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Θεωρητικές παραδοχές  

1. «Δεν μαθαίνουν όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο 
και δεν είναι κατάλληλο το κλασικό πρόγραμμα 

διδασκαλίας για όλα τα παιδιά. Συχνά οι συνθήκες 
και εμπειρίες ζωής που βιώνουν συγκεκριμένες 

ομάδες παιδιών δεν εναρμονίζονται με τις 
απαιτήσεις του σχολείου, που συνήθως 

προϋποθέτουν συγκεκριμένες γνώσεις και 
δεξιότητες. («Οδηγός για τη διδασκαλία του Αρχικού 

Γραμματισμού», Μιχάλογλου Θ., Ξεφτέρη Ε., Δούβλη Γ. Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά) 

 



Θεωρητικές παραδοχές  

2. Σύμφωνα με τη  θεωρία του H. Gardner (1983, The 
Theory of Multiple Intelligences), η νοημοσύνη 

δημιουργείται μέσω μιας μακράς και συμμετοχικής 
αλληλεπίδρασης των βιολογικών δυνάμεων και 

κληρονομικών προδιαθέσεων και των 
περιβαλλοντικών συνθηκών και εμπειριών της ζωής 
του ατόμου. Ο Gardner θεωρεί ότι υπάρχουν οκτώ 

τύποι νοημοσύνης: γλωσσική, λογικο -
μαθηματική, οπτικο – χωρική, μουσική, σωματο - 
κιναισθητική, νατουραλιστική, διαπροσωπική και 

ενδοπροσωπική.  

 



Θεωρητικές παραδοχές  
3. Ο ρόλος της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη 
γνωστική ανάπτυξη θεωρείται καθοριστικός τόσο 
για τον Piaget και τους συνεχιστές του όσο και για 
τη θεωρία του Vygotsky και τις προσεγγίσεις του 

κοινωνικού εποικοδομισμού σύμφωνα με τις 
οποίες η γνωστική ανάπτυξη έχει ουσιαστικά 

κοινωνική προέλευση: Η γνώση δεν είναι ατομικό 
επίτευγμα, αλλά αποτέλεσμα συμμετοχής σε 

κοινωνικές δραστηριότητες και προϊόν 
διαπραγμάτευσης και συναίνεσης 

(Παντελιάδου Σ., Μπότσας Γ. (επιμ.) 2007. Μαθησιακές δυσκολίες: Βασικές έννοιες 
και χαρακτηριστικά, Βόλος 2007) 

 



Στις Σχολικές Μονάδες υπάρχουν τάξεις 
μεικτής δυναμικότητας 

μαθητές και μαθήτριες με 

πολιτισμική και γλωσσική ποικιλία 

διαφορετικές  κοινωνικοοικονομικές καταβολές 

ηλικιακές διαφορές 

μαθησιακές δυσκολίες  

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία  

 

 



 
Α. Μαθησιακές Δυσκολίες  

  
Οι αναφορές στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά και οι ενήλικες στη μάθηση, οι πιθανές 
αιτίες, αλλά και η συνεισφορά τους στις ατομικές 

διαφορές, εντοπίζονται νωρίς στην ιστορία του 
πολιτισμού: 

• Πρώτος ο Ιπποκράτης (5ος αι. π.Χ.) αναγνώρισε ότι 
«η ιδιοσυστασία των ατόμων παρουσιάζει... 

μεγάλες διαφορές». Κάθε άνθρωπος συνδυάζει 
τους χυμούς με έναν ιδιαίτερο τρόπο, που αποτελεί 

την ιδιοσυστασία (ιδιοσυγκρασία) του.  



 
Α. Μαθησιακές Δυσκολίες 

  

• Πλάτων (4ος αι. π.Χ.) Νόμοι 809e κ.εξ. : Τα παιδιά 
πρέπει να εξασκούνται στα γράμματα μέχρι να 

διαβάζουν και να γράφουν. Εκείνοι των οποίων οι 
φυσικές ικανότητες δεν είναι αρκετά 

αναπτυγμένες, ώστε να τελειοποιηθούν στη 
γραμματική δεν πρέπει να πιέζονται  

(γράμματα μὲν τοίνυν χρὴ τὸ μέχρι τοῦ γράψαι τε καὶ ἀναγνῶναι 

δυνατὸν εἶναι διαπονεῖν· πρὸς τάχος δὲ ἢ κάλλος ἀπηκριβῶσθαί 
τισιν, οἷς μὴ φύσις ἐπέσπευσεν ἐν τοῖς τεταγμένοις ἔτεσιν, χαίρειν 

ἐᾶν.) 
 

  



 
Α. Μαθησιακές Δυσκολίες 

 Ο πρώτος ορισμός: 

 «Πρόσφατα, χρησιμοποίησα τον  όρο «Μαθησιακές 
Δυσκολίες» για να περιγράψω μια ομάδα παιδιών  που 

έχουν διαταραχές στη γλώσσα, στο λόγο, στην ανάγνωση 
και στις δεξιότητες, τις σχετικές με την  κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Σ’ αυτήν την ομάδα, δεν περιλαμβάνω 
παιδιά που έχουν αισθητηριακές μειονεξίες όπως η 

τύφλωση ή η κώφωση...  Επίσης, εξαίρεσα από την ομάδα 
αυτή, τα παιδιά που έχουν γενικευμένη  νοητική 

καθυστέρηση»  

(Kirk, S. A. (1962). Educating exceptional children  Boston: Houghton Mifflin,  

Παντελιάδου Σ. Μπότσας Γ. (επιμ.) 2007. Μαθησιακές δυσκολίες: Βασικές 

έννοιες και χαρακτηριστικά) 

 



 
Α. Μαθησιακές Δυσκολίες 

 Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός  όρος που 
αναφέρεται σε μια ανομοιογενή  ομάδα διαταραχών, οι 

οποίες εκδηλώνονται με  σημαντικές δυσκολίες στην 
πρόσκτηση και χρήση  ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, 

ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής 
ικανότητας.  Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο,  

αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού  νευρικού 
συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής. 

 (Hammill, D. D. 1990. On defining learning disabilities: An emerging 
consensus. Journal of Learning Disabilities, 23, 74 – 84, Παντελιάδου 
Σ. Μπότσας Γ. (επιμ.) 2007. Μαθησιακές δυσκολίες: Βασικές έννοιες 

και χαρακτηριστικά, Βόλος 2007) 

 



 
Α. Μαθησιακές Δυσκολίες 

 Καταστάσεις ή επιδράσεις που συνυπάρχουν με τις 
Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνες 
τους  τέτοιες και δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών :  

α) προβλήματα  σε συμπεριφορές αυτό – ελέγχου, 
κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης  

β) καταστάσεις  μειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, 
νοητική καθυστέρηση, συναισθηματική διαταραχή)  

γ) εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές διαφορές , η 
πολιτισμική αποστέρηση η ανεπαρκής / ακατάλληλη 

διδασκαλία 
(Hammill, D. D. 1990. On defining learning disabilities: An emerging consensus. Journal 

of Learning Disabilities, 23, 74 – 84 , Παντελιάδου Σ. Μπότσας Γ. (επιμ.) 2007. 
Μαθησιακές δυσκολίες: Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά, Βόλος 2007) 

 



 
Α. Μαθησιακές Δυσκολίες 

  
Κοινά στοιχεία των ορισμών για τις ΜΔ αποτελούν: 

 α) η ασυμμετρία ή ανισομέρεια μεταξύ των ικανοτήτων  

β) η διακύμανση ή ασυμβατότητα μεταξύ ικανότητας και 
επίδοσης.  

«Ένας μαθητής δεν μπορεί να έχει γενικευμένες δυσκολίες σε 
όλες τις ικανότητες γιατί τότε θα ενέπιπτε στην κατηγορία 
της νοητικής καθυστέρησης. Κατά συνέπεια, ένας μαθητής 
με μαθησιακές δυσκολίες θεωρείται ότι έχει γενική νοητική 

λειτουργία στο πλαίσιο του φυσιολογικού».  

(Τζουριάδου Μ. 2008,  Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, Θεωρητικό Πλαίσιο) 

  



 
Α. Μαθησιακές Δυσκολίες  

   

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες χαρακτηρίζονται 
από μια απρόσμενη απόκλιση μεταξύ του 

γνωστικού δυναμικού και της σχολικής 
επίδοσης του/της μαθητή/τριας.  

Το κριτήριο της απόκλισης αντιμετωπίζεται τα 
τελευταία χρόνια από τους ερευνητές με 

σκεπτικισμό (τρόπος μέτρησης νοημοσύνης, τύπος 

αξιολογούμενης νοημοσύνης, τρόπος αξιολόγησης της μαθησιακής 
ικανότητας, υπόθεση ότι η νοημοσύνη συνδέεται με τη σχολική 

επίδοση κτλ) 



 
Α. Μαθησιακές Δυσκολίες  

  
Σύμφωνα με τον Gresham 

Η Aνταπόκριση στη Διδασκαλία είναι μία 
εναλλακτική μέθοδος προσδιορισμού των 
μαθησιακών δυσκολιών, όπου μετά από 

στοχευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση προκύπτει 
αλλαγή στη συμπεριφορά του/της μαθητή/τριας  

 

(Gresham F. M 1991, Conceptualizing behavior disorders in terms to resistance to 
intervention, School Psychology Review, 20, 23 – 36, Παντελιάδου Σ. Μπότσας Γ. 
(επιμ.) 2007. Μαθησιακές δυσκολίες: Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά, Βόλος 

2007) 

  

 



Β. Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και 
Αναπηρία  

 • Ν. 3699/2008 Μαθητές/τριες με αναπηρία και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για 
ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους 
ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης 
εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, 
αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και 
νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με 
τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη 
διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και 
μάθησης. 



Β. Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και 
Αναπηρία  

 νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες 
όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), 

αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, 
βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα 

νοσήματα, διαταραχές ομιλίας, λόγου 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, 
δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, 
δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής 

προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα 

 



Β. Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και 
Αναπηρία  

  

διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα 
αυτισμού) 

ψυχικές διαταραχές 

πολλαπλές αναπηρίες 

σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και 
κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά 

λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και 
εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας 

 



 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

   Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν 

εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική 
επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με 

εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 

 

Β. Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και 
Αναπηρία  

 



Γ. Πώς εντοπίζονται οι δυσκολίες των μαθητών/τριών 
σε μία τάξη μεικτής δυναμικότητας με εφαρμογή της 

Ανταπόκρισης στη Διδασκαλία 

 

1) Εκτίμηση και αξιολόγηση των ακαδημαϊκών ικανοτήτων 
και των επιπέδων προσοχής και συγκέντρωσης όλων των 

μαθητών/τριών (μαθησιακό προφίλ).  

2) Σχεδιασμός και εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων και 
στρατηγικών διδασκαλίας. 

3) Αξιολόγηση της προόδου. 

 4) Αν η πρόοδος της τάξης είναι μικρή, τότε 
επαναπροσδιορίζεται η διδακτική προσέγγιση και 

εφαρμόζεται νέα παρέμβαση. 

 



Γ. Πώς εντοπίζονται οι δυσκολίες των μαθητών/τριών 
σε μία τάξη μεικτής δυναμικότητας με εφαρμογή της 

Ανταπόκρισης στη Διδασκαλία 
 

5) Οι μαθητές/τριες που παρουσιάζουν χαμηλή ακαδημαϊκή 
επίδοση και χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης είναι οι 
μαθητές/τριες «σε κίνδυνο» και εφαρμόζεται 

εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (εντός ή εκτός της 
τάξης) για διάστημα 8 εβδομάδων. Αν παρουσιάσουν  

σημαντική βελτίωση, αποχαρακτηρίζονται και ακολουθούν 
το πρόγραμμα της υπόλοιπης τάξης  

(Fuchs, L. S. 2003, Assessing intervention responsiveness: Conceptual and technical 

issues. Learning Disabilities Research and Practice, 18(3), 172-187. Παντελιάδου Σ. 
Μπότσας Γ. (επιμ.) 2007. Μαθησιακές δυσκολίες: Βασικές έννοιες και 

χαρακτηριστικά, Βόλος 2007) 

 



Γ. Πώς εντοπίζονται οι δυσκολίες των μαθητών/τριών 
σε μία τάξη μεικτής δυναμικότητας με εφαρμογή της 

Ανταπόκρισης στη Διδασκαλία 
6) Όσοι/ες μαθητές/τριες δεν ανταποκρίνονται θετικά στην 

εξειδικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση, υπόκεινται σε 
περαιτέρω αξιολόγηση και διαγνωστική εκτίμηση από  

διεπιστημονική ομάδα. Αυτή θα διαγνώσει τελικά την 
ύπαρξη ή όχι των Μαθησιακών Δυσκολιών με σημεία 

αναφοράς:  

  χαμηλή επίδοση σε ακαδημαϊκές  δραστηριότητες των 
μαθητών/τριών,  

 αποκλεισμός άλλων αιτίων γι’ αυτή την επίδοση, 

 πολύ μικρή ή αμελητέα ανταπόκριση σε  προγράμματα 
ενισχυτικής εκπαιδευτικής παρέμβασης  

 



 
Δ. Πώς αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες των 

μαθητών/τριών σε μία τάξη μεικτής δυναμικότητας; 

 
  Υποστηρικτικές Δομές Συνεκπαίδευσης (Τμήμα 

Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη) 

 

Ενισχυτική Διδασκαλία 

 

 Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π 

 

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 



Δ. Πώς αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες των 
μαθητών/τριών σε μία τάξη μεικτής δυναμικότητας 

Α. Το Ψυχοσυναισθηματικό Κλίμα της τάξης 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς: 

 ο/η εκπαιδευτικός της τάξης ενημερώνεται για τις παντός 
τύπου δυσκολίες που έχουν εντοπιστεί είτε από την 

προηγούμενη τάξη είτε από γνωματεύσεις/διαγνώσεις 
που υπάρχουν στη διάθεση της σχολικής μονάδας 

Αφιερώνει ένα εύλογο χρονικό διάστημα με βάση τις 
ανάγκες της τάξης στην 

προσέγγιση/επαναπροσέγγιση/γνωριμία με τα παιδιά 

 Εκπαιδευτικός και μαθητές/τριες συνδιαμορφώνουν  το 
πλαίσιο λειτουργίας της τάξης (κανόνες, συμβόλαια, 

πρόγραμμα αρμοδιοτήτων) 



Δ. Πώς αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες των 
μαθητών/τριών σε μία τάξη μεικτής δυναμικότητας; 

Β. Περιβάλλον Μάθησης 
 Λειτουργική χωροταξική δομή και οργάνωση της τάξης 

http://didaktikes.wikispaces.com/11.12+%CE%94%CE%99%C
E%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97+%CE%A4%CE%A9
%CE%9D+%CE%98%CE%A1%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%

A9%CE%9D 

 Ελκυστικό περιβάλλον μάθησης  (ψηφιακά μέσα 
http://photodentro.edu.gr/lor/,  Πρόσθετο, πέραν των εγχειριδίων, 
οπτικό υλικό σε εικονογραφημένα βιβλία ή και σε ηλεκτρονικές 
πηγές, Ψηφιακά 3D pop-up βιβλία παρουσίαση σε  Power Point, 
DVD,διαδραστικά on line παιχνίδια, ηχογραφημένη αφήγηση 

http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php 

 

http://didaktikes.wikispaces.com/11.12+%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97+%CE%A4%CE%A9%CE%9D+%CE%98%CE%A1%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D
http://didaktikes.wikispaces.com/11.12+%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97+%CE%A4%CE%A9%CE%9D+%CE%98%CE%A1%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D
http://didaktikes.wikispaces.com/11.12+%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97+%CE%A4%CE%A9%CE%9D+%CE%98%CE%A1%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D
http://didaktikes.wikispaces.com/11.12+%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97+%CE%A4%CE%A9%CE%9D+%CE%98%CE%A1%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D
http://photodentro.edu.gr/lor/
http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php


Δ. Πώς αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες των 
μαθητών/τριών σε μία τάξη μεικτής δυναμικότητας; 

 προσέγγιση της γνώσης μέσα από το παιχνίδι, τη 
διερεύνηση, τη συζήτηση, την αξιοποίηση διαφόρων 
πηγών πληροφόρησης, την ανταλλαγή απόψεων, τη 

δημιουργία, την παρουσίαση ιδεών.  

 αβίαστη συμμετοχή κάθε παιδιού στις καθημερινές 
δραστηριότητες του προγράμματος σύμφωνα με το δικό 

του τρόπο και ρυθμό. 

Αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης, των βιωμάτων 
και των εμπειρίων των παιδιών ως σημείο εκκίνησης 

Οργάνωση ελκυστικών μαθησιακών εμπειριών που έχουν 
νόημα και ενδιαφέρον για τα ίδια τα παιδιά.  

 

 



    Επιδιώκοντας την αξιοποίηση των μαθησιακών 
δυνατοτήτων και αναπτύσσοντας το μαθησιακό κίνητρο 

των παιδιών διδάσκουμε: 

στρατηγικές μάθησης ώστε οι μαθητές και οι 
μαθήτριές μας να θυμούνται, να μαθαίνουν, να 
σκέφτονται και να οργανώνουν τον έλεγχο της 

μάθησης.  

Παρακολουθούμε και αξιολογούμε την 
εκπαιδευτική πορεία του προγράμματός μας, με 
σημείο αναφοράς τους εκπαιδευτικούς στόχους 

που έχουμε ορίσει (βραχυπρόσθεσμους και 
μακροπροθέσμους).  

Διαφοροποιούμε το πρόγραμμά μας με βάση τα 
πορίσματα της αξιολόγησής μας. 

 



     

Η εκπαιδευτική παρέμβαση στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης των  Μαθησιακών Δυσκολιών και 
των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών στηρίζεται: 

Στην εφαρμογή κατάλληλων αναλυτικών 
προγραμμάτων σπουδών 

Στην προσαρμογή των αναλυτικών 
προγραμμάτων σπουδών 

Στην προσαρμογή των στρατηγικών διδασκαλίας 

Στην προσαρμογή του διδακτικού περιβάλλοντος 

Στην προσαρμογή των εργασιών στο σπίτι 

Στην εφαρμογή εναλλακτικών μορφών 
αξιολόγησης 

 



 

«η διαδικασία μάθησης της ανάγνωσης και της 
γραφής στα μικρά παιδιά ξεκινά όταν αυτά 

συνειδητοποιούν ότι ο γραπτός λόγος 
περιέχει νόημα και όταν αρχίζουν να 

διερωτώνται πώς αναδύεται το νόημα μέσα 
από το γραπτό λόγο»  

(Μιχάλογλου Θ., Ξεφτέρη Ε., Δούβλη Γ. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά) 

https://pileidou.wordpress.com/yliko/pub/ 

 

 

 

https://pileidou.wordpress.com/yliko/pub/
https://pileidou.wordpress.com/yliko/pub/


 
Πρώτη Ανάγνωση  

 
 

Στη διαδικασία της ανάγνωσης εμπλέκεται το 
φωνολογικό, εννοιολογικό και μορφοσυντακτικό 
σύστημα λόγου. Το φωνολογικό σύστημα λόγου 

συνδέεται με το πρώτο στάδιο της ανάγνωσης, την 
αναγνωστική αποκωδικοποίηση. 

Α & Β τάξεις: αναγνωστική αποκωδικοποίηση 

Γ  Τάξη: αναγνωστική ευχέρεια και κατανόηση 

 

 



 
Πρώτη Ανάγνωση 

 «τα περισσότερα παιδιά περνούν από το στάδιο της αναγνωστικής 
αποκωδικοποίησης (αντιστοίχιση φωνημάτων και γραφημάτων)  
στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, ενώ στο τέλος της 

τρίτης τάξης εδραιώνεται η γνώση του φωνολογικού συστήματος και 
αποκτάται η αναγνωστική ευχέρεια, υπεισέρχονται τα συστήματα 

του εννοιολογικού και του μορφοσυντακτικού και ολοκληρώνεται η 
λειτουργία της αποκωδικοποίησης. Ένα παιδί χωρίς προβλήματα στο 
τέλος της Γ΄ δημοτικού θεωρείται ότι έχει αποκτήσει επάρκεια στην 
ανάγνωση, διαβάζει με ευχέρεια και κατανοεί έννοιες αντίστοιχες 

της ηλικίας του ενώ αναγνωρίζει και διακρίνει και τα 
μορφοσυντακτικά στοιχεία του έντυπου λόγου» 

 

 (Τζουριάδου 2008, Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες, Θεωρητικό Πλαίσιο) 

 



Δυσκολίες στην Πρώτη Ανάγνωση  

Ελλείμματα στην οπτικοαντιληπτική ή στην 
ακουστικο-φωνητική επεξεργασία επηρεάζουν  το 

σύνολο της αναγνωστικής λειτουργίας και στη 
συνέχεια το γραπτό λόγο. 

 

 

 



Δυσκολίες στην Πρώτη Ανάγνωση  

1η Περίπτωση 

Τα παιδιά με δυσκολίες ανάγνωσης εμφανίζουν 
δυσκολίες από το στάδιο της αναγνωστικής 

αποκωδικοποίησης  λόγω οπτικοαντιληπτικών 
ελλειμμάτων και σε αντιστάθμισμα 

απομνημονεύουν ολόκληρες λέξεις, αποκτώντας 
έτσι δυσκολίες στο μορφοσυντακτικό και στο 

εννοιολογικό σύστημα. 

 

 



Δυσκολίες στην Πρώτη Ανάγνωση  

2η Περίπτωση 

Όταν η διαταραχή στην ανάγνωση προέρχεται από 
διαταραχή του λόγου, οι μαθητές/τριες μπορούν 

να αποκωδικοποιήσουν, αλλά η εμπλοκή του 
εννοιολογικού και του μορφοσυντακτικού 

συστήματος στην ανάγνωση, ιδιαίτερα μετά τη Β΄ 
Δημοτικού, δημιουργεί προβλήματα στην 

κατανόηση του νοήματος ενός κειμένου, επηρεάζει 
όμως και την αποκωδικοποίηση γιατί αναλώνονται 

πολύ σ’ αυτή. 

 



Δυσκολίες στην Πρώτη Ανάγνωση  

  

Από δύο διαφορετικούς δρόμους οπτικοαντιληπτικά 
και ακουστικο-φωνητικά ελλείμματα οι 

μαθητές/τριες με δυσκολίες ανάγνωσης, δεν 
αποκτούν αναγνωστική ευχέρεια με αποτέλεσμα οι 
δυσκολίες από την ανάγνωση να μεταφέρονται και 

στο γραπτό λόγο. 

 



Αντιμετώπιση Δυσκολιών στην Πρώτη Ανάγνωση  

Ενισχύουμε τη φωνολογική επίγνωση  

γιατί  

 οι μαθητές με ΜΔ αδυνατούν να αντιληφθούν την 
αντιστοιχία μεταξύ του προφορικού και του 

γραπτού κώδικα, δυσκολεύονται να αναλύσουν μια 
λέξη στα  επιμέρους φωνήματά της και αντίστροφα 

ή να ανακαλέσουν τις γραφοφωνημικές 
αντιστοιχίες  

(Κωτούλας 2008, στο Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με 
Μαθησιακές Δυσκολίες, Παντελιάδου Σ. και Αντωνίου Φ. επιμ.) 



 
Ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης με τεχνικές 

δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής 

  
Ο συνδυασμός της διδασκαλίας φωνημικής  

ευαισθητοποίησης/συνειδητοποίησης 
(επαναλαμβάνω το φθόγγο κάθε γράμματος όταν 

γράφω τη λέξη) με τη διδασκαλία των 
γραφοφωνημικών αντιστοιχιών  (άμεση σύνδεση 

γράμματος με φώνημα) θεωρείται 
αποτελεσματικός τρόπος για τη διευκόλυνση της 

εκμάθησης της ανάγνωσης. 

    (Κωτούλας 2008, στο Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με 

Μαθησιακές Δυσκολίες, Παντελιάδου Σ. και Αντωνίου Φ. επιμ. Βόλος 2008) 



 
Ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης με τεχνικές 

δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής  
  

http://youtu.be/NOqXpltuLpo 

http://youtu.be/NOqXpltuLpo


Ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης με τεχνικές 
δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής 



 
Ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης με τεχνικές 

δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής 

 Καθημερινές πρακτικές ή δραστηριότητες βιωματικού 
χαρακτήρα:  π.χ. Κατανάλωση φρούτων που 

τεμαχίζονται σε τόσα κομμάτια όσα και οι 
συλλαβές ή τα γράμματα της λέξης 

 

 

 

 



 
Ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης με τεχνικές 

δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής 

 



Ενίσχυση της  αναγνωστικής αποκωδικοποίησης 
(Κωτούλας 2008) 

 Επανάληψη ανάγνωσης (με καθοδήγηση, από 
υπολογιστή, με ερωτήσεις,  διορθώσεις ή δεύτερη 
ανάγνωση, συνεργατική ανάγνωση, ανάγνωση με 

ηχώ) 

 Αναγνωστική επιτυχία: Εκπαίδευση στις 
στρατηγικές αναγνώρισης 

 Κάρτες αστραπή (Flashcards) 

http://youtu.be/0fUlS_aGQ1I 

http://youtu.be/X9KebTgfLJI 

 

 

http://youtu.be/0fUlS_aGQ1I
http://youtu.be/X9KebTgfLJI


Ενίσχυση της  αναγνωστικής αποκωδικοποίησης μέσω 
πολυαισθητηριακών μεθόδων (Κωτούλας 2008) 



Ενίσχυση της  αναγνωστικής ευχέρειας (Κωτούλας 2008) 

 Επίδειξη φωναχτής ανάγνωσης 

Άμεση διδασκαλία 

Εξασφάλιση προφορικής υποστήριξης μέσω ομαδικής 
ανάγνωσης, ανάγνωσης σε ζεύγη 

Οργάνωση βιβλιοθήκης 

 Ενισχύστε τη συνεργατική ανάγνωση λαμβάνοντας μέρος 
σε αυτήν, 

 Χρησιμοποιείτε κείμενα με λέξεις που έχουν διδαχτεί 

 Μην επιμένετε στη φωναχτή ανάγνωση αν παρατηρήσετε 
δυσαρέσκεια 

 Ενισχύστε την οπτική αναγνώριση των λέξεων πριν τη 
φωναχτή ανάγνωση 

 



Ενίσχυση του γραπτού λόγου 

 1. Γραφοσυμβολικές δεξιότητες  (σωστή στάση σώματος, 
τριποδική λαβή μολυβιού, ασκήσεις αντιγραφής, 
ανίχνευσης, επανάληψης, και αυτοδιόρθωσης.) 

https://pileidou.wordpress.com/yliko/pub/ 

2. Ορθογραφία 

Χρήση εικονογραφικής μεθόδου κάθε γράμμα 
μετατρέπεται σε ένα γραμμικό σχέδιο που θυμίζει 

ακριβώς το σχήμα του συγκεκριμένου γράμματος και τον 
ήχο του 

Χρήση πολυαισθητηριακών μεθόδων 
(Αντωνίου 2008, Ενίσχυση του γραπτού λόγου, στο Διδακτικές προσεγγίσεις και 

πρακτικές για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, Παντελιάδου Σ. και Αντωνίου 
Φ. (επιμ.) Βόλος 2008 

 

https://pileidou.wordpress.com/yliko/pub/


Πολυαισθητηριακές μέθοδοι (Αντωνίου 2008) 

http://youtu.be/qgHwdN2w8LA 
 

 

 

http://youtu.be/qgHwdN2w8LA


 
Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή 

 
«....μπορούμε να μιλάμε για Μαθησιακές Δυσκολίες 

μόνο εφόσον το παιδί έχει ενταχθεί στο σχολείο και 
έχει δεχθεί «επαρκή» εκπαίδευση. Οι μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες συνήθως αποκλίνουν από 

το επίπεδο της τάξης τους περίπου ένα χρόνο, 
ιδιαίτερα στις πρώτες σχολικές βαθμίδες. Οι 
δυσκολίες αυτές εντοπίζονται αρχικά στην 

ανάγνωση και αργότερα και στο γραπτό λόγο» 
 

(Τζουριάδου Μ. 2008,,Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες, Θεωρητικό Πλαίσιο) 



Μαθητές/τριες με ΕΕΑ ή και Αναπηρία στο 
Δημοτικό Σχολείο: 

Ο David Micthell έχει καταγράψει 24 στρατηγικές 
μάθησης  για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή 

Εκπαίδευση  

(Micthell D. 2008, What really works in special and 
inclusive education: Using evidence based teaching 

strategies, Abingdon, Oxon: Routledge) 

 

 

 



 Διδασκαλία και μάθηση στην τάξη γενικής αγωγής 

 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

 Διδασκαλία μεταξύ μαθητών 

 Συνδιδασκαλία 

http://youtu.be/6llQCG8QhBE 

 Εμπλοκή γονέων 

 Σχολική Κουλτούρα 

 Υποστήριξη της θετικής συμπεριφοράς συνολικά 
μέσα στο σχολείο 

 Ποιότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος 

 Κοινωνικο-συναισθηματικό κλίμα της τάξης 

 

http://youtu.be/6llQCG8QhBE


 Εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες 

 Διδασκαλία κοινωνικών στρατηγικών 

 Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση 

 Στρατηγικές μνήμης 

 Αμοιβαία διδασκαλία 

 Φωνολογική ενημερότητα και φωνολογική 
επεξεργασία 

 Γνωστική συμπεριφορική θεραπεία (Cognitive 
Behavioral Therapy) 

 Συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις 



Παράδειγμα διαφοροποίησης 

Διαφοροποιημένο 
περιεχόμενο (επιμέρους 

στόχοι) 
• ΜΙΚΡΗ: Να παράγει το ίδιο στον 

υπολογιστή με τη βοήθεια 
κειμενογράφου ή κατάλληλου 
λογισμικού 
 

• ΜΕΤΡΙΑ: Να εργάζεται σε ειδικό 
φύλλο με κλειστού τύπου 
ασκήσεις (συμπλήρωση, 
σχεδιάγραμμα, αντιστοίχηση 
μικρών φράσεων με εικόνες) 
 

• ΜΕΓΑΛΗ: Να υπαγορεύει τις 
σκέψεις του σε συμμαθητή του 
ή στον εκπαιδευτικό  της τάξης ή 
να παράγει  ζωγραφιά  αντί 
κειμένου 

Στόχος Α.Π.Σ. για την 
παραγωγή γραπτού 

λόγου 
 

Να οργανώνει τις σκέψεις του  
σε γραπτό λόγο  
με ορθή γραφή, 

ορθή σύνταξη  και 
την κατάλληλη δομή 
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Εκπαιδευτικό υλικό 

ΑΠΣ Ειδικής Αγωγής 

Προσαρμογές Αναλυτικών Προγραμμάτων 

για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

https://pileidou.wordpress.com/ea/%CE%B1%C
F%80%CF%83-%CE%B5%CE%B1%CE%B5/ 

http://www.e-
yliko.gr/htmls/amea/amea_yliko.aspx 

https://pileidou.wordpress.com/2014/11/18/tp
e/ 
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