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Σημειώσεις  –  Α.Μ.Δ.Ε. 

Νικόλαος Νεράντζης, Φυσικός ΠΕ04.01  
 
 
 
 
 
Εισαγωγή 
 
  Η διάσταση ανάμεσα στην πραγματική σχολική απόδοση (actual achievement) ενός μαθητή και 
στη δυνατότητα που έχει για απόδοση (potential for achievement), θα οδηγήσει και στην διερεύνηση 
των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΕΕΑ) του, κατόπιν πρότασης που υποβάλλεται στο σύλλογο 
διδασκόντων από τον υπεύθυνο του τμήματος. Σε αυτή τη διαδικασία χρήσιμο εργαλείο αποτελεί το 
ΑΜΔΕ = Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών από Εκπαιδευτικούς. 
 
  Στόχος του ΑΜΔΕ αποτελεί η αρχική αναγνώριση εκείνων των μαθητών (8-15 ετών) που είναι 
πιθανόν να έχουν ΜΔ. Έτσι η (έγκαιρη, έγκυρη και αξιόπιστη) αναγνώριση πιθανών ΜΔ γίνεται στο 
πλαίσιο της καθημερινής σχολικής πράξης δίνοντας, παράλληλα, και χρήσιμες πληροφορίες σε μία 
πιθανή μελλοντική διαφορική διάγνωση.  
 
  Η ιδιαίτερη αξία του ΑΜΔΕ είναι ότι μπορεί να συμπληρωθεί από όλους τους εκπαιδευτικούς με 
βάση τη γνώση των μαθητών τους, επί των διδακτικών στόχων, καθώς τονίζει τη σημασία των 
εκτιμήσεων των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Στηρίζεται δε, στην 
ευρύτατα αποδεκτή και επιβεβαιωμένη επιστημονικά ικανότητα των εκπαιδευτικών να ανιχνεύουν 
τις Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) στους μαθητές με ασφάλεια και αξιοπιστία. Οι δεξιότητες που 
αξιολογούνται καλύπτουν τις περιοχές του γραπτού και προφορικού λόγου, της ανάγνωσης, του 
συλλογισμού και των μαθηματικών.  
 
  Μέσα από τη διαδικασία του ΑΜΔΕ, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα, από τη μία, 
να εστιάσουν σε συγκεκριμένες δεξιότητες, από την άλλη, να αναγνωρίσουν καλύτερα τις δυσκολίες 
των μαθητών και, επιπλέον, να ενημερώσουν έγκαιρα τους γονείς σε ανίχνευση πιθανών ΜΔ. 
 
  Το εργαλείο ΑΜΔΕ έχει να «επιδείξει» ‘υψηλή εσωτερική συνοχή των Κλιμάκων του’, ‘υψηλό 
βαθμό αξιοπιστίας’ και ‘υψηλή εννοιολογική, δομική, συγκριτική και συγκλίνουσα εγκυρότητα’. 
Συνεπώς αξιοποιείται με ασφάλεια στην ανίχνευση πιθανών ΜΔ μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 
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Βασικές Οδηγίες 
 
  Οι εκπαιδευτικοί εξοικειώνονται με το ΑΜΔΕ (το Φύλλο Εξέτασης, η Περιγραφή και ο Οδηγός 
βρίσκονται στο φάκελο Φ     ). 
 
  Ο εκπαιδευτικός που συμπληρώνει Κλίμακα (ή Κλίμακες) του ΑΜΔΕ πρέπει να γνωρίζει καλά το 
μαθητή για τον οποίο λαμβάνει χώρα η διερεύνηση των πιθανών ειδικών εκπαιδευτικών του 
αναγκών. Η γνώση του μαθητή αποτελεί «δικλείδα ασφαλείας» καθώς προβλήματα ακοής και 
όρασης, νοητική καθυστέρηση, ελλιπής φοίτηση, ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας πρέπει να 
αποκλεισθούν ως προς την ανίχνευση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η πιο βασική 
προϋπόθεση συμπλήρωσης του ΑΜΔΕ αποτελεί η καλή γνώση των ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών 
του μαθητή. 

 
  Κάθε Κλίμακα συμπληρώνεται μόνο από έναν εκπαιδευτικό. Για να συμπληρωθεί η εκάστοτε 
Κλίμακα, ο εκπ/κός στηρίζεται στην «μαθητική αποτύπωση» του μαθητή. Μπορεί να παρατηρήσει ή 
να «προκαλέσει» τη δεξιότητα του μαθητή για κάποια ερώτηση της Κλίμακας ή ακόμη να συζητήσει 
με άλλο διδάσκοντα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ίδιος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της Κλίμακας. 

 
  Η καταγραφή της συχνότητας των χαρακτηριστικών καταγράφεται δίχως να λαμβάνεται υπόψη η 
ηλικία ή η τάξη του μαθητή. Οι παράγοντες αυτοί έχουν «ενσωματωθεί» στη στάθμιση του ΑΜΔΕ. 
 
  * σελίδες 10 – 20 από την Περιγραφή του ΑΜΔΕ. 
 
 

[…] Η επαναλαμβανόμενη σχολική αποτυχία που βιώνουν οι 
μαθητής με ΜΔ τους οδηγεί στην πεποίθηση ότι η νοητική τους 
ικανότητα είναι πολύ χαμηλή και ότι η προσπάθειά τους είναι  
άχρηστη και μάταιη. Συνεπώς δέν προσπαθούν ιδιαίτερα σκληρά να 
επιτύχουν, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες συνεχόμενης 
αποτυχίας. Αυτό ενισχύει με τη σειρά του την πίστη των μαθητών με 
ΜΔ ότι οι νοητικές τους ικανότητες είναι εξαιρετικά χαμηλές, 
εγκαθιδρύοντας ένα φαύλο κύκλο ματαίωσης, αρνητικών 
συναισθημάτων και αποτυχίας. Οι μαθητές με ΜΔ αποδίδουν 
περισσότερο την αποτυχία τους στη χαμηλή τους ικανότητα και 
λιγότερο στην ανεπαρκή προσπάθεια.   […] 
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