
1 

 

 Στρατηγικές των εκπαιδευτικών και μαθησιακές δυσκολίες 

Οι μαθησιακές δυσκολίες στα παιδιά είναι ένα φαινόμενο που υφίσταται εδώ και πολλά 

χρόνια όμως τα τελευταία έχει αναγνωριστεί και έγινε αποδεκτό. Διάφορες ομάδες 

ειδικών, όπως ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί λειτουργοί, προσπαθούν να 

αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο ζήτημα ώστε να γίνει η εκπαιδευτική διαδικασία 

ευχάριστη για κάθε μαθητή. 

Σκοπός είναι τα παιδιά που εμφανίζουν κάποια μαθησιακή δυσκολία να 

αντιμετωπιστούν με ειδική μεταχείριση από τους εκπαιδευτικούς χωρίς όμως αυτό να 

οδηγήσει στο στιγματισμό τους. Η αποφυγή των χαρακτηρισμών και οι «ετικέτες» στα 

παιδιά είναι το πρώτο μέλημα των ειδικών, οι οποίοι προτιμούν να θεωρούν πως απλά 

ο καθένας έχει τις δικές του ανάγκες και δυνατότητες. Ένα παιδί μπορεί να εμφανίσει 

κάποιου είδους μαθησιακή δυσκολία σε οποιοδήποτε στάδιο της μαθητικής του 

πορείας, ιδιαίτερα όταν συγκρίνεται με άλλους συμμαθητές του. 

Ένα παιδί μπορεί να θεωρηθεί λανθασμένα πως πάσχει από κάποιου είδους 

μαθησιακή δυσκολία όταν απλώς υστερεί σε σύγκριση με τα μέλη μιας ομάδας η οποία 

μπορεί να είναι εξαιρετικά ικανή, ή μπορεί απλά να αργεί στην κατανόηση ενός 

θέματος που μόλις αντιληφθεί να μπορέσει να το φέρει εις πέρας. Πέρα από αυτές τις 

περιπτώσεις, υπάρχει η πιθανότητα ένα παιδί να αδυνατεί μονίμως να ανταπεξέλθει 

στις υποχρεώσεις του και είναι σημαντική η πρώιμη ανίχνευση αφού έτσι η παρέμβαση 

είναι έγκαιρη και προλαμβάνονται τυχόν σοβαρότερες επιπλοκές. Ιδιαίτερη προσοχή 

χρειάζεται στην εφαρμογή των κατάλληλων παρεμβατικών προγραμμάτων σε παιδιά 

που πάσχουν από ασθένειες οι οποίες δεν μπορούν να θεραπευτούν, όμως μπορεί να 

υπάρξει μεγάλη βελτίωση στην κατάσταση του παιδιού (Καραμπατζάκη, 2005). 

Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει το σχολείο μόλις διαπιστωθεί πως ένα παιδί 

αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες είναι να ελέγξει πως κάτι τέτοιο όντως ισχύει, 

διεξάγοντας  ένα τεστ επίδοσης, ώστε να ανιχνευτούν πιθανές μαθησιακές δυσκολίες. 

Κατόπιν, ο μαθητής παραπέμπεται για διαφοροδιάγνωση στα εξειδικευμένα  κέντρα 

αξιολόγησης και υποστήριξης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ώστε να αξιολογηθεί από έμπειρο και 

εξειδικευμένο διεπιστημονικό προσωπικό. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ανήκει σε 

κατηγορία με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης και χαμηλές εκπαιδευτικές επιδόσεις, τότε 

έχει εκ φύσεως περιορισμένες νοητικές ικανότητες και είναι πολύ πιθανό να μην 
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καταφέρει να βρεθεί στο ίδιο επίπεδο με τους υπόλοιπους συμμαθητές του. Όσα παιδιά 

όμως ανήκουν στο μέσο όρο ή και πιο πάνω διανοητικά, τότε απλώς εμφανίζουν μια 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη η οποία πιθανόν οφείλεται σε περιβαλλοντικούς 

παράγοντες και με τη βοήθεια ειδικού μπορούν να εμφανίσουν βελτίωση. Οι πιο 

σημαντικοί από τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την επίδοση είναι: 

• τα σωματικά προβλήματα 

• τα προσωπικά προβλήματα 

• περιβαλλοντικά θέματα και 

• συγκινησιακά προβλήματα. 

Εκτός από τις διαδικασίες που συμβάλλουν στη μάθηση, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 

να γνωρίζει και τις κατάλληλες τεχνικές ώστε η μάθηση να φτάσει στο μέγιστο βαθμό 

και να διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες του παιδιού. Όταν η διδασκαλία γίνει με 

σωστό τρόπο, τότε κάνουμε λόγο για «διδασκαλία ακριβείας». Στη συγκεκριμένου 

τύπου διδασκαλία τονίζεται η ανάγκη για συνεχείς μετρήσεις και αξιολογήσεις της 

μάθησης ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να λαμβάνει ανατροφοδότηση για να 

αναπτύξει ή να τροποποιήσει κατάλληλα τις μεθόδους που χρησιμοποιεί (Μαρκοβίδης 

& Τζουριάδου, 1991). 

Σύμφωνα με τους Μαρκοβίδη και Τζουριάδου (1991), η διδασκαλία ακριβείας 

υποστηρίζει πως υπάρχουν τέσσερα ερωτήματα-κλειδιά που θα πρέπει να κάνει ο 

εκπαιδευτικός ώστε να πετύχει καλή διαχείριση: 

1. Έχει ανατεθεί στο μαθητή η σωστή εργασία από την άποψη των ικανοτήτων 

και των ενδιαφερόντων του; 

2. Ποιο επίπεδο επίδοσης θα πρέπει να αναμένεται από εκείνον; 

3. Μαθαίνει ο μαθητής; 

4. Τι πρέπει να γίνει αν ο μαθητής δεν μαθαίνει ή αν δεν μαθαίνει αρκετά γρήγορα; 

Όταν λείπει η μεθοδικότητα από τους εκπαιδευτικούς στην τήρηση αρχείων και 

στην αξιολόγηση της προόδου των μαθητών και της μεθοδολογίας που οι ίδιοι 

εφαρμόζουν τότε το έργο τους δυσκολεύεται τόσο για τους ίδιους όσο και για τους 

μαθητές. Θα πρέπει να υπάρχει οργάνωση από μέρους τους ώστε να δημιουργούν ένα 

περιβάλλον που θα είναι γόνιμο και αποτελεσματικό. 

Συνοψίζοντας όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

έχουν επαρκείς νοητικές ικανότητες όπως προκύπτει από τα τεστ νοημοσύνης, και η 
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δυσκολία έγκειται στα μαθησιακά επιτεύγματα. Οι στρατηγικές μάθησης μπορούν να 

κινητοποιηθούν μέσω συστημάτων εμπειρίας που μπορεί να επηρεάζουν το παιδί μέσω 

της καθημερινής έκθεσης του στο περιβάλλον, αλλά και από ειδικά προγράμματα 

εξάσκησης και εκπαίδευσης που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για την 

κινητοποίηση των στρατηγικών επεξεργασίας των πληροφοριών. 

Τη σημερινή εποχή δίνεται προσοχή στο κατά πόσο θα εμπλακεί ο μαθητής στην 

εκπαίδευση, τη συμμετοχή στον έλεγχο και γενικότερα στην όλη εκπαιδευτική 

διαδικασία. Οι στρατηγικές των εκπαιδευτικών μπορούν να φανούν μέσα από τέσσερις 

διαστάσεις (Βλαχοπαναγιώτη, 2005): 

1. Τη φύση και το περιεχόμενο της στρατηγικής που μαθαίνει το παιδί. Η στρατηγική 

που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να προκαλεί στο παιδί «καλύτερες» ιδέες και να το 

οδηγήσει σε καλύτερες γνωστικές ικανότητες. Τα βήματα της στρατηγικής θα 

δείχνουν στο παιδί το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσει ώστε να χρησιμοποιεί 

συγκεκριμένες στρατηγικές, οι οποίες θα βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στην 

μετέπειτα ανατροφοδότηση. Τα περιττά βήματα σε μια στρατηγική θα πρέπει να 

μη λαμβάνονται υπόψη. 

2. Το σχεδιασμό και την οργάνωση της στρατηγικής. Μια στρατηγική στην 

εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως το αρχικό επίπεδο 

πληροφοριών το οποίο θα πρέπει να προσδιοριστεί με ακρίβεια, Επίσης, στην 

παρέμβαση πρέπει να συμπεριληφθεί ένα σύστημα ανάκλησης για να γίνει πιο απλή 

η στρατηγική και η ερμηνεία. 

3. Τη χρησιμότητα της στρατηγικής. Οι στρατηγικές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν άμεσα και να φανούν χρήσιμες, μπορούν να αποθηκευτούν ώστε 

να χρησιμοποιηθούν σύντομα. 

4. Την εξάσκηση-εκπαίδευση στις στρατηγικές 

Η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές με ΜΔ προϋποθέτει την εφαρμογή 

ενός ευέλικτου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ), το οποίο μπορεί να 

προσαρμόζεται για να ικανοποιεί τις ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες.  

Όσον αφορά την τροποποίηση των ΑΠΣ, οι πλέον γνωστές, ερευνητικά 

τεκμηριωμένες πρακτικές (Mackay, 2001), είναι η σαφής διατύπωση των στόχων κάθε 

διδασκαλίας, η βήμα προς βήμα παρουσίαση της ύλης και γενικότερα η ανάλυση ενός 

έργου σε μικρότερα και απλούστερα κομμάτια, η συστηματική καταγραφή των 
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αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των μαθητών και η τροποποίηση της διδασκαλίας, η 

χρήση οργανογράμματος στην αρχή της διδασκαλίας, η υποδειγματική παρουσίαση 

μιας μαθησιακής διαδικασίας από τον εκπαιδευτικό και η δημιουργία ειδικών γωνιών 

μέσα στην αίθουσα με εκπαιδευτικά υλικά που επιτρέπουν την πρόσβαση στη μάθηση, 

μεμονωμένα ή σε ομάδες μαθητών. 

Η κατάλληλη προσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων έχει στηριχτεί σε 

μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών, εφόσον με τη 

χρήση τους μπορούν να καλυφθούν πολλές διδακτικές δραστηριότητες και να 

αμβλυνθούν οι συνέπειες βασικών δυσκολιών, όπως προσοχής και αντίληψης, ανάγκη 

για εξατομίκευση της άσκησης, για άμεση ανατροφοδότηση ή για συστηματική και 

διαρκή άσκηση( Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011). 
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