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∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ  

 
Απο τον: ∆ηµήτρη Καρδαράκο,  
Σχολικό Σύµβουλο Α/θµιας Εκπαίδευσης Πειραιά 
 

Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ 
ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ  
 
 
Μολονότι στην περίπτωση των µαθησιακών δυσκολιών οι ειδικοί 
επικεντρώνονται συνήθως στα προβλήµατα που σχετίζονται µε τα σχολικά 
επιτεύγµατα του παιδιού, στην πραγµατικότητα τα άτοµα αυτά πλήττονται 
σε όλες τις πλευρές της καθηµερινής τους ζωής, όπως οι παρακάτω:  
 
- Οι σχέσεις µε συνοµηλίκους (έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, προβληµατική 
επικοινωνία, αλληλεπίδραση, προβλήµατα στη δηµιουργία & διατήρηση των 
σχέσεων)  
 
- Οι σχέσεις µε τα µέλη της οικογένειας (Ιδιαίτερα στρεσσογόνα εµπειρία για 
τους γονείς. Κατηγορούνται από τους εκπαιδευτικούς σαν «υπερπροστατευτικοί 
και υπερβολικοί στις αντιδράσεις τους». Η επιτρεπτικότητα-αυστηρότητα συχνή 
αιτία προστριβών ανάµεσα στο ζευγάρι. Η δυσκολία -άρνηση- των γονέων 
να δεχτούν ότι το παιδί τους έχει κάποια δυσχέρεια συχνά τους οδηγεί στο 
να αναζητήσουν τον ειδικό που θα τους διαβεβαιώσει πως το παιδί είναι 
φυσιολογικό. Ζητώντας απαντήσεις στα «γιατί» που τους βασανίζουν συχνά 
θυµώνουν ή νιώθουν ενοχές. Ο θυµός στρέφεται εναντίον των εκπαιδευτικών, η 
ενοχή µπορεί να οδηγήσει στην κατάθλιψη, ή στην ανάγκη να 
υπεραναπληρώσουν το χαµένο έδαφος «δίνοντας όλο τον εαυτό τους» στο παιδί, 
ενισχύοντας όµως έτσι την εξάρτηση και παθητικοποίηση του παιδιού. Έτσι 
δηµιουργείται ένας κύκλος συµπεριφοράς: όσο πιο πολύ εξαρτάται το παιδί από 
τούς γονείς, τόσο πιο πολύ οι γονείς αισθάνονται την ανάγκη να κάνουν 
πράγµατα για το παιδί, και όσο ο γονιός κάνει πράγµατα αντί να τα κάνει το παιδί, 
αυτό γίνεται ακόµα πιο εξαρτηµένο από τους γονείς του. ∆υσκολίες 
αντιµετωπίζουν και τα αδέρφια: ανησυχούν µήπως είναι «κολλητικό», κάποια 
νιώθουν ανακούφιση που δεν έχουν το πρόβληµα και µετά νιώθουν ενοχές για τις 
σκέψεις τους, θυµώνουν για την «ιδιαίτερη» µεταχείριση που απολαµβάνουν τα 
αδερφάκια τους µε τη µαθησιακή δυσκολία, µερικά προσβάλλονται και 
ενοχλούνται από τη συµπεριφορά του αδερφού ή της αδερφής τους)  
 
- Η αυτο-εικόνα και η αυτοπεποίθηση στην ικανότητά τους να χειρισθούν 
καθηµερινές καταστάσεις  
 
- Η ικανότητα τους στα σπορ, το χορό (λόγω περιορισµένης λεπτής ή/και 
αδράς κινητικότητας και οπτικο-κινητικού συντονισµού  
 
- Η συναισθηµατική τους προσαρµογή (συναισθηµατικά & συµπεριφορικά 
προβλήµατα):  
 
> Αντίδραση αποφυγής (σαν τρόπος αντιµετώπισης του άγχους που συνοδεύει τις 
αρνητικές εµπειρίες και µαταιώσεις)  
 
> Παλινδρόµηση σε πρώιµα στάδια της ανάπτυξης (ανώριµη, «µωρουδίστικη» 
συµπεριφορά)  
 
> Ανάπτυξη φοβικών αντιδράσεων (σχολική άρνηση, φοβία προς ένα συµµαθητή, 
κ.λ.π.)  
 
> Σωµατικά παράπονα (στοµαχόπονοι, κράµπες, πονοκέφαλοι, διάρροια, συχνή 
ενούρηση)  
 
> Υποχονδριακές αντιδράσεις (εντεινόµενη πεποίθηση ότι κάτι δεν πάει καλά µε 
το σώµα µου)  
 
> Παρανοϊκές ιδέες (προβάλλει το παιδί τα δικά του συναισθήµατα και σκέψεις σε 
άλλους: δασκάλους, συµµαθητές, βιβλία, θρανία, τα πάντα συνωµοτούν εναντίον 
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«Αναπηρία» και φυσική 
δραστηριότητα, ∆ρ. ∆. 
Κουτσούκη,  
Συνέντευξη ως Πρόεδρος 
ΤΕΦΑΑ 

Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Α. 
 Σύλλογος Ειδ. Αγωγής, 
Ιδρυση, Σκοποί 

Κώδικας Ηθικής και 
∆εοντολογίας 

∆ΕΠΠΣ & ΑΠΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
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∆ιαθεµατικό, Αναλυτικό 
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∆ιαθεµατικό Παιδιών µε 
κινητικές αναπηρίες 
(Νηπιαγωγείο) 

∆ιαθεµατικό 
Προσαρµοσµένης Φ.Α. 
(Νηπιαγωγείο) 

∆ιαθεµατικό, Αναλυτικό 
Πρ. Γλώσσας Παιδιών µε 
κινητικές αναπηρίες 
(Νηπιαγωγείο) 

Νέες αντιλήψεις για ΑΜΕΑ

Φυσική Αγωγή για παιδιά 
µε Αυτισµό 

Ειδική Φ.Α. στο κέντρο 
ΕΛΕΠΑΠ 

Απασχόληση

Ισα ∆ικαιώµατα, Νοµική 
Κατοχύρωση  

Χρήσιµη Νοµολογία

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΜΕΑ

Ιστορική Αναδροµή Ειδικής 
Αγωγής στην Ελλάδα 
(µέχρι 1970) 

Ιστορική Αναδροµή Ειδικής 
Αγωγής (από το 1970 
µέχρι σήµερα) 

Σχολεία Ειδικής Αγωγής 

Πρωτοβάθµια 

∆ευτεβάθµια

Ωρολόγια προγράµµατα 
των σχολικών µονάδων 
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Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης 

Βιβία Ειδικής Αγωγής 
Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης 

Προϋποθέσεις, διαδικασία 
και τρόπος παροχής 
εκπαίδευσης στο σπίτι 

Παράγοντες οι οποίοι 
επηρεάζουν την 
ενσωµάτωση µαθητών µε 
ειδικές ανάγκες στα 
κανονικά σχολεία 

Νόµος 2817/2000 
(Εκπαίδευση Ατόµων µε 
Ειδικές Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες) 
Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-
11, 12-18

Κ.∆.Α.Υ. 
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του)  
 
> Η χρήση της διάγνωσης σαν δικαιολογία για παθητική στάση στα προβλήµατα 
(π.χ. «δεν λειτουργεί καλά το µυαλό µου και δεν µπορώ να το διαβάσω..»)  
 
> Κατάθλιψη (όταν το παιδί δεν καταφέρνει να αναπτύξει άλλου είδους άµυνες. 
Μπορεί να εκδηλωθεί ως ευερεθιστότητα και επιθετικότητα, αυτο-καταστροφικές 
ή αυτοκτονικές τάσεις, αυστηρή αυτοκριτική, αυτοτιµωρία, απόσυρση)  
 
> Χαµηλή αυτο-εικόνα  
 
> Παθητικότητα-επιθετικότητα (ως ένας τρόπος να χειρισθεί το παιδί τον θυµό 
του: π.χ. το παιδί παίζει µε τα ρούχα του µέχρι να ο γονιός να εξοργιστεί µαζί 
του. Τότε τον κοιτάει µε απορία και του λεει: «γιατί θύµωσες , δεν έκανα τίποτα») 
 
 
> Παθητικότητα-εξάρτηση (Η αρχική αποφυγή αποτυχιών και δυσάρεστων 
συναισθηµάτων από το παιδί γίνεται τρόπος ζωής. Αποφεύγει να παίρνει 
πρωτοβουλίες και να συµµετέχει, σε παιχνίδια, σχέσεις, µαθήµατα, συζητήσεις, 
κ.λ.π.)  
 
> Κάνει τον «Κλόουν» (είναι ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος να ελέγξει το παιδί τα 
συναισθήµατα ανικανότητας που το διακατέχουν και να µεταµφιέσει την έλλειψη 
αυτοπεποίθησης και την µελαγχολία του. Κάνοντας τον κλόουν είναι σαν να λεει: 
«εσείς µπορείτε να µε κοροϊδεύετε, αλλά στην πραγµατικότητα εγώ διάλεξα να 
κάνω τον κλόουν!»  
 
> Ανεξέλεγκτη παρορµητικότητα (κυρίως σε παιδιά που συνδυάζουν µαθησιακές 
δυσκολίες µε σύνδροµο ελλειµµατική προσοχής-παρορµητικότητας. Συνήθως 
δρουν χωρίς να σκεφτούν. Μπορεί να κλέψουν, να βρέξουν το κρεβάτι τους, να 
ανάβουν φωτιές, να τρωνε ασταµάτητα)  
 
> Στην εφηβεία, πολλά από αυτά τα παιδιά, εάν δεν βοηθηθούν µπορεί να γίνουν 
παραβάτες του νόµου, ή/και να αποβάλλονται από το σχολείο (εναντιωµατική-
αντικοινωνική συµπεριφορά). 

(Πηγή: Γρηγόρης Βασιλειάδης, M.Sc., Ph.D. (can.)  
Συµβουλευτικός Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής  
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε στο internet την ιστοσελίδα:  

http://www.sitemaker.gr/gvassiliades ) 
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 Κανονισµός λειτουργίας 
των Κέντρων ∆ιάγνωσης, 
Αξιολόγησης και 
Υποστήριξης (Κ.∆.Α.Υ.) 
των Ατόµων µε Ειδικές 
Ανάγκες και καθορισµός 
των καθηκόντων και 
υποχρεώσεων του 
προσωπικού αυτού 

ΠΙΝΑΚΑΣ των Κ.∆.Α.Υ. σε 
όλη την Ελλάδα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ 
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 

(∆εν υπάρχει σχέση των 
παιδιών µε Μ.∆. µε τα παιδιά 
µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες που παρουσιάζουν 
στοιχεία Μαθησιακών 

∆υσκολιών) 

Εισαγωγή, ∆ΑΙΑΣΒΤΕΟ!

Μ.∆. στο Ολοήµερο 
Σχολείο

Μ.∆. τι φταίει;

Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες 
στην Σχολική Ηλικία.

Μ.∆. επίδραση στη 
καθηµερινή ζωή

∆ΥΣΛΕΞΙΑ

Ορισµός, Συµπτώµατα

Ορισµός (Βρετανικό 
Ινστιτούτο ∆υσλεξίας) 

Κοινά Χαρακτηριστικά και 
Προειδοποιητικές ενδείξεις 

Συµβουλές για 
εκπαιδευτικούς από τον 
Alan Sayles, πρόεδρο Ευρ. 
Συνδέσµου ∆υσλεξίας 

Σχέση µε ∆ιάσπαση 
Προσοχής

Μορφές, Αίτια

Μύθος Πραγµατικότητα 

∆ιαταραχές Γραφής 

∆υσλεξία κ΄Πληροφορική

Προς ∆ασκάλους, 
Καθηγητές, Τρόποι 
Εξέτασης Μαθητών 

Τρόπος εξέτασης 
δυσλεξικών 
µαθητών/τριών 

Συµβουλές προς Γονείς 

Μυστικά προς Γονείς 

Επίδραση Μαθ. ∆υσκολιών 
στη ζωή του παιδιού 

∆ιάσηµοι ∆υσλεξικοί 

Συνέδριο ∆υσλεξίας

Η Εκπαίδευση θεραπεύει 

Το γονίδιο της δυσλεξίας?

ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  
(ADHD)

Παγκόσµια ∆ιάγνωση µε 
το Τεστ Παυλίδη

Τι είναι Υπερκινητικότητα - 
∆ιαταραχή Ελλειµατικής 
Προσοχής

Υπερκινητικότητα και 
Φυσική Αγωγή

Ποσοστά 
Υπερκινητικότητας στην 
Ελλάδα
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∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 
 

Γρίφοι 
Γνωµικά  
Παροιµίες 
Αινίγµατα 

και άλλα πολλά 
 
 

-------  ο ο ο ------ 

Γρίφοι, Γνωµικά, Παροιµίες, 
Αινίγµατα, Ηµερολόγιο, Εορτές, 
Αριθµοµηχανή, Μουσική, Σωστό 
- Λάθος, Σαν σήµερα, jokes 
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