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Πεπίλητη 

Τα ηειεπηαία ρξόληα νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν πιήζνπο 

εξεπλώλ, κειεηώλ θαη δεκνζηεύζεσλ. Η δπζιεμία σο λεπξνινγηθή, ςπρνινγηθή θαη 

εθπαηδεπηηθή δηαηαξαρή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κάζεζε ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ (γξαθή, 

αλάγλσζε θαη νξζνγξαθία) απνηειεί ηε ζεκαληηθόηεξε θαη πην ζνβαξή καζεζηαθή 

δπζθνιία. Η δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ, ηεο ιεηηνπξγίαο δειαδή ηεο 

αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο, απνηειεί κηα ζύλζεηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία ζηελ νπνία 

εκπιέθνληαη βαζηθέο λνεηηθέο ηθαλόηεηεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ, 

ήηνη ε κλήκε, ε αληίιεςε, ε ζθέςε θαη ε γιώζζα. Γηαηαξαρέο ή ειιείκκαηα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ δπζρεξαίλνπλ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη πξνθαινύλ 

δπζθνιίεο ζηε γεληθόηεξε καζεζηαθή πνξεία ησλ παηδηώλ. Η παξνύζα εηζήγεζε ζα 

επηθεληξσζεί ζηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο κε δπζιεμία ζηηο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, όπσο έρνπλ θαηαγξαθεί εξεπλεηηθά, ζηηο πεξηνρέο ηεο 

αληίιεςεο (νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο), ηνπ απηνκαηηζκνύ, ηεο κλήκεο, ηεο 

θσλνινγηθήο ελεκεξόηεηαο θαη ησλ κεηαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ. Αμίδεη, σζηόζν, λα 

επηζεκαλζεί όηη ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ελδεηθηηθά εμαηηίαο ηεο 
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κεγάιεο πνηθηινκνξθίαο ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ θαη εκθαλίδνληαη κε 

δηαθνξεηηθή κνξθή θαη έληαζε ζε θάζε άηνκν. Οη επηβεβιεκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ σο ζθνπό ηελ ελδπλάκσζε ησλ ειιεηκκάησλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά όρη κόλν ζηνλ γλσζηηθό θαη καζεζηαθό ηνκέα, αιιά θαη ζηνλ 

ςπρνθνηλσληθό. 

Λέξειρ- κλειδιά: δπζιεμία, ειιείκκαηα ζηελ νπηηθή αληίιεςε, αθνπζηηθή 

αληίιεςε, απηνκαηηζκό, κλήκε, θσλνινγηθέο δεμηόηεηεο, κεηαγλώζε 

 

 

 

 

Abstract 

In recent years, learning disabilities are at the focus of numerous investigations, 

studies and publications. Dyslexia is a neurological, psychological and educational 

disorder associated with learning of the written language (reading, writing and 

spelling) and is the largest and most severe learning difficulty. The learning process of 

writing, the operation of reading and writing is a complex cognitive function that 

involves basic mental skills for processing information, namely memory, perception, 

thinking and language. Disorders or deficits of specific skills hinder the learning 

process and cause difficulties to the overall learning process of children. This paper 

will focus on the weaknesses in students with dyslexia in terms of cognitive functions, 

as recorded in research in the areas of perception (visual and auditory), automaticity, 

memory, phonological awareness and metacognitive skills. It should however be 

noted that the above features are indicative due to the great diversity of learning 

difficulties and appear in a different form and severity in every person. The suitable 

educational interventions should be designed with the aim to deal with deficits that 

children demonstrate not only in the cognitive and learning sector, but also in the 

psychosocial. 

Keywords: dyslexia, deficits in visual perception, auditory perception, automation, 

memory, phonological skills, metacognition 



1258 
 

 

 

Ειζαγυγή  

Η δπζιεμία απνηειεί ηε ζεκαληηθόηεξε ίζσο θαη πην ζνβαξή καζεζηαθή δπζθνιία 

πνπ επεξεάδεη ηε δσή εθαηνκκπξίσλ παηδηώλ θαη ελειίθσλ ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. 

Ωο λεπξνινγηθή, ςπρνινγηθή θαη εθπαηδεπηηθή δηαηαξαρή πνπ αθνξά ηελ εθκάζεζε 

ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ ραξαθηεξίδεηαη από πνιιέο αζπκθσλίεο θαη απνηειεί αθόκα κηα 

πξόθιεζε γηα ην εξεπλεηηθό πεδίν (Thambirajah, 2010).  

Μεηαμύ ησλ γεληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ παηδηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

εληάζζνληαη ηα ειιείκκαηα ζην γλσζηηθό, ζην καζεζηαθό θαη ζηνλ ςπρνθνηλσληθό 

ηνκέα. Πξέπεη, σζηόζν, λα επηζεκαλζεί όηη ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ελδεηθηηθά ιόγσ 

ηνπ εύξνπο ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ θαη δελ ζπλαληώληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη 

ζηνλ ίδην βαζκό ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία εληάζζνληαη 

ζην γλσζηηθό ηνκέα ζρεηίδνληαη κε ηελ νπηηθή θαη ηελ αθνπζηηθή αληίιεςε, ηε 

κλήκε, ηε θσλνινγηθή επεμεξγαζία, ηνλ απηνκαηηζκό θαη ηηο κεηαγλσζηηθέο 

δεμηόηεηεο.  

H δηεξεύλεζε ηεο θύζεο ηεο δπζιεμίαο απνηειεί αλακθηζβήηεηα έλα 

δηεπηζηεκνληθό δήηεκα. Η δπζιεμία απαζρόιεζε θαη ζπλερίδεη αθόκα λα απαζρνιεί 

πνηθίιεο πεξηνρέο ηεο έξεπλαο θαη δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο. Η εκπινθή 

πνιιώλ επηζηεκνληθώλ θιάδσλ πξνθαιεί αληηπαξαζέζεηο, νη νπνίεο αξρηθά 

αληηθαηνπηξίδνληαη ζε δπζθνιίεο πνπ αθνξνύλ ηόζν ζηνλ νξηζκό όζν θαη ζηελ 

αηηηνινγία, ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δπζιεμίαο. Η Ακεξηθάληθε 

Δηαηξεία OrtonSociety (1994 ό.α. ζην Αλαζηαζίνπ, 1998) δηεηύπσζε ηνλ παξαθάησ 

νξηζκό, ν νπνίνο απνηειεί έλαλ από ηνπο πιένλ νπζηαζηηθνύο θαη 

αληηπξνζσπεπηηθνύο νξηζκνύο γηα κηα ζαθή θαη αθξηβή εξκελεία ηεο δπζιεμίαο 

θαζώο ζπκπεξηιακβάλεη όιεο ηηο δπζθνιίεο θαη ηα ειιείκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 

δπζιεμηθά άηνκα:  

«ε δπζιεμία είλαη κηα λεπξνινγηθήο θύζεο δηαηαξαρή, ζπρλά θιεξνλνκηθή, ε 

νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάθηεζε ηεο γισζζηθήο επεμεξγαζίαο. Δκθαλίδεηαη κε 

αλνκνηνκνξθία ζην βαζκό ζνβαξόηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ θαη εθδειώλεηαη κε 

δπζθνιίεο ζηελ πξνζιακβάλνπζα θαη ζηελ εθθξάδνπζα γιώζζα, πεξηιακβάλνληαο 
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θσλνινγηθέο δηαδηθαζίεο  ζηνπο ηνκείο ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο, ηεο νξζνγξαθίαο, 

ηεο πνηόηεηαο γξαθήο  θαη κεξηθέο θνξέο ηεο αξηζκεηηθήο» (ζει. 14).  

 

 

Γνυζηικά σαπακηηπιζηικά δςζλεξικών μαθηηών 

Τν πνιππαξαγνληηθό κνληέιν εξκελείαο ηεο δπζιεμίαο ζηεξίδεηαη θαηά θύξην 

ιόγν ζηε γλσζηηθή ςπρνινγία θαη ζηελ παηδαγσγηθή πξνβάιινληαο ζεσξεηηθέο 

ζέζεηο θαη δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ αληηιεπηηθά θαη θηλεηηθά ειιείκκαηα, δπζθνιίεο 

ζηε θσλνινγηθή θαη γλσζηηθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ θαζώο θαη αλεπάξθεηεο 

ζηε βξαρππξόζεζκε κλήκε. Γεληθόηεξα, πηζηεύεηαη όηη ε αηηηνινγία ηεο δπζιεμίαο 

είλαη εηεξνγελήο θαη ππάξρνπλ αξθεηνί ηύπνη βαζηθώλ δηαηαξαρώλ πνπ δηέπνπλ ηε 

λνεηηθή θαη γλσζηηθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ. 

 

Ελλείμμαηα ζηην Οπηική Επεξεπγαζία  

Η νπηηθνύ ηύπνπ δπζιεμία είλαη ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή δπζιεμίαο θαη 

εθδειώλεηαη σο δπζθνιία ζηε κάζεζε, θπξίσο κέζσ ηεο νπηηθήο ιεηηνπξγίαο. Τα 

παηδηά δελ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα όξαζεο θαη  απηό έρεη δηαπηζησζεί από 

δηάθνξα ηεζη πνπ έρνπλ γίλεη θαη έρνπλ δείμεη όηη ε νπηηθή ηνπο ηθαλόηεηα βξίζθεηαη 

ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. Αλαθέξεηαη ινηπόλ, ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα 

επεμεξγάδεηαη θαη λα εξκελεύεη ηηο νπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη κέζσ ηεο 

όξαζεο (Bell, McCallum&Cox, 2003). Απηνύ ηνπ ηύπνπ ε δπζιεμία ραξαθηεξίδεηαη 

από ειιείκκαηα ζηελ νπηηθή αληίιεςε, ζηελ νπηηθή δηάθξηζε, ζηελ νπηηθή κλήκε θαη 

ζηελ νπηηθή αθνινπζία (Bell, McCallum, &Cox, 2003. Farah&Wallace, 1991. 

Παληειηάδνπ & Μπόηζαο, 2007). Οη πεξηζζόηεξνη καζεηέο κε δπζιεμία εθηηκάηαη όηη 

εκθαλίδνπλ νπηηθέο δηαηαξαρέο ή κηα ελόριεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαγλσζηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Belletal., 2003).  

Γηάθνξα ηεζη αλαθέξνπλ όηη ιόγσ ησλ ειιεηκκάησλ πνπ εληνπίδνληαη ζηελ νπηηθή 

επεμεξγαζία, ηα δπζιεμηθά παηδηά ζπγρένπλ γξάκκαηα, ιέμεηο, αξηζκνύο, κνξθέο, 

ζρήκαηα θαη γεληθόηεξα ζύκβνια κε νπηηθή νκνηόηεηα θαη θάλνπλ πνιιά ιάζε ζηελ 

νξζνγξαθία (Talcottetal., 2000). Γηα παξάδεηγκα, ζπγρένπλ ην γ-ρ, ην δ-ζ, ην σ-3, ην 
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η-θ, ην εη-ηε, ην ξ-δ, ην αη-ηα, ην «ζπλ» (+) κε ην «πιελ» (-), ην «επί» (x) κε ην «δηα» 

(:) (Πνιπρξόλε, 2011).  

Δηδηθόηεξα, νη καζεηέο κε πξνβιήκαηα ζηελ αληίιεςε ζρέζεσλ ζην ρώξν, 

δπζθνιεύνληαη ζην λα αληηιεθζνύλ ηηο νπηηθέο δηαθνξέο, λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα 

εξκελεύζνπλ νπηηθά ηα αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ, λα ηα αθνινπζήζνπλ νπηηθά, λα 

θηλεζνύλ αλάκεζα ζε απηά, λα δηαθξίλνπλ ην δεμί από ην αξηζηεξό (Παληειηάδνπ & 

Μπόηζαο, 2007), λα δηαθξίλνπλ αθόκα κηα εηθόλα από έλα θόλην θαη ην κέγεζνο ησλ 

κνξθώλ. Τα παηδηά απηά ραξαθηεξίδνληαη από ηελ πεξηνξηζκέλε ηθαλόηεηα νπηηθήο 

αλαπαξάζηαζεο γξαπηώλ ζπκβόισλ, γεγνλόο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ γισζζηθή 

θαηαλόεζε. Σην ζεκείν απηό, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη δπζθνιίεο ηεο νπηηθήο 

αληίιεςεο, επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη νπηηθέο πιεξνθνξίεο 

πξνζιακβάλνληαη θαη επεμεξγάδνληαη.  

Σηε ζπλέρεηα, ε νπηηθή δηάθξηζε ζρεηίδεηαη κε ηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

δπζιεμηθνί καζεηέο ζηε δηάθξηζε ζρεκάησλ θαη ιεπηνκεξεηώλ ησλ αληηθεηκέλσλ κε 

βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σύκθσλα κε ηνλ Orton (1934), νη δπζθνιίεο 

ησλ δπζιεμηθώλ ζηελ νπηηθή δηάθξηζε, ζεσξνύληαη σο ην θαηεμνρήλ ραξαθηεξηζηηθό 

ηεο δπζιεμίαο, θαζώο απηέο νη δπζθνιίεο επεμεγνύλ ηελ θαζξεπηηθή ηνπο γξαθή (3 

αληί γηα ε) (Παληειηάδνπ & Μπόηζαο, 2007). Τα δπζιεμηθά παηδηά δπζθνιεύνληαη 

ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ γξακκάησλ, ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπο ζην ραξηί, ζηε δηαδνρή 

ησλ γξακκάησλ ζην ρώξν, ζηελ αθνινπζία ζύλζεησλ νδεγηώλ, αιιά θαη ζηελ 

αληίιεςε θαη ηε δηάθξηζε ζύλζεησλ κνξθώλ θαη ζρεκάησλ (Πνιπρξόλε θαη ζπλ., 

2006). Δπηπξνζζέησο, αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξε δπζθνιία ζην λα εθθξάζνπλ ζσζηά 

ηε ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη γξήγνξα κηα αθνινπζία εξεζηζκάησλ 

(Bednareketal., 2009). 

Αξθεηέο δπζθνιίεο, επίζεο, παξνπζηάδνληαη ζηελ αλάγλσζε κεγάινπ θεηκέλνπ, 

θαζώο νη δπζιεμηθνί καζεηέο αδπλαηνύλ λα επεμεξγαζηνύλ νπηηθά ην θείκελν. 

Σύκθσλα κε κειέηεο ησλ Hawelka&Wimmer(2005), νη δπζιεμηθνί αλαγλώζηεο 

«θαζειώλνπλ» ην βιέκκα ηνπο γηα αξθεηή ώξα ζηα γξάκκαηα ηνπ θεηκέλνπ 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο ηππηθνύο αλαγλώζηεο θαη ε ζπγθεθξηκέλε «θαζήισζε» 

πξνθαιείηαη θπξίσο από ηηο κηθξέο θηλήζεηο ησλ καηηώλ ηνπο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο. Η αλάγλσζε βέβαηα γηα πνιιέο ώξεο κπνξεί λα 

επηθέξεη πόλν ζην θεθάιη θαη ζηα κάηηα (Πνιπρξόλε θαη ζπλ., 2006). Σπλεπώο, ε 
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εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο απνηειεί κηα δηαδηθαζία ραξηνγξάθεζεο νπηηθώλ θσδηθώλ 

θαη ην έιιεηκκα ζε κηα ηέηνηα ζεκειηώδε δηαδηθαζία, εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

νξζνγξαθηθήο ηθαλόηεηαο θαη ηελ απηόκαηε νπηηθή αλαγλώξηζε ησλ ιέμεσλ (Ziegler, 

Georgel, Dufau, &Grainger, 2010).  

Μηα επηπιένλ αδπλακία πνπ εληνπίδεηαη ζηα παηδηά κε νπηηθή δπζιεμία είλαη όηη 

ηα ίδηα επεμεξγάδνληαη ηηο ιέμεηο αλαιπηηθά ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν ηεο 

αλάιπζεο θαη ηεο ζύλζεζεο (Talcottetal., 2002) κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα δηαβάδνπλ αθόκα θαη ςεπδνιέμεηο. Γελ έρνπλ δειαδή ηελ ηθαλόηεηα 

λα επεμεξγάδνληαη ηηο ιέμεηο σο ζύλνιν θαη είλαη αλαγθαζκέλα λα βαζίδνληαη ζε κηα 

αξγή θαη επίπνλε ζεηξηαθή ζηξαηεγηθή απνθσδηθνπνίεζεο «γξάκκα-γξάκκα» θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο (Hawelka&Wimmer, 2005). Όιε απηή ε δηαδηθαζία, 

όκσο, είλαη εύινγν πσο δπζθνιεύεη ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη δηαβάδνπλ κε αξγνύο 

ξπζκνύο θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ κεηέπεηηα 

θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ (Ziegleretal., 2010).  

 

 

 

 

Ελλείμμαηα ζηην ακοςζηική ανηίλητη 

Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη ηδηαίηεξα εθείλνη κε δπζθνιίεο ζηελ 

αλάγλσζε, ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα αθνπζηηθήο αληίιεςεο 

(Lorusso, Cantiani, &Molteni, 2014), δειαδή ηθαλόηεηαο ηνπ παηδηνύ λα αλαγλσξίδεη 

ή λα εξκελεύεη απηά πνπ αθνύεη  (Πνιπρξνλνπνύινπ, 2012. Ziegler, Pech-Georgel, 

Florence, &Lorenzi, 2009). Τα παηδηά κε αθνπζηηθή δπζιεμία δελ παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα νύηε ζηελ αθνή νύηε ζηελ αθνπζηηθή νμύηεηα (Ziegler, Pech-Georgel, 

Florence, &Lorenzi, 2009) αιιά ζηελ ηθαλόηεηα αθνπζηηθήο δηάθξηζεο θαη ησλ 

δηεξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αθνπζηηθή θσδηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηώλ 

(Halliday&Bishop, 2006). Σπγθεθξηκέλα, απηνύ ηνπ ηύπνπ ε δπζιεμία 

ραξαθηεξίδεηαη από έλα βαζηθόέιιεηκκα ζηελ αλαπαξάζηαζε μερσξηζηώλ ήρσλ ηεο 
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νκηινύκελεο γιώζζαο, ζηε ζύλζεζε ησλ ήρσλ, ζηεληήξεζε αθνπζηηθήοαθνινπζίαο 

θαη ζηελ απνκλεκόλεπζε πιεξνθνξηώλ ζε ζσζηή ζεηξά θαη δηάηαμε.  

Σηελ αθνπζηηθνύ ηύπνπ δπζιεμία, νη καζεηέο, δπζθνιεύνληαη λα «αθνύζνπλ» ηνπο 

ήρνπο κε ηε ζσζηή ζεηξά (αθνπζηηθή αθνινπζία) θαη λα δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηνπο θζόγγνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ερεηηθέο νκνηόηεηεο ή κε νκνηόηεηεο 

δηθζόγγσλ (π.ρ. θ-γθ, π-κπ) θαζώο νη δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηα ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα είλαη ιεπηέο (αθνπζηηθή δηάθξηζε). Γπζθνιεύνληαη, επίζεο, ζηε 

δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνύ ιέμεσλ από θσλήκαηα (αθνπζηηθή ζύλζεζε) θαη αδπλαηνύλ 

λα αληηιεθζνύλ αθνπζηηθά ήρνπο από ην πεξηβάιινλ ηνπο (Βoetsetal., 2011. 

Πνιπρξόλε θαη ζπλ., 2006).  

Τα παηδηά κε δπζιεμία επηπξνζζέησο, δπζθνιεύνληαη λα ηνλίζνπλ ζσζηά ηηο 

ιέμεηο, (π.ρ. λόκνο-λνκόο), αδπλαηνύλ λα ζπιιάβνπλ θαη λα ζπγθξαηήζνπλ ζηε 

καθξόρξνλε κλήκε θζόγγνπο (αθνπζηηθή κλήκε) κε όκνηα αθνπζηηθή νμύηεηα θαη 

ηέινο δπζθνιεύνληαη λα «αθνύλ» ηηο θαηαιήμεηο ησλ ιέμεσλ θαη λα δηαθξίλνπλ ηηο 

νκνηόηεηεο ησλ αξρηθώλ θζόγγσλ ζηηο ιέμεηο (Βoetsetal., 2011. Πνιπρξόλε θαη ζπλ., 

2006). 

 

 

 

 

Αςηομαηιζμόρ 

Μηα δεμηόηεηα ζεσξείηαη απηόκαηε όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κε κεγάιε ηαρύηεηα, 

ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε πξόζεζε ή ε επίγλσζή ηεο.  Οη δεμηόηεηεο όηαλ γίλνληαη 

απηόκαηα, πξαγκαηνπνηνύληαη πην γξήγνξα, κε ιηγόηεξε πξνζπάζεηα, αθνύζηα θαη κε 

ιηγόηεξν ζπλεηδεηή επίγλσζε (Logan, 1997). Υπάξρνπλ δηάθνξεο ελδείμεηο, ινηπόλ, 

όηη ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δπζθνιεύνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο 

ελέξγεηαο ζσζηά θαη κε επρέξεηα ρσξίο ηελ απόιπηε ζπκκεηνρή ηεο πξνζνρήο, ηεο 

ζθέςεο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο.  
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Η απηνκαηνπνίεζε ζε κηα δεμηόηεηα απνθηάηαη κεηά από εμάζθεζε θαη ρξόλν 

αλάινγα κε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ θάζε 

αηόκνπ. Σύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ ειιείκκαηνο ηεο παξεγθεθαιίδαο ησλ 

Fawcett&Nicolson (2004), βιάβε ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ πίζσ κέξνπο ηνπ 

εγθεθάινπ (παξεγθεθαιίδα) κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζθνιία ζην ζπληνληζκό, ζηελ 

θίλεζε, ζηελ ηζνξξνπία θαη ζηε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο. Πξόζθαηεο έξεπλεο, έδεημαλ όηη 

ε βιάβε ζηελ παξεγθεθαιίδα επεξεάδεη ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλόηεηα θαη γεληθόηεξα 

ηηο γλσζηαθέο δηεξγαζίεο θάζε αηόκνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, κειέηε από ηνπο Nicolson&Fawcettπαξνπζηάδεη κηα δνθηκαζία 

ζηελ νπνία ηα δπζιεμηθά παηδηά έπξεπε λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπο ρσξίο λα 

ηξέκνπλ. Η ζπγθεθξηκέλε δνθηκαζία απαηηνύζε από ηα παηδηά λα ζηαζνύλ ζην έλα ή 

θαη ζηα δπν πόδηα κε ηα ρέξηα απισκέλα θαη λα παξακείλνπλ όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξν αθίλεηα. Τα απνηειέζκαηα από ηε δνθηκαζία έδεημαλ όηη ηα δπζιεμηθά 

παηδηά αδπλαηνύλ λα ηελ εθηειέζνπλ κε επθνιία. Δπίζεο, ε Πνιπρξόλε (2011) 

αλαθέξεηαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα δπζιεμηθά παηδηά ζηελ πξνζνρή, 

όηαλ δειαδή ε πξνζνρή ηνπο απνζπάηαη από έλα άιιν εξέζηζκα, αδπλαηνύλ λα 

ηζνξξνπήζνπλ.  

Σπκπεξαζκαηηθά, νη δπζιεμηθνί καζεηέο, δπζθνιεύνληαη λα απηνκαηνπνηήζνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο θαη λα εθηειέζνπλ επίζεο βαζηθέο 

θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Δπηπξνζζέησο, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην λα 

καζαίλνπλ θαη λα ζπγθξαηνύλ ιεθηηθέο ή αξηζκεηηθέο αθνινπζίεο (Savage, 2004). 

Tέινο, θαζώο ηα παηδηά κεγαιώλνπλ, ε δπζθνιία ζηνλ απηνκαηηζκό κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη έιιεηκκα ζηελ θαηαλόεζε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ αιιά θαη ζηε 

ζπγθέληξσζε γηα ηελ παξαγσγή θεηκέλνπ (Πνιπρξόλε, 2011). 

 

 

Μεηαγνώζη 

Ο όξνο κεηαγλώζε (metacognition) αλαθέξεηαη ζηε γλώζε γηα ηε γλσζηηθή 

δηαδηθαζία (αληίιεςε, πξνζνρή, κλήκε, ζθέςε, γιώζζα θαηκάζεζε), ζην 

απνηέιεζκά ηεο θαη ζε νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε απηήλ. Αθνξά δειαδή ηεγλώζε 

θαηηελ θαηαλόεζε γηα ην επίπεδν θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ζθέςεο, γηα ηνλ ηξόπν 
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επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηε ζπγθξόηεζε ηεο γλώζεο. Με άιια ιόγηα, 

βνεζά ην άηνκν λα ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη ζθέπηεηαη κέζα από ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίεο θαη επίζεο ηνπ παξέρεη ηε γλώζε γηα ην πώο ιεηηνπξγνύλ απηέο νη 

δηαδηθαζίεο (Veenman, VanHout-Wolters, &Afflerbach, 2005).  

Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνύλ λα εληνπίζνπλ ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο 

αδπλακίεο ηνπο ή ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, κε απνηέιεζκα λα 

απνζύξνληαη θαη λα απνγνεηεύνληαη από ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Veenmanetal., 

2005).  

Tα βαζηθά πξνβιήκαηα κεηαγλσζηηθνύ ηύπνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο 

είλαη:  

 ε αλαγλώξηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ ηξόπνπ ζρεδηαζκνύ 

ηνπ 

 ε επηινγή θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθώλ 

 ε παξαθνινύζεζε θαη ξύζκηζε ηεο απόδνζεο ζην έξγν 

 ε αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ γλσζηηθνύ έξγνπ 

 

Πποβλήμαηα αναγνώπιζηρ ηυν απαιηήζευν ηος έπγος και ηος ηπόπος 

ζσεδιαζμού ηος 

Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ έξγνπ ζην νπνίν εκπιέθνληαη. Έηζη, αδπλαηνύλ λα θαζνξίζνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη ζπλεπώο δελ κπνξνύλ λα επηζηξαηεύζνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Βέβαηα, εθηόο από ηελ πιήξε 

αδπλακία αλαγλώξηζεο ησλ απαηηήζεσλ, ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε ηεο ιαλζαζκέλεο 

εξκελείαο (Graham&Bellert, 2004).  

H αδπλακία, ινηπόλ, ηνπ ζρεδηαζκνύ ελόο έξγνπ δελ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζην γλσζηηθό έξγν. Τν θαηάιιειν 

γλσζηηθό ππόβαζξν αιιά θαη ε γλώζε ηνπ ζπληεινύλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηώπηζε ηνπ γλσζηηθνύ έξγνπ όπνπ ζπλήζσο νη καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά ειιείκκαηα.  
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Πποβλήμαηα ζηην εθαπμογή και επιλογή ζηπαηηγικών 

Με ηνλ όξν «ζηξαηεγηθέο» ελλννύκε ηα απαξαίηεηα ζρέδηα δξάζεο πνπ βνεζνύλ 

έλα άηνκν λα νινθιεξώζεη ην γλσζηηθό έξγν ηνπ. Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ εύξεζε ησλ θαηάιιεισλ 

ζηξαηεγηθώλ πξνθεηκέλνπ λα επηιύζνπλ έλα πξόβιεκα. Αθόκα, όκσο, θαη αλ 

αληηιακβάλνληαη απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο (δηαδηθαζηηθή γλώζε) αδπλαηνύλ λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηαηί δελ γλσξίδνπλ πσο θαη κε πνηνλ ηξόπν ρξεζηκνπνηνύληαη. 

Βέβαηα, νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλν αξηζκό 

ζηξαηεγηθώλ θαη απηέο είλαη -θαηά βάζε- απιέο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη νύηε ζηελ 

ειηθία ηνπο νύηε θαη ζηε γλσζηηθή ηνπο εκπεηξία (Μπόηζαο & Παληειηάδνπ, 2003). 

Aπηό έρεη σο απνηέιεζκα λα αδπλαηνύλ λα ζηεξίμνπλ ηε γλσζηηθή ηνπο πξνζπάζεηα 

θαη ιόγσ ηνπ κεηαγλσζηηθνύ ειιείκκαηνο πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη δελ κπνξνύλ νύηε 

λα εθαξκόζνπλ ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο απνηειεζκαηηθά (Furnes&Norman, 

2015).  

 

 

Πποβλήμαηα παπακολούθηζηρ και πύθμιζηρ ηηρ επίδοζηρ ηος έπγος 

H κεηαγλσζηηθή παξαθνινύζεζε ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ηνπ 

γλσζηηθνύ έξγνπ θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα ειέγρεη ηελ απόδνζή ηνπ. Σε θάζε 

πεξίπησζε, ην άηνκν πξέπεη λα κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο ώζηε 

λα κπνξεί λα ηξνπνπνηεί ηηο ιαλζαζκέλεο επηινγέο θαη λα παξαθνινπζεί εάλ ε 

πινπνίεζε ηνπ γλσζηηθνύ έξγνπ εμειίζζεηαη νκαιά ή αλ όρη (Furnes&Norman, 

2015). 

 

Ωζηόζν, νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα παξαθνινύζεζεο θαη ξύζκηζεο ηνπ έξγνπ πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη: 
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 κε ηελ αδπλακία ελεξγνπνίεζεο ηεο πξνεγνύκελεο απνθηεζείζαο 

γλώζεο θαη 

 κε ηελ αδπλακία εθαξκνγήο θαηάιιεισλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ 

 

 

Πποβλήμαηα ζηην αξιολόγηζη αποηελεζμάηυν 

Η αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλεη ηελ επαλαμηνιόγεζε ησλ ζηόρσλ 

πνπ ηέζεθαλ ζην αξρηθό ζηάδην θαη πνπ ηξνπνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επεμεξγαζίαο. Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο αδπλαηνύλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ γλσζηηθνύ έξγνπ, λα αλαζηνραζηνύλ κεηά ην ηέινο ηεο 

εκπινθήο θαη λα δηαηππώζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ην εάλ θαη ζε πνηό βαζκό ην 

γλσζηηθό έξγν ήηαλ επηηπρεκέλν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αξρηθόο ηνπο ζηόρνο είλαη λα 

νινθιεξώζνπλ ην γλσζηηθό ηνπο έξγν θαη γη απηό δελ ην επεμεξγάδνληαη εηο βάζνο, 

αιιά αθόκα θαη λα ην νινθιεξώζνπλ ζηακαηνύλ ηελ επεμεξγαζία ακέζσο, ρσξίο λα 

πξνρσξνύλ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ (Μπόηζαο & Παληειηάδνπ, 2003). 

 

 

Ελλείμμαηα ζηη Φυνολογική επεξεπγαζία και ζηη Φυνολογική ενημεπόηηηα 

Αξθεηέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απνδεηθλύνπλ όηη 

ην έιιεηκκα ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε ζρεηίδεηαη κε δπζθνιίεο ζηε γξαθή θαη ζηελ 

αλάγλσζε θαη γη απηό ε θσλνινγηθή αλεπάξθεηα έρεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ 

αλάπηπμε θαη εθδήισζε ηεο δπζιεμίαο. Δηδηθόηεξα, ε δπζιεμία πξνθαιείηαη από 

έιιεηκκα ζηε θσλνινγηθήεπεμεξγαζία, ε νπνία νδεγεί ζεαξγή θαη αλαθξηβή 

δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο θαη αλάγλσζεο ησλ ιέμεσλ (Constantinidou&Stainthorp, 

2009. Miller-Shaul, 2005. Snowling, 2006). 

Σηα πξσηαξρηθά επίπεδα δηάξζξσζεο ηεο γιώζζαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ερεηηθό 

ηεο κέξνο, γίλεηαη κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζην θσλεηηθό θαη ζην θσλνινγηθό επίπεδν. 

Οη δπζιεμηθνί καζεηέο ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνπλ έληνλεο δπζθνιίεο ζην 

ζπλεηδεηό ρεηξηζκό ησλ θζόγγσλ (ειάρηζηεο ερεηηθέο κνλάδεο ηνπ θσλεηηθνύ 
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ζπζηήκαηνο) θαζώο επίζεο θαη ζηε θσλνινγηθή επεμεξγαζία θαη ζηε θσλνινγηθή 

ελεκεξόηεηα. Με ηνλ όξν «θσλνινγηθή επεμεξγαζία» (phonologicalprocessing) 

απνδίδεηαη ε ρξήζε θσλνινγηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θσλήκαηα 

κηαο γιώζζαο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη ν όξνο 

«θσλνινγηθή ελεκεξόηεηα» (phonologicalawareness) αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα 

πνπ θαηέρνπλ ηα παηδηά λα εληνπίδνπλ θαη λα ρεηξίδνληαη κεκνλσκέλα θσλήκαηα ζε 

ιέμεηο (Tijms, 2004).  

Σύκθσλα κε πνιιέο κειέηεο, θαηά ηα ηειεπηαία έηε, ηα δπζιεμηθά παηδηά 

αληηκεησπίδνπλ δηάθνξεο γισζζηθέο δπζθνιίεο, όπσο αδπλακία ζηελ επρέξεηα ηεο 

ηαρείαο θαηνλνκαζίαο (Miller-Shaul, 2005). Τα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ 

αλαθέξνπλ όηη ηα θσλνινγηθά ειιείκκαηα αληηθαηνπηξίδνπλ κηα αλαθξηβή 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ θσλνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ιεθηηθώλ πιεξνθνξηώλ 

(Tijms, 2004) θαη απνηεινύλ ηελ θύξηα αηηία γηα κηα πηζαλή απνηπρία ζην λα 

απνθηήζνπλ ηα δπζιεμηθά παηδηά ηελ επαξθή ηθαλόηεηα απηόκαηεο αλαγλώξηζεο ησλ 

ιέμεσλ θαη απνθσδηθνπνίεζεο ησλ γξαθεκάησλ (Constantinidou&Stainthorp, 2009. 

Nelson, Lindstrom, Lindstrom, &Denis, 2012).  

Η ππόζεζε όηη ηα ειιείκκαηα ησλ δπζιεμηθώλ παηδηώλ εληνπίδνληαη ζην γξαπηό 

ιόγν ζπλδέεηαη κε αλεπάξθεηεο ζηηο θσλνινγηθέο ηνπο δεμηόηεηεο. Η ππόζεζε απηή  

είλαη γλσζηή σο «ςπόθεζη θυνολογικού ελλείμμαηορ» (phonologicaldeficithypothesis) 

θαηαπνηειεί πιένλ ην θύξην ζεσξεηηθό πιαίζην αλάιπζεο ηεο δπζιεμίαο (Vellutino, 

Fletcher, Snowling, &Scanlon, 2004) θαζώο ππνζηεξίδεη όηη ηα παηδηά κε 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηηο ππνθείκελεο 

θσλνινγηθέο ηνπο αλαπαξαζηάζεηο (Constantinidou&Stainthorp, 2009) .  

Από ηηο δηάθνξεο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ πξηλ ηα παηδηά κάζνπλ λα δηαβάδνπλ 

έρεη δηαπηζησζεί πσο ε θσλνινγηθή ελεκεξόηεηα, ζε δνθηκαζίεο πνπ αθνξνύζαλ ηνλ 

πξνθνξηθό ιόγν, απνηειεί ηνλ ζεκαληηθόηεξν πξνγλσζηηθό δείθηε γηα ηε κεηέπεηηα 

αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηόηεηάο ηνπο (Nelsonetal., 2012). Σπλνςίδνληαο, από 

ηηο έξεπλεο δηαπηζηώλεηαη όηη ε θσλνινγηθή ελεκεξόηεηα δελ θαηαθηάηαη απηόκαηα 

ζηελ πνξεία ηεο αλαγλσζηηθήο αλάπηπμεο αιιά απαηηεί ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε, ε 

νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βειηησκέλε αλαγλώξηζε θαη αλάγλσζε ησλ ιέμεσλ.  
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Mνήμη 

Οη κλεκνληθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ κε δπζιεμία αληηθαηνπηξίδνπλ όιεο ηηο 

όςεηο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, εθόζνλ ε κλήκε απνηειεί ηε βαζηθή ηθαλόηεηα 

θσδηθνπνίεζεο, επεμεξγαζίαο, ζπγθξάηεζεο, απνζήθεπζεο θαη αλάθιεζεο ησλ 

πιεξνθνξηώλ (Swanson, Cooney, &McNamara, 2004). Φαίλεηαη, ινηπόλ, όηη νη 

καζεηέο κε δπζιεμία παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηε κλεκνληθή ηθαλόηεηα πνπ 

νθείινληαη όρη κόλν ζηελ πξόζθηεζε θαη ηε ρξήζε κλεκνληθώλ ζηξαηεγηθώλ αιιά 

θπξίσο ζηηο δνκηθέο δπζθνιίεο ζηελ πνξεία ηεο κλεκνληθήο επεμεξγαζίαο. Σπλεπώο, 

ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο δελ κπνξεί λα επηηειεζηεί ζσζηά ρσξίο ηελ επαξθή 

ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο θαη γη απηό ην ιόγν ε κάζεζε θαη ε κλήκε ζεσξνύληαη δπν 

αιιειέλδεηεο ιεηηνπξγίεο ζην γλσζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ (Κνιηάδεο, 2002).  

Η κλήκε ζήκεξα εμεηάδεηαη σο έλα ζύλζεην, πνιπδνκηθό γλσζηηθό ζύζηεκα, ην 

νπνίν εδξάδεηαη ζηνλ εγθέθαιν. Τα θύξηα δνκηθά κέξε ηεο κλήκεο είλαη (Κνιηάδεο, 

2002):  

α) ε αηζζεηεξηαθή κλήκε 

β) ε βξαρππξόζεζκε ή εξγαδόκελε κλήκε  

γ) ε καθξνπξόζεζκε ή καθξόρξνλε κλήκε. 

Σηελ αιζθηηηπιακή μνήμη θαηαγξάθνληαη ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα πνπ γίλνληαη 

αληηιεπηά θαη πξνζιακβάλνληαη κέζσ ησλ αηζζήζεσλ.  Η εζηίαζε θαη ε δηαηήξεζε 

ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηώλ ζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο επηδξά θαζνξηζηηθά θαη 

ζπκβάιιεη ζηε κεηαβίβαζε απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ ζην επόκελν κλεκνληθό 

ζύζηεκα γηα βξαρύρξνλε ζπγθξάηεζε θαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.  

Η βπασςππόθεζμη μνήμη κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο ε ηθαλόηεηα ζπγθξάηεζεο 

κηθξήο πνζόηεηαο πιεξνθνξηώλ θαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα 

(Steinbrink&Klatte, 2007). Η βξαρύρξνλε κλήκε βαζίδεηαη ζπλήζσο ζε θάπνηα 

κνξθή αθνπζηηθνύ, θσλνινγηθνύ ή ερεηηθνύ ζπζηήκαηνο θσδηθνπνίεζεο 

πιεξνθνξηώλ θαη εθεί γίλεηαη νπζηαζηηθά ε πξώηε επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο 

κέζσ ηεο ζπλέλσζεο θαη ηεο εζσηεξηθήο επαλάιεςεο (επαλαιακβαλόκελεο ιεθηηθήο 
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επεμεξγαζίαο). Σθνπόο είλαη λα παξαηαζεί ν ρξόλνο δηάξθεηαο ηεο παξακνλήο ηεο 

πιεξνθνξίαο ζην ζπγθεθξηκέλν κλεκνληθό ζύζηεκα.  

Η δπλαηόηεηα επρεξέζηεξεο αλάθιεζεο ησλ επηκέξνπο πιεξνθνξηώλ ζεσξείηαη 

όηη αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλάθιεζε από ηε μακπόσπονη μνήμη. Απηό ην κλεκνληθό 

ζύζηεκα απνηειεί ηνλ «ηακηεπηήξα» ηεο γλώζεο (Κνιηάδεο, 2002) θαζώο νη 

πιεξνθνξίεο έρνπλ θσδηθνπνηεζεί, νξγαλσζεί θαη ζπγθξαηεζεί. Η θσδηθνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ ζπκβάιιεη ζηελ εύθνιε αλάθηεζή ηνπο από ηε κλήκε αιιά γηα λα γίλεη 

απηό απαηηείηαη νη πιεξνθνξίεο λα είλαη ινγηθά νξγαλσκέλεο θαη νκαδνπνηεκέλεο.  

Οη ζύγρξνλεο έξεπλεο έρνπλ επηβεβαηώζεη όηη νη δπζιεμηθνί καζεηέο 

παξνπζηάδνπλ ρακειόηεξεο επηδόζεηο ζε δνθηκαζίεο πνπ εκπιέθνπλ ηε 

βξαρππξόζεζκε ιεθηηθή κλήκε. Η αδπλακία απηή ησλ δπζιεμηθώλ καζεηώλ λα 

ρεηξηζζνύλ ηηο γισζζηθέο πιεξνθνξίεο νθείιεηαη,  θαηά θύξην ιόγν, ζηελ αλεπάξθεηα 

ησλ θσλνινγηθώλ ηνπο δεμηνηήησλ (Ηνwes, Bigler, Burlingame,  &Lawson, 2003. 

Ramusetal., 2003. Steinbrink& Klatte, 2008).  

Tν έιιεηκκα ζηε κλήκε πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο κε δπζιεμία νθείιεηαη είηε 

ζηελ πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθόηεηα ηεο βξαρππξόζεζκεο κλήκεο είηε ζηελ 

αλαπνηειεζκαηηθή πξόζιεςε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο (Jeffries&Everatt, 

2004. Swanson, 1993. Masoura, 2006). Δπίζεο, νη καζεηέο δπζθνιεύνληαη θπξίσο όρη 

κόλν ζην λα ζπγθξαηήζνπλ απιέο ή ζύλζεηεο νδεγίεο αιιά θαη ζηε ζπγθξάηεζε 

ζεηξνζεηηθώλ πιεξνθνξηώλ (Schuchardt, Maehler, &Hasselhorn, 2008). Αθόκα, ηα 

παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο αδπλαηνύλ λα ρεηξηζζνύλ νξηζκέλεο νξγαλσηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, όπσο γηα παξάδεηγκα ηεο εζσηεξηθήο επαλάιεςεο ή ηεο ηαρύηεηαο 

επεμεξγαζίαο, κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη ζεκαληηθόο αληίθηππνο ζηελ 

απνζήθεπζε, νξγάλσζε θαη αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηώλ.  

 

 

ςμπέπαζμα 

Σην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο δηαθέξνπλ ηόζν 

σο πξνο ηα αίηηα όζν θαη σο πξνο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εθδειώλνληαη θαη 

αληηκεησπίδνληαη. Αμίδεη ζην ζεκείν απηό λα ηνληζζεί όηη όια ηα παηδηά κπνξνύλ λα 
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κάζνπλ, αξθεί νη καζεζηαθέο ηνπο δπζθνιίεο λα εληνπηζηνύλ έγθαηξα, λα 

δηαγλσζηνύλ ζσζηά θαη λα αληηκεησπηζηνύλ ππεύζπλα, ζπζηεκαηηθά θαη 

εμαηνκηθεπκέλα (Πόξπνδαο, 2011).  

Η εθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε, δειαδή ε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ, 

ζπκβάιιεη ζην ζρεδηαζκό ελόο εμαηνκηθεπκέλνπ θαη ελδεδεηγκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

απνθαηάζηαζεο θαη αληηκεηώπηζεο ησλ δπζρεξεηώλ πνπ αληηκεησπίδεη ν καζεηήο. 

Δπίζεο, ζηελ δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο είλαη πνιύ ζεκαληηθό ην παηδί λα 

ππνζηεξίδεηαη από εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο γηαηί αθελόο απηνί δηαζέηνπλ θαιή 

γλώζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηόζν ζε ζεσξεηηθό όζν θαη ζε παηδαγσγηθό επίπεδν κε 

απνηέιεζκα λα κπνξνύλ λα εθαξκόδνπλ θαιύηεξα ηα δηάθνξα δηδαθηηθά 

πξνγξάκκαηα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ν εθπαηδεπηηθόο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιακβάλεηαη ηηο γλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη αδπλακίεο ησλ παηδηώλ θαη ζα κπνξεί λα 

επηιέγεη  ηηο θαηάιιειεο αζθήζεηο γηα λα εληζρύζεη ηελ επίδνζή ηνπο. 
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