαθή πξνεηνηκαζία. Οθείινληαη θπξίσο ζε ελδνγελείο 

λεπξνθπζηνινγηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα νθείινληαη ζε γελεηηθνχο θαη φρη κφλν 

ιφγνπο. 

Ζ ηειεπηαία δηεζλήο ηαμηλφκεζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη δηαηαξαρψλ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ICD – 10, 2011) νξίδεη σο εηδηθέο 

δπζθνιίεο κάζεζεο ηηο εηδηθέο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ησλ ζρνιηθψλ ηθαλνηήησλ, 

αλαθέξνληαο πσο πξφθεηηαη γηα δηαηαξαρέο, ζηηο νπνίεο νη θπζηνινγηθνί ηχπνη πξφζθηεζεο 

ησλ ηθαλνηήησλ δηαηαξάζζνληαη ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο.  

χκθσλα κε ην DSM – V ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηξία θξηηήξηα θαη νξίδνληαη σο Μαζεζηαθέο 

Γηαηαξαρέο. Γηαθξίλνληαη ζε: Γηαηαξαρή ηεο αλάγλσζεο, Γηαηαξαρή ησλ Μαζεκαηηθψλ, Γηαηαξαρή 

ηεο Γξαπηήο έθθξαζεο θαη Μαζεζηαθή δηαηαξαρή κε πξνζδηνξηζκέλε αιιηψο. Σα ηξία θξηηήξηα 

ηαμηλφκεζήο ηνπο αλαθέξνπλ φηη νη παξαπάλσ δηαηαξαρέο, αθνχ κεηξεζνχλ κε ρνξεγνχκελεο 

ζηαζκηζκέλεο δνθηκαζίεο, δηαθνξεηηθέο γηα ηελ θαζεκία, έρνπλ απνηέιεζκα ζεκαληηθά θαηψηεξν απφ 

ην αλακελφκελν, δεδνκέλσλ ηεο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο ηνπ αηφκνπ, ηεο κεηξεζείζαο λνεκνζχλεο θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή ηελ ειηθία. Αθφκε, ε δηαηαξαρή ζην πξνεγνχκελν θξηηήξην 

παξεκπνδίδεη ζεκαληηθά ηε ζρνιηθή επίδνζε ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ 

απαηηνχλ ηελ αληίζηνηρε ηθαλφηεηα. ηέινο, αλ ππάξρεη αηζζεηεξηαθφ ειάηησκα νη δπζθνιίεο είλαη 

κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ ζπλήζσο ην ζπλνδεχνπλ. Με βάζε ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ DSM – 

V (….), νη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή δηαηαξαρέο εθδειψλνληαη κε: 
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 Γηαηαξαρή ηεο αλάγλσζεο (δπζιεμία), 

 Γηαηαξαρή ησλ καζεκαηηθψλ (δπζαξηζκεζία), 

 Γηαηαξαρή ηεο γξαπηήο έθθξαζεο (δπζνξζνγξαθία, δπζγξαθία, αγξαθία) 

 Γηαηαξαρή κε πξνζδηνξηζκέλε αιιηψο (ε θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη πξνβιήκαηα 

ζηελ αλάγλσζε, ζηα καζεκαηηθά θαη ζηε γξαπηή έθθξαζε (Γθνηδακάλεο, 2004). 

 

Γπζιεμία 

Ζ δπζιεμία είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή εηδηθήο καζεζηαθήο δπζθνιίαο. Έρνπλ δνζεί 

πάξα πνιινί νξηζκνί γηα απηή ηε δηαηαξαρή, κε ηνπο πξψηνπο απφ απηνχο λα 

επηθεληξψλνληαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Αξγφηεξα δφζεθαλ νξηζκνί κέζσ ησλ ζπκπησκάησλ ηεο. Με ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ, θαη θαζψο νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη επηζηήκνλεο αζρνινχληαη εξεπλεηηθά κε ηε 

δπζιεμία, ηα δεδνκέλα εκπινπηίδνληαη θαη νη νξηζκνί δηαθνξνπνηνχληαη θαη 

ζπκπιεξψλνληαη. Τπάξρεη έλα κεγάιν πιήζνο απφ δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο θαη πεξηγξαθέο 

ηεο δπζιεμίαο, νη νπνία δίδνληαη θάησ απφ δηάθνξεο επηζηήκεο (ηαηξηθή, ςπρνινγία, 

παηδαγσγηθή). 

Γπζιεμία είλαη ε καζεζηαθή δπζθνιία ζηελ επεμεξγαζία ηνπ ιφγνπ πνπ εθδειψλεηαη  

θπξίσο ζηελ αλάγλσζε, ζηε γξαθή θαη ζηελ νξζνγξαθία. Δίλαη κηα δηαηαξαρή πνπ  

παξαηεξείηαη θπξίσο ζε παηδηά, θαηά ηελ νπνία, παξφιν πνπ κπνξεί λα ππάξρεη  

θπζηνινγηθή επθπία, θαλνληθφ θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη θαιή  

εθπαίδεπζε, ην παηδί δπζθνιεχεηαη ππεξβνιηθά ζηελ αλάγλσζε θαη ζηε γξαθή. 

(Παγθφζκηα Νεπξνινγηθή Οκνζπνλδία). 

Ζ Γπζιεμία είλαη "απξνζδφθεηε απνηπρία ή πνιχ ρακειή επίδνζε ζηελ αλάγλσζε  

θαη γξαθή, πνπ δε δηθαηνινγεί ε ειηθία, νη εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο θαη ην  

λνεηηθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ"(ΤΠΔΠΘ-Γεληθή Γξακκαηεία Δηδηθήο Αγσγήο, 1989) 

Γχν απφ ηνπο πην αληηπξνζσπεπηηθνχο νξηζκνχο ηεο δφζεθαλ ην 1994 Απφ ηελ ακεξηθαληθή 

εηαηξεία δπζιεμίαο (OrtonSociety ή InternationalDyslexiaAssociation) θαη ην 1997 απφ ηε 

βξεηαληθή εηαηξεία δπζιεμίαο (BritishDyslexiaAssociation) είλαη νη παξαθάησ: 

 Οξηζκφο ζχκθσλα κε ηελ OrtonSociety 

Ζ δπζιεμία είλαη κία λεπξνινγηθήο θχζεσο ζπρλά νηθνγελεηαθή δηαηαξαρή πνπ έρεη ζρέζε 

κε ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ ιφγνπ. Πνηθίιεη σο πξνο ην βαζκφ ζνβαξφηεηαο, 

εθδειψλεηαη κε δπζθνιίεο ζηελ πξφζιεςε ηεο γιψζζαο θαη ηε γισζζηθή έθθξαζε, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θσλνινγηθήο επεμεξγαζίαο, κε δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε, γξαθή, 

ηελ νξζνγξαθία θαη κεξηθέο θνξέο ηελ αξηζκεηηθή. Ζ δπζιεμία δελ νθείιεηαη ζε έιιεηςε 

θηλήηξσλ, ζε αηζζεηεξηαθέο βιάβεο, ζε αθαηάιιειε δηδαζθαιία είλαη ζε απξφζθνξεο 

ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, σζηφζν κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο. Αλ θαη ε 

δπζιεμία είλαη έλα πξφβιεκα πνπ ην αληηκεησπίδνπλ  ηα άηνκα ζε φιε ηνπο ηε δσή, θάπνηα 

δπζιεθηηθά άηνκα ζπρλά αληαπνθξίλνληαη επηηπρψο ζηελ έγθαηξε θαη θαηάιιειε παξέκβαζε 

(Κνζπθφγινπ, 2006). 

 Οξηζκφο ζχκθσλα κε Σελ BritishDyslexiaAssociation 

Γπζιεμία είλαη κία ζχλζεηε, λεπξνινγηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη ηδηνζπζηαζηαθή πξνέιεπζε. 

Σα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα επεξεάδνπλ πνιινχο ηνκείο ηεο κάζεζεο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

θαη κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο εηδηθή δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε, ηελ νξζνγξαθία θαη ηε γξαπηή 

γιψζζα. Έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ηνκείο απηνχο κπνξεί λα επεξεάδνληαη. Ο ρεηξηζκφο 

ησλ αξηζκψλ θαη ησλ κνπζηθψλ ζεκείσλ, νη θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη νξγαλσηηθέο 

δεμηφηεηεο κπνξεί αθφκε λα εκπιέθνληαη.    Χζηφζν, ζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε ηνλ έιεγρν ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ, αλ θαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο επεξεάδεηαη ζε θάπνην βαζκφ. (Κνζπθφγινπ, 

2006). 

Καηά ηελ παγθφζκηα έλσζε λεπξνινγίαο, ε δπζιεμία νξίδεηαη σο ην ζχλδξνκν πνπ 

νθείιεηαη ζε λεπξνινγηθή δηαηαξαρή θαη επεξεάδεη ηηο βαζηθέο καζεζηαθέο ιεηηνπξγίεο. 

Δθδειψλεηαη σο ραξαθηεξηζηηθή απνηπρία εθκάζεζεο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαπηήο 

νκηιίαο  παξά ηελ χπαξμε κεζνθαλνληθήο λνεηηθήο ηθαλφηεηαο, επαξθνχο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο, ζεηηθήο ζπλεηζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνηλσληθνχ ζηάηνπο. Γελ ζεσξείηαη 

ζεξαπεχζηκε (Σζηλαξέιεο, 2014). 

Με βάζε ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο ππάξρνπλ θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 

ηεο δπζιεμίαο (Σζηλαξέιεο, 2014): 

 Δληνπίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε γξαθή, ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαπηή νκηιία 

 Γηαγλσζηηθά ζηεξίδεηαη ζηε ζπκπησκαηνινγία 

 Δίλαη απνηέιεζκα εγθεθαιηθήο αηηηνινγίαο θαη εθδειψλεηαη ζε παηδηά θπζηνινγηθήο 

λνεκνζχλεο 

 Ηαηξηθά ζεσξείηαη κε ζεξαπεχζηκε δηαηαξαρή, φζν θαη αλ βειηησζεί ην παηδί ζηνπο 

ηνκείο πνπ πζηεξεί, ε δπζιεμία εμαθνινπζεί λα ππάξρεη 

 Ζ έγθαηξε θαη έγθπξε δηάγλσζε ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαηάιιειν πξνζαξκνζκέλν 

αηνκηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο νδεγεί ζε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη ηεο γξαπηήο έθθξαζεο ηνπ παηδηνχ. 
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Ζ δπζιεμία φπσο νξίδεηαη ζηελ DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

πνπ δεκνζηεχεηαη απφ ηελ Ακεξηθάληθε Φπρηαηξηθή Δηαηξεία αλαθέξεηαη ζηα παηδηά πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηε δηαρείξηζε ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ νξζνγξαθία θαη 

ηελ πξνζθνξά ησλ ιέμεσλ. Σα παηδηά απηά δηαβάδνπλ δπλαηά θαη αξγά ηηο ιέμεηο κε ιάζνο ηξφπν 

θαη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ νξζνγξαθία (Snowling &Hulme, 2012). 

 

Γπζαξηζκεζία 

 "Ζ εηδηθή δηαηαξαρή ησλ καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ πεξηιακβάλεη ηε ζαθή βιάβε  

ησλ αξηζκεηηθψλ ηθαλνηήησλ ε νπνία δελ εξκελεχεηαη κεκνλσκέλα ζηε βάζε ηεο  

λνεηηθήο πζηέξεζεο ή ηεο ζρνιηθήο αλεπάξθεηαο. Σν έιιεηκκα αθνξά ηνλ έιεγρν  

ησλ βαζηθψλ ππνινγηζηηθψλ ηθαλνηήησλ ηεο πξφζζεζεο, αθαίξεζεο,  

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη δηαίξεζεο ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθέο  

καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζηελ άιγεβξα, ηξηγσλνκεηξία,  

γεσκεηξία ή καζεκαηηθή αλάιπζε." 

(εγρεηξίδην ICD-10 ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο) 

 Ζ εηδηθή δηαηαξαρή ησλ καζεκαηηθψλ πνπ νλνκάδεηαη «δπζαξηζκεζία» αθνξά επηιεγκέλεο 

δπζθνιίεο ζηε καζεκαηηθή ζθέςε ή ζηηο δεμηφηεηεο εθηέιεζεο ησλ καζεκαηηθψλ πξάμεσλ 

(Υξεζηάθεο, 2006α). Ζ ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ καζεκαηηθή 

ηθαλφηεηα παξεκπνδίδεηαη ζεκαληηθά. ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε 

δπζαξηζκεζία ζπγθαηαιέγνληαη ε αδπλακία ζηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηνπ δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο 

αξίζκεζεο, ε δπζθνιία ζηελ αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηεο αμίαο ζέζεο ησλ ςεθίσλ, ε αληθαλφηεηα 

ζχγθξηζεο θαη δηάηαμεο ησλ αξηζκψλ, ε ιαλζαζκέλε εθηέιεζε ησλ αιγφξηζκσλ ησλ πξάμεσλ θαη ν 

ιαλζαζκέλνο ρεηξηζκφο ησλ θξαηνχκελσλ (Πεξηθιεηδάθεο, 2008). πρλά ε δπζαξηζκεζία είλαη 

απνηέιεζκα ησλ δπζθνιηψλ ζηελ αλάγλσζε, εθφζνλ ηα καζεκαηηθά δηδάζθνληαη σο έλα γισζζηθφ 

ζχζηεκα πνπ πεξηέρεη καζεκαηηθά ζχκβνια. Ο Πεξηθιεηδάθεο (2008), ππνζηεξίδεη φηη ζηελ 

πεξίπησζε απηή νη καζεηέο θάλνπλ ιάζε θαηά ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή αξηζκψλ θαη ζπκβφισλ 

κε ηξφπν αλάινγν κε ηα ιάζε ηνπο θαηά ηελ αλαγλψξηζε γξακκάησλ, ζπιιαβψλ, θαη ιέμεσλ. 

Ζ Γπζαξηζκεζία είλαη "κηα δνκηθή δηαηαξαρή ησλ καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, πνπ  

έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζε κηα γελεηηθή ή εθ γελεηήο δηαηαξαρή εθείλσλ ησλ  

ηκεκάησλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ είλαη άκεζα αλαηνκηθν-θπζηνινγηθά ππνζηξψκαηα ηεο  

σξίκαλζεο ησλ καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, αλάινγα κε ηελ ειηθία, ρσξίο κηα  

ηαπηφρξνλε δηαηαξαρή ηεο γεληθήο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο" 

(Kosc,1974). 
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Μαζεζηαθή Γηαηαξαρή κε Πξνζδηνξηζκέλε αιιηψο 

Πνιιέο θνξέο νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο πεξηιακβάλνπλ πξνβιήκαηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

αθαδεκατθήο πξάμεο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο «εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο» θαζψο δελ επηθεληξψλνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή πεξηνρή αιιά ζηε ζρνιηθή 

επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην ζχλνιν ηεο. Σν DiagnosticandStatisticalManualofMentalDisorders- IV 

(AmericanPsychiatricAssosiation, 2004), ραξαθηεξίδεη σο «καζεζηαθή δηαηαξαρή κε 

πξνζδηνξηδφκελε αιιηψο» ηελ θαηεγνξία ησλ ζρνιηθψλ δηαηαξαρψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη 

πξνβιήκαηα ζηηο ηξεηο πεξηνρέο (αλάγλσζε, καζεκαηηθά θαη γξαπηή έθθξαζε), ηα νπνία απφ θνηλνχ 

παξεκπνδίδνπλ ζεκαληηθά ηε ζρνιηθή επίδνζε αθφκα θαη αλ ε απφδνζε ζε δνθηκαζίεο πνπ κεηξνχλ 

ηελ θαζεκηά αηνκηθή δεμηφηεηα δελ είλαη ζεκαληηθά θαηψηεξε απφ ηελ αλακελφκελε. Έηζη, νη 

καζεηέο κε γεληθεπκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, πξνβιήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ αλάγλσζε, ηελ θαηαλφεζε, ηε γξαθή, ηελ νξζνγξαθία θαη ηε καζεκαηηθή ζθέςε. Ζ 

Υαηδερξήζηνπ, (2011) ζεκαίλεη φηη νη αθαδεκατθέο αδπλακίεο ησλ παηδηψλ πνπ δελ έρνπλ δηαγλσζηεί 

κε θάπνηα «εηδηθή» ζρνιηθή δπζιεηηνπξγία, εθδειψλνληαη σο απνηέιεζκα ησλ γεληθψλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ ηνπο. Με άιια ιφγηα, ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ζηελ θαηάθηεζε ησλ επηκέξνπο 

γλσζηηθψλ πεξηνρψλ (π.ρ. αλάγλσζε, γξαθή θιπ) είλαη αλακελφκελα θαη νθείινληαη ζηηο γεληθφηεξεο 

δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηε κάζεζε. Ο Πφξπνδαο (2002) ππνζηεξίδεη φηη ε χπαξμε γεληθψλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζθηαγξαθεί ην αθαδεκατθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ ππνδεηθλχνληαο δηάθνξα 

ραξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη ηελ επίδνζή ηνπο ζηα ζρνιηθά 

καζήκαηα. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πεξηγξάθνπκε έλαλ θαηάινγν αδξψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ απιέο 

ελδείμεηο ηνπ αλαπηπμηαθνχ θαη γλσζηηθνχ πξνθίι ησλ καζεηψλ. Οη αηνκηθέο δηαθνξέο θαη ε 

αλνκνηνγέλεηα ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ (αθφκα θαη απηψλ πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε ηελ 

ίδηα καζεζηαθή δπζθνιία) έρνπλ επηβάιεη ηε κειέηε ηεο θάζε πεξίπησζεο αηνκηθά θαη ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε παξνρή θάζε δπλαηήο βνήζεηαο (Μαηή-Εήζε, 2011). 

 

1.4. Υαξαθηεξηζηηθά ηωλ παηδηώλ κε Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ, πνπ ζπληειείηαη κέζσ ηεο κάζεζεο, πξνυπνζέηεη επαξθψο 

αλαπηπγκέλεο δεμηφηεηεο αληίιεςεο, πξνζνρήο, ζθέςεο, κλήκεο θαη ρξήζεο ηεο γιψζζαο. ε θάζε 

ζηάδην αλάπηπμεο νη γλσζηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ είλαη δηαθνξεηηθέο, θαζψο θάζε ειηθία 

ζεκαηνδνηεί δηαθνξεηηθφ βαζκφ αλάπηπμεο ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Σα παηδηά πνπ έρνπλ 
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δπζθνιίεο ζηε κάζεζε παξνπζηάδνπλ δπζιεηηνπξγίεο ζηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ 

ζηελ απφθηεζε γλψζεο. 

Σα παηδηά κε καζεζηαθέο Γπζθνιίεο εκθαλίδνπλ έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ γίλνληαη εχθνια αληηιεπηά απφ ηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή 

επαθή καδί ηνπο (Φισξάηνπ, 2002). ηα ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνληαη έλα κεγάιν ζχλνιν 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθεπξεηηθφηεηα ηνπ παηδηνχ. Πξέπεη 

λα ζεκεησζεί πσο θάπνηα απφ απηά ηα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζε φια ηα παηδηά 

ζε θάπνην ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηνπο. Απηφ δε ζεκαίλεη αλαγθαία ηελ χπαξμε θάπνηαο 

Μαζεζηαθήο Γπζθνιίαο. 

Ζ λνεηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο βξίζθεηαη ζηα επίπεδα ηεο 

θαλνληθήο λνεκνζχλεο. Χζηφζν, ηα άηνκα δπζθνιεχνληαη λα ζπιινγηζηνχλ θαη λα παξάγνπλ 

ζθέςε. Ζ δπζθνιία ηνπο απηή εθδειψλεηαη κέζσ ηεο αληθαλφηεηαο δηάζεζεο ηνπ απαηηνχκελνπ 

ρξφλνπ γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο θαη ηεο αδπλακίαο αμηνπνίεζεο ηνπ θαηάιιεινπ ρξφλνπ 

γηα ηε κάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ (Πφξπνδαο, 2003). 

 Σα πξνβιήκαηα αληίιεςεο, πξνζνρήο θαη κλήκεο είλαη επίζεο γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

παηδηψλ   κε δπζθνιίεο ζηε κάζεζε θαη νθείινληαη ζε λεπξνινγηθέο δπζιεηηνπξγίεο (Υξεζηάθεο, 

2006α). Σα άηνκα ζπλήζσο εκθαλίδνπλ δπζθνιία ζηηο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αληηιεπηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, φπσο είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν, ε νπηηθή δηάθξηζε θαη επεμεξγαζία, ε νπηηθή 

κλήκε, ε αθνπζηηθή κλήκε, ε αλάθιεζε αθνινπζίαο ήρσλ ή πξνθνξηθψλ νδεγηψλ, ε αθνπζηηθή 

δηάθξηζε θαη αληίιεςε ησλ ήρσλ (Υαηδερξήζηνπ, 2011). Σα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

αληηκεησπίδνπλ, επίζεο, πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κλεκνληθέο ηερληθέο. Ζ κλήκε ηνπο 

ραξαθηεξίδεηαη σο ηδηαίηεξα θησρή, κε επηκέξνπο πξνβιήκαηα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο βξαρχρξνλεο, 

ηεο καθξφρξνλεο θαη ηεο κλήκεο εξγαζίαο. Σα πξνβιήκαηα πξνζνρήο απνηεινχλ ίζσο ηηο πην 

επδηάθξηηεο δπζθνιίεο ησλ αηφκσλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. ε απηά ζπγθαηαιέγνληαη ε αδπλακία 

ζπγθέληξσζεο, ε ειιεηκκαηηθή πξνζνρή, ε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο θαη ε θησρά αλεπηπγκέλε 

επηιεθηηθή πξνζνρή (Πφξπνδαο, 2003). Σα πξνβιήκαηα ζηηο παξαπάλσ πηπρέο ησλ γλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε πξνβιεκάησλ θαηά ηελ εθκάζεζε ησλ ζρνιηθψλ 

δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχλ ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ησλ λεπξνςπρνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σα άηνκα 

ζπρλά παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο, ηεο νξζνγξαθίαο θαη 

ησλ καζεκαηηθψλ, δπζθνιία δηεθπεξαίσζεο ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ, ρακειή ελέξγεηα θαηά ηελ 

ελαζρφιεζε κε ηα ζρνιηθά καζήκαηα θαη εχθνιε απφζπαζε ηεο πξνζνρήο απφ άζρεηα εξεζίζκαηα. 

Ζ γιψζζα είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην δήηεκα ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ. χκθσλα κε ηνλ Πφξπνδα (2003) ην 50% ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
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παξνπζηάδνπλ γισζζηθά πξνβιήκαηα ή γισζζηθά ειιείκκαηα. Καηά ηνλ ίδην, ηα πξνβιήκαηα 

εθδειψλνληαη ζε φιεο ηηο πηπρέο ρξήζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο γιψζζαο, δειαδή ζηε ζχληαμε, 

ζηε θσλνινγία, ζηε κνξθνινγία, ζηε ζεκαζηνινγία θαη ζηελ αλαθνξηθή επηθνηλσλία. Ζ 

Γξνζηλνχ (2010) ζην άξζξν «7α κπξάβν θαη ηα άξηζηα ζηα ηεηξάδηα νξζνγξαθίαο καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δηδηθέο παηδαγσγηθέο δηεπζεηήζεηο ή πξνβιήκαηα δηδαθηηθήο πξάμεο;» 

ππνζηεξίδεη φηη ε αδπλακία ζηε ζχληαμε ηεο γιψζζαο έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

ζχληνκσλ θξάζεσλ πξνθνξηθήο θαηαλφεζεο απφ ηνπο καζεηέο, κε δνκή πνιχ απινχζηεξε 

απφ ηελ αλακελφκελε γηα ηελ ειηθία ηνπο. Σα πξνβιήκαηα ζηε θσλνινγία ηεο γιψζζαο 

νδεγνχλ ηνπο καζεηέο λα απαιείθνπλ ζχκθσλα ή λα ηα αληηθαζηζηνχλ κε άιια, λα κε 

δηαθξίλνπλ ηα θσλήκαηα ή λα ηα πξνθέξνπλ κε θαθή πνηφηεηα ήρνπ θιπ (Μαπξνκκάηε, 

2004). 

 

1.5. Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηωπίδνπλ ηα παηδηά κε Γεληθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

 

Ζ Γξνζηλνχ, (1998), ζρεηηθά κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

γνλεηθνχ ξφινπ, αλαθέξεη φηη νη καζεηέο κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα εθδειψλνπλ 

θάπνηα ή θαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαζψο 

πεξηιακβάλνπλ κηα επξεία γθάκα ζπκπησκάησλ. Οη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πεξηνξίδνπλ 

ηελ αλάπηπμε θαη ηηο ηθαλφηεηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο θαη δεκηνπξγνχλ απνθιίζεηο ζηηο 

επηδφζεηο κέζα ζηα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Οη Harwell &Jackson, (2014), θαη 

ν Υξεζηάθεο (2011), αλαθέξνπλ φηη ν ιφγνο πνπ εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο πξέπεη λα εζηηάζνπλ 

ζ' απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη φηη ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ επηινγή, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, ηεο πην θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθήο παξέκβαζεο, ησλ πην θαηάιιεισλ κέζσλ 

θαη ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο, κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πηζαλνηήησλ βειηίσζεο θαη 

επηηπρίαο. 

χκθσλα κε ηνπο Brandenburgetal.(2014), νη ζπλεζέζηεξεο πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη θαηά 

ηελ εκθάληζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είλαη θπξίσο ε νπηηθή θαη αθνπζηηθή αληίιεςε-

επεμεξγαζία, ε γιψζζα, ε κλήκε, ε πξνζνρή θαη ε ζπγθέληξσζε, ε κεηαγλψζε, ε 

απηνξξχζκηζε, ν ηνκέαο ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη σο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ηνπ αηφκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, σο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο 

αληίιεςεο, δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ, 

λα ηηο επεμεξγάδεηαη, λα ηηο νξγαλψλεη, λα ηηο ζπγθξαηεί θαη λα ηηο αλαθαιεί φπνηε παξαζηεί 
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αλάγθε, νη καζεηέο κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα θαίλεηαη λα πζηεξνχλ ζηελ νπηηθή θαη 

αθνπζηηθή αληίιεςε ζπγθξηηηθά κε ηνπο ηππηθνχο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Απηέο νη δπζθνιίεο 

επηδξνχλ αξλεηηθά θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο αλάγλσζεο, πξάγκα πνπ δηαθαίλεηαη ήδε απφ ην 

λεπηαγσγείν θαη ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία. Σα πξνβιήκαηα ζηελ νπηηθή αληίιεςε 

εθδειψλνληαη κε δπζθνιίεο ζηελ αληίιεςε θαη δηάθξηζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ρψξνπ, κε ηελ 

δηάθξηζε αξηζηεξνχ-δεμηνχ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο απφζηαζεο θαη ηεο ηαρχηεηαο. Έηζη, νη καζεηέο 

κε πξνβιήκαηα νπηηθήο αληίιεςεο αδπλαηνχλ λα δηαθξίλνπλ ζρήκαηα θαη ιεπηνκέξεηεο 

αληηθεηκέλσλ, θαζπζηεξνχλ ζηελ αληηγξαθή ζρεκάησλ θαη ραξαθηήξσλ, πξάγκα πνπ νδεγεί ζην 

κέιινλ ζε αθαηάζηαηε γξαθή θαη θαθφ γξαθηθφ ραξαθηήξα. Αθφκα, ζηα πξνβιήκαηα νπηηθήο 

αληίιεςεο ππάγνληαη θαη ηα ιεγφκελα πξνβιήκαηα νπηηθήο κλήκεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

δπζθνιίεο απνζήθεπζεο θαη αλάθιεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζιακβάλνληαη κέζσ ηεο 

φξαζεο. Σέινο ηα πξνβιήκαηα νπηηθήο αθνινπζίαο πεξηιακβάλνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε 

αθνινπζηψλ, ζπκβφισλ η γεγνλφησλ πνπ απνδίδνληαη νπηηθά (Mammarellaetal., 2014). 

Χο πξνο ην ζέκα ηεο πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο νη Πφξπνδαο (2002) θαη Υξεζηάθεο (2006), 

αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπή ζην λα δηαζπψληαη 

εχθνια. Οη ζπλεζέζηεξεο αληηδξάζεηο ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζνρή κέζα ζε κηα ζρνιηθή 

ηάμε είλαη ε αξγή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο νδεγεί ζην λα αθαηξνχληαη θαη λα 

ράλνπλ γξήγνξα ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαζψο θαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξψζνπλ ην έξγν πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαηψζνπλ. Ο Υξεζηάθεο (2006), εμεγεί φηη γηα 

πνιιά ρξφληα επηθξαηνχζε ε αληίιεςε φηη ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είραλ ειιεηκκαηηθή 

πξνζνρή θαη εχθνια θαηέιεγαλ ζε ππεξθηλεηηθφηεηα θαη θησρή αθξφαζε αιιά νη έξεπλα έδεημε 

φηη ε ππεξθηλεηηθφηεηα θαη ε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο δελ απνηεινχλ αίηηα ησλ Μαζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ θαη απνδίδεη ζηε δηαηαξαγκέλε ζπκπεξηθνξά ηελ αηηία πνπ ηα παηδηά κε Μ.Γ. 

αδπλαηνχλ λα κάζνπλ ζηνλ ίδην βαζκφ πνπ καζαίλνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο ρσξίο Μ.Γ. 

Έλαο άιινο ηνκέαο, φπνπ νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δηαθνξνπνηνχληαη θαηά ηνπο 

Brandenburg et al., (2014), είλαη ν κεηαγλσζηηθφο ηνκέαο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ γλψζε ησλ 

γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αηφκνπ, ζηελ ελεξγεηηθή παξαθνινχζεζε ηνπο απφ ην ίδην θαη ζηηο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη φηαλ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζε απηέο. Έηζη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζ' απηφ ηνλ ηνκέα νη καζεηέο, μεθηλάλε απφ ηελ αδπλακία ηνπο 

απνθξππηνγξαθήζνπλ ην δεηνχκελν ζην έξγν πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί, γεγνλφο πνπ ηνπο 

δπζθνιεχεη ζην λα ραξάμνπλ κηα πνξεία θαη λα εθπνλήζνπλ έλα ζρέδην πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη 

ζηελ ιχζε. Καηά ζπλέπεηα, αθνχ δελ είλαη ζε ζέζε λ' αλαγλσξίζνπλ ην έξγν πνπ έρνπλ λα θέξνπλ 

ζε πέξαο δελ κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ θαη ην πνηα ζηξαηεγηθή ζα ηνπο θέξεη πην θνληά ζην 

επηδησθφκελν απνηέιεζκα. Απηφ ηνπο νδεγεί ζην λα πέθηνπλ έμσ ζηηο εθηηκήζεηο ηνπο θαη λα κελ 
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κπνξνχλ λ' αμηνινγήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζε 

πεξηπηψζεηο απνηπρίαο ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δπζθνιεχνληαη λ' αληηιεθζνχλ 

ηηέθαλαλ ιάζνο θαη ηη πήγε ζηξαβά, πξάγκα πνπ ηνπο νδεγεί ζηελ απνγνήηεπζε θαη λα 

παξαηηνχληαη θαη λα εγθαηαιείπνπλ ζηελ πξψηε δπζθνιία ηελ πξνζπάζεηα. 

Ζ Swinson(2008), ζεσξεί φηη ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ ζηνλ κεραγλσζηηθφ ηνκέα 

επεξεάδνπλ θαη ηνλ ηνκέα ηεο απηνξξχζκηζεο, δειαδή ηελ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη καζεηέο 

ελεξγνπνηνχλ θαη ζπληεξνχλ γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο» ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ 

είλαη ζπζηεκαηηθά πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Ζ απηνξξχζκηζε 

πεξηιακβάλεη φιν ην πεδίν ησλ ελεξγεηψλ, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί ν καζεηήο πξνθεηκέλνπ 

λα νινθιεξψζεη ην καζεζηαθφ ηνπ έξγν θαη ην ζηφρν πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί Δπνκέλσο ε έλλνηα 

ηεο απηνξξχζκηζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο πεξηιακβάλεη δεμηφηεηεο ζηνρνζεζίαο, 

ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο ρξφλνπ, θαη απηφ-θηλεηνπνίεζε. Οη καζεηέο κε 

καζεζηαθά πξνβιήκαηα αδπλαηψληαο λα δηακνξθψζνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ηελ θαηάιιειε 

καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά, κε φζα απηή πεξηθιείεη, νδεγνχληαη ζε ζπλερή ζρνιηθή απνηπρία 

(Γξνζηλνχ, 2008). 

Απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο βέβαηα θαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ην ζέκα ηεο καζεζηαθήο 

πξνζπάζεηαο θαη επηηπρίαο είλαη ν ηνκέαο ησλ θηλήηξσλ. Έηζη είλαη απνδεθηφ φηη νη πεπνηζήζεηο 

θηλήηξσλ δηαδξακαηίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ επίδνζε, πξάγκα πνπ σο έλα βαζκφ εξκελεχεη 

ηελ ρακειή επίδνζε ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θαζψο ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ ζηεξνχληαη θηλήηξσλ. Ζ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ κάζεζε πξνζεγγίδεη 

πεξηζζφηεξν ην κνληέιν ηνπ «παζεηηθνχ καζεηή», πνπ πηνζεηεί κηα ζηάζε αδξάλεηαο απέλαληη 

ζηηο θαηαζηάζεηο, θαζψο απνδίδεη ηελ επηηπρία ή απνηπρία ζε κε ειέγμηκνπο απφ ηνλ ίδην 

παξάγνληεο φπσο ε ηχρε, νη εθπαηδεπηηθνί Απηή ε ηάζε ηνπο λ' απνδίδνπλ θαη λα ζπλαξηνχλ ηελ 

εξγαζία ηνπο κε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη λα κελ αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε, νχηε λα 

πηζηεχνπλ πσο κπνξνχλ λα επέκβνπλ θαη λα δξάζνπλ, ζεκαίλεη φηη έρνπλ εμσηεξηθφ θέληξν 

ειέγρνπ (O'Neill et al., 2010). Μ' άιια ιφγηα ζεσξνχλ φηη ν έιεγρνο δελ βξίζθεηαη ζηνλ εαπηφ 

ηνπο αιιά ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (Nowicki et al., 2014).Έηζη ζεσξψληαο φηη δελ ππάξρνπλ 

πνιιά «πεξηζψξηα βειηίσζεο», νη θαηαζηάζεηο θαληάδνπλ κε αλαζηξέςηκεο. Ζ ζηάζε απηή 

ιεηηνπξγεί ζαλ απηφ-εθπιεξνχκελε πξνθεηεία θαη επαιεζεχεη ηηο αληηιήςεηο ηνπο, αθνχ ηνπο 

σζεί ζην λ' απνθχγνπλ λα θαηαπηαζηνχλ κε ζρνιηθά έξγα πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ηελ απνηπρία 

ηελ νπνία ζεσξνχλ δεδνκέλε (Swinson, 2008). Γελ απνκέλεη ινηπφλ ιφγνο λα θηλεηνπνηεζνχλ 

θαη λα θνπηάζνπλ γηα πςειή επίδνζε θαη έηζηεπαιεζεχνληαη θαη ηζρπξνπνηνχληαη νη αξρηθνί ηνπο 

θφβνη (Brandenburg et al., 2014). 
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Ζ απνπζία θηλήηξσλ θαη ε ζρνιηθή απνηπρία επηθέξνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο θαη πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ζηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πνπ ηνπο δηαθνξνπνηνχλ πεξαηηέξσ απφ 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπο θπκαίλεηαη απφ ηελ επηζεηηθφηεηα κέρξη ηελ απάζεηα 

θαη ηελ εζσζηξέθεηα. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπο θαη νη ρακειέο ηνπο 

επηδφζεηο γίλνληαη αηηία ζπρλά λα πεξηζσξηνπνηνχληαη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, λα κελ είλαη 

δεκνθηιείο θαη λα εηζπξάηηνπλ απφξξηςε (Swinson, 2008). Έηζη ν θαζέλαο αληηδξά θαη απαληά κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ απφξξηςε. ε πνιινχο ε πεξηζσξηνπνίεζε γελλά εθξήμεηο ζπκνχ πνπ 

θηάλνπλ σο ηελ επηζεηηθφηεηα (Γξνζηλνχ, 2004), πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ ζην επίθεληξν, ελψ 

άιινη αληίζεηα παξνπζηάδνπλ ηάζεηο απφζπξζεο θαη απνκφλσζεο πξνθεηκέλνπ λα κελ 

εηζπξάηηνπλ η' αξλεηηθά ζρφιηα ηνπ πεξίγπξνπ (Harwell&Jackson, 2014). 

Σα δε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πεξηζζφηεξν σο 

ζπλέπεηα ηνπο, παξεκπνδίδνπλ θαη ηελ νκαιή θνηλσληθή εμέιημε ησλ παηδηψλ απηψλ, φπσο είλαη 

θπζηθφ. Έηζη νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηείλνπλ λ' απνξξίπηνληαη θαη λα ζηεξνχληαη 

απνδνρήο ζε πνζνζηφ ηξηπιάζην απφ εθείλν ησλ ηππηθψλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. Απηφ βέβαηα κπνξεί 

λ‟ απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη νη θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο, πξάγκα πνπ έρεη 

ζαλ ζπλέπεηα λα κελ πηνζεηνχλ ηελ αξκφδνπζα ζπκπεξηθνξά ζε θάζε πεξίζηαζε. πρλά 

εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν επγεληθνί θαη ζπλεξγάζηκνη απ' φζν επηβάιινπλ νη θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο 

θαη ηνπο ιείπεη ε επειημία πξνζαξκνγήο ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Όια απηά θαζηζηνχλ θαηαλνεηφ ην 

γηαηί θάπνηνη είλαη δπλαηφλ λα παξακέλνπλ δίρσο θηιίεο ηφζν ζηελ αξρή φζν θαη ζην ηέινο ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο. πλήζσο πξνζεγγίδνπλ επίζεο παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαζψο 

κνηξάδνληαη ηνλ ίδην θψδηθα επηθνηλσλίαο θαζψο θαη καζεηέο κηθξφηεξσλ ηάμεσλ. Αιιά αθφκα 

θαη ζ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη επαθέο ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν επηθαλεηαθέο θαη δελ δηαθξίλνληαη 

απφ ζηαζεξφηεηα (Schnitzeretal., 2007; Brandenburgetal., 2014). 

χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε, (2011), νη καζεηέο κε δπζιεμία, ζε φπνηα ειηθία θαη αλ 

βξίζθνληαη, ππνρξεψλνληαη λα δίλνπλ έλαλ πνιιαπιφ θαζεκεξηλφ αγψλα. Απφ ηελ κία έρνπλ 

λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνζσπηθέο καζεζηαθέο ηνπο δπζθνιίεο πνπ θαινχληαη λα μεπεξάζνπλ 

θαη απφ ηελ άιιε έρνπλ λα δψζνπλ θαη έλαλ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηo νπνίν είλαη απζηεξά 

δνκεκέλν θαη δελ ππνβνεζά ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο 

πνπ παξνπζηάδνπλ. Σν απνηέιεζκα είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη καζεηέο κε 

δπζιεμία λα απνηπγράλνπλ ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπο θαη έηζη λα επηβαξχλνληαη κε 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα.(Γξνζηλνχ, 2004, Υξεζηάθεο, 

2011). 

Όια ηα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα, γελλνχλ ζηα παηδηά πεξηζζφηεξααξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα παξά ζεηηθά (Schnitzeretal., 2007; Swinson, 2008; O'Neill 
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etal., 2010). ε κηα πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο πνπ ζα έπξεπε λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπο είλαη γεκάηε άγρνο θαη ρακειή 

απηνεθηίκεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο ζχκθσλα κε έξεπλεο (Swinson, 

2008;O'Neill et al., 2010) νη καζεηέο κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα ζε πνζνζηφ 70% 

έρνπλ αξλεηηθή απηφ-αληίιεςε. 

ην ζεκείν απηφ αλαθχνληαη δεηήκαηα δηθαηνζχλεο θαη ίζσλ επθαηξηψλ γηα 

φια ηα παηδηά, θξηηηθήο θαη δηαιφγνπ γχξσ απφ ηε δπλαηφηεηα ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη 

θαη ηέινο κπαίλεη ην ζέκα ηεο έληαμεο σο παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ 

γηα ηζφηηκε θαη ηζάμηα ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε. 

Καζίζηαηαη επηβεβιεκέλε ε εμέηαζε ηεο πηζαλφηεηαο λα δνθηκαζηνχλ θαιέο 

πξαθηηθέο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, ψζηε λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο 

αηνκηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. (Γξνζηλνχ, 2008). 

 

1.6. Αμηνιόγεζε ηωλ παηδηώλ κε Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

 

Καίξην ξφιν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ είλαη ε ιεπηνκεξήο θαη ζσζηή αμηνιφγεζε (ηαζηλφο, 2003). Όηαλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε, ν εμεηαζηήο αλαδεηά έλα ζπγθεθξηκέλν κνηίβν δπζθνιηψλ, 

φπσο δπζθνιίεο ζηελ νξγάλσζε, ζηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα, ζηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ θαη 

πξνβιήκαηα ζηελ κλήκε. Ο εμεηαζηήο εθηφο απφ ηελ αμηνιφγεζε θαη ελ ζπλερεία ηε 

δηάγλσζε, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ εάλ πξφηεηλε ηξφπνπο θαη ζηξαηεγηθέο ψζηε λα κπνξέζεη ν 

καζεηήο λα εληαρζεί ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ νκαιά θαη ππάξμεη πξφνδνο (Reid, 2003). 

Ζ έγθαηξε αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή 

παξάκεηξν γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Όζν λσξίηεξα πξνζδηνξηζηνχλ νη αδπλακίεο ελφο 

καζεηή, ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο λα θαιπθζνχλ νινθιεξσηηθά νη 

εθπαηδεπηηθέο ηνπ αλάγθεο (Υξεζηάθεο, 2006α). 

χκθσλα κε ην λφκν 3699/2008 γηα ηελ εηδηθή αγσγή, ε αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ γίλεηαη 

απφ πνιπεπηζηεκνληθή νκάδα. Ζ νκάδα απηή εμεηάδεη ηε λνεηηθή, ηελ ςπρνινγηθή, ηελ 

θνηλσληθή θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ. Μηα ζσζηή εθηίκεζε ηεο 

καζεζηαθήο θαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα ζθηαγξαθεί πιήξσο ην πξνθίι ηνπ καζεηή. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή ηνπ αηνκηθνχ, ηνπ 

ηαηξηθνχ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ ηνπ παηδηνχ, ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, ηελ 

πεξηγξαθή ησλ γλσζηηθψλ αδπλακηψλ ηνπ θαη ηελ πξφηαζε γηα ην εμαηνκηθεπκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ απαηηείηαη γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο πεξλά απφ πνιιά ζηάδηα (Υξεζηάθεο, 2006α). Καηαξρήλ, 

ν εθπαηδεπηηθφο καδί κε ηνλ εηδηθφ παηδαγσγφ ηνπ ζρνιείνπ εθηηκνχλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

αδπλακίεο ηνπ παηδηνχ θαη απνθαζίδνπλ αλ ζα πξέπεη λα πξνηείλνπλ ηελ αμηνιφγεζή ηνπ απφ 

πνιπεπηζηεκνληθή νκάδα. Αλ ε απφθαζε είλαη ζεηηθή, ελεκεξψλνπλ ην γνλέα ηνπ παηδηνχ, ν 

νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο παξαπνκπήο ηνπ είηε ζην Κέληξν Γηάγλσζεο 

Γηαθνξνδηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΔΓΓΤ) ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν θαηνηθεί είηε ζε 

θάπνηα άιιε αξκφδηα ηαηξνπαηδαγσγηθή ππεξεζία. Δθεί, ν θάζε εηδηθφο ηεο 

πνιπεπηζηεκνληθήο νκάδαο (ςπρνιφγνο, ινγνπεδηθφο, θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, λεπξνιφγνο, 

δάζθαινο γεληθήο αγσγήο θαη δάζθαινο εηδηθήο αγσγήο) «θαιείηαη λα παίμεη ην δηθφ ηνπ 

ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν» (Υαηδερξήζηνπ, 2011). Αξρηθά ν λεπξνιφγνο θάλεη έλα πιήξε 

ηαηξηθφ έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηνχλ νη νξγαληθέο δπζιεηηνπξγίεο. ηε ζπλέρεηα, ν 

ςπρνιφγνο αμηνινγεί ηε λνεκνζχλε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ, ελψ ν 

θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε ηνπ 

παηδηνχ, κέζα απφ ζπλεληεχμεηο κε ηνπο γνλείο. Ο ινγνπεδηθφο εληνπίδεη πηζαλά πξνβιήκαηα 

ιφγνπ ηνπ παηδηνχ (π.ρ. δηαηαξαρέο άξζξσζεο, πξνβιήκαηα θαηάπνζεο θιπ). Σέινο, ν 

δάζθαινο εηδηθήο αγσγήο ζε ζπλεξγαζία κε ην δάζθαιν γεληθήο αγσγήο εθηηκνχλ ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπ παηδηνχ ζηελ αλάγλσζε, ζηελ νξζνγξαθία, ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ, ζηε 

γξαπηή θαη πξνθνξηθή έθθξαζε θαη ζηα καζεκαηηθά. Μέζα απφ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε 

κέινπο, ε πνιπεπηζηεκνληθή νκάδα δηεμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπλνιηθή καζεζηαθή 

θαηάζηαζε ηνπ καζεηή. Αλ απνθαλζεί φηη ην παηδί έρεη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηφηε 

πεξηγξάθεηαη ε ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδεηαη θαη πξνηείλεηαη ην εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα 

δηδαζθαιίαο θαη άιιεο ππεξεζίεο πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

αληηκεηψπηζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (Υξεζηάθεο, 2006α). Όπσο θαη ζηε δηαδηθαζία 

ηεο αμηνιφγεζε, έηζη θαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη ε 

ζπλεξγαζία εηδηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο 

(εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο, εθπαηδεπηηθφο γεληθήο εθπαίδεπζεο, ζρνιηθφο ςπρνιφγνο, 

ζρνιηθφο ζχκβνπινο, θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, εηδηθνί επαγγεικαηίεο θαη γνλείο ηνπ καζεηή). 

Απφ ηε ζπλεξγαζία απηή ζα πξνθχςεη ην πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ ζα είλαη 

πξνζαξκνζκέλν γηα ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή θαη θαηάιιειν γηα ελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αηνκηθψλ δπζθνιηψλ ζηε κάζεζε. 
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Τπάξρνπλ δηάθνξα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ 

δπλαηνηήησλ ελφο καζεηή. Γηαθξίλνληαη ζε ηππηθά θαη άηππα (Πφξπνδαο, 2003). Σα ηππηθά 

εξγαιεία αμηνιφγεζεο είλαη ηα ζηαζκηζκέλα ηεζη ζηα νπνία νη επηδφζεηο ηνπ καζεηή 

ζπγθξίλνληαη κε ηηο επηδφζεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο αληηπξνζσπεπηηθήο νκάδαο καζεηψλ ίδηαο 

ειηθίαο. Σέηνηα πιηθά αμηνιφγεζε, φπσο νη θιίκαθεο «Standford-Binet», «Wechsler», 

«Raven» θαη «Kaufman» ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαηά ηελ δηαθνξνδηάγλσζε ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηα ΚΔΓΓΤ θαη ηα αξκφδηα ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα. χκθσλα κε 

ηε Υαηδερξήζηνπ (2011) ε θιίκαθα ηνπ Wechsler, ν νπνία ζηελ αλαζεψξεζή ηεο 

νλνκάζηεθε θιίκαθα WISC-III, είλαη έλα αηνκηθφ ηεζη πνπ απνηειείηαη απφ 6 ιεθηηθέο θαη 7 

πξαθηηθέο ππνθιίκαθεο θαη αμηνινγεί ην αλαπηπμηαθφ πξνθίι ηνπ εμεηαδφκελνπ. Ζ θιίκαθα 

«Standford-Binet», πνπ είλαη ε ηειεπηαία κηαο ζεηξάο αλαζεσξήζεσλ ηεο θιίκαθαο «Binet-

Simon», είλαη έλα εμεηαζηηθφ πιηθφ πνπ απνηειείηαη απφ 15 ππνθιίκαθεο θαη κεηξά ηε γεληθή 

λνεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ (Υαηδερξήζηνπ 2011). Ζ θιίκαθα «Kaufman» απνηειείηαη 

απφ 16 δνθηκαζίεο ηξηψλ ππνθιηκάθσλ θαη είλαη ηδηαίηεξα γλσζηή επεηδή δίλεη «θιηληθά 

αμηνπνηήζηκεο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ην είδνο ηεο παξέκβαζεο πνπ απαηηείηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε» (Υαηδερξήζηνπ, 2011). Σέινο, ε θιίκαθα «Raven» απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο 

θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο θαη αμηνινγεί ην γεληθφ λνεηηθφ παξάγνληα (Υαηδερξήζηνπ 2011). 

Άιια ηππηθά εξγαιεία, φπσο είλαη ην «Αζελά» ηεζη (πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο 

Παξαζθεπφπνπιν, Καιαληδή θαη Γηαλίηζα ην 1999), ην «ηεζη Αλίρλεπζεο ηεο Αλαγλσζηηθήο 

Ηθαλφηεηαο γηα καζεηέο Β', Γ' θαη Γ' δεκνηηθνχ» (πνπ δεκηνχξγεζε ε Σάθα ην 1995) θαη ην 

«Σεζη Αλαγλσζηηθήο Ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ Γ' ηάμεο δεκνηηθνχ έσο θαη Α' ηάμεο 

γπκλαζίνπ» (πνπ δεκηνχξγεζε ε Σξίγθα ην 2004), κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Lawrence&Carter (1999) πνπ δεκνζηεχηεθε 

ζην άξζξν «Theidentificationandassessmentofdyslexia. Classteachers' 

perceptionsoftheusefulnessofdyslexiascreeningtestforseventoeightyear-oldpupils», ην 

DyslexiaScreeningTest (DST) κπνξεί, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην δάζθαιν γηα λα 

αμηνινγήζεη ηα παηδηά φιεο ηεο ηάμεο θαη λα δηαθξίλεη πεξηπηψζεηο δπζιεμίαο ζε καζεηέο 

επηά (7) ή νρηψ (8) ρξφλσλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη άηππα κέζα αμηνιφγεζεο, πνπ 

κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη κε βάζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ηάμεο 

ηνπ καζεηή. Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ην 1996 δεκηνχξγεζε ηηο «Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ 

Γεμηνηήησλ», νη νπνίεο βαζίδνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη εηδηθφηεξα ζηε Μαζεζηαθή Δηνηκφηεηα. ε 

απηφλ ηνλ θαηάινγν, ν εθπαηδεπηηθφο ζεκεηψλεη φζα ην παηδί κπνξεί θαη φζα δελ κπνξεί λα 
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θάλεη αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηελ ηάμε ζηελ νπνία θνηηά (Τπ.Δ.Π.Θ.-Π.Η., 2009). Ο 

Πφξπνδαο (2003) επηζεκαίλεη φηη ηα άηππα κέζα αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ηνπ παηδηνχ έρνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, κηαο θαη 

«κεηψλνπλ ην άγρνο θαη ηηο θνβίεο ησλ παηδηψλ ιφγσ ηνπ κε επίζεκνπ ραξαθηήξα ηνπο, 

κπνξνχλ λα γίλνληαη ζπρλά θαη γίλνληαη απφ έλα άηνκν νηθείν ζην καζεηή». Ζ 

Υαηδερξήζηνπ (2011) ζεκεηψλεη φηη γηα κηα απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε είλαη απαξαίηεην 

λα ππάξρεη πνηθηιία ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ζηηο νπνίεο λα πεξηιακβάλνληαη ηππηθά 

(ζηαζκηζκέλα ηεζη, αληηθεηκεληθέο θιίκαθεο βαζκνιφγεζεο θιπ) θαη άηππα κέζα 

(αμηνιφγεζε κε βάζε ην ζρνιηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αλάιπζε ησλ ιαζψλ πνπ θάλεη ν 

καζεηήο θιπ). 

Σξεηο είλαη νη θχξηεο δηαγλσζηηθέο κέζνδνη (Πφξπνδαο, 1992): 

1. Απνθιεηζκφο άιισλ παξαγφλησλ πνπ πηζαλφηαηα ζπλδένληαη κε αλαγλσζηηθή  

αληθαλφηεηα (πρ: λνεηηθή ειηθία, καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, κείδνλα πξνβιήκαηα  

ζπκπεξηθνξάο, ειιηπήο θνίηεζε) 

2. Έκκεζε δηαγλσζηηθή κέζνδνο πνπ βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο νη νπνίεο  

πξνέξρνληαη απφ ςπρνκεηξηθέο θαη ςπρνγισζζηθέο κεηξήζεηο (ηεζη) 

3. Άκεζε δηαγλσζηηθή κέζνδνο πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ αλαγλσζηηθψλ θαη  

νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ ηνπ παηδηνχ  θαη ζηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ θαηάζηαζε ησλ  

επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ. 
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2
ν
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (Α.Π.. – Π.Α.Π.Δ.Α.) 

 

2.1. Η έλλνηα ηεο Γηδαθηηθήο 

 

Ζ Γηδαθηηθή, φξνο πνπ γηα πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Ratichius, σο θιάδνο 

ηεο παηδαγσγηθήο, είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα πξνβιήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο, 

θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα καζεηψλ κε πνηθίια εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα (Γξνζηλνχ, 

2014).  

Ζ Γηδαθηηθή ζπληζηά έλαλ φξν πεξίπινθν γηα ηνλ νπνίν έρνπλ δνζεί πνιινί νξηζκνί 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί. Ζ Γηδαθηηθή ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ηεο 

δηδαζθαιίαο. Ζ δηδαζθαιία απνηειεί εμίζνπ κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία, κνλαδηθή θάζε θνξά 

θαη ζπληειείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη θαλφλεο. Κιάδνο ηεο Γεληθήο 

Γηδαθηηθήο απνηειεί ε Δηδηθή Γηδαθηηθή. Ο φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ ελαζρφιεζε κε 

επηκέξνπο πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο φπσο απηά ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ή αλαπεξίεο. Ζ Δηδηθή Γηδαθηηθή ρξεζηκνπνηεί εμεηδηθεπκέλεο έλλνηεο γηα λα 

πξνζεγγίζεη θαη λα νξγαλψζεη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο κε Δηδηθέο 

Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (ΔΔΑ). Με ηνλ φξν Άηνκα κε ΔΔΑ γίλεηαη αλαθνξά ζηα άηνκα 

εθείλα πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο εμαηηίαο 

ζσκαηηθψλ, δηαλνεηηθψλ, ςπρνινγηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ. 

(Γξνζηλνχ, 2014). 

 Σν ζεκείν δηαθνξάο κεηαμχ Γεληθήο Γηδαθηηθήο θαη Δηδηθήο Γηδαθηηθήο έγθεηηαη ζην φηη 

ε Γεληθή Γηδαθηηθή αλαθέξεηαη ζηα πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο θαη βαζίδεηαη ζε αξρέο θαη 

αμίεο, ελψ ε Δηδηθή εζηηάδεη ζηα επηκέξνπο πξνβιήκαηα θαη επηρεηξεί κέζσ ηνπ ηνρεπκέλνπ 

Αηνκηθνχ Γηδαθηηθνχ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(.Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α.Δ.) λα ππνζηεξίμεη έκπξαθηα θαη βησκαηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

δηδαζθαιία. (Γξνζηλνχ, 2014).  
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2.2. Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα (ΠΑΠΔΑ-Α.Π..) θαη ζρέζε κεηαμύ ηωλ 

Γεληθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε δηδαζθαιία Δηδηθήο Αγσγήο δηαρσξίδεηαη απφ ηε 

δηδαζθαιία ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ πξψηε απνηειεί επηζηεκνληθφ θιάδν πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη ηξφπνπο, ζε αληίζεζε κε ηε δεχηεξε πνπ απνηειεί ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ παξέρεηαη ζε άηνκα κε κεηνλεμίεο, νξηνζεηείηαη ρξνληθά θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηηο δεμηφηεηεο (Γξνζηλνχ, 2014). Παξά ην γεγνλφο φηη θαηαγξάθεηαη κηα 

δηαθνξά αλάκεζά ηνπο, απψηεξνο ζθνπφο θαη ησλ δχν είλαη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο κε 

κεηνλεμίεο λα μεπεξάζνπλ ηηο φπνηεο δπζθνιίεο ηνπο θαη λα εληαρζνχλ επηηπρψο ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπο απνηειεί ν ζπλδπαζκφο επειημίαο θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο. 

Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο δελ δηαθέξεη πνιχ απφ ηνλ ζθνπφ ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο θαζψο ην θνηλφ ζεκείν θαη ησλ δχν εληνπίδεηαη ζηνλ άλζξσπν θαη ηελ αλάγθε 

εζηθνπνίεζεο θαη θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ. Ζ κφλε κεηξήζηκε δηαθνξά παξαηεξείηαη ζην 

βαζκφ επίηεπμεο ηνπ ζθνπνχ απηνχ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

θαηαθηεζνχλ κε επηηπρία νη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο. Σα παηδηά ρσξίο δπζθνιίεο 

αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο, θαηαθηνχλ γλψζεηο θαη δηακνξθψλνπλ ζηάζεηο δσήο κε 

έλαλ απηφκαην ηξφπν, νκαιά. Αληίζεηα ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ 

ειιείςεηο ζε απηνχο ηνπο κεραληζκνχο, γεγνλφο πνπ ηα ζέηεη ζε δπζρεξή ζέζε αλ δελ 

εθπαηδεπηνχλ θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά κέζα απφ πξνγξάκκαηα πνπ είλαη 

απνθιεηζηηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. ε απηφ ην ζεκείν θαη έρνληαο 

αθνπγθξαζηεί ην πξφβιεκα απηψλ ησλ καζεηψλ ε εηδηθή αγσγή ζθνπφ έρεη λα πξνεηνηκάζεη 

ην παηδί λα ζπκκεηάζρεη ζε φια ηα επίπεδα δξάζεο ηεο θνηλσλίαο, λα απνθηήζεη γλψζεηο, 

ζηάζεηο, εκπεηξίεο, απηνλνκία, λα αλαπηχμεη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο θαη φια απηά ζην 

κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ (Υξεζηάθεο, 2006) (Φξαγθνχιε, 2014).   

Ζ Δηδηθή Αγσγή ζρεηίδεηαη κε ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη ηξφπνπο. Καη ηα ηξία ζηνηρεία 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ΠΑΠΔΑ. Μεξηθέο απφ ηηο ζηάζεηο πνπ δηδάζθνληαη νη 

καζεηέο είλαη ε απηνπεηζαξρία, ε απηνεθηίκεζε, ε απνδνρή ησλ άιισλ, ε ηηκηφηεηα, ε 

ρξεζηκφηεηα, ε απηνηδέα θ.α. Ζ ζπκπεξηθνξά ή αιιηψο δηδαθηηθφο ζηφρνο είλαη απφ ηα πην 

βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ζηε δεκηνπξγία ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ πεξηγξαθή ηνπ 

δηδαθηηθνχ ζηφρνπ, ε θαηαγξαθή δειαδή ηνπ ηη πξέπεη λα κάζεη ν καζεηήο, είλαη δχζθνιε 

δηαδηθαζία θαη απαηηεί επαξθή εκπεηξία θαη θαηάξηηζε εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
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πλδπαζηηθά κε ηα αλσηέξσ ιεηηνπξγεί θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία αμηνινγείηαη θαη θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα (Υξεζηάθεο, 2013). Γηα λα είλαη επηηπρήο θαη πιήξεο κηα δηδαθηηθή εξγαζία ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ιακβάλεη ρψξα θαη πινπνηείηαη 

θάζε θνξά. εκαληηθφ παξάγνληα ζε απηφ δηαδξακαηίδεη ν εθπαηδεπηηθφο, ν ζεκαληηθφηεξνο 

ίζνο θξίθνο απηήο ηεο αιπζίδαο. Ο ξφινο ηνπ αιιάδεη πεξηερφκελν θαζψο δελ είλαη πιένλ 

εθείλνο πνπ παξνπζηάδεη ηε γλψζε, αιιά εθείλνο πνπ δηδάζθεη πσο θαηαθηηέηαη ε γλψζε 

(Σζηλαξέιεο, 2003). ε απηφλ έρνπλ ελαπνζέζεη ηηο ειπίδεο ηνπο γνλείο θαη καζεηέο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα είλαη πιήξσο εθπαηδεπκέλνο θαη θαηαξηηζκέλνο, λα είλαη γλψζηεο 

ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ, ησλ ηερληθψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο γη‟ απηφλ 

ην ζθνπφ θαη ην πξνθίι ησλ καζεηψλ γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδεηαη ην πξφγξακκα 

(Υξεζηάθεο, 2013).  

ηνλ αληίπνδα ε δηδαζθαιία ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο εζηηάδεη ζηηο ππάξρνπζεο δεμηφηεηεο 

ησλ καζεηψλ κε κεηνλεμίεο πνπ είλαη αλαγθαίν λα ιακβάλνληαη ππφςηλ θαηά ηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία, ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη ζηηο παληφο είδνπο δεμηφηεηεο πνπ 

πξέπεη λα θαηαθηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο. Οη δεμηφηεηεο απνηεινχλ κηα θαηεγνξία απφ κφλεο 

ηνπο θαη ρσξίδνληαη ζε επηκέξνπο πεξηνρέο, θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα αλαγθψλ ελφο 

αηφκνπ. πλνπηηθά θάπνηεο είλαη νη αληηιεπηηθέο (φξαζε, αθνή, γεχζε), νη λνεηηθέο 

(παξαηήξεζε, κέηξεζε), νη θνηλσληθέο (απηνεμππεξέηεζε, απνδνρή ησλ άιισλ), νη θηλεηηθέο 

αιιά θαη νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο (Υξεζηάθεο, 2013). Παξφια απηά ην θνηλφ ζεκείν 

αλαθνξάο θαη ησλ δχν έγθεηληαη ζην γεγνλφο φηη, νη θάζε είδνπο δηαθνξνπνηήζεηο νθείινπλ 

λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζε απηέο 

δηαηεξψληαο ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηεο αγσγήο πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ νιφπιεπξε 

βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηδηψλ πάληνηε ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

αλάγθεο ηνπο (Σζηλαξέιεο, 2003). 

Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη θνηλφο γηα φια ηα παηδηά κε θαη ρσξίο δπζθνιίεο 

θαη κπνξεί λα ζπλνςηζηεί κε ηνπο φξνπο θνηλσληθνπνίεζε θαη εζηθνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ. 

θνπφο ηνπ ΠΑΠΔΑ είλαη « ε ππνζηήξημε ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο 

(ΑΜΔΑ), ψζηε λα πξναρζνχλ ζσκαηηθά, λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά, εζηθά θαη 

αηζζεηηθά ζην βαζκφ πνπ νη δπλαηφηεηέο ηνπο επηηξέπνπλ θαη ηειηθά λα εληαρζνχλ ζην 

ζρνιηθφ θαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κέζα ζε θιίκα ηζνηηκίαο, ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη 

ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο». Ζ δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε 

θαη ρσξίο δπζθνιίεο ζε φ, ηη αθνξά ην ζθνπφ ηνπ Α.Π. έγθεηηαη ζην βαζκφ επίηεπμεο ηνπ θαη 

ζηνλ ηξφπν θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ (Υξεζηάθεο, 



32 
 

2013). Δλ νιίγνηο, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (ΑΠ) ή πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη έλαο καθξχο 

θαηάινγνο ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, έλαο νδεγφο, πνπ πεξηέρεη κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη ηάμε 

φια φζα ην ζρνιείν θαη ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα μέξνπλ, γηα λα δηδάμνπλ απνηειεζκαηηθά 

ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Απφ ηνλ θαηάινγν απηφ ν 

εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη θάζε θνξά ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηα δηδαθηηθά ηνπ 

πξνγξάκκαηα, γηα λα βνεζήζεη ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο πνπ εθπαηδεχεη λα αλαπηχμνπλ ηηο 

ηθαλφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ζηάζεηο θ.η.ι. πνπ ρξεηάδνληαη ψζηε λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηε 

δσή ηνπ ελήιηθα (Υξεζηάθεο, 2013). Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ γεληθψλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ, ν εθπαηδεπηηθφο επηβνεζείηαη απφ ην ΠΑΠΔΑ θαζφηη ζε απηφ γίλεηαη μεθάζαξε 

αλαθνξά ζηηο βαζηθέο ζρνιηθέο θαη αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο πνπ αλακέλεηαη λα απνθηήζεη ην 

άηνκν κε ΔΔΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη νη καζεηέο αλακέλεηαη λα θαηαθηήζνπλ 

ηνπο κεραληζκνχο αλάγλσζεο, γξαθήο θαη θαηαλφεζεο θεηκέλνπ, λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη πξάμεηο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο γηα 

ηελ ζρνιηθή θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε (Γξνζηλνχ & al., 2009).  

 Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην εθπφλεζε πξφζθαηα Δληαίν Γηαζεκαηηθφ Πιαίζην πνπδψλ 

(ΓΔΠΠ) θαη λέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (ΑΠ). Ζ πξνζπάζεηα απηή έγηλε γηα 

λα ελαξκνληζηνχλ ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο κε ηα θαηλνχξγηα 

δεδνκέλα ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο, ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο αιιά 

θαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο γηα έληαμε θαη ηζφηηκε εθπαίδεπζε ζε έλα εληαίν ζρνιείν. Γηα πξψηε θνξά 

ζηα πξνγξάκκαηα απηά γίλνληαη αξθεηέο αλαθνξέο ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο 

(ΤΠΔΠΘ-Π.Η., 2004). Σα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα ζρεηίδνληαη κε ηε γεληθή δηδαθηηθή γηα ηα 

άηνκα κε ΔΔΑ. Παξφια απηά, θαη ελψ δεκηνπξγνχληαη θάπνηεο επλντθέο ζπλζήθεο ζην γεληθφ 

ζρνιείν, νη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο ρσξίο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ή δηαθνξνπνηεκέλα 

ΑΠ ζπλαληνχλ ηεξάζηηα εκπφδηα ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο. Σν Π.Η. αληαπνθξηλφκελν ζηηο 

παξαπάλσ αλάγθεο ηνπ ρψξνπ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο αλέιαβε ηε κειέηε θαη εθπφλεζε / 

πξνζαξκνγή Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΑΠ) γηα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΤΠΔΠΘ-Π.Η., 2004). Σα πξνγξάκκαηα απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εηδηθή δηδαθηηθή γηα ηα άηνκα κε ΔΔΑ. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο είλαη επέιηθηα, ελψ παξέρνληαη παξάιιεια 

θαη δηαθνξνπνηεκέλα ή εηδηθά ΑΠ γηα θάζε θαηεγνξία καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο (ΤΠΔΠΘ-Π.Η., 2004). ην παξαπάλσ πιαίζην, 

ζπληάρζεθε ην Πεηξακαηηθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα γηα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. 

Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 
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αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο, κλεκνληθέο ιεηηνπξγίεο, γξαθηθφο ρψξνο, αλαγλσζηηθή ιεηηνπξγία, 

καζεζηαθέο ζηα Μαζεκαηηθά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δπζιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, 

ζπκπεξηθνξά- ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε (Μαξθάθεο & Γξνζηλνχ, 2001).  

Σν ΠΑΠΔΑ πνπ πεξηγξάθεθε αλσηέξσ είλαη έλα γεληθφ πιαίζην ην νπνίν έρεη εθαξκνγή 

γηα φια ηα παηδηά κε ΔΔΑ, αλεμάξηεηα απφ ηηο αηνκηθέο ή ηηο ελδναηνκηθέο δηαθνξέο πνπ 

απηά παξνπζηάδνπλ. Χζηφζν, είλαη ζαθέο φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα φια 

ηα παηδηά φπσο είλαη πξνζδηνξηζκέλν αθξηβψο. πλεπψο, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη θάζε θνξά 

λα επηιέγεη ην πιηθφ πνπ ζεσξεί ρξήζηκν θαη αλαγθαίν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ παηδηψλ. σζηή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ΠΑΠΔΑ ζεκαίλεη φηη θάζε 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα κπνξεί, κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ πνπ 

εθπαηδεχεη θαη ην επίζεκν ΑΠ εηδηθήο αγσγήο, λα ζρεδηάδεη ην εηήζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ηεο νκάδαο ηνπ. Σν πξφγξακκα απηφ πεξηιακβάλεη χιε απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ ΠΑΠΔΑ, 

νξγαλσκέλε ζε γεληθέο ελφηεηεο (Υξεζηάθεο, 2013). Ζ επηινγή ηνπ πιηθνχ πνπ ζα δηδάμεη ν 

εθπαηδεπηηθφο έλα δηδαθηηθφ έηνο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ εηήζηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

αζθαιψο δίλεη ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ ηεο δηδαθηηθήο ηνπ εξγαζίαο. Χζηφζν, θαη πάιη 

ππάξρεη ν θίλδπλνο λα είλαη αξθεηά επξχ ην πιαίζην ηνπ πιηθνχ θαη ν εθπαηδεπηηθφο λα 

πεξηπιέθεηαη θαη λα έρεη δπζθνιίεο ζηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ δηδαζθαιίαο. Μηα πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο νδεγεί ζην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα. Σν πξφγξακκα 

απηφ είλαη πνιχ θνληά ζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα θαη πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθή θαηαγξαθή ηεο 

δηδαθηηθήο εξγαζίαο ησλ πέληε εκεξψλ ηεο εβδνκάδαο. Σν εβδνκαδηαίν πξφγξακκα κπνξεί λα 

έρεη σο θεληξηθφ ππξήλα κηα ελφηεηα θαη γχξσ απφ απηή λα ζπλπθαίλνληαη νη δηδαθηηθνί 

ζηφρνη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εκεξήζησλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ (Υξεζηάθεο, 2013). 

 

2.3. Η καζεζηαθή εηνηκόηεηα ηνπ καζεηή θαη .Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α.Δ. 

 

Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ην νπνίν θπκαίλεηαη απφ 10 έσο 20%, 

δπζθνιεχεηαη ή αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Καη απηφ γηαηί ηα 

παηδηά θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε εξεζίζκαηα, λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θηλεηνπνηψληαο ηθαλφηεηεο θαη 

ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο δελ έρνπλ επαξθψο αλαπηπρηεί. Ζ εηνηκφηεηα είλαη έλαο 

πνιπδηάζηαζηαηνο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη 

δηαθξίλεηαη ζηε καζεζηαθή θαη ζηε ζρνιηθή εηνηκφηεηα. Ζ καζεζηαθή εηνηκφηεηα 

πεξηιακβάλεη θπξίσο ηε δηαλνεηηθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηε ζσκαηηθή 
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εηνηκφηεηα ηνπ παηδηνχ λα δερηεί, λα επεμεξγαζηεί θαη λα αμηνπνηήζεη ηα εξεζίζκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ ζρνιηθή εηνηκφηεηα αλαθέξεηαη ζηε θάζε πξνεηνηκαζίαο ηνπ παηδηνχ γηα 

λα απνθηήζεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη λα δηακνξθψζεη ζηάζεηο νη νπνίεο ζα ην βνεζήζνπλ 

λα πξνζαξκνζηεί απξφζθνπηα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Χζηφζν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε εηνηκφηεηα 

γηα κάζεζε δελ είλαη ζέκα κφλν βηνινγηθήο σξίκαλζεο αιιά επεξεάδεηαη νπζηαζηηθά απφ ηνλ 

πινχην ή ηελ ζηέξεζε ησλ πξψησλ εξεζηζκάησλ θαη απφ ηελ πξνζρνιηθή εμάζθεζε. Δίλαη 

ινηπφλ ζαθέο φηη ε εηνηκφηεηα ηνπ παηδηνχ γηα κάζεζε θαη θνηλσληθή ηνπ πξνζαξκνγή έρεη 

θεθαιαηψδε ζεκαζία γηα ηε κεηέπεηηα καζεζηαθή ηνπ θαξηέξα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζρνιηθή 

εηνηκφηεηα επεξεάδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη απαηηείηαη λα ππνζηεξηρζεί κε 

θαηάιιεια δνκεκέλα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα (Γξνζηλνχ & al., 2009) 

Ζ ρνιηθή εηνηκφηεηα επηρεηξεί ηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηεο ππνζηήξημεο ησλ αλαπηπμηαθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη, θπξίσο ζην θνκκάηη ηεο πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο, επηθεληξψλεηαη 

ζηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ην απηνζπλαίζζεκα, ηηο ζρέζεηο θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

άιινπο. Σν βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Δ.Α.Δ, Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο. Οη 

εηδηθφηεξνη ζθνπνί ηνπ ΠΑΠΔΑ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο πεξηνρέο α)ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο, 

β)βαζηθέο ζρνιηθέο θαη αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, γ)θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη πξνζαξκνγή ζην 

πεξηβάιινλ, δ)δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη ε)πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα. 

Γηα ηε ρνιηθή Δηνηκφηεηα ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη είλαη, λα κπνξνχλ ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ 

ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ή κε άιιεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο, 

λα αλαπηχμνπλ ςπρνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο, λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο λνεηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο, λα 

νξγαλψζνπλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν θαη λα απνθηήζνπλ εηνηκφηεηα γηα ηελ νκαιή 

εηζαγσγή ηνπο ζηηο βαζηθέο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο. 

ηηο βαζηθέο ζρνιηθέο θαη αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο θαηαηάζζνληαη νη κεραληζκνί αλάγλσζεο 

γξαθήο θαη θαηαλφεζεο θεηκέλνπ, νη βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη πξάμεηο θαη νη ζρνιηθέο 

δεμηφηεηεο γηα ηελ ζρνιηθή θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε. 

Ζ αλάπηπμε ησλ Κνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ επηηπγράλεηαη 

φηαλ ηα παηδηά γλσξίδνπλ ην θπζηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, φηαλ απνδέρνληαη 

ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη γίλνληαη απνδεθηά απφ απηφ, θαη φηαλ θηάζνπλ ζην αλψηεξν δπλαηφ 

επίπεδν απηνλνκίαο. 

Καη ζηελ Πξνεπαγγεικαηηθή Δηνηκφηεηα θαηαηάζζνληαη ζηφρνη πνπ επηηπγράλνπλ ηελ 

νξγάλσζε ηεο πξνζσπηθφηεηά ηνπο, ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηψλ ηνπο, 

ηελ αλάπηπμε πξνεπαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ην επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 
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Χο απνηέιεζκα ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, θξίλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο αηνκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

καζεηή. Υξήζηκε θξίλεηαη εδψ ε ιεπηνκεξέζηεξε πεξηγξαθή ηνπ αξθηηθφιεμνπ 

.Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α.Δ., θαζψο ζε απηφ βαζίδεηαη ε δφκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ καζεηή κε 

ΔΔΑ.  

πγθεθξηκέλα, ν φξνο «ηνρεπκέλν» αλαθέξεηαη ζην ιεηηνπξγηθφ θαη ξεαιηζηηθφ ζηφρν 

πνπ εμππεξεηεί ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο εκκνλέο ηνπ, ην ξπζκφ 

θαη ην ρξφλν κε ηνλ νπνίν επηηειεί λνεηηθέο επεμεξγαζίεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

αληαπεμέιζεη ζε έλα λνεηηθφ έξγν θαη ηειηθά λα κάζεη. Σν ζηνρεπκέλν πξφγξακκα νξίδεηαη 

κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Δθηίκεζε ησλ απνθιίζεσλ σο πξνο ηηο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ην 

παηδί απφ ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο. 

 Πξφλνηα γηα παξνρή αηνκηθήο/νκαδηθήο δηδαζθαιίαο θαη πξνζηαηεπκέλνπ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο. 

 Καηαγξαθή ηεο Γηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Αλαζηνραζκνχ.  

 Οξηζκφ θξηηεξίσλ επηηπρίαο θαη ζπλαθφινπζσλ ακνηβψλ.  

 Υξνλνδηάγξακκα δηδαζθαιίαο, δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ κε 

ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη ηα αληίζηνηρα δηδαθηηθά βήκαηα πνπ αθνινπζνχκε 

(ηεκαρηνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ). 

 Δπηινγή απφ ηηο πεξηνρέο ησλ Γξαζηεξηνηήησλ Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο 

(Πξνθνξηθφο Λφγνο, Φπρνθηλεηηθφηεηα, Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο, πλαηζζεκαηηθή 

Οξγάλσζε) θαη ηηο πεξηνρέο ησλ Βαζηθψλ Αθαδεκατθψλ Γεμηνηήησλ (αλάγλσζε, 

θαηαλφεζε, γξαθή, καζεκαηηθά). 

 Καηάξηηζε εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ έληαμε ηνπ παηδηνχ ζε έλα επξχηεξν 

πιαίζην θαη αλάπηπμε ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο (ζπλεξγαζία κε 

γνλείο/ινγνζεξαπεπηέο κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ παηδηνχ θαη ζην ζπίηη). 

 Δπηζήκαλζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. (Γξνζηλνχ, 

2014)  

Ο φξνο «Γνκεκέλν» νξίδεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο δνκήο, ηνπ εληαμηαθνχ πιαηζίνπ 

θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ βησκάησλ ηνπ παηδηνχ κε ΔΔΑ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πξφγξακκα 

πνπ ζα θαηαξηηζηεί ζα πεξηιακβάλεη βήκαηα θιηκαθσηήο δπζθνιίαο πξνθεηκέλνπ ε 

απνθηεκέλε δεμηφηεηα λα κπαίλεη ζε ηεξαξρία δεμηνηήησλ. Δπηπξφζζεηα, είλαη ζεκαληηθφ απφ 

κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα δηαηππψλεη θαηαλνεηά ηηο νδεγίεο ζην παηδί, ε δηαδνρή ησλ 

νπνίσλ ζα βαζίδεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (ΠΑΠΔΑ, ΑΠ, ΓΔΠΠ) θαη ζα νδεγεί ζηελ 
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νινθιήξσζε ηεο δεμηφηεηαο εθφζνλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο δηαδνρήο έρνπλ δνκηθή 

ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο (Γξνζηλνχ, 2014). 

 Όζνλ αθνξά ηνλ φξν «Δληαμηαθφ» ζέηεη σο βαζηθή ηνπ πξνυπφζεζε ηελ εληαηηθή 

πξνεηνηκαζία ηνπ ππφ έληαμε καζεηή, ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ εληαμηαθνχ ζρνιείνπ πνπ ζα 

ηνλ ππνδερηνχλ θαη ησλ γνληψλ ηνπ καζεηή πνπ επηζπκνχλ ην παηδί ηνπο λα ελζσκαησζεί ζε 

έλα γεληθφ/ζπκβαηηθφ ζρνιείν. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν δηδαθηηθφο ζηφρνο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ έληαμε, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία νθείινπλ λα 

είλαη εθνδηαζκέλνη κε φια εθείλα ηα αλαγθαία πξνζφληα γηα ην ζρεδηαζκφ αιιά θαη ηελ 

εθηέιεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο επίζεο ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη 

λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ (Γξνζηλνχ, 

2014). 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ αηνκηθνχ θαθέινπ απνηειεί κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε δηαδηθαζία ηελ 

νπνία επηβάιιεηαη λα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα πξφγξακκα 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή κε ζθνπφ λα πξναρζεί 

ζσκαηηθά, λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά, εζηθά θαη αηζζεηηθά, γεγνλφο πνπ νδεγεί 

ζηελ νκαιή έληαμε ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Υξεζηάθεο, 2013). 

Απνιχησο απαξαίηεηε είλαη ε ζπζρέηηζε ηνπ Αηνκηθνχ Φαθέινπ κε ην αηνκηθφ δνκεκέλν 

πξφγξακκα δηδαζθαιίαο πνπ παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο φπσο απηέο γίλνληαη 

απνδεθηέο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο (Γξνζηλνχ, 2014). Ζ ζεκαζία ηνπ 

αηνκηθνχ θαθέινπ είλαη θεθαιαηψδεο. Σα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ φκσο γηα ηελ έλλνηα 

ηνπ αηνκηθνχ δηδαθηηθνχ έξγνπ είλαη πνιιά θαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Δίλαη επξέσο γλσζηφ θαη 

απνδεθηφ φηη ηα άηνκα κε κεηνλεμίεο αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

γεληθνχ ζρνιείνπ θαη ζηα γεληθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ ηα δηέπνπλ. χκθσλα κε ηα φζα 

αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ ν Philip Chavaroche, ζηε ρξήζε ησλ ελλνηψλ «απηνλνκία, πξφνδνο» 

ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα αλαγθάδνπκε ην πξφζσπν ζε έλα θαλνληζηηθφ πξφγξακκα 

δηδαζθαιίαο ζην νπνίν πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί (Γξνζηλνχ, 2014). Δπνκέλσο, γηα λα 

εθπαηδεπηνχλ νη καζεηέο θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά θξίλνληαη αλαγθαίεο νη 

πξνζαξκνγέο ηφζν ζην πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη ζην πξφγξακκα, φζν θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο 

δηδαζθαιίαο. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ηελ απελνρνπνίεζε ηνπ παηδηνχ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη δπζθνιίεο θαη ηελ ελνρνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 

βάξνο πέθηεη ζηηο πιάηεο ηεο πνιηηείαο, ηνπ ζρνιείνπ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνζσπηθνχ 

άιισλ εηδηθνηήησλ νη νπνίνη ελσκέλνη πξέπεη λα αθνπγθξαζηνχλ ην πξφβιεκα θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξνγξάκκαηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ απηψλ 

(Υξεζηάθεο, 2013). Δίλαη αδχλαην λα παξαθάκςεη θαλείο ηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 
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απφ φζα έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη ζηηγκήο. Ση ελλννχκε φηαλ ιέκε πξνζαξκνζκέλα 

πξνγξάκκαηα, πσο ζρεδηάδνληαη, απφ πνηνπο, ηη πεξηιακβάλνπλ. Πξψηα-πξψηα ζην ζρνιείν 

γίλεηαη ρξήζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ελφο νδεγνχ ηνλ νπνίν ζπκβνπιεχεηαη ν 

εθπαηδεπηηθφο γηα λα ζρεδηάζεη ηε δηδαθηηθή ηνπ εξγαζία. Γηα ηα άηνκα κε κεηνλεμίεο ηζρχεη 

ην Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ πέληε 

θεληξηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα ζρεδηάζεη ηνπο ζηφρνπο 

ζηνπο νπνίνπο ζα ζηεξηρηεί ε δηδαθηηθή ηνπ εξγαζία (Υξεζηάθεο, 2013). Αμηνζεκείσην 

είλαη, φηη γηα ηελ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο είλαη αλέθηθην λα εξγάδεηαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ν εθπαηδεπηηθφο. Παξάιιεια εξγάδνληαη γηα ηνλ ίδην ζθνπφ θαη άιιεο εηδηθφηεηεο, φπσο 

ινγνζεξαπεπηέο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ςπρνιφγνη θ.α. αιιά θαη νη γνλείο. Σν πην ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ δνκεκέλσλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ν 

ρξεζηκνζεξηθφο ηνπο ραξαθηήξαο αθνχ θάζε παξέκβαζε απνζθνπεί ζηελ πξνεηνηκαζία γηα 

ηελ ελήιηθε δσή (Υξεζηάθεο, 2006). Όπσο φια ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ 

ηνκέα πξνπφλεζεο αλζξψπσλ ηελ ψξα πνπ βηψλνπλ επάισηεο θαηαζηάζεηο, ην αηνκηθφ- 

κεκνλσκέλν έξγν θαη ε ρξήζε ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη αληηθείκελν αλάιπζεο θαη θξηηηθήο γηα 

λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο πνπ παξακνλεχεη απφ ηελ παληνδπλακία πνπ ραξαθηεξίδεη 

επαγγεικαηίεο ή ζπγγελείο (Γξνζηλνχ, 2014). Γηα λα επηηεπρζνχλ φια φζα πξναλαθέξζεθαλ, 

πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο άηππεο θπξίσο παηδαγσγηθέο αμηνινγήζεηο είλαη ε παξαηήξεζε ησλ 

καζεηψλ. Οη δάζθαινη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαηεξνχλ θαζεκεξηλά ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ παηδηψλ είηε γηα λα απνθηήζνπλ κηα γεληθή εηθφλα ηεο ηάμεο, είηε γηα λα αμηνινγήζνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο (Αβξακίδεο, 2006).  

 

2.4. Η ζρνιηθή έληαμε καζεηή κε Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιχο ιφγνο γίλεηαη γηα ηελ ηδέα πνπ πξνσζείηαη απφ φιεο νη ρψξεο 

θαη αθνξά ην έλα ζρνιείν γηα φινπο (ΤΠΔΠΘ-Π.Η., 2009). Δλ ζπλερεία ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

είλαη ρξήζηκν λα δηεπθξηληζηεί φηη, γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο είλαη απνιχησο 

απαξαίηεηνο ν ζπλδπαζκφο εθπαηδεπηηθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη θνηλσληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 

ψζηε λα θαιπθζνχλ θαη νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο, παηδηψλ δειαδή πνπ 

δηαθέξνπλ απφ ην κέζν φξν ζηα λνεηηθά θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αηζζεηεξηαθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

(Υξεζηάθεο, 2006). Απηφο είλαη θαη ν ζθνπφο ηεο εηδηθήο δηδαθηηθήο, ε νπνία σο θιάδνο ηεο 

γεληθήο δηδαθηηθήο αζρνιείηαη κε επηκέξνπο πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο ζηα νπνία απαηηείηαη ε 
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ιήςε κέηξσλ ψζηε λα εθπαηδεπηνχλ θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά νη καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

Τπάξρνπλ φκσο παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ ιίγν πην έληνλα πξνβιήκαηα θαη απηφ είλαη έλα 

«δηθαίσκά» ηνπο. Ο δάζθαινο ζα αληηκεησπίζεη ηελ ηάμε ζαλ ζχλνιν, ψζηε λα κελ 

μερσξίζνπλ ηα παηδηά πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ απνθιίζεηο, ελψ ηα παηδηά πνπ έρνπλ ηα 

ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα βνεζεζνχλ επηπιένλ ρσξηζηά, αθνχ πξψηα εθηηκεζνχλ νη 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ηνπο. Μπνξεί ηα παηδηά πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα ζηε κάζεζε λ 

επεξεάζνπλ φιε ηε ζρνιηθή ηάμε. Απηφ είλαη δπλαηφλ λα πξνέιζεη απφ έλα θαη κφλν παηδί. Ο 

δάζθαινο ζα πξέπεη λα αγλνήζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληά, πξνζπαζψληαο ζπγρξφλσο λα 

δεη ηα αίηηα θαη ηε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ κε ηε βνήζεηα ησλ εηδηθψλ, ψζηε λα 

πξνγξακκαηηζηεί κηα ζσζηή κειινληηθή αληηκεηψπηζε (Μηρεινγηαλλάθεο & Σδελάθε, 1998). 

Ο δάζθαινο ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερληθέο ηνπ ζηα παηδηά ηεο ηάμεο θαη πξνζπαζεί κε απηέο λα 

βνεζήζεη ηε ζπγθέληξσζε, ηελ ηθαλφηεηα γεληθά γηα κάζεζε, ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο γλψζεηο 

ηνπ. Σα πξνβιήκαηα ζηε κάζεζε αθνξνχλ φια ηα παηδηά. Έρνπκε ππνρξέσζε σο παηδαγσγνί 

λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη απηά πνπ 

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηε κάζεζε, εθφζνλ ε απνζηνιή θαη ε ππνρξέσζή καο είλαη λα 

ηα εθπαηδεχζνπκε θαη λα δηακνξθψζνπκε ην ραξαθηήξα ηνπο. Σα παηδηά απηά είλαη 

θπζηνινγηθά αιιά παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δκείο δελ πξέπεη λα απμήζνπκε ηελ 

απφθιηζή ηνπο, αληίζεηα λα ηα βνεζήζνπκε λα μεπεξάζνπλ ην πξφβιεκά ηνπο 

(Μηρεινγηαλλάθεο & Σδελάθε, 1998). 

Ζ κνξθή απηή είλαη γλσζηή ζηελ Ακεξηθή σο resourceroomprogram, ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία σο remedialclass, θαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο σο εηδηθή αίζνπζα αλαθνξάο ή σο 

πξφγξακκα απφζπξζεο (withdrawalprogram). Σέηνηνπ είδνπο εηδηθά ηκήκαηα ιεηηνχξγεζαλ 

ζηελ Διιάδα κε ηελ νλνκαζία «εηδηθέο ηάμεηο» απφ ην 1984 έσο ην 200, νπφηε 

κεηνλνκάζηεθαλ ζε «ηκήκαηα έληαμεο» κε ην λφκν 2817/2000.Οη καζεηέο πνπ 

παξαθνινπζνχλ ην ππνζηεξηθηηθφ απηφ πξφγξακκα παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο πξνβιήκαηα 

ζηελ αλάγλσζε, ζηε γξαθή ή ζηελ αξηζκεηηθή. Χζηφζν ζηα ηκήκαηα έληαμεο ζπλαληάκε 

θαη παηδηά κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, κε ειαθξά έσο κέηξηα θαζπζηέξεζε, θαζψο θαη 

παηδηά κε άιιεο αλαπεξίεο θαη εηδηθέο αλάγθεο, φπσο είλαη νη δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο. χκθσλα κε απηφ ην πξφγξακκα, ν καζεηήο απνκαθξχλεηαη πξνζσξηλά απφ ηελ 

ηάμε ηνπ γηα λα δερηεί βνήζεηα ζην ηκήκα έληαμεο πέληε ή ιηγφηεξεο ψξεο ηελ εβδνκάδα 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, είηε κφλνο ηνπ, είηε κέζα ζε κηα νιηγνκειή 

νκάδα παηδηψλ πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο πεξίπνπ δπζθνιίεο. 
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ε νξηζκέλνπο καζεηέο παξέρεηαη εηδηθή βνήζεηα γηα κεξηθνχο κήλεο, ελψ ζε άιινπο γηα 

πνιχ κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πιήξεο θαη φζν ην 

δπλαηφλ ζπληνκφηεξε έληαμε ηνπ παηδηνχ κέζα ζηε ζπλεζηζκέλε ηάμε. Ζ επίηεπμε απηνχ 

ηνπ ζηφρνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ εηδηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο γεληθήο ζπλεζηζκέλεο 

ηάμεο. Σν κνληέιν ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο ρψξεο ζην πιαίζην ηεο 

ζρνιηθήο ελζσκάησζεο, γηα παηδηά κε θάζε είδνπο εηδηθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο. Σν 

παηδί έηζη παξακέλεη ζηε γεληθή ηάμε θαη δέρεηαη εηδηθή βνήζεηα έμσ απφ απηή, ζπλήζσο 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο ή απφ άιινπο εηδηθνχο φπσο είλαη ν ινγνζεξαπεπηήο. 

Σν πξφγξακκα ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο δελ αθαηξεί ην ζηίγκα ηνπ «εηδηθνχ» απφ ην παηδί, 

ζηελ Διιάδα, ηνπιάρηζηνλ αθνχ είλαη «θαλεξή» απνκάθξπλζε ηνπ καζεηή απφ ην θπζηθφ 

ζρνιηθφ ηνπ ρψξν, πνπ είλαη ε γεληθή ηάμε, θαηαιήγεη ζπρλά ζηελ εηηθεηνπνίεζε θαη ην 

ζηηγκαηηζκφ ηνπ (Σδνπξηάδνπ). 

Οη πεξηζζφηεξνη παηδαγσγνί θαη εηδηθνί εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ πσο ηα παηδηά 

πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ ρσξίο θξαγκνχο θαη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο 

κέζα ζην νπνίν ζα κπνξνχλ λα αλαπηχζζνληαη κε βάζε ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ γηα 

κάζεζε. Ζ κέζνδνο ελζσκάησζεο παηδηψλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε έληαμε ηνπο 

ζην γεληθφ ζρνιείν απνηεινχλ ην βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ζεκεξηλψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ππνγξακκίδεηαη ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ λα γίλεη απνδεθηφ κέζα ζην 

γεληθφ ζρνιείν (Σζηάληεο & Αιεμαλδξίδεο, 2008). 

ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε ΔΔΑ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ην παηδί πνπ θαιείηαη λα 

ζηεξίμεη ν εθπαηδεπηηθφο, νη δπζιεηηνπξγίεο πνπ ζα εκθαλίζεη ζηα δηάθνξα ζηάδηα 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ,  ην πξφγξακκα πνπ πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλν κε βάζε 

ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή, ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηέινο νη γνλείο 

ηνπ παηδηνχ θαη ε ζέζε πνπ πξέπεη λα θξαηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα 

έρεη ππφςε ηνπ ηα ειιείκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε ΔΔΑ ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε 

εηδηθφηεξα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο, ηεο επεμεξγαζίαο, ηεο έθθξαζεο θαη ηεο 

εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

ηελ παξνχζα επνρή ε ζρνιηθή έληαμε θαίλεηαη πσο ελζαξξχλεηαη ζε φια ηα θξάηε ηεο 

Δπξψπεο, αιιά ζε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ελζσκαηψλνληαη παηδηά 

κε νπνηαδήπνηε εηδηθή αλάγθε ή δπζθνιία, ελψ ζε άιιεο ε ελζσκάησζε πεξηνξίδεηαη ζε 

νξηζκέλεο κνξθέο ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ. Δπίζεο γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα εληζρπζνχλ θαη λα 

δηεπξπλζνχλ νη εκπεηξίεο ελζσκάησζεο πνπ ππήξμαλ πεηξακαηηθέο θαη πνπ κπνξνχλ ζηε 

πνξεία λα κεηαθεξζνχλ πξφηππα (Σδνπξηάδνπ,2008). 
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Όιεο νη επηινγέο κεηαηξέπνληαη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο ελζσκάησζεο ζηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ. Έηζη ηζρχνπλ ηα εμήο (Σζηάληεο & Αιεμαλδξίδεο, 2008): 

 Υσξνηαμηθή ελζσκάησζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή παξνπζία ησλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο κέζα ζην ζπλεζηζκέλν ζρνιείν θαη πνπ απνηειεί 

βέβαηα ηε ρακειφηεξε βαζκίδα ζρνιηθήο ελζσκάησζεο. 

 Κνηλσληθή ελζσκάησζε πνπ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απμάλνπλ ηελ 

επηθνηλσλία θαη επαθή αλάκεζα ζηα παηδηά κε θαη ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο θαη 

δπλαηφηεηεο. Απηή ε κνξθή έληαμεο πνπ πξνζθέξεη ζην παηδί θνηλσληθή απνδνρή 

ρσξίο φκσο λα ηνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λ αλαπηχμεη πιήξσο ην λνεηηθφ δπλακηθφ 

ηνπ δελ εθπιεξψλεη ηνλ θχξην ζθνπφ ηεο ελζσκάησζεο. 

 Γηδαθηηθή ελζσκάησζε θαηά ηελ νπνία ην παηδί εθπαηδεχεηαη κέζα ζηε ζπλεζηζκέλε 

ηάμε ζπκκεηέρνληαο ζηελ ίδηα δηδαθηηθή δηαδηθαζία κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο 

ηάμεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο κνξθέο εθπαηδεπηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα 

παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο πξνζθέξνληαη πνιιέο επηινγέο γηα ηελ εθαξκνγή 

δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ελζσκάησζεο. Έλαο ρακειφο βαζκφο ελζσκάησζεο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηελ ειάρηζηε επαθή παηδηψλ κε θαη ρσξίο ηδηαηηεξφηεηεο κέζσ ελφο εηδηθνχ 

ζρνιείνπ ζπζηεγαδφκελνπ κε ην θνηλφ, κεγαιχηεξε ελζσκάησζε κέζσ κηαο εηδηθήο ηάμεο 

πνπ ιεηηνπξγεί κέζα ζην γεληθφ ζρνιείν θαη πιήξεο ελζσκάησζε κέζα ζηε θαλνληθή ηάμε 

κε παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ή εηδηθήο ππνζηεξηθηηθήο βνήζεηαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο 

(Αιεπξηάδνπ & Γθηανχξε, 2009). 

Χο Έληαμε νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ παηδαγσγηθψλ θαη κνξθσηηθψλ ζεσξήζεσλ θαη πξαθηηθψλ, 

νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζην ζεβαζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο εηεξφηεηαο, ζηελ άξζε 

πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξενηχπσλ απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ θαη ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ θαη 

δπλαηνηήησλ γηα ηζφηηκε θαη ηζάμηα ζπκκεηνρή φισλ ησλ αηφκσλ ζην πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη (DeBoeretal., 2011; νχιεο, 2008). To ζρνιείν ηεο έληαμεο, έλα ζρνιείν 

γηα φινπο, νθείιεη λα ελδηαθεξζεί γηα ην κέιινλ ηνπ καζεηή, γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη κία άιιε κειινληηθή έληαμε (Mowat, 2009). Ο φξνο επνκέλσο 

αλαθέξεηαη ζηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ παηδηψλ, αλεμαξηήησο ηδηαηηεξνηήησλ, ζε έλαλ εληαίν 

ζρνιηθφ ρψξν, ζηνλ νπνίν έρνπλ γίλεη νη θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο, (Thomazet, 2009).χκθσλα 

κε ηελ Vlachou (2004), γηα λα επηηεπρζεί ε έληαμε, θάζε ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζρεηηθά κε ηελ εληαμηαθή εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ππάξρνπζεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. Δπίζεο, ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν λα αλαδεηεζνχλ νη 
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ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο απνηπγράλνπλ λα εθαξκφζνπλ 

εληαμηαθέο πξαθηηθέο, παξά λα αλαδεηνχληαη ηξφπνη δεκηνπξγίαο ζρνιείσλ πνπ λα 

πξνσζνχλ ηελ έληαμε. Πξέπεη λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο κε ζηφρν ηε βειηίσζε απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο. Οη πνιηηηθέο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε Δ.Μ.Γ. θαη 

αλαπεξία ζηα γεληθά ζρνιεία, είλαη αλαγθαίν λα είλαη ζπζηεκαηηθέο θαη λα ζπλδένληαη 

άξξεθηα κε ην επξχηεξν πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα.Οη Zoniou -Sideri. A, 

&Vlachou, Α. (2006) ζεσξνχλ φηη ην πξφβιεκα ζήκεξα δελ είλαη ε ιεηηνπξγία ή κε εηδηθψλ 

ζρνιείσλ, αιιά ε αλάδπζε θαη ε αλαπαξαγσγή ππνδεηγκάησλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ κέζα 

ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. Απηή είλαη θαη ε πξφθιεζε γηα ην Γεληθφ ζρνιείν σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ηεο έληαμεο. Χζηφζν, ε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπλεθπαίδεπζε, έδεημε πσο νη ελ ιφγσ πεπνηζήζεηο 

δηαησλίδνπλ δηαρσξηζκέλεο δνκέο, ππεξαπινπζηεχνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο έληαμεο θαη 

εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ πξαθηηθψλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, σζηφζν, ηέηνηεο 

πεπνηζήζεηο πξνβάιινπλ κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ πνιηηηθφ, 

θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ηδηαίηεξα ζπζηήκαηα πεπνηζήζεσλ 

έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ηεθκεξησζεί.Καηά ηνπο Εψληνπ-ηδέξε (2011) θαη Mowat, (2009), ε 

έληαμε, ζεσξείηαη φηη επηηπγράλεηαη θπξίσο ζε άηππα πεξηβάιινληα κάζεζεο, ηα νπνία είλαη 

φια ηα πεξηβάιινληα κάζεζεο πιελ ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο (ηα εξγαζηήξηα θπζηθήο ή 

ρεκείαο, ε απιή ηνπ ζρνιείνπ, νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, ην ζέαηξν, ηα κνπζεία) ελψ 

βαζηθή εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα πινπνηεζεί εθηφο ζρνιηθήο. 

 

2.5. Η δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζε καζεηή κε Γεληθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

 

Ζ ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λενδεκηνπξγεζείζεο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

κε απνηέιεζκα κηα κεγάιε κεξίδα καζεηψλ λα νδεγείηαη ζηε ζρνιηθή απνηπρία θαη κηα άιιε κεξίδα 

καζεηψλ λα κε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά θαη λα ζηαζεί θξηηηθά απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα 

ηεο πνιπζχλζεηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο. ηε ζχγρξνλε επνρή ηα ζρνιεία είλαη 

ππνρξεσκέλα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο γηα ηζφηεηα, γη  ́απηφ θαη πξνζαλαηνιίδνληαη 

ζηε δεκηνπξγία ηάμεσλ κηθηψλ ηθαλνηήησλ. Χζηφζν, γηα λα ιεηηνπξγήζεη απηφ ην ζχζηεκα θαη λα 

απνθέξεη θαξπνχο πξέπεη λα βξεζεί ηξφπνο νη εθπαηδεπηηθνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ(Gamoran&Wcinstein, 1995). Οη ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο κπνξνχλ λα 
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έρνπλ ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα αλ ε δηδαζθαιία αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν εηνηκφηεηαο, ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ην καζεζηαθφ ηνπο ζηπι, έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηνχλ ηηο επθαηξίεο ηνπο γηα 

αλάπηπμε (McLaughlin&Talbert, 1993). Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαλνήζνπκε φηη πξέπεη λα δηδάμνπκε ηνπο καζεηέο κε έλαλ ηξφπν πνπ λα έρεη λφεκα γηα απηνχο 

(Smit&Humpert, 2012). 

Γηα λα εθαξκφζνπλ νη δάζθαινη ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, πνπ πξνυπνζέηεη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ κεζφδσλ θαη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε δηδαζθαιίεο πνπ θαιχπηνπλ επξχ 

θάζκα δηαθνξνπνηήζεσλ (Tomlinson, 2001), νθείινπλ λα είλαη επέιηθηνη θαη λα ηεξνχλ ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα. Δίλαη κία δηαδηθαζία ζχλζεηε πνπ απνηειείηαη απφ δηδαζθαιία ζε νιφθιεξε ηελ ηάμε, ζε 

νκάδεο, αιιά θαη εμαηνκηθεπκέλε. Βαζίδεηαη ζηελ πξνυπφζεζε φηη νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

νθείινπλ λα πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θάζε 

καζεηή (Hall, 2002). Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη πξφθιεζε ε εχξεζε απνηειεζκαηηθνχ ηξφπνπ 

δηδαζθαιίαο ησλ καζεηψλ κε γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Sioned, 2003). 

Ο ζηφρνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα είλαη ε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο πνπ ζα 

επηθέξεη ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θηλήηξνπ γηα γλσζηηθή θαη κεηαγλσζηηθή αλάπηπμε θαη ηηο επηδφζεηο 

ηνπ θάζε καζεηή (Gagatsis&Koutselini, 2000). Οη Stradling&Saunders(1993) ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

δηαθνξνπνίεζε πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί πεξηζζφηεξν σο παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε παξά σο 

νξγαλσηηθή, αθνχ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ίδην ηνλ καζεηή. Οπσζδήπνηε, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ εμεηδηθεπκέλνπο θαζεγεηέο, εθπαηδεπκέλνπο λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο (Bell, 2013). 

Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία είλαη απαξαίηεηε ζε ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ αδχλακνπο αιιά θαη ραξηζκαηηθνχο καζεηέο, ψζηε ε δηδαζθαιία λα πξνζαξκνζηεί 

θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ θαζελφο (Tomlinson, 2001). Ο καζεηήο ζε 

πεξηβάιινλ δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο αληηκεησπίδεηαη σο κνλαδηθφο, αλαγλσξίδνληαη νη 

πξνζσπηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο θαη ηνπ πξνζθέξνληαη επθαηξίεο λα αμηνπνηήζεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ κέζσ 

δηάθνξσλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο (Tomlinson&Kalbfleisch, 1998). Ζ εμέιημή ηεο δελ είλαη απηφλνκε 

δηαδηθαζία, αιιά εμαξηάηαη απφ ην πεξηβάιινλ, απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αληηδξάζνπλ νη 

καζεηέο ζηε δηδαζθαιία, αιιά θαη απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη 

ζπλεξγάηεο, λα ελζαξξχλεη ηελ αλάιεςε επζχλεο θαη ηελ απηφλνκε κάζεζε.  

χκθσλα κε ηελ Tomlinson (2003) γηα λα κπνξέζεη ε  παηδεία λα ελαξκνληζηεί κε ηελ 

πξφνδν θαη ηηο αιιαγέο ηεο θνηλσλίαο ζα πξέπεη λα βξεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα 

δηαθνξνπνηεζεί ε δηδαζθαιία ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηε δηδαζθαιία κε ζηφρν ηελ 
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θάιπςε ησλ καζεζηαθψλ θαη ςπρνθνηθσληθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ, φπσο απηέο 

πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ εηνηκφηεηα, ην καζεζηαθφ πξνθίι, ηα ελδηαθέξνληα, ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ηελ απηνεηθφλα ηνπο (Κνπηζειίλε 2006).  

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο αθνξά ην πεξηερφκελν, ηε δηαδηθαζία, ην απνηέιεζκα 

(product), ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ αμηνιφγεζε (Tomlinson, 2001, 2003, 

Κνπηζειίλε, 2001, 2006). 

Ζ δηαθνξνπνίεζε κε βάζε ην πεξηερφκελν εζηηάδεηαη ζην ηη πξέπεη λα κάζνπλ φινη νη 

καζεηέο κε βάζε ηηο ππξεληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη δηαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε φισλ 

ησλ καζεηψλ ζηηο θξίζηκεο πεγέο πιεξνθνξηψλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε δηαδηθαζία 

αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα εκπιαθεί ν 

καζεηήο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ην πεξηερφκελν θαη λα θαηαθηήζεη ηε γλψζε. Δλψ ε 

δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην απνηέιεζκα ζηνρεχεη ζηελ εθαξκνγή θαη παξνπζίαζε κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη κέζα, ηεο λεναπνθηεζείζαο γλψζεο ή δεμηφηεηαο κέζα απφ κηα 

ηειηθή εξγαζία (ηειηθφ απνηέιεζκα). Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί ε ζρνιηθή ηάμε (νξγάλσζε ρψξνπ, 

ζεξκνθξαζίαο, έπηπια, κέζα, πξφζβαζε ζηα κέζα, αηζζεηηθή, ρξψκαηα), ψζηε λα απνηειεί 

έλα άλεην πεξηβάιινλ πνπ εληζρχεη ηε καζεζηαθή πξνζπάζεηα ηνπ θάζε καζεηή. 

Γηαθνξνπνίεζε σζηφζν κπνξεί λα γίλεη θαη σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηειηθνχ 

απνηειέζκαηνο (product), δηαθνξνπνηψληαο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα αμηνινγεζνχλ ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ. 

 

 

  



44 
 

3
ν
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ: Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

Δπηθνηλωλίαο (ΣΠΔ) θαη Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

 

3.1. Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλωλίαο (ΣΠΔ) ζηελ 

Δθπαίδεπζε 

 

Σερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ ή ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

(ΣΠΔ), ζηα αγγιηθά InformationandCommunicationsTechnology (ICT) είλαη έλαο φξνο πνπ θαιχπηεη 

έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε, ζρεδίαζε, αλάπηπμε, 

πινπνίεζε, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ππνινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θπξίσο φζνλ 

αθνξά ζηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ θαη πιηθφ ππνινγηζηψλ. Σα επαγγέικαηα ΣΠΔ βαζίδνληαη ζηελ 

αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, κε ζηφρν ηελ 

παξαγσγή, απνζήθεπζε, δηαρείξηζε θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θάζε ηχπνπ. 

Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ έρνπλ εμειηρζεί ξαγδαία ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη ζπληζηνχλ έλα απφ ηα πην βαζηθά ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα πνπ έρνπλ 

ζπληειεζηεί ζε φιε ηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο. Σηο ηειεπηαίεο, κάιηζηα, δεθαεηίεο ε 

αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

Δπηθνηλσληψλ είλαη ξαγδαία θαη έρεη επεξεάζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα νιφθιεξεο ηεο 

αλζξσπφηεηαο. Ενχκε ηελ ηερλνινγηθή επαλάζηαζε. Ο ηξφπνο πνπ επηθνηλσλνχκε, 

εξγαδφκαζηε, εθπαηδεπφκαζηε θαη ςπραγσγνχκαζηε είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηελ ηερλνινγία 

θαη ην δηαδίθηπν (Turban, 2002). 

χκθσλα κε ηνλ Mendrinos (1997), νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θεξδίδνπλ κέξα κε ηε 

κέξα φιν θαη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηε δσή καο. Έρνπλ ήδε αιιάμεη ξηδηθά ηνλ ηξφπν πνπ 

δνχκε θαη δνπιεχνπκε. Ζ ινγηθή ζπλέπεηα είλαη λα αιιάμνπλ θαη ηε θχζε ηεο εθπαίδεπζεο 

θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο καο (Detheridge, 1996). 

Ζ χπαξμε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ έρεη αληηθαηαζηήζεη ηηο ρεηξφγξαθεο εξγαζίεο, θάλνληαο 

κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνλ θαιφ γξαθηθφ ραξαθηήξα θαη φιεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

έλα εκθαλίζηκν ρεηξφγξαθν ιηγφηεξν αλαγθαίεο. Δπηπιένλ, εθφζνλ ηα θνκπηνπηεξάθηα 

κπνξνχλ λα θάλνπλ αθφκε θαη ηηο πην πνιχπινθεο πξάμεηο κε θνβεξή αθξίβεηα, νη δεμηφηεηεο 

πνπ ρξεηάδνληαη πιένλ είλαη απηέο ηεο ινγηθήο ζθέςεο θαη ηεο εθηίκεζεο γηα ην πνηα πξάμε 

πξέπεη λα γίλεη. Σαπηφρξνλα νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηελ 
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έξεπλα θαη ζηελ θξίζε ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο κέζσ CD-

ROM, βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ Internet (Detheridge, 1996). 

Ζ ρξήζε ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε έρεη αξρίζεη λα ιακβάλεη κεγάιε 

έθηαζε εδψ θαη δεθαεηίεο ζε πνιιέο ρψξεο, θαζψο έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ είλαη φηη δίλνπλ ζηνλ εθπαηδεπφκελν ηε δπλαηφηεηα ηφζν ηεο 

παζεηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη, φζν θαη ηεο 

δπλακηθήο δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ (McGreal&Elliott, 2004). 

Άιινο ιφγνο είλαη φηη ε εηζαγσγή ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ 

ζηελ εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή, θαζψο ε δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (Ζ/Τ) κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρνληαη νη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαη γεληθά κπνξνχλ λα 

δηδαρζνχλ ζην καζεηή νη δηάθνξεο έλλνηεο ηεο δηδαθηέαο χιεο ηνπ καζήκαηνο. Πιένλ ηα 

πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ εμειηρζεί θαη νξγαλψλνληαη κε ηελ κνξθή ησλ πνιπκέζσλ, 

θαζνδεγψληαο ην καζεηή βήκα - βήκα ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηδαθηέαο έλλνηαο (Κφκεο, 2004). 

 

3.2. Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλωλίαο (ΣΠΔ) ζηελ 

Δηδηθή Αγωγή 

 

Ο ξφινο ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ Δηδηθή Αγσγή σο εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη αδηάςεπζηνο, 

θαζψο ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία δίλεη πξφζζεηα 

καζεζηαθά εξεζίζκαηα πνπ είλαη ελδηαθέξνληα γηα ηνπο καζεηέο θαη πξνζειθχνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο (Βνζληάδνπ, 2006). 

χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε (2006b), ε ηερλνινγία θαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, αλ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζνβαξέο δπζθνιίεο ζην ιφγν θαη ηελ επηθνηλσλία ή ζηεξνχληαη θσλήο θαη δελ αλαπηχζζνπλ ιεθηηθή 

επηθνηλσλία, λα κάζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Παξάιιεια, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε 

ζεηηθή κεηαβνιή ηεο δηάζεζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ απηψλ ζηνλ θνηλσληθφ, θαζψο θαη 

ζηνλ καζεζηαθφ ηνκέα. Γηα ην ιφγν απηφ, πιένλ ππάξρεη πιεζψξα θαηάιιεια ζρεδηαζκέλσλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη εθκάζεζεο. 

Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνηρεία ηεο κεηνλεμίαο ή ηεο 

αλαπεξίαο, θέξλνληαο ην καζεηή πην θνληά ζην γλσζηηθφ αγαζφ αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή 
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πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη 

ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε απηφ (Φχηξνο, 2005). 

Ο ξφινο ηεο ρξήζεο ΊΠΔ ζηελ Δηδηθή Αγσγή σο κέζνπ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, είλαη αλακθηζβήηεηνο, 

θαζψο ε ρξήζε ςεθηαθψλ/ππνινγηζηηθψλ ζπζθεπψλ ζπκβάιιεη εκαληηθφηαηα ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, παξέρνληαο εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ κε πξφζζεηα καζεζηαθά θαη ςπραγσγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (Βνζληάδνπ, 2006). Οη ΣΠΔ, παξέρνπλ πνιιέο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο απηήο ηε 

θαηεγνξίαο, γηαηί νη καζεηέο κπνξνχλ λα παίξλνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηε κάζεζε θαη λα ηελ 

ελαξκνλίδνπλ κε ηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο. Οη ππνινγηζηηθέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ απνθαζηζηνχλ ζε κεγάιν πνζνζηφ θπζηθέο αδπλακίεο (ιεπηή θηλεηηθφηεηα, 

πξνβιήκαηα φξαζεο) ησλ παηδηψλ θαη βνεζνχλ ζηελ πξφζβαζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη επνκέλσο 

ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο.  

Ζ έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ AκΔΑ, έθηνο απφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ, κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηνηρεία ηεο κεηνλεμίαο ή ηεο αλαπεξίαο, θέξλνληαο ην καζεηή πην θνληά ζην γλσζηηθφ αγαζφ, 

αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε απηφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην άηνκν κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έξρεηαη πην θνληά ζηελ ζρνιηθή έληαμε θαη ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε. 

χκθσλα κε ην Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Πιεξνθνξηθήο (ΔΠΠΠ) πνπ 

ζπλέηαμε ην ππνπξγείν παηδείαο ην 2010 γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή, βαζηθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο 

είλαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο κία ζθαηξηθή αληίιεςε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή ζε βάζνο, αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ζε εχξνο φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξν. Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ρεηξηζκνχ πξνγξακκάησλ γεληθνχ 

ραξαθηήξα αιιά θαη λα ελδπλακψζνπλ ηελ κεζνδηθφηεηά ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο 

θαινχληαη λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζαλ εξγαζηαθφ εξγαιείν, 

λα επηθνηλσλνχλ, λα γλσξίδνπλ βαζηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία, λα αλαπηχζζνπλ 

δεμηφηεηεο, λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο, ψζηε λα έρνπλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε λέεο πεγέο 

γλψζεο. 

ε ζχγθξηζε κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ ππεξηεξεί γηαηί δίλεη ηε δπλαηφηεηα εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε 

εηθφλσλ, θαλφλσλ, πξνζνκνίσζεο πεηξακάησλ, επαλαιήςεηο, άλεζε ρξφλνπ. Γίλεη ηε 

δπλαηφηεηα άκεζεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη δηφξζσζεο απαληήζεσλ. Δπηηξέπεη ηελ 
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απηελέξγεηα. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο θαη ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε απνκαθξπζκέλεο βηβιηνζήθεο θαη άιια. 

Με δεδνκέλν φηη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ ή ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο έρεη σο 

ζηφρν ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ κε ΔΔΑ θαη αλαπεξίεο ζε βαζκφ πνπ νη 

δπλαηφηεηέο ηνπο ην επηηξέπνπλ θαη ζθνπφ ηελ νκαιή θαη ηζφηηκε έληαμή ηνπο ζην ζρνιηθφ 

θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ αμηνπνηνχληαη νη λέεο ηερλνινγίεο θαη νη ππνινγηζηηθέο 

παξεκβάζεηο. 

Δθηφο φκσο απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ππάξρνπλ θαη 

πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ γεληθά ηνπο ρψξνπο ηεο εηδηθήο αγσγήο (αξάληε, 2004). Σέηνηα 

πξνβιήκαηα είλαη ε έιιεηςε πνιηηηθήο ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε έιιεηςε 

ππνδνκήο ζε κεραληθφ εμνπιηζκφ, ινγηζκηθφ θαη πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, ε έιιεηςε 

παηδαγσγηθνχ ζηεξίγκαηνο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

θνξέσλ ηεο εηδηθήο αγσγήο γηα ηηο ΣΠΔ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο.Γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα πξνηείλεηαη έλα ζηαζεξφ πιαίζην ππνζηήξημεο πξνο 

ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εηδηθνχο πνπ ζα είλαη απνηέιεζκα 

μεθάζαξεο πνιηηηθήο γηα ηελ ΣΠΔ ζηελ εηδηθή αγσγή. 

Δπίζεο φινη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα εθνδηαζηνχλ κε ην απαξαίηεην πιηθφ θαη νη 

αίζνπζεο πξέπεη λα εμνπιηζηνχλ κε Ζ/Τ, ινγηζκηθφ θαη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Πξνηείλεηαη 

επίζεο λα βξεζνχλ θαηλνχξγηεο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

θαη λα θαζνξίδνπλ πφηε , πψο θαη γηαηί είλαη ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ΣΠΔ θαη πψο 

κπνξεί ε ρξήζε ηνπο λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο αηνκηθνχο ζηφρνπο ησλ 

καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Παξφια απηά ε επαξθήο ππνδνκή θαη ε χπαξμε θαιήο 

πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ΣΠΔ δελ είλαη αξθεηά γηα ηελ εγγχεζε επηηπρίαο ηεο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα ζρνιεία. Ζ επαξθήο θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη αλαγθαία 

θαζψο θαη ε θαηαλφεζε ηεο αμίαο ησλ ΣΠΔ απ' ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα πεηχρνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ ζηα ζρνιεία. Αθφκε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ 

εηθνληθά θέληξα πιεξνθνξηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα 

ηα ζρέδηα θαη ηηο εμειίμεηο θαη λα πξνζθέξνπλ παξαδείγκαηα θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ πνπ 

εθαξκφζηεθαλ. Σέινο ε πεξηζζφηεξε εθαξκνζκέλε έξεπλα πνπ ζα επηθεληξψλεηαη ζε 

νξζνινγηθή βάζε είλαη αλαγθαία (Κειεζίδεο,1998). 

ήκεξα, ε παξνρή εθπαίδεπζεο ζε καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο πνηθίιιεη απφ ρψξα ζε 

ρψξα  ζηελ Δπξψπε αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο εζληθέο πνιηηηθέο. Παξά ηηο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηελ πνιηηηθή ηνπνζέηεζε θαη απφςεηο γηα ηηο  πξαθηηθέο παξνρήο εθπαίδεπζεο, 
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φιεο νη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο ΄Έλσζεο ζπκθσλνχλ ζην φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θάζε καζεηή θαη θνηηεηή κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί ζαλ έλα ζηνηρείν 

ζεκαληηθφ γηα ηελ εγγχεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζε φινπο ηνπ Δπξσπαίνπο πνιίηεο. ε φιεο 

ηηο ρψξεο, νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο απνηεινχλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. 

Ζ Σερλνινγία Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο είλαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα εξγαιεία γηα 

ηελ επηθνηλσλία θαη γηα ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ 

Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ. Σν γεγνλφο απηφ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή θαη αληηκεησπίζζεθε ζαλ ην θέληξν βάξνπο ηεο έξεπλαο ζε παλεπξσπατθφ 

επίπεδν θαηά ην 1999 –2001, ν ζηφρνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ λα ηδξπζεί κία ηξάπεδα δεδνκέλσλ ζε 

ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ ζηελ Δηδηθή Αγσγή. πγθεθξηκέλα, νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα 

παξάζρεη κία επηζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο πιεξνθφξεζεο γηα θάζε κία ρψξα ζε ζρέζε κε ηηο 

ΣΠΔ ζηελ Δηδηθή Αγσγή λα ππνγξακκίζεη ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή λα θαηαγξάςεη πεξηπηψζεηο ελδηαθέξνπζαο πξαθηηθήο ησλ ΣΠΔ ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκν πιηθφ αλαθνξάο γηα ηνπο θαζεγεηέο θαη 

ηνπο εηδηθνχο ππνζηήξημεο ζε άιιεο ρψξεο.  

Οη βάζεηο δεδνκέλσλ δεκηνπξγήζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε εκπεηξνγλψκνλεο ζηηο ΣΠΔ θαη 

ππνζηήξημεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζαλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο θαζψο θαη κε 

έλα θνηλφ – ζηφρν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ηνλίζνπκε ηε ζεκαζία ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ απηψλ απφ θάζε ρψξα , δηφηη - 

ρσξίο ηε ζπκβνιή ηνπο- ην πξφγξακκα δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη ηφζν ιεπηνκεξέο, φζν ηψξα, 

ή λα έρεη ζέζεη ηνπο ζσζηνχο ζηφρνπο (http://www.european-

agency.org/ictsendb/index.html). 

Οη θαηάιιειεο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή ζεσξείηαη ηφζν ζεκαληηθή γηα πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο, φζν ε χπαξμε 

εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ πξνο ρξήζε. Απηφ είλαη θάηη πνπ ηνλίδεηαη απφ φιεο ηηο ρψξεο κε 

ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν. 

Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο πξνζθέξνπλ πνιπάξηζκεο αιιειεμαξηψκελεο ΣΠΔ ππεξεζίεο ζε 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. Ζ ζεκαζία ηεο ελδνζρνιηθήο ππνζηήξημεο ηνλίζζεθε 

ηδηαίηεξα, αιιά ζηάζεθε ηαπηφρξνλα κία πεξηνρή πηζαλψλ δπζθνιηψλ, δηφηη ελψ νη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο πξφηεηλαλ φηη ην θάζε ζρνιείν ζα κπνξνχζε λα έρεη νξίζεη πξνζσπηθφ 

εηδηθά θαηαξηηζκέλν γηα λα παίμεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή,  ην πξνζσπηθφ απηφ δε δηέζεηε 

νπσζδήπνηε ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε ζηηο ΣΠΔ. 

http://www.european-agency.org/ict%20sen%20db/index.html
http://www.european-agency.org/ict%20sen%20db/index.html
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 Οη ΣΠΔ ζηελ Δηδηθή Αγσγή ζα πξέπεη λα απνηεινχλ αληηθείκελν εηδηθήο θαηάξηηζεο, είηε 

γηα ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο , είηε γηα ηνπο βνεζνχο θαζεγεηέο ησλ 

ΣΠΔ. Δληνχηνηο, ην δήηεκα ηεο γεληθήο  έιιεηςεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζηζηά 

παξάινγν ην λα πξνζδνθνχκε ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπο απφ απηνχο εθφζνλ δελ έρνπλ 

ιάβεη αξρηθή θαηάξηηζε. 

Δάλ ν ζηφρνο ησλ ΣΠΔ ζηελ Δηδηθή Αγσγή είλαη ε πιήξεο αμηνπνίεζή ηνπο, νη 

εθπαηδεπηηθνί απφ ηε κεξηά ηνπο απαηηνχλ ηελ πξφζβαζε ζε πην εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη 

γεληθά ππάξρεη ε αλάγθε γηα ζπζηεκαηηθή  ζπλεξγαζία κε  δηάθνξνπο επαγγεικαηίεο πνπ 

παξέρνπλ ππνζηήξημε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο  ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δνπιεχνπλ κε 

καζεηέο πνπ έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο. Ζ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζρνιηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαη λα εθαξκνζηεί κε πνιιή πξνζνρή. Οη 

ΣΠΔ ζηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πξέπεη λα βειηησζνχλ , θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθέο 

ξπζκίζεηο πνπ ζα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαη ην ρξφλν ζπλεξγαζίαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ζηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο, επηηξέπνληαο έηζη ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ζπκβνπιεπηηθή 

παξέκβαζε φζν ην δπλαηφ πην θνληά ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη παηδηά κε ειιεηκκαηηθή πξνζνρή, κε δπζιεμία, κε θπζηθέο αδπλακίεο 

θ.α. θαηάθεξαλ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ λα παξάγνπλ ζεκαληηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη 

λα αθνινπζήζνπλ ην επίπεδν γλψζεσλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Απηφ ην επίηεπγκα βέβαηα δελ 

ζα ήηαλ ζσζηφ λα απνδνζεί κφλν ζηηο ΣΠΔ, αιιά δελ κπνξεί θαλείο λα ακθηζβεηήζεη φηη νη 

ΣΠΔ δίλνπλ ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ έλα ζαπκάζην κέζν γηα λα επηδηψμνπλ ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ γηα απηνχο ηνπο καζεηέο. 

 

3.3. Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλωλίαο (ΣΠΔ) θαη νη 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

 

Ζ αλαβάζκηζε θαη αλαδφκεζε ηνπ ζρνιείνπ είλαη έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο 

πνπ ζέηεη ε ζεκεξηλή θνηλσλία. Ζ εθπαίδεπζε, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ην πεξηβάιινλ 

κάζεζεο ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε 

καζεηή (ηαζηλφο, 1989). 

Δίλαη δεδνκέλν φηη νη Ζ/Τ δηαζέηνπλ ζην ιεηηνπξγηθφ ηνπο δπλακηθφ ηεξάζηηα επειημία 

θαη ηαρχηεηα, πξάγκα πνπ ηνπο θάλεη λα πιενλεθηνχλ αδηακθηζβήηεηα ζε ζχγθξηζε κε άιια 
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παξαδνζηαθά δηδαθηηθά εξγαιεία θαη λα εθηεινχλ κε αθξίβεηα θαη ζε πξνγξακκαηηζκέλε 

βάζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα (ηαζηλφο, 1989). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη αξθεηή έξεπλα ζρεηηθά γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ παηδηψλ 

κε δηαγλσζκέλεο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ψζηε λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη 

έρνπλ εθαξκνζηεί αξθεηά πξνγξάκκαηα. Έρεη θαλεί φηη ηα νπηηθά θαη αθνπζηηθά 

εξεζίζκαηα πνπ πξνζθέξεη ν Ζ/Τ, ε θαζαξή θαη ηαθηηθή εκθάληζε ηνπ θεηκέλνπ, ηα 

δηάθνξα είδε ινγηζκηθνχ γηα ηε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ θαη ηελ παξαπνκπή ζε γξακκαηηθνχο 

θαλφλεο, νη γξακκαηηθέο αζθήζεηο θαη νη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ βνεζνχλ πνιχ ηα παηδηά κε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Γη' απηφ θαη ηα δηάθνξα θέληξα απνθαηάζηαζεο ησλ δπζιεθηηθψλ 

παηδηψλ βαζίδνληαη πνιχ ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ ππνινγηζηή (Ράπηεο θαη Ράπηε, 2001). 

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα βειηηψζεη πνιχπινθεο γισζζηθέο ή θαη καζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ, φπσο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε γξαθή, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

ή ηελ θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ. Ο Ζ/Τ κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη θαη γηα ηελ αλάπηπμε θη 

άιισλ δεμηνηήησλ, φπσο ε αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ή ε 

επίιπζε αξηζκεηηθψλ πξνβιεκάησλ κε επρέξεηα (ηαζηλφο, 1989). 

Τπάξρεη έλαο αξηζκφο απφ ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα είλαη πιένλ πξνζηηέο θαη νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ πξαθηηθά ηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, φκσο, εμαξηάηαη απφ ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ηεο αλαπηπμηαθήο 

δηαηαξαρήο (www.dyslexia-inst.org). 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία ησλ θηλεηψλ ηνπο ηειεθψλσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αθαδεκατθέο ηνπο αλάγθεο. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη λα ππνζηεξίμνπλ έλα καζεηή κε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα. Ο 

καζεηήο έρνληαο ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη 

ζηηο αλάγθεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη λα ηνπ δνζνχλ επθαηξίεο πνπ ππφ άιιεο 

ζπλζήθεο δελ ζα είρε (Reid, Strnadova&Cumming, 2013). 

Μέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζε παξαηεξείηαη έλαο ζρεηηθά κεγάινο αξηζκφο 

εξεπλεηψλ, (MacArthur, 1996, Anderson-Inman, 1999, Anderson-Inman & Knox-Quinn, 

1997, Lewis & Neil, 1999, Thomas Mick, Hawkridge & Vincent,1992,  Ράπηεο & Ράπηε, 

2001), πνπ ζπκθσλνχλ κε ην κέγεζνο ηεο ζεηηθήο πξνζθνξάο ησλ ππνινγηζηψλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Ζ ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο έρεη απνδεηρζεί φηη παξέρεη εμαηξεηηθέο επθαηξίεο θαη κέζα 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Σα νθέιε έρνπλ επηζήκσο αλαγλσξηζηεί 

http://www.dyslexia-inst.org/
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απφ πνιιέο ρψξεο, φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο 

ε δπλαηφηεηα λα παίξλνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηελ ίδηα ηνπο ηε κάζεζε θαη λα εξγάδνληαη κε ηνπο 

δηθνχο ηνπο ξπζκνχο. Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηδηαίηεξα, δηεπθνιχλνληαη κε ηε 

ζπρλή, ππνκνλεηηθή θαη επράξηζηε επαλάιεςε, πνπ ζρεδηάδεηαη κε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο 

δπζθνιίαο ηνπ έξγνπ, κε ηελ πξνζέγγηζε ζην γλσζηηθφ πιηθφ κε δηάθνξα νπηηθναθνπζηηθά 

κέζα, κε ηελ παξνρή πξνηχπσλ επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο. 

Οη δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα παξακείλνπλ κηα απιή πξννπηηθή αλ δελ 

εθαξκνζηεί έλα πην αλνηρηφ, επέιηθην θαη αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ 

νπζηαζηηθή έληαμε ησλ παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ ηάμε, αιιά θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εηζαγσγή ησλ Ζ/Τ ζην θαζεκεξηλφ κάζεκα .Δπίζεο ζα πξέπεη νη 

εθπαηδεπηηθνί λα επηκνξθσζνχλ γηα λα κελ αληηκεησπίδνπλ επηθπιαθηηθά ηε ρξήζε ηεο λέαο 

ηερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή δηδαζθαιία (Κειεζίδεο,1998). 

Ζ ρξήζε ηνπ Ζ/Τ γηα λα ζπκβάιιεη ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, πξέπεη λα 

κεζνδεπηεί θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο είλαη: 

α) Αλάπηπμε λέαο θηινζνθίαο ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζεο ηνπ Ζ/Τ ζην έξγν ηεο.  

β) Αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ 

γ) Αλαγθαηφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη «ζπκπφξεπζεο» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κε νκάδεο 

ςπρνιφγσλ, παηδαγσγψλ θαη επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ εμεηδηθεπκέλνπ ζηνπο Ζ/Τ 

(Κειεζίδεο,1998). 

Όια απηά ηα βήκαηα θαη απηέο νη ηδέεο είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαη φηαλ εθαξκνζηνχλ 

κπνξνχλ λα δψζνπλ πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο κε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο λα βνεζεζνχλ γηαηί ε ηερλνινγία θαη νη Ζ/Τ έρνπλ κεγάιεο 

δπλαηφηεηεο λα βνεζήζνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. 

 

3.4. Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλωλίαο (ΣΠΔ) θαη ν 

ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

 

Ζ δηδαζθαιία παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο βνεζνχκελε απφ ηηο ΣΠΔ έρεη 

απνηειέζεη ηειεπηαία κηα απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο θαη πιαηηά ζπδεηεκέλεο ηερληθέο 

παξέκβαζεο ζην νηθείν πξφβιεκα (ηαζηλφο, 1989). Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη πνιιέο 

έξεπλεο, ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, αλάκεζά ηνπο θαη ε Διιάδα, νη νπνίεο ζηφρεπαλ 
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ζηελ εμέηαζε ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εηδηθή αγσγή (αξάληε, 

2004). Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ έδεημαλ φηη ε ελζσκάησζε ησλ Ζ/Τ, φρη κφλν σο 

παξνπζία ζην ρψξν, αιιά θαη σο θαζεκεξηλφ εξγαιείν δνπιεηάο θαη κάζεζεο, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο δελ απέρεη πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηε ρψξα καο, 

φκσο, αλ εμαηξέζνπκε ην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη θάπνηα κεκνλσκέλα 

πεηξακαηηθά πξνγξάκκαηα, αθφκε απηή ε εηθφλα αλήθεη ζην κέιινλ (ηαζηλφο, 1989). 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ππάξρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ην δάζθαιν λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα εθαξκφζεη ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) 

ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο (Βιαζζνπνχινπ Κ. - Παπαδεκεηξίνπ Μ., ρ.ρ.). 

Πξψηα απ' φια ππάξρεη έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθαξκνγή 

ΣΠΔ ζηα πξνγξάκκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη δελ ππάξρεη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη θνηλψλ 

εκπεηξηψλ αλάκεζα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Ζ δπλαηφηεηα ησλ ζρνιείσλ γηα εηδηθφ 

εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ ψζηε λα αλαβαζκηζηεί ην ήδε ππάξρνλ, είλαη πεξηνξηζκέλε θαη νη 

νξγαλσηηθέο δνκέο ηνπ ζρνιείνπ είλαη αλειαζηηθέο (αξάληε, 2004). 

Έλα αθφκε πξφβιεκα είλαη φηη νη αληηιήςεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

Διιάδα γηα ηηο Νέεο Σερλνινγίεο δελ είλαη νξζέο, κε απνηέιεζκα λα κελ παίξλνπλ 

πξσηνβνπιίεο ψζηε λα αλαιάβνπλ αξκνδηφηεηεο ΣΠΔ ζηα ζρνιεία. Δπίζεο ππάξρεη έιιεηςε 

ζπληνληζκνχ ζηηο πεγέο ππνζηήξημεο, πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο, αιιά ππάξρεη 

έιιεηςε εκπεηξνγλσκφλσλ ΣΠΔ θαη/ ή ελδηαθέξνληνο ηνπ εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

ππνζηήξημεο ζηελ εηδηθή αγσγή (π.ρ. ςπρνιφγσλ). 

Ο Thomas Mick, αλαξσηηέηαη γηαηί ελψ νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο λ' 

αλνίμνπλ ηνπο δεκηνπξγηθνχο νξίδνληεο ησλ παηδηψλ, παξαηεξείηαη κηα επηβξάδπλζε ζηελ 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή απηψλ. Ο ίδηνο απαληάεη φηη ν ιφγνο είλαη θαη ε έιιεηςε γλψζεσλ 

ηνπ δαζθάινπ πάλσ ζην ηη είλαη νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ηη πξνζθέξνπλ. Κάπνηνη ηηο 

αληηκεησπίδνπλ κε θνβία έρνληαο κλήκεο παιαηφηεξσλ πεξίπινθσλ ηερλνινγηψλ. Άιινη πάιη, 

αλ θαη γλσξίδνπλ ηε ζεηηθή ηνπο πξνζθνξά, αληηδξνχλ ζηε ρξήζε ηνπο, επεηδή ληψζνπλ 

επάισηνη, ληψζνπλ φηη ράλνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ηάμεο ή ελδερνκέλσο λα ξεδηιεπηνχλ κπξνζηά 

ζηνπο καζεηέο ηνπο, θαζψο απηνί κεγαιψλνπλ ζ' έλα θφζκν πινχζην ζε ηερλνινγηθά 

εξεζίζκαηα. 

Δπίζεο, νη Lewis&Neill (1999) ηνλίδνπλ φηη ζα ήηαλ θαιχηεξν ην παηδί λα ρεηξίδεηαη ηνλ 

ππνινγηζηή παξνπζία δαζθάινπ. Ζ καζεζηαθή εκπεηξία ελδπλακψλεηαη φηαλ παξίζηαηαη ν 

δάζθαινο ή ν γνλέαο. Μεξηθά παηδηά ίζσο λα απνιακβάλνπλ ηελ εξγαζία κε ππνινγηζηή, 

γηαηί ζέινπλ λα απνθχγνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ην δάζθαιν ή κε άιινπο ζπκκαζεηέο. Γη' απηφ 
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ν δάζθαινο πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο θαη λα κελ ελζαξξχλεη ηέηνηνπ είδνπο 

ζπκπεξηθνξέο-απνκνλψζεηο. 

Οη παηδαγσγνί νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθά κνληέια ζηα νπνία ζπλππάξρνπλ 

ηα ζηνηρεία ηεο παηδαγσγηθήο, ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Οη ηξεηο 

απηνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ έλα αλαβαζκηζκέλν ηερλνινγηθά γλσζηηθφ 

πεξηβάιινλ. Φπζηθά, ε παηδαγσγηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηνπ ελδηαθέξνληνο ζην γλσζηηθφ πεξηβάιινλ αιιά ε ηερλνινγία 

παξέρεη ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηιέμνπλ ην θαηάιιειν 

ηερλνινγηθφ εξγαιείν γηα θάζε εθπαηδεπηηθή αλάγθε πνπ θαινχληαη θαιχςνπλ, λα βξνπλ ηηο 

ππάξρνπζεο πεγέο ή αθφκα λα αλαπηχμνπλ θαηάιιεια πεξηβάιινληα κάζεζεο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν (Wang, 2008). 

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα λα αληεπεμέιζεη ζηηο λέεο απαηηήζεηο κφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο 

θαη ζηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί, εληάζζνληαο ηηο ΣΠΔ ζε 

φια ηα ζηάδηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πνπ 

πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαηάιιεια απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο εηδηθήο 

αγσγήο, αθηεξψλνληαο πξψηα δηδαθηηθφ ρξφλν, πξνθεηκέλνπ λα παξαηεξήζεη, λα θαηαγξάςεη θαη λα 

αλαινγηζηεί ηηο ζνβαξέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ έρεη ν εθάζηνηε καζεηήο. 

Ζ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν επηθέξεη αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πνπ 

κεηαηξέπνπλ ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν, ζην νπνίν ν δάζθαινο ήηαλ ν θάηνρνο ηεο γλψζεο θαη ηε 

κεηέδηδε ζην καζεηή, ζε έλα λέν ηχπν ζρνιείνπ, πνπ ν καζεηήο θαζνδεγνχκελνο απφ ηνλ δάζθαιν 

βξίζθεη κφλνο ηνπ ηηο γλψζεηο κέζσ ηνπ ππνινγηζηή θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ιεηηνπξγψληαο σο 

εξεπλεηήο, θαιιηεξγψληαο έηζη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Γεκηνπξγείηαη 

έηζη έλα θιίκα επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ (Γεκεηξαθνπνχινπ, 2004). 

Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε δίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα απνθηνχλ πξφζβαζε 

ζε δηάθνξνπο ρψξνπο, λα κειεηνχλ θαη λα εμεξεπλνχλ δηάθνξα αληηθείκελα κειέηεο, ηα νπνία ιφγσ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαζέηνπλ δελ είλαη εθηθηφ λα κειεηεζνχλ ρσξίο ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ξνή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν ππνινγηζηήο εληζρχεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ξφιν ησλ δαζθάισλ θαη ησλ θαζεγεηψλ, θαζψο έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα παηδηά ηνπο 

αγαπνχλ. Έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα επηρεηξήκαηα ζεσξείηαη φηη ε ηερλνινγία έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα απειεπζεξψζεη ηνλ καζεηή, λα ηνλ θάλεη πην αλεμάξηεην θαη απηφλνκν, 
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πξνζθέξνληαο ηνπ έιεγρν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπξξηθλψλνληαο ηελ αλάγθε γηα 

παξνπζία δαζθάινπ. Με άιια ιφγηα ε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο γίλεηαη απφ παζεηηθή ζε 

ελεξγεηηθή (ακαξά, 2003). 

Ζ παξνπζία ησλ ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πνιπκέζσλ ζην επξχηεξν 

ηερλνινγηθφ πεδίν ηα ηειεπηαία ρξφληα έδσζαλ αθνξκή γηα λέεο ζθέςεηο θαη πξνζεγγίζεηο 

ζηνλ ηνκέα απηφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σν μεθίλεκα γηα κηα ελεξγφ 

δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ ζην θνηλφ ζρνιείν κε ηε ζπλδξνκή ησλ Ζ/Τ ζπλδέεηαη θαηά θχξην 

ιφγν κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Μηα ηέηνηα αλάπηπμε είρε σο 

απνηέιεζκα νη ζπζθεπέο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζε κεγάιεο 

πνζφηεηεο θαη ζε πξνζηηέο ηηκέο. Οη ζπζθεπέο απηέο ζπκππθλψλνπλ έλα επέιηθην 

ιεηηνπξγηθφ δπλακηθφ κε ζχλζεηεο ηδηφηεηεο πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ην ρξεζηκνπνηεί γηα 

δηάθνξνπο επσθειείο ζθνπνχο. Γηα παξάδεηγκα, βνεζνχλ έλαλ εθπαηδεπηηθφ λα κπνξεί λα 

ελζαξξχλεη ην παηδί θαη λα ηνπ παξέρεη επθαηξίεο γηα άκεζε επαλαηξνθνδφηεζε αιιά θαη 

δπλαηφηεηεο γηα δεκηνπξγία, λα ζρεδηάδεη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκαηηζκέλεο δηδαζθαιίαο, 

λα αλαηξέρεη ζε παθέηα πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε πξνγξάκκαηα Ζ/Τ 

ζε πνηθίια θαη ελδηαθέξνληα δπλακηθά δηδαθηηθά ζρήκαηα, λα παξνηξχλεη ην παηδί λα 

εηζέξρεηαη ζηνλ θφζκν ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, 

λα πξνάγεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ καζεηή θαη ηνπ ηδίνπ θαη λα αμηνπνηεί δεκηνπξγηθά ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ελδπλακψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ςπρηθή πγεία ηφζν ηνπ ηδίνπ φζν θαη ησλ 

καζεηψλ ηνπ (ηαζηλφο, 1989). 

Παξάιιεια, κε ηε ζπκβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα αιιεινεπηδξνχλ κε 

λνεηά αληηθείκελα, θαζψο θαη κε άιινπο αλζξψπνπο νη νπνίνη βξίζθνληαη είηε ζε κεγάιε είηε ζε 

κηθξή απφζηαζε απφ απηνχο (Μηθξφπνπινο, Γίπιαο, Γηαθνβήο, Υαιθίδεο & Πηληέιαο, 1994). 

Δπηπξφζζεηα, κε ηε ρξήζε ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

κάζεζεο, κεηαβάιιεηαη ηφζν ν βαζκφο φζν θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ρξήζηε ζηε 

κάζεζε (Κφκεο, 2004). 

χκθσλα κε ηε Γξνζηλνχ (2004) ζπληζηάηαη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, 

γηα ην ιφγν φηη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηηο «ζεκαηηθέο δηαζπλδέζεηο ηφζν αλάκεζα ζηα γεληθά 

καζήκαηα φζν θαη ζηηο επηκέξνπο ελφηεηεο ησλ καζεκάησλ. Δπίζεο απνθαζηζηά ηα εκπφδηα πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηα εγγελή ειιείκκαηα π.ρ. αηζζεηεξηαθά, θηλεηηθά ιφγσ ηεο αλαπεξίαο θαη ησλ εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ». Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη Δπηθνηλσλία θαη ησλ ινγηζκηθψλ πνπ ζν ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηε δφκεζε ηνπ δηδαθηηθνί πξνγξάκκαηνο (Γξνζηλνχ θαη 

ζπλ., 2009). 



55 
 

3.5. Κξηηηθή Θεώξεζε ηωλ ΣΠΔ ζηελ Δηδηθή Αγωγή θαη ηηο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

 

Έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο εξεπλεηψλ θαη επηζηεκφλσλ ζηε βηβιηνγξαθία 

ζπκθσλνχλ κε ην κέγεζνο ηεο ζεηηθήο πξνζθνξάο ησλ Ζ/Τ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηα 

παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. 

Ζ J. Day (1995) πεξηγξάθεη ηξεηο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη Ζ/Τ κπνξνχλ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηε κάζεζε: 

1) Να απνκαθξπλζνχλ ηα «θπζηθά» εκπφδηα, δειαδή εκπφδηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

δπζθνιίεο θηλεηηθφηεηαο. 

2) Να παξνπζηάδνληαη ηα καζήκαηα κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

3) Να ππνζηεξίδνληαη νη καζεηέο ζε ηδηαίηεξνπο ηνκείο δπζθνιηψλ. 

Ο C. Singleton (1994) πεξηγξάθεη κηα ελδηαθέξνπζα δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο πνπ 

αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο: 

«ζεξαπεία θαη κάζεζε» απφ ηε κηα πιεπξά θαη « πξφζβαζε θαη ππνζηήξημε» απφ ηελ άιιε. 

Γειαδή ζεσξεί φηη νη εξεπλεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην ζέκα, 

ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο α) απηνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνπο Ζ/Τ σο κέζνδν δηδαζθαιίαο 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ θαη β) εθείλνπο πνπ ηνπο αληηκεησπίδνπλ απιά σο κέζν πνπ δίλεη 

πξφζβαζε ζηα θαζεκεξηλά καζήκαηα. Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη ηφζν ε ζεξαπεία θαη ε 

κάζεζε φζν θαη ε ππνζηήξημε θαη πξφζβαζε ησλ καζεηψλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο. Γη' 

απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ ζε παηδία κε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Έλαο καζεηήο κπνξεί λα ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε εμάζθεζε κέζσ 

ησλ θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ, ψζηε λα θαηαθηήζεη κηα δεμηφηεηα, έλαο άιινο κπνξεί λα 

ρξεηάδεηαη ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ γηα λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηάμε θη 

έλαο ηξίηνο κπνξεί λα έρεη αλάγθε θαη ηα δχν. 

 

3.5.1. Πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηωλ ΣΠΔ ζε καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

 

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ Ζ/Τ κε παηδηά κε Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο είλαη ε δχλακή ηνπο λα δίλνπλ θίλεηξν γηα κάζεζε, αθφκα θαη φηαλ 

απνγνεηεχνληαη ή αηζζάλνληαη φηη απεηινχληαη απφ ηελ άκεζε δηδαζθαιία (Brooks, 1997). 
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Ζ ρξήζε ηνπ Ζ/Τ κπνξεί λα απνθέξεη αξθεηά νθέιε θαη πιενλεθηήκαηα γηα ην παηδί. Χζηφζν, 

ηφζν ηα απνηειέζκαηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα παηδηά κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ αλάινγα κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ειηθία ηνπ εθάζηνηε παηδηνχ, θαζψο θαη κε ηε ρξήζε πνπ θάλεη (Bremer, 

2005). Παξαδείγκαηνο ράξε, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Ζ/Τ γηα κάζεζε, ην παηδί ληψζεη άγρνο ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, θαη δελ πθίζηαληαη πνηλέο γηα ελδερφκελεο 

δηνξζψζεηο ιαζψλ. Σν παηδί, επίζεο, κπνξεί λα πεηξακαηηζηεί πνιιέο θνξέο κε ηνλ Ζ/Τ θπξίσο ζηε 

γξαθή, δηαηεξψληαο αλαιινίσην γηα αξθεηή ψξα ην ελδηαθέξνλ ηνπ (Υξεζηάθεο, 2006b). 

Οη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο δίλνπλ επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ παξά ην 

γεγνλφο χπαξμεο κεησκέλεο ηθαλφηεηαο ρξήζεο θεηκέλνπ ή ηππσκέλνπ πιηθνχ. Σα 

ηερλνινγηθά πεξηβάιινληα ιφγσ ηεο δξάζεο, ηεο νπηηθήο δηαθνξνπνίεζεο, ηνπ ήρνπ 

πξνζθέξνπλ ραξά θαη ηαπηφρξνλα κάζεζε ζηα παηδηά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αιιάδεη ε 

δπλακηθή ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηε ζρέζε δαζθάινπ – καζεηή, αθνχ 

ππεηζέξρεηαη θαη έλαο ηξίηνο «ζπλνκηιεηήο», ην ηερλνινγηθφ κέζν (Bunning, 

Heath&Minnion, 2010).  

 Δίλαη γεγνλφο φηη ε ηερλνινγία θαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο έρνπλ κεγάιεο 

δπλαηφηεηεο λα καο βνεζήζνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε φισλ ησλ εηδψλ ηηο 

καζεζηαθέο αλάγθεο. Όκσο απηέο νη δπλαηφηεηεο κπνξεί λα παξακείλνπλ κηα απιή πξννπηηθή 

εάλ φιν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε λα 

εθαξκφζνπκε δηαθνξεηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο ιχζεηο ζχκθσλεο κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

καο. Καηαξρήλ ην πξψην πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έλα πην αλνηθηφ θαη επέιηθην αλαιπηηθφ 

ζρνιηθφ πξφγξακκα. Έλα ηέηνην πξφγξακκα είλαη απαξαίηεην θαη γηα ηελ νπζηαζηηθφηεξε 

έληαμε ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ ηάμε (ηδέξε-Εψληνπ, 2001) αιιά θαη γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εηζαγσγή ησλ ππνινγηζηψλ ζην θαζεκεξηλφ κάζεκα (Κειεζίδεο, 

1998). Γεχηεξνλ, νη δάζθαινη θαη νη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα επηκνξθσζνχλ, ψζηε λα κελ 

αληηκεησπίδνπλ ηφζν επηθπιαθηηθά ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ 

θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξάμε(Κειεζίδεο, 1998). Σα δχν ζεκαληηθά απηά βήκαηα ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ ζχκθσλσλ κε ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο κπνξνχλ λα καο δψζνπλ πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο λα βνεζήζνπκε απηή ηελ 

ηδηαίηεξε νκάδα καζεηψλ. 

Ζ ηερλνινγία παίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή θαη ζηε δηάδνζε ηεο 

πιεξνθνξίαο ιφγσ ηνπ πιενλεθηήκαηνο πνπ έρεη ζε ζρέζε κε ην βηβιίν, ηνπ ζρήκαηνο, ηεο 

εηθφλαο θαη ηνπ ήρνπ. Οη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο κε δπζθνιίεο 

λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ησλ δσψλ ηνπο θαη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα αληηκεησπίδνληαη σο 

ηζφηηκνη πνιίηεο κέζα ζηελ θνηλσλία. Μέζσ ηεο ηερλνινγίαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
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δηαζθεδάζνπλ, λα εξγαζηνχλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, κπνξνχλ λα 

απηνεμππεξεηνχληαη θαη λα είλαη απηφλνκα φληα (Parsons, Daniels, Porter&Robertson, 2006). 

Δπίζεο, νη ππνινγηζηέο πξνζθέξνπλ κεγάιν βαζκφ εμάζθεζεο, εθφζνλ δελ θνπξάδνληαη 

θαη κπνξνχλ λα δείμνπλ κεγαιχηεξε ππνκνλή απφ έλα δάζθαιν, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο καζεηέο λα καζαίλνπλ ζηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο (Rooms, 2000). 

Δπηπιένλ, εληζρχνληαο ηε ζπγθέληξσζε εο πξνζνρήο, βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα δείμνπλ 

πφζν πξαγκαηηθά έρνπλ θαηαλνήζεη θάηη (Detheridge, 1996). Δμίζνπζεκαληηθφ είλαη ην 

γεγνλφο φηη ε δνπιεία ζηνλ Ζ/Τ είλαη κηα πξνζσπηθή ελαζρφιεζε, ε νπνία κεηψλεη ηελ 

έθζεζε ηνπ καζεηή ζε αξλεηηθή θξηηηθή ελψπηνλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ θαη ν καζεηήο 

κπνξεί λα εθθξαζηεί απζφξκεηα ρσξίο ην θφβν ηεο γεινηνπνίεζεο θαη ηνπ ιάζνπο (Brooks, 

1997).  

Αθφκε, νη Ζ/Τ είλαη ζηαζεξνί ζηε «ζπκπεξηθνξά» ηνπο θη έηζη ν καζεηήο κε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ληψζεη λα απεηιείηαη ιηγφηεξν φηαλ δηνξζψλεηαη απ' ηνλ Ζ/Τ 

πξνζθέξνπλ κεγάιν βαζκφ εμάζθεζεο, εθφζνλ δελ θνπξάδνληαη, δελ αληηδξνχλ αξλεηηθά 

φηαλ δεηεζεί λα επαλαιάβνπλ πιεξνθνξίεο ή δξαζηεξηφηεηεο θαη κπνξνχλ λα δείμνπλ 

κεγαιχηεξε ππνκνλή απφ έλα δάζθαιν, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

καζαίλνπλ ζηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο (Rooms, 2000). 

πλάκα, νη Ζ/Τ παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο απηφ πνπ έρνπλ 

αλάγθε, δειαδή εξγαζίεο ζε κηθξά δηαδνρηθά βήκαηα (Detheridge, 1996). Απηή ε 

ζηξαηεγηθή ηεο θαηάηκεζεο ζε κηθξά βήκαηα έρεη απνδερηεί φηη είλαη έλαο επηηπρεκέλνο 

ηξφπνο δηδαζθαιίαο γηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. 

 Ζ πξφζβαζε ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο δίλεη ζε θάζε καζεηή ηε γλψζε θαη ηε δχλακε 

λα γίλεη έλα ελεξγφ κέινο ηεο θνηλσλίαο. Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ελψ απνηεινχλ πεγή 

γηα έλα κεγάιν αξηζκφ πιεξνθνξηψλ, παξάιιεια είλαη θαη ην κέζν, ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηελ 

πξφζβαζε ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο αθφκε θαη γηα ηα πην „‟απνθιεηζκέλα‟‟ κέιε ηεο 

θνηλσλίαο καο, αθνχ ηνπο δίλεη ηηο ίδηεο επθαηξίεο κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο ζπλαλζξψπνπο 

ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε δνπιεηά, ζηελ θνηλσληθνπνίεζε, ζηελ πξνζσπηθή εμέιημε. 

(Detheridge, 1996). Μέζα ζηα πιαίζηα απηά, δειαδή, νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο κπνξνχλ 

λα γίλνπλ έλαο ηξφπνο λα πεηχρνπκε, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ηελ θνηλσληθή ηζφηεηα. 

 Έλαο επηπιένλ ιφγνο πνπ εληζρχεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ξφιν ησλ ππνινγηζηψλ είλαη ην 

γεγνλφο φηη ηα παηδηά αγαπνχλ ηα computers (Rooms, 2000). Κη φπσο πνιχ ζνθά παξαηήξεζε 

ν SigmundPapert, έλαο απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ηεο εηζαγσγήο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία, „‟ηα παηδηά καζαίλνπλ φ,ηη αγαπνχλ‟‟ (Papert, 1980)! Έρσ δεη 
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παηδηά πνπ πξνηηκνχζαλ λα ράζνπλ ην δηάιεηκκά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δνπιέςνπλ ζηνλ 

ππνινγηζηή. Έρσ επίζεο δεη καζεηέο κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ θαηάθηεζε ηεο γξαθήο 

θαη ηεο αλάγλσζεο, νη νπνίνη φκσο γλσξίδνπλ λα ρεηξίδνληαη ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη 

κπνξνχλ αθφκε θαη λα ηνλ ζπλδέζνπλ κε ηα ερεία ή ηνλ εθηππσηή. 

 Ζ βηβιηνγξαθία είλαη ελζνπζηψδεο ππέξ ησλ ππνινγηζηψλ. Έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα επηρεηξήκαηα είλαη φηη ε ηερλνινγία κπνξεί λα απειεπζεξψζεη ηνλ καζεηή, λα 

ηνλ θάλεη πην αλεμάξηεην θαη απηφλνκν, δίλνληάο ηνπ έιεγρν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη 

κεηψλνληαο ηελ αλάγθε γηα παξνπζία δαζθάινπ (Davisetal., 1997). Γειαδή ε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο κεηαηξέπεηαη απφ παζεηηθή ζε ελεξγεηηθή (Κειεζίδεο, 1998). Δπηπιένλ, ε 

εξεπλεηηθή θαη επέιηθηε θχζε ηνπ ππνινγηζηή ηνλ θάλεη έλα δπλαηφ εξγαιείν, ην νπνίν 

κπνξεί λα ππεξεηήζεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο 

(Scrimshaw, 1997 θαη MeadowsandLeask, 2000). εκαληηθή είλαη επίζεο ε ζπκβνιή ηνπ 

ππνινγηζηή: 

 ζηελ αχμεζε ηεο πξνζνρήο θαη ζηελ πξνζήισζε ηνπ καζεηή ζηελ εξγαζία πνπ θάλεη 

(Underwood, 2000), 

 ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ζπκκαζεηψλ 

(CromptonandMann, 1996), 

 ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα κάζεζε (CromptonandMann, 1996), 

 ζηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα επηπιένλ εμάζθεζε (Underwood, 2000) θαη 

 ζηελ αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο (CromptonandMann, 1996) 

Έλα αθφκε ζεηηθφ ζηνηρείν ησλ Ζ/Τ είλαη φηη ηα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνπλ 

άκεζα ηηο απαληήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε δξάζεο ηνπ καζεηή θαη πξνζθέξνπλ 

θαη ζεηηθή ελίζρπζε ζε θάζε ζσζηή απάληεζε. Απηφ κπνξεί λα κεηψζεη ην πνζνζηφ ησλ 

ιαζψλ (αξάληε, 2004). Οη πιεξνθνξίεο θαη απαληήζεηο κπνξνχλ λα ηππσζνχλ θαη λα 

ζσζνχλ, κε απνηέιεζκα νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο λα αηζζάλνληαη πεξήθαλνη 

γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο ηα πην πνιιά παηδία βξίζθνπλ ζρεηηθά πην 

εχθνιν λα ρεηξηζηεί θαλείο ηνπο Ζ/Τ κφιηο ηνπ δνζεί ε βαζηθή απ' ηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ απ' 

φηη έλα δηθφ ηνπο θείκελν. 

Σέινο πνιιά πξνγξάκκαηα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην νπηηθφ, αθνπζηηθφ θαη θηλαηζζεηηθφ 

ζηνηρείν, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ζην γισζζηθφ θαη 

καζεκαηηθφ αιθαβεηηζκφ. 
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3.5.2. Μεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηωλ ΣΠΔ ζε καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

  Παξά ηε ζεηηθή πξνζθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ κε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, νη Ζ/Τ δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ην κνλαδηθφ κέζν γηα ηελ 

επίιπζε ησλ καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ. Κάπνηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη παξάιιεια 

κε ηηο πνιιέο δπλαηφηεηεο, νη Ζ/Τ έρνπλ θάπνηεο ιεηηνπξγηθέο ηδηφηεηεο πνπ ζπλζέηνπλ ην 

πξφβιεκα ησλ αδπλακηψλ ηνπο (Ράπηεο θαη Ράπηε, 2001). 

Οη έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ν νξζνγξαθηθφο έιεγρνο βνεζάεη ηνπο καζεηέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζην γξαπηφ ιφγν, λα δηνξζψλνπλ ηα πεξηζζφηεξαιάζε 

ηνπο, αιιά έρνπλ ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο. Ο πην ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο είλαη φηη 

απνηπγράλνπλ λα εληνπίζνπλ ηα νξζνγξαθηθά ιάζε, πνπ είλαη άιιεο ιέμεηο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα νκφθσλα θαη άιιεο ππαξθηέο ιέμεηο. Έλαο δεχηεξνο 

ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο είλαη φηη ε ζσζηή νξζνγξαθία κπνξεί λα κελ εκθαλίδεηαη ζηε 

ιίζηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ιέμεσλ, θπξίσο φηαλ νη ιέμεηο είλαη μερσξηζηά αλνξζφγξαθεο. 

Άιινο έλαο πεξηνξηζκφο ηνπ νξζνγξαθηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ηελ πηζαλφηεηα νη 

καζεηέο λα κελ αλαγλσξίδνπλ ηε ζσζηή ζπιιαβή απφ ηε ιίζηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ιέμεσλ, 

κε απνηέιεζκα ηα ζσζηά νλφκαηα λα ηα εθιακβάλνπλ ιαλζαζκέλα σο ιάζε (Hallahan, 

Lloyd, Kauffman, Weis&Martinez, 2005). 

Ο γξακκαηηθφο έιεγρνο, ν νπνίνο εληνπίδεη ηελ πιεθηξνιφγεζε κνξθνινγηθψλ θαη 

ζπληαθηηθψλ ιαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζα 

κπνξνχζε λα είλαη κηα αμηνζεκείσηε αμία. Όκσο κηα νκάδα εξεπλεηψλ (Lewis, Ashton, 

Haapa, Kieley&Fielden, 1999) εμέηαζαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ γξακκαηηθνχ ειέγρνπ εηδηθά 

ζρεδηαζκέλνπ γηα καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη δηαπίζησζαλ πσο ε ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ γξακκαηηθήο δελ είρε θαλέλα απνηέιεζκα βειηίσζεο ησλ ιαζψλ 

γξακκαηηθήο. Σν πξφγξακκα ειέγρνπ ηεο γξακκαηηθήο αλαγλψξηζε ιηγφηεξν απφ ηα κηζά 

ιάζε ησλ καζεηψλ θαη νη δάζθαινη θαη νη καζεηέο παξαπνλέζεθαλ πσο ε αλαηξνθνδφηεζε 

(feedback) ήηαλ πεξίπινθε. 

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είλαη φηη ηα ιεθηηθά κελχκαηα πνπ πξνζιακβάλεη θαλείο απ' ηνλ 

Ζ/Τ είλαη κφλν ξπζκνί θαη δελ έρνπλ ηελ αλζξψπηλε ακεζφηεηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ ζηε θπζηθή ηνπο δηάζηαζε (ηαζηλφο, 1987). 

Δίλαη κηα «ηερλεηή νκηιία» απφ ηελ νπνία ιείπεη ε ακεζφηεηα θαη ν απζνξκεηηζκφο, θαζψο 

ιεηηνπξγεί ρσξίο ζπλείδεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο ηφλνπο, ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο κε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ηνπο έρνπλ ηδηαίηεξε αλάγθε. 
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Έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη ε επηινγή ηνπ ινγηζκηθνχ θαζψο ππάξρνπλ 

πξνγξάκκαηα πνπ δελ πξνάγνπλ θαζφινπ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο (ηκάηνο, 1995). 

Δπνκέλσο ππάξρεη άκεζε αλάγθε γηα ζπλερή ελεκέξσζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ απφ ην δάζθαιν ,αιιά θαη ε αλάγθε λα 

δνθηκάδνληαη πξψηα ηα εξγαιεία θαη νη ζρεηηθέο εθαξκνγέο πξηλ εθαξκνζηνχλ ζηα παηδηά. 

Δπίζεο εληνπίδεηαη θαη ην πξφβιεκα ηεο ειάρηζηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ δηαηίζεληαη γηα λα ππνβνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο κε 

ΜαζεζηαθέοΓπζθνιίεο (Anderson-Inman,1999). Γελ ππάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο πνπ λα 

δηεξεπλνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ θαη αλ πξάγκαηη 

επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη. Ζ έξεπλα είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζχλζεζε θαη 

αλαγλψξηζε ηνπ ιφγνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ ιφγνπ ε έξεπλα είλαη απαξαίηεηε 

ζε ζρεηηθέο κεζφδνπο πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ιφγνπ 

ηνπο. ηελ πεξίπησζε ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ ιφγνπ, ην δήηεκα ηεο επηηπρίαο πξέπεη λα 

ζπκβαδίδεη κε ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο γξαθήο. Πνιιά ππνζρφκελα αηηήκαηα δελ 

έρνπλ εξεπλεζεί. Αληίζεηα έρεη ππάξμεη αξθεηή δνπιεηά ζε δεηήκαηα πνπ πηζαλφλ δελ 

ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξα απνηειεζκαηηθά ζρέδηα. Οη έξεπλεο δελ έρνπλ εμεηάζεη ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ πιάλνπ γξαθήο, νχηε νη εξεπλεηέο ηε ζρεδίαζε ινγηζκηθνχ (Hallahan, Lloyd, 

Kauffman, Weis&Martinez, 2005). 

Μία άιιε ππνζρφκελε πεξηνρή γηα έξεπλα είλαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαιεί ν γξαπηφο ιφγνο. Πνιινί καζεηέο ζρεηίδνληαη κε 

εξγαζίεο θαη άξζξα, ηα νπνία δεκνζηεχνληαη ζην internet. Όκσο νη εξεπλεηέο δελ έρνπλ 

αθφκα εξεπλήζεη ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο γηα καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

(Hallahan, Lloyd, Kauffman, Weis&Martinez, 2005). Γη' απηφ είλαη αλάγθε λα αλαπηπρζνχλ 

θαηλνχξγηεο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη πνπ λα ελζσκαηψζνπλ θαη ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Βέβαηα ην πιηθφ ηνπ Ζ/Τ θαη ην ινγηζκηθφ πξέπεη λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλα ζε παηδία κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Wilkinson-Tilbrook, 1995). 
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4
ν
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ: Δθπαηδεπηηθά Λνγηζκηθά γηα καζεηέο κε Γεληθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

 

4.1. Οξηζκόο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ 

 

Χο εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ νξίδεηαη ην πξντφλ ηεο ηερλνινγίαο κε ην νπνίν πξνζπαζνχκε 

λα δηδάμνπκε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν πινπνηψληαο ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή θηινζνθία 

θαη ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή (ΗΣΤ, 2003). Σέηνηνπ είδνπο ινγηζκηθά 

ππνζηεξίδνπλ ηε δηδαζθαιία, παξέρνληαο βνήζεηα ζην καζεηή ψζηε λα πξνζεγγίζεη θαη λα 

νηθνδνκήζεη ηε γλψζε, κε έλαλ ηξφπν νηθείν θαη επράξηζην πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηνπ επηηξέπνπλ λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο.  

Έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο αλαθέξεη πσο πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη 

δηδαζθαιίαο δηαθφξσλ ζεκάησλ, αμηνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

χκθσλα σζηφζν κε ηνλ Μηθξφπνπιν, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζεσξείηαη ην ινγηζκηθφ πνπ: 

 αθνινπζεί ή ππνζηεξίδεη ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή ζεψξεζε 

 ππνδεηθλχεη ή πινπνηεί δηδαθηηθνχο ζηφρνπο 

 ελζσκαηψλεη ή ππνζηεξίδεη αιιειεπηδξαζηηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 πεξηιακβάλεη δηεπαθέο θαη αιιεγνξίεο κε παηδαγσγηθή ζεκαζία 

 ζηνρεχεη ζε ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά θαη παηδαγσγηθά απνηειέζκαηα αμηνπνηψληαο 

ηα ηδηαίηεξα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Μηθξφπνπινο Σ.Α., 2006). 

Έλαο άιινο νξηζκφο γηα ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ νξίδεη φηη είλαη ην ινγηζκηθφ πνπ εθηειείηαη 

ζε ππνινγηζηή, πνπ εκπεξηέρεη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη αλακέλεηαη λα επηθέξεη ζπγθεθξηκέλα 

δηδαθηηθά θαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Οη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε, 2002). Τπνζηεξίδεη ηε δηδαζθαιία, παξέρνληαο βνήζεηα ζην καζεηή ψζηε λα 

πξνζεγγίζεη θαη λα νηθνδνκήζεη κηα πξνθαζνξηζκέλε απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα γλψζε ή ηνλ 

εληζρχεη ψζηε λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ. 

Με ηνλ φξν «Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ» ελλννχκε ηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ (αιιά θαη 

πιηθνχ) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνινγηζηηθή ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο κνξθέο:  
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 Δηδηθφ ινγηζκηθφ κε ζαθή δηδαθηηθφ θαη καζεζηαθφ ζθνπφ, π.ρ. ζε κνξθή CD-ROM, 

δηθηπαθνχ ηφπνπ, εθαξκνγψλ ξνκπνηηθήο, θιπ. 

 Λνγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο, π.ρ. ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο εηθφλσλ, θεηκελνγξάθνο, 

ινγηζηηθφ θχιιν, βάζεηο δεδνκέλσλ, θιπ. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα.  

Υξεζηκνπνηψληαο ςεθηαθά κέζα είλαη κία απνηειεζκαηηθή θαη επέιηθηε κέζνδνο γηα λα 

δεκηνπξγήζεηο έλα επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο σο εθπαηδεπηηθφο, σο 

γνληφο, σο ινγνζεξαπεπηήο. Ζ ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ κε ηνλ ππνινγηζηή σο 

παξέκβαζε έρεη ζπλδεζεί κε ηελ αχμεζε ηνπ θηλήηξνπ, ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ 

ζπγθέληξσζεο, ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε 

ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο (Chen&McGrath, 2003). 

Σα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε ιεηηνπξγνχλ σο εξγαιεία 

γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, απνηειψληαο κέξνο ηνπ επξχηεξνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, αιιά θαη σο ηερλνινγία ππνζηήξημεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηδηαίηεξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Με θαηάιιειε αμηνπνίεζε κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο θαη ηδηαίηεξεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 

2001). 

Οη Γηακαληφπνπινο (2001) θαη MacArthur (1996), ηνλίδνπλ φηη ν επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ 

(Word) απαιιάζζεη ην δπζιεθηηθφ παηδί απφ ην άγρνο ηνπ γξαςίκαηνο κε ην ρέξη θαη παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα ζ' απηφ λα ληψζεη ππεξήθαλν γηα ηε ζσζηή, θαινγξακκέλε εκθάληζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπ. Δπίζεο ν θεηκελνγξάθνο είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν κάζεζεο ηεο 

νξζνγξαθίαο, θαζψο δηαζέηεη κεραληζκφ πνπ ην βνεζά λα επηζεκάλεη ηα ιάζε ηνπ θαη λα ηα 

δηνξζψζεη κφλν ηνπ (απηνδηφξζσζε). Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε παξαηήξεζε, φηη ν 

ππνινγηζηήο βνεζά ηνπο καζεηέο κε δπζιεμία, φηαλ κάιηζηα ρξεζηκνπνηεζεί νζφλε απφ 17΄΄ 

θαη πάλσ θαη παξάιιεια ρξεζηκνπνηεζνχλ γξακκαηνζεηξέο κε ζηνηρεία κεγάινπ κεγέζνπο. 

ηε ζχγρξνλε νξνινγία αληί ηνπ φξνπ «εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ», πνιιέο θνξέο 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ αλζξψπηλε 

κάζεζε».  Ζ ππνινγηζηηθή ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ζρεηίδεηαη, ζπλήζσο, κε ηε βνήζεηα, 

πξνο ην καζεηή ψζηε λα πξνζεγγίζεη θαη λα νηθνδνκήζεη κηα πξνθαζνξηζκέλε απφ ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα χιε ελψ ε ππνινγηζηηθή ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο αθνξά ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ καζεηή ψζηε λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ πνπ ζα ηνλ 

θαηαζηήζνπλ ηθαλφ λα αληαπεμέιζεη ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο θαη νινέλα απμαλφκελεο 

απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ. 
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Δπνκέλσο, ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο ρσξίδνληαη ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Σν Λνγηζκηθφ εμάζθεζεο (DrillandPractice) πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ εμάζθεζε ησλ 

επηκέξνπο ελνηήησλ δηδαγκέλεο χιεο. Ζ δηφξζσζε θαη ε αλαηξνθνδφηεζε γίλεηαη απφ ην 

πξφγξακκα θαη παξνπζηάδεη ζην ηέινο ηελ πνξεία θαη ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή. Αθνινπζεί ην 

ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν αθνινπζψληαο ην ζρήκα εξέζηζκα-απάληεζε. 

 Σν Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο-θξνληηζηεξίνπ (Tutorial) αλαιακβάλνπλ ηε δηδαζθαιία κηαο 

ελφηεηαο κε ηελ παξάιιειε εμάζθεζε. Δπηδηψθεηαη, δειαδή, ε δπλαηφηεηα 

εμαηνκηθεπκέλεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζην δηάινγν θαη παξαθνινπζεί 

ηελ πνξεία θαη ηθαλφηεηα ηνπ θάζε καζεηή. 

 Σν Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο (Simulation) αλαπαξηζηνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη έηζη καο 

επηηξέπνπλ λα παξαθνινπζήζνπκε θάπνηα θαηλφκελα, ηα νπνία είλαη δχζθνιν, ρξνλνβφξν ή 

θαη αζχκθνξν νηθνλνκηθά λα παξαθνινπζήζνπκε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 Σν Λνγηζκηθφ επίιπζε πξνβιήκαηνο (Problemsolving) είλαη έλα πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη 

ζηνλ καζεηή λα θαζνξίζεη ηα βήκαηα πνπ νδεγνχλ ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο. 

 Σα Πεξηβάιινληα Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο (VirtualReality) δεκηνπξγνχλ ην ηδεαηφ 

(εηθνληθφ) πεξηβάιινλ, ην νπνίν πεξηβάιιεη ηνπο ρξήζηεο κε ηξηζδηάζηαηεο εηθφλεο, δίλνληάο 

ηνπο ηελ εληχπσζε πσο βπζίδνληαη ζ' έλαλ πξαγκαηηθφ θφζκν, κε ηε ρξήζε πξνεγκέλσλ 

ηερλνινγηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ δηάθνξσλ πεξηθεξεηαθψλ 

κνλάδσλ πνιπκέζσλ (Κφκεο, 1998). 
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4.2. Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ γηα καζεηέο κε Γεληθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα αλαθεξζνχλ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ηα νπνία παξέρνληαη είηε 

δσξεάλ απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην είηε πξνηείλνληαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Σα 

ινγηζκηθά αλαθέξνληαη θπξίσο ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Χζηφζν, κεξηθά απφ απηά 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα άιιεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Μεξηθά απφ απηά ηα 

ινγηζκηθά είλαη ηα αθφινπζα:  

 Δλζθελψκαηα, ινγηζκηθφ ηεο εηαηξείαο Kidsmedia. 

(http://www.kidmedia.gr/ensfinomata_1, http://www.kidmedia.gr/ensfinomata_2, 

http://www.kidmedia.gr/ensfinomata_3) 

  

 

Σα "Δλζθελψκαηα 1" είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα παηδηά πξνζρνιηθήο αγσγήο, 

εηδηθήο αγσγήο θαη Α΄ Γεκνηηθνχ. Πεξηιακβάλεη 76 εθαξκνγέο κε αληηζηνηρίεο, 

ηαμηλνκήζεηο, παδι εηθφλσλ θαη αξηζκψλ, ρξψκαηα θαη ζρήκαηα, αζθήζεηο κλήκεο θαη 

παξαηεξεηηθφηεηαο, αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ 1-5, πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο ζηελ 

πεληάδα, παηρλίδηα εμνηθείσζεο κε ην πνληίθη θαη ηξαγνχδηα. 

  

http://www.kidmedia.gr/ensfinomata_1
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Σα "Δλζθελψκαηα 2" είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηνπο αξηζκνχο 0-20. 

Πεξηιακβάλεη 33 Δθαξκνγέο αηζζεηνπνίεζεο πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο αξηζκψλ κέζα ζηελ 

πξψηε 20άδα, 11 Γηαζθεδαζηηθά ςεθηαθά παηρλίδηα κε καζεκαηηθφ ζηφρν, 8 Δθαξκνγέο 

scanning κε ιεηηνπξγία ελφο κφλν θιηθ, 2 Δξγαιεία δηδαζθαιίαο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ 

καζεηή. (Πξφγξακκα δσγξαθηθήο θαη ειεθηξνληθφ πίλαθα drag & drop). 

 

Σα «Eλζθελψκαηα 3″ είλαη έλα αλνηθηνχ ηχπνπ εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κε 18 εξγαιεία – 

δξαζηεξηφηεηεο θαη 9 παηρλίδηα γηα ηα καζεκαηηθά, κε αξηζκνχο θαη πξάμεηο έσο ην 100. 

Απνηειείηαη απφ 27 ζπλνιηθά εθαξκνγέο (εξγαιεία θαη παηρλίδηα), κε αξθεηέο απφ απηέο λα 

έρνπλ δηπιή ιεηηνπξγία (π.ρ πξφζζεζε ή αθαίξεζε).Οη πεξηζζφηεξεο έρνπλ ηε κνξθή drag & 

drop, (παίξλνπκε θαη ηνπνζεηνχκε αληηθείκελα) ελψ άιιεο αλαιχνπλ ζε βήκαηα καζεκαηηθέο 

πξάμεηο. 

  

 Πέξεο θαη Κάηηα – Πάκε ζρνιείν, ινγηζκηθφ ηεο εηαηξείαο Ramkids 

(http://www.diavasma.com) 

Πξφθεηηαη γηα έλα νινθιεξσκέλν ινγηζκηθφ κε αζθήζεηο θαη παηρλίδηα πνπ βνεζνχλ ηελ 

αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ αλάινγα κε ηελ ηάμε θαη ην επίπεδφ ηνπο. 

http://www.diavasma.com/
http://www.kidmedia.gr/ensfinomata_2
http://www.kidmedia.gr/ensfinomata_3
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http://www.diavasma.com/flashes/maina.swf 

 

http://www.diavasma.com/flashes/mainb.swf 

 

http://www.diavasma.com/flashes/mainc.swf 

http://www.diavasma.com/flashes/maina.swf
http://www.diavasma.com/flashes/mainb.swf
http://www.diavasma.com/flashes/mainc.swf
http://www.diavasma.com/flashes/maina.swf
http://www.diavasma.com/flashes/mainb.swf
http://www.diavasma.com/flashes/mainc.swf
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http://www.diavasma.com/flashes/maind.swf 

 

http://www.diavasma.com/flashes/maine.swf 

 

http://www.diavasma.com/flashes/mainst.swf 

http://www.diavasma.com/flashes/maind.swf
http://www.diavasma.com/flashes/maine.swf
http://www.diavasma.com/flashes/mainst.swf
http://www.diavasma.com/flashes/maind.swf
http://www.diavasma.com/flashes/maine.swf
http://www.diavasma.com/flashes/mainst.swf
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 ηξνγγπιά κε αμία (http://e-yliko.gr/htmls/amea/amea_soft.aspx) 

 Tα θέξκαηα ηνπ επξψ έρνπλ ηε δηθή ηνπο αγνξαζηηθή δχλακε. θνπφο απηνχ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο κε ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηε 

κάζεζε λα εμνηθεησζνχλ ζηε ρξήζε ησλ θεξκάησλ θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο 

ζπλαιιαγήο. (Φνξείο: Τπ.Δ.Π.Θ. & Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην). 

 

 Μηθξνί θαιιηηέρλεο ζε δξάζε (http://e-yliko.gr/htmls/amea/amea_soft.aspx)  

 

 

Οη “Μηθξνί θαιιηηέρλεο ζε δξάζε” αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ νκάδα Teachers&kidmedia, κε 

θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ην ΤΠΔΠΘ θαη θνξέα πινπνίεζεο ην ΔΑΗΣΤ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθφ παθέην αμηνπνηεί ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο κε ελφηεηεο 

δσγξαθηθήο, ζρεδίνπ, κνπζηθήο, θεηκέλσλ, εηθφλσλ, έξγσλ ηέρλεο, θαη επηηπγράλεη άκεζν 

νπηηθφ – αθνπζηηθφ απνηέιεζκα, επηηξέπνληαο ηε κεηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ζε άιια 

κέζα θαη πιηθά.  Δλδείθλπηαη γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή, ηηο πξψηεο ηάμεηο δεκνηηθνχ θαη 

παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

 

 Μαγηθφ Πηλέιν, ινγηζκηθφ ηεο εηαηξίαο kidsmedia (http://www.kidmedia.gr/pinelos) 

 

http://e-yliko.gr/htmls/amea/amea_soft.aspx
http://e-yliko.gr/htmls/amea/amea_soft.aspx
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Σν «Μαγηθφ Πηλέιν», πεξηιακβάλεη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο δσγξαθηθήο, ζρεδίνπ, 

κνπζηθήο, εηθφλσλ θαη έξγσλ ηέρλεο πνπ αιιεινεπηδξνχλ κε ην καζεηή, δηαηεξψληαο 

ακείσην ην ελδηαθέξνλ θαη εληζρχνληαο ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Οη εθαξκνγέο 

πξνζεγγίδνληαη δηαζεκαηηθά θαη βησκαηηθά. Ο βαζκφο δπζθνιίαο είλαη ηέηνηνο, ψζηε θάζε 

παηδί λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη, λα ελεξγεί θαη λα πξάηηεη θηάλνληαο ζην απνηέιεζκα. Δίλαη 

θαηάιιειν γηα δηδαζθαιία παηδηψλ κηθξήο ειηθίαο αιιά θαη παηδηψλ πνπ έρνπλ αλάγθε 

εηδηθήο αγσγήο (ρσξίο απηφ λα είλαη θαζφινπ πεξηνξηζηηθφ). ην πξφγξακκα δεη θη 

εκθαλίδεηαη πάληα, ν θχξηνο Πηλέινο πνπ βνεζά, μελαγεί θαη επηβξαβεχεη ηα παηδηά ζρεδφλ ζε 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Γηάζπαξηεο ζηελ νζφλε είλαη 19 ρξσκαηηζηέο θαηζνχιεο. 

Τπάξρνπλ έμη νκάδεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρσξίδνληαη ζε: Εσγξαθηθή, Υξψκαηα, ρήκαηα, 

Παηρλίδηα εμνηθείσζεο, Μαγηθέο εηθφλεο, Βίληεν-Μνπζηθή–Δθηππψζεηο. 

 

 

 Μαζαίλσ λα θπθινθνξψ κε αζθάιεηα (http://e-yliko.gr/htmls/amea/amea_soft.aspx)  

 

 

 

 

 

 

http://e-yliko.gr/htmls/amea/amea_soft.aspx
http://www.kidmedia.gr/pinelos
http://www.kidmedia.gr/taxakis
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Πξφθεηηαη γηα έλα νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθφ παθέην, πνπ αμηνπνηεί ηηο Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο κε απιά θαη δεκηνπξγηθά καζήκαηα θπθινθνξηαθήο 

αγσγήο, παηγλίδηα θπθινθνξηαθήο αγσγήο θαη παηγλίδηα εμνηθείσζεο, πνπ επηηπγράλνπλ 

άκεζν νπηηθφ - αθνπζηηθφ απνηέιεζκα θαη επηηξέπνπλ ηε κεηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ζε 

άιια κέζα θαη πιηθά. Πξνζεγγίδεη ηε γλψζε δηαζεκαηηθά θαη βησκαηηθά. ην πξφγξακκα δεη 

θη εκθαλίδεηαη πάληα, ν θχξηνο Σαμάθεο πνπ βνεζά, μελαγεί θαη επηβξαβεχεη ηα παηδηά 

ζρεδφλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Γηάζπαξηεο ζηνλ πίλαθα επηινγψλ, ππάξρνπλ ζπλνιηθά 

20 πηλαθίδεο. Κάλνληαο θιηθ πάλσ ηνπο μεθηλά θαη κηα λέα δξαζηεξηφηεηα. Τπάξρνπλ 

δηαζέζηκεο, έμη ζπλνιηθά θαηεγνξίεο δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ: Μαζαίλσ λα θπθινθνξψ, 

Γεκηνπξγίεο, Μαζαίλνπκε παίδνληαο, Παηρλίδηα εμνηθείσζεο, Βίληεν-Μνπζηθή–Δθηππψζεηο, 

Μαγηθέο εηθφλεο. ηα πην πνιιά παηρλίδηα ππάξρνπλ απφ έλα έσο ηξία επίπεδα βνήζεηαο, έηζη 

ψζηε φια ηα παηδηά λα θηάζνπλ ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

Δλδείθλπηαη γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή, ηηο πξψηεο ηάμεηο δεκνηηθνχ, παηδηά κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη Α.κε.Α. 

 

 Αξηζκνκαρίεο / Δηθνλφιεμα 

Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο "Δπηκφξθσζε θαη 

Δηδίθεπζε Δθπαηδεπηηθψλ θαη ηειερψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα Άηνκα κε Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο". Tν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ παξήρζε ζην πιαίζην πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ 

επηκφξθσζεο θαη εμεηδίθεπζεο ησλ πξάμεσλ ηνπ ΔΠΔΑΔΚ κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε θαη ζπζηεκαηηθή 

αλίρλεπζε, αμηνιφγεζε θαη ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα ιφγνπ 

θαη νκηιίαο θαη γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

 Childsplay - Δθπαηδεπηηθά παηρλίδηα 

Σν Childsplay είλαη κηα ζπιινγή εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ θαηάιιεια γηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαζψο επίζεο βνεζά 

ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Ζ ζπιινγή πεξηιακβάλεη 

παηρλίδηα πνπ αζθνχλ ηα παηδηά ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο κε παηρλίδηα: κλήκεο, εθκάζεζεο 

αξηζκψλ, αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, πξνπαίδεηαο, ήρσλ δψσλ, γξακκάησλ, θηλεηηθέο θ. ά. θνπφο 

είλαη λα εμππεξεηνχλ εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο αιιά ηαπηφρξνλα λα είλαη θαη δηαζθεδαζηηθά 

γηα ηα παηδηά. (http://childsplay.sourceforge.net/index.php). 

 

 

http://pake030.blogspot.gr/2008/03/childsplay.html
http://childsplay.sourceforge.net/index.php
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 "eXe eLearning" html editor. 
 

Σν eXeeLearning είλαη έλα ειεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα πνπ επηηξέπεη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα δεκηνπξγήζεη δξαζηεξηφηεηεο - αζθήζεηο γηα εθαξκνγή ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε (κνηάδεη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ Hotpotatoes, κε πεξηζζφηεξεο φκσο δπλαηφηεηεο) θαη 

λα ηηο δεκνζηεχζεη ζε πεξηβάιινλ Web. Γελ απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα ηελ ρξήζε 

ηνπ (http://www.exelearning.org) 

 

 Αθφκε, ππάξρνπλ θαη εμεηδηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά αλά ηάμε ηφζν γηα ηε 

Γιψζζα φζν θαη γηα ηα Μαζεκαηηθά. 

 

Γιψζζα  Α΄- Β΄ Γεκνηηθνχ (http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-a-b/) 

 

  

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-a-b/
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-a-b/
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Γιψζζα  Γ΄- Γ΄ Γεκνηηθνχ (http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-c-d/) 

 

 

 

Γιψζζα Δ΄- Σ΄ Γεκνηηθνχ (http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-e-st/) 

 

 

  

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-c-d/
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-e-st/
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-c-d/
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-e-st/
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Μαζεκαηηθά Α΄- Β΄ Γεκνηηθνχ (http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-

mathimatika-a-b/d04/cd/maths/startup.swf) 

 

 

Μαζεκαηηθά Γ΄- Γ΄ Γεκνηηθνχ (http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-c-

d/d05-web/) 

 

  

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-a-b/d04/cd/maths/startup.swf
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-a-b/d04/cd/maths/startup.swf
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-c-d/d05-web/
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-c-d/d05-web/
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-a-b/d04/cd/maths/startup.swf
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-c-d/d05-web/
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Μαζεκαηηθά Δ΄-  Σ΄ Γεκνηηθνχ (http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-e-

st/d06-web/) 

 

 

 Σέινο, ππάξρνπλ ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα ηα παηδηά 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ βαζηθέο γλψζεηο κε εχθνιν θαη 

παηγληψδε ηξφπν. Μεξηθά ηέηνηα ινγηζκηθά είλαη ηα αθφινπζα: 

Μαζαίλσ ηελ αιθαβήηα (http://users.sch.gr//cosmathan/ab/ab.htm) 

 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-e-st/d06-web/
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-e-st/d06-web/
http://users.sch.gr/cosmathan/ab/ab.htm
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-e-st/d06-web/
http://users.sch.gr/cosmathan/ab/ab.htm
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Παηρλίδη κε ηα γξάκκαηα (http://users.sch.gr//cosmathan/ab/acb1_intern.htm) 

 

 

Υηνλνπξνπαίδεηα (http://e-math.eduportal.gr/efarmoges/xion.htm) 

 

 

  

http://users.sch.gr/cosmathan/ab/acb1_intern.htm
http://e-math.eduportal.gr/efarmoges/xion.htm
http://users.sch.gr/cosmathan/ab/acb1_intern.htm
http://e-math.eduportal.gr/efarmoges/xion.htm
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Πξνπαίδεηα ζηνλ βπζφ (http://www.multiplication.com/games/play/jungle-jim-goes-fishing) 

 

Θέιεηο λα κάζεηο παίδνληαο;(http://www.jele.gr/activity_selection) 

 

ηελ αγνξά (http://e-math.eduportal.gr/efarmoges/money.html) 

 

  

http://www.multiplication.com/games/play/jungle-jim-goes-fishing
http://www.jele.gr/activity_selection
http://e-math.eduportal.gr/efarmoges/money.html
http://www.multiplication.com/games/play/jungle-jim-goes-fishing
http://www.jele.gr/activity_selection
http://e-math.eduportal.gr/efarmoges/money.html
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Μαζαίλσ ηελ ψξα (http://e-math.eduportal.gr/efarmoges/time.htm) 

 

Ση ψξα είλαη; (http://e-math.eduportal.gr/efarmoges/what_time.html) 

 

 

5
ν
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ: πδήηεζε – πκπεξάζκαηα 

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε πξνέθπςε φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο 

εξεπλεηψλ έρεη κειεηήζεη ην ζέκα ησλ Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ θαη έρνπλ γξαθηεί 

πνιιά βηβιία θαη άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Σα πεξηζζφηεξα φκσο απφ απηά πεξηγξάθνπλ κηθξά θνκκάηηα ηνπ φινπ 

πξνβιήκαηνο ή εμεηάδνπλ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο απφ ηε ζηελή ζθνπηά κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο ή ηερληθήο. 

Με βάζε ηνλ νξηζκφ, ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα 

ζηηο βαζηθέο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηαλφεζε ή ζηε 

http://e-math.eduportal.gr/efarmoges/time.htm
http://e-math.eduportal.gr/efarmoges/what_time.html
http://e-math.eduportal.gr/efarmoges/time.htm
http://e-math.eduportal.gr/efarmoges/what_time.html
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ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Οη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ησλ 

γεληθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ηαμηλνκνχληαη, ζπλήζσο ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο, σο 

βηνινγηθνί, γελεηηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί. Γεληθφηεξα ε εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο ησλ εηδηθψλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. 

Οη θεληξηθνί πξσηαγσληζηέο ησλ ΣΠΔ ζηελ Δηδηθή Αγσγή είλαη νη καζεηέο κε εηδηθέο 

αλάγθεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί. Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο επηθεληξψλνληαη 

ζηα ζέκαηα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ είλαη ζηε δηάζεζή ηνπο.  

Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζην ρψξν ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ησλ ΣΠΔ, είλαη ζήκεξα ε 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο εθπαίδεπζεο έληαμεο θαηφπηλ αηνκηθνχ ζρεδηαζκνχ – δειαδή νη 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηελ αξρή ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ. Γηα λα ρηηζηεί κηα πξαγκαηηθή θνηλσλία έληαμεο, ζα πξέπεη 

νη εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ε θαηάιιειε ηερλνινγία λα απαληνχλ ζε φιεο ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο. Ζ πξφζβαζε 

ζε θαηάιιειεο ΣΠΔ  κπνξεί λα κεηψζεη ηηο αληζφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη νη ΣΠΔ κπνξνχλ 

λα γίλνπλ έλα ηζρπξφ εξγαιείν ππνζηήξημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Μπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ππάξρεη κηα αλάγθε κεηαηφπηζεο ηνπ επίθεληξνπ ησλ ΣΠΔ 

ζηελ Δηδηθή Αγσγή  θαη ζηα πξνγξάκκαηα. Πξνεγνπκέλσο, έρεη δνζεί ε έκθαζε ζηνπο 

ηξφπνπο  (ππνδνκή ζε εμνπιηζκφ θαη εκπεηξία) πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο ΣΠΔ λα 

εθαξκνζηνχλ πην απνηειεζκαηηθά ζηελ Δηδηθή Αγσγή. Απηφ πνπ είλαη νινθάλεξν απφ απηή 

ηελ κειέηε είλαη φηη απηνί πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηε πξάμε δεηνχλ λα δνζεί έκθαζε ζην 

ζηφρν , ην ζθνπφ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ΣΠΔ θαη φρη κφλν ζηνπο ηξφπνπο ρξήζεο ησλ 

ΣΠΔ.  Μηα ηέηνηα επηθέληξσζε ζα βνεζήζεη ηηο ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηελ δεκηνπξγία ηεο 

θαηάιιειεο ππνδνκήο, αιιά ζα επηθεληξψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζην γηαηί θαη πψο νη ΣΠΔ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηαιιειφηεξα  ζε δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ.  

Δπνκέλσο κηα ηέηνηα κεηαηφπηζε ηεο έκθαζεο ζα βνεζνχζε λα επηθεληξσζεί  ε πξνζνρή 

καο ζην λα ρξεζηκνπνηνχκε ηηο ΣΠΔ γηα ηε κάζεζε ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα απφ ην λα 

κάζνπκε απιά λα ηηο ρξεζηκνπνηνχκε κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Ζ γλήζηα έληαμε ζηηο ΣΠΔ 

ζην σξνιφγην πξφγξακκα  γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν 

φηαλ γίλνπλ θαηαλνεηέο νη δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΔ σο εξγαιείν κάζεζεο . 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν κίαο εθπαίδεπζεο πνπ ζα θαιχπηεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε 

καζεηή δχλαηαη λα βξεζεί κφλν κέζα απφ ηελ θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
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ηνπ πεξηβάιινληνο. Χο πξνο απηή ηελ αλάγθε αλαδήηεζεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ έξρνληαη 

λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα νη ππνινγηζηέο κέζσ ησλ δηαθφξσλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξνπλ, εθφζνλ είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζνχλ σο πνιχηηκνη αξσγνί γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

πνπ ζα ηνπο εληάμεη ζηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζίαΜέζα απφ ηε ινγηθή ζπλέπεηα πξνθχπηεη 

φηη δηακνξθψζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα κεηαβάιινπλ θαη ηε θχζε ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη 

ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηείηαη λα αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο καο. Σελ ηειεπηαία ρξνληθή 

πεξίνδν ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά έρνπλ επέιζεη ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία, κε 

απνηέιεζκα λα αλαπηχζζνληαη φιν θαη πην πνιιέο ηζηνζειίδεο κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζην 

δηαδίθηπν απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο. 

Πξαγκαηνπνηψληαο κία αλαζθφπεζε ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, πξνέθπςε φηη είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε εμαηνκηθεπκέλεο ρξήζεο ηνπ 

ππνινγηζηή ζηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ 

επεξγεηεκάησλ ηνπ. Δπηπξνζζέησο, ζεσξείηαη ζπνπδαίν ραξαθηεξηζηηθφ ε παξαηήξεζε 

καζεηή φηη ν ππνινγηζηήο είλαη ε δηέμνδνο γηα κάζεζε θαη εθπαίδεπζε. ε απηφ ην ζεκείν 

θξίλεηαη αλαγθαίν, λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεγάια βήκαηα πξνφδνπ ζηελ Διιάδα, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζεη απηφ ην ζηφρν. 

ε γεληθέο γξακκέο, πξνθχπηεη φηη ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ έρνπλ 

πξνρσξήζεη ζηελ ζρεδίαζε πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Σν γεγνλφο απηφ ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ, θαζψο θάζε παηδί κπνξεί απφ ην ζπίηη ηνπ λα 

εμαζθείηαη θαη λα πξνζδηνξίδεη θάζε απνξία ηνπ. Θεσξεηηθά θαζίζηαηαη σο έλα αμηφινγν 

επίηεπγκα ηεο ηερλνινγίαο πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ην παηδί λα κάζεη θαη λα εκπινπηίζεη ην 

ιεμηιφγην ηνπ. Χζηφζν, πξαθηηθά δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πνιιέο ψξεο, δηφηη ε 

πνιχ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή κπνξεί λα επηθέξεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ην ίδην ην παηδί. 
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