
 

0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝΣΖΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΔ  

 

 

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

 

 

 

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ζύγρξνλεο ζηξαηεγηθέο θαη 

κέζνδνη αληηκεηώπηζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία 

 

 

 

Μπεθηάξεο Νηθόιανο 

ΑΜ: 6062202003060 

 

 

Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα: 

Αζαλαζνπνχινπ Πελειφπε 

 

 

 

πάξηε 2022 

 

 

 

 

 



 

1 
 

Πεξηερόκελα 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ I............................................................................................................................ 2 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ............................................................................................................................ 2 

1.1 Θεσξεηηθή βάζε ηνπ ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο ............................................. 2 

1.2 Πξνζδηνξηζκφο θαη νξηνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ............................................................. 3 

1.3 θνπνί ηεο έξεπλαο ............................................................................................................. 4 

1.4 Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ή εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ............................................................... 5 

1.5 Οξηνζεηήζεηο – Πεξηνξηζκνί ............................................................................................... 5 

1.6 Οξηζκνί φξσλ ...................................................................................................................... 7 

- Γπζιεμία ................................................................................................................................. 7 

-Γπζνξζνγξαθία-Γπζγξαθία .................................................................................................. 10 

-Γπζαξηζκεζία ........................................................................................................................ 10 

-Γπζαλαγλσζία ....................................................................................................................... 12 

-Γπζθαζία ............................................................................................................................... 12 

-Γπζπξαμία .............................................................................................................................. 13 

- Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο (ΓΔΠΤ) ..................................................................... 15 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ ........................................................................................................................ 20 

2. ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ......................................................................... 20 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ ....................................................................................................................... 25 

3. ΜΔΘΟΓΟ ......................................................................................................................... 25 

3.1 πκκεηέρνληεο ή Γείγκα .................................................................................................... 25 

3.2 Δξεπλεηηθφ(-α) εξγαιείν(-α) ή Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ ............................................. 27 

3.3 Γηαδηθαζία ......................................................................................................................... 33 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV ....................................................................................................................... 37 

4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ............................................................................................................ 37 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ V ........................................................................................................................ 77 

5. ΤΕΖΣΖΖ ........................................................................................................................ 77 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ VΗ ....................................................................................................................... 80 

6. ΓΔΝΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ......................................................... 80 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ..................................................................................................................... 82 

Διιεληθή .................................................................................................................................. 82 

Ξελφγισζζε ............................................................................................................................ 84 

 



 

2 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ I 

1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

1.1 Θεσξεηηθή βάζε ηνπ ππό δηεξεύλεζε ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο 

Δπηζηεκνληθά ν εληνπηζκφο ηνπ λεπξνινγηθνχ ππνβάζξνπ ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

έρεη γίλεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’40.πγθεθξηκέλα, ζρεηίδεηαη κε εγθεθαιηθέο βιάβεο, 

νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο ήπηεο. Δληνχηνηο, δελγίλεηαη απαξαίηεηα ν εληνπηζκφο 

λεπξνινγηθψλ ζπκπησκάησλ (Μέηηα&θνξδηαιφο, 2018). 

Ζ έλλνηα ηεο καζεζηαθήο δπζθνιίαο έρεη επηθξαηήζεη σο φξνο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Σφηε ε επηζηήκε βξηζθφηαλ ζε αξρηθά ζηάδηαγηα ηνλ 

εληνπηζκφ αλεπαξθεηψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη ελψ ζεσξεηηθά δηέζεηαλ ηελ 

απαηηνχκελε λνεκνζχλε, εληνχηνηο ζεκείσλαλ αξλεηηθέο επηδφζεηο ζηε κάζεζε. 

Πξαθηηθά, νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο εθθξάδνπλ ηελ αζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

επηηεπγκάησλ ησλ καζεηψλ ζε ζχλδεζε κε ηε θαηλνκεληθή ηνπο ηθαλφηεηα λα είλαη 

ζε ζέζε λα αληινχλ ηηο γλψζεηο θαη λα ηηο θαηαθηνχλ(Lyonetal., 2001). 

Σν 19
ν
αηψλα, ζρεηηθά κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, έγηλε ε εηζαγσγή ζηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηαησλ ελλνηψλ ηεο ιεγφκελεο απξνζδφθεηεο ή/θαη αλεπαξθνχο 

ζρνιηθήο επίδνζεο κε λέεο δηαθξηηέο έλλνηεο.Γηα παξάδεηγκα εηζήρζε ε έλλνηα ηεο 

δπζιεμίαο, ηεο δπζαξηζκεζίαο θνθ. (Lyonetal., 2001). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη έλλνηεο 

πνπ αθνξνχλ ζηε καζεζηαθή δπζθνιία απέθηεζαλ εθπαηδεπηηθφ βάξνο (Zigmond, 

1993). 

ήκεξα,εληείλνληαη δηαξθψο νηκειέηεο γηα ην πιαίζην ππνζηήξημεοθαη ηηο 

κεζφδνποπνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

(Μέηηα&θνξδηαιφο, 2018).  

Ζ εξγαζία ζα επηρεηξήζεη: 

- Να δνζνχλ νη νξηζκνί ησλ πνηθίισλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. 

- Να αλαδεηρζεί εζρεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

- Να γίλεη ε πεξηγξαθή ησληερληθψλ ππνζηήξημήο ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. 

- Να γίλεη ε αλάιπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ, πξνθαιψληαο ηε 

ζπδήηεζε θαη ηελ θξηηηθή επί ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

- Να δηεμαρζεί ζρεηηθή έξεπλα κε ζέκα ηε δηεξεχλεζε. 
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- Να δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ηφζν ησλ γνλέσλ φζν θαη ησλ θαζεγεηψλ εηδηθήο 

αγσγήο θαη ησλ ζεξαπεπηψλ αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ηεο δπζιεμίαο κε ηελ 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. 

- Να κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία απέλαληη ζην νηθνγελεηαθφ, 

θνηλσληθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ν  εληνπηζκφο ησλ πνηθίισλ δεηεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ κε 

δπζιεμία  

- Να δηεξεπλεζεί θαη λα αμηνινγεζεί ν βαζκφο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

κεζφδσλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ ησλ εηδηθψλ ζεξαπεπηψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία. 

 

1.2 Πξνζδηνξηζκόο θαη νξηνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Σν πιήζνο ησλ δηαηαξαρψλ ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ζπλδένληαη κε ηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ. Οη δπζθνιίεο ζρεηίδνληαηηφζν κε ηελ αληίιεςε φζν θαη κε 

ηε ρξήζε θαη εθαξκνγή ηνπ γξαπηνχ ή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

(NationalJointCommitteeonLearningDisabilities, 2016; Milleretal., 2014; 

NationalArchivesAndRecordsAdministration, 2006).  

Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαινχληαη θαη εηδηθέο καζεζηαθέο δηαηαξαρέο 

(specificlearningdisorders).Οη επηπηψζεηο είλαη πνιχπιεπξεο θαη γίλεηαη ε δηάγλσζή 

ηνποζηηοβαζηθέο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο (American Psychiatric Association, 2015; 

Μέηηα&θνξδηαιφο, 2018; Κξφθνπ, 2007, ζ. 28-38). 

Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο αθνξνχλ ζηε δπζιεηηνπξγία ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο 

γξαπηήο έθθξαζεο.Δπίζεο δχλαληαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ επίιπζε θαη αληηκεηψπηζε 

Μαζεκαηηθψλ αζθήζεσλ (American Psychiatric Association, 2015). Αθφκε, ν θάζε 

καζεηήο ζπρλά εκθαλίδεη έλα εχξνο καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (NationalArchives And 

Records Administration, 2006). 

Ζ καζεζηαθή δπζθνιία ζπλδέεηαη κε ηελ ρακειή ζρνιηθή επίδνζε.Απνδίδεηαηθπξίσο 

ζε εγγελείο λεπξνβηνινγηθνχο παξάγνληεο. Αθξηβψο γη’ απηφ ην ιφγν, νη καζεηέο πνπ 

εκθαλίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη κε εμεηδηθεπκέλεο 

νδεγίεο απφ ηνπο εηδηθνχο θαη ηνπο δαζθάινπο.Με απηφλ ηνλ ηξφπν,κεξηκλάηαη ε 

δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζρνιηθήοεπίδνζεοησλ καζεηψλ. Έηζη, ζπλήζσο γίλεηαη 

παξάιιεια θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ. Απηφ γίλεηαη 

κέζσ εηδηθψλ ηεζη IQ (Lyonetal., 2001). 
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Αλαθνξηθά κε ηα αίηηα πνπ αθνξνχλ ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, κπνξνχλ 

λαζπλδένληαηκε βηνινγηθνχο, γελεηηθνχο (Αλαγλσζηφπνπινο &ίλε, 2004) ή 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο (Σξίγθα-Μεξηίθα, 2010). 

Οη θπξηφηεξνη ηχπνη καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.  

Πίλαθαο 1: Οη ηύπνη ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ 

Α/Α Κύξηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

1 Γπζιεμία 

2 Γπζνξζνγξαθία, δπζγξαθία 

3 Γπζαξηζκεζία 

4 Γπζαλαγλσζία 

5 Γπζθαζία 

6 Γπζπξαμία 

7 Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο  

(Πεγή: Μέηηα&θνξδηαιόο, 2018; Milleretal., 2014) 

 

1.3 θνπνί ηεο έξεπλαο 

Οη ζθνπνί ηεο Έξεπλαο είλαη: 

1. Ζ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ θαζεγεηψλ εηδηθήο αγσγήο 

αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ηεο δπζιεμίαο κε ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ. 

2. Ζ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία απέλαληη ζην νηθνγελεηαθφ, 

θνηλσληθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ν  εληνπηζκφο ησλ πνηθίισλ δεηεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ κε 

δπζιεμία. 

3. Ζ δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεζφδσλ θαη 

ησλ παξεκβάζεσλ ησλ εηδηθψλ ζεξαπεπηψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία.  

Οη επηκέξνπο ζθνπνί ηεο Έξεπλαο έρνπλ σο εμήο: 

1. Ο εληνπηζκφο ηεο ελδερφκελεο δπζθνιίαο ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία, ησλ γνλέσλ ηνπο θαη ησλ εηδηθψλ ζεξαπεπηψλ. 

2. Ζ επίγλσζε ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο εθαξκνγήο ησλ παξεκβάζεσλ. 
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3. Ζ αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ, φπνπ ελδερνκέλσο δελ επηηπγράλνληαη νη ζθνπνί ησλ 

εηδηθψλ ζεξαπεπηψλ ή φηαλ νη παξεκβάζεηο ηνπο έρνπλ ζεηηθφαληίθηππν ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία. 

 

1.4 Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ή εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Ζ αξρηθή ππφζεζε είλαη ε αθφινπζε: έρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα ε παξέκβαζε ησλ 

εηδηθψλζεξαπεπηψλ ζηελ βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηέο κε 

δπζιεμία. 

Χζηφζν, ην έλαπζκα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ην παξέρνπλ 

νξηζκέλα θνκβηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ 

κε δπζιεμία. Δπίζεο ζπλδένληαη κε ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία αλαθχπηνπλ ζηνπο 

εηδηθνχο ζεξαπεπηέο; 

πγθεθξηκέλα, πθίζηαληαη ηα αθφινπζα εξσηήκαηα-ππνζέζεηο:  

1. Οη ζχγρξνλεο κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη απφ εηδηθνχο ζεξαπεπηέο γηα ηελ 

παξέκβαζή ηνπο ζε καζεηέο κε δπζιεμία θαηά πφζν είλαη απνηειεζκαηηθέο;  

2. ε ηη πνζνζηφ θαη ζε πνην βαζκφ νη καζεηέο κε δπζιεμία εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο;  

3. ε πνην βαζκφ,νη εηδηθνί είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ παξέκβαζή ηνπο ζηνπο 

καζεηέο κε δπζιεμία πνπ εκθαλίδνπλ παξάιιεια θαη πξνβιεκαηηθή θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά;  

 

1.5 Οξηνζεηήζεηο – Πεξηνξηζκνί 

ε φιεο ηηο έξεπλεο, είλαη αλαγθαία ε νξζή επηινγή ηφζν ηνπ είδνπο ηεο έξεπλαο, ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηεο κεζφδνπ γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ. Αθφκε, νη εξεπλεηέο νθείινπλ λα πξνβιέπνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζνπλ θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

Βηβιηνγξαθηθά, ε εκπεηξηθή αλάιπζε έρεη ζρέζε κε ηελ εξκελεία ησλ εξσηεκάησλ 

πνπ ηίζεληαη. Ζ εκπεηξηθή αλάιπζε, ε νπνία θαηά θαλφλα επηιέγεηαη, πεξηιακβάλεη 

ηφζν ηελ πνηνηηθή αλάιπζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο παξαηεξήζεηο θαη ζηελ πνζνηηθή 

αλάιπζε πνπ ζπλδέεηαη θαζαξά κε ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ απαληήζεσλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη κε ηελ κέζνδν ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο επηηπγράλεηαη ε 

αλαθάιπςε δεδνκέλσλ, αηηηαηψλ αιιά θαη αηηηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο 

έξεπλαο. ε γεληθέο γξακκέο, ε κέζνδνο ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο έρεη σο ζθνπφ ηελ 
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επαιήζεπζε ή φρη ησλ αξρηθψλ ππνζέζεσλ κε ηελ εμαγσγή θαη παξάζεζε 

αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη θαη ζηαρπνινγνχληαη 

θαηαιιήισο.  

Παξάιιεια, επηβάιιεηαη ηα δεδνκέλα πνπ εμάγνληαη λα αληηθεηκεληθά θαη λα είλαη 

απνθινησκέλα απφ ελδερφκελεο πξνθαηαιήςεηο.  

Δληνχηνηο, είλαη απνδεθηφ φηη ε δηαδηθαζία γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ 

πιεξνθνξηψλ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη πνιιέο θνξέο ρξνλνβφξα. Γη’ απηφ ην 

ιφγν, είζηζηαη λα επηιέγεηαη ην θαηάιιειν αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα εξσηεζέλησλ 

θαηφπηλ ζηάζκηζεο. χκθσλα κε ηα εμαγφκελα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη βάζεη ηνπ 

επηιερζέληνο δείγκαηνο, γίλνληαη θαη νη ζρεηηθέο αλαιχζεηο κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή 

ησλ ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Να ζεκεησζεί, επίζεο φηη ζε κηα έξεπλα ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαξθνχο 

ειέγρνπ θαη αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηξίηα κέξε, ψζηε λα κπνξεί λα θξηζεί απνδεθηή 

θαη απνδεηθηέα.  

Δπηπιένλ, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο ν νξζφο ζρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ.  

Έλα εξσηεκαηνιφγην, ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, πνπ ζα ην 

θαζηζηνχλ ειθπζηηθφ πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Οη εξσηήζεηο πξέπεη λα 

είλαη ζαθείο θαη γξήγνξα δηαηππσκέλεο, ψζηε λα κελ πξνθαινχλ δπζθνξία ή 

αδηαθνξία ζηνλ εξσηψκελν. Γη’ απηφ ην ιφγν επηιέγνληαη ζπλήζσο εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ ή εθφζνλ επηιεγνχλ εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ, ζα πξέπεη λα 

κεξηκλάηαη λα είλαη ζαθείο θαη ζχληνκεο δηαηχπσζεο.  

Δπηπξνζζέησο, παξάιιεια κε ηελ έξεπλα, είλαη ζπρλά αλαγθαίν λα δηεμάγεηαη 

ζπλεπηθνπξηθά ε δεπηεξνγελήο έξεπλα, εθφζνλ είλαη εθηθηφ. Ζ δεπηεξνγελήο έξεπλαο 

αθνξά ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ άιιεο παξφκνηεο 

έξεπλεο, νη νπνίεο έρνπλ δηεμαρζεί ζην παξειζφλ.  

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ δηεμήρζε είηε δηα δψζεο ή κέζσ ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο, δεδνκέλνπ φηη θπξίσο νη γνλείο κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 

πγείαο θαη ησλ παηδηψλ ηνπο εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο. Έηζη, ηα εξσηεκαηνιφγηα, 

απεζηάιεζαλ θαηφπηλ επηθνηλσλίαο, ειεθηξνληθά κέζσ email.  

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, πξάγκαηη, έγηλε εθηθηή ε δηα δψζεο πξνζέγγηζε ζπλνιηθά 

εμήληα ηεζζάξσλ (64) αηφκσλ, ελψ ηξηάληα έμη (36) άηνκα απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην ειεθηξνληθά κέζσ email.  
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Oη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ ζαξάληα δχν (42) θαη νη εηδηθνί παηδαγσγνί πελήληα 

νθηψ (58). Ζ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ έγηλε απφ Δηδηθά Γεκνηηθά ρνιεία, θαζψο 

επίζεο θαη Κέληξα Γηεπηζηεκνληθήο Αμηνιφγεζεο, πκβνπιεπηηθήο θαη Τπνζηήξημεο 

(ΚΔΓΑΤ) (πξψελ ΚΔΤ) ηεο Αηηηθήο.  

Αλαθνξηθά κε ην επηιερζέλ δείγκα, επηβάιιεηαη λα δηαζέηεη αληηπξνζσπεπηηθφηεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα δχλαηαη λα γίλεη αλαγσγή ζην γεληθφ πιεζπζκφ. 

Ζ επηινγή ηεο ηπραηνπνίεζεο ησλ δεηγκάησλ ζεσξείηαη θαηάιιειε θαη εθθξάδεη ηελ 

απαξαίηεηε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. Δληνχηνηο, ζα πξέπεη έλαο εξεπλεηήο λα έρεη 

ππφςε φηη νξηζκέλεο θνξέο ε επηινγή ησλ δεηγκάησλ δελ θαηαθέξλεη λα απνδψζεη ηα 

ζσζηά απνηειέζκαηα, κε απνηέιεζκα ε έξεπλα λα θαηαιήγεη ζε ιαλζαζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη ε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία, ψζηε 

λα απνθεπρζεί ην πξνθχπηνπλ δεηγκαηνιεπηηθφ ζθάικα. Με άιια, ιφγηα δελ είλαη 

απαγνξεπηηθή ε ζηνρεπκέλε επηινγή αηφκσλ, ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ νη αξρηθνί 

ζηφρνη ηεο έξεπλαο. Γηαθνξεηηθά, επηιέγεηαη ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο, 

δεδνκέλνπ φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη θαιχηεξε πξνζέγγηζε πεξί ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Σέινο, θαηφπηλ ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ζηαρπνινγνχληαη νη 

απαληήζεηο θαη επεμεξγάδνληαη φια ηα δεδνκέλα. ηελ παξνχζα έξεπλα ε δηαδηθαζία 

απηή ζα γίλεη κε ηε ρξήζε ηνπ Excel. Με ην ινγηζκηθφ απηφ ζα γίλεη ε αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ε αλαπαξάζηαζή ηνπο κε δηαγξάκκαηα. 

 

1.6 Οξηζκνί όξσλ 

- Γπζιεμία 

χκθσλα κε ηηο επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο, ε δπζιεμία απνηειείδηαηαξαρήκε 

λεπξνινγηθφ ππφβαζξφ.ρεηίδεηαηκε ηελ επεμεξγαζία ηνπ ιφγνπθαη ηελ απφδνζή ηνπ, 

ελψ δελ εκθαλίδεηαη κε ηελ ίδηα βαξχηεηα ζε θάζε άηνκν.Ζ θχξηα αηηία εκθάληζεο 

δπζιεμίαοαθνξά ζε δπζιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ηνπ εγθεθάινπ. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δπζιεμία αθνξά ζηελ ειιηπή εκηζθαηξηθή 

θπξηαξρία, θαζψο επίζεο θαη ηελ εκθάληζε γελεηηθψλ αλσκαιηψλ πνπ επηδξνχλ 

αξλεηηθά ηφζν ζηελ αληηιεπηηθή φζν θαη ζηελ γλσζηηθή επεμεξγαζία. 

Πξφθεηηαη γηα πάζεζε -θαηά θαλφλα- θιεξνλνκηθή. Δληνχηνηο,ππάξρεη πηζαλφηεηα λα 

είλαη επίθηεηε. Οη ιφγνη κεηαγελέζηεξεο εκθάληζεο δπζιεμίαο είλαη νξηζκέλεο 

αζζέλεηεο ή ελδερφκελνη ηξαπκαηηζκνί πνπ αθνξνχλ ζην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα. 
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Ζ δπζιεμία πεξηιακβάλεη θαηδπζθνιίεοεπεμεξγαζίαο θσλνινγηθήο, αλάγλσζεο, 

γξαθήο θαη νξζνγξαθίαο. Δπηπιένλ, ζπρλά γίλεηαη ηαπηφρξνλε δηάγλσζε αλαθνξηθά 

κε δπζθνιία ζηελ αξηζκεηηθή. Δληνχηνηο, είζηζηαη άηνκα κε δπζιεμίαλαέρνπλ 

εμαηξεηηθή καζεκαηηθή ζθέςε(Lyonetal., 2001). 

Ζ δπζιεμία εθδειψλεηαη ζχκθσλα κε εκθαληδφκελεο δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα πξνζιακβάλνπλ κε νξζφ ηξφπν ηε γιψζζα θαη ηε 

γισζζηθή έθθξαζε (American  Psychiatric  Association, 2013).Αθφκε, εκθαλίδνληαη 

ζπκπηψκαηα θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία (Ληβαλίνπ, 2004). 

Αθξηβψο, απηφ ην ζηνηρείν ζα δηεξεπλεζεί κέζσ έξεπλαο ζηελ παξνχζα εξγαζία, 

θαηαιήγνληαο ζε ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Ίζσο, ηα ζπλεζέζηεξα ζθάικαηα ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία απνηεινχλ νη 

αλαγξακκαηηζκνί, νη παξαιείςεηο, ε αληηθαηάζηαζε γξακκάησλ κε άιια γξάκκαηα, 

αιιά θαη ε ιεγφκελε θαζξεπηηθή γξαθή, π.ρ. αληί γηα Δ λα γξάθνπλ ηνλ αξηζκφ 3 ή ην 

αληίζεην.  

Δπηπξνζζέησο,εκθαλίδνληαη ζθάικαηα ζε νιφθιεξεο ιέμεηο. Δλδεηθηηθά, πξνβαίλνπλ 

ζηελ αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ ιέμεσλ απφ δηαθνξεηηθέο ή αθφκα θαη ν ρσξηζκφο 

ησλ ιέμεσλ. Δπίζεο, ζε νξηζκέλεο ζπιιαβέο πξνζηίζεληαη ή απινπνηνχληαη νξηζκέλνη 

θζφγγνη. Αθφκε, θαη θαηά ηελ αληηγξαθή θεηκέλνπ, πθίζηαληαη νξζνγξαθηθά ιάζε 

θαη ηα θείκελακαζεηψλ κε δπζιεμία πεξηέρνπλ αζάθεηεο θαη ζπληαθηηθά ιάζε 

(Σξίγθα-Μεξηίθα, 2010). 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλάγλσζε, είλαη ζπλήζσο δηαθνπηφκελε θαη ζπρλά εκθαλίδνπλ 

δπζθνιία ζηελ απνκλεκφλεπζε θαη θαηαγξαθή ηεο εκεξνκελίαο, ηεο ρξνλνινγίαο 

θαη ηεο ψξαο. Παξάιιεια, απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία ε 

εκθάληζε δπζθνιηψλ ζηελ νξγάλσζε (Lyonetal., 2001). 

Ζ δπζιεμία αθνινπζεί ηνλ θάζε άλζξσπν θαζ’ φιε ηνπ ηε δσή. Χζηφζν, αξθεηνί κε 

δπζιεμία δχλαληαη λα θαηαθέξνπλ λα αληαπνθξηζνχλ επηηπρψο κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη γίλεηαη έγθαηξα ε απαηηνχκελε δηάγλσζε θαη ε θαηάιιειε εμαηνκηθεπκέλε 

παξέκβαζε (Σξίγθα - Μεξηηθά, 2010). 

Ζ δπζιεμία δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ ή ηελ χπαξμε αηζζεηεξηαθψλ 

βιαβψλ. Αθφκε, δελ απνδίδεηαη ζε αθαηάιιειε δηδαζθαιία ή ζηελ ελδερφκελε 

έιιεηςε πξφζθνξσλ ζπλζεθψλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή. Απηνί νη παξάγνληεο 

απνηεινχλ ηηο βαζηθέο δηθαηνινγίεο εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ γηα ην παηδί ηνπο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ξφινο ησλ δαζθάισλ θαη ησλ θαζεγεηψλ είλαη θνκβηθφο. 

Οθείινπλ εληφο ελφο επλντθνχ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο, λα θηλεηνπνηνχληνποκαζεηέο, 
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επηζηξαηεχνληαο ην ζχλνιν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ησλ θξπκκέλσλ πλεπκαηηθψλ 

ηνπο δπλάκεσλ.  

Ζ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζεείλαη απνηειεζκαηηθή εθφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

αγαζηή ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο γνλείο. χκθσλα κε ηε δηάγλσζε, πξνζαξκφδνληαη ην 

πεξηβάιινληνπ καζεηή κε δπζιεμία ζην ξπζκφ ηνπ. Έηζη, επηηπγράλεηαη εαπάιεηςε 

ηνπ άγρνπο πνπ πξνμελείηαη ζε καζεηέο κε δπζιεμία. ηε βάζε απηή, νηθνγέλεηα θαη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα επηδεηθλχνπλ ππνκνλή, λα απνδέρνληαη ηηο 

φπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο εκθαλίδνληαη θαη λα έρνπλ θαηαλφεζε αλαθνξηθά κε ηηο 

αδπλακίεο πνπ έρνπλ, πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα φζν ην δπλαηφλ πην 

ηζρπξφ πιαίζην εκπηζηνζχλεο.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε παξεκβάζεηο γίλνληαη κε εμαηνκηθεπκέλν ηξφπν εληφο ησλ 

ηάμεσλ κε ηελ παξάιιειε εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο 

πνπ ζα εκπεξηέρεη εηδηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε. Γηα παξάδεηγκα, ζα πξέπεη λα 

παξέρνληαη ζηνπο καζεηέοζχγρξνλα επηβνεζεηηθά θείκελα. Σα θείκελα 

απηάπξέπεηλαπεξηιακβάλνπλ ηδηαίηεξν θαη δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζκφ ζηηο ιέμεηο.  

Δπηπιένλ, ζπρλάρξεζηκνπνηνχληαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο 

κέζσπνιπαηζζεηεξηαθψλ κέζσλ ή ζρεηηθέο θσλνινγηθέο 

παξεκβάζεηο.Έρεηαπνδεηρζεί φηη είλαη απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη γηα ηνπο καζεηέο κε 

δπζιεμία θαη επξχηεξα κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αμηνπνηνχληαη νη αηζζήζεηο ηεο αθνήο, ηεο φξαζεο θαη ηεο αθήο, ελψ παξάιιεια 

ζπλδένληαη θαη κε ηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ.  

Αθφκε, ε ιεγφκελεπνιπαηζζεηεξηαθή κέζνδνο, γλσζηή θαη σο κέζνδνοηνπOrton-

Gillinghamζπλίζηαηαη ζε έξεπλεο φπνπ θαηά ηελ κάζεζε, ν εγθέθαινο ιακβάλεη 

εξεζίζκαηα θαη πνιιαπιέο πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ ζπλφινπ ησλ αηζζεηεξηαθψλ ηνπ 

νξγάλσλ(Κατκάξα θ.α., 2018; Μπαζηέα, 2016).Οη κέζνδνη απηέο θέξνπλ θαζνιηθφ 

ζρεδηαζκφ, φπνπ απαηηείηαηεηζφηηκε πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία αλεμαξηήησο ησλ ηδηαίηεξσλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ηνπο. Σφηε, ε 

δηδαθηέα χιε θαη ην πεξηερφκελν γίλεηαη έηζη, ψζηε νη καζεηέο λα θεξδίδνπλ 

καζεζηαθά απφ ηελ εθαξκνγή ελφο εχξνπο κνληέισλ κάζεζεο (Κατκάξα θ.α., 2018; 

Μπαζηέα, 2016). 

Σέινο, ζε ζρέζεκε ηα δηαγσλίζκαηα, νη απαηηήζεηο πνηθίινπλ, ελψ ε εμεηαζηέα χιε 

θαη θπξίσο ε χιε γηα κειέηε, είζηζηαη λα είλαη πην κηθξήο έθηαζεο. 
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-Γπζνξζνγξαθία-Γπζγξαθία 

Ζ νξζνγξαθία ζπλδέεηαη κε ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηε γξαπηή γιψζζα 

(ηαζηλφο, 2003).Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ιεγφκελε Γπζνξζνγξαθία εκθαλίδεηαη σο κηα 

απξφζκελε επίκνλε καζεζηαθή δπζθνιία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αδπλακία 

νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο βάζεη ησλ θαλφλσλ.  

Αληηζέησο, ε αλάγλσζε δελ εκθαλίδεη επηδξάζεηο θαη δηεμάγεηαη απξφζθνπηα θαη 

απνηειεζκαηηθά ζε επηζπκεηφ επίπεδν βάζεη ηεο ειηθίαο ησλ καζεηψλ θαη ζχκθσλα 

κε ηνλνεηηθφ ηνπ επίπεδν.  

Σα θχξηα αίηηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε Γπζνξζνγξαθία ζρεηίδνληαη κε ελδερφκελεο 

εγθεθαιηθέο βιάβεο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ιφγνπ.Τπνδειψλνπλ 

δηαηαξαρέο ζην ιφγν θαη ζπρλά νπηηθν-αθνπζηηθν-αληηιεπηηθέο δπζιεηηνπξγίεο. 

Σαπηφρξνλα, κπνξεί λα εκθαλίδεηαη κεησκέλε νπηηθή ή αθνπζηηθή κλήκε. Χζηφζν, 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη δελ απαληάηαη ζπλήζσο ζπλδπαζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

απηψλ(Παληειηάδνπ, 2011). 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, ηα νπνία εκθαλίδνπλ καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ζπλδένληαη κε ιάζε νξζνγξαθηθά ή ζηελ παξάιεηςε, 

πξφζζεζε, αληηθαηάζηαζε ή αληηζηξνθή ησλ γξακκάησλ ή ζπιιαβψλ. 

Δπίζεο,παξαηεξείηαηε έιιεηςε ηφλσλ ή αθφκε θαη ν παξαηνληζκφο, θαζψο επίζεο θαη 

ε θαηάρξεζε ησλ θεθαιαίσλ γξακκάησλ. πρλά νη ιέμεηο γξάθνληαη ρσξίο απφζηαζε 

κεηαμχ ηνπο ή ν ηξφπνο γξαθήο είλαη θαθή θαη δπζαλάγλσζηε (Παληειηάδνπ, 2011). 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε Γπζνξζνγξαθία εθαξκφδνληαη πνηθίιεο κέζνδνη. 

Οη επηθξαηέζηεξεο είλαη νη αθφινπζεο (Παληειηάδνπ, 2011): 

-Δηθνλνγξαθηθή  

-Φσλν-νπηηθή  

-Μέζσ κίκεζεο  

-Μάζεζε κε πιαίζην θαλφλσλ  

-Λίζηεο ιέμεσλ 

-Δθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ  

-Απηνδηφξζσζε. 

 

-Γπζαξηζκεζία 

Ζ έλλνηα ηεο Γπζαξηζκεζίαο ζπλδέεηαη κεηεγλσζηηθή δπζιεηηνπξγία ζηελ 

αξηζκεηηθή. Πξφθεηηαη γηαδνκηθή δηαηαξαρή καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ 

καζεηψλ.Οηβαζηθέο αηηίεο αθνξνχλ ζε δηαηαξαρή ηνπ DNA. πγθεθξηκέλα, αθνξνχλ 
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ζεδηαηαξαρέο ησλ κεξψλ ηνπ εγθεθάινπ ή ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο 

(ΚΝ) (Karagiannakisetal., 2014). πλδένληαη κε ηελ σξίκαλζε ησλ καζεκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλαλάινγα κε ηελ ειηθία.  

Ζ δηαηαξαρή ηεο δπζαξηζκεζίαο δελ ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα θαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

γεληθνχ λνεηηθνχ επηπέδνπ(Αγαιηψηεο, 2000). Απηφ ζεκαίλεη φηη εδπζαξηζκεζία 

εκθαλίδεηαη ζε παηδηά κε θπζηνινγηθή λνεκνζχλε, ρσξίο λα εκθαλίδνπλ 

αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα θιπ. (Karagiannakisetal., 2014). 

Ζ Γπζαξηζκεζία δηαθξίλεηαη (Karagiannakisetal., 2014):  

- ζε αλαπηπμηαθή, ε νπνία είλαη γλσζηηθή δηαηαξαρή πνπ επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα 

εθκάζεζεο ηεο αξηζκεηηθήο απφ θαηά θαλφλα έμππλνπο θαη πγηείο καζεηέο. 

- ζε επίθηεηε δπζαξηζκεζία, ε νπνία πξνθχπηεη ακέζσο κεηά απφ εγθεθαιηθή βιάβε 

ιφγσ αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο ζην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα. 

Σα παηδηά κε δηάγλσζε δπζαξηζκεζίαο εκθαλίδνπλ θαηά βάζε ζεκαληηθέο 

αληηιεπηηθέο δπζθνιίεο ή δπζθνιία ζηε δηάθξηζε ησλ αληηιεπηηθψλ κνξθψλ. Καηά 

ηελ εθηέιεζε καζεκαηηθψλ πξάμεσλ ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη αθξηβή. Απηφ 

νθείιεηαη ζε ζθάικαηα αλάγλσζεοή/θαη γξαθήοησλαξηζκψλ θαη ησλ ζπκβφισλ 

(Πιεκκέλνπ& Νηθνιφπνπινο, 2017). 

Δπηπιένλ, ζπρλά νη καζεηέο κε δπζαξηζκεζία δπζθνιεχνληαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ψξαο θαη αδπλαηνχλ λα ρεηξηζηνχλ πιεξσκέο κε ρξήκαηα αθφκα θαη ζε απιφ επίπεδν 

πξάμεσλ. 

Σέινο, έρνπλ αδπλακία εθηέιεζεο καζεκαηηθψλ πξάμεσλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

πνπ ηνπο δίλνληαη ή θαη θαη’ επέθηαζε αδπλακία επίιπζεο καζεκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Γει. έρνπλ δπζθνιία κε ηε ρξήζε καζεκαηηθψλ φξσλ(π.ρ. ηεο 

πξφζζεζεο (ζπλ) ή ηεο αθαίξεζεο(πιελ) θιπ.). 

Ζ παξέκβαζε ζηε Γπζαξηζκηζία γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ 

καζεκαηηθψλ αζθήζεσλ.Με ηηο αζθήζεηο απηέο θαηεπζχλνληαη θαη δηεπθνιχλνληαη νη 

καζεηέο, δεδνκέλνπ φηη εθπαηδεχνληαη ζην λα ζπλδπάδνπλ ηνπο αξηζκνχο κε ηηο 

εηθφλεο. Δλαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη παηρλίδηα κε αξηζκνχο.  

Σέινο, θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ρξεζηκνπνηνχληαη δάθηπια ή αληηθείκελα (π.ρ. 

μπιάθηα), ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα απαξηζκνχλ. Δπηπιένλ, αμηνπνηνχληαη νη 

ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε κε εμαηξεηηθά απνδνηηθφ ηξφπν κεηαηξέπνληαο ηε δηδαζθαιία 

ζεηδηαίηεξαειθπζηηθή. 
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-Γπζαλαγλσζία 

Ζ Γπζαλαγλσζίααθνξά ζηε δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε, ελψ νη καζεηέο εκθαλίδνπλ 

κεησκέλε επίδνζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ αθξίβεηα φζν θαη κε ηελ ηαρχηεηα 

θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ. Καηά ηελ αλάγλσζε πξνθχπηνπλ παξακνξθψζεηο 

ή/θαη ππνθαηαζηάζεηο ιέμεσλ κε άιιεο. Δπίζεο, γεληθά ζεσξείηαη αξγή (Σξίγθα - 

Μεξηηθά, 2010). 

Ζ αηηία ηεο Γπζαλαγλσζίαο δελ απνδεηθλχεηαη επαξθψο επηζηεκνληθά. Οη 

πεξηζζφηεξεοέξεπλεοθαηαιήγνπλζηνζπκπέξαζκα φηη αθνξά δπζιεηηνπξγία ηνπ 

εγθεθάινπ. Δπίζεο, άιιεο έξεπλεο θαηαιήγνπλζην ζπκπέξαζκα πεξί αηεινχο 

αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε ν θάζε καζεηήο λα 

απνθσδηθνπνηεί ηα ιεθηηθά ηνπ εξεζίζκαηα (Σξίγθα - Μεξηηθά, 2010). Αθφκε, 

πηζαλνινγείηαη ε θιεξνλνκηθφηεηα, ελψ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ (Σξίγθα - Μεξηηθά, 2010). 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ κε ηελ ελ ιφγσ πάζεζε είλαη ε εμαηξεηηθά 

αξγή κάζεζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο αλάγλσζεο. Με άιια ιφγηα, νη καζεηέο δηαβάδνπλ 

θαηά ζπιιαβέο ή θνκπηάδνπλ, ελψ παξνπζηάδνπλ κεησκέλε θαηαλφεζε 

ζηνθείκελνπνπ δηαβάδνπλ κε αθνινπζψληαο αθφκα θαη ηα ζεκεία ζηίμεο. Δπηπιένλ, 

ζπρλάζπγρένπλή θαζξεπηίδνπλ ηα γξάκκαηα ή ηηο ιέμεηο ή ράλνπλ ηε ζεηξά ζηηο 

γξακκέο ηνπ θεηκέλνπ. Δπηπξνζζέησο,εαλάγλσζε δελ δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν 

ρξσκαηηζκφ. 

Ζ πάζεζε απηή απνηειεί ζνβαξή έλδεημε εθφζνλ εκθαλίδνληαη δπζθνιίεο ζηηο 

πνιπζχιιαβεο ή ζηηο άγλσζηεο ιέμεηο. 

Σέινο, εΓπζαλαγλσζίααληηκεησπίδεηαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο δηαθνξεηηθψλ κέζσλ 

θαη πιηθψλ, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα κελ αηζζάλνληαη φηη επηηειείηαη ζεξαπεπηηθή 

παξέκβαζε. Δλδεηθηηθά, νη καζεηέοκαζαίλνπλ π.ρ. ηα γξάκκαηα θάλνληαο ζρέδηα ζε 

ραξηφληα θαη ηα πξνθέξεη. Δθφζνλ νη καζεηέο θηάζνπλλα γλσξίδνπλ ηνλ ήρν ησλ 

γξακκάησλ, πξνρσξνχλ ζηελ εθκάζεζε ησλ ιέμεσλ, θαηφπηλ ζηηο κηθξέο πξνηάζεηο, 

ηηο παξαγξάθνπο, ζηα κηθξά θείκελα θνθ. 

 

-Γπζθαζία 

Ζ Γπζθνξία ζπλίζηαηαη ζε δηαηαξαρή ή θαη αλεπάξθεηα ηθαλφηεηαο ζην ιφγν.Μπνξεί 

λα νθείιεηαη ζε γελεηηθνχο παξάγνληεο ή αθφκα ζε ζνβαξφαηχρεκα.Ζ εκθάληζή ηεο 

γίλεηαη κε ηελ έληνλε επηβξάδπλζε ζην ιφγν.Δίλαηπαξφκνηα κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ 
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θψθσζε, απηηζκφ ή θαη λνεηηθή πζηέξεζε (Tuchmanetal., 1991; Danon-Boileau, 

2005). 

Αλαθνξηθά κε ηα ςπρνκεηξηθά θξηηήξηα κεηαμχ ιεθηηθψλ θαη κε ιεθηηθψλ γλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ, εκθαλίδνληαη δηαθπκάλζεηο. 

Δθδειψλεηαη κέζσ δπζθνιηψλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ρξήζε ηνπ γξαπηνχ θαη ηνπ   

πξνθνξηθνχ ιφγνπ (Bishop&Adams, 1990). 

Αθφκε, καζεηέο κε Γπζθαζία έρνπλ ζνβαξή δπζθνιία ζην λα εληνπίζνπλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία λέσλ ιέμεσλ.Αθφκε, αδπλαηνχλ λα πξνβνχλ ζηελ 

νλνκαηνπνίεζε ή λαγεληθεχνπλ λέεο ζπληαθηηθέο δνκέο. Γειαδή, δελ ζθέθηνληαη κε 

επαγσγηθφ ηξφπν. 

Δπίζεο, εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξα ρακειέο επηδφζεηο ζηα καζήκαηα. Σν παξήγνξν 

γεγνλφο είλαη φηη δελ έρνπλ ζνβαξέο γλσζηηθέο αλεπάξθεηεο ή δελ έρνπλ παξάιιεια 

ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα. πλεπψο, ζπλήζσο δελ απαηηείηαη ςπρηαηξηθή 

παξέκβαζε.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηηε παξέκβαζε ζηε δπζθαζία αλαθνξηθά κε ην ιφγν δελ 

είλαη εχθνιε (Danon-Boileau, 2005) θαη πεξηιακβάλεη ηερληθέο, φπσο π.ρ. ε αξγή 

νκηιία θαη ε επαλάιεςε ησλ ιέμεσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε 

ζρεκάησλ ή λνεκάησλ.  

Δπίζεο δελ πξέπεη λα επηθξαηεί νριαγσγία ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, πξνθεηκέλνπ νη 

καζεηέο κε δπζθαζία λα επηθνηλσλνχλφζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα, ελψείλαη 

ππνρξεσηηθή ε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαγλσξίδνπλ ην δήηεκα ηεο ελ ιφγσ δηαηαξαρήο θάλνληάο ην απνδεθηφ. Καζίζηαηαη 

ζαθέο φηη απαηηείηαη λα γίλεη ην ίδην απφ ηε κεξηά ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ηνπ καζεηή (Danon-Boileau, 2005). 

 

-Γπζπξαμία 

Ζ Γπζπξαμία ζηνπο καζεηέο ή ην ζχλδξνκν ηνπ αδέμηνπ παηδηνχ ή ηεο ειάρηζηεο 

εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο (Bishop&Adams, 1990) νλνκάδεηαη θαη εμειηθηηθή 

δηαηαξαρή ηνπ ζπληνληζκνχ (Καξακπαηδάθε& αξξήο, 2016). 

Σα παηδηά κε δπζπξαμίαεκθαλίδνπλζεκαληηθέο αληηιεπηηθέο θαη θηλεηηθέο δπζθνιίεο, 

ρσξίο απηφ λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξφηππν ζπκπεξηθνξάο 

(Ληβαλίνπ, 2004) 

ην πιαίζην απηφ, πξνηείλνληαη νη εμήο ηνκείο καζεζηαθήο δπζθνιίαο πνπ 

ζπζρεηίδνληαη κε ηε Γπζπξαμία (Woodard&Lansdown, 1988). Απηέο είλαη ε αδξή 
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θηλεηηθφηεηα ζην π.ρ. ζην πεξπάηεκα ή ζην ηξέμηκν, δπζθνιίεο ζηε ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα θαη ζπρλά νπηηθά θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Γηα παξάδεηγκα 

εκθαλίδεηαη δπζθνιία ζηνλ έιεγρν ηεο κπάιαο ή ζηε γξαθή. 

Οη εξεπλεηέο παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ νξηζκνχ ηεο Γπζπξαμίαο. 

Χζηφζν, ηαπηίδνληαηζην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κηα δηαηαξαρή πνπ νθείιεηαη ζε 

ζεκαληηθή βιάβε ζηελ αλάπηπμε ηνπ θηλεηηθνχζπληνληζκνχ. Ζ ελ ιφγσ βιάβε δελ 

δχλαηαη λα απνδνζεί ζε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Δπίζεο δελ νθείιεηαη ζσκαηηθέο 

αλεπάξθεηεο. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηελ εμειηθηηθή ςπρνινγία, είλαη αξθεηά ηα 

παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα.  

Ζ δπζπξαμία σο δηαηαξαρή εκθαλίδεηαη κε εηεξνγέλεηα. Με άιια ιφγηα, ηα παηδηά κε 

δπζπξαμία δελ ζπληζηνχλ αλνκνηνγελή νκάδα, δεδνκέλνπ φηη ηα ζπκπηψκαηα θαη ν 

βαζκφο βαξχηεηαο δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν, ελψ ζπρλά ζπλππάξρεη κε άιιεο 

δηαηαξαρέο. 

Αθφκε, νη δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ κε Γπζπξαμίαπζηεξνχλζε πνηνηηθφ επίπεδν, π.ρ. 

νη θηλήζεηο ηνπο είλαη αδέμηεο ή αξγέο (π.ρ. πηάλνπλ ην κνιχβη κε δηαθνξεηηθή πίεζε). 

Δπηπξνζζέησο,είλαηεκθαλήο ε δπζθνιία ζηελ νξγάλσζε θαηηνλπξνγξακκαηηζκφ ηεο 

θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Bishop&Adams, 1990). 

Οη καζεηέο κε Γπζπξαμία είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηελ αλεπάξθεηά ηνπο σο 

πξνο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο. Δληνχηνηο, δελ έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο ςπρηθέο θαη 

πλεπκαηηθέο δπλάκεηο γηα λα ηαδηνξζψζνπλ. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα 

απνγνεηεχνληαη. 

Ζ αλαπηπμηαθή δπζπξαμία δελ ζεξαπεχεηαη. Παιαηφηεξα επηθξαηνχζε ε ζεσξία φηη  

ηα παηδηά κε δπζπξαμία μεπεξλνχλ ηηο δπζθνιίεο απφ κφλα ηνπο θαζψο κεγαιψλνπλ. 

Αληίζεηα, βάζεη ζχγρξνλσλ κειεηψλ, ε παξέκβαζε πξέπεη λα γίλεηαη έγθαηξα κε 

ζηφρν ηε κείσζε ηεο έληαζήο ηεο θαη πξηλ ηελ ελειηθίσζε ηνπ παηδηνχ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν απνζβέλνληαη ελδερφκελα θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ηνπ 

αηφκνπ (Morgan&Long, 2012). 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο παξέκβαζεο αθνξά ζηελ εθκάζεζε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν βειηηψλεηαη ε θίλεζεο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ζε ελαιιαθηηθνχο 

ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ ηνπ επηθέξεη ε δηαηαξαρή.  

ην ζεκείν απηφ, είλαη απαξαίηεηε ε παξέκβαζε απφ εξγνζεξαπεπηή κε ηε 

ζπκκεηνρή εηδηθνχ παηδαγσγνχ θαη ςπρνιφγνπ.  

Ζ επηηπρία ηεο κεζφδνπ πνπ επηιέγεηαη έγθεηηαη ζε ζεκαληηθνχο παξακέηξνπο πνπ 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. Αξρηθά θαζνξίδεηαη κε ξεαιηζηηθφηεηα ν ηειηθφο 
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ζηφρνο, ελψ θαηά ηελ παξέκβαζε παξέρεηαη ππνζηήξημε ηφζν ζην παηδί φζν θαη ζην 

ζπγγεληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, ε παξέκβαζε πξέπεη γίλεηαη ζε ρψξν, φπνπ ην 

παηδί αηζζάλεηαη αζθαιέο (Morgan&Long, 2012). 

Οη κέζνδνη παξέκβαζεο ζηελ ελ ιφγσ δηαηαξαρή δηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο 

(Sugden, 2007):  

- ηηο επηθεληξσκέλεο κεζφδνπο ζηηο δπζθνιίεο, φπνπ έρνπλ ζηφρν ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη ζεξαπεία θάπνησλ πξνβιεκάησλ ζηνρεχνληαο ζε ζπγθεθξηκέλε 

λεπξηθή δνκή, φπσο π.ρ. ε παξεγθεθαιίδα ή νη αηζζεηεξηαθέο δηεξγαζίεο, φπσο ε 

φξαζε. 

- ηηο ιεγφκελεο κεζφδνπο ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ πνπ δηδάζθνπλ απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ρσξίο λα έρνπλ ζηφρν ηελ πιήξε ίαζε, αιιά ηε 

βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ αηφκνπ. 

Αθφκε, έρεη αλαπηπρζεί ε ιεγφκελε νηθνινγηθή κέζνδνο παξέκβαζεο. Ζ ελ ιφγσ 

κέζνδνο εζηηάδεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθηέιεζε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ κε 

ηελ ρξήζε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη δίλεη έκθαζε ζηνλ ηξφπν εμάζθεζεο θαη 

αλάιπζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θπξίσο ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Σέινο, κηα άιιε παξέκβαζε κε ζεηηθά απνηειέζκαηα, απνηειεί ε ιεγφκελε 

CognitiveOrientationtoDailyOccupationalPerformance (CO-OP). Ζ παξέκβαζε απηή 

ρξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, γλσζηηθέο κεζφδνπο θαη 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Sugden, 2007). Χζηφζν, δελ επηρεηξείηαη ε 

αληηκεηψπηζε ζεκειησδψλ δπζθνιηψλ φπσο είλαη ε ηζνξξνπία ή ε αηζζεηεξηαθή 

νινθιήξσζε, αιιά δίλεη βαξχηεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

 

- Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο (ΓΔΠΤ) 

H Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο απνηειεί κηα ζχλζεηε δηαηαξαρή, πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη εθδειψλεη ζπκπηψκαηα (πιήξσο ή/θαη 

κεξηθψο) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο. Χζηφζν νξηζκέλεο θνξέο ε 

Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο ππνρσξεί θαηά ηελ εθεβεία, αιιά παξφια απηά 

ηα πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηε κάζεζε θαη ηελ θνηλσληθφηεηα δηαηεξνχληαη.  

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε δηάγλσζε γίλεηαη κεηά ηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ, ελψ ηα 

ζπκπηψκαηα δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ δηάξθεηα κηθξφηεξε ησλ έμη κελψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα νξηζηηθνπνηεζεί ε δηάγλσζε (Singhetal., 2015). 

Ζ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο ζπλνδεχεηαη απφ έληνλε Τπεξθηλεηηθφηεηα 

(ΓΔΠΤ). Ο φξνο ππεξθηλεηηθφηεηα ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη ην παηδί δελ κπνξεί λα 
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θαζίζεη ζε έλα ζεκείν γηα αξθεηή ψξα. Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νξηζκέλεο 

θνξέο ε ππεξθηλεηηθφηεηα είλαη ήπηα. 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηαξαρήο ΓΔΠΤ ζπλδένληαη κε ηελ έληνλε θαη 

εκκέλνπζα ππεξδξαζηεξηφηεηα ηνπ καζεηή. Αθφκε, ζπρλά εκθαλίδνπλέληνλε 

παξνξκεηηθφηεηα θαη εμαηξεηηθά κηθξή αληνρή ζηε δηάξθεηα ηεο πξνζνρήοηνπο.Άιια 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε θαη ε απνπζία αλνρήο ζηελ 

απνηπρία. Δπίζεο, νξηζκέλεο θνξέο, ηα παηδηά κε ΓΔΠΤ έρνπλ αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ιφγσ αίζζεζεο κεηνλεμίαο (Ληβαλίνπ, 2004; Hammill, 1990). 

Όια ηα αλσηέξσ έρνπλ σο ζπλέπεηα, ηα παηδηά κε ΓΔΠΤ ζπλήζσο, λα κελ 

νινθιεξψλνπλ φ,ηη μεθηλνχλ θαη λα ζθεδάδεηαη κε επθνιία ε πξνζνρή ηνπο απφ έλα 

ζέκα ή αληηθείκελν ζε έλα άιιν.  

Ζ έιιεηςε ζπγθέληξσζεο εκθαλίδεηαη θαη ζηε κειέηε ησλ καζεκάησλ, ελψ ε έληνλε 

παξνξκεηηθφηεηα πνπ ηα δηαθαηέρεη δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα ζθεθηνχλ πξηλ δξάζνπλ.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλεη δηαξθψο αιιάδνπλ ρσξίο λα δχλαηαη λα ηηο νξγαλψζεη, 

ελψ ζηα νκαδηθά παηρλίδηα ή ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζπκκαζεηέο ή θίινπο δελ 

κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηνπο θαλφλεο (Καξακπαηδάθε& αξξήο, 2016). 

ην ζρνιείν, νη καζεηέο κε ΓΔΠΤ είλαη θιχαξνη θαη αλήζπρνη, επέμαπηνη, κε 

αδπλακία ζπγθέληξσζεο ζην κάζεκα. Δπίζεο, είζηζηαη λα κελ ζπκκνξθψλνληαη κε 

ηνπο θαλφλεο πνπ ηίζεληαη. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αδπλαηνχλ λα ζπλαλαζηξαθνχλ 

κε θίινπο θαη ζηηο πην αθξαίεο πεξηπηψζεηο εκπιέθνληαη ζε ηζαθσκνχο 

(Hallowell&Ratey, 2010). 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ παξέκβαζεο θαη 

ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα έγηλε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 έγηλαλ.πγθεθξηκέλα, 

αλαπηχρζεθαλ γηα πξψηε θνξά εηδηθέο ππνζηεξηθηηθέο κέζνδνη θαη πξαθηηθέο. 

Χζηφζν, ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα δελ θάλεθε ψξηκε, εγείξνληαο ζεκαληηθέο 

δηαθσλίεο. Βάζεηεξεπλψλζε παηδαγσγνχο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο, δηαπηζηψζεθε φηη πεξίπνπ ην 1/3 ησλ δαζθάισλ εηδηθήο αγσγήο 

ζπαηαινχλ έσο θαη ην 30% ηνπ ρξφλνπηνπο ζε πνηθίια γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ καζεηψλ, κε απνηέιεζκα λα ράλνπλ άζθνπα 

αξθεηφ ρξφλν θαη ελέξγεηα ζηε δηδαζθαιία ηνπο.  
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Απφ ην 2000 έσο θαη ζήκεξα, έρεη επηρεηξεζεί ε αληηκεηψπηζε ησλ 

καζεζηαθψλδπζθνιηψλ ζε φζν ην δπλαηφλ πην πξψηκν ζηάδην θαη δίλνληαο έκθαζε 

ζηνπο νξηζκνχο ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. 

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν εθαξκφδεηαη σο επηζηεκνληθφ θξηηήξην εδηαθχκαλζε, αιιά θαη 

ε αληαπφθξηζε ζηελ παξέκβαζε, ελψ ηαπηφρξνλα πξνσζείηαη ε αλάπηπμε 

εμεηδηθεπκέλσλθξηηεξίσλαμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ, δίλεηαη έκθαζε ζηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηφζν ησλ γνλέσλ φζν θαη ηνπ θνηλσληθνχ θαη ζρνιηθνχπεξηβάιινληνοησλ 

καζεηψλ κε καζεζηαθέοδπζθνιίεο (Σδνπξηάδνπ, 2011). 

Οη παξεκβάζεηο ζηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο βαζίδνληαη, φπσο φιεο 

ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ζσζηή δηάγλσζε. Ο ζρεδηαζκφο ησλ παξεκβάζεσλ ζηνρεχεη 

ζηελ πηνζέηεζε θαηά ην δπλαηφλ πξνζαξκνζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ αληηκεηψπηζεο θαη 

ζπκκφξθσζεο ζηε ζεξαπεία. Δπίζεο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο. 

Δπεηδή, ε ελ ιφγσ δηαηαξαρή απνηειεί λεπξνςπρηαηξηθή δηαηαξαρή κε βηνινγηθφ 

ππφβαζξν, αλάκεζα ζηηο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο είλαη ε θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη 

ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο.  

Χζηφζν, ε κέζνδνο απηή μεθεχγεη απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε νπνία 

εζηηάδεη ζηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Γηα ηελ νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 

Πξνζνρήο πξνηείλεηαη ε ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ, ε εξγνζεξαπεία, ε ινγνζεξαπεία θαη 

ε αηνκηθή ςπρνζεξαπεία (Κψηζεοθ.ά., 2019). 

Δπεηδή ε ελ ιφγσ δηαηαξαρή είλαη αξθεηά πνιχπινθε, νη εθπαηδεπηηθνί δε ζα πξέπεη 

λα δηζηάδνπλ λα αλαδεηνχλ ηε βνήζεηα ησλ εηδηθψλ φηαλ απαηηείηαη. Θα πξέπεη λα 

έρνπλ πάληα ππφςε φηη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θνκκάηη εκπεξηθιείεη ε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο. Γη’ απηφ ν ίδηνο ν καζεηήο, εθφζνλ ληψζεη άλεζε θαη αζθάιεηα κπνξεί λα 

θαηεπζχλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Δίλαη ν θαιχηεξνο ’’εηδηθφο’’ γηα λα πξνηείλεη ηελ 

απνδνηηθφηεξε κέζνδν εθκάζεζεο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν επηβάιιεηαη λα κελ 

αγλννχληαη, αιιά λα αθνχγνληαη νη απφςεηο ησλ καζεηψλ (Hallowell&Ratey, 2010). 

Δπηπιένλ, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα έρεη ππφςε φηη νη καζεηέο κε ηελ ελ ιφγσ 

δηαηαξαρή έρνπλ αλάγθε απφ ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. Έρνπλ αθφκα κεγαιχηεξε αλάγθε γηα ηελ νξηνζέηεζε θαλφλσλ, ηνπο 

νπνίνπο ζα πξέπεη λα ηνπο αλαξηά θαη λα ηνπο ππελζπκίδεη ζπρλά ν εθπαηδεπηηθφο. 

Αθφκε, ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηε βιεκκαηηθή ηνπ επαθή, ψζηε λα ην επαλαθέξεη.  
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Δπηπιένλ, νη καζεηέο, ζπλεζίδεηαη λα θάζνληαη θνληά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη δηαξθψο 

λα ιακβάλεη  κέηξα απνηξνπήο ηεο ε αδξάλεηαο (Hallowell&Ratey, 2010). 

Έλα άιιν κέηξν πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε πιήξεο θαηάξγεζε ή κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο 

ησλ δηαγσληζκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, δεδνκέλνπ φηη ε 

εθπαηδεπηηθή ηνπο αμία είλαη ακειεηέα (Hallowell&Ratey, 2010). 

Δπηπξνζζέησο, δχλαηαη λα επηηξέπεηαη ε νιηγφιεπηε απνπζία ηνπο, σο δηθιίδα 

αζθαιείαο ζην λα "δξαπεηεχνπλ" γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ηάμε.  

Λακβάλνληαο ππφςε, φηη ηα άηνκα απηά ιαηξεχνπλ ηελ θαηλνηνκία, επηβάιιεηαη ην 

ρηνχκνξ θαη ε απνθπγή ηεο θνηλνηππίαο θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο. 

Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε ελδερφκελε ππεξδηέγεξζε εμαηηίαο πνιιψλ 

εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ (Hallowell&Ratey, 2010). 

Σαπηφρξνλα, ν έπαηλνο θαη ε ελζάξξπλζε ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθνί 

ηξφπνη γηα ηελ επηηπρία. ην ζεκείν απηφ λα ζεκεησζεί φηη νη ελ ιφγσ καζεηέο 

εκθαλίδνπλ ζπρλά δεηήκαηα κλήκεο. Γη’ απηφ ε δηδαζθαιία κε θφιπα, φπσο π.ρ. κε 

κλεκνληθέο ηερληθέο ή βνεζεηηθέο θάξηεο είλαη ε θαηάιιειε (Hallowell&Ratey, 

2010). πρλά, επίζεο, εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα ηελ ελεξγφ κλήκε, δειαδή, ην ρψξν 

ηεο κλήκεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ νινθιήξσζε κηαο εξγαζίαο.  

Ζ ρξήζε ζρεδηαγξακκάησλ δελ ζεσξείηαη εχθνιε. Χζηφζν εθφζνλ θαηαθέξεη ν 

εθπαηδεπηηθφο λα ηε κάζνπλ ζην καζεηή, κπνξεί λα ζπληειέζνπλ ζηε δφκεζε θαη ζηε 

ζρεκαηνπνίεζε απηνχ πνπ καζαίλεη. Σφηε αηζζάλνληαη νη καζεηέο φηη ηα 

θαηαθέξλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Hallowell&Ratey, 

2010). 

Σέινο, ε κεηαηξνπή κηαο ζρνιηθήο εξγαζίαο ζε νκαδηθφ παηρλίδη θνηλσληθνπνηεί ην 

καζεηή, ελψ ε αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ ζπκκαζεηέο, ελδέρεηαη λα πξνσζήζεη 

ζεκαληηθά ηελ πξφνδφ ηνπ (Hallowell&Ratey, 2010). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ 

2. ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Ζ κειέηε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ έρεη ζπκβάιεη ζηελ 

βέιηηζηε θαηαλφεζε ηνπο.  

χκθσλα κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή γηαηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, νη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξα κεγάιε νκάδα πνπ ζπλίζηαηαη ζε αλνκνηνγελή 

πξνβιήκαηα. Σα πξνβιήκαηα απηά ραξαθηεξίδνληαη σο εγγελή θαη ηζφβηα ζην άηνκν 

πνπ γίλεηαη ε δηάγλσζε (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). 

Ο SamuelKirck έδσζε ηνλ πξψην νξηζκφ γηα ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο,ην 1963. Πξηλ 

είρε δηαηππσζεί ν νξηζκφο: “perceptuallyhandicapped,” δει. αληηιεπηηθά αλάπεξνη ή 

“brain-injured,” δει. κε ηξαχκα ζηνλ εγθέθαιν. Δπίζεο είρε αλαθεξζείε θξάζε 

“neurologicallyimpaired” πνπ ζήκαηλε λεπξνινγηθήδηαηαξαρή.  

χκθσλα κε απηέο ηηο δηαγλψζεηο, ηελ επνρή εθείλε, ηα παηδηά εθπαηδεχνληαλ ζε 

ηάμεηο καδί κε παηδηά κε λνεηηθήπζηέξεζε ή ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζε 

θαλνληθέο ηάμεηο ρσξίο θακία πξφζζεηε ή ελαιιαθηηθή 

βνήζεηα(Πνιπρξνλνπνχινπ,2012). 

Αξγφηεξα, δηαηππψζεθε έλαο βειηησκέλνο νξηζκφο απφ ηνλ Hammil ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο απνηεινχλ έλαλ γεληθφηεξν φξν, ν νπνίνοζπλδέεηαη 

κε κηα αλνκνηνγελήνκάδα δηαηαξαρψλ πνπ εθθξάδνληαη σοζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ 

πξφζθηεζεθαη ρξήζε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο αθξφαζεο, ηεο νκηιίαο, ηεο αλάγλσζεο, ηεο 

γξαθήο, ηνπ ζπιινγηζκνχ ή αθφκα θαη ησλ καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ. Οη ελ ιφγσ 

δηαηαξαρέο απνδφζεθαλ ζηε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

(ΚΝ).  

Οη ηχπνη ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζχκθσλα κε ηνπο Μέηηα&θνξδηαιφο (2018) 

θαη Milleretal. (2014) είλαη:  

 Γπζιεμία 

 Γπζνξζνγξαθία, δπζγξαθία 

 Γπζαξηζκεζία 

 Γπζαλαγλσζία 

 Γπζθαζία 

 Γπζπξαμία 

 Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο. 
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χκθσλα κε ηνπο Lyonetal. (2001) ε εκθάληζε ηνπο ζπλδέεηαη κε ήπηεο εγθεθαιηθέο 

βιάβεο, αιιά ρσξίο λα εληνπίδνληαη απαξαίηεηα λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα. Αθφκε, 

νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αζπκθσλία αλάκεζα ζηα 

επηηεχγκαηα ελφο παηδηνχ θαη ηε θαηλνκεληθή ηθαλφηεηά ηνπ λα κπνξεί λα καζαίλεη. 

Δπηπιένλ, νη Lyonetal. (2001) εηζήγαγαλ ζηελ βηβιηνγξαθία έλλνηεο, φπσο ε 

απξνζδφθεηε θαη αλεπαξθήο ζρνιηθή επίδνζεκε ηε ρξήζε φξσλ φπσο π.ρ. ε 

δπζιεμία, ε δπζγξαθία, ε δπζαξηζκεζία θιπ.  

Αθφκε, νη Miller et al. (2014) πεξηγξάθνπλ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο ην ζχλνιν 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαηαξαρψλ ησλ καζεηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αληίιεςε θαη ηε 

ρξήζε ηνπ γξαπηνχ ή πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηνλZigmond (1993) ε καζεζηαθή δπζθνιία 

έρεη μερσξηζηή εθπαηδεπηηθή βαξχηεηα. 

ην πιαίζην απηφ, νη Μέηηα&θνξδηαιφο (2018) αλέπηπμαλ έξεπλεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε  ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Δπηπιένλ, ε Κξφθνπ (2007) αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε ην δηαγλσζηηθφ ζηαηηζηηθφ 

εγρεηξίδην (DSM - V) (American Psychiatric Association, 2015), νη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο αλαθέξνληαη θαη σο εηδηθέο καζεζηαθέο δηαηαξαρέο κε άκεζεο επηπηψζεηο 

ζε βαζηθέο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο.  

Αλαθνξηθά κε ηα ςπρνκεηξηθά θξηηήξηα κεηαμχ ιεθηηθψλ θαη κε ιεθηηθψλ γλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ, εκθαλίδνληαη δηαθπκάλζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο Bishop&Adams (1990). 

Ο ηαζηλφο (2015) αλαθέξεη φηη θαηά ηελ αμηνιφγεζε, νη ηερληθέο ηεο δηάγλσζεο δελ 

ζπλεπάγνληαηηελ απιή ρνξήγεζε ησλ εθάζηνηε ςπρνκεηξηθψλ θιηκάθσλγηα ηε 

δηαθνξνδηάγλσζε. Αληηζέησο, απνηειεί κηα ηδηαίηεξα δπλακηθή δηαδηθαζία 

αλάκεζαζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ν καζεηήο κε ην εκπιεθφκελν 

πεξηβάιινλ ηνπ, 

φπσο π.ρ. ην ζρνιείν, ε νηθνγέλεηα θαη ν πεξίγπξνο. Δπνκέλσο, θάζε αμηνιφγεζε ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

ΟηΑλαγλσζηφπνπινο&ίλε (2004) ζπζρεηίδνπλ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε 

βηνινγηθνχο θαη γελεηηθνχο παξάγνληεο. Αληίζηνηρα, ε Σξίγθα-Μεξηίθα (2010) 

ζπλδέεη ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο.  

ε ζρέζε κε ηε δπζαξηζκεζία, νΑγαιηψηεο (2000) πεξηγξάθεη ηε δηαηαξαρή ηεο 

δπζαξηζκεζίαο θαη αλαθέξεη φηη δελ ζρεηίδεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

γεληθνχ λνεηηθνχ επηπέδνπ.  
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Οη karagiannakisetal. (2014) ζπλδένπληεΓπζαξηζκεζία κε ηε γλσζηηθή 

δπζιεηηνπξγία ζηελ αξηζκεηηθή. Αλαθέξνπλ σο βαζηθή αηηίαηε δηαηαξαρή ηνπ DNA. 

Αθφκε, νη Πιεκκέλνπ& Νηθνιφπνπινο (2017) αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά κε 

δπζαξηζκεζίαο εκθαλίδνπλ θαηά βάζε αληηιεπηηθέο δπζθνιίεο ζηε δηάθξηζε ησλ 

αληηιεπηηθψλ κνξθψλ, ελψ ζηελ εθηέιεζε καζεκαηηθψλ πξάμεσλ ηα απνηειέζκαηα 

είλαη ιαλζαζκέλα. 

Αλαθνξηθά κε ηε δπζνξζνγξαθία, ν ηαζηλφο (2003) αλαθέξεη φηη ε νξζνγξαθία 

ζπλδέεηαη κε ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηε γξαπηή γιψζζα. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη 

δπζνξζνγξαθία εκθαλίδεηαη σο κηα απξφζκελε επίκνλε καζεζηαθή δπζθνιία. 

ΟηTuchmanetal.(1991) θαη νDanon-Boileau (2005) νξίδνπλ ηεδπζθαζίασο κηα 

δηαηαξαρή ή αλεπάξθεηα ηθαλφηεηαο ζην ιφγν θαη ε νπνίακπνξεί λα νθείιεηαη ζε 

γελεηηθνχο παξάγνληεο ή ζε θάπνην αηχρεκα.  

Αθφκε, νηWoodard&Lansdown (1988), πξνηείλνπλ νξηζκέλνπο ηνκείο καζεζηαθήο 

δπζθνιίαο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηε Γπζπξαμία. Δλδεηθηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ αδξή 

θηλεηηθφηεηα π.ρ. ζην πεξπάηεκα.  

χκθσλα κε ηνπο Morgan&Long (2012) ε δπζπξαμία δελ ζεξαπεχεηαη. Απιά 

παξέκβαζε πξέπεη λα γίλεηαη έγθαηξα κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο έληαζήο ηεο.  

Ο Sugden (2007) πεξηγξάθνπλ ηηο κεζφδνπο παξέκβαζεο ζηελ δπζπξαμία. Πξφθεηηαη 

γηα ηηο επηθεληξσκέλεο κεζφδνπο ζηηο δπζθνιίεο θαη ηηο κεζφδνπο ιεηηνπξγηθψλ 

δεμηνηήησλ.  

Οη Bishop&Adams (1990) νξίδνπλ ηε δπζπξαμία θαη σο ζχλδξνκν ηνπ αδέμηνπ 

παηδηνχ ή ηεο ειάρηζηεο εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο. χκθσλα κε ηνπο 

Καξακπαηδάθε& αξξή (2016) πξφθεηηαη γηα εμειηθηηθή δηαηαξαρή ηνπ 

ζπληνληζκνχ.  

ε ζρέζε κε ηε ΓΔΠΤ, νη Hallowell&Ratey (2010) αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο κε 

ΓΔΠΤ είλαη θιχαξνη θαη αλήζπρνη, επέμαπηνη, κε αδπλακία ζπγθέληξσζεο ζην 

κάζεκα. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηε Ληβαλίνπ (2004) θαη ηνλ Hammil (1990), ηα παηδηά 

κε ΓΔΠΤ έρνπλ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ιφγσ αίζζεζεο κεηνλεμίαο. 

Αληίζηνηρα, νη Κψηζεο θ.α. (2019) πξνηείλνπλ ηε ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ, 

ηελεξγνζεξαπεία, ηε ινγνζεξαπεία θαη ηελ αηνκηθή ςπρνζεξαπεία γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο.  

Ζ Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Έλσζε (2013) αλαθέξεη φηη ε εθδήισζε ηεο δπζιεμίαο 

ζπλνδεχεηαη απφ δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα 

πξνζιακβάλνπλ κε νξζφ ηξφπν ηε γιψζζα θαη ηε γισζζηθή έθθξαζε. Ζ Ληβαλίνπ 
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(2004) πξνζζέηεη φηη εκθαλίδνληαη ζπλνδά ζπκπηψκαηα θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ κε δπζιεμία.  

Οη καζεηέο κε δπζιεμία παξνπζηάδνπλ ειιείκαηα ζηεθσλνινγηθή ηνπο επίγλσζε 

(Πφξπνδαο, 2002, Πνιπρξνλνπνχινπ,2012, ηαζηλφο,2015, Γξάθνο,2003). 

Ζ Παληειηάδνπ (2011) αλαθέξεη φηη ηα θχξηα αίηηα ηεο Γπζνξζνγξαθίαο ζπλδένληαη 

κε εγθεθαιηθέο βιάβεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ιφγνπ, ελψ εκθαλίδεηαη κεησκέλε νπηηθή ή 

αθνπζηηθή κλήκε, ελψ νη πην ζεκαληηθέο κέζνδνη αληηκεηψπηζεο είλαη: 

- Δηθνλνγξαθηθή  

- Φσλν-νπηηθή  

- Μέζσ κίκεζεο  

- Μάζεζε κε πιαίζην θαλφλσλ  

- Λίζηεο ιέμεσλ 

- Δθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ  

- Απηνδηφξζσζε. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη παηδαγσγηθέο 

πξνζεγγίζεηο κέζσ πνιπαηζζεηεξηαθψλ κέζσλ ή ζρεηηθέο θσλνινγηθέο 

παξεκβάζεηο.πγθεθξηκέλα, εΚατκάξα θ.α. (2018) θαη ε Μπαζηέα(2016) 

πεξηγξάθνπλ ηελ πνιπαηζζεηεξηαθήκέζνδνOrton-Gillinghamζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ν εγθέθαινο ιακβάλεη εξεζίζκαηα θαη πιεξνθνξίεο 

κέζσ ησλ αηζζεηεξηαθψλ νξγάλσλ. 

Παξάιιεια, εΣδνπξηάδνπ (2011) δίλεη έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ησλ ζηξαηεγηθψλ, ε 

νπνία ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα επηιχνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηά ηνπο είηε εληφο είηε εθηφο ηνπ ζρνιείνπ. 

Αληίζηνηρα, νη Grahametal. (2012) πεξηγξάθνπλ ηηο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο.Βάζεη 

απηψλ, νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κε έλα θείκελν θαη απνθηνχλ 

ηε γλψζε.  

Δπίζεο, ε Κνπηζνπξάθε (2009) αλαδεηθλχεη ηελ έλλνηα ηεο απηνλνκίαο ησλ καζεηψλ.  

Ο Luke (2006) θαη νη Grahametal. (2012) αλαθέξνπλ φηη θάζε δηδαζθαιία 

ζηξαηεγηθήο (γλσζηηθήο ή κεηαγλσζηηθήο) αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρέο.  

Οη Burnsetal. (2012) αλαθέξνπλ φηη ε παξέκβαζε ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο κε ρξήζε ει. ππνινγηζηψλ ελίζρπζε ηελ επρέξεηά ηνπο ζηα καζεκαηηθά  

θαη βειηηψζεθε ε επίδνζή ηνπο. 

Αμίδεη, επηπιένλ, λα αλαθεξζεί κε έκθαζε φηη ην ζρνιείν επηβάιιεηαη λα 

εθκεηαιιεπηεί θαη ηα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα (ΣΠΔ). Ζ ρξήζε ει. 
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ππνινγηζηή,ηάκπιεη θιπ. ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθάζπληζηά κηα 

επράξηζηε επηινγή πνπ θαζίζηαηαη πιένλ θαη αλαγθαία (Σαηαβίιε&Γηαξκαδνχξνπ, 

ρ.ε.). 

Αλαθνξηθά κε ηε δηάγλσζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο Singhetal. 

(2015), ε δηάγλσζε πξέπεη λα γίλεηαη κεηά ηα 5 έηε, ελψ νη Snowetal. (1998) 

αλαθέξνπλ φηη ππάξρεη ε αλαγθαηφηεηα ηεο πξφιεςεοπξηλ ηελ παξέκβαζε.  

Να ζεκεησζεί φηη ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνπο Παληειηάδνπ & Μπφηζα(2007), νη 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο εκθαλίδνληαηζε πεξηζζφηεξα απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο πνπ 

ιαβαίλνπλ εηδηθή αγσγή ζηελ Διιάδα. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ην Θαλφπνπιν (2005), δχλαληαη λα ζπλππάξρνπλ κε ηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεοθαη πξνβιήκαηα ζε ζπκπεξηθνξέο απηνειέγρνπ, θνηλσληθήο 

αληίιεςεοθαη αιιειεπίδξαζεο. Δληνχηνηο δελ ζπληζηνχλ απνθιεηζηηθά καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Οη καζεζηαθέοδπζθνιίεο δχλαληαη λα εκθαλίδνληαη καδί κε άιιεο 

ζπλζήθεο, φπσο π.ρ.αηζζεηεξηαθή βιάβε, λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

δηαηαξαρή. Αθφκακπνξεί λα ππάξρνπλ θαη εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, φπσο π.ρ. 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, αλεπαξθήο εθαξκνγή ελφο κνληέινπ δηδαζθαιίαο θιπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ 

3. ΜΔΘΟΓΟ 

3.1 πκκεηέρνληεο ή Γείγκα 

Ζ κέζνδνο ηεο εκπεηξηθήο αλάιπζεο ρσξίδεηαη ζηελ πνηνηηθή θαη ζηελ πνζνηηθή 

αλάιπζε. Ζ Πνηνηηθή αλάιπζε, ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ παξαηεξήζεσλ. 

ηελ Πνζνηηθή αλάιπζε γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ κε 

ηαπηφρξνλε ζχγθξηζε θαη αλάιπζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ ηα βέιηηζηα 

εξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα. Δπίζεο, κε ηελ Πνζνηηθή αλάιπζε επαιεζεχνληαη ή φρη 

νη αξρηθέο ππνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηελ έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη.  

ε αξρηθφ ζηάδην, ζπγθεληξψλνληαη θαη θαηαλννχληαη νη κεηαβιεηέο κέζσ ηεο 

θαηάιιειεο επηινγήο ελφο δείγκαηνο. Έηζη ζχκθσλα κε ην δείγκα, γίλνληαη νη 

αλαιχζεηο θαη πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη' αλαγσγή ζην ζχλνιν.  

Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν κε ηε κέζνδν ηεο Γεηγκαηνιεςίαο (Sampling) δεκηνπξγείηαη 

έλα θαηάιιεια ζηαζκηζκέλν Δξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ή αλνηθηνχ 

ηχπνπ, φπνπ θαινχληαη λα απαληήζνπλ φζνη ζπκκεηέρνπλ ζην επηιεγκέλν δείγκα. 

ηε Γεηγκαηνιεπηηθή κέζνδν, αξρηθά, θαζνξίδνληαη νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη θαη ελ 

ζπλερεία ηίζεληαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. Βάζεη ησλ ππνζέζεσλ ή ησλ 

εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ γίλεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ παξακέηξσλ. Οη επηιεγκέλεο 

παξάκεηξνη ζε κηα έξεπλα θαζνξίδνπλ ηε κεηαβνιή ή φρη άιισλ παξακέηξσλ. Με 

άιια ιφγηα μεθαζαξίδεηαη πνηεο παξάκεηξνη είλαη ζηαζεξέο θαη πνηεο κεηαβιεηέο. ην 

επφκελν βήκα γίλεηαη ε αλαηξνθνδφηεζε (feedback) ησλ αξρηθψλ ππνζέζεσλ θαη ε 

έξεπλα πξνρσξά ζηελ αλάιπζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ βάζεη ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Καηφπηλ, δηεξεπλάηαη θαη ειέγρεηαη αλ ηα απνηειέζκαηα θέξνπλ 

επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα θαη ζην ηέινο εμάγνληαη ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο, πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κέζσ ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο δχλαληαη 

νη εξεπλεηέο λα  αληινχλ επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο πιεξνθνξηψλ απφ έξεπλεο θαη 

αμηνπνηψληαο ηελ θπξίσο ζην ζηάδην ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηεο ηνπ ειέγρνπ ηεο 

εγθπξφηεηαο ηεο έξεπλαο.  



 

26 
 

Δπηπξφζζεηα, ζηα Δξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ πνζνηηθέο θαη 

πνηνηηθέο εξσηήζεηο, ζα πξέπεη λα έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζαθήλεηα ησλ εξσηήζεσλ, ψζηε λα είλαη θαηαλνεηέο. Δπηπιένλ, νη 

εξσηήζεηο πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκεο θαη πεξηεθηηθέο, ψζηε λα 

απαληψληαη ζχληνκα θαη λα κελ θνπξάδνληαη νη εξσηψκελνη. 

Αθφκε, ζηελ Πνζνηηθή Έξεπλα ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ζπζρέηηζεο ησλ 

εκπιεθφκελσλ παξακέηξσλ, κε απνηέιεζκα  ηελ αλάδεημεο ησλ ηάζεσλ θαη ησλ 

αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ ελ ιφγσ έξεπλα θαη εμεηάδνληαο θαηά πφζν πθίζηαηαη 

ηαχηηζε ησλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ, ησλ αξρηθψλ ππνζέζεσλ θαη ησλ εκπεηξηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ κεηξήζεσλ.  

Αθφκε, άιιν έλα πιενλέθηεκα πνπ δηαζέηεη είλαη ε δηαρξνληθφηεηα. Γειαδή, νη 

εξεπλεηέο κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε επαλάιεςε ηεο έξεπλάο ηνπο, ψζηε λα 

δηαπηζηψζνπλ αλ έρνπλ πξνθχςεη ελδερφκελεο κεηαβνιέο ζηα εμαρζέληα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ην επηιεγκέλν δείγκα, ην νπνίν απνηειεί ίζσο έλαλ απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα κηα επηηπρεκέλε έξεπλα, είλαη ζαθέο φηη ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο σο πξνο ην γεληθφ ζχλνιν – 

πιεζπζκφ.  

πλήζσο επηιέγνληαη ηπραία δείγκαηα, δεδνκέλνπ φηη εθθξάδνπλ κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα ηελ δεηνχκελε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα.  Σα κε ηπραία δείγκαηα δελ δχλαληαη 

λα νδεγνχλ ζηηο απαξαίηεηεο γεληθεχζεηο. επεηδή δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

Δληνχηνηο, ζην ελδερφκελν φπνπ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο ζην ζηάδην ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο  πξνθχςεη ην ζπκπέξαζκα φηη ην επηιερζέλ δείγκα δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηνπο αξρηθνχο ζθνπνχο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, πθίζηαηαη ε 

επηθχιαμε ηεο  απφθαζεο γηα εθαξκνγή ηεο ζηνρεπκέλεο δεηγκαηνιεςίαο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν απνθεχγνληαη ελδερφκελα ζηαηηζηηθά ζθάικαηα πνπ νδεγνχλ ζε 

ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. 

Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη δηαξθψο λα ειέγρεηαη ε εηιηθξίλεηα ζηηο απαληήζεηο, ελψ 

ηαπηφρξνλα άιιε κηα δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεηαη ζπρλά είλαη ε άξλεζε θαη ε 

αδηαθνξία απφ ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο γηα  ζπκπιήξσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Αθξηβψο απηή είλαη ε αηηία πνπ απαηηείηαη ξεηά ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

θάζε εξσηεκαηνινγίνπ λα έρεη ιηηή κνξθή, ψζηε νη δεηνχκελεο απαληήζεηο λα 

δίλνληαη φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα.  
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ην ηειεπηαίν βήκα ηεο έξεπλαο, δηεμάγεηαη ε αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα 

εξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο ζηελ θνηλσληθή πξφνδν 

θαη ζηελ επηζηήκε, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πθίζηαηαη κηα πιεζψξα εξεπλψλ ηφζν 

ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ αλαθνξηθά κε ηε δπζιεμία  γεληθά. Χζηφζν ε 

ζπζρέηηζε ηεο δπζιεμίαο κε ηελ εκθάληζε ζρεηηθψλ δπζθνιηψλ θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζε καζεηέο κε δπζιεμία απνηειεί έλα ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλν 

εξεπλεηηθφ δήηεκα, ην νπνίν απαηηεί εκβάζπλζε θαη ιεπηνκεξή αλάιπζε. 

Ο ξφινο θαη ε ζεκαζία ησλ παξεκβάζεσλ ησλ εηδηθψλ ζεξαπεπηψλ είλαη 

αλαληίξξεηα απαξαίηεηνο θαη θξίζηκνο. Όηαλ εθαξκφδεηαη θαηάιιεια είλαη 

θαηαιπηηθφο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηέο κε δπζιεμία.  

ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε εμαγσγή ησλ εξεπλεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ζα ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε  ηε 

ζπζρέηηζε ηεο δπζιεμίαο κε ηελ εκθάληζε δπζθνιηψλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ζε 

καζεηέο κε δπζιεμία 

Δπηπιένλ, ε εξγαζία ζα δχλαηαη κέζσ ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχςνπλ λα 

ζπκβάιεη ζηελ εμαγσγή λέσλ ηδεψλ ή κεζφδσλ θαη πξνηάζεσλ επίιπζεο ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ αλαθχπηνπλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία θαη ησλ εηδηθψλ 

ζεξαπεπηψλ. 

Δπίζεο, ε Έξεπλα ζα πξνσζήζεη ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, παξέρνληαο ηεθκεξησκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα ηελ 

νξζή παξέκβαζε ησλ εηδηθψλ ζεξαπεπηψλ ζε καζεηέο κε δπζιεμία θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο. 

 

3.2 Δξεπλεηηθό(-α) εξγαιείν(-α) ή Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Ο Σίηινο έξεπλαο είλαη:  Ζ ζπζρέηηζε ηεο δπζιεμίαο κε ηελ εκθάληζε δπζθνιηψλ 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ζε καζεηέο κε δπζιεμία θαη εηδηθψλ ζεξαπεπηψλ. Σα 

εξγαιεία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ζα είλαη δχν εξσηεκαηνιφγηα. Σν 1
ν
 απεπζχλεηαη 

ζηνπο γνλείο παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ην 2
ν
 ζε δαζθάινπο εηδηθήο 

αγσγήο ή ηδηψηεο ζεξαπεπηέο. 

 

 

 



 

28 
 

 

 

 

1ν ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ 

για ηη ζςζσέηιζη ηηρ δςζλεξίαρ με ηην εμθάνιζη δςζκολιών κοινωνικήρ 

ζςμπεπιθοπάρ ζε μαθηηέρ με δςζλεξία και ειδικών θεπαπεςηών. 

 

1. ΦΤΛΟ 

ΑΝΓΡΑ  

ΓΤΝΑΗΚΑ  

 

2. ΖΛΗΚΗΑ 

25 εηψλ < 

Απφ 25 - 35 εηψλ 

Απφ 36 - 45 εηψλ 

Απφ 46 - 55 εηψλ 

Απφ 56 - 65 εηψλ 

 

3. ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ ή Γπκλαζίνπ 

Απφθνηηνο Λπθείνπ 

Πξνπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ ΑΔΗ ή ΑΣΔΗ 

Γεχηεξν Πηπρίν ΑΔΗ ή ΑΣΔΗ 

Mεηαπηπρηαθφο Σίηινο 

Γηδαθηνξηθφ 

 

4. ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΓΗΟΣΖΣΑ 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο  

Γεκφζηνο Τπάιιεινο   

Απηναπαζρνινχκελνο  

Οηθηαθά  
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Άλεξγνο  

Άιιν  

5. Σν παηδί ζαο ή ηα παηδηά ζαο κε δπζιεμία θνηηνύλ ζε ρνιείν…: 

ρνιείν Δηδηθήο Αγσγήο 

Γεληθφ ρνιείν κε παξάιιειε ζηήξημε 

Γεληθφ ρνιείν ρσξίο παξάιιειε ζηήξημε 

 

6. Σν παηδί ζαο εκθαλίδεη ζπρλά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ζηνλ θνηλσληθό ηνπ πεξίγπξν; 

ΤΥΝΑ ΑΡΚΔΣΑ ΤΥΝΑ ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ     ΠΟΣΔ 

 

7. Παξαθνινπζεί ην παηδί ζαο εηδηθόο ζεξαπεπηήο; 

ΝΑΗ     ΟΥΗ 

 

8. Αλ, ΝΑΗ, πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε από ηελ ππνζηήξημή ηνπ εηδηθνύ 

ζεξαπεπηή θαη ηελ βειηίσζε ηνπ παηδηνύ ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ; 

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΠΟ 0 έσο 10 

 

9. Από ηελ κέρξη ηώξα εκπεηξία ζαο, θξίλεηε όηη ε βειηίσζε ηνπ παηδηνύ ζε 

καζεζηαθό επίπεδν ζπκβάιιεη ζεηηθά θαη ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο; 

ΝΑΗ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΗ ΜΑΛΛΟΝ     ΟΥΗ       ΟΥΗ 

 

10. Ση βαζκό ζα βάδαηε (κε άξηζηα ην 10) ζηελ πξόνδν ηνπ παηδηνύ ζαο; 

Κιίκαθα απφ 0 έσο 10 

 

11. Αλ ν βαζκόο πξνόδνπ πνπ βάιαηε, είλαη θάησ από 6, αλαθέξεηε ηηο αηηίεο 

πνπ ν ζεξαπεπηήο δελ έρεη θαηαθέξεη λα βειηησζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ 

ζαο. 

.............................................. 

.............................................. 
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12. Αλαθέξεηε ην πνιύ δύν (2) βαζηθάπξνβιήκαηα ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνύ ζαο ζηνλ θνηλσληθό ηνπ πεξίγπξν. 

.............................................. 

.............................................. 

 

13. Ση βαζκό ζα βάδαηε (κε άξηζηα ην 10) ζηε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ εηδηθό 

ζεξαπεπηή ηνπ παηδηνύ; 

Κιίκαθα απφ 0 έσο 10 

 

14. Βάζεη ηνπ παηδηνύ ζαο ή άιισλ παηδηώλ πνπ γλσξίδεηε, θξίλεηε όηη νη 

ηειηθώο νη καζεηέο κε δπζιεμία έρνπλ εηδηθέο δεμηόηεηεο πνπ ζα έπξεπε λα 

αμηνπνηνύληαη ηόζν από ηνπο εηδηθνύο ή ζηα ζρνιεία θαη ελ γέλεη ζηελ θνηλσλία; 

ΝΑΗ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΗ ΜΑΛΛΟΝ     ΟΥΗ       ΟΥΗ 

 

 

15. Θεσξείηε όηη ζπζρεηίδεηαη ε δπζιεμία ηνπ παηδηνύ ζαο κε ηελ θνηλσληθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά; 

ΝΑΗ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΗ ΜΑΛΛΟΝ     ΟΥΗ       ΟΥΗ 

 

16.  Έρεη θίινπο / θίιεο ην παηδί ζαο;  

ΝΑΗ     ΟΥΗ 

 

17. πκκεηέρεη ην παηδί ζαο ζε άιιεο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο;  

ΝΑΗ     ΟΥΗ 

 

18. Αλ απαληήζαηε, ΝΑΗ, αλαθέξεηε κία ή δύν θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

19.  Θεσξείηε όηη νη καζεηέο κε δπζιεμία ππνζηεξίδνληαη ηζόηηκα από ην 

ζεζκηθό πιαίζην ηεο πνιηηείαο γηα παηδηά κε δπζιεμία; 

ΝΑΗ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΗ ΜΑΛΛΟΝ     ΟΥΗ       ΟΥΗ 
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20. Αλ απαληήζαηε ΜΑΛΛΟΝ ΟΥΗ ή ΟΥΗ, λα αλαθέξεηε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) 

αληίζηνηρα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 
 2ν ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΘΕΡΑΠΕΤΣΕ 

για ηη ζςζσέηιζη ηηρ δςζλεξίαρ με ηην εμθάνιζη δςζκολιών κοινωνικήρ 

ζςμπεπιθοπάρ ζε μαθηηέρ με δςζλεξία και ειδικών θεπαπεςηών 

 

1. ΦΤΛΟ 

ΑΝΓΡΑ 
 

ΓΤΝΑΗΚΑ 
 

 

2. ΔΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

<5 έηε: 12 

5 έσο 10 έηε: 8 

10 έσο 15 έηε: 16 

15 έσο 20 έηε: 19 

20 έσο 25 έηε: 7 

> 25 έηε: 9 

 

3. ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

Πξνπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ ΑΔΗ ή ΑΣΔΗ (Δηδηθήο Αγσγήο, Λνγνζεξαπείαο θιπ.) 

Γεχηεξν Πηπρίν ΑΔΗ ή ΑΣΔΗ 

Mεηαπηπρηαθφο Σίηινο 

Γηδαθηνξηθφ  

 

4. ζεσξείηε όηη νη καζεηέο κε δπζιεμία εκθαλίδνπλ ζπρλά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε 

κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηνλ θνηλσληθό ηνπ πεξίγπξν; 

ΤΥΝΑ ΑΡΚΔΣΑ ΤΥΝΑ ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ     ΠΟΣΔ 
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5. ε πνην βαζκό είζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε θαηόπηλ από ηα απνηειέζκαηα ησλ 

βξαρππξόζεζκσλ ή καθξνρξόλησλ παξεκβάζεώλ ζαο ζε καζεηέο κε δπζιεμία 

πνπ εκθαλίδνπλ δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο; 

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΠΟ 0 έσο 10 

 

6. Από ηελ κέρξη ηώξα εκπεηξία ζαο, θξίλεηε όηη ε βειηίσζε ησλ καζεηώλ κε 

δπζιεμία ζε καζεζηαθό επίπεδν ζπκβάιιεη ζεηηθά θαη ζε επίπεδν 

ζπκπεξηθνξάο; 

ΝΑΗ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΗ ΜΑΛΛΟΝ     ΟΥΗ       ΟΥΗ 

 

7. Ση βαζκό ζα βάδαηε (κε άξηζηα ην 10) ζηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ πνπ 

παξαθνινπζείηε; 

Κιίκαθα απφ 0 έσο 10 

 

8. Ση βαζκό ζα βάδαηε (κε άξηζηα ην 10) ζηε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνπο γνλείο / 

θεδεκόλεο ηνπ παηδηνύ κε δπζιεμία;  

Κιίκαθα απφ 0 έσο 10 

 

9. Θεσξείηε όηη νη καζεηέο κε δπζιεμία έρνπλ εηδηθέο δεμηόηεηεο πνπ ζα έπξεπε 

λα αμηνπνηνύληαη ηόζν ζηα ζρνιεία θαη θαη' επέθηαζε ζηελ θνηλσλία; 

ΝΑΗ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΗ ΜΑΛΛΟΝ     ΟΥΗ       ΟΥΗ 

 

10. ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη ζπζρεηίδεηαη ε δπζιεμία ησλ καζεηώλ κε ηελ 

θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά; 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΔΛΑΥΗΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

 

11.  Θεσξείηε όηη νη καζεηέο κε δπζιεμία ππνζηεξίδνληαη ηζόηηκα από ην 

ζεζκηθό πιαίζην ηεο πνιηηείαο; 

ΝΑΗ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΗ ΜΑΛΛΟΝ     ΟΥΗ       ΟΥΗ 

 

12. Αλ απαληήζαηε ΜΑΛΛΟΝ ΟΥΗ ή ΟΥΗ, λα αλαθέξεηε (έλα ή δύν) αληίζηνηρα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη. 
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......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 

3.3 Γηαδηθαζία 

ην ζεκείν απηφ ζα γίλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ηεο έξεπλαο, ηνπ 

εξεπλεηηθφ εξγαιείνπ, ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ καο θαη ησλ δπζθνιηψλ 

πνπ ελδερνκέλσο ζα αληηκεησπίζνπκε. 

Ζ Δκπεηξηθή αλάιπζε ζπλδέεηαη κε ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ εξκελεία ησλ 

δεηνπκέλσλ,  δηαθξίλεηαη ζε δχν (2) εηδή (Dan, 2017;Ννκηθνχ, 2016) 

- Πνηνηηθή, ε νπνία είλαη βαζηζκέλε ζηελ θαηαλφεζε ησλ παξαηεξήζεσλ ή ελ γέλεη 

ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ εξεπλεηή, 

- Πνζνηηθή, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη ζηηο ζπγθξίζεηο ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ εμεηάδνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή (Παλεπηζηεκηαθφ Κέληξν Δξεπλψλ 

Πεδίνπ, ρ.ε.)  

ηελ εξγαζία επηιέγεηαη ε κέζνδνο ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο γηα ηε δηεξεχλεζε θαη 

κειέηε ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ αηφκσλ πνπ επηιέρηεθαλ, δει. ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο. 

Ζ πνζνηηθή αλάιπζε απνβιέπεη ζηελ επαιήζεπζε ππνζέζεσλ κέζσ ησλ 

αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ (Παλεπηζηεκηαθφ Κέληξν Δξεπλψλ 

Πεδίνπ, ρ.ε.) πλεπψο, ν απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε θαηάξηηζε γεληθψλ αξρψλ 

αλαθνξηθά κε ην ζέκα. Σα δεδνκέλα πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο.  

Δπηπξφζζεηα, απαηηείηαη λα ζπγθεληξσζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

δηάθνξεο κεηαβιεηέο ηνπ δείγκαηνο ησλ εξσηεζέλησλ. Χζηφζν, επεηδή ε 

ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ είλαη δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, ζα γίλεηαη ε 

ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ απφ έλα δείγκα γνλέσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ. Βάζεη ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ, πνπ επηιέρζεθαλ απφ ην 

δείγκα δηεμάγνληαη νη ζρεηηθέο αλαιχζεηο.  

Σν βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη, κεηά ην 

πέξαο ηεο λα πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο απφ ηξίηνπο θαη λα είλαη ηειηθψο 

απνδεηθηέα.  
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Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν,θπξίσοεπηιέγεηαη ε δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδνο κε ηελ 

θαηαζθεπή εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θπξίσο εξσηήζεηο θιεηζηνχ 

ηχπνπ, ψζηε λα απαληψληαη πην εχθνια θαη πην γξήγνξα, ρσξίο λα θνπξάδνπλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 

Σα βαζηθά βήκαηα ηεοδεηγκαηνιεπηηθήο κεζφδνπ είλαη ηα εμήο:  

1. Καζνξηζκφο ζηφρνπ/σλ. 

2. Θέζε ζπγθεθξηκέλσλ ππνζέζεσλ- πξνηάζεσλ, νη νπνίεο ζα   πξνβιέπνπλ ηελ 

ζρέζε κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ θαη ζα θαζνξίδνπλ αλ κεηαβάιινληαη ή αλ 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. 

3. Έιεγρνο θαη αλαηξνθνδφηεζε ησλ ζεσξεηηθψλ ππνζέζεσλ, πνπ έρνπλ ηεζεί 

αξρηθά. 

4. Δπεμεξγαζία, αλάιπζε, πνζνηηθνπνίεζε θαη έθζεζε  ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 

εμαρζνχλ απφ ηα Δξσηεκαηνιφγηα .  

5. Δπηβεβαίσζε ή θαη απφξξηςε ησλ απνηειεζκάησλ. 

6. Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

Σαπηφρξνλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο, ζα γίλεη ζπλεπηθνπξηθά 

ρξήζε ηεο ιεγφκελεο Γεπηεξνγελνχο έξεπλαο κέζσ ηεο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ απφ 

αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ έρνπλ ήδε δηεμαρζεί.  

πλνπηηθά νη κέζνδνη πνπ ζα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ πνζνηηθή έξεπλα είλαη: 

- Γεηγκαηνιεπηηθή: ζπιινγή δεδνκέλσλ κέζσ θιεηζηψλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

- Γεπηεξνγελήο έξεπλα: Άληιεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ 

πνπ έρνπλ ζπιιερζεί, απφ ζρεηηθέο έξεπλεο θαη δεκνζηεχζεηο Παλεπηζηεκίσλ θιπ. 

Ζ κέζνδνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα δηεμαρζεί κε πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρηεθε ε κέζνδνο απηή ζπλδένληαη κε ην 

γεγνλφο φηη ν θάζε εξσηψκελνο ζα κπνξεί λα θαηαλνήζεη πην εχθνια ηηο εξσηήζεηο 

κε ηελ βνήζεηα ηνπ εξεπλεηή, ελψ ζεσξείηαη σο ε ιηγφηεξν ρξνλνβφξα κέζνδνο, 

ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο, δεδνκέλνπ φηη ν ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη είλαη πεξηνξηζκέλνο. 

Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ιήθζεθαλ ππφςε νη βαζηθέο αξρέο 

ζρεδηαζκνχ, έηζη ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην ζαθή ηα δεηνχκελα ζηνηρεία θαη 

πην αμηφπηζηα ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο ζσζηήο θαη επηζηεκνληθήο 

κειέηεο. 
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Να ζεκεησζεί φηη ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη ηφζν πνηνηηθέο φζν θαη 

πνζνηηθέο εξσηήζεηο. 

 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαπηζηψλνπκε φηη ζπγθεληξψλεη ε πνζνηηθή  έξεπλα 

πνπ εθαξκφδνπκε είλαη ηα αθφινπζα: 

- Δπηθεληξψλεηαη ζηε κέηξεζε ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ, κέζσ ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 

εξσηεκαηνιφγην πνπ έρνπκε θαηαξηίζεη.  Σα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη δχλαληαη  λα 

ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο 

- Δπηηξέπεη ηελ έξεπλα ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ 

παξάιιεια νη ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ππνβάιινληαη ζε απζηεξφηεξν θαη 

εγθπξφηεξν έιεγρν κέζσ ηεο ρξήζεο φζν δπλαηφ κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο 

- Έρεη ηε δπλαηφηεηα αλάδεημεο γεληθψλ ηάζεσλ θαη αξρψλ, κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο 

πνηθίισλ παξακέηξσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηε ζηαζεξή 

ηεο κνξθή. 

- Δμεηάδεη  ην βαζκφ ηαχηηζεο ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ κε ηηο εκπεηξηθέο καο κεηξήζεηο. 

- Δπηηξέπεη ηε ζχλδεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα έλα ζεκαληηθφ  

αξηζκφ πεξηπηψζεσλ θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ ζεσξεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ησλ  

εξσηεκάησλ πνπ έρνπλ αξρηθά ηεζεί. 

- Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαηεξεί ην δηαρξνληθφ ηεο ραξαθηήξα. Καη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν επηηξέπεηαη ζε έλαλ εξεπλεηή λα  εμεηάζεη ην ελ ιφγσ θαηλφκελν δηαρξνληθά. 

Δπηπξφζζεηα, δχλαηαη λα επαλαιακβάλεηαη, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε αιιαγή ησλ ππφ 

έξεπλα ραξαθηεξηζηηθψλ ή θαηλνκέλσλ. 

Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο παξαηεξήζεσλ αηφκσλ, 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηάζεσλ απφ έλαλ πιεζπζκφ, ην δείγκα πξέπεη λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ, ψζηε λα γίλεηαη αλαθνξά απφ ην δείγκα ζηνλ πιεζπζκφ. Δπίζεο 

ην δείγκα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξακέηξνπο νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ. 

Σα ηπραία δείγκαηα ζεσξνχληαη ηα πην θαηάιιεια ζε κηα επηζηεκνληθή εκπεηξηθή 

έξεπλα, δηφηη δχλαληαη λα εθθξάζνπλ ηελ απαηηνχκελε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα.  Σα 

κε ηπραία δείγκαηα δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ γεληθεχζεηο απφ ην δείγκα ζηνλ 

πιεζπζκφ, δεδνκέλνπ φηη δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ πιεζπζκνχ. Παξφια απηά 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηγξαθηθέο έξεπλεο. 
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ε πεξίπησζε, πνπ θαηά ηελ πνξεία δηάζεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γίλεη αληηιεπηφ 

φηη ην ηπραίν δείγκα δελ εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, ηφηε ελδέρεηαη λα 

εθαξκνζηεί ε ιεγφκελε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία, απνθεχγνληαο ην δεηγκαηνιεπηηθφ 

ζθάικα. Γειαδή, ζα γίλεη επηινγή ζηνηρείσλ ή αηφκσλ πνπ λα εμππεξεηνχλ ηνπο 

ζθνπνχο ηεο έξεπλαο.  

Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα λα πξνζεγγηζηεί ε αθξίβεηα: 

Α. Υξήζε θαηάιιεισλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ηερληθψλ θαη 

Β. αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο. 

Ο γεληθφο θαλφλαο είλαη φηη φζν απμάλεηαη ην δείγκα, ηφζν πξνζεγγίδεηαη ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. 

Αθφκε, σο πξνο ηελαλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, θαηφπηληεο ζπγθέληξσζεο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ δηεμάγεηαη ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ. Γηα ηελ αλάιπζε απηή, 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα Excel. Πξφθεηηαη γηα ην πην δεκνθηιέο 

θαη εχρξεζην πξφγξακκα πνπ  βνεζάεη ζηελ θαηαγξαθή, αλάιπζε θαη 

αλαπαξάζηαζε κε γξαθήκαηα ησλ πνζνηηθψλ εξεπλψλ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

εμαρζνχλ θαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Σα βήκαηα θαηάξηηζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αθνινπζνχληαη έρνπλ σο εμήο: 

Α. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζέκαηνο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

Β. Αλαδήηεζε παιαηφηεξσλ ζπλαθψλ εξεπλψλ 

Γ. Πξνζδηνξηζκφο ζηφρνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Γ. Καζνξηζκφο πιήζνπο δείγκαηνο 

Δ. Δπηινγή εξσηεκάησλ: Σα είδε ησλ Δξσηήζεσλ είλαη Αλνηθηνχ θαη Κιεηζηνχ 

ηχπνπ. Πεξηιακβάλνπλ: 

- Γεκνγξαθηθά ηνηρεία: Ζιίθηα, Φχιν, Δθπαίδεπζε, θιπ 

- Δλεκεξσηηθέο Δξσηήζεηο: Γλψκε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ην ζέκα  

- πκεπξηθνξηθέο Δξσηήζεηο: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πηζηεχσ & ηηο αμίεο ηνπ 

εξσηψκελνπ (π.ρ. αλ ζπκθσλεί ή δηαθσλεί) 

- Δξσηήζεηο απηνεθηίκεζεο: Βαζκνινγεί ν εξσηψκελνο ηδέεο ή  δξάζεηο  

- Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε αληίδξαζε ηνπ εξσηψκελνπ ζε έλα γεγνλφο 

η. Αλάπηπμε θαη δηαλνκή ηνπ θάζε εξσηεκαηνινγίνπ 

Ε. Δπεμεξγαζία θαη θσδηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θάζε εξσηεκαηνινγίνπ 
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Ζ. πκπεξάζκαηα θαη αλάπηπμε γξαθεκάησλ απεηθφληζεο ησλ απνηειεζκάησλ  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV 

4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Ζ Έξεπλα δηεμήρζε ζχκθσλα κε ηελ θαηάξηηζε δχν Δξσηεκαηνινγίσλ. ην 1ν 

Δξσηεκαηνιφγην θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη γνλείο πνπ ηα παηδηά ηνπο είλαη 

καζεηέο κε δηαγλσζκέλε δπζιεμία. Ζ έξεπλα επηρεηξνχζε ηε ζπζρέηηζε ηεο 

δπζιεμίαο κε ηελ εκθάληζε δπζθνιηψλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ζε καζεηέο κε 

δπζιεμία.πκκεηείραλ είθνζη δχν (22) άλδξεο θαη είθνζη (20) γπλαίθεο.Ζ πιεηνςεθία 

ησλ γνλέσλ είραλ ειηθία απφ 36 έσο θαη 55 εηψλ κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπο 

επίπεδν πςειφ, ήηνη ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απφθνηηνη Παλεπηζηεκηαθνχ 

Ηδξχκαηνο, γεγνλφο πνπ ζεσξεηηθά πξνζδίδεη θχξνο ζηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαη 

θαη’ επέθηαζε ζηελ έξεπλα. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία θνηηνχζαλ ζε Γεληθφ ρνιείν κε 

παξάιιειε ζηήξημε (45%) ή ζε Γεληθφ ρνιείν ρσξίο παξάιιειε ζηήξημε (41%) 

Μφιηο ην 14% θνηηνχζε ζε ζρνιείν Δηδηθήο Αγσγήο εμαηηίαο πξφζζεησλ παζήζεσλ, 

νη νπνίεο, ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα δελ εμεηάζηεθαλ. 

Ζ πξψηε εξψηεζε ηνπ 1
νπ

 Δξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε ζηε δηεξεχλεζε ηνπ θχινπ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ γνλέσλ. πκκεηείραλ είθνζη δχν (22) άλδξεο θαη είθνζη (20) 

γπλαίθεο. 
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Γηάγξακκα 1: Πνζνζηό εξσηεζέλησλ αλά θύιιν 

 

Ζ 2
ε
 εξψηεζε ζρεηηδφηαλ κε ηε δηεξεχλεζε ηεο ειηθηαθήο θαηαλνκήο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. ηελ έξεπλα απάληεζαλ σο εμήο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2. 

 

Πίλαθαο 2: Ζιηθηαθή θαηαλνκή ζπκκεηερόλησλ 

25 εηώλ < 1 

Από 25 - 35 

εηώλ 

7 

Από 36 - 45 

εηώλ 

15 

Από 46 - 55 

εηώλ 

10 

Από 56 - 65 

εηώλ 

6 

> 65 εηώλ 3 
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Γηάγξακκα 2: Ζιηθηαθή θαηαλνκή ζπκκεηερόλησλ  

 

Ζ 3
ε
 εξψηεζε πεξηιάκβαλε ηελ εξψηεζε αλαθνξηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Απάληεζαλ σο εμήο: 

 Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ ή Γπκλαζίνπ: 1 

 Απφθνηηνο Λπθείνπ: 3 

 Πξνπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ ΑΔΗ ή ΑΣΔΗ: 25 

 Γεχηεξν Πηπρίν ΑΔΗ ή ΑΣΔΗ: 0 

 Mεηαπηπρηαθφο Σίηινο: 12 

 Γηδαθηνξηθφ: 2 
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Γηάγξακκα 3: Μνξθσηηθό επίπεδν ζπκκεηερόλησλ 

 

Ζ 4
ε
 Δξψηεζε ζην εξσηεκαηνιφγην δηεξεπλνχζε ηελ εξγαζηαθή ηδηφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γνλέσλ. Οη γνλείο απάληεζαλ σο εμήο βάζεη ηνπ Πίλαθα 3. 

 

Πίλαθαο 3: Δξγαζηαθή ηδηόηεηα 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 11 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο  9 

Απηναπαζρνινχκελνο 7 

Οηθηαθά 8 

Άλεξγνο 4 

Άιιν 3 

 

 

 

 

 

2%

7%

58%

0%

28%

5%

Απόφοιτοσ Δημοτικοφ ή 
Γυμναςίου

Απόφοιτοσ Λυκείου

Προπτυχιακόσ Σίτλοσ 
ςπουδϊν ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ

Δεφτερο Πτυχίο ΑΕΙ ή 
ΑΣΕΙ

Mεταπτυχιακόσ Σίτλοσ

Διδακτορικό
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Γηάγξακκα 4β: Δξγαζηαθή ηδηόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ 

 

 

Γηάγξακκα 4β: Δξγαζηαθή ηδηόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε πνζνζηό % 

 

 

H 5
ε 

εξψηεζε δηεξεχλεζε ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ πνπ θνηηά ην παηδί ή ηα παηδηά 

φζσλ ζπκκεηείραλ. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ, έμη (6) παηδηά θνηηνχλ 

ζε ζρνιείν Δηδηθήο Αγσγήο, δέθα ελλέα (19) ζε Γεληθφ ρνιείν κε ηε ζπλδξνκή 

26%

21%
17%

19%

10%
7% Ιδιωτικόσ Τπάλληλοσ

Δημόςιοσ Τπάλληλοσ 

Αυτοαπαςχολοφμενοσ

Οικιακά

Άνεργοσ

Άλλο
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παξάιιειεο ζηήξημεο θαη δέθα επηά (17) ζε Γεληθφ ρνιείν ρσξίο παξάιιειε 

ζηήξημε. Οη απαληήζεηο εθθξάδνληαη ζε πνζνζηά ζην Γηάγξακκα 5.  

 

 

Γηάγξακκα 5: Οη ηύπνη ησλ ζρνιείσλ πνπ θνηηνύλ ηα παηδηά ζε πνζνζηό 

 

Ζ 6
ε
 εξψηεζε ήηαλ ε εμήο: ’’Σν παηδί ζαο εκθαλίδεη ζπρλά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν;’’. 

Πέληε (5) γνλείο απάληεζαλ, πνηέ, ελλέα (9) ζρεδφλ πνηέ, δέθα επηά (17) γνλείο, 

απάληεζαλ αξθεηά ζπρλά θαη έληεθα (11), απάληεζαλ ζπρλά. 
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Γηάγξακκα 6: Δκθάληζε δεηεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ ζηνλ πεξίγπξό 

ηνπο  

 

ηελ 7
ε
 εξψηεζε δηεξεπλήζεθε αλ παξαθνινπζεί ην παηδί εηδηθφο ζεξαπεπηήο (π.ρ. 

ινγνζεξαπεπηήο). Όινη νη γνλείο απάληεζαλ θαηαθαηηθά.  

Δλ ζπλερεία, ε 8
ε
 εξψηεζε αθνξνχζε ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ γνλέσλ απφ ηελ 

ππνζηήξημή ηνπ εηδηθνχ ζεξαπεπηή, θαζψο επίζεο θαη ηελ βειηίσζε ηνπ παηδηνχ 

ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. 

Οη γνλείο απάληεζαλ βαζκνινγψληαο ζε θιίκαθα απφ 0 έσο 10. 

Βαζκνιφγεζαλ σο εμήο: 

 Βαζκφο 10: 20 

 Βαζκφο 9: 9 

 Βαζκφο 8: 6 

 Βαζκφο 7: 7 
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Γηάγξακκα 7: Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ησλ γνλέσλ από ηελ ππνζηήξημή ηνπ 

εηδηθνύ ζεξαπεπηή 

 

Ζ 9
ε
 Δξψηεζε ηέζεθε σο εμήο: ’’Απφ ηελ κέρξη ηψξα εκπεηξία ζαο, θξίλεηε φηη ε 

βειηίσζε ηνπ παηδηνχ ζε καζεζηαθφ επίπεδν ζπκβάιιεη ζεηηθά θαη ζε επίπεδν 

ζπκπεξηθνξάο;’’ Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ήηαλ: 

Ναη: 10 

Μάιινλ λαη: 17 

Μάιινλ φρη: 6 

Όρη: 9 
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Γηάγξακκα 8: Ζ βειηίσζε ηνπ παηδηνύ ζε καζεζηαθό επίπεδν θαη ε ζπκβνιή ηεο 

ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο 

 

Ζ 10
ε
 εξψηεζε δηεξεχλεζε ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ. Οη γνλείο βαζκνιφγεζαλ κε 

θιίκαθα απφ 0 έσο 10, σο εμήο: 

 Βαζκφο 10: 7 

 Βαζκφο 9: 12 

 Βαζκφο 8: 8 

 Βαζκφο 7: 7 

 Βαζκφο 6: 4 

 Βαζκφο 5: 1 

 Βαζκφο 4: 2 

 Βαζκφο 3: 1 

 

Ναι
24%

Μάλλον ναι
41%

Μάλλον όχι
14%

Όχι
21%

Ναι

Μάλλον ναι

Μάλλον όχι

Όχι
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Γηάγξακκα 9α: Ο βαζκόο πξνόδνπ ησλ παηδηώλ 

 

 

Γηάγξακκα 9β: Ο βαζκόο πξνόδνπ ησλ παηδηώλ ζε πνζνζηό % 

 

ηελ 11
ε
 Δξψηεζε θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ κφλν νη γνλείο πνπ βαζκνιφγεζαλ ηελ 

πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηνπο κε βαζκφ θάησ απφ 6 αλαθνξηθά. πγθεθξηκέλα, θιήζεθαλ 

λα απαληήζνπλ γηα ηηο αηηίεο πνπ ν ζεξαπεπηήο δελ έρεη αθφκα θαηαθέξεη λα 

βειηησζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπο. ηελ εξψηεζε απάληεζαλ φζνη έδσζαλ 

17%

29%

19%

17%

9%

2%
5% 2%

Βαθμόσ 10 Βαθμόσ 9 Βαθμόσ 8 Βαθμόσ 7

Βαθμόσ 6 Βαθμόσ 5 Βαθμόσ 4 Βαθμόσ 3
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βαζκνινγία απφ 6 έσο 3. Γειαδή απάληεζαλ ηα νθηψ (8) άηνκα απφ ηα ζαξάληα δχν 

(42) άηνκα.  

Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απζφξκεηα ήηαλ νη εμήο: 

 Λαλζαζκέλε αληηκεηψπηζε απφ ηε κεξηά ηνπ ζεξαπεπηή: 2 

 Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο ησλ ζεξαπεπηψλ κε ηνπο δαζθάινπο ηνπ ζρνιείνπ: 3 

 Διιηπήο αληαπφθξηζε απφ ην καζεηή: 5 

 Απαηηεηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα: 4 

 Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ: 2 

 

 

Γηάγξακκα 10α: Οη αηηίεο πνπ ν ζεξαπεπηήο δελ έρεη αθόκα θαηαθέξεη λα 

βειηησζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ ηνπο 
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Γηάγξακκα 10α: Οη αηηίεο πνπ ν ζεξαπεπηήο δελ έρεη αθόκα θαηαθέξεη λα 

βειηησζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ ηνπο ζε πνζνζηό % 

 

Ζ 12
ε
 Δξψηεζε αθνξνχζε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. Οη γνλείο απάληεζαλ 

απζφξκεηα σο εμήο: 

Α. Υηππάεη ηα άιια παηδηά: 8 

Β. Γελ ζπκκεηέρεη ζε παηρλίδηα: 14 

Γ. Γελ αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ηηο νκάδαο: 7 

Γ. Κιαίεη ζπρλά: 1 

Δ. Δπηκέλεη ζηε δηθή ηνπ άπνςε: 13 

Σ. Νηψζεη αίζζεκα θαησηεξφηεηαο: 19 

 

12%

19%

31%

25%

13%

Λανθαςμζνη 
αντιμετϊπιςη από τη 
μεριά του θεραπευτή

Ζλλειψη ςυνεργαςίασ 
των θεραπευτϊν με τουσ 
δαςκάλουσ του ςχολείου

Ελλιπήσ ανταπόκριςη 
από το μαθητή

Απαιτητικό 
εκπαιδευτικό ςφςτημα

Οικογενειακό 
περιβάλλον
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Γηάγξακκα 11α: Σα βαζηθά πξνβιήκαηα ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ ζηνλ 

θνηλσληθό ηνπο πεξίγπξν 

 

 

Γηάγξακκα 11β: Σα βαζηθά πξνβιήκαηα ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ ζηνλ 

θνηλσληθό ηνπο πεξίγπξν (ζε πνζνζηό %) 

 

13%

22%

11%
2%

21%

31%

Α. Χτυπάει τα άλλα 
παιδιά

Β. Δεν ςυμμετζχει ςε 
παιχνίδια

Γ. Δεν ακολουθεί τουσ 
κανόνεσ τισ ομάδασ

Δ. Κλαίει ςυχνά

Ε. Επιμζνει ςτη δική του 
άποψη

Σ. Νιϊθει αίςθημα 
κατωτερότητασ
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Ζ 13
ε
 Δξψηεζε δηεξεπλά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ γνλέσλ απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε 

ηνλ εηδηθφ ζεξαπεπηή πνπ έρεη αλαιάβεη ην παηδί ηνπο. 

Οη απαληήζεηο κε θιίκαθα απφ 0 έσο 10 είλαη νη εμήο: 

Βαζκφο 10: 32 

Βαζκφο 9: 4 

Βαζκφο 8: 1 

Βαζκφο 4: 5 

 

 

Γηάγξακκα 12: Ηθαλνπνίεζε ησλ γνλέσλ από ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ εηδηθό 

ζεξαπεπηή πνπ έρεη αλαιάβεη ην παηδί ηνπο 

 

Ζ 14
ε 

εξψηεζε είρε σο εμήο: ’’Βάζεη ηνπ παηδηνχ ζαο ή άιισλ παηδηψλ πνπ 

γλσξίδεηε, θξίλεηε φηη νη ηειηθψο νη καζεηέο κε δπζιεμία έρνπλ εηδηθέο δεμηφηεηεο 

πνπ ζα έπξεπε λα αμηνπνηνχληαη ηφζν απφ ηνπο εηδηθνχο ή ζηα ζρνιεία θαη ελ γέλεη 

ζηελ θνηλσλία;’’ 

Οη απαληήζεηο ήηαλ: 

Ναη: 33 

Μάιινλ λαη: 6  

Μάιινλ φρη: 1 

Όρη: 2 
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Γηάγξακκα 13α: Οη ζεώξεζε ησλ γνλέσλ γηα ηνπο καζεηέο κε δπζιεμία πεξί 

ησλ εηδηθώλ δεμηνηήησλ πνπ ζα έπξεπε λα αμηνπνηνύληαη ηόζν από ηνπο εηδηθνύο 

ή ζηα ζρνιεία θαη ελ γέλεη ζηελ θνηλσλία 

 

 

Γηάγξακκα 13α: Οη ζεώξεζε ησλ γνλέσλ γηα ηνπο καζεηέο κε δπζιεμία πεξί 

ησλ εηδηθώλ δεμηνηήησλ πνπ ζα έπξεπε λα αμηνπνηνύληαη ηόζν από ηνπο εηδηθνύο 

ή ζηα ζρνιεία θαη ελ γέλεη ζηελ θνηλσλία (ζε πνζνζηό %) 

 

79%

14%

2% 5%
Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι
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Ζ 15
ε
 Δξψηεζε δηεξεπλνχζε αλ θαηά ηε γλψκε ησλ γνλέσλ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί ε 

δπζιεμία κε ηελ θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Οη γνλείο απάληεζαλ σο εμήο: 

Ναη: 4 

Μάιινλ λαη: 9 

Μάιινλ φρη: 16 

Όρη: 11 

 

 

Γηάγξακκα 14: Ζ ζπζρέηηζε ηεο δπζιεμίαο κε ηελ θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηώλ ζύκθσλα κε ηε ζεώξεζε ησλ γνλέσλ 
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Ζ 16
ε
 Δξψηεζε έζεηε ην δήηεκα ηεο χπαξμεο ή φρη θίισλ. Δξσηήζεθαλ, ινηπφλ, νη 

γνλείο αλ ην παηδί ηνπο έρεη θίινπο ή θίιεο; Οη ζαξάληα (40) γνλείο απάληεζαλ 

ζεηηθά θαη κφιηο δχν (2) απάληεζαλ αξλεηηθά. 

 

 

Γηάγξακκα 15: Απαληήζεηο ησλ γνλέσλ αλ ηα παηδηά ηνπο έρνπλ ή όρη θίινπο 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο επαθέο εθηφο 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ε 17
ε
 Δξψηεζε δηεξεχλεζε αλ ζπκκεηέρνπλ ζε 

παξάιιειεο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Απφ ηνπο ζαξάληα δχν (42) γνλείο, νη ζαξάληα (40) απάληεζαλ ζεηηθά, ελψ δχν (2) 

απάληεζαλ φρη. Να ζεκεησζεί φηη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο έγηλε πξνθνξηθή 

δηεπθξίληζε φηη πξηλ δπν ρξφληα ζπκκεηείραλ ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

δηέθνςαλ ιφγσ ηνπ θφβνπ ηεο παλδεκίαο θαη φρη γηα άιινπο ιφγνπο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη πξαθηηθά ηα παηδηά ζην ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζπκκεηέρνπλ ζε 

εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Έηζη, ζε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο, ε 18
ε
 επηρεηξήζεθε λα εληνπηζηνχλ 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) επηθξαηέζηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηιέγνπλ νη καζεηέο. Οη 

γνλείο έδσζαλ ηηο θάησζη απαληήζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4. 
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Πίλαθαο 4: Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ επηιέγνπλ νη καζεηέο 

Πνδόζθαηξν 19 

Μπάζθεη 9 

Άιιν άζιεκα (π.ρ. πνιεκηθή 

ηέρλε, βόιετ, ράληκπνι θιπ.) 

4 

Υνξό 14 

Ρνκπνηηθή 5 

Θεαηξηθό 4 

Μνπζηθή 9 

Εσγξαθηθή 12 

 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ παξηζηάλνληαη ζην θάησζη δηάγξακκα. 

 

 

Γηάγξακκα 16α: Οη θύξηεο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ παηδηώλ 
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Γηάγξακκα 16β: Οη θύξηεο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ παηδηώλ ζε 

πνζνζηό % 

 

ηελ 19
ε
 Δξψηεζε ηέζεθε ην εξψηεκα πεξί ηεο ζεψξεζεο ησλ γνλέσλ γηα ην αλ νη 

καζεηέο κε δπζιεμία ππνζηεξίδνληαη ηζφηηκα απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο πνιηηείαο 

γηα παηδηά κε δπζιεμία. 

Οη γνλείο απάληεζαλ: 

 Ναη: 3 

 Μάιινλ λαη: 4 

 Μάιινλ φρη: 13 

 Όρη: 22 

 

25%

12%

5%

18%

7%

5%

12%

16%

Ποδόςφαιρο

Μπάςκετ

Άλλο άθλημα (π.χ. 
πολεμική 
τζχνη, βόλεϊ, χάντμπολ 
κλπ.)

Χορό

Ρομποτική
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Γηάγξακκα 17: Ζ ζεώξεζε ησλ γνλέσλ γηα ην αλ νη καζεηέο κε δπζιεμία 

ππνζηεξίδνληαη ηζόηηκα από ην ζεζκηθό πιαίζην ηεο πνιηηείαο γηα παηδηά κε 

δπζιεμία 

Οη ηξηάληα πέληε (35) απφ ηνπο ζαξάληα δχν (42) γνλείο απάληεζαλ είηε κάιινλ φρη 

είηε φρη. Οη ζπγθεθξηκέλνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηελ 20
ε
 Δξψηεζε, 

αλαθέξνληαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) αληίζηνηρα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

έιιεηςε ζεζκηθήο ζσξάθηζεο εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο. 

Οη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. 

 

Πίλαθαο 5: Σα δεηήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ από ηελ έιιεηςε ζεζκηθήο ζσξάθηζεο 

εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο 

Γπζθνιία ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 22 

Ραηζηζηηθέο θαη απαμησηηθέο ζπκπεξηθνξέο από έλα κέξνο καζεηώλ 

ή/θαη θαζεγεηώλ 

9 

Μείσζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηώλ κε 

δπζιεμία 

19 

Απνγνήηεπζε θαη άξλεζε πξνζέιεπζεο ζην ζρνιείν 4 

Οηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηώλ από ηδηώηε 

ζεξαπεπηή 

16 

 

7%

10%

31%

52%

Ναι

Μάλλον ναι

Μάλλον όχι

Όχι
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Γηάγξακκα 18α: Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ έιιεηςε ζεζκηθήο 

ζσξάθηζεο εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο 
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Γηάγξακκα 18β: Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ έιιεηςε ζεζκηθήο 

ζσξάθηζεο εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο ζε πνζνζηό % 

 

Δπίζεο, ην 2ν Δξσηεκαηνιφγην κνηξάζηεθε ζε πελήληα νθηψ (58) ζεξαπεπηέο. 

Αθνξνχζε ηε ζπζρέηηζε ηεο δπζιεμίαο κε ηελ εκθάληζε δπζθνιηψλ θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζε καζεηέο κε δπζιεμία. 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ζηελ 1
ε
 Δξψηεζε, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ πελήληα 

νθηψ (58) ζεξαπεπηέο. Απφ απηνχο νη ηξηάληα δχν (32) ήηαλ άλδξεο θαη νη είθνζη έμη 

(26) γπλαίθεο. 

31%

13%
27%

6%

23%

Δυςκολία ςτη διαδικαςία 
τησ μάθηςησ

Ρατςιςτικζσ και 
απαξιωτικζσ 
ςυμπεριφορζσ από ζνα 
μζροσ μαθητϊν ή/και 
καθηγητϊν

Μείωςη τησ 
αυτοεκτίμηςησ και 
αυτοπεποίθηςησ των 
μαθητϊν με δυςλεξία

Απογοήτευςη και άρνηςη 
προςζλευςησ ςτο ςχολείο
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Γηάγξακκα 19: Πνζνζηό εξσηεζέλησλ αλά θύιιν 

Ζ δεχηεξε εξψηεζε δηεξεπλνχζε ηα έηε εκπεηξίαο ησλ ζεξαπεπηψλ. Οη απαληήζεηο 

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6. 

 

Πίλαθαο 6: Έηε εκπεηξία ησλ ζεξαπεπηώλ 

<5 έηε 12 

5 έσο 10 έηε 8 

10 έσο 15 έηε 16 

15 έσο 20 έηε 19 

20 έσο 25 έηε 7 

> 25 έηε 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55%

45%

Άνδρασ Γυναίκα
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Οη απαληήζεηο παξηζηάλνληαη ζε πνζνζηά ζην αθφινπζν δηάγξακκα. 

 

 

Γηάγξακκα 20: Πνζνζηά εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζπκκεηερόλησλ ζεξαπεπηώλ 

 

Ζ 3
ε
 Δξψηεζε αθνξνχζε ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη 

ζεξαπεπηέο απάληεζαλ σο εμήο: 

 Πξνπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ (Δηδηθήο Αγσγήο, Λνγνζεξαπείαο θιπ.): 19 

 Γεχηεξν Πηπρίν ΑΔΗ ή ΑΣΔΗ: 11 

 Mεηαπηπρηαθφο Σίηινο: 20 

 Γηδαθηνξηθφ: 8 
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Γηάγξακκα 21α: Μνξθσηηθό επίπεδν ησλ ζπκκεηερόλησλ ζεξαπεπηώλ 

 

 

Γηάγξακκα 21β: Μνξθσηηθό επίπεδν ησλ ζπκκεηερόλησλ ζεξαπεπηώλ ζε 

πνζνζηά 

 

Ζ 4
ε
 Δξψηεζε ηέζεθε σο αθνινχζσο: ’’ζεσξείηε φηη νη καζεηέο κε δπζιεμία 

εκθαλίδνπλ ζπρλά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ 

ηνπ πεξίγπξν;’’ 

Οη απαληήζεηο είραλ σο εμήο: 

 πρλά: 21 

33%

19%

34%

14%

Προπτυχιακόσ Σίτλοσ 
ςπουδϊν ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ 
(Ειδικήσ 
Αγωγήσ, Λογοθεραπεία
σ κλπ)

Δεφτερο Πτυχίο ΑΕΙ ή 
ΑΣΕΙ

Mεταπτυχιακόσ Σίτλοσ
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 Αξθεηά ζπρλά: 19 

 ρεδφλ πνηέ: 8 

 Πνηέ: 5 

 

 

Γηάγξακκα 22: Θεώξεζε γηα ην αλ νη καζεηέο κε δπζιεμία εκθαλίδνπλ ζπρλά 

πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηνλ θνηλσληθό ηνπ πεξίγπξν 

 

ηελ 5
ε
 Δξψηεζε δηεξεπλήζεθε θαηά πφζν είλαη ηθαλνπνηεκέλνη νη ζεξαπεπηέο απφ 

ηα απνηειέζκαηα ησλ βαξαρππξφζεζκσλ ή καθξνρξφλησλ παξεκβάζεψλ ηνπο ζηνπο 

καζεηέο πνπ εκθαλίδνπλ δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Οη απαληήζεηο ζε θιίκαθα απφ 0 

έσο 10, είραλ σο εμήο: 

Βαζκνινγία 10: 8 

Βαζκνινγία 9: 15 

Βαζκνινγία: 8: 13 

Βαζκνινγία 7: 9 

Βαζκνινγία 6: 5 

Βαζκνινγία 5: 6 

Βαζκνινγία 3: 2 

 

40%

36%

15%

9%

υχνά

Αρκετά ςυχνά

χεδόν ποτζ

Ποτζ
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Γηάγξακκα 23: Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζεξαπεπηώλ από ηα απνηειέζκαηα 

ησλ βαξαρππξόζεζκσλ ή καθξνρξόλησλ παξεκβάζεώλ ηνπο 

 

 

Ζ 6
ε
 Δξψηεζε αθνξά ζηελ θξίζε ησλ ζεξαπεπηψλ πεξί ην γεγνλφο αλ ε βειηίσζε 

ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία ζε καζεζηαθφ επίπεδν δχλαηαη λα ζπκβάιιεη ζεηηθά θαη 

ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο. 

Οη απαληήζεηο είραλ σο εμήο: 

Ναη: 30 

Μάιινλ λαη: 6 

Μάιινλ φρη: 15 

Όρη: 7 
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Γηάγξακκα 24α: Ζ θξίζε ησλ ζεξαπεπηώλ πεξί ην αλ ε βειηίσζε ησλ καζεηώλ 

κε δπζιεμία ζε καζεζηαθό επίπεδν δύλαηαη λα ζπκβάιιεη ζεηηθά θαη ζε επίπεδν 

ζπκπεξηθνξάο 

 

 

Γηάγξακκα 24β: Ζ θξίζε ζε πνζνζηό % ησλ ζεξαπεπηώλ πεξί ην αλ ε βειηίσζε 

ησλ καζεηώλ κε δπζιεμία ζε καζεζηαθό επίπεδν δύλαηαη λα ζπκβάιιεη ζεηηθά 

θαη ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο 

 

52%

10%

26%

12%

0%0%0%0%

Ναι

Μάλλον ναι

Μάλλον όχι

Όχι
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ηελ 7
ε
 Δξψηεζε θιήζεθαλ λα βαζκνινγήζνπλ ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, 

βαζκνινγψληαο απφ 0 έσο 10. 

Οη ζπκκεηέρνληαο ζεξαπεπηέο απάληεζαλ σο εμήο: 

Βαζκνινγία 10: 12 

Βαζκνινγία 9: 14 

Βαζκνινγία 8: 10 

Βαζκνινγία 7: 4 

Βαζκνινγία 6: 8 

Βαζκνινγία 5: 3 

Βαζκνινγία 4: 7 

 

 

Γηάγξακκα 25α: Βαζκνινγία πεξί ηεο πξνόδνπ ησλ καζεηώλ 
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Γηάγξακκα 25β: Βαζκνινγία πεξί ηεο πξνόδνπ ησλ καζεηώλ ζε πνζνζηό % 

 

ηελ 8
ε
 Δξψηεζε θιήζεθαλ νη ζεξαπεπηέο λα βαζκνινγήζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο 

κε ηνπο κε ηνπο γνλείο / θεδεκφλεο ησλ παηδηψλ κε δπζιεμία ζε θιίκαθα απφ 0 έσο 

10. 

Απάληεζαλ σο εμήο:  

Βαζκφο 10: 32 

Βαζκφο 9: 8 

Βαζκφο 8: 6 

Βαζκφο 4: 5 

Βαζκφο 3: 7 

 

21%

24%

17%

7%

14%

5%
12% Βαθμολογία 10

Βαθμολογία 9

Βαθμολογία 8

Βαθμολογία 7

Βαθμολογία 6

Βαθμολογία 5

Βαθμολογία 4
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Γηάγξακκα 26: Βαζκνινγία ηεο ζπλεξγαζία ησλ ζεξαπεπηώλ κε ηνπο κε ηνπο 

γνλείο / θεδεκόλεο ησλ παηδηώλ κε δπζιεμία 

 

Ζ 9
ε
 Δξψηεζε ήηαλ ε εμήο: ’’Θεσξείηε φηη νη καζεηέο κε δπζιεμία έρνπλ εηδηθέο 

δεμηφηεηεο πνπ ζα έπξεπε λα αμηνπνηνχληαη ηφζν ζηα ζρνιεία θαη θαη' επέθηαζε 

ζηελ θνηλσλία;’’ 

Οη ζεξαπεπηέο απάληεζαλ σο αθνινχζσο: 

Ναη: 40 

Μάιινλ λαη: 18 

Μάιινλ φρη: - 

Όρη: - 
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Γηάγξακκα 27α: Απαληήζεηο αλαθνξηθά κε ην γεγνλόο όηη νη καζεηέο κε 

δπζιεμία έρνπλ εηδηθέο δεμηόηεηεο πνπ ζα έπξεπε λα αμηνπνηνύληαη ηόζν ζηα 

ζρνιεία θαη θαη' επέθηαζε ζηελ θνηλσλία 

 

 

Γηάγξακκα 27β: Απαληήζεηο ζε πνζνζηό % αλαθνξηθά κε ην γεγνλόο όηη νη 

καζεηέο κε δπζιεμία έρνπλ εηδηθέο δεμηόηεηεο πνπ ζα έπξεπε λα αμηνπνηνύληαη 

ηόζν ζηα ζρνιεία θαη θαη' επέθηαζε ζηελ θνηλσλία 

 

69%

31%

0%0%

Ναι

Μάλλον ναι

Μάλλον όχι

Όχι



 

69 
 

ηελ 10
ε
 εξψηεζε δηεξεπλήζεθε ν βαζκφο κε ηνλ νπνίν θαηά ηελ θξίζε ησλ 

ζεξαπεπηψλ ζρεηίδεηαη ε δπζιεμία ησλ παηδηψλ κε ηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. 

Οη απαληήζεηο είραλ σο εμήο: 

 Καζφινπ: 8 

 Διάρηζηα: 25 

 Πνιχ:16 

 Πάξα πνιχ 

 

 

Γηάγξακκα 28α: Ο βαζκόο κε ηνλ νπνίν - θαηά ηελ θξίζε ησλ ζεξαπεπηώλ - ε 

δπζιεμία ησλ παηδηώλ ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά 
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Γηάγξακκα 28β: Ο βαζκόο εθθξαζκέλνο ζε πνζνζηό % ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν - 

θαηά ηελ θξίζε ησλ ζεξαπεπηώλ - ε δπζιεμία ησλ παηδηώλ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά 

 

 

Ζ 11
ε 

Δξψηεζε δηεξεχλεζε ηε ζεψξεζε ησλ ζεξαπεπηψλ πεξί ηεο ηζφηηκεο 

αληηκεηψπηζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην 

ηεο πνιηηείαο. πγθεθξηκέλα ε Δξψηεζε είρε σο εμήο: ’’Θεσξείηε φηη νη καζεηέο κε 

δπζιεμία ππνζηεξίδνληαη ηζφηηκα απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο πνιηηείαο;’’. Οη 

ζεξαπεπηέο απάληεζαλ:  

Ναη: 3 

Μάιινλ λαη: 7 

Μάιινλ φρη: 35 

Όρη: 13 

 

14%

15%

43%

28%

Καθόλου Ελάχιςτα Πολφ Πάρα πολφ 



 

71 
 

 

Γηάγξακκα 29: ζεώξεζε ησλ ζεξαπεπηώλ πεξί ηεο ηζόηηκεο ή κε ππνζηήξημεο 

ησλ καζεηώλ κε δπζιεμία από ην ζεζκηθό πιαίζην ηεο πνιηηείαο 

 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο νη ζαξάληα νθηψ (48) απφ ηνπο πελήληα νθηψ (58) 

ζεξαπεπηέο απάληεζαλ Μάιινλ φρη ή φρη. Σν ελ ιφγσ ππνζχλνιν ησλ ζεξαπεπηψλ 

θιήζεθαλ κε ηελ ηειεπηαία εξψηεζε λα αλαθέξνπλ ηα αληίζηνηρα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο ησλ καζεηψλ κε 

δπζιεμία.  

Οη απαληήζεηο ησλ ζεξαπεπηψλ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 7. 

 

Πίλαθαο 7: Απαληήζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη ιόγσ ηεο 

έιιεηςεο ηζόηηκεο αληηκεηώπηζεο ησλ καζεηώλ κε δπζιεμία 

Γπζθνιία ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 22 

Ραηζηζηηθέο θαη απαμησηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

από έλα κέξνο καζεηώλ ή/θαη θαζεγεηώλ 

9 

Μείσζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη 

απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηώλ κε δπζιεμία 

19 

Απνγνήηεπζε θαη άξλεζε πξνζέιεπζεο ζην 

ζρνιείν 

4 

Οηθνλνκηθή δπζρέξεηα 16 

Γπζθνιία πξνζαξκνγήο  11 

Δλδείμεηο απνκόλσζεο θαη αληηθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο 

17 
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Γηάγξακκα 30: Απαληήζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη ιόγσ ηεο 

έιιεηςεο ηζόηηκεο αληηκεηώπηζεο ησλ καζεηώλ κε δπζιεμία 

 

Αλαθνξηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο 

πεξίγπξν, πξνθχπηεη φηη ηα είθνζη νθηψ (28) απφ ηα ζαξάληα δχν (42) παηδηά 

παξνπζηάδνπλ δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν, ήηνη πεξίπνπ 

ην 67% ησλ παηδηψλ. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη ε δπζιεμία ελδερνκέλσο λα 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ 

απνζηαζεξνπνίεζε ζηελ ςπρνζχλζεζε ησλ παηδηψλ κε ζπλέπεηα ηελ αζηαζή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

ηε βάζε απηή, δηεξεπλήζεθε αλ ηα παηδηά παξαθνινπζνχληαη απφ εηδηθφ 

ζεξαπεπηή(π.ρ. ινγνζεξαπεπηή). Πξνέθπςε φηη φινη νη καζεηέο ππνζηεξίδνληαη θαη 

ηδησηηθά απφ δαζθάινπο εηδηθήο αγσγήο, ινγνζεξαπεπηέο θιπ., πξνθεηκέλνπ νη 

καζεηέο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Σαπηφρξνλα, άλσ ηνπ 85% ησλ γνλέσλ δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

ππνζηήξημή ηνπ εηδηθνχ ζεξαπεπηή πνπ παξαθνινπζεί θαη ππνζηεξίδεη ην παηδί ηνπο. 

Αθξηβψο γη’ απηφ ην ιφγν θαη δειψλνπλ φηη πθίζηαηαη ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ 

παηδηψλ ζε δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 65%. Χζηφζν, παξακέλεη 
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έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 35% πνπ δελ παξαηεξείηαη βειηίσζε 

ζπκπεξηθνξηθή. 

Παξφια απηά, ζε γεληθέο γξακκέο ε πξφνδνο ησλ παηδηψλ είλαη ζεκαληηθή. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, άλσ ηνπ65%εκθαλίδεη 

πξφνδν. Ζ εξψηεζε ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ πξνεγνχκελε πνπ αθνξνχζε ζηελ 

παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ζπλδέεηαη κε ηε ζπλνιηθή πξφνδν ηνπ θάζε 

παηδηνχ. Δθφζνλ έλαο καζεηήο κε δπζιεμία ζεκεηψλεη πξφνδν ζηηο επηδφζεηο ζην 

ζρνιείν, απηφκαηα εκθαλίδεη πξφνδν θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ην αληίζηξνθν. 

Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα αιιεινζπκπιεξνχκελεο έλλνηεο. 

Αθφκε, νη θχξηνη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο αλαθνξηθά κε ηελ έιιεηςε πξνφδνπ 

νξηζκέλσλ παηδηψλ είλαη ελδερνκέλσο ε ιαλζαζκέλε αληηκεηψπηζε απφ ηε κεξηά ηνπ 

ζεξαπεπηή, ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο ησλ ζεξαπεπηψλ κε ηνπο δαζθάινπο ηνπ 

ζρνιείνπ, ε αλσξηκφηεηα θαη ε ειιηπήο αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ, ην απαηηεηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ 

αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί κε νξζφ ηξφπν θαη νπζηαζηηθά ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν νη θχξηεο εθδειψζεηο είλαη ην γεγνλφο φηη ην 

20% αζθνχλ βία ζε άιια παηδηά, πεξίπνπ ην 33% δελ εκθαλίδνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζε παηρλίδηα ή ην 30% επηκέλεη ζηελ άπνςή ηνπ. Αθφκε, έλα πνζνζηφ 

ηεο ηάμεο ηνπ 16% δελ αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ηηο νκάδαο. Χζηφζν, ελδερνκέλσο, 

ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη είλαη ην αίζζεκα θαησηεξφηεηαο πνπ 

αηζζάλνληαη νη καζεηέο. Πξαθηηθά, πεξίπνπ ην 45% αηζζάλεηαη ζηηγκαηηζκέλν, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη δελ γίλεηαη ζσζηή δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

καζεηψλ ηδηαίηεξα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Σέινο, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο, 

κφιηο ην 2% ησλ παηδηψλ θιαίλε ζπρλά, γεγνλφο πνπ ίζσο απαηηεί πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε απφ εηδηθνχο ςπρνζεξαπεπηέο.   

Οη γνλείο ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 88% είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ εηδηθφ ζεξαπεπηή πνπ έρεη αλαιάβεη ην παηδί ηνπο. Χζηφζν, 

έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 12% εκθαλίδεηαη δπζαξεζηεκέλν απφ ηε ζπλεξγαζία 

ηνπο. Σν πνζνζηφ απηφ ζρεδφλ ηαπηίδεηαη κε ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δελ 

έρνπλ εκθαλίζεη ηδηαίηεξε πξφνδν. Δπνκέλσο, παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ εηδηθψλ θαη ησλ γνλέσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα ζηελ γεληθφηεξε πξφνδν ησλ παηδηψλ. 
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Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ην 90% ησλ γνλέσλ ηα παηδηά κε δπζιεμία, δηαζέηνπλ 

μερσξηζηέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζα έπξεπε λα εληνπίδνληαη θαη λα αμηνπνηνχληαη 

ηφζν απφ ηνπο εηδηθνχο φζν θαηαπφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηα ζρνιεία θαη θαη’ 

επέθηαζε ζηελ θνηλσλία. Ζ απάληεζε απηή εκκέζσο αθήλεη αηρκέο σο πξνο ηελ 

ειιηπή αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν απ’ φ,ηη 

θαίλεηαη δελ έρεη αλαπηχμεη ή εθαξκφζεη ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία γηα ηα 

παηδηά κε δπζιεμία ζηα ζρνιεία, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζεη πιήξσο νξηζκέλεο 

ζεκαληηθέο ηνπο θιίζεηο ή δεμηφηεηεο. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε επαλαιεπηηθή εξψηεζε ειέγρνπ ησλ 

απαληήζεσλ πξνγελέζηεξεο εξψηεζεο κε δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε, νη γνλείο 

αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζχλδεζε ηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

παηδηψλ κε ηε δπζιεμία. Έηζη, ελψ ζε πξνεγνχκελε εξψηεζε πεξίπνπ ην 66% ησλ 

γνλέσλ αλαθέξνπλ φηη ην παηδί ηνπο εκθαλίδεη δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην 

πεξίγπξφ ηνπ, εληνχηνηο, δελ ζεσξνχλ φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά κε ηε 

δπζιεμία ζε πνζνζηφ πνπ ζρεδφλ ηαπηίδεηαη θαη είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 64%. 

Παξφια απηά, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ (95%) αλαπηχζζεη θηιηθέο 

ζρέζεο κε άιια παηδηά, ελψ ζπκκεηέρνπλ ζρεδφλ ζην ζχλνιφ θαη ζε εμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ην πνδφζθαηξν, κπάζθεη, ρνξφ, ζεαηξηθφ, κνπζηθή, 

δσγξαθηθή θιπ. 

Δπηπιένλ, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα κέζσ ηεο έξεπλαο λα εθθξάζνπλ νη γνλείο ην 

παξάπνλν φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο πνιηηείαο γηα παηδηά κε δπζιεμία δελ 

ππνζηεξίδεη θαηάιιεια ηα παηδηά. πγθεθξηκέλα, πεξίπνπ ην 83% ησλ γνλέσλ 

εκθαλίδεηαη δπζαξεζηεκέλν απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πνιηηείαο σο πξνο ην δήηεκα 

απηφ. 

Μάιηζηα, αλέθεξαλ σο ηα θχξηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έιιεηςε 

ζεζκηθήο ζσξάθηζεο εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο ηα εμήο: 

 Γπζθνιία ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

 Ραηζηζηηθέο θαη απαμησηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ έλα κέξνο καζεηψλ ή/θαη 

θαζεγεηψλ 

 Μείσζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία 

 Απνγνήηεπζε θαη άξλεζε πξνζέιεπζεο ζην ζρνιείν 

 Οηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ απφ ηδηψηε 

ζεξαπεπηή. 
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Πξνθεηκέλνπ, ε ελ ιφγσ έξεπλα λα εκβαζχλεη θαη λα ειέγμεη πεξαηηέξσ ηηο αξρηθέο 

ηηο ππνζέζεηο επηηπγράλνληαο ηνπο ζηφρνπο ηεο, θαηαξηίζηεθε θαη 

2
ν
Δξσηεκαηνιφγην, φπνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλπελήληα νθηψ (58) εηδηθνί 

ζεξαπεπηέο, δάζθαινη εηδηθήο αγσγήο (είηε ηδηψηεο είηε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα). Σν 

εξσηεκαηνιφγην, επηρείξεζε εθ λένπ λα ζπζρεηίζεη ηε δπζιεμίαο κε ηελ εκθάληζε 

δπζθνιηψλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ζχκθσλα κε ηε ζεψξεζε θαη ηελ εκπεηξία 

ησλ εηδηθψλ. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (87%) είρε εξγαζηαθή εκπεηξία άλσ ησλ δέθα 

(10) εηψλ, ελψ αξθεηνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είραλ Μεηαπηπρηαθφ Σίηιν πνπδψλ 

(35%) θαη Γηδαθηνξηθφ (14%). Δπνκέλσο, πξφθεηηαη γηα επηζηήκνλεο κε ηδηαίηεξα 

πςειά ηππηθά πξνζφληα θαη παηδαγσγηθή εκπεηξία. 

Οη εηδηθνί ζεξαπεπηέο ζεσξνχλ φηη αξθεηνί καζεηέο κε δπζιεμία εκθαλίδνπλ ζπρλά 

πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 70% φηη ζπρλά εκθαλίδνπλ δεηήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο. 

Δληνχηνηο, νη ζεξαπεπηέο εκθαλίδνληαη ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 60% ηθαλνπνηεκέλνη 

αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ βαξαρππξφζεζκσλ ή καθξνρξφλησλ 

παξεκβάζεψλ ηνπο ζηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ δπζιεμία θαη παξάιιεια εκθαλίδνπλ 

δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε γεληθέο γξακκέο ε παξέκβαζε πνπ 

θάλνπλ είλαη απνηειεζκαηηθή ηφζν ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο φζν θαη ζε καζεζηαθφ 

επίπεδν.Αθξηβψο γη’ απηφ ην ιφγν θαη ζεσξνχλ ζε πεξίπνπ ίδην πνζνζηφ φηη νη 

καζεηέο κε δπζιεμία εκθαλίδνπλ πξφνδν.  

Αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο γνλείο, αλαθέξνπλ φηη ζε πνζνζηφ άλσ 

ηνπ 70% είλαη άξηζηε. Πξφθεηηαη γηα παξάγνληα ζεκαληηθφ γηα ηελ πξφνδν ησλ 

παηδηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, πξνθχπηεη φηη νη 

καζεηέο δελ εκθαλίδνπλ ηελ πξνζδνθψκελε πξφνδν. 

Δπηπιένλ, νη ζεξαπεπηέο θξίλνπλ βάζεη ηεο εκπεηξίαο ηνπο φηη φινη ζρεδφλ νη 

καζεηέο κε δπζιεμία δηαζέηνπλ εηδηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα έπξεπε λα αμηνπνηνχληαη 

ηφζν ζηα ζρνιεία θαη θαη' επέθηαζε ζηελ θνηλσλία. 

Αλαθνξηθά κε ην βαζκφ κε ηνλ νπνίν θαηά ηελ θξίζε ησλ ζεξαπεπηψλ ζρεηίδεηαη ε 

δπζιεμία ησλ παηδηψλ κε ηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, κφιηο ην 13% ζεσξεί φηη 

δελ πθίζηαηαη θακία ζπζρέηηζε ηεο δπζιεμίαο κε ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Οη 

ζεξαπεπηέο ζε πνζνζηφ 70% θξίλνπλ φηη πθίζηαηαη ζπζρέηηζε. 
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Σαπηφρξνλα, φπσο νη γνλείο έηζη θαη νη εηδηθνί παηδαγσγνί αλαθέξνπλ φηη ζα πξέπεη 

λα πθίζηαηαη ηζφηηκε αληηκεηψπηζεο θαη ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία 

ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο πνιηηείαο. πγθεθξηκέλα, ην 82% θξίλεη φηη νη 

καζεηέο κε δπζιεμία δελ αληηκεησπίδνληαη φπσο αξκφδεη απφ ηελ πνιηηεία θαη ην 

ηζρχνλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

χκθσλα κε ηνπο ζεξαπεπηέο, ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία είλαη ηα αθφινπζα: 

 Γπζθνιία ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

 Ραηζηζηηθέο θαη απαμησηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ έλα κέξνο καζεηψλ ή/θαη 

θαζεγεηψλ 

 Μείσζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία 

 Απνγνήηεπζε θαη άξλεζε πξνζέιεπζεο ζην ζρνιείν 

 Οηθνλνκηθή δπζρέξεηα 

 Γπζθνιία πξνζαξκνγήο  

 Δλδείμεηο απνκφλσζεο θαη αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο 

Όια ηα αλσηέξσ δεηήκαηα απνηεινχλ ελδερνκέλσο θαη βαζηθέο αηηίεο γηα ηελ 

επαθφινπζε πξνβιεκαηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά απφ κηα κεγάιε κεξίδα παηδηψλ 

κε δπζιεμία.  

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ, νη ζχγρξνλεο κέζνδνη 

πνπ εθαξκφδνληαη απφ εηδηθνχο ζεξαπεπηέο γηα ηελ παξέκβαζή ηνπο ζε καζεηέο κε 

δπζιεμία είλαη απνηειεζκαηηθέο ζε κεγάιν βαζκφ, δεδνκέλνπ φηη ηφζν νη γνλείο φζν 

θαη νη ζεξαπεπηέο ζε ηδηαίηεξα κεγάιν πνζνηφ βαζκνινγνχλ ηελ πξφνδν ησλ 

καζεηψλ σο ηδηαίηεξα κεγάιε. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη αλακελφκελν, δεδνκέλνπ 

φηη παξάιιεια κε ηηο επηζηήκεο πνπ έρνπλ εμειηρζεί ξαγδαία, έρεη εμειηρζεί θαη ε 

εηδηθή αγσγή θαη νη κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 

ζεακαηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Δπηπιένλ,δηαπηζηψζεθε φηη πξάγκαηη πθίζηαηαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ πνπ νη 

καζεηέο κε δπζιεμίαεκθαλίδνπλ ηαπηφρξνλα θαη πξνβιήκαηα θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Δληνχηνηο, κε ηηο παξεκβάζεηο ησλ εηδηθψλ θαη ηε ζηήξημε ησλ 

νηθνγελεηψλ, ην ελ ιφγσ πξφβιεκα ακβιχλεηαη. 

Σέινο, νη παξεκβάζεηο ησλ ησλ εηδηθψλ ζηνπο καζεηέο κε δπζιεμία πνπ εκθαλίδνπλ 

πξνβιεκαηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θξίλνληαη ηφζν απφ ηνπο εηδηθνχο φζν θαη απφ 

ηνπο γνλείο ζε κεγάιν πνζνζηφ σο επηηπρεκέλεο, γεγνλφο πνπ ηθαλνπνηεί ακθφηεξεο 
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ηηο δχν πιεπξέο δίλνληάο ηνπο ηελ ηθαλνπνίεζε φηη απνδίδνπλ νη πξνζπάζεηεο πνπ 

γίλνληαη γηα ην θαιφ ησλ παηδηψλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ V 

5. ΤΕΖΣΖΖ 

Βάζεη ηνπ εχξνπο ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εκθαλίδνπλ ηα 

παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη πξνηεηλφκελεο κέζνδνη θαη 

ηξφπνη αληηκεηψπηζεο είλαη απαξαίηεην λα εμαηνκηθεχνληαη.  

Οη εξεπλεηηθέο κέζνδνη αληηκεηψπηζεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί, απνηεινχλ ηνλ νδεγφ γηα 

ηνπο εηδηθνχο, νη νπνίνη σζηφζν νθείινπλ δηαξθψο λα επηδηψθνπλ ηελ ελεκέξσζε 

ηνπο γηα ηα λέα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο δηαηαξαρέο. 

Άιισζηε πθίζηαληαη αθφκε αξθεηά ζεκεία πνπ παξακέλνπλ αραξηνγξάθεηα.  

Δπηπιένλ, έρνπλ εμειηρζεί ηφζν νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο θαη δηάγλσζεο ησλ 

δηαηαξαρψλ φζν θαη νη πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο. Ηδηαίηεξα κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

ηερλνινγίαο, παξέρνληαη πιένλ λέεο δπλαηφηεηεο ζε εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη 

γνλείο, ψζηε λα επηηχρνπλ ην βέιηηζην δπλαηφ απνηέιεζκα.  

Δλδεηθηηθά, ζε έξεπλά ηνπο νη Burnsetal. (2012), αλέθεξαλ φηη ε παξέκβαζή ηνπο ζε 

καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε ρξήζε ει. ππνινγηζηψλ ελίζρπζε ηελ επρέξεηά 

ηνπο ζηα καζεκαηηθά  θαη βειηηψζεθε ε επίδνζή ηνπο. 

Δπηπξνζζέησο, δηαθαίλεηαη φηη πθίζηαηαη ε αλαγθαηφηεηα πξηλ ηελ παξέκβαζε γηα 

ηελ πξφιεςε ή ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ησλ καζεζηαθψλ δηαηαξαρψλ. Αλαθνξηθά κε 

απηφ ην δήηεκα, έρνπλ ππάξμεη αξθεηέο έξεπλεο, νη νπνίεο ππνγξακκίδνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα απηή, δεηψληαο επηηαθηηθά ηελ ζπλέρηζε ησλ κειεηψλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο πξφιεςεο (Snow, Burns&Griffins, 1998). 

Άιισζηε, ε δηεζλήο εκπεηξία θαλεξψλεη φηη π.ρ. ε πιεηνςεθία ησλ αλαγλσζηηθψλ 

καζεζηαθψλ δηαηαξαρψλ, δχλαηαη λα πξνιεθζεί, εθφζνλ επηιερζεί ε θαηάιιειε 

δηδαζθαιία θαη ε παξέκβαζε γίλεη έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά αθφκα θαη απφ ηελ 

ειηθία ησλ πέληε εηψλ πνπ ην παηδί βξίζθεηαη ζην Νεπηαγσγείνπ 

(NationalReadingPanel, 2000). 

Δπηπξνζζέησο, ελδερνκέλσο ε ιεγφκελε δηδαζθαιία ησλ ζηξαηεγηθψλ ζα κπνξνχζε 

λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα είλαη ζε ζέζε λα επηιχνπλ κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο εληφο, αιιά θαη εθηφο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο (Σδνπξηάδνπ, 2011). 
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Ζ θάζε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθήο (γλσζηηθήο ή κεηαγλσζηηθήο) αληηζηνηρεί ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρέο (Luke, 2006; Grahametal., 2012). 

Γηα παξάδεηγκα, κε ηηο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη θαη 

αιιειεπηδξνχλ κε έλα θείκελν. Σφηε θαηαθέξλνπλ λα θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε. 

Αληίζηνηρα, κε ηηο κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, ππνζηεξίδνληαη νη καζεηέο αλάινγα 

ηελ επίδνζή ηνπο νξίδνληαο ηελ απηνξξπζκηδφκελε δηδαζθαιία θαη ηελ απηνελίζρπζε 

(Grahametal., 2012).  

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν πξνσζείηαη ε απηνλνκία ησλ καζεηψλ (Κνπηζνπξάθε, 2009).  

Γεληθά νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο εκθαλίδνπλ κηα ηδηαίηεξα αλψξηκε θαη 

αλνξγάλσηε ζπκπεξηθνξά. Σν γεγνλφο απηφ ηνπο θαζηζηά μερσξηζηνχο εληφο ηνπ 

ζπλφινπ κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ςπρνζχλζεζή ηνπο εμαηηίαο ζρνιίσλ απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο ή ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη αδπλαηνχλ νη δάζθαινη λα αληηιεθζνχλ 

φηη δελ επζχλνληαη νη καζεηέο γηα ηελ αλεμήγεηε ζηάζε ηνπο.  

Δπηπιένλ, επεηδή, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πνηθίιινπλ απφ 

καζεηή ζε καζεηή, είλαη απαξαίηεην, λα είλαη παξαηεξεηηθνί νη γνλείο θαη νη 

δάζθαινη ζε φ,ηη αθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαη λα επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηηο ελέξγεηέο ηνπο, ππνκνλή θαη αγάπε.  

Σαπηφρξνλα, ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαηαιπηηθφο. πγθεθξηκέλα, νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξέπεη λα είλαη 

δεκηνπξγηθνί θαη εθεπξεηηθνί ζηε δηδαζθαιία ηνπο, απνβάιινληαο ηελ απνπζία 

ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ.  

Σν ζρέδην καζήκαηνο θαη ελ γέλεη ν εθπαηδεπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο πξέπεη λα θέξεη 

ηεξαξρηθνχο θαη δνκεκέλνπο ζηφρνπο ηδηαίηεξα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

φπνπ δπζηπρψο έσο θαη ζήκεξα δελ παξαηεξείηαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζε κεγάιν 

βαζκφ ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Γη’ απηφ απαηηείηαη ε δηαξθήο παξνρή θηλήηξσλ θαη επθαηξηψλ γηα ηελ απνθφκηζε 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ εκπεηξηψλ, πνπ ζα απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο λα 

βειηηψζνπλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. 

Παξάιιεια, κε ηε ρξήζε εηδηθψλ ινγηζκηθψλ ζε tablet ή ει. ππνινγηζηέο κπνξεί 

ζπκβάιιεη ζηελ πξναγσγή θαη ελίζρπζε βαζηθψλ ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ αλάγλσζεο, 

γξαθήο, αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ θιπ.  

Δλδερνκέλσο ην πην θξίζηκν ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε εηνηκφηεηα πνπ πξέπεη λα 

έρεη ν θάζε δάζθαινο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδεη θάζε απξφνπην ζπκβάλ εληφο 

ηεο ηάμεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη αθφκα θη αλ εθαξκφδεη θάπνηα εηδηθή κέζνδν ή ηερληθή, 
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ζα πξέπεη λα έρεη ηελ επειημία λα ηελ ηξνπνπνηεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, εθφζνλ ην 

θξίλεη απαξαίηεην. Με άιια ιφγηα, επεηδή ε εθπαίδεπζε απνηειεί κηα δπλακηθή 

δηαδηθαζία, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηεί ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο.  Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ζπκκεηνρήο, ν 

εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ην κάζεκα κέζσ νκαδηθψλ 

παηρληδηψλ. Δπίζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. 

Έηζη, ινηπφλ, θαη ζχκθσλα θαη κε ηελ αξρηθή ππφζεζε, πθίζηαληαη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VΗ 

6. ΓΔΝΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία δελ απαηηείηαη λα θνηηήζνπλ ζε Δηδηθφ 

ρνιείν εθηφο θαη εάλ θέξνπλ παξάιιεια θη άιιεο παζήζεηο. Χζηφζν, θξίλεηαη 

ζεκαληηθή ε ππνζηήξημή ηνπο κε ηελ παξάιιειε ζηήξημε. 

Δπηπιένλ, ε δπζιεμία ελδερνκέλσο λα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ απνζηαζεξνπνίεζε ζηελ ςπρνζχλζεζε ησλ παηδηψλ κε 

ζπλέπεηα ηελ αζηαζή ζπκπεξηθνξά ηνπο. Γη’ απηφ ην ιφγν θαη νξζά φινη νη καζεηέο 

ππνζηεξίδνληαη παξάιιεια απφ ηδηψηεο ζεξαπεπηέο (ινγνζεξαπεπηέο θιπ.), ψζηε νη 

καζεηέο λα πξννδεχνπλ θαη λα κπνξνχλλααληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Δπηπξνζζέησο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ζηελ Διιάδα νη δάζθαινη εηδηθήο αγσγήο θαη 

νη ζεξαπεπηέο είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαηαξηηζκέλνη, ψζηε λα επηηχρνπλ ηα θαηάιιεια 

απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ γεληθή πξφνδν ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία.  

Αθφκε, ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζπλδέεηαη κε ηε ζπλνιηθή ηνπο πξφνδν. Ζ 

πξφνδφοηνποζηηο επηδφζεηο ζην ζρνιείν έρεη ακθηκνλνζήκαληε ζρέζε κε ηελ πξφνδν 

θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Αθφκε, νη θχξηνη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο αλαθνξηθά κε ηελ έιιεηςε πξνφδνπ 

νξηζκέλσλ παηδηψλ είλαη ελδερνκέλσο ε ιαλζαζκέλε αληηκεηψπηζε απφ ηε κεξηά ηνπ 

ζεξαπεπηή, ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο ησλ ζεξαπεπηψλ κε ηνπο δαζθάινπο ηνπ 

ζρνιείνπ, ε αλσξηκφηεηα θαη ε ειιηπήο αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ, ην απαηηεηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ 

αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί κε νξζφ ηξφπν θαη νπζηαζηηθά ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. 

Δπίζεο, νη καζεηέο κε δπζιεμία δηαζέηνπλ μερσξηζηέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο πξέπεη 

λα εληνπίδνληαη θαη λα αμηνπνηνχληαη.  

Σέινο απφ ηελ έιιεηςε ζηήξημεο ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο 

πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα, φπσο, ε δπζθνιία ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, νη 

ξαηζηζηηθέο θαη απαμησηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ έλα κέξνο καζεηψλ ή/θαη 

θαζεγεηψλ, ε κείσζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηψλ κε 

δπζιεμία, ε απνγνήηεπζε θαη άξλεζε πξνζέιεπζεο ζην ζρνιείν απφ ηνπο καζεηέο, 

αιιά θαη ε ζαθήο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ απφ 
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ηδηψηε ζεξαπεπηή. Παξάιιεια πθίζηαληαη ελδείμεηο απνκφλσζεο θαη αληηθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ. 

Βάζεη φισλ ησλ αλσηέξσ, απνηεινχλ θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα 

ηελπηζαλήαληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά απφ κηα κεγάιε κεξίδα παηδηψλ κε δπζιεμία.  

Χζηφζν, είλαη μεθάζαξν φηηεεπηζηήκε θαιπάδεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Ζ πξφνδνο θαη 

ε επηλφεζε λέσλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ, δχλαληαη λα ππνζηεξίμνπλ θαηαιπηηθά ελ 

γέλεη ηνπο  καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Κάζε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο, πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη εμαηνκηθεπκέλα ζηηο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ, επεηδή άιισζηε νη δηαηαξαρέο έρνπλ εθθάλζεηο θαη βαξχηεηεο απφ 

παηδί ζε παηδί. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ελδερνκέλσο ην πην ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αθνξά ζηελ έλλνηα ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο. Πξφθεηηαη 

γηα ην ζεκειηψδεο πεξηερφκελν πνπ δελ δχλαηαη λα αιινησζεί ζην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ αθφκα θαη αλ ε πνιηηεία δελ θαηαθέξλεη λα βξίζθεηαη ζην χςνο ησλ 

πεξηζηάζεσλ. ην πεξηερφκελν απηφ, πξψην ζέκα είλαη ε εηιηθξηλήο αγάπε θαη ε 

θαηάζεζε ςπρήο απφ ηελ κεξηά ησλ ζεξαπεπηψλ. Με ηελ αγάπε σο θχξηνο ππξήλαο 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ θαζνξίδεηαη θαη ε έθβαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζθνπψλ θαη ε πνξεία ηεο εθαξκνγήοφισλησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ.  
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