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Σήµερα θα πούµε λίγες πληροφορίες που σχετίζονται µε προβλήµατα µαθησιακών
δυσκολιών, λόγου και επικοινωνίας και που χρειάζονται αντιµετώπιση από ειδικούς. Όσο
πιο γρήγορα απευθυνθείτε σε αυτούς τόσο πιο αποτελεσµατική θα είναι η αντιµετώπιση.
Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες
Ένα παιδί µε µαθησιακή δυσκολία είναι ένα παιδί µε φυσιολογική νοηµοσύνη
που δεν έχει οργανικό ή ψυχολογικό πρόβληµα αλλά δυσκολεύεται σ’ ένα συγκεκριµένο
τοµέα µάθησης (π.χ. µαθηµατικά, ανάγνωση, γραπτός λόγος). Το παιδί διαθέτει τις
απαιτούµενες ικανότητες για να αναπτύξει την δεξιότητα που το δυσκολεύει αλλά δεν
µπορεί να την µάθει µε τον συνηθισµένο τρόπο διδασκαλίας.
Υπάρχουν πολλά είδη µαθησιακών δυσκολιών. Η πιο σοβαρή είναι η δυσλεξία η
οποία έχει να κάνει µε µειωµένη επίδοση του παιδιού στην ακρίβεια, την ταχύτητα ή την
κατανόηση αυτού που διαβάζει.
Τα παιδιά µε δυσλεξία διαβάζουν αργά, παραµορφώνουν τις λέξεις αντικαθιστώντας
συλλαβές ή λέξεις (π.χ. γαγόνι αντί παγόνι, λεχώνα αντί χελώνα), παραλείπουν συλλαβές
(π.χ. γεργός αντί γεωργός, υντουργός αντί υφαντουργός) ενώ παρόµοια λάθη κάνουν και
όταν γράφουν.
Στο γράψιµο προστίθενται και λάθη γραµµατικής, τονισµού, ορθογραφίας,
καθρεφτίσµατος (π.χ. 3 αντί ε, q αντί ρ) ενώ ο γραφικός τους χαρακτήρας είναι
δυσανάγνωστος και η οργάνωση του γραπτού τους πολύ κακή (παραλείπουν σηµεία
στίξης, δεν έχουν παραγράφους).
Λόγω του ότι τα παιδιά αυτά τα καταφέρνουν εξίσου καλά µε τους συνοµηλίκους
τους σε άλλους τοµείς, µπορεί να είναι αρκετά δύσκολο να καταλάβετε ότι το παιδί σας
έχει ειδική µαθησιακή δυσκολία σε κάποιο τοµέα για την οποία πρέπει να λάβει ειδική
εκπαίδευση. Οι ειδικές µαθησιακές δυσκολίες γίνονται εµφανείς όταν πρωτοπηγαίνει το
παιδί σχολείο γιατί τότε αρχίζουν να διαβάζουν, να γράφουν και να κάνουν πράξεις. Αν
το παιδί σας αντιµετωπίζει σοβαρές δυσκολίες σε ένα µάθηµα παρά το γεγονός ότι το
έχει διδαχθεί επαρκώς και έχει αφιερώσει χρόνο για να το µάθει, τότε χρειάζεται να
απευθυνθείτε σε ειδικό.
Προβλήµατα του Λόγου και της Επικοινωνίας
Ένα υγιές παιδί συνήθως έχει εµφανίσει λόγο µέχρι τους 18 µήνες. Σε γενικές
γραµµές, µέχρι την ηλικία των 4-5 χρόνων το παιδί θα πρέπει να µπορεί να µιλά καθαρά.
Αν το παιδί σας είναι πάνω από 4 χρονών και δεν µιλάει «καθαρά»: µασάει
λέξεις, παραλείπει, µπερδεύει ή αλλοιώνει φθόγγους µε αποτέλεσµα άνθρωποι που δεν το
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γνωρίζουν να µην καταλαβαίνουν τι λέει, µπορεί να αντιµετωπίζει προβλήµατα που
θέλουν ειδική αντιµετώπιση.
∆υσκολίες στην έκφραση που θα πρέπει να κινήσουν την προσοχή είναι σε ηλικία
2 ετών να µην χρησιµοποιεί λέξεις ή να µην κάνει προτάσεις ενώ στην ηλικία των 4
χρόνων το λεξιλόγιο του να είναι φτωχό (φτιάχνει προτάσεις µόνο µε τρεις- τέσσερις
λέξεις χωρίς άρθρα, συνδέσµους και προθέσεις), να δυσκολεύεται να βρει τις κατάλληλες
λέξεις για να εκφραστεί και να κάνει συντακτικά λάθη.
Υπάρχουν και περιπτώσεις που η οµιλία του παιδιού είναι κατανοητή αλλά
δυσκολεύεται να καταλάβει αυτό που του λένε ή να εκφράσει αυτό που θέλει. Πιθανόν
να αντιµετωπίζει δυσκολίες στην κατανόηση όταν συχνά δεν καταλαβαίνει αυτό που του
λέτε, όταν αδυνατεί να εκτελέσει απλές εντολές ή να ακολουθήσει τις οδηγίες σας, όταν
δεν µπορεί να εντοπίσει καθηµερινά αντικείµενα ή να καταλάβει αν µια πρόταση είναι
ερώτηση ή άρνηση.
Αναµένεται αρκετά παιδιά κάποια στιγµή πριν πάνε στην Α΄ δηµοτικού (µεταξύ 2
και 5 χρονών) να αρχίσουν να «κολλάνε» στον πρώτο ήχο της λέξης, να
επαναλαµβάνουν την αρχική συλλαβή µιας λέξης ή ολόκληρη την λέξη (συνήθως είναι
µικρές λέξεις όπως «και» ή άρθρα). Μερικές φορές αυτή η παροδική δυσκολία στην ροή
του λόγου µπορεί να εξελιχθεί σε κάτι µόνιµο. Αν επιµείνει θα πρέπει να λάβει ειδική
βοήθεια για να το ξεπεράσει.
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•
•
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