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ΟΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

Η πρώτη περιγραφή που συναντάμε για τις Μαθησιακές Δυσκολίες 

είναι αυτή του Γάλλου γιατρού Itard, ο οποίος είχε μαθητεύσει κοντά στο 

γνωστό φιλόσοφο Jean Jacques Rousseau. Στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν 

σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία αρχίζουν 

να δημοσιεύονται από νευρολόγους περιγραφές ενηλίκων ασθενών που 

εμφάνιζαν μια διαταραχή στην αναγνωριστική τους ικανότητα, ως 

αποτέλεσμα τραυματισμού συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου 

τους. (10)  

Έτσι, παλαιότερα μιλούσαν για ένα σύνδρομο που το ονόμαζαν 

«ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία» ή για το παιδί με «εγκεφαλική 

βλάβη». Το σύνδρομο αυτό εμπεριείχε τρεις ομάδες συμπτωμάτων: 

συμπτώματα αδεξιότητας, δυσλεξίας και υπερκινητικότητας. Το 

«εγκεφαλοπαθές» σύνδρομο, λοιπόν, χαρακτηριζόταν από συμπτώματα 

όπως η υπερκινητικότητα, η έλλειψη κινητικού συντονισμού, η διάσπαση 

της προσοχής, η παρορμητικότητα και οι αντιληπτικές διαταραχές. Η 

ποικιλία στην κλινική εικόνα και στη συμπτωματολογία που εμφάνιζαν 

αυτά τα παιδιά, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι στην πραγματικότητα 

υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα. (6)  

Σημειώθηκε έξαρση του ενδιαφέροντος για τέτοιου τύπου 

διαταραχές, όταν εφαρμόστηκε η υποχρεωτική βασική εκπαίδευση των 

παιδιών. Τέλος, το 1895 ένας οφθαλμίατρος στην Σκωτία, ο James 

Hinshelwood, μας δίνει την περιγραφή της Ειδικής Αναπτυξιακής 

Διαταραχής της Ανάγνωσης, η οποία δεν απέχει πολύ από αυτήν που 

χρησιμοποιούν τα διαγνωστικά συστήματα σήμερα. (10) Με αυτό τον 

τρόπο σταδιακά εγκαταλείφθηκαν όροι όπως «αντιληπτική ανεπάρκεια», 

«εγκεφαλικό τραύμα», «ελάχιστη εγκεφαλική λειτουργία», «δυσλεξία», 
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«αναπτυξιακή δυσφασία» και σήμερα μιλάμε για Εξελικτικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες. (5) 

  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι Εξελικτικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι μια ομάδα 

διαταραχών που αφορά συγκεκριμένα ελλείμματα σε τομείς όπως η 

ακαδημαϊκή επίδοση, η γλώσσα, ο λόγος ή η κινητική λειτουργία. Τα 

ελλείμματα αυτά δεν οφείλονται σε νοητική υστέρηση, αυτισμό, κάποια 

διαγνωσμένη νευρολογική ή άλλη οργανική διαταραχή ή σε 

περιβάλλοντα με περιορισμένα εκπαιδευτικά ερεθίσματα. Οι άνθρωποι 

που παρουσιάζουν κάποια από αυτές τις διαταραχές είναι συνήθως μέσης 

ή ακόμα και υψηλής νοημοσύνης, αλλά στην παιδική τους ηλικία έχουν 

αντιμετωπίσει μια σοβαρή δυσκολία στην απόκτηση απαραίτητων 

δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα η ακαδημαϊκή τους πρόοδος να εμποδίζεται 

σημαντικά. (3) Στην σκέψη των περισσοτέρων, άλλωστε, οι έννοιες της 

μάθησης και της σχολικής εκπαίδευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, σε 

τέτοιο βαθμό μάλιστα που αρκετά συχνά ο όρος «μαθησιακή δυσκολία» 

και ο όρος «σχολική αποτυχία» έχουν χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία 

ο ένας αντί του άλλου. (10)  

Ο όρος «Εξελικτικές Μαθησιακές Δυσκολίες» δεν χρησιμοποιείται 

από το DSM-IV, αλλά από τους ειδικούς ψυχικής υγείας, για να 

ομαδοποιήσουν τρεις μικρότερες ομάδες διαταραχών που αναφέρει το 

DSM-IV: 

- τις Μαθησιακές Διαταραχές,  

- τις Διαταραχές της Επικοινωνίας,  

- τις Διαταραχές της Κινητικής Λειτουργίας. 

Οι ακαδημαϊκές επιδόσεις απαιτούν την συνεκτική αλληλεπίδραση 

των γνωστικών, κινητικών και γλωσσικών λειτουργιών του εγκεφάλου. 

Αν υπάρχει, λοιπόν, μια δυσλειτουργία του εγκεφάλου που οδηγεί:  
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- σε γνωστικές δυσκολίες, τότε έχουμε να κάνουμε με κάποια από 

τις Μαθησιακές Διαταραχές,  

- σε γλωσσικές δυσκολίες, τότε έχουμε να κάνουμε με κάποια από 

τις Διαταραχές της Επικοινωνίας,  

- σε κινητικές δυσκολίες, τότε έχουμε να κάνουμε με κάποια από τις 

Διαταραχές της Κινητικής Λειτουργίας, αντίστοιχα. (7) 

Γενικά, το παιδί που αποτυγχάνει να αναπτύξει την ακαδημαϊκή, 

γλωσσική ή κινητική του λειτουργικότητα στο επίπεδο που κανείς θα 

ανέμενε, βάσει των νοητικών του ικανοτήτων και του αναπτυξιακού του 

επιπέδου, είναι πιθανό να εμφανίζει κάποια από αυτές τις διαταραχές. (3) 

Οι Εξελικτικές Μαθησιακές Δυσκολίες συνήθως γίνονται εμφανείς 

στο χώρο του σχολείου και αντιμετωπίζονται με την βοήθεια ειδικών και 

την συνεργασία αυτών με γονείς και εκπαιδευτικούς, χωρίς να χρειαστεί 

το παιδί να εισαχθεί σε κάποια δομή εξειδικευμένη στην αντιμετώπιση 

τέτοιων προβλημάτων. Αν και τα άτομα που έχουν εξελικτικές 

μαθησιακές δυσκολίες συνήθως βρίσκουν τρόπους να αντιμετωπίζουν τα 

προβλήματά τους. Η ακαδημαϊκή και η κοινωνική τους εξέλιξη 

αναμένεται να επηρεαστεί, και μάλιστα κάποιες φορές σε αρκετά μεγάλο 

βαθμό. (3) Έτσι, δεν μας εκπλήσσει το γεγονός ότι οι Μαθησιακές 

Δυσκολίες βρίσκονται στη λίστα των συχνότερων αιτιών που οδηγούν 

τους γονείς να ζητήσουν την βοήθεια των ειδικών για τα παιδιά τους. 

(10)  

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως για τα παιδιά και τους εφήβους το 

σχολείο είναι ο αντίστοιχος εργασιακός χώρος των ενηλίκων. Η σχολική 

επιτυχία, και δεν εννοούμε την επιτυχία με την έννοια των υψηλών 

επιδόσεων, είναι εξέχουσας σημασίας για την ψυχολογική ανάπτυξη και 

εξέλιξη του παιδιού και του εφήβου. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις 

κοινωνικές δεξιότητες, αυτές ξεκινούν να αναπτύσσονται μέσα στην 

οικογένεια αλλά στον χώρο του σχολείου, το πλαίσιο μέσα στο οποίο το 
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παιδί θα εξασκήσει αυτές τις δεξιότητες και θα τις βελτιώσει. Η 

ανατροφοδότηση του σχολείου σχετικά με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, 

αλλά και τις κοινωνικές δεξιότητες του νεαρού μαθητή επηρεάζουν 

επίσης την εικόνα που διατηρούν οι γονείς για τα παιδιά τους.  

Συνεπώς, όταν κάτι στέκεται εμπόδιο στην επιτυχημένη πορεία του 

παιδιού μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο αντίκτυπος θα επηρεάσει 

την συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του, αλλά και την 

λειτουργία ολόκληρης της οικογένειας του νεαρού παιδιού ή του εφήβου. 

(7, 10)  

Το παιδί που βιώνει τη σχολική αποτυχία μοιραία θα νιώσει και 

συναισθήματα απομόνωσης, ντροπής και όλα αυτά θα έχουν αντίκτυπο 

στην διατήρηση της αυτοεκτίμησής του σε χαμηλά επίπεδα. Βέβαια, αυτό 

λειτουργεί και αντίστροφα, δηλαδή οι διαταραχές της ψυχικής υγείας του 

ατόμου, σαφέστατα θα ασκήσουν αρνητική επιρροή στις μαθησιακές του 

ικανότητες. (10) 

 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ  

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες, ως ευρύτερη κατηγορία διαταραχών, 

έχουν συγκεντρώσει την προσοχή των ειδικών, καθώς θεωρούνται ως ένα 

από τα πιο σοβαρά κοινωνικά προβλήματα εξαιτίας του υψηλού 

ποσοστού που εμφανίζουν στο μαθητικό πληθυσμό. Το ποσοστό αυτό σε 

κάποιες έρευνες αγγίζει και το 20%. (10)  

Έχει επικρατήσει η άποψη ότι, σε ότι αφορά τις διαφορές μεταξύ 

των δύο φύλων, οι Μαθησιακές Δυσκολίες διαγιγνώσκονται πιο συχνά 

στα αγόρια και η αναλογία αγοριών- κοριτσιών που δίνουν οι μελέτες 

είναι 4:1. (10) Παρά την γενικότερη αυτή πεποίθηση όμως, τα δεδομένα, 

τα οποία προέρχονται από τον γενικό πληθυσμό, δείχνουν ότι, όπως 

ακριβώς συμβαίνει και με την Δ.Ε.Π./Υ. (Διαταραχή Ελλειμματικής 
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Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα), τα ποσοστά των αγοριών είναι 

ελάχιστα υψηλότερα από ότι των κοριτσιών.  (8)  

Αυτό αναφέρεται σαν σχόλιο αναφορικά με την πηγή των 

δεδομένων κάθε έρευνας, γιατί υπάρχει μια τάση οι έρευνες που αντλούν 

τα δεδομένα τους από κλινικά περιβάλλοντα να δίνουν μεγαλύτερα 

ποσοστά αγοριών. Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο, γιατί τα αγόρια 

εμφανίζουν συμπεριφορές περισσότερο διαταρακτικές για την οικογένεια 

ή το σχολείο, και έτσι παραπέμπονται πολύ συχνότερα για τέτοιου είδους 

αξιολογήσεις σε ειδικούς συγκριτικά με τα κορίτσια.  

Εν αντιθέσει προς τα κορίτσια, τα οποία μπορεί να εμφανίζουν στο 

ίδιο ποσοστό μια διαταραχή, αλλά η κυρίως ήπια και λιγότερο 

«ενοχλητική» συμπεριφορά τους πολλές φορές συμβάλλει στο να μην 

γίνονται αντιληπτά τα προβλήματά τους και να διαφεύγουν της 

διάγνωσης. Έτσι, οι έρευνες που αντλούν δεδομένα από τον γενικό 

πληθυσμό δίνουν πιο αντικειμενικά στοιχεία για την επικράτηση των 

διαταραχών αυτών σε κάθε φύλο και δείχνουν ότι οι διαφορές είναι 

μάλλον αμελητέες.      

Άλλα επιδημιολογικά στοιχεία αφορούν στο γεγονός ότι πολύ 

συχνά στην οικογένεια ενός παιδιού, το οποίο έχει διαγνωσθεί με κάποια 

από τις Μαθησιακές Δυσκολίες, θα υπάρχει και άλλο μέλος της 

οικογένειας με ανάλογες δυσκολίες και έτσι φαίνεται οι διαταραχές αυτές 

να διατρέχουν οικογένειες.(10) 

Τέλος, οι Μαθησιακές Δυσκολίες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά στις 

πόλεις από ότι στις αγροτικές περιοχές. (10) 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

Οι απόπειρες των επαγγελματιών να αντιμετωπίσουν τις Εξελικτικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες είχαν παρουσιάσει τεράστια ποικιλία και 

διακυμάνσεις, οι οποίες σημειώνονταν σαν απάντηση στις διάφορες 
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θεωρίες-υποθέσεις που κατά καιρούς διατυπώνονταν και ενθουσίαζαν 

τους ειδικούς μέχρι βέβαια να αποδειχθούν εσφαλμένες. Έτσι οι 

οργανικοί, οι εκπαιδευτικοί και οι ψυχολογικοί παράγοντες ήταν εξαρχής 

στο μυαλό των ειδικών που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το θέμα της 

θεραπευτικής αντιμετώπισης των διαταραχών αυτών, αλλά οι 

προσεγγίσεις τους δεν ήταν πάντα αποτελεσματικές.  

Για παράδειγμα είχαν γίνει απόπειρες να χρησιμοποιηθεί 

φαρμακοθεραπεία με διεγερτικά και ηρεμιστικά ή ακόμα και εκπαίδευση 

του παιδιού σε κινητικές δραστηριότητες, όπως το να μπουσουλάει, 

καθώς πίστευαν πως αυτές οι δραστηριότητες δεν είχαν κατακτηθεί σε 

προηγούμενα αναπτυξιακά στάδια, όπως θα έπρεπε, και πίστευαν πως 

μέσα από αυτή την εκπαίδευση θα αναδομούνταν οι συνδέσεις των 

νευρώνων στον εγκέφαλο. (3)  

Οι απόπειρες αυτές είχαν στηριχθεί στην ιδέα ότι οι ανωμαλίες στην 

ωρίμανση των γνωστικών ικανοτήτων και οι ανεπάρκειες στη μάθηση 

αντισταθμίζονται μέσω της λειτουργικής ανάπτυξης των υγιών τμημάτων 

του εγκεφάλου. Υποστήριζαν δηλαδή ότι μετά από ένα εγκεφαλικό 

τραύμα, τα εγκεφαλικά κύτταρα μπορεί να μην αντικαθίστανται, αλλά τα 

υγιή τμήματα του εγκεφάλου αντικαθιστούν στις λειτουργίες τους τα 

κατεστραμμένα. (2, 11)  

Ερευνητές της εποχής εκείνης όπως αυτοί στο Ινστιτούτο Μελέτης 

Δραστηριοτήτων του Νευρικού Συστήματος και της Νευροφυσιολογίας 

της Μόσχας αναφέρονταν στις αυτοπροστατευτικές και αναπλαστικές 

ιδιότητες του νευρικού συστήματος. (1) Για αυτούς τους ερευνητές ο 

εγκέφαλος διαθέτει ανασταλτικούς μηχανισμούς, έναν συνδυασμό 

ευελιξίας στην οργάνωση των νευρικών κυττάρων και δυνατότητας 

αναπλήρωσης στο νευρικό σύστημα, που του επιτρέπουν να 

αντισταθμίζει τις συνέπειες ενός εγκεφαλικού τραύματος. (5) Αυτές οι 

θέσεις και απόψεις οδήγησαν στην υιοθέτηση θεραπευτικών μεθόδων, 



 9 

όπως αυτές του Ινστιτούτου για την Πλήρη Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων 

του Ανθρώπου στη Φιλαδέλφεια (4,9), οι οποίες στόχευαν στην 

διευκόλυνση των αναπληρωματικών δυνατοτήτων του εγκεφάλου. (5) 

• Φαρμακοθεραπεία  

Δεν υπάρχουν φάρμακα τα οποία να έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά 

στην θεραπεία των Μαθησιακών Διαταραχών ή των Ειδικών 

Αναπτυξιακών Διαταραχών της Κινητικής Λειτουργίας. Όταν ένα άτομο 

έχει αυτές τις διαταραχές και εμφανίζει συνοσηρότητα με Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα είναι πολύ 

σημαντικό να εφαρμοσθεί η κατάλληλη φαρμακοθεραπεία, για να 

περιοριστεί στο ελάχιστο η υπερκινητικότητα, η παρορμητικότητα και η 

διάσπαση της προσοχής, ούτως ώστε να καταστεί το παιδί ή ο έφηβος 

ικανός για μάθηση. (7) 

• Παρεμβάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης  

Ο στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι να βοηθήσουν το παιδί ή τον 

έφηβο να ξεπεράσει ή να μετριάσει τις δυσκολίες που σημειώνονται ως 

αποτέλεσμα της διαταραχής του, έτσι ώστε να έχει μια επιτυχημένη 

εκπαιδευτική πορεία. Τα προγράμματα που εφαρμόζονται στοχεύουν να 

δώσουν το περιθώριο στο άτομο να αναπτύξει όλες τις δεξιότητες, 

ικανότητες και ταλέντα του, να εκφραστεί δηλαδή μέσα από τα «δυνατά» 

του σημεία, ενώ παράλληλα ενισχύεται και υποβοηθείται στην 

ενασχόλησή του με δραστηριότητες στις οποίες φαίνεται να παρουσιάζει 

αδυναμίες, ελλείψεις και δυσκολίες. Είναι εξέχουσας σημασίας σε τάξεις 

που εφαρμόζονται τέτοια προγράμματα, ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει 

τρόπους και τεχνικές, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να διαμορφώσει την 

σχολική τάξη και την μέθοδο διδασκαλίας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες και στις δυσκολίες του κάθε μαθητή. (7)   
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