
Οι μαθησιακές δυσκολίες ενός παιδιού επηρεάζουν και επηρεάζονται από 
διάφορα συστήματα ξεκινώντας ιεραρχικά από το ατομικό και προχω-
ρώντας στο οικογενειακό, στο σχολικό και φτάνοντας στο μεγαλύτερο 

που είναι το κοινωνικό/πολιτικό σύστημα μιας χώρας. Ατομικά, τα παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες συχνά ζουν σε ένα κόσμο χαμηλής αυτοπεποίθησης και 
αυτοεικόνας με συχνή συνοσηρότητα άλλων διαταραχών. Η οικογένεια αντιμε-
τωπίζει επίσης συχνά αισθήματα αβοηθησίας ή άγχους για το μέλλον του παιδιού 
που σε συνδυασμό με άλλες αρνητικές οικογενειακές καταστάσεις (όπως για 
παράδειγμα οικονομικές δυσκολίες) μπορεί να φορτώσει την οικογένεια με αρνη-
τικό συναίσθημα και άλλα μη επιθυμητά αποτελέσματα. Τα σχολεία πολλές φορές 
δεν έχουν τους πόρους που χρειάζονται για να βελτιώσουν όλους τους παράγο-
ντες που συνδέονται με μαθησιακές δυσκολίες ενώ το οικονομικό και κοινωνικό 
κόστος για την κοινωνία ολόκληρη είναι μεγάλο αφού η αντιμετώπιση των μαθη-
σιακών δυσκολιών είναι ακριβή. Tο οικονομικό και κοινωνικό κόστος είναι πολύ 
μεγαλύτερο όμως αν δεν βοηθηθούν αυτά τα παιδιά με ποιοτικές υποστηρικτικές 
παρεμβάσεις (Diefendorf & Goode, 2005).   

Σημαντικό εξαρχής είναι να διακρίνουμε την διαφορά μεταξύ μαθησιακών 
δυσκολιών και μαθησιακών διαταραχών, αφού ακόμα και μεταξύ ειδικών στο θέμα 
αυτές οι φράσεις χρησιμοποιούνται σαν να είναι συνώνυμες. Η μεγάλη διαφορά 
εντοπίζεται στο «βάθος» και «πλάτος» των φράσεων αυτών αφού οι μαθησιακές 
δυσκολίες είναι ο ευρύτερος όρος που αρμόζει όταν μιλούμε για οποιαδήποτε 
δυσκολία κατά την μάθηση που είτε προέρχεται από μαθησιακές διαταραχές είτε 
από ελλειμματική προσοχή είτε από άλλες ψυχολογικές διαταραχές, ιατρικά νο-
σήματα, περιβαλλοντικές καταστάσεις, οικογενειακές δυσκολίες ή συνδυασμούς 
αυτών των παραγόντων.  Οι μαθησιακές διαταραχές, οι οποίες προκαλούν μα-
θησιακές δυσκολίες, είναι διαγνωστικές οντότητες των οποίων τα συμπτώματα  
περιγράφονται στα διαγνωστικά εγχειρίδια όπως το DSM-IV-TR (2000, 
Diasgnostic and Statistical Manual-VI-TR, American Psychiatric Association) 
και το ICD-10 (2007, International Classification of Diseases 10, World Health 
Organization).  Στη διεθνή βιβλιογραφία οι μαθησιακές διαταραχές συχνά ανα-
φέρονται και ως νευροαναπτυξιακές διαταραχές (Pennington, 2009). Ο Rourke 
προ εικοσαετίας (1991) επιμελήθηκε ενός βιβλίου που μέσα από την νευροψυ-
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χολογική αξιολόγηση και έρευνα κατέγραψε την εγκυρότητα ύπαρξης των δια-
φόρων τύπων μαθησιακής διαταραχής. Το DSM-IV-TR αναγνωρίζει τέσσερις 
διαγνωστικές οντότητες κάτω από τον τίτλο των μαθησιακών διαταραχών. Αυτές 
είναι η Διαταραχή της Ανάγνωσης, η Διαταραχή του Γραπτού Λόγου και η 
Διαταραχή των Μαθηματικών. Μια τέταρτη διαγνωστική οντότητα ονομαζόμε-
νη Μαθησιακές Διαταραχές, Μη Προσδιοριζόμενες Αλλιώς, καλύπτει τα παιδιά 
που οι δυσκολίες τους δεν ανήκουν ξεκάθαρα σε μια από τις προαναφερθείσες 
τρεις διαγνώσεις αλλά εντούτοις παρουσιάζουν σημαντικές μαθησιακές δυσκο-
λίες. Αντίστοιχα, το ICD-10 αναφέρει τις ίδιες τρεις ξεχωριστές διαγνώσεις με 
μια τέταρτη που αποτελεί συνοσηρότητα των τριών διαγνώσεων, τη Μεικτή 
Μαθησιακή Διαταραχή. Το DSM-V (American Psychiatric Association), το οποίο 
είναι προγραμματισμένο να δημοσιευθεί το 2013, δεν θα αλλάξει ριζικά αυτές 
τις διαγνωστικές οντότητες, αλλά ίσως να ενώσει τις διαταραχές ανάγνωσης και 
γραπτού λόγου σε μια οντότητα επειδή συχνά συνυπάρχουν στα ίδια άτομα. 

Οι παλαιότερες ονομασίες όπως δυσλεξία αντί της διαταραχής της ανάγνω-
σης,  δυσγραφία αντί της διαταραχής στο γραπτό λόγο και δυσαριθμισία αντί 
της διαταραχής στα μαθηματικά συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από τους επι-
στήμονες, όπως είναι ξεκάθαρο και από τα κεφάλαια του παρόντος βιβλίου, για 
επικοινωνιακούς λόγους αλλά και εθιμοτυπικά (Pennington, 2009. Wicks-Nelson 
& Israel, 2009).  Παρόλα αυτά ο ορισμός αυτών των παλαιότερων ονομασιών 
δεν είναι ξεκάθαρος και πολλοί επιστήμονες διαφωνούν στον ακριβή τους ορισμό. 
Η δυσλεξία για παράδειγμα συχνά δεν διαγιγνώσκεται αν δεν υπάρχουν «κλασ-
σικά κλινικά συμπτώματα» όπως καθρεπτισμός στη γραφή, σύγχυση μεταξύ 
δεξιού και αριστερού, συλλαβική αμέλεια στην ανάγνωση κλπ. Παρόλα αυτά 
ιστορικά η δυσλεξία ορίζεται ως απλά η διαταραχή στην ανάγνωση ή/και την 
κατανόηση της ανάγνωσης (Wicks-Nelson & Israel, 2009). Όλα τα άλλα κλινικά 
συμπτώματα που συχνά σχετίζονται με την δυσλεξία διαφέρουν σημαντικά από 
άτομο σε άτομο. Φυσικά ο κάθε επιστήμονας δίνει τον ορισμό που ακολουθεί 
στην έρευνα και την κλινική πράξη του. Παρότι πολλές φόρες οι μαθησιακές 
διαταραχές (όπως η δυσλεξία/διαταραχή της ανάγνωσης) εκλαμβάνονται από 
το κοινό και συχνά τους φοιτητές μας ως ξεκάθαρες ανεξάρτητες διαγνωστικές 
οντότητες, εντούτοις οι μαθησιακές διαταραχές πολύ συχνά συνυπάρχουν (Wicks-
Nelson & Israel, 2009). Για παράδειγμα είναι συχνότατο φαινόμενο τα παιδιά 
διαγνωσμένα με διαταραχή της ανάγνωσης να παρουσιάζουν και δυσκολίες στον 
γραπτό λόγο ή/και στα μαθηματικά. 

Φυσικά όποια και να είναι η ονομασία που δίνουμε στις μαθησιακές διατα-
ραχές σημαντικότερο ίσως είναι να ξέρουμε τη διάσταση του προβλήματος. 
Υπολογίζεται ότι στις Η.Π.Α. η μαθησιακή διαταραχή της ανάγνωσης ταλανίζει 
4-10% των μαθητών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(Tannock, 2005α), η διαταραχή του γραπτού λόγου διαγιγνώσκεται στο 6–10% 
των παιδιών (Tannock, 2005β), και  η διαταραχή των μαθηματικών στους 5-8% 
των μαθητών (Tannock, 2005γ).  Τα ποσοστά σε άλλες δυτικές χώρες δεν είναι 
χαμηλότερα. Στη Ελλάδα για παράδειγμα υπολογίζεται ότι σε κάθε σχολική τάξη 
με 30 μαθητές μέχρι και έξι παιδιά θα παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες 
(Ζαφειρόπουλου-Πιπεράκη, 1998), ενώ οι διαταραχές μάθησης θα μπορούσαν 
να διαγνωσθούν στο 4-5% των παιδιών του δημοτικού (Καρμπά-Σχοινά & 
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διαταραχών είναι και η έρευνα των Seidman, Biederman, Valera, Monuteaux, 
Doyle, και Faranone (2006), που βρήκαν ότι τα κορίτσια με μαθησιακές διατα-
ραχές και προβλήματα προσοχής παρουσιάζουν σημαντικές νευροψυχολογικές 
διαταραχές και νευρογνωστικές δυσκολίες που ξεπερνούν σε μεγάλο βαθμό τις 
δυσκολίες που έχουν τα κορίτσια με μαθησιακές διαταραχές χωρίς σημαντικά 
προβλήματα προσοχής. Τέτοια ευρήματα συχνά περνούν ανεκμετάλλευτα και 
φαίνονται ασήμαντα στους αρμόδιους εκπαιδευτικών συστημάτων, αλλά είναι 
αυτές οι φαινομενικά βασικές έρευνες στην νευροψυχολογία και τις νευροεπι-
στήμες που σιγά-σιγά λύνουν τον γρίφο για το πώς πραγματικά «συμπεριφέρο-
νται» και εκδηλώνονται οι μαθησιακές διαταραχές στα παιδιά και τους εφήβους. 
Χάρη στις έρευνες γενικότερα στο χώρο των νευροεπιστημών έχουμε και τις 
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με λειτουργική νευροανατομία. Για παράδειγ-
μα, γνωρίζουμε ότι τα παιδιά με διάγνωση διαταραχής της ανάγνωσης συχνά 
παρουσιάζουν εξασθένηση της περιοχής του Broca στο μετωπιαίο λοβό. Αυτή η 
συγκεκριμένη περιοχή συνδέεται με την ανάλυση λέξεων, ενώ η περιοχή Wernicke 
(ανάμεσα στον ινιακό και κροταφικό λοβό) συνδέεται με την φωνολογική ενη-
μέρωση κατά την ανάγνωση. Μάλιστα οι ακριβείς περιοχές που συνδέονται με 
την δυσλεξία αλλάζουν ανάλογα με την φύση της γλώσσας αφού γλώσσες όπως 
τα κινέζικα δεν έχουν γράμματα αλλά σύμβολα που ανταποκρίνονται σε λέξεις 
ή συλλαβές (Siok, Niu, Jin, Perfetti, & Tan, 2008).  Μέσω νευροεπιστημονικών 
ερευνών επίσης γνωρίζουμε ότι ουσίες όπως το αλκοόλ και η κοκαΐνη περνούν 
εύκολα τον πλακούντα κατά την εγκυμοσύνη και συνδέονται με αύξηση της 
πιθανότητας εμφάνισης μαθησιακών διαταραχών στο παιδί μεταγεννητικά. Το 
ίδιο φυσικά αποτέλεσμα μπορούν να επιφέρουν και οι επίκτητες βλάβες προερ-
χόμενες από ανοξικά επεισόδια ή κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 

Η νευροψυχολογία δεν παραβλέπει τη συνεισφορά ψυχολογικών παραγόντων 
στην ψυχομετρική εκτίμηση. Είναι γνωστό ότι τα παιδιά που αντιμετωπίζουν 
μαθησιακές δυσκολίες συχνά παρουσιάζουν και μειωμένο κίνητρο στο να δώσουν 
τον καλύτερο τους εαυτό κατά τις αξιολογήσεις για εντοπισμό και διάγνωση 
μαθησιακών διαταραχών (Παντελιάδου, 2000).  Ακόμα και αυτό το κομμάτι του 
μειωμένου κινήτρου των παιδιών κατά τις αξιολογήσεις μαθησιακών δυσκολιών 
είναι κάτι που η νευροψυχολογία δεν έχει αφήσει ανεξερεύνητο, αφού έχει βρε-
θεί ότι πράγματι τα παιδιά από μικρή ηλικία μπορούν να ξεγελάσουν τους ειδικούς 
κατά τη διαδικασία της νευροψυχολογικής αξιολόγησης (Constantinou & 
McCaffrey, 2002). 

Γνώμη μας είναι ότι η νευροψυχολογία των μαθησιακών διαταραχών και η 
νευροψυχολογική εκτίμησή τους ανήκουν και στο παρόν αλλά και στο μέλλον. 
Στη Ελλάδα μάλιστα η νευροψυχολογία, κλινική και μη, αναπτύσσεται και εξε-
λίσσεται γοργά. Χωρίς την έρευνα στο χώρο της νευροψυχολογίας και στον 
ευρύτερο χώρο των νευροεπιστημών, η νευροψυχολογική εκτίμηση δεν μπορεί 
να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί. Στόχος μας στη σχεδίαση αυτού του βιβλίου ήταν 
να διαφαίνεται αυτή η εξέλιξη από τις έρευνες, τις συζητήσεις και τα δεδομένα 
που παρατίθενται στα κεφάλαια. Τα κεφάλαια που ακολουθούν πραγματεύονται 
όλες τις κύριες μαθησιακές διαταραχές αλλά και μερικές άλλες διαγνωστικές 
οντότητες που δεν περιγράφονται στο DSM-IV-TR, όπως της νευροψυχολογικής 
διαγνωστικής οντότητας που ονομάζεται μη λεκτική μαθησιακή διαταραχή.  Όπως 
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ο τίτλος του βιβλίου προδίδει, οι συζητήσεις και περιγραφές ακολουθούν κυρίως 
τη νευροψυχολογική οπτική γωνία. Το βιβλίο επίσης παραθέτει εξειδικευμένα 
κεφάλαια που διεισδύουν στη νευροανατομία, νευροαπεικόνιση και νευροφυσι-
ολογία των μαθησιακών διαταραχών. Επίσης, θέλοντας να είμαστε όσο πιο κοντά 
στην δική μας πραγματικότητα, αρκετά από τα κεφάλαια συζητούν ερευνητικές 
δραστηριότητες και τα ευρήματα τους στον ελληνικό χώρο. Γνωρίζοντας την 
ανάγκη για περισσότερα διαγνωστικά εργαλεία για μαθησιακές διαταραχές στην 
ελληνική γλώσσα θελήσαμε να δείξουμε, ιδιαίτερα στους νέους επιστήμονες, 
επίκαιρες έρευνες Ελλήνων επιστημόνων για την δημιουργία, στάθμιση και εφαρ-
μογή ψυχομετρικών εργαλείων. Η κλινική νευροψυχολογική εκτίμηση για μαθη-
σιακές διαταραχές σχεδόν πάντα ακολουθείται από την έκθεση των αποτελεσμά-
των, μια λεπτομερή περιγραφή των δυσκολιών, τη διάγνωση και πρωτίστως 
συστάσεις για παρέμβαση ή και περαιτέρω παραπομπή. Με αυτό το σκεπτικό, 
ιεραρχήσαμε «χρονολογικά» τα κεφάλαια του βιβλίου έτσι ώστε να κλείνει με 
μια σειρά από κεφάλαια τα οποία πραγματεύονται σε βάθος υποστηρικτικές 
παρεμβάσεις αλλά και παρεμβάσεις αποκατάστασης που συχνά συστήνονται για 
παιδιά διαγνωσμένα με μαθησιακές διαταραχές. 
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σιακών δυσκολιών. Η διαδικασία της αξιολόγησης εμπλέκει διαφορετικά είδη 
εργαλείων, όπως κλιμάκων ελέγχου συμπεριφοράς, ψυχομετρικών τεστ και τεστ 
επίδοσης τα οποία εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Η χρήση αυτών των 
εργαλείων, από την άλλη, για να είναι περιεκτική πρέπει να στηρίζεται σε συγκε-
κριμένη θεωρία και να έχει ξεκάθαρους στόχους. Δεδομένα τα οποία συλλέγονται 
από γονείς και εκπαιδευτικούς μέσω της χρήσης σύντομων ερωτηματολογίων 
και κλιμάκων ελέγχου συμπεριφοράς χρειάζεται να προσφέρουν συμπληρω-
ματική πληροφόρηση και συνάμα συγκλίνοντα στοιχεία με εκείνα που προκύ-
πτουν από τις ψυχομετρικές αξιολογήσεις των περιπτώσεων υπό εξέταση 
(Papadopoulos, Das, Kodero, & Solomon, 2002). Για παράδειγμα, αν ένα παιδί 
παρουσιάζει συγκεκριμένη μαθησιακή δυσκολία, όπως δυσλεξία (βλ. επόμενη 
ενότητα), τότε κάποια συμπτώματα αναμένεται να παρατηρούνται, όπως λόγου 
χάρη η αδυναμία ταχείας ονομασίας γραμμάτων ή αριθμών, όταν κάποια άλλα 
είναι αποκλίνοντα σε σχέση με το αναπτυξιακό του ιστορικό, την επίδοσή του 
στο σχολείο, τη συμπεριφορά του κατά την αξιολόγησή του και τα αποτελέ-
σματα των ψυχομετρικών του αναλύσεων, όπως για παράδειγμα η ικανότητά 
προγραμματισμού. Η διάγνωση, επομένως, για να είναι περιεκτική, πρέπει να 
βασίζεται στη σύγκλιση αυτών των αποτελεσμάτων σε βαθμό που άλλα συμπτώ-
ματα και χαρακτηριστικά τα οποία τείνουν να παρατηρούνται σε άλλες περι-
πτώσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα μάθησης αποκλείονται. 
Υπό αυτές τις προϋποθέσεις γίνεται λόγος για διαφορική διάγνωση, στη βάση 
ενός «ιατρικού μοντέλου» παρά ενός συστημικού (στο οποίο η κάθε περίπτω-
ση εξετάζεται και ερμηνεύεται πρώτιστα μέσω της σχέσης της με το περιβάλλον). 
Η διαδικασία της διαφορικής διάγνωσης απαιτεί την ανάπτυξη ενός καταλόγου 
πιθανών υποθέσεων ή αιτιών πάνω στις οποίες θα βασίζεται η διάγνωση δια-
φορετικών περιπτώσεων. Αυτή είναι η διαδικασία που έχουμε ακολουθήσει τα 
τελευταία δέκα περίπου χρόνια στην προσπάθειά μας να καθορίσουμε τα αίτια 
και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων περιπτώσεων παιδιών με μαθησιακές δυσκο-
λίες (βλ. π.χ. Papadopoulos, Georgiou, & Douklias, 2009a) ή ειδικές γλωσσικές 
διαταραχές (Σπανούδης, Παπαδόπουλος, & Νατσόπουλος, υπό εκτύπωση˙ 
Spanoudis et al., in preparation) και προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς 
(βλ. π.χ. Giorgatsos & Papadopoulos, 2009˙ Papadopoulos et al., 2005). Αυτή η 
διαδικασία, επομένως, αποτελεί την εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου στην 
κατανόηση μαθησιακών προβλημάτων. Συμπερασματικά, η υποστήριξη ή απόρ-
ριψη μιας υπόθεσης απαιτεί συγκλίνουσες αποδείξεις από πολλαπλές μετρήσεις 
και μεθόδους καθώς και διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης. Αυτό σημαίνει ότι, για 
να υπάρξει διαφορική διάγνωση, ψυχομετρικές αξιολογήσεις και ανιχνευτικές 
μέθοδοι πρέπει να αξιοποιούνται εκ παραλλήλου (Papadopoulos & Panayiotou, 
2007). 

Αυτή η πολυμεταβλητή προσέγγιση είναι απαραίτητη αν αναλογιστεί κανείς 
τη μεταβλητότητα του φαινοτύπου που παρουσιάζουν τα μαθησιακά προβλήμα-
τα. Στον Πίνακα 2.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται με επιγραμματικό τρόπο τα 
δυνητικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι περιπτώσεις των παιδιών με ανα-
γνωστικές δυσκολίες, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας 
και οι γλωσσικές διαταραχές. Παράλληλα, προσδιορίζεται κατά προσέγγιση το 
στάδιο κατά το οποίο παρατηρούνται αυτές οι διαταραχές κατά την επεξεργασία 
πληροφοριών. 
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 4 Ανάγνωση, δυσλεξία και εγκέφαλος:  
  Έλεγχος σύγκλισης γνωστικών  
  και νευροψυχολογικών θεωριών

Για πολλά χρόνια η μελέτη της δυσλεξίας στηριζόταν σε κριτήρια αποκλεισμού. 
Κατ’ επέκταση, η διάγνωσή της καθοριζόταν απλά από μια τιμή αναγνωστικής 
επίδοσης που ήταν κατώτερη της αναμενόμενης με βάση την ηλικία του ατόμου, 
ενώ ταυτόχρονα λόγοι που σχετίζονταν με τη νοημοσύνη, το κοινωνικο-

Πίνακας 2.1. ∆ιαφορική διάγνωση με βάση τα γνωστικά προφίλ παιδιών με αναγνωστικές δυσκολίες, 
διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με/χωρίς υπερκινητικότητα και ειδικές γλωσσικές διαταραχές.4

∆εξιότητες Α∆ ∆ΕΠ-Υ ΕΓ∆ Στάδιο

Λεκτική Νοημοσύνη + + - ≈ 3

Μη Λεκτική Νοημοσύνη + + +

Ταχύτητα Επεξεργασίας - - - ποικίλει

Ανάγνωση 

Αναγνώριση Λέξεων (recognition) - + - ≈ 1 / 2 

Φωνολογική Αποκωδικοποίηση (decoding) - + - ≈ 2

Ευχέρεια (fluency) - + - ≈ 2

Ορθογραφική Επεξεργασία - + - ≈ 2 / 3

Κατανόηση - -/+ - ≈ 3

Προφορική γλώσσα

Φωνολογική Επίγνωση - + - ≈ 2 / 4

Λεκτική Εργαζόμενη Μνήμη - -/+ - ≈ 3 / 4

Ταχεία Ονομασία Ερεθισμάτων (RAN) - -/+ + ποικίλει

Σημασιολογία + + - ≈ 3

Σύνταξη + + - ≈ 3

Επιτελικές Λειτουργίες και Προσοχή

Αναστολή Συμπεριφοράς + - + ≈ 1

Επιλεκτική/Συντηρούμενη Προσοχή + - + ≈ 1

Προγραμματισμός + - -/+ ≈ 1

Κινητικές δεξιότητες

Λεπτές Κινητικές ∆εξιότητες - -/+ + ≈ 1

Αδρές Κινητικές ∆εξιότητες -/+ -/+ + ≈ 1

Κοινωνικές και Επικοινωνιακές ∆εξιότητες + -/+ -/+ ποικίλει

4 ΑΔ = αναγνωστικές δυσκολίες· ΔΕΠ-Υ = διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με/χωρίς υπερκινητικό-
τητα· ΕΓΔ = ειδικές γλωσσικές διαταραχές· τα γνωστικά χαρακτηριστικά των ομάδων καθορίζονται στη 
βάση της αναμενόμενης για την ηλικία τους επίδοση (age equivalence skills)· + = απουσία διαταραχής· 
- = παρουσία διαταραχής· ≈ = στάδιο κατά προσέγγιση· στάδιο 1 = προσοχή· στάδιο 2 = αντίληψη· 
στάδιο 3 = σημασιολογική επεξεργασία· στάδιο 4 = λειτουργική επεξεργασία πληροφοριών.
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νες περιπτώσεις (παιδιών που παρουσιάζουν συνοσηρότητα προβλημάτων δυ-
σλεξίας και προσοχής, βλ. Papadopoulos et al., 2010) επιβαρύνει ακόμα περισ-
σότερο τις επιδόσεις στην ανάγνωση. To γεγονός, τέλος, ότι η παρέμβαση που 
στοχεύει στην αποκατάσταση των γνωστικών αυτών λειτουργιών, δείχνει συνο-
λικά ότι ενισχύει σημαντικά δεξιότητες που σχετίζονται με την ανάγνωση λέξε-
ων, την ανάγνωση ψευδολέξεων, την κατανόηση κειμένου, την παραγωγή γραπτού 
λόγου, και την ορθογραφία και ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν επηρεάζονται από 
τη γλώσσα και την κουλτούρα (με αγγλόφωνους: Brailsford et al., 1984∙ Carlson 
& Das, 1997∙ Das et al. 2000∙ Hayward et al., 2007∙ Papadopoulos et al., 2003· με 
ελληνόφωνους: Papadopoulos et al., 2004· και με ισπανόφωνους πληθυσμούς: 
Molina, Garrido, & Das, 1997· για ανασκόπηση βλ. Παπαδόπουλος, 2009) προσ-
δίδει εξωτερική αξιοπιστία στη συγκεκριμένη θεωρία. 

Σχεδιάγραμμα 2.3.  Το δομικό μοντέλο γνωστικών και νευροψυχολογικών παραγόντων ερμηνείας των 
ατομικών διαφορών στην ανάγνωση για τις ηλικίες 5-6 (απλή γραμματοσειρά) και 6-7 (έντονη γραμμα-
τοσειρά, βλ. Papadopoulos et al., 2009, 2008c).

Ηλικίες 5-6: χ2 (25, N = 271) = 55.21, p < .001 ; CFI = .917; RMSEA = .063 (CI.90 = .047 to .099); RMR = .048
Ηλικίες 6-7: χ2 (25, N = 280) = 38.83, p < .05 ; CFI = .967; RMSEA = .045 (CI.90 = .012 to .072); RMR = .031
Note: RAN = Rapid Automatized Naming; RAN_NA = RAN Nonalphanumeric (Colors and Pictures); 
RAN_AL = RAN Alphanumeric; PHONO-Bro_Nar = Phonological tasks of Broad (Syllabic) and Narrow 
(Phoneme) Sensitivity; PHONO_DEST = Phonological tasks from the DEST-R battery; Simultaneous_CAS = 
Simultaneous processing tasks from the Cognitive Assessment System (CAS); Sucessive_CAS = Successive 
processing tasks from the CAS; WM_DEST = Working Memory tasks from the DEST-R; Cerebellum_DEST = 
Cerebellum tasks from the DEST-R; Attention_CAS = Attention tasks from the CAS

PHONO_Bro_Nar

PHONO_DEST

Simultaneous_CAS

Successive_CAS

Attention_CAS

Phonological 
Ability

Processing 
(Automated vs Controlled)

WM_DEST

Cerebellum_DEST
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Έλεγχος σύγκλισης γνωστικών και νευροψυχολογικών θεωριών
Η σπουδαιότητα των διαφορετικών αυτών θεωριών ή προσεγγίσεων που παρου-
σιάζονται στην παρούσα ανασκόπηση σχετικά με τη μελέτη της δυσλεξίας καθο-
ρίζεται στη βάση: (α) της αξιολόγησης ή μέτρησης της δυσλεξίας, (β) της έμφα-
σης που χρειάζεται να δίνεται στη διδακτική πράξη για την πρόληψη του φαινο-
μένου και (γ) των προγραμμάτων που αναπτύσσονται και εφαρμόζονται για την 
καλύτερη αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Επομένως, ο έλεγχος της 
σύγκλισης των τριών αυτών θεωριών, δηλαδή, των σχετικών με φωνολογικές 
αδυναμίες, προβλήματα αυτοματοποίησης και δυσλειτουργίας της παρεγκεφα-
λίδας και των γνωστικών αδυναμιών, σε ένα ενιαίο θεωρητικό μοντέλο, θεωρεί-
ται όχι μόνο επιθυμητή και δυνατή αλλά, μάλλον, επιβεβλημένη. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι Papadopoulos et al. (2009a) συζητούν τον 
έλεγχο ενός μονοδιάστατου μοντέλου για τη δυσλεξία, το οποίο θα μπορεί να 
μελετά το φαινόμενο από διαφορετικές διαστάσεις, εντοπίζοντας τους νευρο-
ψυχολογικούς και βιολογικούς παράγοντες που είναι σημαντικοί για την ερμηνεία 
της δυσλεξίας πέρα από την ύπαρξη περιβαλλοντικών επιδράσεων. Για να μπο-
ρούμε να αναπτύξουμε πρωτότυπα μοντέλα, χρειάζεται να γνωρίζουμε τι ακριβώς 
επιθυμούμε να εντάξουμε στα μοντέλα αυτά ή τι να ερμηνεύσουμε. Το να μπο-
ρούμε να περιγράψουμε το πώς λειτουργούν ή τι ακριβώς συνεισφέρουν οι διά-
φορες θεωρίες στην ερμηνεία της δυσλεξίας και πώς αυτές συσχετίζονται μετα-
ξύ τους, είναι ένα πρώτο βήμα για τον έλεγχο της σύγκλισης των θεωριών αυτών. 
Για το λόγο αυτό, οι Papadopoulos, Kendeou, Nicolson, Fawcett και Das (2008c) 
έλεγξαν τη σύγκλιση αυτών των θεωριών μέσω της χρήσης δομικών μοντέλων 
και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τέσσερις λανθάνουσες μεταβλητές, ήτοι, η 
ταχεία ονομασία ερεθισμάτων, η φωνολογική επίγνωση, η εργαζόμενη μνήμη και 
η ικανότητα επεξεργασίας (η οποία μπορεί να είναι ελεγχόμενη ή αυτόματη), 
μπορούν να ερμηνεύσουν επιτυχώς τις ατομικές διαφορές στην ανάγνωση στις 
μικρές ηλικίες (5-7 χρόνων, βλ. Σχήμα 2.3). Στη βάση των αποτελεσμάτων αυτών 
υποστηρίζουν ότι η σύγκλιση γνωστικών και νευροψυχολογικών προσεγγίσεων 
για την κατανόηση της δυσλεξίας είναι περισσότερο δυνατή σήμερα από ό,τι στο 
παρελθόν, αφού, πρώτον, γνωρίζουμε σαφώς τι ακριβώς έχει να προσφέρει η 
κάθε θεωρία και, δεύτερον, έχουμε στη διάθεσή μας προηγμένες στατιστικές 
τεχνικές που μας επιτρέπουν να ελέγξουμε και να διαμορφώσουμε ενιαίες θεω-
ρίες. Αντίστοιχες συναφείς προσπάθειες (π.χ., Simos et al., 2002) και μονογρα-
φίες (π.χ., Beaton, 2004) ενισχύουν το επιχείρημα της δυνατής σύγκλισης μετα-
ξύ γνωστικών, νευροψυχολογικών και βιολογικών θεωριών ή προσεγγίσεων για 
την ερμηνεία και τον ορισμό της δυσλεξίας. 

Συμπερασματικά, η συζήτηση για τη δυσλεξία σήμερα μπορεί να είναι δημι-
ουργική υπό το πρίσμα του ελέγχου της αξιοπιστίας ή του βαθμού σύγκλισης 
των διαφόρων θεωριών. Ο τομέας της γνωστικής νευροψυχολογίας προσφέρει 
μια τέτοια δυνατότητα, αφού συνεισφέρει με ευρήματα από νευροαπεικονιστικές 
μεθόδους υποδεικνύοντας τη δομική αρχιτεκτονική των γνωστικών λειτουργιών 
που εμπλέκονται στην ανάγνωση (Grigorenko, 2001· Price, 2008· Ramus, 2003). 
Στη βάση της αρχής ότι είναι σημαντικό να μην αγνοείς οτιδήποτε δεν ψάχνεις, 
το μέλλον της έρευνας στη δυσλεξία βρίσκεται στην ικανότητά της να ξεφύγει 
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τη τάξη του δημοτικού ζητείται από το παιδί να συνθέσει μικρά κείμενα των 4-5 
προτάσεων στα οποία εκφράζει, κατά κάποιον τρόπο, όσα σκέφτεται. Επομένως, 
αν κάποιο παιδί έχει πρόβλημα στην οργάνωση, το σχεδιασμό και τη μεταφορά 
των ιδεών του στο χαρτί, αυτό θα εμφανιστεί και σε τόσο απλά κείμενα με λίγες 
προτάσεις. Στην καθημερινή πρακτική, όμως, σπάνια δίνεται τέτοια διάγνωση 
σε ένα παιδί πριν το τέλος της πρώτης τάξης του δημοτικού γιατί συνήθως στην 
αρχή υποθέτει κανείς ότι οι δυσκολίες που παρουσιάζει το παιδί στη γραφή είναι 
παροδικές και οφείλονται στην πρόσφατη έναρξη της χρήσης του γραπτού λόγου. 
Όταν παρατηρηθεί συνέχιση αυτών των δυσκολιών και στις επόμενες τάξεις, σε 
συνδυασμό ίσως και με κάποιες άλλες μαθησιακές δυσκολίες, τότε είναι πιο 
εύκολο να καταλήξει κανείς σε μια διάγνωση που να αντιπροσωπεύει την εκά-
στοτε περίπτωση. 

Παρά τις δυσκολίες εντοπισμού της διαταραχής σε πολύ μικρά παιδιά είναι 
σημαντικό να διερευνηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Ένας παράγοντας που 
καθιστά επιτακτική την ανάγκη έγκαιρης και αξιόπιστης εκτίμησης αυτής της 
διαταραχής είναι ότι οι δυσκολίες αυτές συνεχίζουν να ταλαιπωρούν το άτομο 
μέχρι και τα πανεπιστημιακά του χρόνια ή ακόμα και την ενήλικη ζωή. Κατ’ 
επέκταση ενδέχεται να αντιμετωπίζει προβλήματα σε ένα φάσμα καθημερινών 
δραστηριοτήτων και να αισθάνεται ότι περιορίζεται ως προς τις ακαδημαϊκές 
επιτεύξεις και τις επαγγελματικές του επιλογές. Επομένως, όσο νωρίτερα διαπι-
στωθεί η διάγνωση, τόσο ευκολότερος και αποτελεσματικότερος καθίσταται και 
ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της παρέμβασης. 

Παράλληλα, ένα παιδί που μεγαλώνει και δραστηριοποιείται μέσα στο κοι-
νωνικό πλαίσιο του σχολείου και μπαίνει σε καθημερινή διαδικασία σύγκρισης 
με τους συμμαθητές του –σε αρκετές περιπτώσεις και χωρίς να την επιδιώκει– 
είναι επόμενο να αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι υστερεί στον τομέα της γραπτής 
έκφρασης. Μπορεί, λοιπόν, να εμφανίσει δευτερογενώς και μείωση της αυτοπε-
ποίθησης ή αύξηση του άγχους, σχετικά με τις επιτεύξεις του. Τέτοιου είδους 
καταστάσεις μπορεί σε ακραίες περιπτώσεις να δημιουργήσουν άρνηση του παι-
διού να πηγαίνει στο σχολείο, προβλήματα στις κοινωνικές συναναστροφές, 
περιθωριοποίηση και απομόνωση. 

Κατά την τελευταία δεκαετία αρκετές έρευνες προτείνουν τη συνδυασμένη 
μέθοδο στο εντοπισμό και την εκτίμηση των μαθησιακών δυσκολιών, δηλαδή τη 
χρήση ποσοτικών αλλά και ποιοτικών πληροφοριών (Darch, et al., 2000· Μπιρμπίλη 
& Τζουριάδου, 2004). Οι Μπιρμπίλη και Τζουριάδου (2004) επισημαίνουν τη με-
γάλη συμβολή και σημασία ενός λεπτομερούς και αληθούς σχολικού ιστορικού, 
από το οποίο ένας ειδικός παιδαγωγός ή ειδικός ψυχικής υγείας μπορεί να αντλή-
σει πολλές πληροφορίες. Επίσης, για τους δασκάλους οι ίδιες ερευνήτριες προτεί-
νουν τη μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης, δηλαδή της πραγματοποίησης 
μικρών διαλόγων με τα παιδιά, με τη μορφή ερωτήσεων κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος ή του διαλλείματος. Η συνεισφορά της συμμετοχικής παρατήρησης 
έγκειται στο γεγονός ότι ο δάσκαλος είναι συχνά καταλληλότερος να παρατηρή-
σει ένα παιδί καθώς το συναντά και περνά χρόνο μαζί του καθημερινά. Οι παρα-
πάνω μέθοδοι συμπληρώνουν μια νευροψυχολογική εκτίμηση καθώς πολλά στοι-
χεία που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκειά της μπορούν να επαληθευτούν 
και από το ιστορικό του παιδιού ή από την παρατήρηση του δασκάλου. 
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Στην Ελλάδα οι εξειδικευμένες δοκιμασίες ή συστοιχίες για εκτίμηση της 
ΜΔΓΕ είναι περιορισμένες. Παρακάτω αναφέρονται δημοσιευμένες δοκιμασίες 
για την ελληνική γλώσσα αλλά και δοκιμασίες και συστοιχίες που προέρχονται 
κυρίως από χώρες του εξωτερικού. Σε κάθε περίπτωση και ιδίως σε διαταραχές 
γλωσσικής φύσης, τα ψυχομετρικά εργαλεία που προέρχονται από το εξωτερικό 
πρέπει να είναι προσαρμοσμένα και σταθμισμένα στην ελληνική γλώσσα και 
κουλτούρα. Οι ξένες δοκιμασίες που θα αναφερθούν παρακάτω εξυπηρετούν 
μόνο ως προτάσεις για δημιουργία παρόμοιων δοκιμασιών στην ελληνική γλώσ-
σα ώστε να μπορεί ο κλινικός ειδικός να εκτιμήσει αξιόπιστα και έγκυρα την 
ύπαρξη δυσκολιών στη γραπτή έκφραση.

Να σημειωθεί και εδώ ότι προτείνεται η εκτίμηση να πραγματοποιείται από 
ειδικό στην εκτίμηση μαθησιακών διαταραχών και όχι από τον εκπαιδευτικό. Οι 
λόγοι για τους οποίους προτείνεται κάτι τέτοιο αναφέρονται στο κεφάλαιο για 
τη ΜΔΜ (βλέπε Κεφάλαιο 4). 

Ψυχομετρικό Κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας Λ-α-Τ-ω  
(Τζουριάδου, Συγκολλίτου, Αναγνωστοπούλου, & Βακόλα, 2008)

Η συστοιχία αυτή δημιουργήθηκε για την εκτίμηση των γλωσσικών ικανοτήτων 
παιδιών και εφήβων ηλικίας 4-16 ετών. Οι βαθμολογίες που προκύπτουν αφορούν 
δυο ομάδες, τα συστήματα του λόγου (πρόσληψη, οργάνωση και έκφραση του 
λόγου) και τα στοιχεία του λόγου (σημασιολογία, φωνολογία και μορφοσυντα-
κτικά χαρακτηριστικά). Διαθέτει κανονιστικά δεδομένα για τον ελληνικό πλη-
θυσμό και υψηλή αξιοπιστία, με συντελεστές εσωτερικής συνέπειας, που κυμαί-
νονται μεταξύ 0,73 και 0,97. Οι επιμέρους δοκιμασίες χωρίζονται σε δυο επίπεδα, 
το Επίπεδο Ι, που περιλαμβάνει 10 υποδοκιμασίες για τις ηλικίες 4 έως 7, και το 
Επίπεδο ΙΙ, που περιλαμβάνει 7 υποδοκιμασίες για τις ηλικίες 8 έως 15. Οι υπο-
δοκιμασίες που σχετίζονται άμεσα με τη γραπτή έκφραση είναι δύο στο Επίπεδο 
Ι και τρεις στο Επίπεδο ΙΙ. Αναλυτικά, οι 5 υποδοκιμασίες είναι οι εξής:
1)  Υποδοκιμασία «Μορφοσυντακτική Κατανόηση» (Επίπεδο Ι): μετρά την ικα-

νότητα κατανόησης της σωστής δομής μιας πρότασης. Το παιδί καλείται να 
ταιριάξει μια πρόταση-ερέθισμα με μια εικόνα, την οποία επιλέγει μεταξύ 
τριών εικόνων. Σε αυτή την υποδοκιμασία δεν μετράται η κατανόηση του 
νοήματος της πρότασης.

2)  Υποδοκιμασία «Μορφοσυντακτική Ολοκλήρωση» (Επίπεδο Ι): μετρά την 
ικανότητα συμπλήρωσης ανολοκλήρωτων προτάσεων. Το κάθε ερέθισμα 
παρουσιάζεται προφορικά και σε εικόνα. 

3)  Υποδοκιμασία «Αναγνώριση Λαθών» (Επίπεδο ΙΙ): εξετάζει την ικανότητα 
αναγνώρισης μορφοσυντακτικών λαθών χωρίς όμως να επηρεάζεται η κατα-
νόηση της πρότασης, π.χ. Οι τρεις φίλες πήγε εκδρομή στο βουνό. Το παιδί 
διαβάζει μόνο του τα ερεθίσματα. 

4)  Υποδοκιμασία «Ακολουθία Προτάσεων» (Επίπεδο ΙΙ): εξετάζει την ικανότη-
τα μορφοσυντακτικής επεξεργασίας μιας παραγράφου. Οι πέντε προτάσεις 
του κάθε ερεθίσματος παρουσιάζονται με τυχαία σειρά και ζητείται από το 
παιδί να τις σειροθετήσει έτσι ώστε η παράγραφος που θα προκύψει να έχει 
νόημα.

5)  Υποδοκιμασία «Συνδυασμός Προτάσεων» (Επίπεδο ΙΙ): εξετάζει την ικανό-



 1 Διαγνωστικά ζητήματα

Το γράμμα ενός μαθητή προς τον καθηγητή του: 

«Αγαπημένε μου κ. μαθηματικέ, 
 σε παρακαλώ, κάνε τα μαθηματικά προβλήματα όσο γίνεται πιο απλά ώστε 
να αξιολογούν βασικές δεξιότητες και μην με μπερδεύεις με μεγάλα νούμερα και 
περιττούς υπολογισμούς, 
 στα διαγωνίσματα να μου δίνεις πρόχειρα χαρτιά με γραμμές ώστε να έχω 
πολύ χώρο για τα άτσαλα σχεδιαγράμματά μου και να αφήνεις να λύνω τα 
προβλήματα πάνω από μία φορά αν δεν τα καταλάβω καλά….
 κυρίως, μην ξεχάσεις ποτέ ότι θέλω να μάθω. Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι 
τα μαθηματικά είναι πολύ δύσκολα για μένα, είναι τραυματικά! Η παραμικρή 
παρεξήγηση μου φέρνει πανικό και δάκρυα. Δεν είναι ότι δεν έχω προσπαθήσει 
πολλές φορές, απλά συνήθως αποτυγχάνω και τα μαθηματικά μου προκαλούν 
πλέον αναστάτωση. Δεν θέλω όμως να με λυπάσαι∙ αυτό που θέλω είναι όμως να 
έχεις υπομονή μαζί μου και να μου αφιερώνεις περισσότερο χρόνο, 
 για παράδειγμα, θα με βοηθούσε αν αφιέρωνες κάποιο χρόνο τη βδομάδα 
μετά το μάθημα, αν και ξέρω ότι και για σένα θα είναι απογοητευτικό να 
δουλεύεις μαζί μου, αφού δεν υπάρχει κάποια λογική εξήγηση στα λάθη μου, 
 τα ιδιαίτερα μαθήματα θα με βοηθήσουν ώστε να εμπεδώσω τα ενδιάμεσα 
βήματα των υπολογισμών με το δικό μου ρυθμό και να μην μείνω πίσω από τους 
συμμαθητές μου, 
 φαντάζομαι τέλος να νιώθεις ότι δεν προσπαθώ να τη σκαπουλάρω από το 
μάθημα∙ δεν είμαι τεμπέλης και αντίθετα έχω τη διάθεση να προσπαθήσω 
περισσότερο από τον καθένα στην τάξη. Αλήθεια, είναι περίεργο γιατί νιώθω 
αρκετά έξυπνος σε όλα τα άλλα, ενώ τα μαθηματικά με κάνουν να νιώθω χαζός 
και συνεχώς να απογοητεύομαι,
 σε ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να μου αφιερώνεις χρόνο και υπομονή…»

(http://www.dyscalculia.org/)

Νευροψυχολογία 
της μαθησιακής 

διαταραχής 
στα μαθηματικά

Μαρία Γιαννακού και Μαίρη Κοσμίδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ



Στις μαθησιακές διαταραχές το άτομο παρουσιάζει μια σειρά από δυσκο-
λίες που επηρεάζουν την εκμάθηση, την οργάνωση, την αποστήθιση, την 
κατανόηση ή/και τη χρήση λεκτικών ή/και μη λεκτικών πληροφοριών 

(Mamen, 2007). Αντίθετα, τα άτομα με Μη Λεκτική Μαθησιακή Δυσκολία 
(ΜΛΜΔ) γενικά αναπτύσσουν πρώιμα πολύ καλές λεκτικές/γλωσσικές ικανό-
τητες (λεξιλόγιο και γενικές γνώσεις) αλλά δεν αναπτύσσουν επαρκώς σημα-
ντικές μη λεκτικές ικανότητες (Mamen, 2007. Tanguay, 2002). Η Mamen (2007), 
εύστοχα διαχωρίζει τις λεκτικές μαθησιακές δυσκολίες (όπως η διαταραχή γρα-
πτής έκφρασης και η διαταραχή ανάγνωσης) από την ΜΛΜΔ παραθέτοντας τα 
χαρακτηριστικά των δύο σε ένα περιεκτικό πίνακα (βλέπε Πίνακα 5.1). Στο πρώ-
το (α) μέρος του Πίνακα 5.1 παρατίθενται τα χαρακτηριστικά που ως συνήθως 
δεν ταλανίζουν σημαντικά τα παιδιά με λεκτικές ή μη λεκτικές μαθησιακές δια-
ταραχές, ή ακόμα παρουσιάζονται ως δυνάμεις σε αυτά τα παιδιά.  Στο δεύτερο 
μέρος (β) υπάρχουν τα χαρακτηριστικά στα οποία, ως συνήθως, αυτά τα παιδιά 
(είτε με λεκτική είτε με μη λεκτική μαθησιακή διαταραχή) επιδεικνύουν ιδιαίτε-
ρες δυσκολίες/αδυναμίες. Στο τρίτο (γ) μέρος βλέπουμε σε ποιες δυσκολίες μπο-
ρούν να οδηγήσουν οι αδυναμίες των παιδιών με λεκτικές ή μη λεκτικές μαθη-
σιακές διαταραχές, και παρατηρούμε επίσης περιοχές που επηρεάζονται όμοια 
και στις δυο περιπτώσεις.

Ο  Myklebust (1975) ήταν από τους πρώτους που μέσα από κλινικές παρα-
τηρήσεις πρότεινε την ύπαρξη μιας ξεχωριστής ομάδας μαθησιακών δυσκολιών, 
διαχωρίζοντας τη λεκτική και τη μη λεκτική επεξεργασία. Ανάμεσα στις διατα-
ραχές που περιέγραψε υπήρχε και μια ομάδα παιδιών με ΜΛΜΔ που είχαν δυ-
σκολίες στην κοινωνική αντίληψη, κάτι που ορίζεται ως η ανικανότητα του παι-
διού να ερμηνεύει τα συναισθήματα που εκφράζει ένας άλλος άνθρωπος και η 
δυσκολία στην αντίληψη του εαυτού του σε σχέση με τους άλλους.  Οι πρώτες 
έρευνες για το «σύνδρομο» ΜΛΜΔ διεξήχθησαν τη δεκαετία του «70, όταν οι 
ερευνητές άρχισαν να μελετούν παιδιά που είχαν αισθητές διαφορές ανάμεσα 
στους Δείκτες Πρακτικής και Λεκτικής Νοημοσύνης στο Wechsler Intelligence 
Scale for Children – Revised (WISC-R, Wechsler, 1974). Τα αποτελέσματα αυτών 
των ερευνών έδειξαν ότι οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ετερογενείς και ότι υπάρ-
χουν διάφοροι υποτύποι. Σύμφωνα με τoν Myklebust (1975), τα παιδιά με δυ-

Μη λεκτική
μαθησιακή 

δυσκολία (ΜΛΜΔ)
Μάριος Κωνσταντίνου και Χριστίνα Δημητρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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Πίνακας 5.1. Ακέραιες και εξασθενημένες νοητικές λειτουργίες σε λεκτικές και μη λεκτικές μαθησι-
ακές διαταραχες.

Λεκτικές Μαθησιακές ∆ιαταραχές Μη Λεκτικές Μαθησιακές ∆ιαταραχές

(α) ∆υνάμεις σε μερικά ή αρκετά από τα πιο κάτω
Μη λεκτική σκέψη και λογική Ανάπτυξη λεξιλογίου
Οπτική αντίληψη μοτίβων Γενικές γνώσεις
Ανάλυση και σύνθεση μη λεκτικών πληροφοριών Λεκτική παρουσίαση και λεκτική ευχέρεια
∆ημιουργία και αντίληψη οπτικών πληροφοριών Ακουστική προσοχή
Ολιστική αντίληψη και κατανόηση μη λεκτικών 
ερεθισμάτων

∆ιάκριση ήχων
Λεκτική μνήμη

Οπτική μνήμη Σειροθέτηση ήχων
Οπτικός και κινητικός συντονισμός Σύνταξη και γραμματική
Λεπτές κινήσεις Ακουστική κατανόηση
Οπτική αντίληψη γενικότερα Φωνολογική ενημέρωση
Απτική αντίληψη 

(β) Αδυναμίες σε μερικά ή αρκετά από τα πιο κάτω
Λεξιλόγιο Μη λεκτική σκέψη 
Ακουστική προσοχή Αναγνώριση και αναπαραγωγή μοτίβων 
∆ιάκριση ήχων Οπτική αντίληψη
Λεκτική μνήμη
Κεντρική ακουστική επεξεργασία πληροφοριών

Ολιστική αντίληψη και κατανόηση μη λεκτικών 
ερεθισμάτων

Σειροθέτηση ήχων Χωροταξική αντίληψη και προσανατολισμός
Οργάνωση ιδεών γραπτά ή λεκτικά
Σύνταξη και γραμματική

Αίσθηση του χρόνου, χώρου, απόστασης και 
ταχύτητας

Ακουστική κατανόηση Οπτική μνήμη
Φωνολογική ενημερότητα Οπτικο-κινητικός συντονισμός

Αντίληψη μέσω αφής
Οπτικο-κινητική αντίληψη γενικότερα

(γ) Οδηγεί σε δυσκολίες σε μερικά ή αρκετά από τα πιο κάτω
Πρώιμες δυσκολίες στην κατάκτηση της 
αναγνωστικής ικανότητας

Κατανόηση του γραπτού λόγου
Μαθηματική λογική

∆υσκολίες στην ταύτιση συμβόλων με ήχους Μαθηματικές έννοιες
Αποκωδικοποίηση λέξεων Σχέσεις αριθμών
Φωνήματα Μέτρηση ποσοτήτων
Κατανόηση γραπτού λόγου Γεωμετρία και τριγωνομετρία
Γραπτή έκφραση Σχήματα και διαγράμματα
Σειροθέτηση ιδεών και έκθεση ιδεών Ανάγνωση χάρτη
Χρήση σωστού λεξιλογίου Οργανωτικές ικανότητες
Λεκτικές παρουσιάσεις Αίσθηση του χρόνου
Λεκτικές απαντήσεις στην τάξη ∆ιαχείριση του χρόνου
Μαθηματικά
Η «γλώσσα» των μαθηματικών
Κοινωνικές σχέσεις

∆ιαχείριση ατομικών αντικειμένων, προσωπι-
κού χώρου και διατήρηση προσωπικού χώρου 
των άλλων

Συμπεριφορά Κοινωνικές σχέσεις
Συμπεριφορά
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μένων εννοιών (Dinklage, 2001). Τέλος, μεγάλο βάρος πρέπει να δοθεί στην 
αξιολόγηση διαταραχών εσωτερίκευσης και συναισθηματικών προβλημάτων που 
συνήθως συνδέονται με τη ΜΛΜΔ. Ο Goldstein (1999) δημιούργησε ένα ερω-
τηματολόγιο που απευθύνεται σε γονείς με σκοπό να τους βοηθήσει να αναγνω-
ρίσουν τα συμπτώματα του συνδρόμου στα παιδιά τους. Το ερωτηματολόγιο 
αποτελείται από τρεις κατηγορίες δεξιοτήτων (κινητικές, οπτικο-χωροταξικές 
και διαπροσωπικές) και σύμφωνα με τον Goldstein, για να παραπεμφθεί ένα 
παιδί στο νευροψυχολόγο για αξιολόγηση θα πρέπει να έχουν αναφερθεί συ-
μπτώματα και στις τρεις κατηγορίες (Children’s Nonverbal Learning Disabilities 
Scale, Goldstein, 1999).

 Αφού ένα παιδί διαγνωσθεί με ΜΛΜΔ τότε οι γονείς και το σχολείο θα 
λάβουν μια σειρά από συστάσεις. Οι περισσότερες γενικές (όχι εξατομικευμένες) 
συστάσεις που δίνονται για τα παιδιά με ΜΛΜΔ είναι γνώριμες στους περισσό-
τερους εκπαιδευτικούς αφού μοιάζουν ή είναι πανομοιότυπες με αυτές που δί-
νονται για παιδιά με διαταραχή Άσπεργκερ ή σε παιδιά με αυτισμό υψηλής λει-
τουργικότητας. Για παράδειγμα, οι γονείς και το σχολείο ενός παιδιού με ΜΛΜΔ 
πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τις ακόλουθες συστάσεις (Kyla, 2009. Levine, 
1995. Stewart, 2007).
1. Να προσπαθούν να κρατούν μια σχετική σταθερότητα στο περιβάλλον του 

παιδιού
2. Να προετοιμάζουν το παιδί για τυχόν αλλαγές με λογικές επεξηγήσεις
3. Να διδάξουν στο παιδί τρόπους μείωσης του άγχους, είτε μέσα από δικές τους 

εμπειρίες είτε μετά από συμβουλές κλινικού ψυχολόγου
4. Να επικοινωνούν ξεκάθαρα με το παιδί χωρίς την χρήση «αφηρημένων» εννοι-

ών που μπορεί να συγχύσουν το παιδί 
5. Να εξηγούν ξεκάθαρα στο παιδί τους λόγους και τα στοιχεία που οδηγούν 

σε ένα αποτέλεσμα (π.χ. γιατί ένα άλλο παιδάκι δεν σε αφήνει να χρησιμο-
ποιήσεις το μολύβι του)

6. Η χρήση υπολογιστή φαίνεται να βοηθά στην ανάπτυξη του κινήτρου για 
καλύτερα αποτελέσματα

7. Να διδάξουν στο παιδί πώς να οργανώνει το χρόνο του και τις εργασίες 
του

8. Με την δική σας παρέμβαση βοηθήστε το παιδί να ενταχτεί σε ομάδες και να 
δουλεύει με άλλα άτομα

9. Καλλιεργήστε ασχολίες και ικανότητες που φαίνεται να είναι δυνατά σημεία 
του παιδιού για ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης 

10. Δώστε στο παιδί αμέσως μετά την διάγνωση τις θεραπείες που συστήνονται, 
όπως ειδική εκπαίδευση, ψυχολογική στήριξη, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία 
κλπ. 

11. Βοηθήστε τους να εξασκήσουν τις κοινωνικές τους ικανότητες μέσα από το 
παιχνίδι, την καθημερινή ζωή, την υποκριτική κλπ. 
Φυσικά οι γενικές συστάσεις πρέπει να ακολουθούνται από εξατομοικευμένες, 

οι οποίες μόνο μετά την λεπτομερή αξιολόγηση του παιδιού και του περιβάλλο-
ντός του μπορούν να διευκρινιστούν. Σημαντικό πάντως είναι η οικογένεια του 
παιδιού, οι θεραπευτές, οι ψυχολόγοι και το σχολείο να συνεργαστούν στην 
εφαρμογή των γενικών αλλά και εξατομικευμένων συστάσεων.
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Νίκος:
Μια φορά κι έναν καιρό, το παιδάκι ξύπνησε/ και η γάτα, η γάτα τον έβλεπε/ πως 
ήταν σηκωμένος.   

Τα παιδιά με ΕΓΔ εμφανίζουν σημαντικά φωνολογικά ελλείμματα στην ομι-
λία τους, τα οποία δεν μπορούν να αποδοθούν σε μια ελλειμματική αρθρωτική 
ικανότητα, μόνο. Τα ελλείμματα αυτά είναι εμφανή ακόμα και μετά από συνταί-
ριασμα των παιδιών με ΕΓΔ με τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά μικρότερης ηλι-
κίας ως προς το ΜΜΕ και τον αριθμό των συμφώνων που παράγουν (Bortolini 
& Leonard, 2000). Παρουσιάζουν, επίσης, ιδιαίτερες δυσκολίες σε συντακτικές 
μετρήσεις της αφήγησης σε σχέση με τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά της ίδιας 
ηλικίας (Marini, Tavano, & Fabbro, 2008. Reilly, Losh, Bellugi, & Wulfeck, 2004) 
και εμφανίζουν περισσότερες διακοπές της ομιλίας πριν την παραγωγή φράσεων, 
οι οποίες σηματοδοτούν λεξιλογικά και συντακτικά ελλείμματα (Guo, Tomblin, 
& Samelson, 2008).

 5 Η σχέση της καθυστέρησης στο λόγο  
  με την Ειδική Γλωσσική Διαταραχή 

Συχνά, παιδίατροι και άλλοι ειδικοί χρησιμοποιούν την έκφραση «καθυστέρηση 
στον λόγο» για να περιγράψουν τις δυσκολίες ενός νηπίου που δεν έχει αναπτύ-
ξει τον λόγο σε αναμενόμενο επίπεδο. Η αναφορά σε καθυστέρηση στο λόγο, 
ιδίως όταν το νήπιο είναι δύο ετών, υποδηλώνει ότι η διάγνωση της ΕΓΔ δεν 
μπορεί να γίνει με αξιοπιστία σε παιδιά αυτής της ηλικίας, διότι η πρόγνωση ενός 
παιδιού που απλά άργησε να μιλήσει είναι καλύτερη από αυτή ενός παιδιού με 
ΕΓΔ. Τα κλινικά χαρακτηριστικά της καθυστέρησης στο λόγο, ωστόσο, δεν δια-
φέρουν από αυτά της ΕΓΔ.

Η αντίληψη ότι τα παιδιά με καθυστέρηση στον λόγο διαφέρουν από τα 
παιδιά με ΕΓΔ ως προς το είδος της δυσκολίας τους, δηλαδή έχουν ποιοτικά 
διαφορετικές διαταραχές και αιτιολογίες, είναι μια κατηγορική προσέγγιση της 
γλωσσικής διαταραχής που είναι συμβατή με την άποψη ότι η ΕΓΔ χαρακτηρί-
ζεται από συγκεκριμένα και εστιακά γραμματικά ελλείμματα. Συνεπώς, η κατη-
γορική προσέγγιση προάγει την έρευνα που εστιάζεται στην αποσαφήνιση ενός 
συγκεκριμένου φαινοτύπου, με συγκεκριμένους κλινικούς δείκτες και συγκεκρι-
μένη αιτιολογία και θεραπεία. Από την άλλη πλευρά, η θεωρητική θέση που 
υποστηρίζει την ύπαρξη διαβάθμισης των γλωσσικών δεξιοτήτων, οι οποίες ακο-
λουθούν την κανονική κατανομή, εντάσσει στην ίδια κλίμακα, τόσο τα παιδιά 
που μίλησαν αργά, όσο και τα παιδιά με ΕΓΔ. Τα διαφορετικά επίπεδα των γλωσ-
σικών δεξιοτήτων είναι σταθερά στον χρόνο και διαφοροποιούν όλα τα παιδιά, 
ακόμα και αυτά που αργότερα αναπτύσσουν τη γλώσσα σε φυσιολογικά επίπεδα. 
Σύμφωνα με τη δεύτερη προσέγγιση, η γλωσσική καθυστέρηση είναι τμήμα του 
ίδιου φάσματος διαταραχών στο οποίο ανήκει η ΕΓΔ, με την ΕΓΔ να αποτελεί 
το κάτω άκρο της κανονικής κατανομής των γλωσσικών ικανοτήτων. Στο πλαί-
σιο αυτό, τα παιδιά διαφέρουν μεταξύ τους σε εγγενείς γλωσσικές ικανότητες 
και η επίδοσή τους κυμαίνεται από τη σοβαρά ελλειμματική ως την εξαιρετικά 
χαρισματική, με όλες τις ενδιάμεσες διαβαθμίσεις, όπως και η κατανομή της 
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νοημοσύνης (Bishop, 2006. Leonard, 1987. Rescorla, 2009). Σύμφωνα με τη θέση 
αυτή, η ΕΓΔ χαρακτηρίζεται από ετερογένεια ως προς τα κλινικά της χαρακτη-
ριστικά, τις αιτίες και τις διαφορετικές διαστάσεις της διαταραχής. Αν απαιτηθεί 
για κλινικούς σκοπούς να θεσπιστεί ένα διαχωριστικό επίπεδο (cutoff) στη συ-
νεχή κατανομή των γλωσσικών ικανοτήτων, ώστε να εντοπιστούν τα παιδιά που 
χρήζουν παρέμβασης, το επίπεδο αυτό θα αποτελέσει ένα τεχνητό κριτήριο, 
διότι θα επιβάλει μια αυθαίρετη διχοτόμηση της συνεχούς κατανομής.      

 6 Η εξέλιξη των παιδιών με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή 

Αν και κάποια παιδιά με ΕΓΔ εμφανίζουν μια παροδική γλωσσική καθυστέρηση 
στην προσχολική ηλικία μόνο, η πλειοψηφία των παιδιών αντιμετωπίζει συνεχι-
ζόμενες δυσκολίες που διατηρούνται στην εφηβεία, αλλά ακόμα και στην ενή-
λικη ζωή. Πολλοί ενήλικες με ΕΓΔ είχαν ως παιδιά μειωμένη σχολική επίδοση, η 
οποία οδηγεί σε μειωμένο μορφωτικό επίπεδο και σε υψηλότερο ποσοστό ανερ-
γίας (Clegg, Hollis, Mawhood, & Rutter, 2005). Οι συνεχιζόμενες γλωσσικές 
δυσκολίες συνδέονται με αναγνωστικές δυσκολίες, μαθησιακές δυσκολίες 
(Snowling et al., 2001), αλλά ακόμα και με κοινωνικές και ψυχιατρικές διαταρα-
χές με την πάροδο του χρόνου (Beitchman et al., 2001. Conti-Ramsden & Botting, 
2004). 

Τα περισσότερα παιδιά με ΕΓΔ, ακόμα και αυτά με καλή εξέλιξη, διατηρούν 
τις δυσκολίες τους στην πάροδο του χρόνου, με διαβάθμιση του βαθμού δυσκο-
λίας που εμφανίζουν ανάλογα με τις γλωσσικές μετρήσεις που χρησιμοποιούνται. 
Σε μία από τις λίγες διαχρονικές μελέτες των νηπίων με καθυστέρηση στο λόγο 
που έχουν διεξαχθεί με παρακολούθηση των παιδιών μετά την ηλικία των 10 ετών, 
η αργή ανάπτυξη του λόγου στην ηλικία των 2 ετών συνδέθηκε με χειρότερες 
γλωσσικές δεξιότητες στην εφηβεία, αλλά και με μικρότερη μη λεκτική ικανότη-
τα. Επιπλέον, γλωσσικές μετρήσεις στην ηλικία των 2 ετών προέβλεψαν τη γλωσ-
σική επίδοση στην ηλικία των 17 ετών (Rescorla, 2009). Συχνά οι γλωσσικές δυ-
σκολίες περνούν απαρατήρητες λόγω της συνεχιζόμενης βελτίωσης, της χρήσης 
των κατάλληλων στρατηγικών, αλλά και αντισταθμιστικών μηχανισμών (Conti-
Ramsden & Botting, 2004). Ωστόσο, η γλωσσική διαταραχή διατηρείται στην 
ενήλικη ζωή και οι δείκτες που διαφοροποιούν τα παιδιά με και χωρίς τη διατα-
ραχή συνεχίζουν να τα διαφοροποιούν ως ενήλικες (Poll, Betz, & Miller, 2010). 

 7 Η φύση του ελλείμματος στην Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Δύο γενικές θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν καθοδηγήσει την προσπάθεια ερμη-
νείας της φύσης του ελλείμματος στην ΕΓΔ, οι οποίες συνδέονται με δύο δια-
φορετικές θεωρήσεις για τη βάση της γλώσσας. Σύμφωνα με τις γραμματικές 
προσεγγίσεις, η αδυναμία στην παραγωγή και την κατανόηση της γραμματικής 
μορφολογίας στα παιδιά με ΕΓΔ είναι αποτέλεσμα ενός ελλείμματος σε εξειδι-
κευμένους γραμματικούς μηχανισμούς. Οι γραμματικές προσεγγίσεις προκύπτουν 
από τη θεωρητική θέση ότι εξειδικευμένες (domain-specific) νοητικές λειτουρ-
γίες όπως η γλώσσα, πηγάζουν από γενετικά προσδιορισμένα, εξειδικευμένα 
υποσυστήματα στον εγκέφαλο, των οποίων η σωστή λειτουργία είναι απαραί-
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(International Test Commission, ITC) και άλλοι αρμόδιοι οργανισμοί, έχουν 
κατά καιρούς εκδώσει οδηγίες με τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται 
στην προσαρμογή ψυχομετρικών τεστ σε άλλη γλώσσα, με την τελευταία έκδο-
ση να περιλαμβάνει 22 διαφορετικά κριτήρια (Tanzer &  Sim, 1999. Hambleton, 
2001, 2005). Πιθανόν οι δυσκολίες αυτές να εξηγούν την έλλειψη προσαρμοσμέ-
νων γνωστικών τεστ πέραν του WISC-III,  και ιδιαίτερα εργαλείων μέτρησης 
της σχολικής επίδοσης στα Ελληνικά. 

 2  Η χρήση και η χρησιμότητα των τεστ σχολικής επίδοσης 
(achievement tests):

Αν και οι απόψεις ως προς την ορθή διαγνωστική διαδικασία για τις διαταραχές 
μάθησης ποικίλουν, η ανάγκη για τεκμηρίωση της επίδοσης ενός παιδιού ως προς 
τους συνομήλικους του είναι πάντα υπαρκτή. Ακόμα και για τα τυπικά αναπτυσ-
σόμενα παιδιά, είναι χρήσιμο να καταγράφεται η πρόοδός τους στο σχολείο σε 
σύγκριση με το αναμενόμενο ως προς την ύλη που διδάχτηκαν, ώστε να τεκμη-
ριώνονται δυνατότητες και αδυναμίες και πιθανοί τομείς στους οποίους οι εκπαι-
δευτικοί και η οικογένεια πρέπει να στοχεύσουν.  

Υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις στη βιβλιογραφία και την κλινική 
παράδοση όσο αφορά στη διάγνωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Η πρό-
σφατη τάση είναι για υιοθέτηση της προσέγγισης της παρέμβασης πριν τη διά-
γνωση (δηλαδή της «Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση, Response To Intervention 
–RTI ), αλλά και της τεκμηρίωσης συγκεκριμένων γνωστικών ελλείψεων, όπως 
φωνολογικής ενημερότητας, εργαζόμενης μνήμης, προσοχής, κλπ (π.χ. Hale, 
Nagliery, Kaufman, & Kavale, 2004). Ακόμα και στην περίπτωση της προσέγγισης 
RTI, είναι χρήσιμο να γνωρίζει κάποιος, μέσω ενός σταθμισμένου τεστ, το βαθμό 
που η μάθηση του παιδιού έχει επηρεαστεί, αφού για την ορθή διάγνωση απαι-
τείται να πληρείται το κριτήριο της έκπτωσης στη λειτουργικότητα. Πολλοί είναι 
οι ψυχολόγοι που έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην RTI και που θεωρούν 
ότι υστερεί σοβαρά σε σχέση με την προηγούμενη πρακτική (π.χ. Burns, Jacobs, 
& Wagner, 2007): Με βάση τη μέχρι σήμερα διαγνωστική προσέγγιση που υιοθε-
τεί το DSM-IV, για τη διάγνωση ειδικής μαθησιακής δυσκολίας πρέπει να τεκμη-
ριωθεί η ύπαρξη σημαντικής διαφοράς ανάμεσα στη γνωστική ικανότητα του 
παιδιού (μέσα από τεστ ευφυΐας) και της σχολικής επίδοσης (μέσα από σταθμι-
σμένο τεστ επίδοσης). Για το λόγο αυτό, είχε τύχει μεγάλης αποδοχής, τόσο στις 
ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, το τεστ επίδοσης της οικογένειας των 
Wechsler τεστ, το Wechsler Individual Achievement Test (WIAT), αφού εύκολα 
μπορούσε να γίνει η σύγκρισή του με το αντίστοιχο τεστ νοημοσύνης WISC, το 
οποίο είχε σταθμιστεί στον ίδιο πληθυσμό. Η προσέγγιση αυτή, επισημαίνουν 
πολλοί ψυχολόγοι, είχε το σαφές προτέρημα ότι απαιτούσε την τεκμηρίωση του 
γεγονότος ότι η φτωχή επίδοση αποτελούσε συγκεκριμένο κλινικό πρόβλημα και 
ότι δεν οφειλόταν σε χαμηλή ικανότητα ή άλλες ατομικές διαφορές. 

Πέρα όμως από την αξία της μέτρησης της επίδοσης στα παιδιά με δυσκολί-
ες στη μάθηση, ένα τέτοιο εργαλείο είναι χρήσιμο για όλο το μαθητικό πληθυσμό. 
Στο άλλο άκρο του κλινικού φάσματος, δεν υπάρχει επίσης επαρκής τρόπος 
εντοπισμού και διαχείρισης των νοητικά προικισμένων παιδιών, τα οποία πιθανόν 
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να ωφελούνταν από την τοποθέτησή τους σε ανώτερη σχολική τάξη. Με τον ίδιο 
τρόπο είναι δύσκολη η τεκμηρίωση της σχολικής προόδου ενός τυπικά αναπτυσ-
σόμενου παιδιού, με τρόπο που να είναι συγκρίσιμα τα ευρήματα με τους συνο-
μήλικους του σε άλλες τάξεις, σχολεία ή κοινότητες της ίδιας χώρας ή σχολικού 
συστήματος, ώστε να τίθενται συγκεκριμένοι και εξατομικευμένοι εκπαιδευτικοί 
στόχοι. 

Στον ελληνικό χώρο δεν υπάρχει κανένα γενικό τεστ επίδοσης αν και έχουν 
γίνει κατά καιρούς προσπάθειες δημιουργίας εξαρχής ορισμένων τοπικών, περι-
ορισμένου εύρους εργαλείων με τη φιλοσοφία των τεστ επίδοσης (π.χ. το τεστ 
αναγνωστικής ικανότητας της Τρίγκα, 2004). Γίνεται επίσης αρκετή δουλειά αυτή 
τη στιγμή για τη δημιουργία εκ νέου διάφορων εργαλείων αξιολόγησης (π.χ. 
Σκαλούμπακας & Πρωτόπαπας, 2008) των γνωστικών δυσκολιών παιδιών με 
μαθησιακές δυσκολίες, και για τη νηπιακή και πρώιμη παιδική ηλικία (π.χ. 
Papadopoulos, Spanoudis, & Kendeou, 2009). Δυστυχώς, η έλλειψη  κατάλληλων 
εργαλείων μέτρησης της σχολικής επίδοσης, που να καλύπτουν τους πλείστους 
τομείς όπου παρουσιάζονται δυσκολίες μάθησης για όλες τις ηλικίες των μαθη-
τών, αφήνει τους εφαρμοσμένους ψυχολόγους σε διλήμματα ως προς τον ορθό 
τρόπο διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών και τεκμηρίωσης της σχολικής επίδο-
σης των παιδιών και εφήβων. Αναγκαστικά, ο κάθε ψυχολόγος και η κάθε υπη-
ρεσία που ασχολείται με την ψυχοδιαγνωστική, καταλήγει σε ιδιόρρυθμες  προ-
σεγγίσεις που δεν έχουν εμπειρικά τεκμηριωθεί (Vrachimi-Souroulla, Panayiotou, 
Kokkinos, & Lamprianou, 2011). Τέτοιες προσεγγίσεις περιλαμβάνουν το να 
στηρίζεται η διάγνωση μόνο στην κλινική συνέντευξη και κλινική κρίση του 
ψυχολόγου, στις περιγραφές των εκπαιδευτικών (που αρκετές φορές αποδεικνύ-
ονται πολύτιμες) ή σε άτυπο μαθησιακό έλεγχο μέσω σχολικών ασκήσεων, που 
δεν επιτρέπουν όμως καμιά επίσημη σύγκριση με άλλους συνομήλικους. Επίσης 
οι ψυχολόγοι συχνά καταλήγουν σε τακτικές που δίνουν την ψευδαίσθηση της 
εμπειρικής τεκμηρίωσης, όπως η σύγκριση του λεκτικού και πρακτικού δείκτη 
νοημοσύνης. Αν και σημαντική απόκλιση (προς τα κάτω) του λεκτικού δείκτη 
νοημοσύνης από τον πρακτικό είναι συχνό εύρημα στα παιδιά με ειδική μαθη-
σιακή δυσκολία, η διαφορά αυτή από μόνη της δεν μπορεί να οδηγήσει σε διά-
γνωση Ειδικής Μαθησιακής Δυσκολίας (Sattler, 2001. Kavale & Forness, 1984). 
Παρόμοιες επιφυλάξεις υπάρχουν και για τη χρήση γνωστικών προφίλ με βάση 
την επίδοση στο WISC-III, όπως του γνωστού ACID ή του προφίλ που συστή-
νει ο Bannatyne (1974), για διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών. Ουσιαστικά, δε 
φαίνεται να υπάρχει κανένα προφίλ στα τεστ νοημοσύνης  που να διαφοροποι-
εί συστηματικά τα παιδιά με μαθησιακή δυσκολία (Sattler, 2001). Όλα αυτά τα 
στοιχεία μπορούν να υποστηρίξουν μεν τη διάγνωση, αλλά από μόνα τους δεν 
επαρκούν γι’ αυτήν. Δυστυχώς δεν υπάρχει μέχρι σήμερα εναλλακτική, συστη-
ματική και σταθμισμένη διαδικασία διάγνωσης που να συντείνει στην εγκυρό-
τητα και αξιοπιστία του αποτελέσματος της αξιολόγησης για ελληνόφωνα παι-
διά.

Υπάρχει λοιπόν έκδηλη η ανάγκη για στάθμιση και προσαρμογή ενός έγκυρου 
εργαλείου μέτρησης της σχολικής επίδοσης στον ελληνικό χώρο. Θα ήταν προ-
τιμότερο ένα τέτοιο εργαλείο να είναι συγκρίσιμο και με το Ελληνικό WISC-III, 
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κονόμηση ανθρώπινου δυναμικού καθώς και την ευελιξία ως προς την εφαρμο-
γή (π.χ. εφαρμόζεται και στο σπίτι). Η εφαρμογή των συνεργατικών προγραμ-
μάτων σε επίπεδο τάξης με τη συμμετοχή όλων των μαθητών της τάξης, έχει 
οφέλη για όλα τα παιδιά, συμβάλλει στην ανάπτυξη βασικών και ανώτερου επι-
πέδου δεξιοτήτων, αυξάνει τα κίνητρα, το ενδιαφέρον, τις ευκαιρίες για ενεργή 
μάθηση και, κυρίως, προάγει το θετικό κλίμα της τάξης. Επισημαίνεται στο ση-
μείο αυτό ότι η κατάρτιση των συνεργατών στις συνεργατικές προσεγγίσεις είναι 
αναγκαία. Σε χώρες όπου υπάρχει ο θεσμός των βοηθών εκπαιδευτικών μέσα 
στην τάξη (teaching assistants), αυτοί συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή πα-
ρεμβατικών προγραμμάτων και οι μελέτες δείχνουν ότι είναι αρκετά αποτελε-
σματικοί με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί κατάρτιση (το μέσο μέγεθος 
επίδρασης ήταν .59 (Elbaum et al., 2000).

 3 Διδακτικές παρεμβάσεις για την κατανόηση

Η κατανόηση αποτελεί το βασικό στόχο της ανάγνωσης και διατρέχει όλα τα 
γνωστικά αντικείμενα και όλες σχεδόν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Είναι 
προϊόν δύο συστατικών: της αποκωδικοποίησης και της γλωσσικής κατανόησης 
στον προφορικό λόγο («Simple view of reading», Hoover & Gough, 1990). Η 
πρώτη διεργασία εξαρτάται από το γραπτό λόγο. Οι μαθητές που διαβάζουν με 
δυσκολία και με πολύ αργό ρυθμό, δυσκολεύονται  δηλαδή να αποκωδικοποιή-
σουν το γραπτό κώδικα είναι αναμενόμενο ότι καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Η 
δεύτερη διεργασία εξαρτάται από τις προφορικές γλωσσικές δεξιότητες, ταυτί-
ζεται συχνά με την ακουστική κατανόηση και δεν εξαρτάται από το γραπτό λόγο. 
Η θεωρία αυτή διαπιστώνεται ότι ισχύει σε πολλές γλώσσες, ανάμεσά τους και 
η ελληνική (ενδεικτικά βλ. Protopapas, Mouzaki, Sideridis, Kotsolakou, & Simos, 
in press). Παρά την έλλειψη συμφωνίας σχετικά με το πώς ακριβώς συμβάλλουν 
οι δύο αυτές διεργασίες στην κατανόηση, η θεώρηση αυτή έχει συμβάλει στη 
διαμόρφωση προτάσεων για την  αντιμετώπιση των δυσκολιών κατανόησης.

Ο βαθμός κατανόησης ενός κειμένου εξαρτάται από παράγοντες του κειμένου 
όπως ό τύπος και το περιεχόμενο του κειμένου και ο βαθμός δυσκολίας του 
καθώς και από παράγοντες του ίδιου του αναγνώστη, όπως η προϋπάρχουσα 
γνώση, τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα και την επίγνωση του σκοπού της ανάγνω-
σης (Rapp, van den Broek, McMaster, Kendeou, & Espin, 2007). 

Η πλειονότητα των προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών 
κατανόησης στοχεύουν α) στην κατάκτηση των βασικών δεξιοτήτων της ανά-
γνωσης (αποκωδικοποίηση και ευχέρεια), οι οποίες περιγράφηκαν εκτεταμένα 
στην πρώτη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου, β) στην ενίσχυση γλωσσικών 
δεξιοτήτων όπως ο αφηγηματικός λόγος και το λεξιλόγιο (εκφραστικό και προ-
σληπτικό) και γ) στην κατάκτηση δεξιοτήτων ανώτερου επιπέδου όπως είναι οι 
γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες. 

Η διδασκαλία του λεξιλογίου 
Τα παιδιά με δυσκολίες κατανόησης παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα γνώσης λεξι-
λογίου, και δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν κειμενικές πληροφορίες για να 
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