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«Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και Προβλήματα Προσαρμογής 

κατά τη Μετάβαση στη Δευτεροβἀθμια Εκπαίδευση» 

 

Ευδοξία Παναγιωτίδου 

Ψυχολόγος Α’  ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θεσ/νίκης 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΔ 

 

Οι ¨Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ)¨ είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή 

ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και τη 

χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής 

ικανότητας. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του 

κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν καθ’ολη τη διάρκεια της ζωής. 

Γίνονται πρόδηλες με την απόκλιση ανάμεσα στην νοητική ικανότητα και τη μαθητική επίδοση, 

αποκλείοντας παράλληλα άλλες αιτίες (ελλιπής φοίτηση, πολιτισμική αποστέρηση, νοητική 

καθυστέρηση, προβλήματα όρασης, προβλήματα ακοής, κ.λπ.) (Hammill, 1990a)  

  

Ειδική κατηγορία των ΜΔ, όσον αφορά στην επεξεργασία του γραπτού λόγου αποτελούν οι  

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, 

δυσορθογραφία). Διακρίνονται, κατά DSM-IV, σε α) διαταραχή της ανάγνωσης, β) διαταραχή 

της γραπτής έκφρασης/γραφής , γ) διαταραχή των μαθηματικών.  

 

Σημαντικές παράμετροι του ορισμού είναι ότι: 

1. Οι ΜΔ αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, εκδηλώνονται δηλαδή με μια 

σειρά από δυσκολίες και χαρακτηριστικά που δεν είναι κοινά για όλα τα παιδιά. 

2. Οι ΜΔ έχουν οργανική αιτιολογία που είναι εγγενής και δεν είναι συνέπεια εξωτερικών 

παραγόντων (ελλιπής μελέτη, τεμπελιά, κτλ) 



2 

 

3. Οι ΜΔ εκδηλώνονται πάντα με σημαντικά προβλήματα στη μάθηση (Συχνά η επίδοση 

των παιδιών με ΜΔ είναι κατά δύο χρόνια τουλάχιστον χαμηλότερη από την 

αναμενόμενη) 

4. Οι ΜΔ γίνονται πρόδηλες με την απόκλιση στη νοητική ικανότητα και τη μαθησιακή 

επίδοση, οι δυσκολίες δηλαδή του παιδιού δεν συνάδουν με το φυσιολογικό νοητικό 

δυναμικό του. 

 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΔ 

 

 ΜΔ στην ανάγνωση: εντοπίζονται στην αποκωδικοποίηση, την ευχέρεια και την 

αναγνωστική κατανόηση. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου απαιτείται ο χειρισμός 

μακροσκελών κειμένων με πολλούς επιστημονικούς όρους (π.χ. βιολογία), οι 

περιορισμένες δυνατότητες αποκωδικοποίησης δεν τους βοηθούν να ανταπεξέλθουν 

στην ανάγνωση και την κατανόηση των πολυσύλλαβων και δύσκολων λέξεων που 

αναφέρονται σε σύνθετες και δυσνόητες έννοιες (Perfetti, 1986). H δυσκολία των 

εφήβων με ΜΔ να ανταπεξέλθουν σε τέτοιες ακαδημαϊκές καταστάσεις (με δεδομένα 

τα γνωστικά τους ελλείμματα) είναι σημαντική, με συνέπεια να διευρύνονται τα 

ακαδημαϊκά ελλείμματα γνώσεων που έχουν ήδη συσσωρευτεί από τα σχολικά χρόνια 

του δημοτικού. 

 ΜΔ στην παραγωγή γραπτού λόγου: αφορούν ορθογραφία, χρήση στίξης, διαχωρισμό 

γραμμάτων σε μικρά-κεφαλαία, λάθη φωνολογικού τύπου, μικρής έκτασης κείμενα με 

ατελές και φτωχό σε ιδέες περιεχόμενο κτλ. Συνήθως οι μαθητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης δεν αφιερώνουν χρόνο στον προγραμματισμό του γραπτού κειμένου, 

ξεκινούν τη συγγραφή ενός θέματος χωρίς σχεδιασμό και δεν θέτουν στόχους για την 

συγγραφή των ιδεών τους βάσει των απαιτήσεων του κειμένου και δεν αναπτύσσουν 

την κριτική τους σκέψη.  
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 ΜΔ στα μαθηματικά: Τα παιδιά με ΜΔ κατά την είσοδό τους στο Γυμνάσιο, μη έχοντας 

κατακτήσει μηχανισμούς και έννοιες (κατανόηση θεσιακής αξίας των αριθμών, πράξεις, 

προπαίδεια, κλάσματα) καλούνται να ανταπεξέλθουν σε πιο σύνθετες μαθηματικές 

λειτουργίες (επίλυση προβλημάτων με αφηρημένες έννοιες, αλγόριθμοι, γεωμετρία και 

γενικά στρατηγικές επίλυσης μαθηματικών έργων) 

 Δυσκολίες στην προσοχή. Τα παιδιά με ΜΔ δυσκολεύονται να μείνουν προσηλωμένα 

στο μαθησιακό έργο για πολύ ώρα, εμφανίζουν δυσκολίες επιλεκτικής προσοχής 

(Bender, 2004)-δεν επιλέγουν ορθά τι πρέπει να προσέξουν. Κατά την ηλικία των 12-13 

ετών, ηλικία όπου γίνεται η μετάβαση στο γυμνάσιο, σημειώνεται η πλέον δραστική 

αύξηση της ικανότητας προσοχής. Οι έφηβοι όμως με ΜΔ, οι οποίοι εμφανίζουν 

καθυστέρηση 2-3 ετών στις δεξιότητες προσοχής, δεν πραγματοποιούν αυτό το άλμα 

τη χρονική στιγμή που πρέπει, ενώ έχουν συγχρόνως την επιβάρυνση της μετάβασης 

στην επόμενη βαθμίδα. Έτσι στο γυμνάσιο, οι δυσκολίες τους και οι διαφορές τους από 

τους τυπικούς συμμαθητές τους μεγαλώνουν και επιτείνονται. 

 Δυσκολίες στο ρυθμό επεξεργασίας. Τα παιδιά με ΜΔ παρουσιάζουν αργό ρυθμό στην 

επεξεργασία των πληροφοριών και των γνωστικών έργων. Ιδίως στη δευτεροβάθμια, 

όπου υπάρχουν τα ολιγόλεπτα τεστ και τα ωριαία διαγωνίσματα, δυσκολεύονται να 

ανταποκριθούν στο γρήγορο ρυθμό που απαιτείται και χρειάζονται να τους δίνεται 

περισσότερος χρόνος.  

 Δυσκολίες στη μνήμη. Τα παιδιά με ΜΔ παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες σε 

ολόκληρο το μνημονικό μηχανισμό και ειδικότερα στην εργαζόμενη μνήμη που 

αντιπροσωπεύει την ικανότητα του ατόμου να διατηρεί ενεργή μια πληροφορία την 

ίδια στιγμή που την επεξεργάζεται και ενσωματώνει σε αυτήν νέες πληροφορίες. Στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου η διδακτέα ύλη αυξάνεται σε μέγεθος και 

πολυπλοκότητα, τα παιδιά με ΜΔ αδυνατούν να συγκρατήσουν τον όγκο των 

πληροφοριών που τους ζητείται. 

 

Εξαιτίας όλων αυτών των δυσκολιών που βιώνουν ανά τα χρόνια, οι μαθητές με ΜΔ δεν 

εμφανίζουν ισχυρά κίνητρα και υιοθετούν συνήθως μορφές μάθησης που είναι παθητικές 
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(«μαθημένη αβοηθησία»), βιώνουν επαναλαμβανόμενη σχολική αποτυχία με αποτέλεσμα να 

πιστεύουν ότι δεν έχουν ικανότητες, να αποδίδουν τα αίτια της αποτυχίας σε εσωτερικούς 

παράγοντες και ποτέ εξωτερικούς και να νιώθουν ότι η όποια προσπάθειά τους είναι μάταιη. 

Συνέπεια αυτού είναι μια συνεχής απόπειρα αποφυγής της εμπλοκής τους με τα γνωστικά 

έργα προκειμένου να μην βιώσουν μια νέα αποτυχία. Και έτσι συνεχίζεται ένας φαύλος κύκλος 

που διακρίνεται από υψηλά επίπεδα άγχους και δυσκολία διαχείρισής του. 

Επίσης, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου αναπτύσσονται οι πρώτες φιλίες, οι μαθητές 

με ΜΔ συχνά αγνοούνται και κρίνονται αρνητικά και είναι επίσης πιθανό, από τη στιγμή που 

δεν βρίσκονται σε ένα προστατευτικό κύκλο φίλων, να πέσουν θύματα εκφοβισμού. Ως 

έφηβοι τώρα και κατά τη μετάβασή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχουν σημαντικά 

προβλήματα κοινωνικής εξέλιξης, είτε λόγω περιορισμών στην κοινωνική αντίληψη και 

επικοινωνία, είτε λόγω της χαμηλής δημοτικότητας και αυτοπεποίθησής τους. Βιώνουν 

κοινωνική απομόνωση ή κοινωνική απόρριψη από τους συμμαθητές τους. Αυτό εντείνεται από 

το γεγονός ότι κατά τη μετάβαση στο γυμνάσιο το παιδί με ΜΔ μπορεί να έχει χάσει κάποιες 

φιλικές επαφές που με κόπο απέκτησε από το δημοτικό, καλείται να κάνει νέες γνωριμίες και 

φοβάται μη γίνει αντικείμενο άσκησης βίας και από μεγαλύτερα παιδιά, καθώς γίνεται πάλι ο 

νεώτερος στο σχολείο ενώ ήταν ο μεγαλύτερος.  

 

Η μετάβαση λοιπόν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σημαίνει ένα μεγάλο αριθμό αλλαγών 

για όλα τα παιδιά. Οι αγωνίες των μαθητών περιστρέφονται γύρω από πέντε κύρια ζητήματα:  

 το μέγεθος και την πιο σύνθετη οργάνωση του νέου σχολείου,  

 τους νέους τύπους πειθαρχίας και εξουσίας,  

 τις νέες απαιτήσεις για δουλειά,  

 την προοπτική να γίνει ένας μαθητής αντικείμενο άσκησης βίας και 

  την περίπτωση να χάσει τους φίλους του.  

Τα περισσότερα παιδιά θα μπορέσουν να διαχειριστούν αυτές τις αλλαγές και να 

προσαρμοστούν σε αυτές περίπου μέσα στον πρώτο μήνα. Σε αντίθεση, τα παιδιά με ΜΔ 

μπορεί να χρειαστούν 1-2 τρίμηνα για να προσαρμοστούν και μπορεί να χρειάζονται συνεχή 

στήριξη προκειμένου να επιτύχουν αυτήν την προσαρμογή. Ο αρχικός ενθουσιασμός των 
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εκπαιδευτικών για να υποστηρίξουν το παιδί μπορεί να εξαφανιστεί λόγω της αίσθησης ότι σε 

αυτή την ηλικία το παιδί θα πρέπει να είναι ικανό να τα καταφέρει μόνο του.  Όπως, όμως, 

ένας άνθρωπος με προβλήματα όρασης και λευκό ραβδί, δε θα τα κατάφερνε μόνος του, χωρίς 

το ραβδί μετά από δύο-τρεις εβδομάδες, αντιστοίχως κι ένα παιδί με λιγότερο εμφανείς 

δυσκολίες, που δεν έχει πάνω του κάτι που να υπενθυμίζει τις δυσκολίες του, δε θα τα 

καταφέρει μόνο του, χωρίς στήριξη μετά από δύο-τρεις εβδομάδες.  

Και αν η μετάβαση από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια δεν οργανωθεί και δεν 

γίνει σωστά, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να καταλήξουν απομονωμένα και 

ευάλωτα. Η συναισθηματική τους υγεία πλήττεται και το ίδιο συμβαίνει και με τη μαθησιακή 

τους επίδοση. Μια καλοσχεδιασμένη μετάβαση θα άρει τους όποιους φραγμούς στη μάθηση 

και θα τα βοηθήσει να φτάσουν στο μέγιστο τις μαθησιακές τους δυνατότητες και να νιώσουν 

λιγότερο απομονωμένα. 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

 Επισκέψεις στο σχολείο υποδοχής (από το σχολείο και από τους γονείς) 

 Λεπτομερής ενημέρωση για το πώς διαμορφώνεται η καθημερινότητα στο γυμνάσιο, 

ποιες αλλαγές θα ισχύουν από την επόμενη χρονιά, ποιες οι ομοιότητες και τι θα 

απαιτείται από τους μαθητές. Μια σωστή ενημέρωση διαλύει τους μύθους και 

ξεκαθαρίζει τις αγωνίες των παιδιών (από το σχολείο και από τους γονείς).  

 Οι ατομικοί φάκελοι των παιδιών που στέλνονται από το δημοτικό στο γυμνάσιο κρίνεται 

σημαντικό να είναι ενημερωμένοι ως προς το εύρος των δυνατοτήτων, των αδυναμιών και 

των γνωστικών κενών που παρουσιάζουν οι μαθητές με ΜΔ κατά την αποφοίτησή τους 

από το δημοτικό, ώστε οι καθηγητές τους στο Γυμνάσιο να διαφοροποιήσουν κατάλληλα 

τη διδασκαλία τους από την αρχή μεγιστοποιώντας τα θετικά αποτελέσματα. 

 Προετοιμασία των προσαρμογών που πρέπει να γίνουν στην τάξη, στην ύλη, στη 

διδασκαλία 
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 Δημιουργία συστήματος αναφοράς (άτομο κύρους, δίκτυο υποστήριξης από 1-2 άλλα 

παιδιά συνομήλικα ή μεγαλύτερα/μέντορας, να προάγουν τη γνωριμία και την ανάπτυξη 

θετικών σχέσεων με συνομήλικους ή μεγαλύτερους μέσα από δραστηριότητες ομαδικές 

που θα ευνοούν τη δημιουργία φιλικού δικτύου) 

 Συστηματική και στενή συνεργασία σχολείου-οικογένειας 

 Να δίνεται περισσότερος χρόνος κατά την προφορική ή γραπτή εξέταση. 

 Να αναγνωρίζεται η προσπάθεια του παιδιού λεκτικά και μη λεκτικά 
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