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Μ Α Θ Η Σ Ι Α Κ Ε Σ

Δ Υ Σ Κ Ο Λ Ι Ε Σ

Οι Μαθησιακές Διαταραχές είναι από τις πιο

συχνές διαταραχές και συναντώνται

συνήθως στα παιδιά τα οποία εμφανίζουν

δυσκολίες στην κατάκτηση των σχολικών/

γνωστικών δεξιοτήτων. 

Πολλά προβλήματα συμπεριφοράς που

εμφανίζονται στο σχολικό περιβάλλον

κρύβουν από πίσω δυσκολίες που

αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο μαθησιακό

τομέα.

Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι

μαθησιακών διαταραχών, οι οποίες μπορούν

να είναι από ήπιες έως σοβαρές.
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Οφείλονται σε ψυχοεκπαιδευτικούς/
περιβαλλοντικούς παράγοντες, σε μειωμένη
προσπάθεια, σε χαμηλό δείκτη νοημοσύνης,
σε αισθητηριακές ή εγκεφαλικές βλάβες οι
οποίες σχετίζονται με τη διαταραχή.

Οι μαθητές με Γενική Μαθησιακή Δυσκολία
εμφανίζουν αδυναμίες γενικά σε όλα τα
μαθήματα (προφορικά και γραπτά).

1. Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες 
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Οι ΜαθησιακέςΔυσκολίεςδιακρίνονταισε:



Οι
Μαθησιακές
Δυσκολίες

διακρίνονται
σε:

Μαθησιακές Δυσκολίες, στις οποίες το παιδί
υστερεί σε ορισμένα είδη μαθημάτων. 

1. Κανονική ή ανώτερη ευφυΐα, αλλά όχι χαμηλή 
2. Βιολογικά αίτια, που είναι κυρίως κληρονομικά.
Για παράδειγμα, τα άτομα  γεννιούνται με
Δυσλεξία, δηλαδή δεν προκαλείται  από το
περιβάλλον.

α) Διαταραχή ανάγνωσης (Δυσλεξία)
β) Διαταραχή μαθηματικών (Δυσαριθμησία)
γ) Διαταραχή γραπτής έκφρασης
(Δυσορθογραφία)
δ)Μαθησιακές Δυσκολίες μη προσδιοριζόμενες
αλλιώς

2. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

Προϋποθέτουν: 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το DSM-IV
(Διαγνωστικό Εγχειρίδιο της Αμερικάνικης
Ψυχιατρικής Εταιρίας), οι Ειδικές Μαθησιακές
Δυσκολίες αφορούν:
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Παρακάτω περιγράφονται δύο δραστηριότητες με
στόχο την κατανόηση και καλλιέργεια της
ενσυναίσθησης των μαθητών για τα άτομα που
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες.

Στην πρώτη δραστηριότητα παρουσιάζεται το πώς
είναι να ¨παλεύεις¨ ενάντια σε αυτό που μπορεί να
σου λέει το μυαλό σου.

Στην δεύτερη δραστηριότητα παρουσιάζεται ο
τρόπος που μπορεί να αντιστρέφει τα γράμματα
όταν διαβάζει ένα άτομο με δυσλεξία (πχ. μπελ,
αντί για μπλε).

Βιωματικές
Δραστηριότ

ητες
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Τοποθετήστε την σελίδα που βρίσκεται στο παράρτημα σε ένα κεντρικό

σημείο ή δώστε την σε έντυπη μορφή σε κάθε μαθητή στην τάξη. 

Στη συνέχεια, ζητήστε από τον κάθε μαθητή να διαβάσει γρήγορα το

χρώμα που βλέπει και όχι την γραπτή λέξη. 

Αφού ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα όλοι οι μαθητές, συζητήστε αν

δυσκολεύτηκαν και τι ακριβώς ήθελε να κάνει το μυαλό τους. 

Έπειτα πείτε στους μαθητές να επαναλάβουν την ίδια δραστηριότητα,

αλλά διαβάζοντας με αργό και κανονικό ρυθμό για να το κάνουν σωστά.

Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές κατανοούν πως είναι τα άτομα που έχουν

κάποιες δυσκολίες και ενώ προσπαθούν να διαβάσουν το σωστό, όπως σε

αυτό το παράδειγμα, δεν τα καταφέρνουν. 

Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες , κατανοούν την

οδηγία που τους δίνεται, ωστόσο χρειάζεται να κοπιάσουν αρκετά για να

τα καταφέρουν.

Το να μην μπορείς να κάνεις σωστά αυτή τη δραστηριότητα δεν

σημαίνει ότι δεν είσαι έξυπνος. Σημαίνει απλώς ότι το μυαλό σου θέλει

να κάνει κάτι διαφορετικό.

 

6

1.Βιωματική 

Δραστηριότητα



 

 

Γράψτε μια σειρά από διαφορετικές προτάσεις ανάποδα σε ένα χαρτί.

Δίνοντάς στους μαθητές πολύ λίγο χρόνο, ζητήστε να διαβάσουν σωστά.

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης θα πρέπει να διακόπτετε τον μαθητή,

προτρέποντας τον να βιαστεί ή λέγοντας του «Αυτό θα πρέπει να είναι

εύκολο για σένα».

Παράδειγμα:

 «Οτ ικαταγ εγηπ σατνοχερτ ασεμ ατς ικατιπς υοτ νατο εσηνικεξ η

ηχορβ»

«Το γατάκι πήγε τρέχοντας μέσα στο σπιτάκι του όταν ξεκίνησε η

βροχή»

Συζητήστε:

-Ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε στην αποκρυπτογράφηση

της πρότασης;

-Σας έλεγα να βιαστείτε. Με αυτό τον τρόπο σας διευκόλυνα ή σας

δυσκόλευα;

-Τι θα βοηθούσε;
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