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Abstract: Learning Difficulties undeniably constitute a core element of the educational 

process given that they are often associated with school failure. The purpose of this paper is to 

present, describe and thus make readers deeply aware of specific learning difficulties. At the 

same time, certain ways of educational intervention and support are recorded, with a greater 

emphasis placed upon teaching adaptations. Further, the present article addresses the 

inclusion of students with special learning difficulties, with clear reference made to specific 

fruitful inclusive teaching practices. 

Keywords: Learning difficulties, educational intervention, inclusive education, fruitful 
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Πεξίιεψε: Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (ΜΓ) βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαζώο ζπρλά ζπλδένληαη θαη ζπζρεηίδνληαη κε ηε ζρνιηθή απνηπρία. θνπόο ηεο 

παξνύζαο ζεσξεηηθήο δηεξεύλεζεο είλαη ε παξνπζίαζε, ε πεξηγξαθή θαη ε θαηαλόεζε ησλ 

εηδηθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ. Παξάιιεια, θαηαγξάθνληαη ηξόπνη εθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο θαη ππνζηήξημεο, κε έκθαζε ζηηο πξνζαξκνγέο ηεο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο, ζα 

γίλεη αλαθνξά ζηε πκπεξίιεςε καζεηώλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη κάιηζηα από 

ηελ νπηηθή θαιώλ πξαθηηθώλ ζπλεθπαίδεπζεο.  

Λέμεηο θιεηδηά: Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, πκπεξίιεςε, θαιέο 

πξαθηηθέο  

Δηζαγωγή 

Έλα ζεκαληηθό πνζνζηό καζεηώλ/ηξηώλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

παξνπζηάδεη καζεζηαθέο Γπζθνιίεο (ΜΓ), είηε εηδηθέο, είηε πην γεληθεπκέλεο, κε απνηέιεζκα 

λα κε κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηε κάζεζε επαξθώο. Απνηέιεζκα όισλ απηώλ είλαη ηα παηδηά 

λα εθδειώλνπλ άγρνο θαη ακεραλία θαη λα ληώζνπλ πνιιέο θνξέο έληνλε απνζηξνθή γηα ηε 
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κάζεζε κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο 

(Σδηβηλίθνπ, 2015). Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθό, ν εθπαηδεπηηθόο λα παξαηεξεί ηνπο καζεηέο 

ηνπ θαη λα αλαδεηά ηελ αηηία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη, λα πξνβαίλεη ζε κηα 

νινθιεξσκέλε θαη ζαθή θαηαγξαθή ηνπ πξνθίι ηνπ πνπ ζα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα άξηηα 

θαη  ζηνρεπόκελε παξέκβαζε.   

ην πιαίζην απηό, όζν πην ζαθείο είλαη νη εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο θαζώο θαη νη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο (Westwood, 

2004), ηόζν πην νπζηαζηηθή ζα είλαη ε πξόζβαζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζην Αλαιπηηθό 

Πξόγξακκα ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο κε ζηόρν ηε πκπεξίιεςή ηνπο (Heward, 2011). Οη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη απηνί πνπ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηε ζρνιηθή θαζεκεξηλόηεηα ησλ 

καζεηώλ κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα, κεηαηξέπνληαο ηε ζρνιηθή θαη δηδαθηηθή ηάμε ζε ρώξν 

πξαγκαηηθήο κάζεζεο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο (Παληειηάδνπ & Αλησλίνπ, 2008). 

θνπόο ηνπ άξζξνπ απηνύ είλαη ε παξνπζίαζε, ε πεξηγξαθή θαη ε θαηαλόεζε ησλ εηδηθώλ 

καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ. Παξάιιεια, θαηαγξάθνληαη ηξόπνη εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαη 

ππνζηήξημεο, κε έκθαζε ζηηο πξνζαξκνγέο ηεο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο, επηρεηξείηαη ε αλάδεημε 

ηεο ζεκαζίαο ηεο πκπεξίιεςεο όισλ καζεηώλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη κάιηζηα από 

ηελ νπηηθή θαιώλ πξαθηηθώλ ζπλεθπαίδεπζεο.  

1. Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (ΜΓ) είλαη κηα δηαηαξαρή ηεο κάζεζεο, ε νπνία ζπλαληάηαη πνιύ 

ζπρλά ζηνπο καζεηέο. Σα παηδηά απηά έρνπλ ζεκαληηθέο δπζρέξεηεο ζην γλσζηηθό, 

καζεζηαθό θαη ςπρνθνηλσληθό ηνκέα εκθαλίδνληαο αδπλακίεο ζηελ αλάγλσζε, ηελ 

θαηαλόεζε θαη ηε ζπγγξαθή γξαπηνύ ιόγνπ (Γάθεο, Κακππιαπθά, & Πνιπρξόλε, 2014·  

Ioannidi & Samara, 2019). ύκθσλα κε ηελ Σδηβηλίθνπ (2015), πξόθεηηαη γηα έλα ζύλνιν 

εηεξνγελώλ δηαηαξαρώλ πνπ εκθαλίδνληαη σο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλόεζε θαη παξαγσγή 

πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ θαζώο θαη ζηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ζηα καζεκαηηθά. 

Έρνπλ λεπξνβηνινγηθή βάζε, επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη είλαη εκθαλείο ζε 

όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ αηόκσλ κε ΜΓ. Δπηπιένλ, είλαη πηζαλό λα έρνπλ πεξηζζόηεξεο 

από κία δπζθνιία κάζεζεο θαη λα εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθά δηαθνξνπνηεκέλα πξνβιήκαηα, 

απαηηώληαο δηαξθή αλαδήηεζε θαη αμηνιόγεζε ηξόπσλ δηδαζθαιίαο (Παληειηάδνπ & 

Αλησλίνπ, 2008). 

Βαζηθνί ηύπνη εηδηθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ είλαη (Σδηβηλίθνπ, 2015, ζει. 31 θ.ε.): 

 Ζ δπζιεμία: εηδηθή καζεζηαθή δηαηαξαρή λεπξνινγηθήο πξνέιεπζεο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ αθξηβή αλαγλώξηζε ιέμεσλ, ηε γξαθή, ηελ νξζνγξαθία θαη ηηο ηθαλόηεηεο 

απνθσδηθνπνίεζεο. 

 Οη δπζθνιίεο ζηελ Αλάγλσζε: εληνπίδνληαη ζηελ ηθαλόηεηα απνθσδηθνπνίεζεο θαη 

θαηαλόεζεο από ηελ αλάγλσζε (Νηθνιόπνπινο, 2016). Πξόθεηηαη γηα εηδηθή 
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καζεζηαθή δπζθνιία απνθσδηθνπνίεζεο ζηελ αλάγλσζε πνπ νδεγεί ζηελ 

αλαγλσζηηθή ππνεπίδνζε. 

 Ζ δηαηαξαρή ηεο γξαπηήο έθθξαζεο / Γπζνξζνγξαθία / Γπζγξαθία: Ζ δηαηαξαρή 

απηή ραξαθηεξίδεηαη από δπζθνιίεο ζηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ γξαθήο θαη 

νξζνγξαθίαο παξά ηελ επαξθή εθπαίδεπζε θαη ην θπζηνινγηθό δείθηε λνεκνζύλεο 

(Döhla,  Willmes, & Heim, 2018). πλδέεηαη ζηελά κε ηε δηαηαξαρή ηεο αλάγλσζεο 

θαη κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε απηήλ ή λα εκθαλίδεηαη σο αλεμάξηεηε δηαηαξαρή 

(Döhla  et. al., 2018). Σόζν ζηε δηαηαξαρή ηεο αλάγλσζεο όζν θαη ηεο γξαπηήο 

έθθξαζεο, εκθαλίδνληαη θνηλά ππνθείκελα ειιείκκαηα ζηε θσλνινγηθή (Döhla  et. 

al., 2018) θαη ζηε κνξθνινγηθή επίγλσζε (Tsesmeli, & Seymour, 2009). Σα παηδηά κε 

δηαηαξαρή γξαπηήο έθθξαζεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ επαλάγλσζηε γξαθή 

θαη ζηελ θαιιηγξαθία, παξαιείπνπλ ή αληηζηξέθνπλ γξάκκαηα ή ζπιιαβέο θαη 

θάλνπλ πνιιά νξζνγξαθηθά θαη γξακκαηηθά ιάζε (Μέηηα & θνξδηαιόο, 2020). 

Δπηπξόζζεηα, δπζθνιεύνληαη ζηε ρξήζε πεδώλ-θεθαιαίσλ, θάλνπλ ιάζε ζηε ζηίμε 

θαη ζηνλ ηνληζκό θαη ε γξαθή κε ην ρέξη είλαη ηδηαίηεξα θνπηώδεο γηα απηά (Βιάρνπ 

& Παηζηνύδε, 2015). Σαπηόρξνλα, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κε ηε ρσξηθή 

νξγάλσζε ζην ραξηί (Σδηβηλίθνπ, 2015), δελ δηαηεξνύλ ηα απαηηνύκελα θελά 

αλάκεζα ζηηο ιέμεηο (Μέηηα & θνξδηαιόο, 2020), θαη εκθαλίδνπλ αδπλακίεο ζηε 

ζύληαμε, ζηελ νξζνγξαθία θαη ζην ιεμηιόγην (Βιάρνπ & Παηζηνύδε, 2015). 

Δπηπιένλ, θάπνηεο θνξέο παξνπζηάδεηαη ην θαηλόκελν ησλ «λενγξαθηζκώλ», δειαδή 

γξάκκαηα «θνιιεκέλα» κεηαμύ ηνπο (Μέηηα & θνξδηαιόο, 2020).  

 Ζ δπζαξηζκεζία: πξόθεηηαη εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία πνπ πεξηιακβάλεη δπζθνιίεο 

ζηελ εθκάζεζε καζεκαηηθώλ ελλνηώλ θαη ζπκβόισλ, αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ θαη 

πξνβιεκάησλ, ρξεκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ, ρξνληθώλ αθνινπζηώλ γεγνλόησλ, 

ππνινγηζκώλ, λνεηηθώλ ζηξαηεγηθώλ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ, θ.ιπ.  

 Ζ εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή ή αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηνπ ιόγνπ ή Γπζθαζία 

αλαθέξεηαη ζε απξόζκελεο, ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηνπο ηνκείο ηεο γιώζζαο (κνξθή, 

ζύληαμε, πεξηερόκελν, ρξήζε) από ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη απνηειεί αλεπάξθεηα 

ζηηο ηθαλόηεηεο ηνπ πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ κε πξνβιήκαηα ζην 

κνξθνζπληαθηηθό κέξνο ηνπ ιόγνπ θαη θαηόπηλ ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. 

 Ζ εμειηθηηθή δηαηαξαρή ζπληνληζκνύ / Γπζπξαμία (ζύλδξνκν αδέμηνπ παηδηνύ ή 

εμειηθηηθή δπζπξαμία ή παηδηά κε αληηιεπηηθν-θηλεηηθέοδπζθνιίεο ή ειάρηζηε 

εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία): δπζθνιία νξγάλσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνύ ηεο 

θηλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, όπσο δπζθνιίεο ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο (π.ρ. ζπληνληζκόο 

δαθηύισλ) θαη αδξήο θηλεηηθόηεηαο (π.ρ. ζθαξθάισκα, ηξέμηκν), θαζώο θαη νπηηθν-

θηλεηηθά πξνβιήκαηα (π.ρ. πξνβιήκαηα ζηε δσγξαθηθή, ζην πηάζηκν κηθξώλ 

αληηθεηκέλσλ). 

 Με ιεθηηθέο ΜΓ: δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από δηαθνξά ζε πςειόηεξνπ 

επηπέδνπ ιεθηηθέο δεμηόηεηεο (π.ρ. επθξάδεηα, εθηελέο ιεμηιόγην, νξζνγξαθηθέο 
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δεμηόηεηεο, θ.ιπ.) θαη πην αδύλακεο θηλεηηθέο, νπηηθν-ρσξηθέο θαη θνηλσληθέο 

δεμηόηεηεο (π.ρ. δπζθνιία εξκελείαο ζε εθθξάζεηο πξνζώπνπ θαη γιώζζαο ηνπ 

ζώκαηνο, θαινύ ζπληνληζκνύ, θ.ιπ.). 

2. Δθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία: Kαιέο 

πξαθηηθέο 

Ωο θαιή πξαθηηθή ζηελ εθπαίδεπζε παηδηώλ κε ΜΓ είλαη ε ζαθήο δηδαζθαιία, ε ρξήζε 

εληζρύζεσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη δηδαζθαιία ζηξαηεγηθώλ κάζεζεο (Rowe, 2006). 

Παξάιιεια, ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε ζαθήο θαη άκεζε δηδαζθαιία γλώζεσλ-

ζηόρσλ ή δεμηνηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο γλσξίδνπλ αλαιπηηθά ηη πξέπεη λα 

θάλνπλ, εμαζθνύληαη κε βάζε ηελ αλαηξνθνδόηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη έρνπλ επθαηξίεο 

γηα κεηέπεηηα εθαξκνγή. Ωο εληζρύζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζεσξνύληαη ηα 

δηαγξάκκαηα νξγάλσζεο, νη ζηξαηεγηθέο ιήςεο ζεκεηώζεσλ θαη νη κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο, 

ζαθώο θαζηζηνύλ πην πξνζβάζηκν ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ζε καζεηέο κε ΜΓ (Ρήγα & 

Ησαλλίδε, 2020). Δπνκέλσο, ε αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθώλ κάζεζεο βνεζνύλ ηνπο 

καζεηέο ζην λα θαζνδεγνύλ ηνλ εαπηό ηνπο κε επηηπρία θαη λα μεπεξλνύλ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ.  

Αλακθηζβήηεηα, ε πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο δηδαζθαιίαο είλαη θαηαιπηηθόο παξάγνληαο 

ζηελ εθπαίδεπζε ελόο καζεηή κε  ΜΓ (Heward, 2011, ζει.187). Πην εηδηθά, ζύκθσλα κε 

ηνπο Elliott et al. (2008, ζει. 742-743): Ζ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη δε καζεηώλ κε 

ΜΓ ρξήδεη ζαθήλεηα καζήκαηνο, πνηθηινκνξθία ζηηο δηδαθηηθέο κεζόδνπο, πξνζαλαηνιηζκό 

ζην έξγν θαη ελεξγό εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, έπαηλν ησλ καζεηώλ θαη 

αλαζηνραζκό. Ο ζρεδηαζκόο ηεο δηδαζθαιίαο απαηηεί θαζαξά δηαηππσκέλνπο ζηόρνπο, νη 

νπνίνη ζα δίδνπλ λόεκα ζηε κάζεζε θαη ζα παξέρνπλ έλα πιαίζην πξνγξακκαηηζκνύ, 

παξάδνζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο. Δπηπξόζζεηα, νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

βαζίδνληαη ζηελ άκεζε, έκκεζε ή δηεξεπλεηηθή δηδαζθαιία. Ωζηόζν, είλαη ζεκαληηθό ε 

δηδαζθαιία λα είλαη ζπκβαηή ηόζν κε ηνπο ζηόρνπο όζν θαη κε ηα δηαζέζηκα πιηθά. Σέινο, ε 

ρξήζε επαίλνπ απνηειεί ηζρπξό εξγαιείν ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο θαη ελίζρπζεο ηνπ 

καζεηή.  

Δπίζεο, είλαη ζθόπηκν λα ζεκεηώζνπκε όηη ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε καζεηώλ κε ΜΓ 

κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί από ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε (Riga, Anastassiou & Andreou, 2017). 

Ωο εθ ηνύηνπ, εζηηάδνπκε ζε ζηξαηεγηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία, όπσο 

νπηηθναθνπζηηθή παξνπζίαζε ελλνηώλ, δηδαζθαιία ππνβνεζνύκελε από Ζ/Τ πξνθεηκέλνπ ν 

καζεηήο λα  νηθεηνπνηείηαη γλσζηηθά ηε δηδαθηηθή ύιε (π.ρ. ινγηζκηθό εμάζθεζεο, concept 

maps), ρξήζε θαη αλαθάιπςε ηεο κάζεζεο κέζσ ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ θαη ηεο εηθνληθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο (Riga & Papayiannis, 2015).  

ην πιαίζην απηό, ε γλώζε ηεο δηδαθηέαο ύιεο απνηειεί ζεκειηώδεο ζηνηρείν ελόο 

απνηειεζκαηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ. Παξάιιεια, θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν ηνληζκόο ησλ βαζηθώλ 

ελλνηώλ κηαο δηδαθηηθήο ελόηεηαο ή ελόο καζήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο 
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(πξβι. Αλδξεαδάθεο, Καδηαλάθε, 2010; Οηθνλνκίδνπ, ρ.ρ.). Πην ζπγθεθξηκέλα (Elliott et al., 

2008) ζηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη θπξίσο ζηελ αλάγλσζε, σο βαζηθέο έλλνηεο 

ζεσξνύληαη ε θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ε αιθαβεηηθή θαηαλόεζε. Αληίζηνηρα, ζηα 

καζεκαηηθά, βαζηθέο έλλνηεο είλαη νη αλαινγίεο, ν ππνινγηζκόο, ην εκβαδόλ θαη ηα 

θιάζκαηα. Ζ απνηειεζκαηηθή παξάδνζε ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ απαηηεί μεθάζαξε ζηξαηεγηθή, 

δηαβαζκηζκέλε πξνζέγγηζε θαη νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε, θαζώο θαη δνκεκέλεο ζπλεδξίεο 

αλαζθόπεζεο. Οη ζπλεδξίεο αλαζθόπεζεο ηεο ύιεο εκπεξηέρνπλ αζξνηζηηθή παξνπζίαζε 

πιεξνθνξηώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο, θαηαλεκεκέλε εμάζθεζε κεηαμύ λέαο θαη παιηάο 

δηδαθηηθήο ύιεο, εμάζθεζε ζε πνηθίια παξαδείγκαηα θαη εμάζθεζε ζηελ ηαρύηεηα ρξόλνπ. 

Σέινο, νη δξαζηεξηόηεηεο θαη νη εξγαζίεο γηα ην ζπίηη απνηεινύλ βαζηθό κέξνο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο, δηόηη βνεζνύλ ηνπο καζεηέο λα αλαθαιύςνπλ ηα δπλαηά θαη 

αδύλαηα ζεκεία ηνπο θαη λα βειηηώζνπλ ηηο επηδόζεηο ηνπο.  

Πξνθεηκέλνπ ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζπζηήλεηαη ε νξγάλσζε 

ηεο δηδαζθαιίαο λα αθνινπζεί ηξεηο βαζηθνύο άμνλεο κε ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο ηνπο. 

Απηνί είλαη: 1. Ζ εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο 2. Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή 3. Ζ 

νξγάλσζε ηνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο. Ωζηόζν, πξηλ από ηε δεκηνπξγία νπνηνπδήπνηε 

πξνγξάκκαηνο ή δηεπθόιπλζεο είλαη αλαγθαίν λα εληνπηζηνύλ ηα ειιείκκαηα ηνπ καζεηή. 

3. Δληαμηαθή εθπαίδεπζε: θαιέο πξαθηηθέο  

ύκθσλα κε ηνλ Αγαιηώηε (2011), ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαζνξίδεηαη 

ζεκαληηθά από ηελ νξζόηεηα αιιά θαη ην βαζκό ησλ πνηθίισλ απνθάζεσλ θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο εληόο θαη εθηόο ζρνιηθήο ηάμεο, όπσο νη 

απνθάζεηο γηα ηελ επηινγή ησλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

γλώζεσλ ηνπ καζεηή θαη ηελ θνηλσληθή κνξθή νξγάλσζεο ηεο ηάμεο. Ζ απαηηεηηθή 

δηαδηθαζία ιήςεο δηδαθηηθώλ απνθάζεσλ γίλεηαη αθόκε πην απαηηεηηθή, όηαλ αλαθεξόκαζηε 

ζε καζεηέο κε δπζθνιίεο κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο, δειαδή ζε καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ ηδηαηηεξόηεηα ζηε ιήςε δηδαθηηθώλ απνθάζεσλ γηα ηνπο καζεηέο 

απηνύο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ε δηδαζθαιία απνζθνπεί ζηα ίδηα  επηηεύγκαηα πνπ αθνξνύλ 

όινπο ηνπο καζεηέο, σζηόζν ρξήδεη ηξνπνπνίεζεο θαη πξνζαξκνγήο βάζεη ησλ κε ηππηθώλ 

ηξόπσλ γλσζηηθήο θαη ςπρνθνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. ην πιαίζην απηό, νη επαγγεικαηίεο θαη ιεηηνπξγνί εηδηθήο αγσγήο είλαη ζθόπηκν λα 

αλαδεηνύλ πνιιέο θαη ζεκαληηθέο δηδαθηηθέο απνθάζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο γηα καζεηέο κε δπζθνιίεο 

κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο κέζα από δηεζλή δίθηπα ζπλεξγαζίαο θαη ζρνιηθήο ζπκπεξίιεςεο 

(https://inclusiveschools.org/category/resources/inclusion-basics/). 

Δηδηθόηεξα, γηα λα απμεζνύλ νη επθαηξίεο ππνζηήξημεο καζεηώλ κε ΜΓ θαη κε ζηε γεληθή 

ηάμε, ζήκεξα γίλεηαη ιόγνο γηα πξνζεγγίζεηο, όπσο Καθολικόρ Σσεδιαζμόρ ή Σσεδιαζμόρ για 

Όλοςρ, Τποποποιήζειρ και Πποζαπμογέρ ηηρ Γιδαζκαλίαρ, Γιαθοποποιημένη Γιδαζκαλία και 

Υποζηηπικηική ηεσνολογία, αιιά θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο όπσο ε ενίζσςζη ηων γνωζηικών και 
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ζςναιζθημαηικών σαπακηηπιζηικών, η ενίζσςζη μαθημαηικών δεξιοηήηων και ηηρ καηανόηζηρ 

ζηιρ θςζικέρ επιζηήμερ, η ενίζσςζη ηος γπαπηού λόγος με ηην παπάλληλη αξιοποίηζη 

διαδικαζηικών διεςκολύνζεων καθώρ και ηηρ αναγνωζηικήρ εςσέπειαρ (Παληειηάδνπ & 

Αλησλίνπ, 2008).  

Πην αλαιπηηθά, ζε έλα πιαίζην θαιώλ πξαθηηθώλ εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο κπνξνύκε λα 

αλαθέξνπκε ηα εμήο: Ο Καζνιηθόο ρεδηαζκόο (Universal Design for Learning – UDL) 

βαζίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο γηα ηνλ ζρεδηαζκό κηαο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο (Connell et al., 

1997, όπσο αλαθ. ζην: Σδηβηλίθνπ, 2015, ζει. 109): πνηθηιία θαη επειημία ζηνπο ηξόπνπο 

παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηεο εκπινθήο ησλ καζεηώλ, ελαιιαθηηθέο επηινγέο 

έθθξαζεο, ζαθήλεηα θαη επρξεζηία, αλνρή ζηα ιάζε, ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζσκαηηθήο 

πξνζπάζεηαο, θαηαιιειόηεηα ησλ κεγεζώλ θαη δηεπθνιπληηθνί ρώξνη. 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ηηο ειάζζνλεο πξνζαξκνγέο ηεο δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλνληαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ, ηεο κεζόδνπ θαη ηνπ πιηθνύ. Γηα παξάδεηγκα, 

αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ, ν εθπαηδεπηηθόο αλαζέηεη ζηνπο 

καζεηέο ηε ζύλζεζε θεηκέλνπ κε πέληε λέεο ιέμεηο, ελώ ζηνλ καζεηή κε ΜΓ ηνπ δίδεη ηελ 

επθαηξία λα επηιέμεη ηξεηο από ηηο πέληε λέεο ιέμεηο. Αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε 

κεζόδνπ, ν εθπαηδεπηηθόο αλαζέηεη αηνκηθέο εξγαζίεο ζε όινπο ηνπο καζεηέο ζηελ έθζεζε-

«ζθέθηνκαη θαη γξάθσ» θαη νκαδηθή εξγαζία ζε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο κε θαη 

ρσξίο ΜΓ, ππνβνεζνύκελε απ’ απηόλ. Αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνύ 

πιηθνύ, επηιέγεη ηηο ζεκαληηθόηεξεο αζθήζεηο ζε έλα κάζεκα, πξνζζέηεη ζηνηρεία (π.ρ. 

ερεηηθά ληνθνπκέληα, εηθόλεο, θ.ιπ.) ή δεκηνπξγεί πεξηζζόηεξεο αζθήζεηο γηα  πεξηζζόηεξε 

εμάζθεζε ηνπ καζεηή (Σδηβηλίθνπ, 2015, ζει. 117-118). 

ηηο κείδνλεο πξνζαξκνγέο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, νη 

ηξνπνπνηήζεηο γίλνληαη ζην πιαίζην ηεο παξάιιειεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ παξάιιεισλ 

δηδαθηηθώλ ζηόρσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνύληαη ζην ίδην πεξηερόκελν ησλ 

γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ/ καζεκάησλ κε ηνπο καζεηέο ηεο γεληθήο ηάμεο, πξνζαξκόδνληαο 

όκσο ηελ ελλνηνινγηθή απαίηεζε ηνπ καζήκαηνο ζε ρακειόηεξν επίπεδν, π.ρ. απινπνίεζε 

ιεμηινγίνπ ρσξίο λα αιινηώλεηαη ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, κέζα από ηελ 

επειημία ησλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ (π.ρ. ιηγόηεξε νξζνγξαθία γηα ην ζπίηη, πξνθνξηθή 

αμηνιόγεζε αληί ησλ γξαπηώλ, κηθξή νκαδνπνίεζε καζεηώλ θ.ά.), δηεπθνιύλεηαη ε 

ζπκκεηνρή θαη δηεπξύλεηαη ε έληαμε παηδηώλ κε ΜΓ. Τπνζηεξηθηηθό ξόιν κπνξεί λα παίμεη 

θαη ε πξνζαξκνζκέλε ηερλνινγία (π.ρ. Ζ/Τ, ρξσκαηηζηνί ππνγξακκηζηέο, ειεθηξνληθέο 

ζπζθεπέο θαη e-book, θ.ά.) ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Σδηβηλίθνπ, 2015, ζει. 118-119, 132). 

Δπηπξόζζεηα, είλαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί ε ζεκαζία ησλ δηαδηθαζηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ πξνζπάζεηα πξναγσγήο ηεο ηθαλόηεηαο 

παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπγγξαθηθώλ θαη κεραληζηηθώλ ηθαλνηήησλ 

ησλ καζεηώλ (παληηδάθεο, 2005). Οη δηαδηθαζηηθέο δηεπθνιύλζεηο παξέρνπλ νδεγίεο θαη 

λύμεηο ζην καζεηή πνπ βνεζνύλ ζηελ παξαθνινύζεζε θαη έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

γξαθήο, θαζώο θαη ζηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ, ζε όια ηα ζηάδηα παξαγσγήο 

γξαπηνύ ιόγνπ (ζρεδηαζκόο, θαηαγξαθή, επαλέιεγρνο). Πεξηιακβάλνπλ λνεηηθνύο ράξηεο, 
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κλεκνληθά βνεζήκαηα κε ηε κνξθή αθξσλπκίσλ, θύιια εξγαζίαο-νδεγνύο, θιείδεο 

απηνειέγρνπ, θάξηεο κε εξσηήζεηο & λύμεηο γηα θάζε ζηάδην ζπγγξαθήο. Οη δηαδηθαζηηθέο 

δηεπθνιύλζεηο βαζκηαία πξέπεη λα απνζύξνληαη, ζην πιαίζην ηεο θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο, 

ώζηε λα πξνάγεηαη ζηαδηαθά ε ζπγγξαθηθή -καζεζηαθή απηνλνκία ηνπ καζεηή (Bereiter & 

Scardamalia, 1987· Englert, 2009· Graham & Perin, 2007, όπ. αλαθ. ζηελ Πξίληεδε & 

Πνιπρξόλε, 2016; παληηδάθεο, 2005). 

Σέινο, ην πιαίζην παξέκβαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη ζεκαληηθό λα ζηεξίδεηαη ζε α) 

Θεσξίεο κάζεζεο θαη ζε β) Δξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπ. Δηδηθόηεξα, όπσο ζηηο ηαηξηθέο επηζηήκεο έηζη θαη ζηηο 

αλζξσπηζηηθέο, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ή κε κηαο παξέκβαζεο θξίλεηαη βάζεη επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλσλ ελδείμεσλ/απνδείμεσλ. Με ηνλ όξν «επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο 

παξεκβάζεηο» ελλννύκε κεζόδνπο θαη παξεκβάζεηο ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε 

ζύκθσλα κε ηα ζύγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ νπνίσλ έρεη 

ειεγρζεί εξεπλεηηθά (Σδηβηλίθνπ, 2015). 

πκπεξαζκαηηθά, ε ζρεδίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο είλαη ζεκαληηθό 

λα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα γηα παηδηά κε ΜΓ. Οη 

δξαζηεξηόηεηεο ρξεηάδεηαη λα αληαπνθξίλνληαη ζην καζεζηαθό πξνθίι ηνπ καζεηή θαη νη 

ζηόρνη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλνη, επηρεηξώληαο λα αληηκεησπηζηνύλ νη θπξηόηεξεο ειιείςεηο 

ηνπ. Αθόκε, βαζηθό κέιεκα απνηειεί ν ζηαδηαθά κεησκέλνο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε 

θάζε δξαζηεξηόηεηα, κε ζηόρν ηελ απηνλόκεζε ηνπ παηδηνύ. Ο εθπαηδεπηηθόο δύλαηαη κέζα 

από κνληεινπνηεκέλα παξαδείγκαηα λα ζπκβάιεη ζηελ εθκάζεζε ζηξαηεγηθώλ, ώζηε λα ηηο 

θαηαλνήζεη θαη λα ηηο εθαξκόζεη ν καζεηήο. Παξέρεηαη, ηέινο, ζπζηεκαηηθή 

αλαηξνθνδόηεζε θαη ζπλερήο επηβξάβεπζε ζηνλ καζεηή, ζηνηρεία απαξαίηεηα θαηά ηε 

δηδαζθαιία αηόκσλ κε ΜΓ. 

πκπεξάζκαηα  

Aλαθεθαιαηώλνληαο, ππάξρνπλ πνιινί καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ΜΓ. Σα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζπληζηνύλ ηε 

κεγαιύηεξε θαηεγνξία εηδηθήο αγσγήο θαη παξά ηελ επαξθή λνεκνζύλε παξνπζηάδνπλ 

ειιείκκαηα επίδνζεο ζε αθαδεκατθέο θαη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ελδπλάκσζή ηνπο είλαη βαζηθή ζπληζηώζα κηαο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ζρνιηθήο 

ζπκπεξίιεςεο ππό ηελ νπηηθή γλσζηηθώλ, ήπησλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ (Riga, Ioannidi 

& Papayiannis, 2021). 

 Ζ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο δηδαζθαιίαο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο θαη πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη από ζαθή δηδαζθαιία, ρξήζε εληζρύζεσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ (δηαγξάκκαηα 

νξγάλσζεο, κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο, ζεκεηώζεηο, θ.ιπ.) θαη θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθώλ 

κάζεζεο, νη νπνίεο νδεγνύλ ηνπο καζεηέο ζε επηηπρή έξγα. Ζ ζαθήο δηδαζθαιία είλαη άκεζε 

ζε επίπεδν γλώζεο-ζηόρνπ-δεμηόηεηαο.  
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Οη πξνζαξκνγέο ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ αμηνιόγεζε κε βάζε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη απαξαίηεηεο, θαζώο νη καζεηέο βιέπνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ, έρνληαο επθαηξίεο 

εμάζθεζεο, αλαηξνθνδόηεζεο θαη εκπέδσζεο ηεο ύιεο ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ. Όπσο 

ζεκεηώλεηαη, ε αληηκεηώπηζε ησλ ΜΓ θαη ε δηακόξθσζε ηεο δηδαζθαιίαο κε βάζε ηε 

δηδαθηηθή αμηνιόγεζε αλαδεηθλύνπλ ηνλ άθξσο ζεκαληηθό ξόιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ, νη 

νπνίνη έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή δπλαηόηεηα λα αιιάμνπλ ηελ πνξεία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηνπο. 

Δίλαη νη κόλνη πνπ δηαζέηνπλ ηελ θαζνιηθή εηθόλα ηεο κάζεζήο ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη 

κέζα από πνιιαπιέο καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο. Δίλαη απηνί πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο πξνζαξκνγέο ηεο 

δηδαζθαιίαο (Παληειηάδνπ, Παηζηνδήκνπ, 2007-2013, ζει. 311).  

Σέινο, ζρεηηθά κε ηηο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο παξέκβαζεο αλαδεηθλύεηαη ε αλάγθε 

δηεμαγσγήο πεξηζζόηεξσλ κειεηώλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα πνηθίισλ κνληέισλ 

εθπαίδεπζεο/παξέκβαζεο (ηδηαίηεξα γηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο) θαζώο ε ζεκαζία 

ζαθέζηεξεο δηεξεύλεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ηνπ είδνπο ηεο παξέκβαζεο θαη ησλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ δπζθνιηώλ (δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη απνηειεζκαηηθέο γηα 

δηαθνξεηηθά παηδηά).  
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