




ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

 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 (Hammil, 

1990).

 Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία 

του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής (Hammil, 1990).



ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

 Σύμφωνα με το Βρετανικό Σύνδεσμο Δυσλεξίας, οι Μαθησιακές Δυσκολίες 

είναι ένας συνδυασμός από ικανότητες και δυσκολίες που επηρεάζουν τη 

διαδικασία της εκμάθησης, της ανάγνωσης, της ορθογραφίας και της 

γραφής.

 Τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν κάποια διαταραχή σε μία 

ή περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές διεργασίες που αφορούν την 

κατανόηση ή τη χρήση του προφορικού ή γραπτού λόγου. Οι διαταραχές 

αυτές μπορεί να εκδηλωθούν ως διαταραχές στην κατανόηση, στη σκέψη, 

στον λόγο, στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία ή στην 

αριθμητική (Kirk, 2002)



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

 Οι μαθησιακές δυσκολίες κατηγοριοποιούνται στις εξής κατηγορίες:

• Διαταραχή της ανάγνωσης: Τα διαγνωστικά κριτήρια προϋποθέτουν 

χαμηλότερη επίδοση στην ακρίβεια ή την κατανόηση της ανάγνωσης σε 

σχέση με το αναμενόμενο, δεδομένης της ηλικίας, της νοημοσύνης και 

της εκπαίδευσης.

• Διαταραχή των μαθηματικών: Σε αυτή την περίπτωση, η μαθηματική 

ικανότητα είναι χαμηλότερη από το αναμενόμενο.



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

• Διαταραχή της γραπτής έκφρασης: Εδώ η δυσκολία εντοπίζεται στις 

δεξιότητες της γραφής και τα διαγνωστικά κριτήρια είναι αντίστοιχα με τα 

παραπάνω.

• Μαθησιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς: Αυτή η κατηγορία 

περιλαμβάνει μαθησιακές διαταραχές που δεν εντάσσονται στις 

παραπάνω κατηγορίες και μπορεί να περιλαμβάνει δυσκολίες και στις 

τρεις περιοχές (μαθηματικά, ανάγνωση, γραπτή έκφραση).



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

 Κοινά στοιχεία που μπορεί να δείχνουν ότι ένα άτομο μπορεί να έχει 

μαθησιακές δυσκολίες ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα:

• δυσκολία με την ανάγνωση ή/και τη γραφή,

• προβλήματα με μαθηματικές δεξιότητες,

• δυσκολίες στη μνήμη,

• προβλήματα διατήρησης της προσοχής,

• δυσκολία στο να ακολουθεί οδηγίες,

• φτωχή ικανότητα συντονισμού,

• δυσκολία με έννοιες που σχετίζονται με τον χρόνο,

• πρόβλημα στην οργάνωση  (Τζιβινίκου, 2015)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

 Παράλληλα, ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί επίσης να επιδεικνύει 
ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• παρορμητική συμπεριφορά,

• ακατάλληλη ανταπόκριση σε σχολικές ή κοινωνικές περιστάσεις,

• δυσκολία συγκέντρωσης στο έργο (εύκολη απόσπαση της προσοχής),

• αδυναμία εύρεσης του κατάλληλου τρόπου για να εκφράσει κάτι,

• μη συνεπής σχολική απόδοση,

• ανώριμος τρόπος ομιλίας,

• δυσκολία στην καλή ακρόαση,

• προβλήματα αντιμετώπισης νέων καταστάσεων στη ζωή τους,

• προβλήματα στην κατανόηση λέξεων ή εννοιών (Τζιβινίκου, 2015)



ΚΟΙΝΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Κάθε μαθησιακή δυσκολία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και τις δικές της ενδείξεις.

 Αναγνωστικές δυσκολίες

• υπερβολικά αργή ανάγνωση

• μονότονος αναγνωστικός ρυθμός

• δυσκολία στην ανάγνωση χειρόγραφης γραφής, ακόμη κι αν είναι δική τους

• συντόμευση λέξεων (αφαιρούν σημαντικά μορφήματα π.χ. τρέχω-τρέχοντας)

• αντικατάσταση λέξεων

• παράλειψη άρθρων

• γραμματικά λάθη

• λάθος προφορά (Τζιβινίκου, 2015)



ΚΟΙΝΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

 Ορθογραφικές δυσκολίες:

• περίεργη ορθογραφία

• δυσανάγνωστη γραφή

• επίμονες αναστροφές και ασυνεπή ορθογραφία της ίδιας λέξης, ακόμη 

και στην ίδια πρόταση

• λάθη στη γραφή μεγάλων λέξεων

• στίξη

• πολύ αργό ρυθμό γραφής (Τζιβινίκου, 2015)



ΚΟΙΝΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

 Προβλήματα προφορικού λόγου:

• καθυστέρηση στον προφορικό λόγο

• παρόμοια λάθη κατά τη διάρκεια του προφορικού λόγου

 Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης:

• μικρή διάρκεια προσοχής

• εύκολη απόσπαση προσοχής

• υπερκινητικότητα



ΚΟΙΝΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

 Προβλήματα βραχυπρόθεσμης μνήμης και ακολουθίας:

• συγκράτηση οδηγιών

• συγκράτηση μαθηματικών εννοιών και πινάκων

• αποστήθιση

• διάκριση δεξί / αριστερό

• παρακολούθηση λεκτικών οδηγιών



ΚΟΙΝΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

 Προβλήματα ακολουθίας:

• αργός ρυθμός εφαρμογής δραστηριοτήτων ακολουθίας (π.χ. φόρεμα 

ρούχων)

• αντιστροφές γραμμάτων, ημερών, μηνών γραμμάτων μέσα σε 

συλλαβές, συλλαβών, λέξεων

• αποδιοργάνωση

 Δυσκολίες συντονισμού:

• προβλήματα σε συντονισμένες δραστηριότητες

• προβλήματα στη διατήρηση ενός ρυθμού



Αξιολόγηση Μ.Δ. του παιδιού στο 

πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης

 Από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης.

 Με την είσοδο στο δημοτικό σχολείο.

 Ενδέχεται εάν το παιδί έρθει σε επαφή από την προσχολική ηλικία με το 

γραπτό λόγο ή με απλές μαθηματικές έννοιες είτε στο πλαίσιο οργανωμένων 

δραστηριοτήτων (π.χ. στο νηπιαγωγείο), είτε στο πλαίσιο των καθημερινών 

αλληλεπιδράσεων στο σπίτι (λανθάνουσα μάθηση), οι δυσκολίες αυτές να 

γίνουν αντιληπτές και από το γονεά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για 

Μ.Δ..

 Οι παραπάνω περιπτώσεις θεωρούνται παιδιά «σε κίνδυνο» (children at risk) 

και χρειάζονται περεταίρω διερεύνηση.



Αξιολόγηση Μ.Δ. του παιδιού στο 

πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες:

 Είναι εγγενείς στο άτομο και ενυπάρχουν σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. 

 Δεν εμφανίζονται στον ίδιο βαθμό σε όλα τα παιδιά.

 Μπορεί να ποικίλουν και να διαφοροποιούνται από άτομο σε άτομο, όπως 

διαφοροποιείται και ο τρόπος και ο ρυθμός που το κάθε παιδί με Μ.Δ. μαθαίνει.

 Το κυριότερο διαγνωστικό κριτήριο για τις Μ.Δ. είναι η απόκλιση μεταξύ του 

νοητικού δυναμικού και της σχολικής επίδοσης. 

 Eάν η χαμηλή σχολική επίδοση αξιολογηθεί ότι συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς 

παράγοντες, όπως π.χ. με γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, τότε δεν 

πρόκειται για Μ.Δ.. 

 Μία άλλη σύγχρονη μέθοδος προσδιορισμού των Μ.Δ. είναι η ανταπόκριση στη 

διδασκαλία (intervention responsiveness). 



Αξιολόγηση Μ.Δ. του παιδιού από 

ειδικούς/ Διεπιστημονική αξιολόγηση
 Αξιολόγηση από το δάσκαλο ή τη δασκάλα της ειδικής αγωγής του 

σχολείου. Εφαρμόζεται η μέθοδος ανταπόκρισης στη διδασκαλία και εν 

συνεχεία, αν δε βελτιωθεί παραπέμπεται στο Κ.Ε.Σ.Υ. (ή Ι.Π.Δ)

 Αξιολόγηση (και υποστήριξη) από την Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ). Αν οι δυσκολίες συνεχίζονται, το 

παιδί μπορεί να παραπεμφθεί σε Κ.Ε.Σ.Υ. ή Ι.Π.Δ. για έκδοση γνωμάτευσης.

 Ο μαθητής αξιολογείται διεπιστημονικά από τα Κ.Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου 

Παιδείας ή από τα Ι.Π.Δ. του Υπουργείου Υγείας που εκδίδουν γνωματεύσεις 

και πιστοποιητικά.

 Για όλα τα παραπάνω χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του γονέα.



ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ/ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΛΙΚΕΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄Θεσσαλονίκης Χάλκης 8, Πυλαία 2310365013 Όλες οι βαθμίδες εκπ/σης

2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄Θεσσαλονίκης Ταντάλου 32 2310517294 Όλες οι βαθμίδες εκπ/σης

1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄Θεσσαλονίκης Κολοκοτρώνη 22, 2310603384 Όλες οι βαθμίδες εκπ/σης

2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄Θεσσαλονίκης Κολοκοτρώνη 22, 2310250590 Όλες οι βαθμίδες εκπ/σης

Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
Παιδιών 
και Εφήβων (Παπανικολάου)

Μαβίλη 11 2310515655 Δημοτικό

Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
Παιδιών 
και Εφήβων (Ψ.Ν.Θ.)

Γιαννιτσών 52 2310554031 Έως 18 ετών

Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
Κεντρικού τομέα (Παπανικολάου)

Καραολή & Δημητρίου 1 2313310700 Έως 18 ετών

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα. 
Τμήμα Παιδιών και Εφήβων

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄41 2313310600 Προσχολική & Πρωτοβάθμια 

Α΄Ψυχιατρική κλινική ΑΠΘ-Τμήμα Μ.Δ. 
(Παπαγεωργίου)

Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης Ευκαρπίας 2310991571 Εκτίμηση της διεπίδρασης
(0-3), προσχολική ηλικία (3
Μαθησιακή σκέψη (6-60)

Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Κωνσταντινουπόλεως 49 2313312439 6-16 ετών

Α.Π.Θ. – 3η Παιδιατρική Κλινική Κωνσταντινουπόλεως 49 2313312767 4-14 ετών

Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Κωνσταντινουπόλεως 49 2313312421 6-18 ετών



Πιθανές αντιδράσεις γονέων μετά την 

αξιολόγηση & διάγνωση των Μ.Δ.

Οι αντιδράσεις των γονέων μπορεί να αφορούν:

 Σε αισθήματα θυμού ή απογοήτευσης.

 Στην αναζήτηση άλλων ειδικών για την απόρριψη ή την επιβεβαίωση της 

διάγνωσης.

 Στην ανάπτυξη του αμυντικού μηχανισμού της άρνησης.

 Στην αναζήτηση των αιτιών και κατάλληλης «θεραπείας».



Πιθανές αντιδράσεις γονέων –

Υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό

 Όταν οι γονείς αποδέχονται το παιδί τους που έχει Μ.Δ. εστιάζουν στα θετικά 

σημεία και στην πρόοδο και δεν ασχολούνται με τις αποτυχίες.

 Όταν οι γονείς δεν αποδέχονται ότι το παιδί τους έχει Μ.Δ. μπορεί να 

προβάλλουν μη ρεαλιστικές απαιτήσεις που εμποδίζουν τη μέγιστη ανάπτυξη 

του παιδιού ή μπορεί να το υπερπροστατεύουν μειώνοντας υπερβολικά τις 

απαιτήσεις τους και λέγοντας υπερβολικά θετικά σχόλια.

 Οι γονείς μπορεί να ντρέπονται ή να μη θέλουν να ακούσουν αρνητικά 

σχόλια για το παιδί τους.

 Ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει το γονέα και να το διευκολύνει στην 

επιλογή κατάλληλων υπηρεσιών και στη λήψη ορθών εκπαιδευτικών 

αποφάσεων, εάν του παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση και διακριτική, 

σταθερή υποστήριξη.



Προβλήματα συνεργασίας 

εκπαιδευτικών & γονέων

 Οι γονείς μπορεί να έχουν αρνητική στάση και να μην εμπιστεύονται τους 
εκπαιδευτικούς.

 Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να έχουν αρνητική στάση απέναντι στους γονείς.

 Η άποψη των εκπαιδευτικών και των γονέων σχετικά με τις δυνατότητες και τα 
λάθη των παιδιών μπορεί να διαφέρουν, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
συγκρούσεων.

 Η εκπαιδευτικός κρίνει με βάση τη γνώση της επίδοσης του μαθητή σε σχέση 
με τους υπόλοιπους μαθητές της ηλικίας του και με τις γνώσεις που έχει για 
τις Μ.Δ. και τη στάση της απέναντι σ΄αυτές.

 Ο γονέας κρίνει με βάση την εμπειρία του με το παιδί του, την εξέλιξή του από 
τη γέννησή του, την προσπάθεια που καταβάλλει, τις γνώσεις του για τις 
Μ.Δ. και τη στάση του απέναντι σ΄αυτές.



Συνεργασία εκπαιδευτικών & γονέων

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει:

 Να αναγνωρίζουν τον πλούτο των πληροφοριών που κατέχουν οι γονείς για 
το παιδί τους και να τις αξιοποιούν για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 
προγράμματος και για την επικοινωνία μαζί τους, ώστε να δημιουργηθεί ένα 
κλίμα εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού και ειλικρινούς σχέσης.

 Να κατευθύνουν το γονέα στην παρατήρηση σημαντικών συμπεριφορών 
του παιδιού στο σπίτι, βοηθώντας τον στην αξιολόγηση και κατανόηση των 
δυσκολιών του.

 Να καθοδηγούν το γονέα στη στήριξη του παιδιού, αξιοποιώντας το χρόνο 
στο σπίτι.

 Να εκπαιδεύουν τους γονείς στην εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών στο 
σπίτι, με θετικά αποτελέσματα για το μαθητή.



Συνεργασία γονέων με το σχολείο

Το σχολείο αναμένει από το γονέα:

 Να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς εάν υπάρχει διάγνωση Μ.Δ. του παιδιού 

τους από κάποιο φορέα.

 Να παρατηρεί την ανταπόκριση του παιδιού του στις σχολικές εργασίες και 

να αναφέρει στους εκπαιδευτικούς τυχόν δυσκολίες.

 Να ενημερώνεται από τους εκπαιδευτικούς για την μαθησιακή πορεία του 

παιδιού και να συνεργάζεται μ’ αυτούς για την υποστήριξή του στις κατ’ 

οίκον εργασίες.

 Να συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, εάν η εκπαιδευτικός 

της τάξης θεωρεί ότι το παιδί παρουσιάζει δυσκολίες που πρέπει να 

αξιολογηθούν από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. του σχολείου, δίνοντας τη 

συγκατάθεσή του γι’ αυτό.

 Να κατανοεί την ανάγκη υποστήριξης του παιδιού με εξατομικευμένο 

πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης στο Τ.Ε. του σχολείου και να ζητά να 

ενημερωθεί για τα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης.



Υποστήριξη του μαθητή με Μ.Δ. στο 

σχολικό πλαίσιο

 Με εξατομικευμένο πρόγραμμα στο Τμήμα Ένταξης

 Με διαφοροποιημένη διδασκαλία στην τάξη

 Με τροποποιήσεις και προσαρμογές

 Με τη διδασκαλία στρατηγικών μάθησης

 Με τον εμπλουτισμό των υλικών και των μέσων διδασκαλίας

 Με συνεργατική διδασκαλία εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής

 Με συνεργατική, διεπιστημονική αντιμετώπιση των δυσκολιών

Στα παραπάνω εμπλέκονται ο εκπαιδευτικός της τάξης, ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε., 

το επιστημονικό προσωπικό της ΕΔΕΑΥ, ενδεχομένως ειδικοί επιστήμονες εκτός 

δημόσιων δομών εκπαίδευσης και φυσικά οι γονείς στο πλαίσιο της 

συνεργασίας τους με τους παραπάνω επαγγελματίες



Σκοπός της υποστήριξης του μαθητή με 

Μ.Δ. στο σχολικό πλαίσιο είναι η 

συμπεριληπτική εκπαίδευση

Συμμετοχική ή συμπεριληπτική εκπαίδευση ή συνεκπαίδευση είναι: 

 Η ανταπόκριση του σχολείου στις ποικίλες και διαφορετικές ανάγκες των 

μαθητών, μεταξύ αυτών και των μαθητών με Μ.Δ.

 Η συμμετοχή όλων των μαθητών, με και χωρίς Μ.Δ., στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες με στόχους

• γνωστικούς

• κοινωνικούς

• συναισθηματικούς



Συμμετοχική Εκπαίδευση-Πιο αναλυτικά

Οι εκπαιδευτικοί αυξάνουμε τη συμμετοχή όταν…

 τη στιγμή που απευθυνόμαστε σ’ ολόκληρη την τάξη σκεφτόμαστε και τις 

ατομικές γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες του κάθε 

παιδιού, 

 τροποποιούμε το διδακτικό υλικό, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού,

 διαφοροποιούμε τις εργασίες που δίνουμε ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 

παιδιού,

 αλλάζουμε σχέδια και δραστηριότητες ανταποκρινόμενοι στις αντιδράσεις 

των παιδιών

 χρησιμοποιούμε εποπτικά μέσα και πολυαισθητηριακές μεθόδους που 

αξιοποιούν όλες τις αισθήσεις (όραση, ακοή, αφή, όσφρηση)

 χρησιμοποιούμε εξωτερικούς ενισχυτές για να ενισχύσουμε (ή να 

δημιουργήσουμε) κίνητρο για μάθηση



Συμμετοχική Εκπαίδευση-Πιο αναλυτικά

Οι εκπαιδευτικοί αυξάνουμε τη συμμετοχή όταν…

 αυξάνουμε το διδακτικό χρόνο, που αναλογεί σε κάθε μαθητή και ιδιαίτερα 

σ’ αυτούς με τις μεγαλύτερες εκπαιδευτικές ανάγκες

 αξιοποιούμε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες ικανότητες των 

παιδιών

 αναθέτουμε εργασίες που απαιτούν από τα παιδιά να στηρίζονται το ένα 

στις ικανότητες του άλλου

 ενθαρρύνουμε τη διάδραση δίνοντας βαρύτητα σε διαφορετικές ικανότητες 

και ρόλους

 ενθαρρύνουμε τη συνεργασία και την αλληλοδιδακτική μεταξύ των παιδιών,

 εφαρμόζουμε την ευέλικτη ομαδοποίηση των παιδιών

 διδάσκουμε συνεργατικά για να πετύχουμε πιο αποτελεσματικά όλα τα 

προηγούμενα





ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ
ΔΥΣΛΕΞΙΑ



Δυσκολίες στην ανάγνωση (γραπτός 

λόγος) & φωνολογική/ φωνημική επίγνωση

Οι δυσκολίες στην ανάγνωση σχετίζονται με το έλλειμμα φωνολογικής και 
φωνημικής επίγνωσης, στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία 

Φωνημική επίγνωση είναι όταν… 

 το παιδί μπορεί να αναγνωρίζει την πρώτη, τελευταία & ενδιάμεση φωνή-ήχο 
των λέξεων που ακούει.  

π.χ.  “πανί”

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

-Τι ακούς στην αρχή; 

-Σε τι τελειώνει η λέξη;

-Έχει το “ν” η λέξη μέσα της; 

-Πες μου άλλες λέξεις που αρχίζουν από “π”… 

-Ποια άλλη λέξη τελειώνει σε “ι”; 



Δυσκολίες στην ανάγνωση (γραπτός 

λόγος) & φωνολογική/ φωνημική επίγνωση

Οι δυσκολίες στην ανάγνωση σχετίζονται με το έλλειμμα φωνολογικής και 

φωνημικής επίγνωσης, στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία 

Φωνολογική επίγνωση είναι όταν…

 το παιδί μπορεί να αναλύει τις προτάσεις σε λέξεις, τις λέξεις σε συλλαβές, τις 

λέξεις και τις συλλαβές σε φωνές-ήχους (φωνήματα)

π.χ.  “Πάμε μαζί στην παιδική χαρά”

(5 λέξεις): πάμε, μαζί, στην, παιδική, χαρά

(2 συλλαβές): πά-με, μα-ζί, χα-ρά

(3 συλλαβές): παι-δι-κή

(1 συλλαβή): στην

(4 φωνές): π-ά-μ-ε (φωνημική επίγνωση)



Δυσκολίες στην ανάγνωση (γραπτός 

λόγος) & φωνολογική/ φωνημική επίγνωση

Οι δυσκολίες στην ανάγνωση σχετίζονται με το έλλειμμα φωνολογικής και 

φωνημικής επίγνωσης, στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία 

Φωνολογική επίγνωση είναι όταν…

 το παιδί μπορεί να συνθέτει τις λέξεις σε προτάσεις, τις συλλαβές σε λέξεις, 

τις φωνές σε συλλαβές και τις φωνές σε λέξεις

π.χ.     κ-α           κα (φωνημική επίγνωση)

κα-να-τα               κανάτα (συλλαβική επίγνωση)

τ-υ-ρ-ι                    τυρί (φωνημική επίγνωση)



Ενισχύοντας τη φωνολογική επίγνωση, 

ενισχύω τις προαναγνωστικές δεξιότητες

Ενισχύω στο παιδί τα εξής:

 Να βρίσκει τις λέξεις που αρχίζουν με τον ίδιο ήχο (φωνημική επίγνωση).

 Να βρίσκει τις λέξεις που τελειώνουν στον ίδιο ήχο (φωνημική επίγνωση).

 Να αναγνωρίζει τις λέξεις μέσα σε απλές προτάσεις (λεκτική επίγνωση).

 Να βρίσκει τα τμήματα των λέξεων (συλλαβική επίγνωση).

 Να αναγνωρίζει και να αντιστοιχεί τα φωνήματα με πεζά και κεφαλαία 

γράμματα (γραφο-φωνημική αντιστοιχία).



Γραφο-φωνημική αντιστοιχία: Μία 

ακόμη δυσκολία

Γραφο-φωνημική αντιστοιχία είναι…

 η αντιστοίχιση φωνήματος-γραφήματος, δηλαδή της φωνής με το γραπτό 

σύμβολο

Κατά τη διδασκαλία της γραφοφωνημικής αντιστοιχίας (εκμάθηση γραμμάτων) 

και της λειτουργικής χρήσης αυτής της δεξιότητας στη γραφή και την 

ανάγνωση προκύπτουν προβλήματα… 

• μνήμης

• αναγνώρισης γραμμάτων

• οπτικής και ακουστικής διάκρισης



Γραφο-φωνημική αντιστοιχία: Μία 

ακόμη δυσκολία
 Προβλήματα μνήμης

π.χ. Λες στο παιδί να γράψει “κα”, κ-α και αναρωτιέται:

- Ποιο είναι το “κ”; (ενώ το έχει διδαχθεί)

 Προβλήματα αναγνώρισης γραμμάτων

π.χ.  Βλέπει το παιδί το γράφημα “γ” , το οποίο το έχει διδαχθεί και αναρωτιέται:

- Σε ποια φωνή αντιστοιχεί; 

- Ποιο γράμμα είναι αυτό; 

- Δεν το ξέρω αυτό το γράμμα. 

- Δεν το θυμάμαι αυτό το γράμμα.

 Προβλήματα οπτικής ή ακουστικής διάκρισης

Συγχέει είτε οπτικά, είτε ακουστικά γράμματα που έχει διδαχθεί

Π.χ. το θ με το Φ ή το γ με το χ ή το γ με το ν, κ.τ.λ.



Ενισχύοντας τη φωνολογική επίγνωση & τη 

γραφο-φωνημική αντιστοιχία, ενισχύω τις 

δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής

 Η ανάλυση και η σύνθεση (αναλυτικοσυνθετική μέθοδος διδασκαλίας) είναι 

αναγκαίες δεξιότητες για την κατάκτηση της ανάγνωσης, ιδιαίτερα για τους 

μαθητές που υπολείπονται στη φωνολογική επίγνωση.

 Στόχος της ανάλυσης και σύνθεσης είναι η αποκωδικοποίηση των γραπτών 

συμβόλων της γλώσσας μέσα σ’ ένα κείμενο, με τελικό σκοπό την ολική 

ανάγνωση των λέξεων του κειμένου.

 Η αναγνωστική αποκωδικοποίηση αφορά στην αναγνώριση των γραπτών 

οπτικών συμβόλων του γραπτού κώδικα και στη «μετάφρασή» τους σε 

φωνολογική παράσταση. Οι δυσκολίες στην αναγνωστική 

αποκωδικοποίηση συνδέονται με τον πυρήνα των Μ.Δ..
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

Καλό καλοκαίρι!!!


