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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση των γνώσεων και στάσεων των  

νηπιαγωγών αναφορικά με την πρώιμη ανίχνευση δυσκολιών μάθησης και την 

πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ως μεθοδολογική προσέγγιση 

χρησιμοποιείται η συζήτηση σε ομάδα εστίασης (focus group), στην οποία ο 

εκπαιδευτικός- ερευνητής παρατηρεί και καταγράφει τις γνώσεις και στάσεις των 

νηπιαγωγών σχετικά με το θέμα. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 6 νηπιαγωγοί 

ενασχολούμενες (4 μόνιμες και 2 αναπληρώτριες) στο δημόσιο ελληνικό σχολείο. 

Τρεις από αυτές εργάζονταν ως εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, ενώ οι υπόλοιπες τρεις 

ως εκπαιδευτικοί γενικής. Όλες ήταν γυναίκες και είχαν από 7- 17 χρόνια 

προϋπηρεσίας. Οι νηπιαγωγοί συμμετείχαν στη συνέντευξη με ομάδα εστίασης και 

απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τις γνώσεις τους για την πρώιμη ανίχνευση 

μαθησιακών δυσκολιών από το νηπιαγωγείο. Εν συνεχεία, κατέθεσαν σκέψεις και 

απόψεις αναφορικά με τη σχετική πρώιμη παρέμβαση. Ο νηπιαγωγοί υποστήριξαν ως 

ενδείξεις της πρώιμης ανίχνευσης, συμφωνώντας με τη βιβλιογραφία, τις δυσκολίες 

στο λόγο και την επικοινωνία, στον χωροχρονικό προσανατολισμό, στην 

αμφιπλευρικότητα, στη μνήμη και την προσοχή, στις λογικομαθηματικές και άλλες 

σχέσεις κ.α. (Αναγνωστοπούλου, 2004; Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991; 

Πολυχρονοπούλου,  2012 κ.α.). Αναντίρρητα, θεωρούν σημαντική την ενίσχυση των 

γνώσεων τους και την υποστήριξη των δεξιοτήτων αναγνώρισης ενδείξεων τόσο από 

ειδικούς επιστήμονες,  όσο κι από ειδικά τεστ.  

Ταυτόχρονα, αναγνώρισαν ως τις σημαντικές στρατηγικές για πρώιμη 

παρέμβαση σε παιδιά με δυσκολίες της μάθησης, που υποστηρίζουν κι οι μελετητές, 

τις βιωματικές τεχνικές, το οπτικο- ακουστικό υλικό και τις Νέες Τεχνολογίες 

(Στασινός, 2016), τη διαφοροποιημένη διδασκαλία (British Dyslexia Association, 

2005) κ.α. Σημαντική επισήμανση έκαναν σχετικά με την ανάγκη τους για 

επιμόρφωση σε θέματα σχετικά της πρώιμης παρέμβασης αλλά και σχετικά με τους 
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χειρισμούς των καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας σε παιδιά με δυσκολίες στη 

μάθηση. Συμπερασματικά οι νηπιαγωγοί παρόλο που αναγνωρίζουν πρώιμες 

ενδείξεις για δυσκολίες στη μάθηση, εστιάζουν στην αξία και χρησιμότητά της 

διαρκούς ενημέρωσης, εκπαίδευσης κι επιμόρφωσής τους σε σχετικά θέματα.   

 

Λέξεις κλειδιά: πρώιμη ανίχνευση, πρώιμη παρέμβαση, δυσκολίες στη μάθηση, 

επιμόρφωση νηπιαγωγών, στρατηγικές διδασκαλίας. 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Με τον όρο μαθησιακές δυσκολίες προσδιορίζεται μια ανομοιογενής ομάδα 

διαταραχών στη μάθηση (Παντελιάδου, 2011). Ο παραπάνω όρος χρησιμοποιείται 

σαν «ομπρέλα» για να περιγράψει πολυποίκιλες δυσκολίες που μπορεί να 

παρουσιάζει ένα παιδί προσχολικής ή σχολικής ηλικίας σε τομείς του γραπτού λόγου.  

Από την προσχολική ηλικία δύναται να παρατηρηθούν ενδείξεις ότι το παιδί 

μπορεί να παρουσιάσει μελλοντικά μαθησιακές δυσκολίες. Αν αυτές οι ενδείξεις 

εντοπιστούν έγκαιρα και αντιμετωπιστούν με κατάλληλο τρόπο και με 

αντιπροσωπευτική παρέμβαση προς τις δυσκολίες αυτές δύναται συχνά να προληφθεί 

η σχολική αποτυχία και τα αρνητικά συναισθήματα που τη συνοδεύουν 

(Παπαγεωργίου, 2015).  

Στον παρελθόν έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να δοθούν ορισμοί για τις 

μαθησιακές δυσκολίες και γενικά έχουν διαχωριστεί σε κάποιες ειδικότερες 

κατηγορίες. Δύο μεγάλες κατηγορίες που προσδιορίζουν δυσκολίες στη μάθηση είναι 

οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες ή γενικευμένες δυσκολίες στη μάθηση και οι ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες. Το κυριότερο κριτήριο διαχωρισμού των δύο κατηγοριών 

είναι η απόκλιση μεταξύ νοητικού δυναμικού και σχολικών επιδόσεων 

(Παπαγεωργίου, 2015). 

Μαθητές που αναμένεται να εμφανίσουν γενικές μαθησιακές δυσκολίες είναι 

εκείνα που έχουν χαμηλό ή οριακό νοητικό, συχνά αυτά που έχουν διαγνωστεί με 

αναπτυξιακές διαταραχές, όπως ΔΕΠ-Υ ή αυτισμός αλλά και παιδιά που έχουν 

συναισθηματικές δυσκολίες (Παπαγεωργίου, 2015). Αντίθετα, ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες αποτελούν οι δυσκολίες στο γραπτό λόγο, οι οποίες δε συνοδεύονται από 

χαμηλό νοητικό επίπεδο ή/ και συναισθηματικές δυσκολίες. Παράλληλα, ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες δεν οφείλονται σε περιβαλλοντικές στερήσεις, αλλά συχνά 

είναι κληρονομικές δυσκολίες που οφείλονται σε διαφορετική νευροεγκεφαλική 
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λειτουργία (Στασινός, 2016). Η κατηγορία αυτή (ΕΜΔ) περιλαμβάνει τη δυσλεξία, 

δυσορθογραφία, δυσγραφία, δυσαριθμησία. 

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που διαγιγνώσκονται σε μεγάλες ηλικίες 

(μετά τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού) και δεν έχουν δεχτεί παρέμβαση πιθανόν 

πέρα των γνωστικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν και των δυσκολιών που 

δημιουργούν αδυναμίες στη σχολική επιτυχία να παρουσιάζουν συνοδές 

συναισθηματικές δυσκολίες. Ο μαθητής με δυσκολία στη μάθηση ενδέχεται να 

παρουσιάζει χαμηλή αυτοεικόνα, δυσκολίες στον κοινωνικό τομέα, ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα, αρνητισμό προς τη μάθηση και την εκπαίδευση, αντίσταση στην πίεση, 

επιθετικότητα, τάση για εξαρτήσεις κτλ. (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).  

Επιπρόσθετα, ένας μαθητής με δυσκολίες στη μάθηση που δεν έχει 

διαγνωστεί από μικρή ηλικία πιθανόν να έχει δεχτεί άσκοπων παρεμβάσεων, μη 

κατάλληλων ή και δυσλειτουργικών προς τη δυσκολία του, γεγονός που δημιουργεί 

ακόμα πιο χαμηλό κίνητρο για μάθηση, άγχος και δυσκολίες στην κοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη (Στασινός, 2016). 

Ανιχνεύοντας πρώιμα χαρακτηριστικά του παιδιού κατά την προσχολική ή 

πρώτη σχολική ηλικία δίνεται η δυνατότητα για πρώιμη αντιμετώπιση των δυσκολιών 

του, προτού ο μαθητής πληγεί με άσκοπες παρεμβάσεις, ματαιώσεις και αρνητικά 

συναισθήματα. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα οργάνωσης κάποιων δεξιοτήτων 

(γνωστικών, κινητικών, κοινωνικοσυναισθηματικών κτλ.) που πιθανόν να βοηθήσουν 

και να βελτιώσουν την περαιτέρω ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του μαθητή. 

Τα γνωστικά ελλείμματα ενός νηπίου επηρεάζουν αρνητικά τη σχολική 

ετοιμότητα του δημιουργώντας επιπρόσθετα αρνητικές ψυχολογικές προδιαθέσεις 

(άγχος, κατάθλιψη), με επακόλουθη, συχνά, αντιδραστική, αντικοινωνική και 

επιθετική συμπεριφορά συνοδή των μαθησιακών κενών. Οι μαθητές του 

Νηπιαγωγείου βιώνουν εντονότερα τααποτελέσματα της μετάβασης τους στο 

Δημοτικό Σχολείο, με οδυνηρά αποτελέσματα στη μελλοντική ακαδημαϊκή εξέλιξή 

τους, την κοινωνικοποίησή τους, αλλά και στην ολοκλήρωση κάποιων 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους (Μπαγάκης και συν., 2006). Σε αυτές τις 

περιπτώσεις η πρώιμη παρέμβαση θα μπορούσε να λειάνει αυτή την οδυνηρή για τους 

μαθητές κατάσταση.  
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Προκειμένου όμως να υπάρξει πρώιμη παρέμβαση είναι σημαντικό οι 

νηπιαγωγοί να είναι ενημερωμένοι σχετικά με την πρώιμη ανίχνευση και παρέμβαση 

επίσης. Είναι γεγονός ότι ο ρόλος των νηπιαγωγών σε αυτή τη διαδικασία είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός. Δεν είναι, όμως, αρκετά τα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με 

την πληρότητα των γνώσεων των νηπιαγωγών σχετικά με τα θέματα αυτά.  

Σε έρευνα της Αλαμπουρνού (2017) μελετήθηκαν 60 κείμενα (πρακτικά 

συνεδρίων και άρθρα) και συγκρίθηκαν οι στάσεις που διατυπώνονταν σχετικά με το 

πόσο ενημερωμένες είναι οι νηπιαγωγοί για τα θέματα της πρώιμης ανίχνευσης και 

παρέμβασης. Η ερευνήτρια διαπίστωσε ότι μέσα από τα 60 παραπάνω κείμενα 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι νηπιαγωγοί δεν είναι ικανοποιητικά ενημερωμένοι 

για τους τρόπους που πρέπει να αντιμετωπίσουν παιδιά προσχολικής ηλικίας με 

δυσκολίες στη μάθηση. Παράλληλα, στα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας 

οι νηπιαγωγοί φάνηκαν να μην έχουν χρόνο για περαιτέρω παρατήρηση ασυνήθιστων 

συμπεριφορών των νηπίων και άλλες πρώιμες ενδείξεις δυσκολιών στη μάθηση. 

Επιπρόσθετα, υποστηρίχθηκε από τις νηπιαγωγούς ότι υπάρχει ελλιπής επιμόρφωση 

αναφορικά με το θέμα των δυσκολιών στη μάθηση που παρουσιάζονται στο 

νηπιαγωγείο και είναι πρώιμες ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών, που μελλοντικά θα 

εμφανιστούν στο δημοτικό σχολείο.  

Ένα άλλο στοιχείο χρήσιμο της έρευνας της Αλαμπουρνού (2017) είναι το 

γεγονός ότι οι νηπιαγωγοί δεν έχουν γνώσεις αλλά ούτε και εργαλεία για την πρώιμη 

ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών. Σε αντίθεση με την απουσία των τεστ υπάρχουν 

υποστηρικτές των τεστ πρώιμης ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών από το 

νηπιαγωγείο (Στελλάκης, 2015), που θα βοηθούσαν στην πρώιμη παρέμβαση 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες του μαθητή (Μπεαζίδου, Μπότσογλου & Ανδρέου, 

2014). 

Άλλοι ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι οι νηπιαγωγοί γνωρίζουν ελάχιστα 

τους τρόπους ανίχνευσης των μαθησιακών δυσκολιών και ότι εν γένει 

αντιμετωπίζουν τα νήπια σαν ολότητα και όχι σαν ξεχωριστές προσωπικότητες, 

εντοπίζοντας τις ιδιαιτερότητές τους (Παπαδημητρίου, 2010). 

Σε αντίθεση με τις παραπάνω έρευνες υπάρχουν υποστηρικτές της άποψης ότι 

οι νηπιαγωγοί πιθανόν να κρατούν σημειώσεις και να καταγράφουν συμπεριφορές 

των μαθητών τους –όπως πρέπει να κάνουν- αλλά δυσκολεύονται να συνεργαστούν 



11 
 

με τους γονείς των μαθητών που παρουσιάζουν δυσκολίες στη μάθηση (Σιομπότη & 

Σαμσάρη, 2011).  Εν τούτοις, νηπιαγωγοί που έχουν κατάλληλη επιμόρφωση 

σεμιναριακή ή άλλη, σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών φαίνεται να είναι σε θέση να 

αναλάβουν ευθύνες αναφορικά με την παρέμβαση που πρέπει να κάνουν σε κάθε 

μαθητή τους (Πουλακίδου, 2010; Δημάτου, 2007). 

Σε έρευνες που έχουν ασχοληθεί με την ανίχνευση απόψεων των νηπιαγωγών 

για τις πρώιμες ενδείξεις δυσκολιών στη μάθηση από το νηπιαγωγείο εξετάζονται οι 

προτεραιότητες που θέτουν οι νηπιαγωγοί (Χατζηαθανασίου, 2014). Οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να συσχετίσουν με τις δυσκολίες στη μάθηση τη νοημοσύνη και τη 

σχολική επίδοση και να αναδείξουν τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισης των 

μαθητών τους. Γενικά οι νηπιαγωγοί δεν έδωσαν έμφαση στις συμπεριφορικές ή 

κοινωνικο- συναισθηματικές δυσκολίες των μαθητών τους αλλά υποστήριξαν το 

γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα του όρου των δυσκολιών στη μάθηση. Στους 

συμμετέχοντες της έρευνας που τέθηκε η ερώτηση της πρώιμης παρέμβασης οι 

περισσότερες έδωσαν απάντηση σχετική με την πρώιμη ανίχνευση και όχι σχετική με 

την έγκαιρη αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών. Αναφορικά με τα γνωστικά 

χαρακτηριστικά των δυσκολιών στη μάθηση οι νηπιαγωγοί στο σύνολό τους 

διαχώρισαν τις μαθησιακές δυσκολίες από τη νοητική στέρηση και το μεγαλύτερο 

ποσοστό δήλωσε ότι οι μαθησιακές δυσκολίες σχετίζονται με διαφορετικό ρυθμό και 

τρόπο μάθησης. Επίσης, οι νηπιαγωγοί απάντησαν ότι χρειάζεται ειδικό πρόγραμμα 

διδασκαλίας ή εξατομικευμένο πρόγραμμα στις περιπτώσεις δυσκολιών στη μάθηση. 

Παρόλο όμως που ανέφεραν το εξατομικευμένο πρόγραμμα υποστήριξαν τη 

συνεισφορά ενός εξειδικευμένου επιστήμονα, ειδικού της εκπαίδευσης ή σχολικού 

συμβούλου για τη δημιουργία και σύνταξή του (Χατζηαθανασίου, 2014). 

Άλλες έρευνες έχουν μελετήσει την ανεύρεση πρώιμων δεικτών αναγνώρισης 

δυσκολιών στη μάθηση. Σε έρευνα των Σταυρακέλλη, Σκουλά & Κασταμονίτη 

(2013) χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια σε 30 νηπιαγωγούς και 30 γονείς. Οι 

νηπιαγωγοί υποστήριξαν ως πρώιμους δείκτες τις δυσκολίες στο γλωσσικό τομέα και 

ειδικότερα την αργή και καθυστερημένη ανάπτυξη του λόγου. Επιπλέον, εστίασαν 

στη διάσπαση της προσοχής, στα προβλήματα προσανατολισμού, στις δυσκολίες με 

τις έννοιες ποσότητας, βάθους και απόστασης και στα προβλήματα συμπεριφοράς 

(Σταυρακέλλη, Σκουλά & Κασταμονίτη, 2013). Στα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης έρευνας φάνηκε ότι οι παρατηρήσεις των νηπιαγωγών συμφωνούσαν 
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με τις παρατηρήσεις των γονιών. Σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι 

υποστήριζαν ότι η πρώιμη ανίχνευση θα κατευθύνει την πρώιμη παρέμβαση για να 

βελτιωθούν οι σχολικές επιδόσεις και η ψυχοκοινωνική προσαρμογή των νηπίων. 

Εν τούτοις, οι νηπιαγωγοί συχνά, δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη περαιτέρω 

επιμόρφωσης και ενημέρωσης σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την ανίχνευση 

δυσκολιών των μαθητών και την ειδική αγωγή ή παρέμβαση σε νήπια με δυσκολίες.  

Το 2003 σε έρευνα της Παπαναούμ, οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν την 

επιμόρφωση τους σε συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως: Ψυχολογία, Διδακτική 

μεθοδολογία, Θέματα γενικής παιδείας, Ειδικά γνωστικά αντικείμενα, Αξιολόγηση 

των μαθητών, Διοικητική – παιδαγωγική διάσταση του ρόλου τους» (Μελέτη: 

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 2008, σελ. 21, 

στο Σπανάκη, 2016). 

Σε έρευνα της Σπανάκη (2016) αναφορικά με τις επιμορφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής, οι νηπιαγωγοί εκφράζουν την ανάγκη τους για 

επιμόρφωση στο θέμα της σχολικής ετοιμότητας των νηπίων για μετάβαση από 

Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. Οι νηπιαγωγοί υποστήριξαν ότι είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να γνωρίζουν πως θα θεωρήσουν ότι τα νήπια τους είναι έτοιμα για τη 

μετάβαση και δεν έχουν γνωστικά ή άλλα κενά που θα επιβεβαιώσουν την ανάγκη 

τους για επαναφοίτηση. Διαπιστώνοντας τη σημαντικότητα του θέματος κατέθεσαν  

προβληματισμούς σχετικά με τις επαρκείς γνώσεις τους στο θέμα. Έδειξαν να έχουν  

κατανοήσει την αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης των γνώσεων τους με εμπλουτισμό 

επιστημονικότητας που θα δίνει βαρύτητα στις επιλογές τους.  Διέκριναν επίσης, 

ανάγκη για επιμόρφωση σε θέματα σχετικά με την αξιολόγηση νηπίων και την 

ανίχνευση δυσκολιών. Εν τέλει, θεώρησαν σημαντική αυτή την περαιτέρω 

επιμόρφωση τους από τους κατάλληλους φορείς που θα τους προσφέρουν χρήσιμη 

νέα σχετική γνώση (Σπανάκη, 2016).  

Στην εποχή μας, γίνεται συχνά λόγος για την αναγκαιότητα της διαρκούς 

εκπαίδευσης κι επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού (Υφαντή, 2014). Επίσης, έχουν τεθεί 

αρκετοί προβληματισμοί σχετικά με την επιμόρφωση,  καθώς τα μοντέλα της αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης δε θεωρούνται επαρκή για την επαγγελματική 

σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών, και αμφισβητούνται ή  θεωρούνται ξεπερασμένα 

(European Commission, 1995). Οι προπτυχιακές σπουδές δεν μπορούν να 

προσφέρουν όλα τα απαραίτητα εφόδια και δεξιότητες στον εκπαιδευτικό, 
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προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως σε όλες τις διαφορετικές περιπτώσεις που θα 

αντιμετωπίσει, αναφορικά με μαθητές αλλά και απαιτήσεις του επαγγέλματος του 

(Βεργίδης & Υφαντή, 2011; Day, Kington, Stobart et al., 2006 κ.α.).    

Παράλληλα, οι Bell & Gilbert (1994) έδωσαν έμφαση στο γεγονός ότι η 

αποτελεσματική επιμόρφωση λαμβάνει χώρα όταν αποτελεί τη συνειδητή επιλογή 

των εκπαιδευτικών και όχι όταν αποτελεί διαδικασία που επιβάλλεται. Σύμφωνα με 

τους Starkey, Yates, Meyer et al. (2009) αποτελεί βασική αρχή των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων η ταύτισή τους με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας 

υπόψη το γνωστικό υπόβαθρο τους, την εργασιακή τους εμπειρία και τις ατομικές 

ανάγκες για μάθηση. Βέβαια, ο Day (2003) υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτικός μαθαίνει 

κι εξελίσσεται και ενδοσχολικά εάν κυριαρχεί η κατάλληλη σχολική κουλτούρα στον 

επαγγελματικό του χώρο. Όπως, οι μαθητές μαθαίνουν εάν έχουν μαθησιακές 

ευκαιρίες έτσι μαθαίνουν κι οι εκπαιδευτικοί εάν τους δίδονται κατάλληλες 

επαγγελματικές κι ενδοϋπηρεσιακές ευκαιρίες (Day, 2003).  

Συμπερασματικά, θεωρείται σπουδαία η πρώιμη ανίχνευση και η πρώιμη 

παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες. Αλλά θεωρείται χρήσιμη κι η κατανόηση των 

αναγκών επιμόρφωσης εκ μέρους των εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά. Επομένως, 

στην παρούσα έρευνα μελετώνται οι στάσεις, οι γνώσεις και οι πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής αναφορικά με το θέμα των δυσκολιών στη 

μάθηση και παράλληλα διερευνώνται οι ανάγκες τους για σχετική επιμόρφωση.   

 

Σκεπτικό της  έρευνας 

Μέσα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στην ελληνική 

βιβλιογραφία σχετικά με την πρώιμη ανίχνευση των δυσκολιών στη μάθηση από το 

νηπιαγωγείο αναδύθηκε η ιδέα για την παρούσα έρευνα.  Παράλληλα, οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με το ρόλο της πρώιμης παρεμβασης αναδύουν το θέμα της 

πρώιμης ανίχνευσης δυσκολιών στη μάθηση ως ιδιαίτερα σημαντικό. 

Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια από το Υπουργείο 

Παιδείας, Ερευνών και Θρησκευμάτων για ενίσχυση της υποχρεωτικής προσχολικής 

εκπαίδευσης σε δύο από ένα έτη. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την αναγκαιότητα της 

προσχολικής εκπαίδευσης. Η προσχολική εκπαίδευση θεωρείται ότι προετοιμάζει 
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τους μαθητές με ολόπλευρη ετοιμότητα – γλωσσική, γνωστική, κοινωνικο- 

συναισθηματική και κινητική- για φοίτηση στο δημοτικό σχολείο. Στη βάση αυτών 

των δεδομένων, η προσχολική ηλικία επισημαίνει ανάγκες, δυνατότητες και 

δυσκολίες των φοιτούντων νηπίων.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι γνώσεις και οι 

στάσεις των νηπιαγωγών αναφορικά με την πρώιμη ανίχνευση και παρέμβαση σε 

παιδιά με δυσκολίες στη μάθηση που φοιτούν στο νηπιαγωγείο. 

Ειδικότεροι στόχοι αποτελούν η διερεύνηση των ενδείξεων πρώιμης 

ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών σύμφωνα με τις νηπιαγωγούς και η διερεύνηση 

επιμορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών σχετικά με το θέμα. 

Η ανίχνευση δυσκολιών της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι 

σημαντική για την πρώιμη παρέμβαση σε αυτές. 

1. Γνωστικοί, κιναισθητικοί και ψυχοσυναισθηματικοί παράγοντες παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην πρώιμη ανίχνευση δυσκολιών στη μάθηση. 

2. Οι νηπιαγωγοί έχουν ανάγκη επιμόρφωσης αναφορικά με την πρώιμη 

ανίχνευση και παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες. 

 

Σημαντικότητα της έρευνας 

Η προσχολική ηλικία αποτελεί ηλικιακά την πρώτη χρονική περίοδο που το 

παιδί έρχεται σε επαφή με γνώσεις που στο μέλλον θα του φανούν χρήσιμες για να 

αντιμετωπίσει προβλήματα της καθημερινότητάς του. Όσο περισσότερο ομαλά 

μεταβεί το παιδί από την περίοδο της προσχολικής ηλικίας στην πρώτη σχολική 

ηλικία, τόσο πιο εύκολη θα είναι η συνέχιση της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας του 

(Γουργιώτου, 2014; Ματσαγγούρας & Βούλγαρη, 2006). Δυσκολίες που θα 

παρουσιαστούν κατά την προσχολική ηλικία πιθανόν να παραμείνουν και στα 

σχολικά χρόνια αν δεν τύχουν άμεσης βελτιωτικής παρέμβασης. Μέσω της πρώιμης 

ανίχνευσης δίνεται η ευκαιρία σε εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς και γονείς να 

αξιολογήσουν το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού τους και να δούνε αν 

συμβαδίζει με το ηλικιακό τους επίπεδο. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν σημαντικές 

αποκλίσεις με την πρώιμη ανίχνευση δυσκολιών ο εκπαιδευτικός είναι πλέον σε θέση 

να γνωρίζει ποιες είναι οι ακριβείς δυσκολίες του μαθητή του. Παράλληλα ο γονιός 
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μπορεί να κατανοήσει τις αδυναμίες του παιδιού του και να τις αποδεχτεί και οι δύο 

από κοινού να βελτιώσουν το γνωστικό αλλά και κοινωνικο- συναισθηματικό πλαίσιο 

στο οποίο αναπτύσσεται ο μαθητής. 

Η αναντίρρητη σημαντικότητα της πρώιμης ανίχνευσης είναι η ώθηση για 

πρώιμη παρέμβαση. Με την κατάλληλη πρώιμη παρέμβαση δίνονται ευκαιρίες στο 

μαθητή που παρουσιάζει δυσκολίες στη μάθηση να προσαυξήσει τις γνωστικές του 

δεξιότητες, ενώ παράλληλα θα βελτιώνει την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή του. 

Στην παρούσα έρευνα θεωρούνται σημαντικές οι στάσεις και οι απόψεις των 

νηπιαγωγών σε σχέση με το θέμα, καθώς είναι οι άμεσα εμπλεκόμενες και στις δύο 

διαστάσεις του θέματος. Θεωρείται σημαντικό οι νηπιαγωγοί να γνωρίζουν με ποιο 

τρόπο μπορούν να κάνουν πρώιμη ανίχνευση και παρέμβαση στις μαθησιακές 

δυσκολίες. Ακόμα όμως και στην περίπτωση που δεν είναι επαρκώς ενημερωμένες, 

είναι σημαντικό να διαφανεί το πόσο κατανοούν την ανάγκη τους για υποστήριξη και 

για επιμόρφωση. 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

1. Ποιες είναι οι γνώσεις και οι στάσεις των νηπιαγωγών σχετικά με τα 

προγράμματα πρώιμης ανίχνευσης δυσκολιών στη μάθηση και παρέμβασης σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

2. Ποιες είναι οι επιμορφωτικές ανάγκες των νηπιαγωγών σε θέματα πρώιμης 

ανίχνευσης και παρέμβασης σε παιδιά με δυσκολίες στη μάθηση. 

3. Ποιες είναι οι στάσεις των νηπιαγωγών σχετικά με τη λειτουργία των 

μηχανισμών παραπομπής των παιδιών με δυσκολίες. 

4. Ποιες είναι οι γνώσεις των νηπιαγωγών σχετικά με τις στρατηγικές 

διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

 

Εννοιολογικοί ορισμοί 

 Πρώιμη ανίχνευση: «η πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων στην πρώτη 

παιδική και προσχολική ηλικία είναι μια συστηματική προσπάθεια για τον έγκαιρο 

εντοπισμό ανησυχητικών χαρακτηριστικών που μπορούν να είναι ενδεικτικά 
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μελλοντικών προβλημάτων στον τομέα της γνωστικής εξέλιξης  και των κοινωνικών 

και συναισθηματικών δεξιοτήτων» (Ματσόπουλος, 2005, σελ. 36).  

 Πρώιμη παρέμβαση: ορίζονται οι μορφές παιδοκεντρικών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως κι εκείνων των δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με την καθοδήγηση των γονέων, αφού προσδιοριστεί η αναπτυξιακή 

κατάσταση του παιδιού τους. Τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης σχετίζονται με 

παιδιά προσχολικής ηλικίας με αναπτυξιακές διαταραχές ή αναπηρίες ή βρίσκονται 

σε κίνδυνο για εμφάνιση άλλων δυσκολιών (Demoor, Τζουριάδου, VanWaesberghe 

& Κοντοπουλου, 1998).  

 Μαθησιακές δυσκολίες: Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός 

όρος που αναφέρεται σε μια ομάδα με ετερογενείς διαταραχές, οι οποίες 

συνοδεύονται από σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων 

ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι 

διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του 

κεντρικού νευρικού συστήματος. Μάλιστα είναι δυνατόν να υπάρχουν σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής. Με τις Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν 

προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Αυτά τα προβλήματα δε συνιστούν ωστόσο από μόνα τους 

Μαθησιακές Δυσκολίες (Hammill, 1990, στο Παντελιάδου, 2000). 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: είναι η επιπλέον μόρφωση, η οποία 

προσφέρεται σε εκείνους που έχουν ήδη δεχθεί κάποια μόρφωση. Η επιμόρφωση 

συμπληρώνει, βελτιώνει ή αναπλαισιώνει τη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

και ενισχύει σημαντικά την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξή τους, ώστε να 

καταστούν πιο αποτελεσματικοί στις αυξημένες απαιτήσεις του εκπαιδευτικού έργου. 

Έχει διαπιστωθεί ότι η εκπαίδευση σε προπτυχιακό επίπεδο δεν αρκεί, ώστε να 

εφοδιάσει επαρκώς τους σπουδαστές με ικανότητες και δεξιότητες που να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που θα αντιμετωπίσουν σε όλη τη διάρκεια της 

διδακτικής τους εμπειρίας (Day, Kington, Stobartetal., 2006; Υφαντή & Βοζαΐτης,  

2009; Βεργίδης & Υφαντή, 2011). 
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ΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

1.1 Ανίχνευση ενδείξεων δυσκολιών στη μάθηση κατά την προσχολική ηλικία 

Ερευνητές  του θέματος των μαθησιακών δυσκολιών υποστηρίζουν ότι αν δεν 

εντοπιστούν οι δυσκολίες στη μάθηση από πρώιμη ηλικία εγκυμονεί κίνδυνος 

σχολικής αποτυχίας (Lerner et al., 1998). Κρίσιμη, λοιπόν, ηλικία εμφανίζεται η 

προσχολική αναφορικά με τις ενδείξεις που μπορούν να παρατηρηθούν στα νήπια και 

θα δημιουργήσουν προβληματισμούς για περαιτέρω διερεύνηση και πρώιμη 

παρέμβαση. Πιο συγκεκριμένα, σε νήπια με ενδείξεις για παρουσία δυσκολιών στη 

μάθηση παρατηρείται επιβράδυνση στην επίτευξη γνωστικών στόχων που σχετίζονται 

με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αλλά και εν γένει με την ανάπτυξη. 

Το νήπιο συχνά δυσκολεύεται να κατανοήσει σχέσεις αιτιακές, λογικές, μαθηματικές 

κτλ., δυσκολεύεται στην αναπαράσταση μέσω συμβόλων, στην κατηγοριοποίηση και 

στη διάκριση ή σύγκριση αντικειμένων. Συχνά τα νήπια με ενδείξεις δυσκολιών στη 

μάθηση έχουν δυσκολίες να ανακαλέσουν πληροφορίες οπτικές ή ακουστικές λόγω 

δυσκολιών στη μνήμη ή δυσκολιών στη συγκέντρωση (Αναγνωστοπούλου, 2004). 

Σύμφωνα με τη Hindson και τους συνεργάτες της (2005)  υπάρχουν αρκετοί 

προβλεπτικοί παράγοντες των αναγνωστικών δυσκολιών, ανάμεσα στους οποίους 

συμπεριλαμβάνεται η διατήρηση στη μνήμη της φωνολογικής επίγνωσης, του 

εμπλουτισμένου λεξιλογίου, της επανάληψης λέξεων και της ονομαστικής ακρίβειας.   

 Επιπρόσθετα, πιθανόν παρουσιάζονται δυσκολίες στην απόκτηση εννοιών (π.χ. 

χωροχρονικών : δεξί- αριστερό), στην επίλυση προβλημάτων, στη σειροθέτηση και 

στην ακολουθία γεγονότων. Δυσκολίες παρουσιάζονται στη σταθερότητα της 

μορφής, στην αντίληψη μορφής- πλαισίου, στον οπτικοκινητικό συντονισμό και στην 

επαγωγική σκέψη (Αναγνωστοπούλου, 2004). Παράλληλα, ενώ η νοημοσύνη 



18 
 

φαίνεται να κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα φαίνεται να υπάρχει δυσκολία στην 

οργάνωση και επεξεργασία πληροφοριών σε οπτικοκινητικό ή ακουστικοφωνητικό 

επίπεδο. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα παρουσιάζουν νήπια που εκδηλώνουν δυσκολία 

και σε άλλους τομείς, όπως απόκτηση και χρήση του λόγου (Kirk, 1972). 

Ταυτόχρονα, ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με  μετα-αναλύσεις υποστήριξαν ότι 

οι δεξιότητες των παιδιών που σχετίζονται με τη γνώση του αλφάβητου και τη 

διατύπωση  εντυπώσεων στο γραπτό λόγο, έχουν σχέση με τις φωνολογικές 

δεξιότητες (φωνολογική αποκωδικοποίηση, φωνολογική μνήμη) π.χ. λεξιλόγιο, 

σύνταξη / γραμματική, γνώση λέξεων) (Lonigan,  Allan, &  Lerner, 2011).  

 Σε διαχρονικές μελέτες αποκαλύπτεται ένας υψηλός βαθμός συνέχειας 

μεταξύ των επιπέδων δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ανάγνωση των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας και των επιπέδων δεξιοτήτων ανάγνωσης  που εμφανίζονται από 

τα ίδια παιδιά όταν φοιτούν στο δημοτικό σχολείο (Lonigan, Burgess, & Anthony, 

2000, Storch & Whitehurst, 2002), υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά  που  φοιτούν  στο 

νηπιαγωγείο κι έχουν αναπτυγμένες γνώσεις γραπτού λόγου, δεξιότητες φωνολογικής 

επεξεργασίας και προφορικές γλωσσικές δεξιότητες, είναι ικανά και προετοιμασμένα 

για την ανάπτυξη αντιπροσωπευτικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραπτού λόγου στη 

μετέπειτα φοίτησή τους στο δημοτικό σχολείο. 

Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται δυσκολίες στη γλωσσική ανάπτυξη, καθώς 

παιδιά με πρώιμες ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών παρουσιάζουν βραδύτερο ρυθμό 

στα εξελικτικά στάδια του λόγου, συχνά οι προτάσεις τους είναι μικρές, το λεξιλόγιό 

τους απλό και η χρήση γραμματικής λανθασμένη (Τζουριάδου, 1991). Οι δυσκολίες 

στο λόγο μπορεί να είναι δυσκολίες εκφραστικού ή προσληπτικού τύπου. Σύμφωνα 

με τη διεθνή βιβλιογραφία ένα ποσοστό 60% των νηπίων με δυσκολίες στην 

ανάπτυξη λόγου παρουσίασαν μετέπειτα προβλήματα στην ανάγνωση, στη γραφή, 

την ορθογραφία και τα μαθηματικά (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991). 

 Οι McCabe και Rosenthal Rollins (1991) επισήμαναν ότι η γλωσσική 

ανάπτυξη περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους , όπως η φωνολογία,  η σημασιολογία, η 

σύνταξη και η μορφολογία, και ο λόγος, οι οποίες πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται 

προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν γραπτό λόγο (McCabe, 1992). Η 

καθυστερηση στην ανάπτυξη οποιασδήποτε παραμέτρου μπορεί να έχει επιζήμιες 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lonigan%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22180666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Allan%20NP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22180666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lerner%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22180666
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συνέπειες στη μάθηση της ανάγνωσης. Σε  μελέτες με μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες έχουν βρεθεί ελλείμματα σε κάποιες από αυτές τις παραμέτρους που 

συνοδεύουν προβλήματα στην ανάγνωση.  Τα φωνολογικά προβλήματα, για 

παράδειγμα, πιθανόν να παρουσιάσουν ελάχιστη μόνιμη επίδραση. Αντίθετα, η 

ανάπτυξη του αφηγηματικού λόγου πιθανόν να έχει περισσότερες επιπτώσεις στον 

αναδυόμενο γραμματισμό στα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Dickinson & McCabe, 

1991). Παράλληλα, οι ερευνήτριες επισημαίνουν ότι η πρώιμη ανίχνευση αυτών των 

δυσκολιών υποστηρίζει την πρώιμη παρέμβαση η οποία βασίζεται σε έγκαιρη 

αξιολόγηση των προβλημάτων γραμματισμού που σχετίζονται με τη γλώσσα.  

Κοινωνικο- συναισθηματικά τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στη 

μάθηση συχνά παρουσιάζουν δυσκολίες και στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και στη 

διαχείριση των συναισθημάτων τους (Στασινός, 2016). Η χαμηλή ανταπόκριση σε 

εργασία ματαιώνει το συναίσθημα του νηπίου το οποίο συχνά δε γνωρίζει με ποιους 

τρόπους θα διαχειριστεί. Τα παιδιά αποτυγχάνουν να συνάψουν κοινωνικές σχέσεις 

εξαιτίας της δυσκολίας οργάνωσης της συναναστροφής με τους συνομηλίκους αλλά 

και της έλλειψης ενσυναίσθησης. Επίσης, συχνά δυσκολεύονται να κατανοήσουν και 

να ερμηνεύσουν επικοινωνιακά νοήματα (Τζουριάδου, 2011). Παράλληλα, η 

απογοήτευση, το άγχος και η αποφυγή των σχολικών εργασιών αποτελεί ένα συχνό 

χαρακτηριστικό των παιδιών που παρουσιάζουν δυσκολίες στη μάθηση. 

Αναφορικά με τον κινητικό τομέα τα παιδιά που παρουσιάζουν ενδείξεις ότι 

μελλοντικά θα αναπτύξουν δυσκολίες στο γραπτό λόγο συχνά εμφανίζουν διαταραχές 

στο συντονισμό των κινήσεων. Επίσης, παρουσιάζουν δυσκολίες συντονισμού 

ματιού- χεριού, ελλείμματα στην κατανόηση της αμφιπλευρικότητας και δυσκολίες 

στη λεπτή κινητικότητα. Παράλληλα, μπορεί να δημιουργηθούν δυσκολίες στη 

σύλληψη και χρήση του μολυβιού (Πολυχρονοπούλου, 2012; Παπαγεωργίου, 2015). 

Πιο συγκεκριμένα στην οπτικοκινητική ανάπτυξη τα νήπια δυσκολεύονται σε 

περιοχές οπτικής αντίληψης: σταθερότητα μορφής, αντίληψη μορφής- πλαισίου, 

αντίληψη σχέσεων του χώρου και οπτικοκινητικό συντονισμό (Μαρκοβίτης & 

Τζουριάδου, 1991). Οι παραπάνω ικανότητες θεωρούνται απαραίτητες για την 

ολοκλήρωση γραφοκινητικών δεξιοτήτων αλλά και αναγνωστικών δεξιοτήτων 

(Ευαγγελινού & Παπά, 2001). Εν συνεχεία, ο οπτικοκινητικός συντονισμός θεωρείται 

υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του συντονισμού και εναρμόνισης ματιού- 
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χεριού. Ικανότητα που θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη για την πραγματοποίηση 

διαδικασιών γραφής. Παιδιά με δυσκολίες οπτικοκινητικού συντονισμού έχουν 

δυσκολίες στο κόψιμο με ψαλίδι, στο παιχνίδι με μπάλα ή στο σχέδιο (Triarchi-

Herrman,  2001). Συμπληρωματικά, οι δυσκολίες σταθερότητας της μορφής 

συνδέονται με αδυναμία αναγνώρισης αντικειμένων σε διαφορετικές θέσεις και 

αναγνώρισης διαφορετικών μεγεθών. Τα νήπια παρουσιάζουν περιορισμένη αντίληψη 

μορφής- πλαισίου και χρειάζονται χρόνο και εκπαίδευση για να ανακαλύψουν 

λεπτομέρειες μιας εικόνας.  

Τέλος, η φτωχή οργανωτική ικανότητα μπορεί να θεωρηθεί ως μία από τις 

ενδείξεις ανίχνευσης δυσκολιών στη μάθηση, ενώ, παράλληλα πληροφορίες για 

δυσκολίες στη μάθηση μας δίνει και το φάσμα προσοχής του μαθητή, όπως και η 

ανταπόκρισή του στις οδηγίες που του δίδονται (Ματσόπουλος, 2005). 

 

1.2 Προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας της Πρώιμης Ανίχνευσης στην 

Προσχολική Ηλικία 

 

Η διαδικασία της πρώιμης ανίχνευσης θεωρείται αδιαπραγμάτευτη στην 

προσχολική ηλικία από τους ερευνητές του θέματος (Matsopoulos & Alound, 1991, 

στο Ματσόπουλος, 2005). Υπάρχουν όμως βασικές προϋποθέσεις για τα επιτυχή 

αποτελέσματά της. 

1. Είναι σημαντικό να γίνεται κατανοητό ότι η πρώιμη ανίχνευση δεν 

αντικαθιστά τη διάγνωση. Οι πληροφορίες της ανίχνευσης δύναται να 

χρησιμοποιηθούν για να πραγματοποιηθεί η διάγνωση. 

2. Υπάρχουν βασικά ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

διαφοροποιούν τα παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Επομένως, τα 

ψυχιμετρικά εργαλεία και τα τεστ θα πρέπει να είναι έγκυρα και εξελικτικά 

κατάλληλα για τις ηλικίες αυτές (Gridley, Mucha & Hutfield, 1996, στο 

Ματσόπουλος, 2005). 

3. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η ευμεταβλητότητα στη 

συμπεριφορά των παιδιών της προσχολικής ηλικίας σε σύντομα χρονικά 

διαστήματα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο πρέπει κάποιοι παράγοντες της 

συμπεριφοράς να ερμηνεύονται με επιφύλαξη. 
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4. Δεν είναι σταθερός δείκτης προβλεψιμότητας ακαδημαϊκής αποτυχίας 

η ανίχνευση προβλημάτων στο παιδί προσχολικής ηλικίας. 

5. Συμπληρωματικά στη εικόνα του παιδιού η πρώιμη ανίχνευση είναι 

σημαντικό να διερευνά και το περιβάλλον. Ιδιαίτερα σημαντικός 

αναδεικνύεται ο οικοσυστημικός τρόπος σκέψης όπου θεωρεί ότι το παιδί 

επηρεάζεται από τα προσωπικά του χαρακτηριστικά αλλά και από τα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντός του. Σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο σκέψης 

υπάρχει μία λογική σειρά βημάτων που σχετίζεται με την ανίχνευση (Gridley, 

Mucha & Hutfield, 1996, στο Ματσόπουλος, 2005):  

1. «Απόφαση για τη σκοπιμότητα της ανίχνευσης και πώς θα 

χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα» (Ματσόπουλος, 2005, σελ. 207). 

Θετικό είναι να έχει προαποφασιστεί το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα 

αποτελέσματα της πρώιμης ανίχνευσης και με ποιον τρόπο θα 

κατηγοριοποιηθούν οι δυσκολίες των παιδιών. 

2. «Επιλογή τομέων ανάπτυξης προς συλλογή πληροφοριών και 

αξιολόγηση» (Ματσόπουλος, 2005, σελ. 207). 

3. «Συλλογή δεδομένων για τη λειτουργία του παιδιού στους διάφορους 

τομείς και συλλογή δεδομένων για τα περιβάλλοντα που τα παιδιά 

κινούνται και ζουν» (Ματσόπουλος, 2005, σελ. 207). Οι πηγές από τις 

οποίες συλλέγονται πληροφορίες για την ανίχνευση είναι καλό να είναι 

ποικίλες π.χ. οικογενειακό, σχολικό περιβάλλον. 

4. «Ανάλυση δεδομένων και ανάλυση της εγκυρότητάς τους» 

(Ματσόπουλος, 2005, σελ. 208). Καλό είναι να συγκρίνονται πληροφορίες 

από διαφορετικές πηγές και μεθόδους π.χ. συνέντευξη, παρατήρηση. 

5. «Παροχή πληροφοριών στους γονείς και ενθάρρυνση για την παροχή 

εμεπιριών στα παιδιά» (Ματσόπουλος, 2005, σελ. 208). Οι κατάλληλες 

εμπειρίες μπορεί να αυξήσουν τις πιθανότητες για επιτυχίες των παιδιών. 

6. «Αξιολόγηση των διαδικασιών πρώτης ανίχνευσης» (Ματσόπουλος, 2005, 

σελ. 208). Φυσικά η πρώιμη ανίχνευση δε χρησιμοποιείται για να δοθούν 

ταμπέλες στους μαθητές αλλά είναι σημαντικό να δώσει πληροφορίες που 

θα βοηθήσουν την τροποποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων έτσι 

ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών (Ματσόπουλος, 

2005).  
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Για την πρώιμη ανίχνευση είναι θετικό να χρησιμοποιηθούν πληροφορίες από 

διαφορετικά περιβάλλοντα όπου δραστηριοποιείται ένας μαθητής. Επίσης, το προφίλ 

του παιδιού συμπληρώνεται από τις δυνατότητές του και οι ψυχομετρικές δοκιμασίες 

που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι υψηλής εγκυρότητας και σταθερότητας για την 

ανίχνευση των δυσκολιών τους. Στην πρώιμη ανίχνευση σημαντικό ρόλο έχουν οι 

πληροφορίες που δίδονται από τους γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον 

γενικότερα. Εν τέλει, είναι καλό να δοθούν πληροφορίες σχετικά με την κατάκτηση 

εξελικτικών σταδίων στην ανάπτυξη και όχι μόνο πληροφορίες σχετικά με επίκτητες 

γνώσεις (Ματσόπουλος, 2005). 

 

 
 

1.3 Αξιολόγηση ενδείξεων μαθησιακών δυσκολιών από τους εκπαιδευτικούς 

 

Στο χώρο του νηπιαγωγείου οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν ότι το προφίλ 

ορισμένων νηπίων δεν ανταποκρίνεται στην αντιπροσωπευτική, κινητική, γλωσσική 

και γνωστική ανάπτυξη της ηλικίας τους. Τα νήπια αυτά δυσκολεύονται να 

διαχειριστούν ή να περιγράψουν ένα αντικείμενο, να συμμετέχουν σε μία συζήτηση 

με ερωτοαπαντήσεις, να βάλουν στη σειρά αντικείμενα ή τους μήνες και τις εποχές 

του χρόνου. Ακόμα μπορεί να δυσκολεύονται να εστιάσουν την προσοχή τους για 

πολύ ώρα σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, να ακολουθήσουν σύνθετες οδηγίες 

και να οργανώσουν την κίνηση, την αυτοεξυπηρέτηση και τη συνύπαρξή τους με τους 

άλλους στο χώρο (Hallahan, Kauffman & Lloyd, 1996). 

Οι νηπιαγωγοί μπορούν να παρατηρήσουν τα νήπια και να εστιάσουν σε 

δυσκολίες που δεν είναι αντιπροσωπευτικές για το καλό νοητικό επίπεδο και 

δυναμικό των μαθητών τους. Με την αντικειμενική μέθοδο της παρατήρησης οι 

εκπαιδευτικοί στην προσχολική ηλικία μπορούν να εστιάσουν σε εκείνες τις 

δεξιότητες ή γνώσεις που παρουσιάζουν βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με 

τους συνομηλίκους ενώ δεν υπάρχει ουσιαστική απόκλιση σε νοητικέςικανότητες και 

ικανότητες αντίληψης. 
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Η  παρατήρηση αποτελεί μία τεχνική άντλησης πληροφοριών και δεδομένων 

τα οποία συλλέγει ο ερευνητής άμεσα με την προσωπική του συμμετοχή. Ο 

ερευνητής παρατηρεί ομάδες ατόμων ή και άτομα μεμονωμένα, συμπεριφορές, 

συνθήκες, θεσμούς, χώρους εργασίας. Καταγράφει τις παρατηρήσεις του, τις 

επεξεργάζεται και τις αναλύει. Η παρατήρηση θεωρείται μία πολύ βασική τεχνική 

συλλογής δεδομένων για τις κοινωνικές έρευνες (Κεδράκα, 2008). Ο παρατηρητής 

πρέπει να αποφύγει τους μεθοδολογικούς κινδύνους της παρατήρησης κι οφείλει να 

είναι αντικειμενικός και αμερόληπτος. 

Ο εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας μπορεί να παρατηρήσει μηχανισμούς 

φωνολογικής κωδικοποίησης και επεξεργασία γλωσσικών ερεθισμάτων. Για 

παράδειγμα εάν το νήπιο δυσκολεύεται στη διάκριση συναφών ήχων ή αν έχει 

αδυναμία σημασιολογικής αναγνώρισης γνωστών και άγνωστων λέξεων. Παράλληλα, 

οφείλει να παρατηρήσει την αδρή και λεπτή κινητικότητα του παιδιού, την 

κατανόηση της δόμησης του σωματικού σχήματος, τον προσανατολισμό στο χώρο 

και το χρόνο, τη διάκριση δεξί- αριστερό και τον οπτικοκινητικό συντονισμό. Επίσης, 

είναι σημαντικό να γίνει παρατήρηση των μηχανισμών μνήμης, προσοχής και 

οπτικοακουστικής αντίληψης (Τάνταρος, 2011; Κορωναίου, 2017). 

Ακόμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρατηρήσει αν το νήπιο θυμάται πού 

βρίσκονται τα πράγματά του, αν αναγνωρίζει πώς να συνθέτει παζλ, αν παίρνει 

σωστή κατεύθυνση στο χώρο έπειτα από οδηγίες και αν κατανοεί διαφορές και 

ομοιότητες σε εκφράσεις και φυσιογνωμίες. Επιπρόσθετα, σημαντική είναι η 

παρατήρηση του χωρισμού των λέξεων σε συλλαβές, η μνήμη τραγουδιών και 

ποιημάτων, κανόνων και νέων πληροφοριών (Κορωναίου, 2017). 

Υπάρχουν ορισμένα συμπτώματα σε διάφορους τομείς ανάπτυξης του παιδιού 

που προβληματίζουν τον παρατηρητή εκπαιδευτικό. 

1. Προφορικός λόγος και δυσκολία στη χρήση σύνθετων λέξεων. 

Παράλειψη συλλαβών και καταλήξεων και δυσκολία στη χρήση χρόνων και 

ρημάτων. 

2. Χωροχρονικός προσανατολισμός, σύγχυση δεξί- αριστερού, χθες- 

αύριο, μήνες και εποχές του χρόνου, ημέρες της εβδομάδας (Τάνταρος, 2011). 
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3. Μνήμη ακολουθιών, σειρά γεγονότων, χρονική αλληλουχία γεγονότων 

(Πολυχρονοπούλου, 2010). 

4. Γραφή, σταθερή καθρεπτική γραφή, αντικατοπτρική ζωγραφική, 

χρήση της σελίδας από δεξιά προς τα αριστερά και δυσκολία στην αντιγραφή 

(Κορωναίου, 2017). 

Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρατηρήσουν ιδιαίτερα χαρίσματα 

στα παιδιά με τις παραπάνω ενδείξεις, όπως καινοτόμους διαλογισμούς και σκέψεις, 

δημιουργικότητα και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων. 

 

1.4  Διάγνωση από διεπιστημονική επιτροπή 

 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας αξιολογούνται από διεπιστημονικές επιτροπές 

αναφορικά με τις εξελικτικές δυσκολίες που παρουσιάζουν σε σχέση με τους 

συνομηλίκους τους. Στην ηλικία αυτή δεν υπάρχει ολοκληρωμένη αντίληψη για το αν 

οι δυσκολίες αποδίδονται στη μάθηση, στη συμπεριφορά, σε περιβαλλοντικούς 

λόγους ή στο γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η σχολική φοίτηση. 

Οι διεπιστημονικές ομάδες παρατηρούν δυσκολίες και δυνατότητες 

συγκρίνοντάς τις με το ηλικιακό επίπεδο του μαθητή και τις απαιτήσεις του ΔΕΠΠΣ 

του νηπιαγωγείου και παρατηρούν γλωσσικά, οπτικά, κινητικά προβλήματα, 

δυσκολίες συγκέντρωσης, ενώ παράλληλα κάνουν προσπάθεια διάγνωσης νοητικού 

πηλίκου του μαθητή με συγκεκριμένα ψυχομετρικά εργαλεία (π.χ. RAVEN) και 

συναισθηματικών διαταραχών (Φλωράτου, 2009). Παρόλο που δεν υπάρχουν αρκετά 

σταθμισμένα εργαλεία ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών για την προσχολική 

ηλικία (Νικολοπούλου, 2008) η διάγνωση στηριζόμενη στις απαιτήσεις του ΔΕΠΠΣ 

εστιάζει στον εντοπισμό ακριβούς προβλήματος. Στην περίπτωση κατανόησης 

συγκεκριμένων δυσκολιών οι ειδικοί επιστήμονες των πρώην ΚΕΔΔΥ και νυν ΚΕΣΥ 

κάνουν προτάσεις στους εκπαιδευτικούς για περαιτέρω παρέμβαση στις δυσκολίες 

του μαθητή (Τζουριάδου & Μπάρμπας, 2009). 

Η ολοκληρωμένη αξιολόγηση για τη δυσκολία στη μάθηση είναι χρήσιμη για 

την πρόληψη ή την κατάλληλη αντιμετώπιση δυσκολιών του μαθητή στη 

σημασιολογία, μορφολογία και πραγματολογία του λόγου (Μπότσα, 2007) και η 
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αξιολόγησή της επιτυγχάνεται με τη συνεργασία ειδικοτήτων της διεπιστημονκής 

ομάδας του ΚΕΔΔΥ (λογοθεραπευτής). Ειδικοί παιδαγωγοί και η υπόλοιπη 

διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΔΥ κάνουν πρώιμη ανίχνευση μαθησιακών 

δυσκολιών αποτιμώντας τις ικανότητες λόγου και ομιλίας, τις οπτικές – κινητικές 

δεξιότητες, δεξιότητες γραφής, συμπεριφοράς και συναισθήματος, το νοητικό 

(Μπλάτσιου, 2010) και άλλες γνωστικές δεξιότητες. 

Τη σύγχρονη εποχή είναι διαθέσιμα στους ειδικούς διάφορα μέσα συλλογής 

δεδομένων και πληροφοριών, τόσο τυπικά (σταθμισμένα τεστ), όσο και άτυπα (μη-

σταθμισμένα τεστ). Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και παράγοντες, που 

πρέπει να προσέξουν οι αξιολογητές για να επιλέξουν το κατάλληλο εργαλείο 

αξιολόγησης για τους μαθητές. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη στη διαδικασία της επιλογή της δοκιμασίας αξιολόγησης είναι : α) ο 

πρωταρχικός σκοπός της αξιολόγησης, β) η προσωπικότητα και οι ιδιαίτερες ανάγκες 

αλλά και οι δυνατότητες του μαθητή, γ) ο χρόνος χορήγησης της δοκιμασίας και το 

άγχος του μαθητή, δ) τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του κάθε τεστ 

αξιολόγησης, αλλά και τον τύπο των αποτελεσμάτων και ε) η αξιολόγηση της 

συμπεριφοράς και των ελλειμμάτων του μαθητή θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες από 

υποκειμενικές κρίσεις και προκαταλήψεις (Καραπέτσας, 2015). 

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η συνέχεια της συνεργασίας της 

διεπιστημονικής ομάδας με τη νηπιαγωγό του παιδιού με δυσκολία στη μάθηση. 

 

1.5 Σταθμισμένα Τεστ ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών στην 

προσχολική ηλικία 

 

Τα σταθμισμένα εργαλεία κάνουν σύγκριση των επιδόσεων του παιδιού µε τις 

επιδόσεις παιδιών µιας συγκεκριµένης αντιπροσωπευτικής οµάδας της ίδιας ηλικίας. 

Τα συμπεράσματα αυτά εκφράζονται τις περισσότερες φορές µε κάποιον ποσοτικό 

δείκτη. Παράδειγμα σταθµισµένων τεστ είναι τα τεστ νοηµοσύνης. Αυτά 

κατηγοριοποιούνται σε µονοφασικά ή πολυπαραγοντικά. Τα µονοφασικά τεστ 

αξιολογούν µια συγκεκριµένη λειτουργία της νοηµοσύνης του παιδιού. Κάποια από 

τα πλεονεκτήματά τους είναι πως διώχνουν το άγχος και το φόβο των μαθητών για τα 
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τεστ, επειδή ακριβώς έχουν ανεπίσημο χαρακτήρα, δύναται να πραγματοποιούνται 

πολλές φορές, κυρίως από τους δασκάλους των παιδιών και οδηγούν σε 

συγκεκριμένη εκπαιδευτική αντιμετώπιση (Ζαμπεθάνης & Καραπέτσας, 1999).   

Παρακάτω αναλύονται μερικά από τα σταθμισμένα τεστ που 

χρησιμοποιούνται από τους ειδικούς για την πρώιμη ανίχνευση δυσκολιών στη 

μάθηση σε μαθητές προσχολικής ή πρώτης σχολικής ηλικίας: 

 

 Τεστ σχολικής ωριμότητας: Το τεστ σχολικής ωριμότητας 

σχεδιάστηκε μέσα από τη συνεργασία σχολικών ψυχολόγων και 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το εργαλείο αυτό 

αξιολογεί τις έως τώρα δεξιότητες του μαθητή στον πνευματικό τομέα. 

Τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τις πληροφορίες που συλλέγει το 

εργαλείο χρησιμοποιουνται ως βάση, ώστε να καταλάβουν οι γονείς, 

που κυμαίνεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το παιδί τους, αλλά 

και ποιες από τις γνωστικές του δεξιότητες πρέπει να εξελιχθούν 

μελλοντικά. Το τεστ σχεδιάστηκε για μαθητές από 4- 7 χρονών. Το 

τεστ σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των πέντε ή έξι χρονών μπορεί να 

χορηγηθεί, όμως αυτό δεν σημαίνει πως ένα τετράχρονο παιδί πρέπει 

να πάει από τόσο μικρή ηλικία στο σχολείο, και αυτό επειδή δεν είναι 

ακόμα δεδομένες οι υπόλοιπες προυποθέσεις της σχολικής 

ωριμότητας, όπως η σωματική ωριμότητα και η κοινωνική ανάπτυξη 

(Τσούγη και συν., 2016).  

 

 Τεστ Μέταφων: Το τεστ αυτό αποτελεί ένα έγκυρο και αξιόπιστο 

διαγνωστικό εργαλείο, σταθμισμένο σε όλη την Ελλάδα, που αξιολογεί 

τις μεταφωνολογικές δεξιοτήτες των μαθητών προσχολικής και 

πρώτης σχολικής ηλικίας για την ανίχνευση των δυσκολιών στο 

γραπτό και προφορικό λόγο και πιο συγκεκριμένα την ανίχνευση 

δυσκολιών στη μάθηση. Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

αναπτυξιολόγους, παιδοψυχιάτρους, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, 

γλωσσολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς και δασκάλους 

γενικής και ειδικής αγωγής κ.α. (Κατσάνου, 2014). Χωρίζεται σε δύο 

μέρη: Το Αναπτυξιακό «Μέταφων τεστ» (πλήρης χορήγηση) για τις 
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ηλικίες 3- 6 χρονών με διαγνωστικό χαρακτήρα για την προσχολική 

ηλικία. Το ανιχνευτικό «Μέταφων τεστ» (βραχεία χορήγηση) για τις 

ηλικίες 5,0-7,0 ετών, και πιο συγκεκριμένα για παιδιά προσχολικής 

ηλικίας και Α’ δημοτικού. Έχει ανιχνευτικό χαρακτήρα. Περιλαμβάνει 

δεκαπέντε κριτήρια αξιολόγησης, που αποτελούν μέρος της πλήρους 

χορήγησης. Δίνει τη δυνατότητα πρώιμου εντοπισμού και πρώιμης 

παρέμβασης σε μαθητές υψηλού κινδύνου για εκδήλωση δυσκολιών 

στη μάθηση. 

  Εξελικτικό τεστ οπτικής αντίληψης της M.Frostig: Αποτελείται 

από 5 επιμέρους τεστ: • Οπτικοκινητικός συντονισμός: Αξιολογεί την 

ικανότητα του μαθητή να συντονίζει τα χέρια με τα μάτια του. • 

Διάκριση φιγούρας-φόντου: Αξιολογεί την ικανότητα του μαθητή να 

αντιλαμβάνεται  σχήματα- μορφές, που βρίσκονται σε πλαίσια που 

εξελικτικά γίνονται πιο σύνθετα. • Διατήρηση φόρμας: Εμπεριέχει την 

αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων, τα οποία εμφανίζονται μέσα στο 

χώρο, καθώς και τη διάκριση σχήμάτων από κάποια άλλα που 

μοιάζουν. • Θέση στο χώρο: Αξιολογεί την ικανότητα του μαθητή να 

αναγνωρίζει σχήματα-μορφές, οι οποίες εμφανίζονται ανεστρεμμένα ή 

με αντίθετη κατεύθυνση μέσα σε σειρές από σχήματα. • Σχέσεις στο 

χώρο: Αξιολογεί τη δεξιότητα του μαθητή να αναλύει απλοϊκά 

σχήματα και πρότυπα. Το εργαλείο αυτό συλλέγει δεδομένα για τη 

γενική αντιληπτική ικανότητα των μαθητών, αλλά και για τις 

υπόλοιπες αντιληπτικές τους δεξιότητες. Επιπλέον, περιέχει και 

αντίστοιχα παρεμβατικά προγράμματα για την ενίσχυση των περιοχών 

που εμφανίζουν ελλείμματα (Κατσάνου, 2014). 

  Κριτήριο Concepts About Print: Το εργαλείο ConceptsAboutPrint 

εμπεριέχει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που είναι κατάλληλες για την 

μέτρηση του προφορικού και του γραπτού λόγου μαθητών 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Το εργαλείο αυτό μετρά 

τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές χειρίζονται τα βιβλία, τη δεξιότητά 

τους να γνωρίζουν την φορά της ανάγνωσης και να κατανοούν ότι το 

σημαντικό είναι η ανάγνωση του κειμένου και όχι οι εικόνες, τις 

γνώσεις του αναφορικά με τη σημασιολογία της λέξης και των 
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γραμμάτων, όπως είναι η αντιστοιχία πεζών και κεφαλαίων 

γραμμάτων, αρχή και τέλος της λέξης, πρώτο και τελευταίο γράμμα 

της λέξης, αλλά και τις γνώσεις τους αναφορικά με τη διάταξη του 

κειμένου, τη σειρά των λέξεων στο κείμενο, τη διάταξη των 

γραμμάτων στις λέξεις και τα σημεία στίξης (Λαμπρούση, 2014). 

 Τεστ πρώιμης ανίχνευσης δυσλεξίας: Το τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης 

Δυσλεξίας της Ζακοπούλου (2003) αποτελεί ένα εργαλείο που δίνει τη 

δυνατότητα να διαγνωστούν υπόνοιες, ενδείξεις και τάσεις για 

μελλοντική παρουσίαση δυσλεξίας κάτω από συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις που συνδέονται ταυτόχρονα με την ηλικία και τις 

κατάλληλες δομημένες θεματικές του γνωστικού αντικειμένου. Η 

διαδικασία αξιολόγησης της αξιοπιστίας του εργαλείου βασίζεται στον 

έλεγχο της εσωτερικής του συνέπειας με τη χρήση των δεικτών 

αξιοπιστίας Kuder-Richardson και Alpha του Cronbach. Το εργαλείο 

Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας περιέχει οκτώ υποκατηγορίες τεστ:  

 Αναγνώριση εικόνας.  

 Ιχνογραφήματα.  

 Αντιγραφή γεωμετρικών σχημάτων.  

 Οπτική διάκριση.  

 Τεστ πλευρικότητας.  

  Γραφή ονόματος. 

  Διάκριση ήχων.  

  Οπτικολεκτική αντιστοίχηση (Καραντούλα & Καρπαθίου, 2014).  

 

 

1.6  Πρόληψη και πρώιμη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες 

Όταν ένας εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας διαπιστώσει μέσω της 

παρατήρησής του ή ενημερωθεί για παρουσία δυσκολιών στη μάθηση μέσω 

διεπιστημονικής επιτροπής οφείλει να μεθοδεύσει τεχνικές πρόληψης και 

παρέμβασης για δυσκολίες στη μάθηση. 

Ένα στοχευμένο πρόγραμμα για την πρόληψη μαθησιακών δυσκολιών είναι 

καλό να στηρίζεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τις δυσκολίες 
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του μαθητή. Είναι πιθανό να συνταχθεί από τη νηπιαγωγό και θα είναι βασισμένο 

στις παρατηρήσεις της ή να συνταχθεί από διεπιστημονική επιτροπή που θα έχει 

αξιολογήσει τις δυνατότητες και δυσκολίες του νηπίου και θα έχει λάβει υπόψη και 

τις παρατηρήσεις της/ του εκπαιδευτικού του. Υπάρχουν διάφοροι τομείς στους 

οποίους μπορούν να επικεντρωθούν τα προγράμματα πρόληψης οι οποίοι σχετίζονται 

με τις προσωπικές δυσκολίες ή δυνατότητες του κάθε παιδιού. Εν γένει, τέτοιοι 

τομείς είναι οι εξής: 

Α. οργάνωση και αυτοεξυπηρέτηση, έτσι ώστε να μάθουν να οργανώνουν το χώρο 

τους για τη σίτισή τους και κατ’ επέκταση για το παιχνίδι τους.  

Β. οργάνωση της κίνησης, ώστε να μειώσουν αδέξιες κινητικές δραστηριότητες.  

Γ. ανάπτυξη ακουστικής και φωνολογικής ενημερότητας με διάφορα παιχνίδια που 

ενδυναμώνουν τον προφορικό λόγο. 

Δ. ανάπτυξη παρατηρητικότητας μέσα από οπτικές δραστηριότητες π.χ. ομοιότητες 

και διαφορές 

Ε. επικοινωνιακές δραστηριότητες και αποτελεσματική χρήση και ακολουθία 

οδηγιών. 

Στ. προαγωγή κριτικής σκέψης για επίλυση προβλημάτων 

Ζ. οργάνωση δραστηριοτήτων για κοινωνικο- συναισθηματική ανάπτυξη, ώστε τα 

νήπια να μάθουν να μοιράζονται και να συνεργάζονται (Lerner, 1997). 

Η δραστηριοποίηση στην πρόληψη μαθησιακών δυσκολιών αφορά νήπια που 

βρίσκονται σε κίνδυνο να παρουσιάσουν δυσκολίες στη μάθηση. Στις περιπτώσεις 

διαπιστωμένων δυσκολιών στη μάθηση ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρώιμη 

παρέμβαση. Με τον όρο πρώιμη παρέμβαση εννοείται η εμπλοκή ειδικών 

επιστημόνων για την αντιμετώπιση δυσκολιών του παιδιού αλλά και η παρέμβασή 

τους  σε εκπαιδευτικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Πρώιμη παρέμβαση απευθύνεται σε 

όλα τα παιδιά που έχουν αναπτυξιακές δυσκολίες ή που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

παρουσιάσουν και ενεργοποιείται από τη στιγμή εντοπισμού των συγκεκριμένων 

ατομικών δυσκολιών (Ματσόπουλος, 2005). Η πρώιμη παρέμβαση αφορά τις 

παιδοκεντρικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη βελτίωση δεξιοτήτων του 

μαθητή με δυσκολίες αλλά παράλληλα την καθοδήγηση και συμβουλευτική των 
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γονέων του. Αρχικά εντοπίζεται ένα πρόβλημα και οι διαστάσεις του, στην πορεία το 

πρόβλημα αυτό καθορίζεται με τη σύγκριση κλινικού προφίλ των δυσκολιών και 

τέλος σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα εξατομικευμένης εκπαίδευσης. Υποστήριξη στον 

εκπαιδευτικό στην πρώιμη παρέμβαση μπορεί να παρέχει ομάδα ειδικών 

επαγγελματιών όπως ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, 

εργοθεραπευτές κτλ. (Τζουριάδου, 1995). 

Γενικότερα οι ερευνητές συμφωνούν ότι μπορεί να γίνει αποτελεσματική 

παρέμβαση σε παιδιά Νηπιαγωγείου, που βρίσκονται σε επικινδυνότητα για 

μετέπειτα αναγνωστικές δυσκολίες. Η παρέμβαση θα είναι αποτελεσματική εάν 

εμπερικλείει την καλλιέργεια των φωνολογικών τους δεξιοτήτων μέσα σε ένα πλαίσιο 

γραφής και ανάγνωσης. Υπάρχουν έτσι πιθανότητες να μειωθούν τα παιδιά που 

αναφέρονται ως κακοί αναγνώστες στην Α’ τάξη του δημοτικού  (Scanlon, Vellutino, 

Small & Fanouele, 2000, στο Ματσόπουλος, 2005).  

Η πρώιμη παρέμβαση εστιάζει στο παιδί και στην οικογένειά του όπως 

προαναφέρθηκε. Αναφορικά με το παιδί στοχεύει στην ανατροπή παραγόντων 

επικινδυνότητας, οι οποίοι μέλει να οδηγήσουν σε κάποια μορφή αναπτυξιακής 

δυσλειτουργίας. Αναφορικά με τους γονείς υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή τους 

στην ανακάλυψη των δυνατοτήτων των παιδιών τους και στην αντιμετώπιση των 

δυσκολιών τους. Εν τέλει, αναφορικά με την κοινωνία και το ευρύτερο οικογενειακό 

περιβάλλον στοχεύει στην αύξηση της αποδοχής των παιδιών με δυσκολίες ως μέλη 

με ίσες κοινωνικές ευκαιρίες (Κορωναίου, 2017). 

 

1.7 Πιθανή Παρέμβαση σε γνωστικό επίπεδο 

 

Ανάλογα με τις δυσκολίες του νηπίου η παρέμβαση μπορεί να εστιάσει στην 

ενίσχυση της οπτικής ακουστικής αντίληψης και μνήμης σε ασκήσεις κινητικότητας 

και σε ασκήσεις για τη γλωσσική ανάπτυξη. Αναφορικά με τα μαθηματικά μπορεί να 

εστιάσει στην κατανόηση λογικομαθηματικών σχέσεων, στις σειροθετήσεις, 

κατηγοριοποιήσεις και οργάνωση. Στην αντίληψη του χώρου και το χρόνου, σε 

έννοιες αλληλουχίας, στη σύγκριση και ταξινόμηση, στην ανάπτυξη αφηρημένων 

εννοιών. Παράλληλα, είναι σημαντικό να εστιάσει σε ασκήσεις μνήμης και προσοχής, 
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στην ανάπτυξη φωνολογικής ενημερότητας, στη διεύρυνση προσληπτικού και 

εκφραστικού λεξιλογίου και στην ικανότητα οπτικών παραστάσεων (Κορωναίου, 

2017). 

Ερευνητές υποστηρίζουν ότι η μνήμη (Chrysochoou et al., 2012), ο 

εκτελεστικός έλεγχος και η προσοχή (Majerus et al., 2009) επηρεάζουν την ανάπτυξη 

λεξιλογίου στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

 

1.8 Ενδεικτικές στρατηγικές παρέμβασης 

 

Η παρέμβαση σε παιδιά με δυσλεξία μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Είτε 

με την πολυαισθητηριακή μέθοδο, είτε μέσω της χρήσης πρακτικών 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας: 

Α. Πολυαισθητηριακή μέθοδος 

 

Στη συγκεκριμένη μέθοδο παρέμβασης περιλαμβάνεται η χρήση δύο ή 

περισσότερων αισθήσεων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Για παράδειγμα, ένας 

εκπαιδευτικός, ο οποίος παρέχει διάφορες πρακτικές και τεχνικές, όπως η κατασκευή 

τρισδιάστατων χαρτών μέσα από τη χρήση διαδραστικού πίνακα, ενισχύει το μάθημα, 

δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να αγγίζουν και να βλέπουν τις έννοιες τις οποίες 

διδάσκονται (Bailey, 2018).  

Σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρεία Δυσλεξίας (International Dyslexia 

Association) (IDA) η πολυαισθητηριακή μέθοδος είναι μία από τις πιο 

αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας παιδιών με δυσλεκτικά χαρακτηριστικά. 

Στην παραδοσιακή διδασκαλία τα παιδιά συχνά κάνουν χρήση δύο αισθήσεων: την 

όραση και την ακοή. Παρατηρούν λέξεις κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και ακούνε 

τον εκπαιδευτικό τους να διδάσκει. Παρόλ’ αυτά, πολλοί μαθητές με δυσλεξία 

ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επεξεργασία οπτικών και ακουστικών 

πληροφοριών. Με την εισαγωγή των υπόλοιπων αισθήσεων, όπως για παράδειγμα, η 

αφή, η όσφρηση, η γεύση, τα μαθήματα μπορεί να «ζωηρέψουν». Με αυτόν τον 

τρόπο, δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να τραβήξουν την προσοχή των 
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μαθητών και να βοηθήσουν τα παιδιά με δυσλεξία να προσλάβουνκαι να 

διατηρήσουν πληροφορίες (Bailey, 2018). 

 

Β. Στρατηγικές μάθησης με πολυαισθητηριακή μέθοδο 

 Χρήση χαλαρωτικής μουσικής κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ή κατά τη 

διάρκεια ατομικών ή/και ομαδικών εργασιών των παιδιών μέσα στην τάξη.  

 Δημιουργία τραγουδιών για κανόνες ορθογραφίας, γραμματικής, 

μαθηματικών, κ.λπ. 

 Χρήση αρωμάτων στην τάξη για τη μετάδοση διαφορετικών 

συναισθημάτων.  

Για παράδειγμα, σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο ScientificAmerican 

(https://www.scientificamerican.com/article/do-scents-affect-peoples/) 

παρατηρήθηκε ότι άτομα που εργάζονταν σε χώρους με ευχάριστες μυρωδιές είχαν 

μεγαλύτερο βαθμό αυτό-αποτελεσματικότητας, έθεσαν υψηλότερους στόχους, και 

ήταν πιθανότερο από άλλα άτομα (που εργάστηκαν σε χώρους χωρίς ευχάριστες 

μυρωδιές) να χρησιμοποιήσουν αποδοτικές πρακτικές εργασίας. Η αρωματοθεραπεία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μία σχολική τάξη. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν 

να δοκιμάσουν στην τάξη τους τον τρόπο λειτουργίας του κάθε αρωματικού χώρου 

στα παιδιά και έτσι τελικά να χρησιμοποιήσουν αυτό που ταιριάζει.  

 Χρήση χρωμάτων κατά τη διδασκαλία. 

Για παράδειγμα, θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν 

περισσότερα χρώματα μαρκαδόρων στον άσπρο πίνακα, ένας διαφορετικός για κάθε 

μάθημα. Ή επίσης, και χρησιμοποίηση χρωματιστών σελίδων Α4 για να γίνει 

περισσότερο ελκυστικό το μάθημα. 

 Ενθάρρυνση της συζήτησης μέσα στην τάξη. 

Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να χωριστούν τα παιδιά σε ομάδες στοχεύοντας 

η κάθε ομάδα να απαντήσει σε διαφορετικές ερωτήσεις σχετικά με κάποια ιστορία 

που διαβάστηκε. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά με δυσλεξία, τα οποία συχνά μπορεί 

να μην είναι πρόθυμα να συμμετέχουν  ενεργητικά στην τάξη, ενθαρρύνονται να 

συνεργαστούν με τα άλλα παιδιά και να επικοινωνήσουν.  

 Χρήση διαφορετικών μέσων διδασκαλίας για την παρουσίαση του 

μαθήματος. 

https://www.scientificamerican.com/article/do-scents-affect-peoples/
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Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει προβολή ταινιών και βίντεο, παρουσίαση 

Powerpoint, κ.λπ. Καλό θα ήταν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν ατομικά τα 

χειριστήρια, ώστε να δουν τις πληροφορίες μέχρι τέλος. Το να γίνεται το μάθημα 

μοναδικό και αλληλεπιδραστικό κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών και τα 

βοηθάει στη διατήρηση των πληροφοριών που εκλαμβάνουν (Στασινός, 2016). 

 Θεατρικό παιχνίδι στα μαθήματα αποστήθισης.  

Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά μπορούν να ενσαρκώνουν ρόλους από διάφορα 

μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος και να παίζουν μεταξύ τους με σκοπό να 

κρατηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον τους σε όλα τα είδη μαθημάτων, αλλά και να 

ανακαλούνπιο εύκολα πρόσωπα, γεγονότα, ημερομηνίες, κ.λπ.  

 Κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού.  

Μέσω του επιτραπέζιου παιχνιδιού μπορούν να σχεδιαστούν δραστηριότητες 

για όλα τα σχολικά μαθήματα. Μέσα από το παιχνίδιοι μαθητές, είτε με δυσλεξία είτε 

χωρίς, ψυχαγωγούνται, κοινωνικοποιούνται και ταυτόχρονα μαθαίνουν διάφορες 

πληροφορίες.  

Γ. Διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Η Βρετανική Εταιρεία Δυσλεξίας (2015) υποστηρίζει ότι η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία είναι συνώνυμη με την αναπροσαρμογή του Αναλυτικού 

Προγράμματος,ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις ανάγκες των παιδιών με 

δυσλεξία χωρίς να καταβάλλεται τόσο μεγάλη προσπάθεια, με αποτέλεσμα να μπορεί 

να καλύπτεται το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Συγκεκριμένα όμως μέρη της ύλης, 

τα οποία και ορίζονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, παραλείπονται για να 

προσφερθεί ενίσχυση στις δεξιότητες των παιδιών με δυσκολίες. Επομένως, αυτή η 

προσπάθεια ενίσχυσης των δεξιοτήτων αυτών, θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση του 

γραμματισμού (British Dyslexia Association, 2015). 

Υπάρχουν τρεις τεχνικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας σύμφωνα με τη 

British Dyslexia Association (2012):  

 Διάφορα φύλλα εργασίας ή επιλογή κατάλληλων εργασιών από το σχολικό 

εγχειρίδιο για κάθε παιδί ή ακόμα και ομάδα παιδιών, ανάλογα με τη 

στοχοθεσία. 

 Ανάθεση διαφορετικών ασκήσεων βασισμένων στην ύλη για κάθε ομάδα 

εργασίας. 
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 Σχεδιασμός φύλλων εργασίας διαβαθμισμένης δυσκολίας. Έτσι, οι 

δραστηριότητες στην αρχή είναι πιο απλές και σταδιακά δυσκολεύουν με 

σκοπό την κατάκτηση των πιο δύσκολων στόχων της διδασκαλίας.  

Δ. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία: Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ενισχύει την 

ανάπτυξη ανώτερων πνευματικών λειτουργιών, όπως είναι η νοητική και γλωσσική 

ανάπτυξη. Πολλές έρευνες δείχνουν πως, τα παιδιά που δουλεύουν ομαδικά, σε 

αντίθεση με τα παιδιά που μαθαίνουν ατομικά, δύναται να αναπτύξουν διάφορες 

τεχνικές όπως για παράδειγμα η κατηγοριοποίηση, η παράλληλη χρήση τεχνικών 

διερεύνησης και επαλήθευσης, η οργάνωση της εμπειρίας τους, που έχει ως 

αποτέλεσμα την αποφυγή επαναλήψειων και λαθών, η κριτική σκέψη, ανάλυση, 

αξιολόγηση και επιλογή των διαφορετικών και αντίθετων ιδεών (Ματσαγγούρας, 

2004 & Αναγνωστοπούλου, 2001). Επίσης, ο Ματσαγγούρας (2004), αναφέρει πως 

μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας αναπτύσσονται η αλληλεπικοινωνία, η 

αλληλοβοήθεια και η αλληλοϋποστήριξη ώστε οι μαθητές να φτάσουν στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Ανατροφοδοτήσεις, μετασχηματισμοί, αναδιατυπώσεις και 

διασαφηνίσεις παρατηρούνται συνεχώς στους διαλόγους στο πλαίσιο της ομάδας, με 

αποτέλεσμα τα παιδιά να ενισχύονται και να αποκτούν γνώσεις (Ματσαγγούρας, 

2004). Τέλος, με αυτό τον τρόπο, παιδιά που παρουσιάζουν προβλήματα 

επικοινωνίας και δυσκολίες στη μάθηση υποστηρίζονται στην ελεύθερη έκφραση των 

ιδεών και των απόψεών τους (Ματσαγγούρας, 2004; Αναγνωστοπούλου, 2001). 

 Έχει επισημανθεί η σπουδαιότητα της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής 

της λειτουργικότητας των σχολικών κτιρίων και της ύπαρξης εξοπλισμού 

προκειμένου ο εκπαιδευτικός να υποστηριχθεί στη χρήση καινοτόμων μεθόδων και 

τεχνικών διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2001, Κόφφας, 2002, Γερμανός, 2003, στη 

Ρακιτζή, 2015). 

 Επισημαίνεται γενικά από ερευνητές του θέματος ότι υπάρχει δυσκολία 

εύρεσης χώρων που να ανταποκρίνονται στη δεδομένη τεχνολογική έκρηξη των 

ημερών μας (Ζωγόπουλος, 2013). 

 Οι εκπαιδευτικοί αποτιμούν την ποιότητα του σχολικού χώρου και το βαθμό 

που εκείνος επηρεάζει το εκπαιδευτικό τους έργο. Στα αποτελέσματα της έρευνας 

επιβεβαιώνεται η μέτρια ποιότητα του σχολικού χώρου και εκφράζεται η ανάγκη 

συνυπολογισμού του στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών μίας σχολικής 

μονάδας (Ρακιτζή, 2015). 
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1.9 Αποτελεσματικότητα Προγραμμάτων Πρώιμης Υποστηρικτικής 

Παρέμβασης 

 

 

Ο Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής (2005) 

αναφέρει ότι για να είναι αποτελεσματικά τα προγράμματα πρώιμης υποστηρικτικής 

παρέμβασης πρέπει να ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις. 

Μια από τις προϋποθέσεις αυτές είναι η εκτίμηση της προόδου που έχει το παιδί σε 

κάθε έναν από τους τομείς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί το 

πρόγραμμα πρώιμης υποστηρικτικής παρέμβασης. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη ο βαθμός ικανοποίησης των μελών της οικογένειας στην οποία παρέχεται 

στήριξη και βοήθεια. Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η τελική αξιολόγηση που θα 

κληθούν να πραγματοποιήσουν οι ειδικοί των διεπιστημονικών ομάδων, στην οποία 

θα αναφέρεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων και το κατά πόσο είχε πρόοδο το παιδί 

και η οικογένεια στους τομείς στους οποίους στόχευε το πρόγραμμα. Τέλος, πρέπει 

να αξιολογηθεί το κατά πόσο ενδέχεται να βοηθήσουν τα αποτελέσματα του 

προγράμματος  πρώιμης υποστηρικτικής παρέμβασης την ευρύτερη κοινωνία στην 

οποία ζουν οι γονείς και το παιδί με δυσκολίες. 

Από τα παραπάνω μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι για να είναι 

αποτελεσματικά τα προγράμματα πρώιμης υποστηρικτικής παρέμβασης πρέπει να 

ισχύουν πολλές προϋποθέσεις. Όσο πιο αποτελεσματικά είναι, τόσο περισσότερο θα 

βοηθήσουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και θα δώσουν στους γονείς 

κίνητρα να διεκδικήσουν τα δικαιώματα των παιδιών με δυσκολίες και να 

κινητοποιήσουν την ευρύτερη κοινωνία να παρέχει ποικίλες υποστηρικτικές 

υπηρεσίες σε όλα τα παιδιά που χρήζουν βοήθειας και τις οικογένειές τους. 

 

 

 

1.10 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά της Πρώιμης Παρέμβασης 
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Τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμα 

οφέλη , τα οποία όμως εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών και 

των οικογενειών τους. Για να είναι τα προγράμματα παρέμβασης αποτελεσματικά 

πρέπει να ισχύουν, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία κάποιοι παράγοντες. Τέτοιοι 

παράγοντες αποτελούν η ενεργός συμμετοχή των γονέων σε αυτά, τα προγράμματα 

πρέπει να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια, από ευρύτητα παροχής ποικίλων 

υποστηρικτικών υπηρεσιών, η ηλικία εισόδου του παιδιού στο πρόγραμμα, η 

διάρκεια και η ένταση των προγραμμάτων (Νησιώτου, Βλάχου & Φύσσα, 2010). 

Σύμφωνα με τον Farran (2000) (Νησιώτου, Βλάχου & Φύσσα, 2010) βασικός 

παράγοντας αποτελεσματικότητας αλλά και της λειτουργικότητας των προγραμμάτων 

πρώιμης παρέμβασης αποτελεί η ενεργός εμπλοκή των γονέων σε αυτά. Η συμμετοχή 

των γονέων είναι σημαντική, γιατί οι εμπειρίες και τα ερεθίσματα που λαμβάνει το 

παιδί από τους γονείς και γενικότερα από το οικογενειακό του πλαίσιο βοηθούν στην 

ολόπλευρη ανάπτυξή του. Πιο συγκεκριμένα, προάγεται η συμμετοχή των γονέων με 

ταυτόχρονη στήριξή τους, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη προσαρμογή στις δυσκολίες 

των παιδιών, να περιοριστούν οι αγχογόνες καταστάσεις, να δημιουργηθεί θετική 

στάση απέναντι στις διαταραχές των παιδιών και να απαιτούν περισσότερη και πιο 

ουσιαστική βοήθεια από τις άλλες υπηρεσίες παροχής πρώιμης παρέμβασης (Bruder, 

2000a; Saleebey, 2002, στο Νησιώτου, Βλάχου & Φύσσα, 2010). 

Επίσης, βασικό χαρακτηριστικό των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης 

πρέπει να είναι η σαφήνεια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται ακριβής 

προσδιορισμός των αναγκών των παιδιών αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

οικογενειακού πλαισίου (Νησιώτου, Βλάχου & Φύσσα, 2010) 

Το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να προσφέρονται οι υπηρεσίες πρώιμης 

παρέμβασης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, είναι το οικογενειακό περιβάλλον, όπου 

το παιδί περνάει τον περισσότερο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας (Bruder, 2000b; 

Lerner, Lowenthal & Egan, 2003, στο Νησιώτου, Βλάχου & Φύσσα, 2010). Κατά την 

επίσκεψή τους στο σπίτι οι ειδικοί προσφέρουν ενημέρωση, συμβουλευτική και 

στήριξη στους γονείς σχετικά με τη διευκόλυνση στην αποδοχή και αντιμετώπιση των 

καθημερινών δυσκολιών που προκύπτουν καθημερινά λόγω της διαταραχής του 

παιδιού (Bruder, 2001, στο Νησιώτου, Βλάχου & Φύσσα, 2010). Τέλος, πολλά 

προγράμματα πρώιμης παρέμβασης μπορούν να πραγματοποιηθούν και στο πλαίσιο 
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της οικογένειας και στο πλαίσιο του σχολείου, ώστε τα παιδιά να λαμβάνουν 

ερεθίσματα από την αλληλεπίδρασή τους, τόσο με τους γονείς, όσο και με τους 

συνομηλίκους τους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ολόπλευρη ανάπτυξη των 

παιδιών (Farran, 2000, στο Νησιώτου, Βλάχου & Φύσσα, 2010). 

Επιπλέον, ένας άλλος παράγοντας που επιφέρει αποτελεσματικότητα στα 

προγράμματα πρώιμης παρέμβασης είναι η ευρύτητα. Η ευρύτητα σημαίνει τη χρήση 

περισσότερων από μία υπηρεσίες υποστήριξης στα πλαίσια του προγράμματος 

παρέμβασης με στόχο την πιο ουσιαστική προσαρμογή στις απαιτήσεις και δυσκολίες 

των παιδιών (Ozdemir, 2008, στο Νησιώτου, Βλάχου & Φύσσα, 2010). Έχει 

αποδειχθεί από μελετητές του θέματος ότι τα προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης 

που παρέχουν πολλές υποστηρικτικές υπηρεσίες επιδρούν περισσότερο από τα 

προγράμματα που στοχεύουν σε μία υποστηρικτική παρέμβαση (Farran, 2000, στο 

Νησιώτου, Βλάχου & Φύσσα, 2010). 

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες αποτελεσματικότητας ενός 

προγράμματος πρώιμης παρέμβασης είναι η ηλικία εισόδου του παιδιού στο 

πρόγραμμα. Η ηλικία εισόδου του παιδιού, όμως, εξαρτάται από το είδος και το 

βαθμό της διαταραχής του. Ειδικά για τα παιδιά με ΔΑΦ η ηλικία εισόδου τους στο 

πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης και λαμβάνοντας υπόψη το πόσο εντατικό είναι το 

πρόγραμμα αποτελεί σπουδαίο παράγοντα αποτελεσματικότητας της παρέμβασης 

(Fenske, Zalenski, Krantz & McClannahan, 1985, στο Νησιώτου, Βλάχου & Φύσσα, 

2010).  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα παιδιά με αυτισμό αποτελεί το πείραμα 

του Lovaas (1987) (Heward, 2011), ο οποίος πραγματοποίησε μελέτη 19 αυτιστικών 

παιδιών τα οποία παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα πρώιμης συμπεριφορικής 

παρέμβασης για 40 ώρες την εβδομάδα σε 2 και περισσότερα χρόνια. Τα παιδιά 

άρχισαν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πριν κλείσουν τα 4 χρόνια της ζωής τους. 

Στα πλαίσια του προγράμματος δόθηκε στήριξη στους γονείς με ταυτόχρονη 

εκπαίδευσή τους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα παιδιά παρουσίασαν σημαντική πρόοδο 

στην σχολική επίδοση, ενώ 9 από αυτά κατάφεραν να ενταχθούν στο πλαίσιο του 

γενικού σχολείου με τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά. 

Άλλες σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν, επίσης, τη σημασία που έχει η ηλικία 

εισόδου του παιδιού σε προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης. Συγκεκριμένα, σε 
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έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε παιδιά με αυτισμό διαπιστώθηκε ότι τα οφέλη της 

πρώιμης υποστηρικτικής παρέμβασης ήταν σημαντικά. Στην έρευνα αυτή 

συγκρίθηκαν τα θετικά αποτελέσματα που είχαν τα παιδιά που ήταν μικρότερα από 4 

έτη με αυτά που ήταν μεγαλύτερων ηλικιών. Τα παιδιά που ήταν μεγαλύτερα από 4 

χρονών είχαν σαφώς πιο λίγα οφέλη από τα παιδιά που ήταν μικρότερα (Corsello, 

2005; Sheinkopf & Siegel, 1998, στο Κυπριωτάκη & Φραγγογιάννη, 2010). 

Επίσης, σε μια άλλη παρόμοια έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που ήταν 

μικρότερα από 3 χρονών είχαν περισσότερα οφέλη με τη συμμετοχή τους στην 

πρώιμη υποστηρικτική παρέμβαση σε σχέση με τα παιδιά που ήταν μεγαλύτερα των 3 

χρονών (Luiselli, Cannon, Ellis & Sisson, 2000, στο Κυπριωτάκη & Φραγγογιάννη, 

2010). 

Τα μακροπρόθεσμα οφέλη που μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα παρέμβασης 

στα παιδιά είναι η διάρκεια των προγραμμάτων. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι 

η διάρκεια ενός προγράμματος παρέμβασης αποτελεί πιο κρίσιμο παράγοντα 

αποτελεσματικότητάς του, από την ηλικία εισόδου του παιδιού. Αυτό, βέβαια, 

εξαρτάται, όπως προαναφέρθηκε, από το είδος και το βαθμό της διαταραχής του 

παιδιού (Reynolds, 1998, στο Νησιώτου, Βλάχου & Φύσσα, 2010). 

Σε συνδυασμό με τη διάρκεια του προγράμματος πρέπει να τονιστεί και η 

ένταση του προγράμματος, που αποτελεί ακόμα έναν σημαντικό παράγοντα 

αποτελεσματικότητας της παρέμβασης. Η ένταση αφορά το βαθμό στον οποίο το 

παιδί συμμετέχει και ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκειά του. Ο 

βαθμός εντατικότητας ενός προγράμματος συμπεραίνεται στο τέλος του και κατά τη 

διαδικασία της αξιολόγησης. Λαμβάνεται υπόψη το κατά πόσο το παιδί συμμετείχε 

ενεργά στο πρόγραμμα κατά το διάστημα της παροχής του και η ευρύτητα του 

προγράμματος, δηλαδή αν υπήρχε ποικιλία παρεμβάσεων (Missal, 2002, στο 

Νησιώτου, Βλάχου & Φύσσα, 2010). 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί η αναγκαιότητα παροχής προγραμμάτων 

έγκαιρης παρέμβασης σε όλα τα παιδιά που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. 

Είναι υποχρέωση, τόσο της κοινωνίας, όσο και του κράτους να στηρίζει τις 

οικογένειες των παιδιών με διαταραχές. Σε αυτή την πολιτική γραμμή πρέπει να 

κινηθεί και η Ελλάδα, ώστε να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής, τόσο των παιδιών 

με δυσκολίες, όσο και των οικογενειών τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

 

2.1 Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών- Η επιμόρφωση 

στην Ελλάδα 

 

Από το 1990 και έκτοτε παρατηρείται σημαντική αύξηση των ερευνών 

σχετικά με την επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, 

που αποτελούν βασικούς παράγοντες που στηρίζουν, ανατροφοδοτούν, εξελίσσουν 

και αναβαθμίζουν την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης. Οι Davies & 

Preston (2002), χρησιμοποιούν ως προς την ανάπτυξη του πλαισίου της διά βίου 

μάθησης τους όρους «ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση» και «συνεχιζόμενη επαγγελματική 

ανάπτυξη». Επίσης, πολλοί είναι οι διεθνείς οργανισμοί που υποστηρίζουν ότι είναι 

αναγκαία η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000; 

OECD, 2007). 

Αναφορικά με τα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα, πρέπει να 

εξεταστούν οι ιδιαίτερες συνθήκες που πρέπει να εφαρμοστούν οι επιμορφώσεις, 

ώστε να επηρεάζουν προς το βέλτιστο την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Σε 

αυτό, βέβαια, παίζουν σημαντικό ρόλο η όσο το δυνατόν καλύτερη κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών και ο επαναπροσδιορισμός των στόχων της εκπαίδευσης (Υφαντή, 

2014). 

Έχει πλέον διαπιστωθεί, ότι η επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης 

συνδέεται  σημαντικά με την προσωπικότητα και τη βελτίωση της επιστημονικής 

ταυτότητας των εκπαιδευτικών (Παπαναούμ, 1995; Υφαντή & Βοζαΐτης, 2011α; 

Φωτοπούλου & Υφαντή, 2011). 

Η μετάδοση της διδακτέας ύλης που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα δεν 

προσδιορίζει το μοναδικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός. 
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Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτικός επηρεάζει το επίπεδο της σχολικής τάξης και καλείται 

να δημιουργήσει το κατάλληλο μαθησιακό κλίμα στο πλαίσιο του οποίου θα 

κινηθούν οι μαθητές για να προσλάβουν τη γνώση (Υφαντή, 2014). 

Μολονότι, συχνά αποδίδονται στον εκπαιδευτικό κάποιες ανεπάρκειες του 

εκπαιδευτικού συστήματος, ταυτόχρονα, η πολιτεία προσδοκά καλύτερα 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα από εκείνον. Παρά, όμως, το γεγονός της αποδοχής της 

συμβολής της επιμόρφωσης για την επιτυχία των εκπαιδευτικών στόχων, στην 

Ελλάδα δε λειτουργεί κάποιο συστηματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται 

στόχοι, περιεχόμενα και μεθοδολογία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (Δάρρα & 

Σαΐτης, 2010). 

Σύμφωνα με την Παπαναούμ (2008, σελ. 56) η επιμόρφωση θεωρείται 

σημαντική για τη βελτίωση του σχολείου. Η επιτυχία της, όμως, συντελείται μέσα 

από την ακολουθία ορισμένων προϋποθέσεων: α) ύπαρξη φιλοσοφίας επιμόρφωσης, 

β) σχεδιασμό της με επιστημονικά δεδομένα και γ) σύνδεση της επιμόρφωσης με 

άλλες ρυθμίσεις που εξελίσσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Συμπληρωματικά, 

ο Θεοφιλίδης (2007) υποστηρίζει, ότι η επιμόρφωση πρέπει να στηρίζεται στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες του εκπαιδευτικού χώρου για να αποφέρει αξιόλογα 

αποτελέσματα. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές του θέματος της επιμόρφωσης, ο εκπαιδευτικός 

καλείται να αποκτήσει θεμελιακές ικανότητες, που θα προωθήσουν την προσωπική 

ανάπτυξη μέσα από τον επαγγελματικό του ρόλο. Οι ικανότητες αυτές έχουν σχέση 

με την έμπνευση, τη δημιουργικότητα, την ανάπτυξη επικοινωνιακής διάθεσης, την 

ερευνητική δραστηριότητα, τομείς που η επιμόρφωση οφείλει να ενισχύσει 

προκειμένου να αναπτύξει αυτή την αντίληψη για το ρόλο του εκπαιδευτικού 

(Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). Συμπεράσματα, όμως, των περισσότερων ερευνητών 

του θέματος καταλήγουν στην άποψη ότι κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα πρέπει να 

υποστηρίζει τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών για κάποια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, να λαμβάνει υπόψη το 

γνωστικό τους υπόβαθρο, να προωθεί τη συνεργατική μάθηση και να συνδέει την 

εκπαιδευτική θεωρία με την παιδαγωγική πράξη (Starkey, Yates, Meyer et al., 2009). 
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Σύμφωνα με τις Κατσαρού και Δεδούλη (2008), τα επιμορφωτικά 

προγράμματα διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα επιμορφωτικά, που 

επιθυμούν να καλύψουν ανεπάρκειες και αδυναμίες των εκπαιδευτικών (όπως 

σεμινάρια, μετεκπαιδεύσεις) και τα προγράμματα που υιοθετούν μια αναπτυξιακή 

προσέγγιση και στηρίζονται στην ανάπτυξη της διερευνητικής και της προσωπικής 

μάθησης. 

Σύμφωνα με ερευνητές τα επιμορφωτικά προγράμματα μπορούν να έχουν 

θετικά αποτελέσματα, μόνο όταν ο εκπαιδευτικός θεωρήσει τη συμμετοχή του σε 

αυτά ως προσωπική του υπόθεση και έτσι μέσα από την προσωπική του εξέλιξη που 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επαγγελματική ανάπτυξη να αποκτήσει 

αυτογνωσία σχετικά με το ρόλο του στην εκπαιδευτική διαδικασία (Υφαντή, 2014). 

Επίσης, υποστηρίζεται ότι, η συνεχής παιδαγωγική ενημέρωση, η απόκτηση 

αυτογνωσίας, η επιμόρφωση στα νέα γνωστικά δεδομένα, η σύνδεση της θεωρίας με 

την καθημερινή πρακτική και η επαγγελματική εξέλιξη, αποτελούν βασικούς 

παράγοντες της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 

Η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί μια συνεχή διαδικασία μάθησης, που 

αρχίζει από τη βασική κατάρτιση των εκπαιδευτικών στο πανεπιστήμιο και τελειώνει 

με την αφυπηρέτηση. Επομένως, ενισχύεται η άποψη ότι ο εργασιακός χώρος 

επηρεάζει πολύ την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Υφαντή, 2014).  

Πολλοί μελετητές του θέματος υποστηρίζουν ότι η προπτυχιακή εκπαίδευση 

δεν μπορεί να προσφέρει όλα τα απαραίτητα προσόντα στο μελλοντικό εκπαιδευτικό, 

για να ανταποκριθεί στο σύγχρονο σχολείο (Βεργίδης & Υφαντή, 2011; Day, 

Kington, Stobart et al., 2006 κ.α.).    

Ταυτόχρονα, η δια βίου εκπαίδευση σχετίζεται με τις προσπάθειες βελτίωσης 

της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, του σχεδιασμού της και της εφαρμογής 

κατάλληλων βελτιωτικών μέτρων (Fullan, 1991; 2009; 2010; Hammerness, Darling- 

Hammond & Bransford, 2005 κ.α.). Η επιμόρφωση κατέχει σημαντική θέση στην 

ενίσχυση της επαγγελματικής αλλά και προσωπικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, 

επίσης.  
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Οι Gaziel & Ifanti (2011) επισημαίνουν ότι η εκπαιδευτική αλλαγή επέρχεται 

μέσα από την επιμόρφωσής του σε σχολικές πρακτικές που πιθανόν να οδηγήσουν 

και σε αλλαγή σχολικής κουλτούρας. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ενεργή 

συμμετοχή του εκπαιδευτικού μέσω της προσωπικής του επιθυμίας, για την 

ισχυρότερη αποτελεσματικότητα (Παπαναούμ, 1995). Εν τούτοις, οι εκπαιδευτικοί 

φέρουν καλύτερα αποτελέσματα όταν συμμετέχουν εκούσια και συνειδητά, όπως 

προαναφέρθηκε (Bell & Gilbert, 1994; Gaziel & Ifanti, 2011; Φράγκος, 1982). 

Αναφορικά με  τις επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών στην Ελλάδα,  δεν 

υπάρχει ούτε επαρκής αριθμός ερευνών και δεν προσφέρεται πανελλαδική κάλυψη 

(Μελέτη: Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

2008).  

Στα πλαίσια της λειτουργίας του 2ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης (1996) αναφορικά 

με τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  

τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τομείς  όπου επιθυμούν να επιμορφωθούν οι 

εκπαιδευτικοί είναι  (Γκόλιαρη, 1998):  

 «Ψυχολογία του Παιδιού 

  Παιδαγωγικά 

  Ειδική Αγωγή 

  Αγωγή Υγείας 

  Μεθοδολογία Έρευνας,  

 Ιστορία και Ελληνικός Πολιτισμός  

 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης  

 Εκπαιδευτική Τεχνολογίας  

 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση  

 Κοινωνιολογία και  

 Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης» (Μελέτη: Ανίχνευση 

επιμορφωτικών αναγκών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 2008, σελ.19). 

Σε έρευνα της Παπαναούμ (2003)  οι εκπαιδευτικοί  φαίνεται να αναζητούν 

«επιμόρφωση σε θέματα όπως:  
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 Ψυχολογία,  

 Διδακτική μεθοδολογία,  

 Θέματα γενικής παιδείας,  

 Ειδικά γνωστικά αντικείμενα  

 Αξιολόγηση των μαθητών  

 Διοικητική – παιδαγωγική διάσταση του ρόλου τους». 

(Μελέτη: Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, 2008, σελ. 21). 

 Στις παραπάνω μελέτες παρουσιάζεται η τάση των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για ενημέρωση σε σχέση με θέματα αξιολόγησης των 

μαθητών τους, ανάπτυξης γνώσεων ψυχολογίας και παιδαγωγικών γνώσεων.    

Σε έρευνα της Σπανάκη (2016) σε τρεις γυναίκες- εκπαιδευτικούς 

προσχολικής ηλικίας στο Ηράκλειο της Κρήτης αναφορικά με τις επιμορφωτικές τους 

ανάγκες, οι εκπαιδευτικοί διατύπωσαν την ανάγκη τους για επιμόρφωση σε θέματα 

που θα τις βοηθούν στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μαθητών τους σχετικά με 

τη σχολική τους ετοιμότητα και την ανίχνευση δυσκολιών στη μάθηση. Επιπρόσθετα, 

έκριναν σημαντική την αναγκαιότητα για επιστημονική αξιολόγηση και παρατήρηση 

των νηπίων και εξέφρασαν την επιθυμία τους για επιμορφώσεις από ειδικούς 

επιστήμονες σε ανάλογα θέματα.  Η συγκεκριμένη έρευνα ανέδειξε την ανάγκη των 

εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για δια βίου εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν 

την μελλοντική ακαδημαϊκή εξέλιξη του νηπίου, που συνάδει με τις ανησυχίες των 

νηπιαγωγών της παρούσας έρευνας.  
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ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα και πιο 

συγκεκριμένα η μελέτη περίπτωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

στην προσχολική ηλικία στον νομό Ηρακλείου της Κρήτης. 

Ως μεθοδολογική προσέγγιση χρησιμοποιείται η συζήτηση σε ομάδα εστίασης 

(focus group), στην οποία ο εκπαιδευτικός- ερευνητής παρατηρεί και καταγράφει τις 

γνώσεις και στάσεις των νηπιαγωγών σχετικά με το θέμα της πρώιμης ανίχνευσης 

δυσκολιών στη μάθηση και της παρέμβασης σε μαθητές προσχολικής ηλικίας. Οι 

εκπαιδευτικοί αποτελούν την ομάδα εστίασης (focus group), όπου ο εκπαιδευτικός- 

ερευνητής επικεντρώνεται για να παρατηρήσει, να στοχαστεί και να ερευνήσει με 

εστιασμένη συζήτηση τις γνώσεις και τις στάσεις αναφορικά με το θέμα αλλά και να 

εξάγει συμπεράσματα για τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.  

 

 

 

 

3.1 Δείγμα Έρευνας 

 

Στην παρούσα εργασία συμμετείχαν 6 νηπιαγωγοί διορισμένες  (4 μόνιμες και 

2 αναπληρώτριες) στο δημόσιο ελληνικό σχολείο. Τρεις από αυτές εργάζονται την 

παρούσα χρονική περίοδο ως εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, ενώ οι υπόλοιπες τρεις 

ως εκπαιδευτικοί γενικής. Όλες ήταν γυναίκες και είχαν από 7- 17 χρόνια 

προϋπηρεσίας. Μία από αυτές είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Ειδικής 

Αγωγής, άλλες δύο έχουν μεταπτυχιακό και οι υπόλοιπες τρεις το βασικό πτυχίο 

σπουδών στην Προσχολική Εκπαίδευση. Οι τέσσερις από αυτές εργάζονται σε 

νηπιαγωγεία στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου σε πρωινό ωράριο, οι δύο εκ των 

οποίων σε τμήμα ένταξης και οι άλλες δύο σε σχολεία της επαρχίας του νομού 

Ηρακλείου σε πρωινό ωράριο, η μία εκ των οποίων σε τμήμα ένταξης. 
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3.2 Διαδικασία Έρευνας 

 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται συζήτηση σε ομάδα εστίασης (focus 

group). Η συζήτηση είναι ημι- δομημένη, καθώς  υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις με 

ευελιξία στην τροποποίησή τους και περιπτώσεις καθοδήγησης των ερωτώμενων από 

τον ερευνητή. 

Η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί στη συζήτηση είναι η εξής: 

 Προτού καθοριστούν τα δεδομένα που χρειάζονται, μελετήθηκε το πλαίσιο 

έρευνας. 

 Διατύπωση ερωτήσεων. 

 Πραγματοποιήθηκε μια δοκιμαστική συνέντευξη. 

 Μετά ακολούθησε η επιλογή του δείγματος στο οποίο διεξήχθη η συζήτηση. 

 Στο τέλος έγινε απομαγνητοφώνηση. 

 Κατηγοριοποίηση και ανάλυση των δεδομένων. 

 

Αρχικά ο ερευνητής πραγματοποίησε μία δοκιμαστική- πιλοτική συζήτηση, 

ώστε να αποκρυσταλοποιηθούν οι ακριβείς ερωτήσεις που θα αποτελούσαν το 

πρωτόκολλο της εστιασμένης συζήτησης (focus group). Με αυτόν τον τρόπο οι 

ερωτήσεις αναδιατυπώθηκαν για να γίνουν πιο κατανοητές στους συμμετέχοντες, ενώ 

κάποιες άλλες καταργήθηκαν.  

Ο εκπαιδευτικός- ερευνητής κάλεσε τα 6 μέλη της ομάδας εστίασης 

(νηπιαγωγοί) να συμμετέχουν στη συζήτηση ημέρα Πέμπτη μετά το πέρας του 

εργασιακού ωραρίου των νηπιαγωγών. Η συνέντευξη διήρκεσε 1 ώρα και 25 λεπτά. 

Πραγματοποιήθηκε μια προκαταρκτική συζήτηση σχετικά με το θέμα και τη 

διαδικασία και την εχεμύθια της συνέντευξης. Τονίστηκε ιδιαίτερα, ότι η 

συγκεκριμένη συζήτηση απευθύνεται σε ομάδα εστίασης και όχι σε μεμονωμένες 

απαντήσεις. Οπότε, έγινε γνωστό στους συμμετέχοντες ότι θα έπρεπε να απαντούν σε 

κάθε ερώτημα, όχι ο καθένας ξεχωριστά, αλλά όλοι μαζί συζητώντας μεταξύ τους. 

Αμέσως, μετά, άρχισε η μαγνητοφώνηση και οι εκπαιδευτικοί συζητούσαν με την 
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καθοδήγηση του εκπαιδευτικού- ερευνητή (συντονιστής) τα ερωτήματα της 

εστιασμένης συζήτησης. Στο τέλος ο ερευνητής ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς για 

τη συμμετοχή τους. Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους ευχαρίστησαν και αυτοί 

τον ερευνητή, γιατί τους επέτρεψε να συμμετάσχουν σε αυτή τη νέα εμπειρία. 

Επίσης, του ζήτησαν να πραγματοποιηθούν και άλλες τέτοιου είδους συζητήσεις για 

την επίλυση άλλων εκπαιδευτικών προβλημάτων. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός προχώρησε στην απομαγνητοφώνηση της 

εστιασμένης συζήτησης. Αφού απομαγνητοφώνησε τις απόψεις των εκπαιδευτικών, 

άρχισε να τις κωδικοποιεί σε συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες, ώστε να 

ακολουθήσει η ανάλυση των δεδομένων. 

Για την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων ο ερευνητής, αφού έλαβε υπόψη 

του τις ερωτήσεις της εστιασμένης συζήτησης, καθώς και τα ερευνητικά ερωτήματα 

της έρευνας, έκανε ανάλυση περεχομένου (content analysis) και εξηγαγε από τα 

δεδομένα (λόγος εκπαιδευτικών) διάφορες κατηγορίες. Η κωδικοποίηση των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε κατηγορίες επιβεβαιώθηκε από ένα εξωτερικό 

ερευνητή (επόπτη) για να οριστικοποιηθούν και να τροποποιηθούν οι κατηγορίες στις 

διάφορες ερωτήσεις. Αυτό το επιπρόσθετο στοιχείο εγκυρότητας αύξησε την 

εγκυρότητα των κατηγοριών που προέκυψαν. Κάποιες από τις κατηγορίες που 

προέκυψαν κατά την ανάλυση των απαντήσεων των νηπιαγωγών χωρίστηκαν σε 

επιμέρους υποκατηγορίες, οι οποίες με τη σειρά τους αναλύθηκαν για τη διευκόλυνση 

του ερευνητή στην ανάλυση των δεδομένων που αντλήθηκαν από τη συνέντευξη 

στην ομάδα εστίασης. Στη συνέχεια, ο ερευνητής παρέθεσε τις απαντήσεις και 

παρατηρήσεις των  εκπαιδευτικών, οι οποίες συγκρίθηκαν με τη βιβλιογραφία. 
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IV: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αντικειμενική ανάλυση στην ποιοτική έρευνα, 

ακόμα και αν ο ερευνητής εμπλέκεται στις αναλυτικές διαδικασίες (Τσουρβάκας, 

1997; Βρασίδας, 2014). 

Στην παρούσα έρευνα συλλέχθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά 

με τις γνώσεις τους και τις στάσεις σχετικά με την πρώιμη ανίχνευση και παρέμβαση 

στις δυσκολίες στη μάθηση σε παιδιά προσχολικής μέσα από την ομάδα εστίασης. 

Μετά από προσεχτική απομαγνητοφώνηση από την πλευρά του ερευνητή 

πραγματοποιήθηκε εξωτερική εγκυρότητα για την επιβεβαίωση των κατηγοριών από 

τον εξωτερικό ερευνητή (επόπτη) και δημιουργήθηκαν κατηγορίες απαντήσεων για 

κάθε μία από τις ερωτήσεις και αναλύονται εκτενέστερα παρακάτω. 

Η ανάλυση των δεδομένων χωρίζεται σε πέντε στάδια για να διευκολύνει την 

περαιτέρω συζήτηση: 

a) Το συνεχές στάδιο που αφορά τη μελέτη από την έναρξη ως την 

ολοκλήρωσή της 

b) Το προκαταρκτικό στάδιο, που αφορά τον καθορισμό του αρχικού 

πλαισίου προς μελέτη 

c) Το στάδιο συυλογής δεδομένων 

d) Το στάδιο αποτύπωσης αποτελεσμάτων 

e) Το στάδιο της τεκμηρίωσης (Morgan, 1998; Βρασίδας, 2014, σελ. 

107). 

Τέλος, στο κεφάλαιο της ανάλυσης των δεδομένων παρατίθενται όλες οι 

ερωτήσεις με τη σειρά. Κάθε μία από τις ερωτήσεις συνοδεύει ένας πίνακας με τον 

τίτλο του θέματος προς συζήτηση και τις κατηγορίες και υποκατηγορίες, στις οποίες 

χωρίστηκαν οι ερωτήσεις. 
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1) Αναφορικά με την ερώτηση 1: «Ποια νομίζετε ότι είναι κάποια ενδεικτικά 

χαρακτηριστικά μαθησιακών δυσκολιών σύμφωνα με την εμπειρία σας; 

           Από τη εμπειρία σας ποιοι τομείς (γνωστικοί, κιναισθητικοί, 

ψυχοσυναισθηματικοί) νομίζετε ότι είναι σημαντικοί για την πρώιμη ανίχνευση 

μαθησιακών δυσκολιών;» 

 

Κατηγορίες ερώτησης 1: «Ενδεικτικά χαρακτηριστικά μαθησιακών 

δυσκολιών» 

 Οπτικο- κινητικός συντονισμός 

 Χωροχρονικός προσανατολισμός 

 Γλωσσικές δυσκολίες 

 Δυσκολίες αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους 

 ΔΕΠΥ συμπτώματα 

 

 

Συγκρίνοντας τις απαντήσεις των  νηπιαγωγών διαπιστώνεται ότι συμφωνούν 

με την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τις πρώιμες ενδείξεις των μαθησιακών 

δυσκολιών.  Οι κατηγορίες που προέκυψαν μετά την ανάλυση των δεδομένων των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, 

αφορούν δυσκολίες στον οπτικο- κινητικό συντονισμό, δυσκολίες στο χωροχρονικό 

προσανατολισμό, γλωσσικές δυσκολίες, δυσκολίες αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους 

και συμπτώματα Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ).  

Επισήμαναν, επίσης, παράγοντες που τους ανησυχούν, όπως η οργάνωση του 

νηπίου στο χώρο του, στην εξυπηρέτησή του αλλά και στο παιχνίδι του. Σύμφωνα με 

τις απαντήσεις των νηπιαγωγών, οι δυσκολίες στον οπτικο-κινητικό συντονισμό 

μπορεί να οδηγήσουν σε άναρχη δόμηση του παιχνιδιού αλλά και σε προβλήματα 
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προσοχής και ελλείμματα μνήμης, χαρακτηριστικά που αφορούν σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία ενδείξεις δυσκολιών στη μάθηση.  

Εν γένει, προβλήματα προσοχής, μνήμης και αιτιακών και 

λογικομαθηματικών σχέσεων προσελκύουν την προσοχή των νηπιαγωγών αλλά και 

των ερευνητών. Επίσης, αναφέρθηκαν δυσκολίες στη σειροθέτηση, στην ακολουθία 

γεγονότων, στον οπτικοκινητικό συντονισμό και στην επαγωγική σκέψη και πιο 

συγκεκριμένα μία νηπιαγωγός είπε: «…να παρουσιάσει στο μέλλον μαθησιακές 

δυσκολίες ειδικά στο αδόμητο παιχνίδι δηλαδή όταν δε μπορεί να δομήσει το παιχνίδι 

του… στην αδρή και λεπτή του κινητικότητα, όταν βλέπουμε ότι ένα παιδί μέσα στην 

ομάδα δε μπορεί να πιάσει ακόμα και να πιάσει ή πως πετάει τη μπάλα, πώς θα φτιάξει 

ένα πύργο με τα τουβλάκια στην ηλικία των 4 ετών ειδικά όταν υπάρχει ένας χαμός από 

τουβλάκια ή δυσκολία στο να επικοινωνήσει με τα άλλα παιδιά και να συνεργαστεί, όλα 

αυτά πιστεύω ότι είναι ενδείξεις για μετέπειτα δυσκολίες στη μάθηση» (νηπιαγωγός Ε.). 

Επίσης, μια άλλη νηπαγωγός ανέφερε: « Ο οπτικο- κινητικός συντονισμός είναι πολύ 

σημαντικός, όπως ανέφερε και η συνάδελφος… γιατί μπορεί να παρουσιάσει και 

προβλήματα προσοχής στο μέλλον και παράλληλα με τα προβλήματα προσοχής και 

προβλήματα μνήμης μας  φέρνουν στο μυαλό ότι τα παιδιά έχουν δυσκολίες στη μάθηση 

όπως για παράδειγμα όταν μαθαίνουν ένα τραγούδι…μας παραπέμπει στο ότι θα μας 

παρουσιάσει και κάποιες άλλες δυσκολίες στη μάθησή του» (νηπιαγωγός Σ).  

Επιπρόσθετα, οι νηπιαγωγοί ανέφεραν στις απαντήσεις τους ότι ενδείξεις 

μαθησιακών δυσκολιών μπορούν να αποτελέσουν και οι δυσκολίες στο χωροχρονικό 

προσανατολισμό. Πιο συγκεκριμένα μία νηπιαγωγός ανέφερε : «Πράγματι ο 

οργανωτικός τομέας ενισχύει τις εντυπώσεις για το εάν ένα παιδί μπορεί να μας 

παρουσιάσει κάποιες δυσκολίες στη μάθηση γιατί όταν βλέπουμε ότι δε μπορεί να 

οργανωθεί και σε προσωπικό επίπεδο κατευθείαν μας φέρνει στο μυαλό ότι πιθανόν να 

μας παρουσιάσει κάποιες δυσκολίες στην οργάνωση και του γραπτού και του λόγου 

του… οι χωροχρονικοί παράγοντες είναι πολύ σημαντικοί γιατί και ο χώρος και ο 

χρόνος μας δηλώνουν…» (νηπιαγωγός Σ). Μια άλλη νηπιαγωγός είπε: «Συμφωνώ 

γιατί όταν το παιδί δε μπορεί να ορίσει το χώρο και το χρόνο του σίγουρα θα έχει 

δυσκολίες και στο να γράψει σε ένα πλαίσιο όπως το βιβλίο ή το τετράδιο και φυσικά 

και ο χρόνος» (νηπιαγωγός Β.).  
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Ακόμα, σύμφωνα με τις απαντήσεις των νηπιαγωγών οι δυσκολίες στο λόγο, 

προφορικό και γραπτό, αποτελούν ενδείξεις πρώιμης ανίχνευσης μαθησιακών 

δυσκολιών στα νήπια. Οι νηπιαγωγοί καταθέτουν ότι τα νήπια έχουν συχνά δυσκολίες 

στην άρθρωση, δεν έχουν εμπλουτισμένο λεξιλόγιο και πολλές φορές δεν 

αντιγράφουν και δε σχηματίζουν σωστά τα γράμματα.  

Παρατηρούνται ακόμα δυσκολίες στην οργάνωση του λόγου, προφορικού και 

γραπτού, και δυσκολία στην ακολουθία σειράς γεγονότων (χρονική αλληλουχία). 

Χαρακτηριστικά μια νηπιαγωγός ανέφερε: «Μπορεί να έχει κάποιες δυσκολίες στον 

προφορικό λόγο αρχικά αλλά μπορούμε να πούμε και στο γραπτό λόγο… βλέπουμε 

παιδιά που τελειώνουν την προσχολική εκπαίδευση και δε μπορούν να γράψουν δε 

μπορούν να σχηματίσουν τα γράμματα σωστά… δυσκολεύονται στην άρθρωση έχουν 

δυσκολία στο λεξιλόγιο…. αυτά είναι ενδείξεις ότι το παιδί μελλοντικά μπορεί να 

παρουσιάσει μαθησιακές δυσκολίες» (νηπιαγωγός Β).  

Οι νηπιαγωγοί συμφωνούν ότι οι ψυχοσυναισθηματικοί παράγοντες 

επηρεάζουν τις αλληλεπιδράσεις των νηπίων μεταξύ τους. Επίσης, νήπια που 

παρουσιάζουν ανωριμότητα ως προς τη συμπεριφορά τους μπορεί να είναι απόμακρα 

και να μη συμμετέχουν στην ομάδα. Υπάρχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας, 

σύμφωνα με τις νηπιαγωγούς που απομονώνονται, επειδή ουσιαστικά κατανοούν τη 

δυσκολία τους για συμμετοχή σε μία ομαδική δραστηριότητα.  

Επιπλέον, η αυτοεξυπηρέτηση και η αυτονομία, που δε βοηθούν τα νήπια να 

αυξήσουν -αυτοεκτίμηση και καλή αλληλεπίδραση με την ομάδα τους- αποτελούν 

ενδείξεις δυσκολιών που ενδέχεται να επηρεάσουν τη μάθηση. Οι δυσκολίες 

οργάνωσης στο παιχνίδι δε βοηθούν τα νήπια να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις, 

αλλά, επίσης, θεωρούνται πρώιμη ανίχνευση από τις νηπιαγωγούς. Πιο 

συγκεκριμένα, μια νηπαιγωγός είπε: «και ψυχοσυναισθηματικοί παράγοντες…. μπορεί 

για παράδειγμα ένα παιδί να παρουσιάζει μία ανωριμότητα ως προς τη συμπεριφορά 

του να είναι απόμακρο να μη μπορεί να συμμετάσχει σε μία ομάδα, η απομόνωση» 

(νηπιαγωγός Β) και μια άλλη ανέφερε: «Η απομόνωση που μπορεί να έχει ένα παιδί σε 

αυτή την ηλικία να μη θέλει και να μη μπορεί να συμμετέχει σε καμία ομαδική 

δραστηριότητα να μη θέλει να παίξει με κανένα άλλο παιδί οποιοδήποτε παιχνίδι και 

αυτό μπορεί να είναι ένδειξη κάποιας μαθησιακής δυσκολίας που μπορεί να 

παρουσιάσει στο μέλλον» (νηπιαγωγός Π). Επίσης, μια άλλη νηπιαγωγός είπε: 
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«Μπορεί να βγάζει το άγχος και το στρεσάρισμά του το παιδί, οπότε βέβαια μας 

ανησυχεί η συναισθηματική του κατάσταση και αν αυτό θα του δημιουργήσει μια 

συναισθηματική εν γένει ανωριμότητα που προβληματίζει» (νηπιαγωγός Σ).  

Σύμφωνα με τις νηπιαγωγούς, οι συγκρούσεις μεταξύ των νηπίων συχνά 

ακολουθούν τις δυσκολίες οργάνωσης του παιχνιδιού. Επίσης, οι δυσκολίες ορθής 

χρήσης ενός παιχνιδιού (π.χ. παζλ) παράγουν αρνητικά συναισθήματα στα νήπια, 

όπως θυμό και επιθετικότητα και παραπέμουν τις νηπιαγωγούς σε μελλοντικά 

προβλήματα. Παράλληλα, οι νηπιαγωγοί συμφωνούν ότι το άγχος του παιδιού και η 

δυσκολία διαχείρισης της συναισθηματικής του κατάστασης ή της ορθής 

προσαρμογής του στο χώρο είναι ενδείξεις για πιθανή παρουσίαση μαθησιακών 

δυσκολιών στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα μία νηπαιγωγός αναφέρει: «Μπορεί να 

βγάζει το άγχος και το στρεσάρισμά του το παιδί, οπότε βέβαια μας ανησυχεί η 

συναισθηματική του κατάσταση και αν αυτό θα του δημιουργήσει μια συναισθηματική 

εν γένει ανωριμότητα που προβληματίζει» (νηπιαγωγός Σ). Επίσης, μια άλλη 

νηπιαγωγός αναφέρει: «Θέλω να συμπληρώσω και γω κάτι για τον 

ψυχοσυναισθηματικό τομέα, αφού παρατηρούμε πολλά παιδιά την ώρα του παιχνιδιού 

και εφόσον βλέπουμε ότι δε μπορούν να ανταπεξέλθουν και να φτιάξουν π.χ. ένα παζλ ή 

να τοποθετήσουν στη σειρά τα παιχνίδια και τα λοιπά έχουμε το θυμό την ένταση, μία 

υπερκινητικότητα, μία επιθετικότητα, όλα αυτά θεωρώ ότι μας παραπέμουν σε 

μελλοντικά προβλήματα» (νηπιαγωγός Ε). 

Εστίασαν στην κιναισθητική ανάπτυξη του νηπίου (αδρή και λεπτή 

κινητικότητα, χωροχρονικό προσανατολισμό, πλευρίωση κτλ.). Επισήμαναν την 

κατάκτηση των τραγουδιών και γενικά την αξία του εκφραστικού και προσληπτικού 

λόγου. Επιπλέον, τόνισαν την αξία του παιχνιδιού και της αλληλεπίδρασης με τους 

συνομηλίκους (επικοινωνιακό και κοινωνικο- συναισθηματικό τομέα). Γενικά οι 

νηπιαγωγοί κατέθεσαν ότι η πρώιμη ανίχνευση αφορά γνωστικούς, γλωσσικούς, 

κινητικούς και κοινωνικο- συναισθηματικούς παράγοντες, γεγονός που υποστηρίζεται 

από τη βιβλιογραφία. αλλά και στην επεξεργασία του λόγου, προσληπτικού και 

εκφραστικού, ανησυχούν τις νηπιαγωγούς.  
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Αναφορικά με την ερώτηση 2: «Ποια η γνώμη σας (οι απόψεις σας) για την 

ανίχνευση δυσκολιών μάθησης σε παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης;» 

 

Κατηγορίες ερώτησης 2: «Απόψεις για την ανίχνευση δυσκολιών στη μάθηση» 

 Πρώιμη ανίχνευση σημαντική για τη μετάβαση του νηπίου 

 Παράγοντας αποτελεσματικότερης παρέμβασης 

 Οικονομία χρόνου 

 Ενίσχυση δεξιοτήτων και ψυχική υγεία διαμέσου της πρώιμης παρέμβασης 

 

 

 

 

Φαίνεται ότι οι νηπιαγωγοί συμφωνούν ότι η πρώιμη ανίχνευση αποτελεί μια 

σημαντική διαδικασία για τη διάρκεια της φοίτησης του νηπίου στην προσχολική 

εκπαίδευση αλλά και για τη διαδικασία της μετάβασής του στο δημοτικό σχολείο. 

Μέσα από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών φαίνεται ότι η πρώιμη ανίχνευση ενισχύει 

την αποτελεσματικότητα της μετέπειτα παρέμβασης. Οι κατηγορίες που προέκυψαν 

μετά την ανάλυση των δεδομένων των απαντήσεων των συμμετεχόντων, όπως 

φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, αφορούν την σημαντικότητα της πρώιμης 

ανίχνευσης για τη μετάβαση του νηπίου, την πρώιμη ανίνευση ως παράγοντα 

αποτελεσματικότερης παρέμβασης, την οικονομία χρόνου και την ενίσχυση 

δεξιοτήτων και βελτίωση ψυχικής υγείας μέσα από την πρώιμη παρέμβαση.  

Σύμφωνα με τις νηπιαγωγούς η πρώιμη ανίχνευση επισημαίνει κινδύνους για 

τα νήπια που θα μεταβούν στο δημοτικό σχολείο και είναι αποτελεσματικότερη, όταν 

γίνεται έγκαιρα Πιο συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός ανέφερε: «Είναι παρα πολύ 

σημαντικό, συμφωνώ διότι στην ουσία η προσχολική εκπαίδευση είναι τέλος πάντων 

ρόλο στην προσχολική εκπαίδευση παίζει η ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών ή 
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παραγόντων που μας ανησυχούν για να μας κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου ώστε 

να βοηθήσουμε το παιδί για τη μετάβασή του στην επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης» 

(νηπιαγωγός Β). Μια άλλη νηπιαγωγός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι πολύ 

σημαντικό γιατί όσο πιο νωρίς τόσο το καλύτερο για τα παιδιά… Δηλαδή θα μπορούμε 

να δούμε ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα ώστε να το εξατομικεύσουμε και να 

βοηθήσουμε το παιδί σε αυτό από την αρχή ώστε να έχει καλύτερη βελτίωση μετέπειτα 

στο δημοτικό σχολείο» (νηπιαγωγός Π).  

Η ανίχνευση στοχεύει στη βελτιωτική παρέμβαση η οποία θα βοηθήσει ένα 

μαθητή στις μελλοντικές επιδόσεις του. Η χρήση κατάλληλων  παρεμβάσεων 

εξαρτάται από την πρώιμη ανίχνευση. Χαρακτηριστικά μια νηπιαγωγός είπε:  «Και 

όσο πιο νωρίς γίνεται η ανίχνευση δυσκολιών τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η 

παρέμβαση που θα έχουμε μετά» (νηπιαγωγός Ε) και μια άλλη ανέφερε:  «σίγουρα η 

ανίχνευση κάποιων δυσκολιών στη μάθηση γίνεται προκειμένου να προβεί η 

νηπιαγωγός σε έγκαιρη βελτιωτική παρέμβαση» (νηπιαγωγός Κ) . 

Στόχος της πρώιμης παρέμβασης είναι η έγκαιρη πληροφόρηση για δυσκολίες 

του παιδιού, προκειμένου να μην είναι αναξιοποιήσιμος ο χρόνος που βρίσκεται στην 

προσχολική εκπαίδευση. Μια νηπιαγωγός ανέφερε χαρακτηριστικά: «όχι να το 

αφήσουμε να πάει στο δημοτικό χωρίς να γνωρίζουμε την οποιαδήποτε δυσκολία 

παρουσιάζει γιατί εκεί θα είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί αφού θα έχει χαθεί 

πολύτιμος χρόνος» (νηπιαγωγός Π). 

Εν τέλει, οι νηπιαγωγοί συμφωνούν ότι μέσα από πρώιμη ανίχνευση και 

κατάλληλη παρέμβαση υποστηριζεται η ψυχική υγεία των μαθητών τους Πιο 

συγκεκριμένα μια νηπαιγωγός είπε: «Πάντως εκτός από το ουσιαστικό κομμάτι της 

πρώιμης παρέμβασης, είναι και το κομμάτι της ψυχικής υγείας του…. φροντίζουμε 

δηλαδή να κάνουμε πρώιμη ανίχνευση για να σχεδιαστεί πρώιμη παρέμβαση, να 

κάνουμε πρώιμη παρέμβαση προκειμένου το παιδί να είναι πιο ψυχικά ασφαλές μέσα 

στο περιβάλλον του» (νηπιαγωγός Σ). 
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 Αναφορικά με την ερώτηση 3: «Κατά τη γνώμη σας πόσο σημαντικός στόχος  και 

γιατί είναι η διαδικασία της πρώιμης ανίχνευσης δυσκολιών στη μάθηση;» 

 

Κατηγορίες ερώτησης 3: «Σημαντικότητα της πρώιμης ανίχνευσης δυσκολιών 

στη μάθηση» 

 Η πρώιμη ανίχνευση είναι ωφέλιμη για όλα τα παιδιά 

 Αντιμετώπιση δυσκολιών πριν τη μετάβαση στο δημοτικό 

 Πρώιμη ανίχνευση σε παιδιά με γλωσσικές δυσκολίες 

 Πρώιμη ανίχνευση σε παιδιά με ελλείμματα στην κατανόηση στο χώρο 

και στο χρόνο 

 

 

 

Από την ανάλυση των δεδομένων των απαντήσεων των νηπιαγωγών στην 

ερώτηση 3 εκτιμήθηκε ότι οι κατηγορίες είναι οι εξής: η πρώιμη ανίχνευση είναι 

ωφέλιμη για όλα τα παιδιά, η αντιμετώπιση των δυσκολιών πρέπει να γίνεται πριν τη 

μετάβαση στο δημοτικό, η πρώιμη ανίχνευση πρέπει να γίνεται σε παιδιά με 

γλωσσικές δυσκολίες και η πρώιμη ανίχνευση είναι σημαντική σε παιδιά με 

ελλείμματα στην κατανόηση του χώρου και του χρόνου. 

Οι απαντήσεις των νηπιαγωγών συγκλίνουν ότι η πρώιμη ανίχνευση ωφελεί 

όλα τα παιδιά και όχι μόνο εκείνα που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Πιο 

συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός ανέφερε: «ίσως θα ήταν πολύ σημαντικό όλα τα παιδιά 

να περνάνε από τη διαδικασία τις πρώιμης ανίχνευσης δυσκολιών έτσι ώστε να 

ξεχωρίσουν οι περιπτώσεις εκείνες που απλά δε μας το παρουσιάζουν με έντονα 

σημάδια συμπεριφορικά» (νηπιαγωγός Σ). 

Για τις νηπιαγωγούς η αντιμετώπιση των δυσκολιών πριν τη μετάβαση στο 

δημοτικό είναι καλό να θεωρείται δεδομένη και να μην αφήνεται χρονικό περιθώριο 

να ελλοχεύουν κι άλλες δυσκολίες με γνώμονα το νεαρό της ηλικίας. 

Χαρακτηριστικά, μία νηπιαγωγός αναφέρει: «Νομίζω ότι και τα ειδικά κέντρα που 
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υπάρχουν αυτή τη στιγμή δε δίνουν απάντηση ότι το παιδί ναι έχει κάτι συγκεκριμένο 

από τόσο μικρή ηλικία νομίζω ότι αφήνουν ένα χρονικό περιθώριο σαν να λένε άστα να 

μεγαλώσουν λίγο ακόμα και μετά από παναξιολόγηση βλέπουμε τότε αν θα έχουμε 

σαφή εικόνα» (νηπιαγωγός Π). Μια άλλη νηπιαγωγός είπε:  «Πρέπει κατά τη γνώμη 

μου και πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό τέτοια προβλήματα να έχουν λυθεί, 

τουλάχιστον αν δεν έχουν λυθεί τελειώνοντας το νηπιαγωγείο να έχουν δρομολογηθεί 

ούτως ώστε μετά στην επόμενη βαθμίδα στο δημοτικό αυτό το κομμάτι να είναι 

τακτοποιημένο διότι είναι πολύ ουσιαστικό και βασικό» (νηπιαγωγός Β). Επίσης, μια 

ακόμα νηπιαγωγός είπε χαρακτηριστικά: «Αν θέλουμε λοιπόν να διευκολύνουμε τη 

μάθηση στο δημοτικό πρέπει να έχουμε εντοπίσει τις δυσκολίες που μπορεί να μας 

καταστείλουν την ομαλή ανάπτυξη της μάθησης του παιδιού από πιο πρώιμες ηλικίες» 

(νηπιαγωγός Σ). Τέλος, μια άλλη νηπιαγωγός ανέφερε: «εξάλλου είναι γνωστό ότι το 

νηπιαγωγείο προετοιμάζει το παιδί για το δημοτικό … οπότε εάν γνωρίζουμε τις 

δυσκολίες του μπορεί με κάποιους τρόπους να το βοηθήσουμε να τις καλύψει ή έστω να 

τις λειάνει πριν την είσοδο στο δημοτικό σχολείο» (νηπιαγωγός Κ). 

Σημαντική, επίσης, θεωρείται η ανίχνευση σε παιδιά με γλωσσικές δυσκολίες 

προκειμένου να μην επεκταθεί η δυσκολία στο λόγο και στη γραπτή απόδοση. 

Χαρακτηριστικά μια νηπιαγωγός αναφέρει: «Θα επικεντρωθώ λίγο στο κομμάτι του 

λόγου και της άρθρωσης που είναι πολύ σημαντικός και γι’ αυτό θεωρώ ότι πρέπει να 

είναι στόχος μας να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα ώστε να προλάβουμε 

μετέπειτα δυσκολίες στη μάθηση όταν θα πάνε στην πρώτη δημοτικού όσων δεν έχουν 

καλή άρθρωση δεν έχουν καλό λόγο…σίγουρα θα έχουν και προβλήματα στην 

ανάγνωση και στη γραφή» (νηπιαγωγός Ε). Σε αυτό συμφωνεί και μια ακόμα 

νηπιαγωγός που συγκεκριμένα αναφέρει: «δε μπορεί δηλαδή το παιδί να πάει στην 

πρώτη δημοτικού και να μη μπορεί να κάνει ανάλυση γραφήματος φωνήματος ή να μην 

έχει κατακτήσει σύμφωνα όπως το σ το δ  θα έχει προβλήματα στην ορθογραφία και 

στην αποκωδικοποίηση» (νηπιαγωγός Β). 

Επιπρόσθετα, σημαντική είναι η ανίχνευση σε παιδιά με δυσκολίες στο 

χωροχρονικό προσανατολισμό, τομέας που αφορά την κιναισθητική ανάπτυξη του 

νηπίου, η οποία είναι βασικό τμήμα της ολόπλευρης ανάπτυξής του. Μια νηπιαγωγός 

αναφέρει: «για παράδειγμα εάν ένα παιδί έχει δυσκολίες στις σειροθετήσεις στο χώρο 

υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να έχει και στο χρόνο… είναι σημαντικό όμως να ξέρουμε 

εάν συμβαίνει αυτό στα αλήθεια» (νηπιαγωγός Λ). 
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Αναφορικά με την ερώτηση 4: «Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι επιμορφωτικές σας 

ανάγκες στο θέμα της πρώιμης ανίχνευσης και παρέμβασης στις ΜΔ;» 

 

Κατηγορίες ερώτησης 4: «Λόγοι επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα προγράμματα 

πρώιμης ανίχνευσης και παρέμβασης» 

 Επιμόρφωση στη σημασία των δυσκολιών μάθησης και στην ύπαρξη ή 

μη περιβαλλοντικών ερεθισμάτων 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων αντικειμενικής παρατήρησης 

 Γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης εξατομικευμένων 

προγραμμάτων 

 

 

 

Σχετικά με την ερώτηση 4 που αφορά τις επιμορφωτικές ανάγκες των 

νηπιαγωγών προέκυψαν οι εξής κατηγορίες: η ανάγκη για επιμόρφωση αφορά τη 

σημασία των δυσκολιών στη μάθηση και την ύπαρξη ή μη περιβαλλοντικών 

ερεθισμάτων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων αντικειμενικής παρατήρησης και τις γνώσεις 

και δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης εξατομικευμένων προγραμμάτων.  

Οι νηπιαγωγοί έδωσαν έμφαση στην ανάγκη επιμόρφωσής τους στην πρώιμη 

ανίχνευση και παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες συμφωνώντας με τους 

ερευνητές που επισημαίνουν ότι η επιμόρφωση συμπληρώνει τις γνώσεις του 

πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός αναφέρει: «Οι επιμορφωτικές 

ανάγκες πρώιμης ανίχνευσης είναι να επιμορφωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί για το τι 

σημαίνει δυσκολία στη μάθηση και πόσο διαφοροποιείται από τα απλά ένα παιδί δεν 

έχει περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικό ένα παιδί δεν έχει 

περιβαλλοντικά ερεθίσματα στην ηλικία των 4 ετών στο προνήπιο χωρίς υπόβαθρο και 

εντελώς διαφορετικό ότι έχει τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα αλλά το παιδί δε μπορεί να 

ανταπεξέλθει στα ερεθίσματα αυτά» (νηπιαγωγός Σ). Μια άλλη νηπιαγωγός είπε: 
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«πράγματι θα ήταν καλό να υπάρχουν επιμορφώσεις υποχρεωτικές προκειμένου οι 

εκπαιδευτικοί να τις παρακολουθούν αλλά για θέματα όπως οι δυσκολίες στη μάθηση» 

(νηπιαγωγός Λ). Επίσης, μια νηπιαγωγός αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θα έπρεπε, 

συμπληρωματικά, να υπάρχει επιμόρφωση σε τομείς δεξιοτήτων αφού μιλάμε για 

παρέμβαση από νωρίς αφού βέβαια διαπιστώσουμε κάποιες δυσκολίες…. υπάρχει όμως 

η κατανόηση του τι σημαίνει ακριβώς παρέμβαση; Αυτές είναι όχι μόνο γνώσεις αλλά 

και δεξιότητες για το πώς θα χειριστώ την παρέμβαση… πρέπει να έχει συγκεκριμένες 

δεξιότητες ο εκπαιδευτικός για να χειριστεί την παρέμβαση» (νηπιαγωγός Σ). Μια 

ακόμα νηπιαγωγός συνηγορεί λέγοντας: «ναι η αλήθεια είναι ότι πρέπει κάποιοι 

ειδικοί η το ΚΕΔΔΥ ή ψυχολόγοι ή σχολικοί σύμβουλοι να μας ενημερώσουν για το τι 

σημαίνει πρώιμη παρέμβαση και με ποιους τρόπους αυτή είναι χρήσιμη» (νηπιαγωγός  

Λ). Τέλος, η νηπιαγωγός  Ε. αναφέρει: «Αυτές οι δεξιότητες θα πρέπει πιστεύω να 

λαμβάνονται από τους εκπαιδευτικούς από τότε που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο…. 

πρέπει να αποκτάμε τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούμε έστω αρχικά 

θεωρητικά και μετά πρακτικά  να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες». 

Οι νηπιαγωγοί συγκλίνουν ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να επιμορφωθούν στις 

διαφορετικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί στη μάθησή του και 

στις περιπτώσεις που απουσιάζουν τα κατάλληλα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Πιο 

συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός είπε: «και πόσο διαφοροποιείται από τα απλά ένα παιδί 

δεν έχει περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικό ένα παιδί δεν 

έχει περιβαλλοντικά ερεθίσματα στην ηλικία των 4 ετών στο προνήπιο χωρίς υπόβαθρο 

και εντελώς διαφορετικό ότι έχει τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα αλλά το παιδί δε 

μπορεί να ανταπεξέλθει στα ερεθίσματα αυτά (νηπιαγωγός Σ). 

Επίσης, κατανοούν την ανάγκη για επιμόρφωση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ορθής παρατήρησης αλλά και καταγραφής των χαρακτηριστικών που παρατηρούν 

στους μαθητές τους. Μια νηπιαγωγός χαρακτηριστικά αναφέρει: «….μια 

συγκεκριμένη παρέμβαση στις γνώσεις του εκπαιδευτικού και πιθανόν και ανάπτυξη 

κάποιων δεξιοτήτων πάνω στο πώς γίνεται η αντικειμενική παρατήρηση και η 

υποκειμενική βέβαια» (νηπιαγωγός Σ). 

Επιθυμία των νηπιαγωγών αποτελεί και η επιμόρφωση στη σύσταση 

εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις δυσκολίες των 

μαθητών τους. Πιο συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός αναφέρει: «Μιλάμε για 
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εξατομικευμένο πρόγραμμα… κατανοούν όλοι οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής 

αγωγής τι εννοούμε όταν λέμε εξατομικευμένο παρεμβατικό πρόγραμμα;» (νηπιαγωγός 

Σ). 

 

 

Αναφορικά με την ερώτηση 5: «Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τους μηχανισμούς 

παραπομπών των παιδιών; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.» 

 

Κατηγορίες ερώτησης 5: «Βαθμός ικανοποίησης σχετικά με τους μηχανισμούς 

παραπομπής» 

1. Χαμηλή ικανοποίηση με τους μηχανισμούς παραπομπής 

Υποκατηγορίες: 

 Απώλεια πολύτιμου χρόνου από τους μηχανισμούς 

παραπομπής 

 Έλλειψη επαρκούς στελέχωσης μηχανισμών 

 Έλλειψη σχολικών ψυχολόγων στο εκπαιδευτικό σύστημα 

2. Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ νηπιαγωγών και των φορέων 

3. Ελλιπής Παρατήρηση παιδιών στο πλαίσιο της τάξης 

4. Ελλιπής συμβουλευτική γονέων 

 

 

 

Μετά την ανάλυση των δεδομένων από τις απαντήσεις των νηπιγωγών στην 

ερώτηση 5 προέκυψαν 4 κατηγορίες, με την πρώτη κατηγορία να χωρίζεται σε 3 

υποκατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τη χαμηλή ικανοποίηση των νηπιαγωγών 

με τους μηχανισμούς παραπομπής, ενώ εμπεριέχει και τις εξής υποκατηγορίες: την 

απώλεια πολύτιμου χρόνου από τους μηχανισμούς παραπομπής, έλλειψη επαρκούς 

στελέχωσης των μηχανισμών και έλλειψη σχολικών ψυχολόγων στο ελληνικό 
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εκπαιδευτικό σύστημα. Η δεύτερη κατηγορία αφορά την έλλειψη συνεργασίας 

μεταξύ νηπιαγωγών και φορέων. Μία άλλη κατηγορία είναι η ελλιπής παρατήρηση 

παιδιών στο πλαίσιο της τάξης και τέλος, η ελλιπής συμβουλευτική γονέων. 

Ανφορικά με τη χαμηλή ικανοποίηση με τους μηχανισμούς παραπομπής οι 

νηπιαγωγοί αναφέρουν το μεγάλο χρονικό διάστημα αναμονής τους για την 

αξιολόγηση ενός παιδιού και την απώλεια πολύτιμου χρόνου για την επιλογή 

αποφάσεων. Αναφέρουν, επίσης, την ανεπαρκή στελέχωση των φορέων και τη 

σημαντική έλλειψη σχολικών ψυχολόγων. Πιο συγκεκριμένα, μια νηπιαγωγός 

ανέφερε: «Νομίζω ότι δε λειτουργεί καλά όλο αυτό το σύστημα που υπάρχει τώρα με 

την παραπομπή των παιδιών καταρχήν επειδή παίρνει αρκετό χρόνο, δηλαδή όταν 

στέλνεις ένα παιδί με παραπομπή μεσολαβεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αναμονής 

και όλο αυτό πιστεύω πως λειτουργεί ανασταλτικά και δε βοηθάει το παιδί» 

(νηπιαγωγός  Π). Μια άλλη νηπιαγωγός είπε:  «η αντιστοιχία του αριθμού των ατόμων 

που απαρτίζουν τις δομές για να βοηθήσουν τα παιδιά με δυσκολίες είναι δυσανάλογη 

του αριθμού των παιδιών…. θεωρώ ότι οι δομές αυτές θα έπρεπε να στελεχωθούν με 

περισσότερα επιστημονικά μέλη και επιπλέον ειδικότητες πιο εξειδικευμένες όπως 

σχολικοί ψυχολόγοι , οι οποίοι βέβαια θα έπρεπε να υπάρχουν σε όλες τις σχολικές 

μονάδες της χώρας, όπως γίνεται στα περισσότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 

συστήματα» (νηπιαγωγός Β). 

Μία άλλη κατηγορία που επισημαίνεται από τις νηπιαγωγούς είναι η έλλειψη 

συνεργασίας μεταξύ των ιδίων και των φορέων, Πιο συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός 

ανέφερε: «καλό θα ήταν να υπήρχε σχετική ενημέρωση και για τη συνεργασία που 

μπορούν αν έχουν οι νηπιαγωγοί με τους φορείς … είναι σημαντικό να ξέρω ποιος είναι 

ικανός να με βοηθήσει να φτιάξω ένα πρόγραμμα για το παιδί» (νηπιαγωγός Κ). 

Επίσης, μια άλλη νηπιαγωγός είπε: «Θα έπρεπε να υπάρχει κατά τη γνώμη μου 

περισσότερη συνεργασία σχολείου και δομών αφού ο εκπαιδευτικός όντας πολύ 

περισσότερο χρόνο με το παιδί γνωρίζει καλύτερα τις δυσκολίες του από το στέλεχος 

της δομής στην οποία θα παραπεμφθεί… θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει συνεργασία 

μεταξύ των σχολικών ψυχολόγων των ειδικών παιδαγωγών και όλων των στελεχών με 

τον εκπαιδευτικό του παιδιού» (νηπιαγωγός Ε). 

Επιπρόσθετα, κατανοούν τα ελλείμματα και τις δυσκολίες της παρατήρησης 

των νηπίων μέσα στην τάξη. Χαρακτηριστικά μια νηπιαγωγός είπε: «Από κει και πέρα 
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βέβαια ο μηχανισμός στο στάδιο του φορέα χρειάζεται περισσότερη στελέχωση και 

πολύ περισσότερη επικοινωνία με την τάξη…. δηλαδή αυτοί οι λίγοι ειδικοί παιδαγωγοί 

που βρίσκονται μέσα σε ένα φορέα να μπορούν να μπουν μέσα στην τάξη και να το 

παρακολουθήσουν εντός τάξης… δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να παρατηρήσουν ένα παιδί 

μία ώρα μέσα σε ένα γραφείο ιατροπαιδαγωγικού, ΚΕΣΥ, λογοθεραπευτηρίου κ.α. 

χωρίς να έχουν την ευελιξία να μπαίνουν στη σχολική τάξη να παρακολουθούν την 

καθημερινότητά του και να δουν τις δυσκολίες που και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός 

παρατηρεί και γι’ αυτό παραπέμπει» (νηπιαγωγός Σ). 

Εν τέλει, οι νηπιαγωγοί καταλήγουν να θεωρούν ότι υπάρχουν ελλείμματα 

στη συμβουλευτική των γονέων και την υποστήριξη των επιλογών τους. Σε αυτό 

συνηγορεί η απάντηση μιας νηπιαγωγού που αναφέρει χαρακτηριστικά: «γιατί πολλές 

φορές οι γονείς αρνούνται να παραδεχτούν το πρόβλημα που υφίσταται αντικειμενικά 

για πολλούς λόγους, οπότε θεωρώ ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ο 

οποίος να λειτουργεί πιο άμεσα όπου η διάγνωση που θα βγάζει να μη χρειάζεται τη 

σύμφωνη γνώμη των γονέων» (νηπιαγωγός Π). Επίσης, μια άλλη νηπιαγωγός 

αναφέρει: «Συμφωνώ, αφήνουμε δηλαδή τα παιδιά στην τύχη τους αν οι γονείς έχουν 

διαφορετική άποψη αφού εθελοτυφλούν πολλές φορές και δε δέχονται τις δυσκολίες 

που το παιδί τους παρουσιάζει» (νηπιαγωγός Β). Μια άλλη νηπιαγωγός συμφωνεί 

λέγοντας: «Δε βοηθούν τα ίδια τους τα παιδιά και μετά αργούν περισσότερο να το 

παραδεχτούν και έτσι χάνεται πολύτιμος χρόνος» (νηπιαγωγός Π). Τέλος, μια 

νηπιαγωγός ανέφερε: «Τότε εγώ θα καταθέσω την προσωπική μου άποψη ότι δηλαδή 

οι ίδιοι οι γονείς έπρεπε να λαμβάνουν συμβουλευτική μέσα στα σχολεία των παιδιών 

τους ώστε να είναι προετοιμασμένοι να παραπέμψουν τα παιδιά τους» (νηπιαγωγός Σ). 
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Αναφορικά με την ερώτηση 6: «Ποιες άλλες δυσκολίες έχετε κατά νου οι οποίες 

αποτελούν τροχοπέδη στο σχεδιασμό ποιοτικών προγραμμάτων πρώιμης ανίχνευσης 

ή παρέμβασης;» 

 

 

 

Κατηγορίες ερώτησης 6: «Δυσκολίες σχεδιασμού προγραμμάτων πρώιμης 

ανίχνευσης και παρέμβασης» 

 Έλλειψη συνδυασμού γνώσεων και εμπειρίας για το σχεδιασμό ποιοτικών 

προγραμμάτων 

 Αναθεώρηση των στόχων του Α.Π. ως προς την πρώιμη παρέμβαση 

 Απουσία ανάλογης κατάρτισης των εκπαιδευτικών 

 Έλλειψη δεξιοτήτων υλοποίησης διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 Απουσία υλικοτεχνικής υποδομής 

 

 

 

Μετά την ανάλυση των απαντήσεων των νηπιαγωγών στην ερώτηση 6 

προέκυψαν  έξι κατηγορίες, οι οποίες αφορούν την έλλειψη συνδυασμού γνώσεων 

και εμπειρίας για το σχεδιασμό ποιοτικών προγραμμάτων, την αναθεώρηση των 

στόχων του Α.Π. ως προς την πρώιμη παρέμβαση, την απουσία ανάλογης κατάρτισης 

των εκπαιδευτικών, την έλλειψη δεξιοτήτων υλοποίησης διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας, την απουσία υλικοτεχνικής υποδομής και τέλος, την έλλειψη κινήτρων 

για πρώιμη παρέμβαση. 

Αναφορικά με την πρώτη κατηγορία οι νηπιαγωγοί απάντησαν ότι ο 

σχεδιασμός ποιοτικών προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης μπορεί να επιτευχθεί 

μόνο από άτομα που προέρχονται από τα σπλάχνα της εκπαίδευσης και έχουν 

εμπειρία μέσα στα σχολικά περιβάλλοντα. Επίσης, κατά τη γνώμη τους, τα άτομα 
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αυτά πρέπει να έχουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, ώστε να είναι ικανά, 

γνωρίζοντας τα προβλήματα και τις δυσκολίες του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ποιοτικά προγράμματα πρώιμης 

ανίχνευσης και παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός ανέφερε: «ποιοτικά 

προγράμματα χρειάζονται τους κατάλληλους ανθρώπους για  να σχεδιαστούν .. πχ ένας 

άνθρωπος που έχει διευρυμένες γνώσεις διδακτικής ή ειδικής αγωγής αλλά έχει κι 

εμπειρία στην τάξη σίγουρα είναι καλύτερος από κάποιον που έχει το ένα από τα δύο 

προσόντα» (νηπιαγωγός Κ). Επίσης, μια άλλη νηπιαγωγός συμφώνησε με τη 

συνάδελφό της λέγοντας:  «Συμφωνώ και γω ότι οι ειδικοί θα πρέπει να βγαίνουν από 

τα σπλάχνα της εκπαίδευσης και όχι απλά παθητικοί ακαδημαϊκά καταρτισμένοι» 

(νηπιαγωγός Ε). Επιπρόσθετα, μια ακόμα νηπιαγωγός αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Ίσως θα πρέπει να είναι τα άτομα αυτά που σχεδιάζουν τα προγράμματα λίγο πιο 

ενεργά στην εκπαίδευση πιο ενεργητικά…όχι απλά να έχουν μια θεωρητική ακαδημαϊκή 

κατάρτιση πάνω στις μαθησιακές δυσκολίες και πάνω αλλά να το έχουν βιώσει με την 

εμπειρία τους μέσα στην τάξη και να το έχουν στην καθημερινότητά τους και να έχουν 

μια τριβή με το αντικείμενο…. διότι τις περισσότερες φορές η θεωρία απέχει από την 

πράξη» (νηπιαγωγός Β). 

Η δεύτερη κατηγορία η οποία προέκυψε από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών 

αφορά στην αναθεώρηση των στόχων των Α.Π. ως προς την πρώιμη παρέμβαση. Οι 

νηπιαγωγοί επισήμαναν ότι είναι αναγκαίο να αλλάξει η στοχοθεσία και οι τεχνικές 

που προτείνουν τα Α.Π. του νηπιαγωγείου, ώστε να διευκολύνεται ο εκπαιδευτικός 

στην υλοποίηση ποιοτικών προγραμμάτων. Επισημαίνουν, επίσης, ότι οι ειδικοί θα 

πρέπει να επικεντρωθούν πρώτα στην αναθεώρηση των στόχων και στη δημιουργία 

πιο κατάλληλων συνθηκών στα Α.Π. και στη συνέχεια να σχεδιάζουν προγράμματα 

πρώιμης ανίχνευσης και παρέμβασης που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές 

ανάγκες των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός αναφέρει: «Τα ποιοτικά 

προγράμματα σχετίζονται με τα αναλυτικά προγράμματα… οποιοδήποτε αναλυτικό μας 

πρόγραμμα μας καθορίζει το πώς θα ανιχνεύσω κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες του 

παιδιού γιατί σου λέει το αναλυτικό σου πρόγραμμα καθώς κυλάει σε αυτόν σε αυτόν 

τον τομέα πρέπει να κατακτηθούν αυτά κι αυτά για κάθε ηλικία» (νηπιαγωγός Σ) και 

μια άλλη νηπιαγωγός είπε: «Δίνει κατευθυντήριες οδηγίες» (νηπιαγωγός Π). Επιπλέον, 

μια νηπιαγωγός ανέφερε: «Άρα πρέπει να αλλάξεις ένα αναλυτικό πρόγραμμα σε 

ποιοτικότερο ουσιαστικά αυτό πρέπει να γίνει… να αλλάξει η στοχοθεσία» (νηπιαγωγός 
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Σ). Στην παραπάνω άποψη συμφωνεί και μια άλλη νηπιαγωγός που είπε: «Από το 

αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να ξεκινήσουν οι ειδικοί ώστε να αλλάξουν οι στόχοι και 

να γίνουν πιο αναλυτικοί και σαφείς και εξειδικευμένοι» (νηπιαγωγός Β). Επίσης, μια 

νηπιαγωγός ανέφερε: «πιθανόν εκτός από τους στόχους να πρέπει να αλλάξουν κι οι 

τεχνικές … κι εδώ θα απαντήσω και στην ερώτηση σχετικά με την επιμόρφωση … καλό 

θα ήταν να ενημερωθούμε ή να επιμορφωθούμε και σε νέες μεθόδους ή τεχνικές 

διδασκαλίας» (νηπιαγωγός Λ). Τέλος, μια νηπαιγωγός υποστήριξε: «Μα και οι στόχοι 

πρέπει να αλλάξουν στο αναλυτικό πρόγραμμα. Το πρόβλημα δεν είναι να αλλάξουν 

θεωρητικά αλλά στην πράξη ώστε να σχεδιαστούν κατάλληλα εκπαιδευτικά 

προγράμματα» (νηπιαγωγός Ε). 

Αναφορικά με την τρίτη κατηγορία που αφορά την έλλειψη κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών οι νηπιαγωγοί απάντησαν ότι πρέπει να υπάρχει κατάλληλη και 

ουσιαστική επιμόρφωση, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι εκπαιδευτικοί 

εφοδιασμένοι με γνώση και εμπειρία να συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση 

ποιοτικών προγραμμάτων, Πιο συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός είπε: «Και ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισμένος με συμμετοχή σε 

επιμορφώσεις για να μπορέσει να έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα και να το κάνει πράξη 

μέσα στην τάξη» (νηπιαγωγός Π). Μια άλλη νηπιαγωγός αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«εμείς είμαστε ικανοί να το χειριστούμε; Αυτή είναι μια πραγματική δυσκολία» 

(νηπιαγωγός Σ). Συμπληρωματικά στις παραπάνω απόψεις μια νηπιαγωγός αναφέρει: 

«Αφηνόμαστε καθαρά στο φιλότιμο του κάθε εκπαιδευτικού να ασχοληθεί με το 

εκάστοτε πρόβλημα που εμφανίζεται μέσα στην τάξη… μπορεί να ανιχνεύουμε κάποιες 

δυσκολίες στα παιδιά αλλά δεν είμαστε ικανοί να δώσουμε όνομα σε αυτές τις 

δυσκολίες» (νηπιαγωγός Β). 

Οι νηπιαγωγοί αναφέρθηκαν επίσης, στην απουσία δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την υλοποίηση διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Κατά τη 

γνώμη τους η διαφοροποίηση της διδασκαλίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και 

υποστηρικτική για τους μαθητές με δυσκολίες. Όμως, διαπίστωσαν ότι υπολείπονται 

γνώσεων ως προς τις τεχνικές της διαφοροποίησης της διδασκαλίας. Χαρακτηριστικά 

μια νηπιαγωγός αναφέρει: «δεν υπάρχει κάποιος να τον υποστηρίζει εκείνη τη στιγμή 

για να κάνει μια διαφοροποιημένη διδασκαλία και να κάνει ένα ποιοτικότερο 

πρόγραμμα μέσα στην τάξη του γιατί δεν υπάρχει αρχικά η ενημέρωση του τι είναι 

διαφοροποιημένη διδασκαλία……. Όχι, το αναλυτικό πρόγραμμα λέει ότι πρέπει να 
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κάνουμε και διαφοροποιημένη διδασκαλία και διαθεματική προσέγγιση των ενοτήτων 

σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών αλλά αυτήν την παράμετρο 

συχνά δεν τη λαμβάνουμε υπόψη μας, άρα πρέπει να αλλάξει όλο το σκηνικό της 

σχολικής κουλτούρας» (νηπιαγωγός Σ). 

Η πέμπτη κατηγορία που προέκυψε από την ανάλυση των δεδομένων των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων αφορά την απουσία υλικοτεχνικής υποδομής από τα 

σχολεία. Δηλώνουν ότι η διδασκαλία με νέες μεθόδους και τεχνικές προϋποθέτει τη 

χρήση εξελιγμένων τεχνολογικά εποπτικών μέσων που θα δρουν υποστηρικτικά στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός 

αναφέρει: «και έβαλες μαζί με στόχους δραστηριότητες, τεχνικές, μεθόδους 

διδασκαλίας και μέσα διδασκαλίας… έχεις τους τρόπους για να τα υλοποιήσεις; Δηλαδή 

για παράδειγμα λες ότι θα προσπαθήσω μέσα από την προσέλκυση της προσοχής ενός 

παιδιού με διαδραστικό πίνακα να το βοηθήσω να συμμετέχει στην διαδικασία της 

μάθησης… υπάρχει ο διαδραστικός πίνακας;» (νηπιαγωγός Σ). Μια άλλη νηπιαγωγός 

αναφέρει: «Μιλάμε λοιπόν για έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής στις σχολικές 

αίθουσες» (νηπιαγωγός Π). Τέλος, μια ακόμα νηπιαγωγός είπε: «Δηλαδή εν έτη 2018 

υπάρχουν πολλές σχολικές τάξεις και δεν έχουν καν ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι 

σχολικές μονάδες πρέπει να εξοπλιστούν με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή ώστε 

να βοηθηθεί ο εκπαιδευτικός με τα κατάλληλα εργαλεία να υλοποιήσει ποιοτικά 

προγράμματα πρώιμης ανίχνευσης ή παρέμβασης» (νηπιαγωγός Β).  
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Αναφορικά με την ερώτηση 7: «Ποιες άλλες προτάσεις έχετε ώστε να σχεδιαστούν 

ποιοτικά προγράμματα πρώιμης ανίχνευσης ή παρέμβασης;» 

 

Κατηγορίες ερώτησης 7: «Προτάσεις σχετικά με το σχεδιασμό ποιοτικών 

προγραμμάτων πρώιμης ανίχνευσης και παρέμβασης» 

 Ένταξη  ειδικών στην υλοποίηση ποιοτικών προγραμμάτων 

 Δημιουργία κατάλληλων εργαλείων ανίχνευσης και κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών 

 Αλλαγή κουλτούρας και απόψεων του εκπαιδευτικού στις νέες εκπαιδευτικές 

πρακτικές 

 Μείωση αριθμού μαθητών  

 Σχηματισμός δικτύων σχολείων για συνεργασία 

 

 

 

Στην ερώτηση 7 ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς να δώσουν προτάσεις που 

διευκολύνουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση ποιοτικότερων προγραμμάτων 

πρώιμης ανίχνευσης και παρέμβασης. Μετά την ανάλυση των δεδομένων που 

προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων προέκυψαν 5 ειδικότερες 

κατηγορίες. Αυτές αφορούν την  ένταξη  ειδικών στην υλοποίηση ποιοτικών 

προγραμμάτων, τη δημιουργία κατάλληλων εργαλείων ανίχνευσης και κατάρτισης 

των εκπαιδευτικών, την αλλαγή κουλτούρας και απόψεων των εκπαιδευτικών στις 

νέες εκπαιδευτικές πρακτικές, τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και 

τέλος, το σχηματισμό σχολικών δικτύων για συνεργασία. 

Αναφορικά με την πρώτη κατηγορία οι νηπιαγωγοί διαπίστωσαν ότι είναι 

πολύ σημαντικό να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα ειδικοί με στόχο το 

σχεδιασμό και υλοποίηση ποιοτικών προγραμμάτων. Κατά τη γνώμη τους οι ειδικοί 

αυτοί θα μπορούσαν να είναι σχολικοί ψυχολόγοι, ειδικοί επιστήμονες που ανήκουν 

σε φορείς υποστήριξης των μαθητών (π.χ. ΚΕΣΥ) αλλά και εκπαιδευτικοί με εμπειρία 
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στην εκπαίδευση με αυξημένα όμως ακαδημαϊκά προσόντα. Πιο συγκεκριμένα μια 

νηπαιγωγός είπε: «ίσως στο σχεδιασμό των προγραμμάτων να συμμετέχουν κι ειδικοί 

επιστήμονες πχ ψυχολόγοι αλλά και άτομα από φορείς διάγνωσης όπως ΚΕΔΔΥ» 

(νηπιαγωγός Κ). Μια άλλη νηπιαγωγός αναφέρει:  «Εκτός από τη συνεργασία που 

είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ποιοτικών 

προγραμμάτων σημαντικό είναι επίσης και ο ρόλος των ειδικών όπως είπε πριν και η Β 

οι οποίοι θα πρέπει να είναι έμπειροι εκπαιδευτικοί με ακαδημαϊκά προσόντα και όχι 

απλά κάποιοι κυβερνητικοί οι οποίοι λειτουργούν ως στελέχη σε φορείς του 

υπουργείου» (νηπιαγωγός Ε). 

Η δεύτερη κατηγορία της ερώτησης 7 αφορά την κατασκευή νέων εργαλείων 

πρώιμης ανίχνευσης δυσκολιών στη μάθηση που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Διαπιστώνουν ότι η ανίχνευση των 

δυσκολιών στη μάθηση πραγματοποιείται μόνο μέσα από την προσωπική 

παρατήρηση των συμπτωμάτων και όχι μέσα από σταθμισμένα τεστ πρώιμης 

ανίχνευσης δυσκολιών. Επιπρόσθετα, οι νηπιαγωγοί πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει 

και η κατάλληλη κατάρτιση των εκπαιδευτικών στα εργαλεία αυτά, ώστε να 

χρησιμοποιηθούν σωστά. Πιο συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός είπε: «Πιθανόν γιατί 

χρειαζόμαστε και εργαλεία» (νηπιαγωγός Σ), ενώ μια άλλη νηπιαγωγός συμφωνεί και 

λέει: « Μα και τα εργαλεία ανίχνευσης παίζουν σημαντικό ρόλο. Μιλάμε για πρώιμη 

ανίχνευση, ωραία και με τι εργαλεία; Μόνο με την παρατήρηση; Μα θέλουμε να 

είμαστε αντικειμενικοί και όχι υποκειμενικοί, επομένως εκτός από την παρατήρηση θα 

πρέπει να υπάρχει και κάτι άλλο στα χέρια του εκπαιδευτικού, ώστε να είναι σίγουρος 

και ασφαλής», « Έτσι είναι και η πρώιμη ανίχνευση, λέω ότι κάνω παρατήρηση, βλέπω 

κάποια πράγματα με πραγματικά πολύ καλή διάθεση και φιλότιμο όπως πιστεύω ότι 

πρέπει να κάνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί αλλά μετά έχω και την ανασφάλεια…είδα 

σωστά; γιατί δεν έχω εκπαιδευτεί σωστά» (νηπιαγωγός Π). Επίσης, μια νηπιαγωγός 

αναφέρει: «Σίγουρα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία πρώιμης ανίχνευσης 

αλλά σημαντικό και οι εκπαιδευτικοί να έχουν την κατάλληλη επιμόρφωση και 

κατάρτιση για να χρησιμοποιήσουν σωστά αυτά τα εργαλεία» (νηπιαγωγός Β). 

Συμπληρωματικά, μια ακόμα νηπιαγωγός αναφέρει: «Ειδικά για την πρώιμη 

ανίχνευση οι νηπιαγωγοί χρησιμοποιούν μόνο παρατήρηση κι αν νομίζουν ότι κάτι δεν 

πάει καλά παραπέμπουν τα νήπια στο ΚΕΔΔΥ …δεν έχουν κάποιο τεστ» (νηπιαγωγός 
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Λ). Τέλος, μια νηπιαγωγός είπε: «Δηλαδή να έχω στα χέρια μου κάτι το οποίο να το 

χρησιμοποιήσω έτσι όπως πρέπει να χρησιμοποιηθεί» (νηπιαγωγός Β).  

Η τρίτη κατηγορία που προέκυψε μετά την ανάλυση των απαντήσεων των 

νηπιαγωγών αφορά την αλλαγή κουλτούρας και απόψεων των εκπαιδευτικών στις 

νέες εκπαιδευτικές πρακτικές. Οι νηπιαγωγοί συμφωνούν ότι οι εκπαιδευτικοί εν 

γένει θα πρέπει να είναι περισσότερο δεκτικοί στις αλλαγές και στις νέες πρακτικές, 

ώστε να αντιμετωπίζονται οι παθογένειες και έτσι να δημιουργηθούν οι συνθήκες για 

την ανάπτυξη και υλοποίηση ποιοτικότερων προγραμμάτων πρώιμης ανίχνευσης και 

παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός αναφέρει: «Για να σχεδιαστούν 

ποιοτικά προγράμματα πρέπει πάνω απ’ όλα να είμαστε δεκτικοί στο να τα κάνουμε. 

Πρωτίστως να είμαστε δεκτικοί ώστε να αλλάξουμε το πρόγραμμά μας σε ποιοτικό» 

(νηπιαγωγός Σ). 

Η τέταρτη κατηγορία που προέκυψε αφορά την άποψη των νηπιαγωγών για 

μείωση του αριθμού των μαθητών στα σχολικά τμήματα, παράγοντας που θα 

βοηθήσει στην υλοποίηση ποιοτικότερων προγραμμάτων ανίχνευσης και 

παρέμβασης, αφού οι εκπαιδευτικοί θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο 

για τους μαθητές τους. Στην παραπάνω άποψη συνηγορεί η απάντηση μιας 

νηπιαγωγού που αναφέρει χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι και αν μειωνόταν ο αριθμός 

των παιδιών στις τάξεις θα βοηθούσε. Για να γίνει ένα ποιοτικό πρόγραμμα δε μπορείς 

να έχεις 25 παιδιά δηλαδή στα 15- 17 θα λειτουργούσε πολύ καλύτερα» (νηπιαγωγός 

Π). 

Τέλος, αναφορικά με την πέμπτη κατηγορία οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν 

ότι για να διαμορφωθούν ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυξη ποιοτικών 

προγραμμάτων πρώιμης ανίχνευσης και παρέμβασης θα πρέπει να δημιουργηθούν 

ηλεκτρονικά σχολικά δίκτυα, όπου οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να 

επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς. Πιο 

συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός αναφέρει: «Και μια άλλη πρόταση που θα ήθελα να 

κάνω εγώ.. ίσως θα ήταν καλό για να σχεδιαστούν ποιοτικά προγράμματα θα πρέπει να 

δημιουργηθεί ένα δίκτυο σχολείων στο οποίο θα συνεργάζονται όλα τα σχολεία μαζί, θα 

δίνουν προτάσεις, λύσεις και ίσως μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων 

να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα» (νηπιαγωγός Ε). Επίσης, μια άλλη νηπιαγωγός 

αναφέρει: «καλή ιδέα αρκεί να υπάρχει χρόνος για να επικοινωνήσουν τα σχολεία 
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μεταξύ τους» (νηπιαγωγός Κ). Τέλος, μια νηπιαγωγός είπε: «και να βοηθούν και οι 

τεχνικοί με τη χρήση των υπολογιστών εάν χρειάζεται τα σχολεία να επικοινωνούν εξ 

αποστάσεως» (νηπιαγωγός Λ). 

 

 

 

Αναφορικά με την ερώτηση 8: «Συνηθίζεται στα ξένα εκπαιδευτικά συστήματα να 

γίνεται ανίχνευση δυσκολιών σε όλα τα παιδιά. Πιστεύετε ότι η πρακτική αυτή θα 

ήταν χρήσιμη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα; Αιτιολογήστε την απάντησή 

σας.» 

 

 

Κατηγορίες ερώτησης 8: «Οι λόγοι που οι Έλληνες εκπαιδευτικοί συμφωνούν 

στην υιοθέτηση προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης του εξωτερικού» 

 

 Ανάπτυξη γνώσεων από το εξωτερικό 

 Αναγκαιότητα ανίχνευσης δυσκολιών σε όλα τα παιδιά 

 Κίνδυνος διαρροής παιδιών με δυσκολίες 

 

 Αναγκαιότητα ΕΔΕΑΥ σε σχολεία χωρίς τμήμα ένταξης 

 Αναγκαία η πολιτισμική Προσαρμογή ξένων προγραμμάτων στις 

περιβαλλοντικές σννθήκες της Ελλάδας 
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Στην ερώτηση 8 οι νηπιαγωγοί ανέλυσαν με τις απόψεις τους το θέμα της 

εισαγωγής ξένων προγραμμάτων πρώιμης ανίχνευσης και παρέμβασης στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Σε πολλά ξένα εκπαιδευτικά συστήματα πραγματοποιούνται 

διαδικασίες πρώιμης ανίχνευσης σε όλο το εύρος του μαθησιακού πληθυσμού, ώστε 

να αποφεύγεται η διαρροή μαθητών με δυσκολίες στη μάθηση. Οι νηπιαγωγοί 

συμφώνησαν με την πραγματοποίηση διαδικασιών πρώιμης ανίχνευσης σε όλους 

τους μαθητές, ώστε να καλύπτονται με προγράμματα παρέμβασης και μαθητές οι 

οποίοι δεν παρουσιάζουν από την αρχή δυσκολίες στη μάθηση και παρατηρούνται 

μεταγενέστερα. Πιο συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός είπε: «είναι σημαντικό να 

λαμβάνουμε υπόψη μας τα συστήματα του εξωτερικού αλλά πρέπει να μπορούμε να τα 

υποστηρίξουμε στην Ελλάδα με την κατάλληλη ενημέρωση ή και επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών» (νηπιαγωγός Κ). Επίσης, μια άλλη νηπιαγωγός αναφέρει: «Επομένως, 

το σωστό και το πιο ολοκληρωμένο θα ήταν να γίνεται από την αρχή ανίχνευση 

δυσκολιών σε όλα τα παιδιά. Συμφωνώ λοιπόν με αυτό που γίνεται στα ξένα 

εκπαιδευτικά συστήματα και θα πρέπει κάποτε να γίνει και στο δικό μας» (νηπιαγωγός 

Β).  

Επίσης, οι νηπιαγωγοί συμφωνούν με τη μελέτη θεωριών των ξένων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς υποστηρίζουν ότι είναι αναγκαία η ανάπτυξη 

γνώσεων και δεξιοτήτων, θεωρώντας ταυτόχρονα τις διαδικασίες πρώιμης ανίχνευσης 

και παρέμβασης που συμβαίνουν στο εξωτερικό ανώτερες από τις εγχώριες. Πιο 

συγκεκριμένα μια νηπαιγωγός αναφέρει: «επίσης, να πάρουμε για παράδειγμα τα ξένα 

εκπαιδευτικά συστήματα και με ευχαρίστηση να κάνουμε και ορισμένα πράγματα και 

στην Ελλάδα αφού τα εγκρίνουν οι υψηλά ιστάμενοι στην εκπαίδευση και οι φορείς οι 

οποίοι διοχετεύουν τα προγράμματα αλλά πρέπει πρώτα απ’ όλα οποιοδήποτε πρότυπο 

που έρχεται στην Ελλάδα να προσαρμόζεται και στις ανάγκες των δικών μας παιδιών» 

(νηπιαγωγός Σ). Ακόμα μια νηπιαγωγός ανέφερε: «φυσικά θα ήταν καλό να 

γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για την πρώιμη ανίχνευση και παρέμβαση και το 

εξωτερικό είναι πάντα πιο μπροστά σε τέτοια συστήματα» (νηπιαγωγός Λ). 

Επιπρόσθετα, οι νηπιαγωγοί μέσα από τις απαντήσεις τους υποστηρίζουν ότι 

θα πρέπει να υπάρχουν δομές ΕΔΕΑΥ σε όλα τα σχολεία της χώρας (ειδικά σε αυτά 

χωρίς τμήμα ένταξης), όπως ακριβώς γίνεται και στα περισσότερα εκπαιδευτικά 

συστήματα των προηγμένων χωρών. Διαπιστώνουν την ανάγκη στελέχωσης των 

σχολικών μονάδων με σχολικούς ψυχολόγους και άλλων ειδικών επιστημόνων που 
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θα δρουν υποστηρικτικά και θα σχεδιάζουν παρεμβάσεις σύμφωνα με τις 

πραγματικές ανάγκες των μαθητών με δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός 

είπε: «Γίνεται μία προσπάθεια με τις ΕΔΕΑΥ αλλά αυτό αφορά μόνο σχολεία που έχουν 

τμήματα ένταξης και δεν έχει ιδιαίτερο νόημα αφού πρέπει να γίνεται σε όλα τα 

σχολεία» (νηπιαγωγός Σ). Μια άλλη νηπιαγωγός συμφωνώντας στην παραπάνω 

άποψη αναφέρει: «Ναι γιατί μπορεί να μην πέσει στην αντίληψη ενός εκπαιδευτικού 

που υποτίθεται ότι δεν έχει την κατάλληλη κατάρτιση και την επιμόρφωση πάνω στις 

μαθησιακές δυσκολίες» (νηπιαγωγός Β). Επίσης, μια άλλη νηπιαγωγός είπε: «όσον 

αφορά τη στελέχωση των δομών θα πρέπει να αναφερθούμε και στις ειδικότητες πρέπει 

να υπάρχουν ουσιαστικά. Μας κάνει ένας ψυχολόγος οποιασδήποτε ειδικότητας ας 

πούμε;» (νηπιαγωγός Σ). Μια ακόμα νηπιαγωγός αναφέρει χαρακτηριστικά: «επίσης, 

αρκεί να υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες μακριά από το σχολείο .. μήπως έπρεπε να 

βρεθούν τρόποι να βρίσκονται περισσότερο μέσα στο σχολείο;» (νηπιαγωγός  Κ). Μια 

άλλη νηπιαγωγός συνηγορεί λέγοντας: «Θα έπρεπε να έχει γνώσεις και ειδικής αγωγής 

και σίγουρα θα πρέπει να εξειδικεύεται στις ηλικιακές ομάδες του νηπιαγωγείου, να έχει 

εμπειρία, να έχει αντιμετωπίσει προβλήματα από πριν ώστε να μπορεί να δώσει λύση 

στην παιδαγωγό» (νηπιαγωγός Ε). Τέλος, μία νηπιαγωγός είπε: «για αυτό θα 

συμφωνήσω με την Κ ότι θέλουμε τους ειδικούς μέσα στο σχολείο» (νηπιαγωγός Λ). 

Τέλος, οι νηπιαγωγοί υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να υιοθετούνται τα θετικά 

χαρακτηριστικά των ξένων προγραμμάτων πρώιμης ανίχνευσης και παρέμβασης, 

ώστε μα ικανοποιούνται όλοι οι μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση. Όμως, 

διαπιστώνουν ότι δεν πρέπει να εφαρμόζονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

αυτά κάθε αυτά αλλά να σταθμίζονται αρχικά και να προσαρμόζονται εν συνεχεία 

στα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα και στις εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθήκες 

και κουλτούρες των Ελλήνων εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών. Πιο συγκεκριμένα 

μια νηπιαγωγός αναφέρει χαρακτηριστικά: «αλλά πρέπει πρώτα απ’ όλα οποιοδήποτε 

πρότυπο που έρχεται στην Ελλάδα να προσαρμόζεται και στις ανάγκες των δικών μας 

παιδιών. Γιατί για τις ανάγκες των δικών μας παιδιών ένα εκπαιδευτικό σύστημα της 

Αγγλίας δεν είναι απαραίτητο ότι ταιριάζει στις ιδιαίτερες γεωμορφολογικές συνθήκες 

της χώρας μας όπου υπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες και νοοτροπίες» (νηπιαγωγός 

Σ).  Επίσης, μια νηπιαγωγός αναφέρει: «Δε μπορούμε να κάνουμε copypaste ενός 

ξένου προγράμματος στη χώρα μας γιατί είναι διαφορετικές οι περιβαλλοντικές 

συνθήκες» (νηπιαγωγός Π). Ακόμα μια νηπιαγωγός αναφέρει: «Ακριβώς… καλό είναι 
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να παίρνουμε τα καλά στοιχεία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του εξωτερικού αλλά 

να προσαρμόζονται στις δικές μας συνθήκες, κουλτούρες νοοτροπίες του ελληνικού 

λαού» (νηπιαγωγός Σ).  

Όμως, όπως υποστηρίζουν είναι αναγκαία και η αλλαγή της στάσης και της 

κουλτούρας των Ελλήνων εκπαιδευτικών αλλά και εν ακολουθία, αναμόρφωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να είναι πιο ευέλικτοι στην υιοθέτηση αλλαγών και 

νεωτερισμών. Χαρακτηριστικά μια νηπιαγωγός αναφέρει: «Αλλά και πάλι εδώ θα 

πρέπει να ξαναγυρίσουμε σ’ αυτά που λέγαμε πριν για την κουλτούρα γιατί η  αλήθεια 

είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα και στάσεις γενικότερα. Δε γίνεται να 

προσαρμοστούν ξένα εκπαιδευτικά προγράμματα αν δεν αλλάξουμε εμείς σαν άνθρωποι 

αλλά και ως εκπαιδευτικοί» (νηπιαγωγός Ε). Τέλος, μια νηπιαγωγός αναφέρει: 

«Πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα» (νηπιαγωγός Π). 

 

 

Αναφορικά με την ερώτηση 9: «Στα παιδιά που ήδη νομίζετε ότι έχουν κάποιες 

δυσκολίες στη μάθηση, τι είδους (συγκεκριμένες) στρατηγικές διδασκαλίας 

χρησιμοποιείτε και ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε;» 

 

Κατηγορίες ερώτησης 9: «Στρατηγικές διδασκαλίας» 

 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

 Θεατρικό παιχνίδι 

 Εξατομίκευση της διδασκαλίας και εισαγωγή νέων στρατηγικών 

 Κίνητρα και ερεθίσματα 

 Μεγάλος αριθμός παιδιών για εξατομίκευση 

 Περιορισμένος χρόνος για εξατομίκευση 
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Μετά από την ανάλυση των δεδομένων των απαντήσεων των νηπιαγωγών 

στην ερώτηση 9, που αφορά τις στρατηγικές διδασκαλίας που χρησιμοποιούν κατά τη 

διδακτική πράξη, προέκυψαν 4 κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, αυτές αφορούν την 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, το θεατρικό παιχνίδι (βιωματικές τεχνικές)  την 

εξατομίκευση της διδασκαλίας και εισαγωγή νέων στρατηγικών και τα κίνητρα και 

ερεθίσματα. Επίσης, προέκυψαν δύο κατηγορίες που φορούν τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι νηπιαγωγοί κατά τη διαδικασία της μάθησης και τη χρήση νέων 

στρατηγικών διδασκαλίας, όπως είναι ο μεγάλος αριθμός παιδιών και ο 

περιορισμένος χρόνος για εξατομίκευση. 

Αναφορικά με τις στρατηγικές διδασκαλίας κατανοούν την ανάγκη τους για 

περαιτέρω επιμόρφωση στο θέμα αυτό παρόλο που, παρουσιάζουν αρκετές γνώσεις 

σχετικά με τεχνικές διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο. Υποστηρίζουν τη χρησιμότητα της 

χρήσης εξατομικευμένων προγραμμάτων, της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, της 

διαφοροποιημένης εκπαίδευσης, των βιωματικών τεχνικών, της ύπαρξης νέας 

τεχνολογίας και φυσικά επισημαίνουν την έννοια των κινήτρων και τη χρησιμότητα 

της ενθάρρυνσης. Πιο συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Ίσως μία στρατηγική διδασκαλίας είναι το να πάρεις το παιδί που έχεις εντοπίσει ότι 

παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες στη μάθηση και να χρησιμοποιήσεις εξατομικευμένο 

πρόγραμμα, να είσαι δίπλα του να το βοηθήσεις λίγο παραπάνω, να του δίνεις 

ερεθίσματα να το ενθαρρύνεις λίγο περισσότερο ούτως ώστε να βοηθηθεί όσο 

περισσότερο γίνεται» (νηπιαγωγός Β). Μια άλλη νηπιαγωγός είπε: «Βέβαια εκεί 

μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ότι βάζεις τα παιδιά 

σε ομάδες, ώστε το ένα να βοηθάει το άλλο στις δραστηριότητες που γίνονται από 

κοινού… λένε ότι τα παιδιά μαθαίνουν πολύ πιο γρήγορα με τη βοήθεια συνομηλίκων… 

έτσι υποστηρίζεται… πέρα που αυτό υποστηρίζει και η Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης 

του Vygotsky αλλά είναι μια πραγματικά σοφή στρατηγική διδασκαλίας τα παιδιά να 

μαθαίνουν μέσα στην ομάδα… εκεί εύκολα δίνεις μια δραστηριότητα που έχεις 

καταλάβει ότι δυσκολεύεται κάποιος από την ομάδα να την κάνουν όλοι προκειμένου 

να ενισχυθούν οι δεξιότητες του παιδιού που δυσκολεύεται» (νηπιαγωγός Σ). Επίσης, 

μια άλλη νηπιαγωγός ανέφερε: «Το θεατρικό παιχνίδι… ίσως είναι και αυτό μια 

στρατηγική διδασκαλίας που προσφέρεται στο νηπιαγωγείο για να βοηθήσουμε παιδιά 

με ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών…. θεωρώ ότι είναι ένα πρόσφορο εργαλείο ούτως 

ώστε να βοηθήσουμε χωρίς να πηγαίνει στοχευμένα σε κάποιο παιδί αλλά να γίνεται 
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μέσα σε όλη την ομάδα και μέσα από αυτή τη διαδικασία έμμεσα ίσως βοηθηθούν τα 

παιδιά με δυσκολίες να αναπτύξουν περισσότερες δεξιότητες» (νηπιαγωγός Β). Μια 

ακόμα νηπιαγωγός είπε: «σίγουρα όλες οι βιωματικές τεχνικές βοηθούν τα παιδιά να 

κατακτήσουν πράγματα όταν δυσκολεύονται με την απλή συζήτηση» (νηπιαγωγός Κ). 

Τέλος, μία νηπιαγωγός είπε: «σίγουρα στο νηπιαγωγείο βοηθούν πολύ οι ελεύθερες 

δραστηριότητες όπου τα παιδιά γίνονται ομάδες… φυσικά και στοχευμένα είναι καλό να 

γίνονται ομάδες , όπως για παράδειγμα για να κάνουν ένα κολάζ» (νηπιαγωγός Λ). 

Επίσης, μέσα από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών σχετικά με τις προκλήσεις 

και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη χρήση νέων στρατηγικών, προέκυψαν δύο 

κατηγορίες που αφορούν τον μεγάλο αριθμό μαθητών στις τάξεις, τον περιορισμένο 

χρόνο και την αναγκαιότητα συνεργασίας με τους γονείς. Πιο συγκεκριμένα 

επισημαίνουν ότι ο μεγάλος αριθμός μαθητών στα τμήματα αποτελεί τροχοπέδη για 

την εξατομίκευση της διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός αναφέρει: 

«Βέβαια αυτό δημιουργεί κάποια άλλα προβλήματα που όταν παίρνεις ένα παιδί 

εξατομικευμένα τι κάνεις στα υπόλοιπα παιδιά. Ακούγεται ωραίο αλλά πρακτικά είναι 

δύσκολο γιατί ναι μεν παίρνεις ένα παιδί αλλά τα υπόλοιπα 20 τι τα κάνεις; Πώς ας 

πούμε διαμορφώνεις και το περιβάλλον ώστε και τα υπόλοιπα παιδιά να είναι σε τάξη;» 

(νηπιαγωγός Π).  

Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι η έλλειψη χρόνου αποτελεί εμπόδιο στη χρήση 

εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης. Σε αυτό συνηγορεί η άποψη μιας 

νηπιαγωγού που αναφέρει: «να μη μπορείς να πεις ότι να εγώ εντοπίζω ότι το παιδάκι 

αυτό έχει θέμα στον οπτικο- κινητικό συντονισμό ή στα γραφοκινητικά δε μπορώ να το 

πάρω για λίγο εξατομικευμένα και να το βοηθήσω ώστε να κρατάει σωστά το μολύβι… 

δεν έχεις αυτήν την πολυτέλεια του χρόνου» (νηπιαγωγός Β). 
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Αναφορικά με την ερώτηση 10: «Τι θα προτείνατε στους αρμόδιους που νομοθετούν 

ως προς την εκπαιδευτική πολιτική στα θέματα της πρώιμης ανίχνευσης και 

παρέμβασης;» 

 

 

Κατηγορίες ερώτησης 10: «Προτάσεις εκπαιδευτικών σχετικά με την πρώιμη 

ανίχνευση και παρέμβαση» 

 Προσαρμογή Α.Π. 

 Πρόσληψη Ειδικών- επαγγελματιών με κατάρτιση και εμπειρία στο 

νηπιαγωγείο 

 Υποστήριξη εκπαιδευτικών σχολικής τάξης 

 Έλεγχος υλοποίησης νόμων στο σχολείο 

 Σαφείς οδηγίες αποκωδικοποίησης των νόμων σε νέες στρατηγικές 

 

 

Στην ερώτηση 10 ζητήθηκε από τους νηπιαγωγούς να δώσουν τις δικές τους 

προτάσεις στους αρμόδιους που νομοθετούν στα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής 

σχετικά με το σχεδιασμό νέων προγραμμάτων πρώιμης ανίχνευσης και παρέμβασης. 

Μετά την ανάλυση των δεδομένων από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών προέκυψαν 6 

κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, αυτές αφορούν την Προσαρμογή των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων, την εισαγωγή ειδικών- επαγγελματιών με κατάρτιση και εμπειρία 

στο νηπιαγωγείο, την υποστήριξη εκπαιδευτικών σχολικής τάξης, τον έλεγχο 

υλοποίησης νόμων στο σχολείο, την ανάγκη για σαφείς οδηγίες αποκωδικοποίησης 

των νόμων σε νέες στρατηγικές και τέλος, την ανάγκη νομοθέτησης από ανθρώπους 

με επαφή στο πεδίο. 

Αρχικά, οι νηπιαγωγοί προτείνουν την προσαρμογή των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών με δυσκολίες και 

την κουλτούρα των Ελλήνων εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών, Επίσης, 

αναφέρουν ότι οι νομοθέτες θα πρέπει να ζητάνε τη γνώμη των εκπαιδευτικών μέσω 
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εκθέσεων, όπου θα περιγράφουν το πραγματικό εκπαιδευτικό γίγνεσθαι και τις 

ανάγκες των μαθητών με δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός αναφέρει: 

«Θα μπορούσαμε να προτείνουμε στους αρμόδιους να γίνει προσαρμογή των 

αναλυτικών προγραμμάτων όπως αναφέρθηκε και πριν», «Και αν δε μπορούν να 

ελέγχουν όλη την επικράτεια να στέλνονται εκθέσεις από τους εκπαιδευτικούς που 

εργάζονται μέσα στα τμήματα. Δε μπορούν να νομοθετούν αν δεν ξέρουν τι συμβαίνει 

μέσα στα σχολεία» (νηπιαγωγός Σ). 

Επιπλέον, οι νηπιαγωγοί μέσα από τις απαντήσεις τους προτείνουν την 

πρόσληψη ειδικών επαγγελματιών με εμπειρία στο νηπιαγωγείο. Πιο συγκεκριμένα, 

οι νομοθέτες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένα άτομα τα οποία να είναι ικανά να 

ικανά να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη. Εν γένει, συμφώνησαν ότι αρμόδιοι για 

τα θέματα πρώιμης ανίχνευσης και παρέμβασης είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

γνώσεις και εμπειρία στο θέμα αυτό και παράλληλα έχουν βιώσει τις δυσκολίες της 

σχολικής τάξης. Οι νηπιαγωγοί θεωρούν σημαντικό χαρακτηριστικό των αρμόδιων 

της εκπαιδευτικής πολιτικής την προσωπική γνώση των θεμάτων του νηπιαγωγείου 

και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Πιο 

συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός αναφέρει: «Αυτοί που φτιάχνουν τα προγράμματα 

πρέπει να έχουν μια τριβή με την καθημερινότητα των παιδιών στη σχολική τάξη για να 

μπορούν να εφαρμοστούν αυτά που γράφουν ως θεωρία» (νηπιαγωγός Π). Επίσης, μια 

άλλη νηπιαγωγός αναφέρει: «σίγουρα να είναι άνθρωποι που έχουν εμπειρία από το 

νηπιαγωγείο κι όχι μόνο γνώσεις διδασκαλίας ή ειδικής αγωγής ή πανεπιστημιακοί 

κ.α.» (νηπιαγωγός Λ). Τέλος, μια ακόμα νηπιαγωγός συνηγορεί λέγοντας: «Συμφωνώ 

και εγώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη τριβή των αρμόδιων με τη διδασκαλία 

μέσα στη σχολική τάξη… δε νοείται άνθρωποι που δεν έχουν μπει ποτέ σε σχολική 

αίθουσα να σχεδιάζουν προγράμματα είτε πρώιμης ανίχνευσης είτε παρέμβασης για τα 

παιδιά. Οι αρμόδιοι δεν πρέπει να έχουν μόνο μια θεωρητική κατάρτιση πάνω στις 

μαθησιακές δυσκολίες αλλά να έχουν εμπειρία από τις σχολικές τάξεις ώστε να 

γνωρίζουν τις ανάγκες των παιδιών» (νηπιαγωγός Β). 

Ακόμα, οι  νηπιαγωγοί επισημαίνουν ότι οι νομοθέτες θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τους την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη σχολική τάξη, καθώς 

μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πραγματοποιηθεί σωστή υλοποίηση των 

προγραμμάτων ανίχνευσης και παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πρέπει να τονιστεί η βοήθεια στους εκπαιδευτικούς μέσα 
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στην τάξη. Εκπαιδευτική πολιτική σημαίνει κάθομαι σε ένα γραφείο και ακολουθώ 

συγκεκριμένη πολιτική» (νηπιαγωγός Σ). 

Η τέταρτη κατηγορία που προέκυψε από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων 

αφορά τον έλεγχο του βαθμού υλοποίησης των παραγόμενων νόμων μέσα στα 

σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί προτείνουν να γίνονται επισκέψεις σε όλα τα μέρη της 

χώρας και να ελέγχεται αν υλοποιούνται και σε τι βαθμό οι νόμοι στα σχολεία. Πιο 

συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός αναφέρει: «Να μη βγάλουν λοιπόν ένα νόμο ο οποίος 

θα στέλνεται στα σχολεία ως ΦΕΚ αλλά να βγάλουν ένα νόμο που να εμπεριέχει τη 

σχολική επίβλεψη… δηλαδή περνάω μέσα από τα σχολεία και βλέπω πώς υλοποιείται 

αυτός ο νόμος σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα…. έφτιαξαν τμήματα ένταξης…. 

έστειλαν ειδικό βοηθητικό προσωπικό… συνεργάζονται; Με ποιους τρόπους; Ισχύουν 

οι νόμοι μου ή τους έβγαλα για να υπάρχουν και μόνο; Εάν δε μπούμε μέσα στους 

χώρους υλοποίησης δε γίνεται» (νηπιαγωγός Σ). 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι νέοι νόμοι θα πρέπει να 

συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες υλοποίησης, οι οποίες να επιτρέπουν στους 

εκπαιδευτικούς να τους αποκωδικοποιούν, αναλύουν και υλοποιούν. Πολλοί από τους 

ισχύοντες νόμους δε γίνονται κατανοητοί με αποτέλεσμα να μην υλοποιούνται σωστά 

στα πλαίσια της διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός αναφέρει: «Οι νόμοι 

γενικεύονται στην ουσία. Και αυτό γιατί δε γίνεται σωστή αποκωδικοποίηση των νόμων 

αφού δε δίνονται επαρκείς οδηγίες. Δε μπορείς να νομοθετήσεις σωστά αν δεν έχεις 

γνώση των προβλημάτων και των αναγκών. Οι νόμοι πρέπει να προσαρμόζονται στις 

εκάστοτε συνθήκες και κουλτούρες στα διάφορα μέρη της Ελλάδας» (νηπιαγωγός Ε). 

Επίσης, μια άλλη νηπιαγωγός είπε: «Επίσης, οι νόμοι δε γίνονται κατανοητοί. Ουκ 

ολίγες φορές έχει τύχει να έρχεται ΦΕΚ και δυστυχώς να μη μπορώ να τους 

αποκωδικοποιήσω σωστά λόγω έλλειψης σαφήνειας και έτσι άλλο καταλαβαίνει η 

συνάδελφος Π άλλα η Β άλλα οι υπόλοιποι συνάδελφοι και άλλα εγώ» (νηπιαγωγός Σ). 
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Αναφορικά με την ερώτηση 11: «Ποιους θεωρείτε ως κατάλληλους φορείς για να 

ασχοληθούν με την επιμόρφωση αναφορικά με το θέμα της πρώιμης ανίχνευσης ΜΔ 

στο νηπιαγωγείο;» 

 

Κατηγορίες ερώτησης 11: «Φορείς επιμόρφωσης» 

 ΚΕΣΥ 

 Συμβουλευτικοί σταθμοί 

 Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα 

 Επιστήμονες- εκπαιδευτικοί με γνώσεις ειδικής αγωγής 

 ΚΕΚ 

 

 

 

 

Μέσα από τις απαντήσεις τους στην ερώτηση 11 οι νηπιαγωγοί επισημαίνουν 

την ανάγκη για χρήσιμη και κατάλληλη επιμόρφωση από ειδικούς επιστήμονες στο 

κάθε θέμα αλλά επίσης, και από εκπαιδευτικούς με εμπειρία και αυξημένα 

ακαδημαϊκά προσόντα. Επίσης, αναφέρονται σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές και 

υποστηρικτικές δομές, όπως είναι τα ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ), οι συμβουλευτικοί 

σταθμοί, τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα και τα ΚΕΚ. Πιο συγκεκριμένα μια 

νηπιαγωγός αναφέρει: «ίσως κάποια άτομα που βρίσκονται στην ανώτατη εκπαίδευση, 

οι πανεπιστημιακοί, ίσως οι εκπαιδευτικοί οι ίδιοι που βρίσκονται μέσα στις σχολικές 

τάξεις αλλά ταυτόχρονα έχουν και αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και εξειδίκευση 

πάνω στα θέματα των μαθησιακών δυσκολιών. Αυτός ο συνδυασμός προσωπικής 

εμπειρίας και ακαδημαϊκών προσόντων είναι ο πιο κατάλληλος για να αναπτυχθούν νέα 

επιμορφωτικά προγράμματα πιο βιωματικά και να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στη 

βάση των αναγκών και των προβλημάτων» (νηπιαγωγός Β). Επίσης, μια ακόμα 

νηπιαγωγός είπε: «Και το ΚΕΣΥ και οι συμβουλευτικοί σταθμοί, οι νέοι φορείς που 

λειτουργούν ως κέντρα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής μπορούν να βοηθήσουν στην 
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επιμόρφωση γιατί μιλάμε για πρώιμη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών …είναι το 

έργο τους αυτό… με αυτό ασχολούνται. Αλλά εννοείται ότι επιμορφωτικά μπορούν να 

συνεισφέρουν και άλλοι άνθρωποι από ιατροπαιδαγωγικά κέντρα» (νηπιαγωγός Σ). 

Ακόμα μια νηπιαγωγός αναφέρει χαρακτηριστικά: «μπορεί βέβαια και το αντίθετο … 

κάποιοι νηπιαγωγοί εκτιμούν πολύ εκείνες τις συναδέλφους που έχουν μεγάλη 

εμπειρία ή πολλές εξειδικευμένες γνώσεις» (νηπιαγωγός Λ). Μια άλλη νηπιαγωγός 

είπε: «Καμιά φορά μπορεί να βοηθήσουν και οι ιδιωτικοί φορείς σε συνεργασία βέβαια 

με τους δημόσιους φορείς και το υπουργείο Παιδείας μπορούν να βοηθήσουν για την 

ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων» (νηπιαγωγός Ε). Επιπρόσθετα, μια 

νηπιαγωγός είπε: «Μα είναι χρήσιμοι και οι ιδιωτικοί φορείς σε πολλές περιπτώσεις» 

(νηπιαγωγός Σ). Τέλος, μια νηπιαγωγός είπε: «ίσως και τα ΚΕΚ θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν διάφορα τμήματα επιμόρφωσης» (νηπιαγωγός Ε). 

 

Αναφορικά με την ερώτηση 12: «Σε τι θέματα θα θέλατε να επιμορφωθείτε 

γενικότερα, εκτός της πρώιμης ανίχνευσης;» 

 

 

Κατηγορίες ερώτησης 12: «Τομείς επιμόρφωσης» 

 Θέματα συμβουλευτικής γονέων και παιδιών 

 Επιμόρφωση στην ανίχνευση δυσκολιών 

 Επιμόρφωση στη χρήση νέων στρατηγικών διαδασκαλίας 

 Νευροαναπτυξιακές διαταραχές 

 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων νηπιαγωγών 

 Επιμόρφωση στη συνδιδασκαλία 

 Τομέας αναπτυξιακής ψυχολογίας 
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Στην ερώτηση 12 οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αναφέρουν τις θεματικές 

περιοχές στις οποίες θα ήθελαν να επιμορφωθούν, πέραν του θέματος των δυσκολιών 

στη μάθηση. Πιο συγκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί τονίζουν την ανάγκη τους για 

επιμόρφωση σε θέματα ευρύτερα των μαθησιακών δυσκολιών. Παρουσιάζουν 

ανάγκη για επιμόρφωση σε θέματα ψυχολογίας (γνωστικής, αναπτυξιακής), σε 

θέματα συμβουλευτικής και σε θέματα νέων στρατηγικών διδασκαλίας. Διατυπώνουν 

ανάγκη για επιμόρφωση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και στους τρόπους που 

μπορούν να κάνουν παρατήρηση νηπίων αλλά και σε εκπαίδευση σχετική με την 

αύξηση των προσωπικών κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Επιπρόσθετα, μέσα από το 

σύνολο των απαντήσεών τους, φαίνεται η ανάγκη τους για επιμόρφωση σε νέες 

μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, όπως η διαφοροποιημένη παιδαγωγική και  

συνδιδασκαλία κτλ. Πιο συγκεκριμένα μια νηπιαγωγός είπε: «Εγώ νομίζω ότι θα ήταν 

πολύ σημαντικό να επιμορφωθούμε στον τρόπο που θα αντιμετωπίζουμε και στο πώς 

θα ενημερώνουμε ένα γονέα ότι το παιδί του παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες δηλαδή 

πώς θα πρέπει να προσεγγίσουμε ένα γονιό με το σωστό τρόπο» (νηπιαγωγός Π). 

Ακόμα μια νηπιαγωγός είπε: «Σε θέματα συμβουλευτικής δηλαδή. Ναι είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό» (νηπιαγωγός Σ). Επίσης, μια νηπιαγωγός πρόσθεσε: «ναι .. σε θέματα 

συμβουλευτικής γονέων θα ήταν πολύ χρήσιμη η επιμόρφωση… τα πιο πολλά 

προβλήματα στο νηπιαγωγείο έχουν σχέση με τις συγκρούσεις μας με τους γονείς» 

(νηπιαγωγός Λ). Ακόμα μια νηπιαγωγός είπε: «δηλαδή εκπαίδευση στη χρήση νέων 

στρατηγικών διδασκαλίας, όπως η διαφοροποιημένη διδασκαλία με στοχευμένους 

τρόπους και μεθόδους» (νηπιαγωγός Β). Μια άλλη νηπιαγωγός αναφέρει: «η 

επιμόρφωση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία θα βοηθήσει και στην παρέμβαση σε 

παιδιά με δυσκολίες …..Εκτός από τον τομέα των μαθησιακών δυσκολιών θεωρώ 

σημαντικό να επιμορφωθούμε στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Αν και για μένα οι 

γνώμη μου είναι να επιμορφωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί, να περάσουν από ειδική 

εκπαίδευση ως προς το πώς αναπτύσσουν προσωπικές κοινωνικές δεξιότητες» 

(νηπιαγωγός Σ). Τέλος, μια νηπιαγωγός προσθέτει: «αναπτυξιακή και γνωστική 

ψυχολογία πρέπει να θυμόμαστε που και που είναι η αλήθεια αλλά πολύ σημαντική 

θεωρώ και την επιμόρφωση σε τομείς της ειδικής αγωγής… αυτισμό , ΔΕΠ-Υ κτλ. Κι 

ακόμα καλό είναι να επιμορφωθούμε σε νέες μεθόδους διδασκαλίας , όπως 

αλληλοδιδακτική που ακούγεται συχνά τελευταία και φυσικά διαφοροποιημένη 

παιδαγωγική» (νηπιαγωγός Κ).  
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V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΉΤΗΣΗ 

 

Από την παρούσα μελέτη έγινε αντιληπτό ότι οι νηπιαγωγοί κατανοούν την 

αξία της πρώιμης ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών από το νηπιαγωγείο και 

θεωρούν σημαντική την πρώιμη παρέμβαση. Οι γνώσεις τους σχετικά με την πρώιμη 

ανίχνευση συγκλίνουν ανεξαρτήτου ηλικίας, εμπειρίας, θέσεως και ειδικότητας. 

Αναγνωρίζουν τους παράγοντες που θεωρούν ενδεικτικούς για την ομαλή ανάπτυξη 

του νηπίου και παράλληλα τους δημιουργούνται ανησυχίες για δυσκολίες στην 

ανάπτυξη αυτή. Ταυτόχρονα, οι γνώσεις από την εμπειρία τους στην τάξη σχετικά με 

την πρώιμη ανίχνευση δυσκολιών στη μάθηση συνδυάζονται με τις απαιτήσεις του 

Α.Π.Σ. και ΔΕΠΠΣ (2011) του νηπιαγωγείου και φαίνεται να έχουν μια γενική εικόνα 

για την απόκλιση των νηπίων από το τυπικό ρυθμό γνωστικής, κινητικής, γλωσσικής 

και κοινωνικο- συναισθηματικής ανάπτυξης. Εν γένει, συμφωνούν με τους ερευνητές 

που υποστηρίζουν ότι ο κινητικός τομέας μπορεί να προβλέψει την περαιτέρω 

γραφοκινητική ανάπτυξη του παιδιού, εάν υπάρχουν δυσκολίες στο συντονισμό 

κινήσεων και στη λεπτή κινητικότητα (Πολυχρονοπούλου, 2012; Παπαγεωργίου, 

2015). 

Επίσης, οι απαντήσεις των νηπιαγωγών βρίσκονται σε συμφωνία με τους 

ερευνητές που θεωρούν ότι οι δυσκολίες οργάνωσης συχνά έχουν σαν αποτέλεσμα τις 

δυσκολίες συναναστροφής με τους συνομηλίκους και πολλές φορές οι μαθητές με τις 

δυσκολίες αυτές δεν ερμηνεύουν σωστά επικοινωνιακά μηνύματα (Τζουριάδου, 

2011). Έπειτα, αναγνωρίζουν ότι οι έννοιες και σχέσεις, κατηγοριοποιήσεις και 

σειροθετήσεις, γενικά οι γνωστικές λειτουργίες (μνήμη, προσοχή) που πρέπει να 

αναπτυχθούν στο νηπιαγωγείο είναι χαρακτηριστικοί παράγοντες πρώιμης 

ανίχνευσης δυσκολιών στη μάθηση (Αναγνωστοπούλου, 2004; Ματσόπουλος, 2005). 

Εν τέλει, υποστηρίζουν το λόγο ως ενδεικτικό ομαλής ανάπτυξης των παιδιών του 

νηπιαγωγείου, που όταν δεν υφίσταται ολοκληρωμένος, δεν αποτελεί μόνο ένδειξη 

μαθησιακών δυσκολιών αλλά και δυσκολία στην κοινωνικοσυναισθηματική 

αλληλεπίδραση με συνομηλίκους (Στασινός, 2016). Εστιάζουν στα φωνολογικά 

προβλήματα και συμφωνούν με ερευνητές που έχουν επισημάνει τη σημαντικότητα 

τους στη διερεύνηση μαθησιακών δυσκολιών (Bishop & Edmundson, 1987), αλλά 

και με εκείνους που επισημάνουν  τη χρησιμότητα του ανεπτυγμένου λεξιλογίου και 
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τις ανεπτυγμένες φωνολογικές δεξιότητες (φωνολογική αποκωδικοποίηση, 

φωνολογική μνήμη) ως αντέδειξη (Lonigan,  Allan, &  Lerner, 2011) . 

Οι νηπιαγωγοί αντιλαμβάνονται την αξία της γλωσσικής ανάπτυξης, των 

αφηγηματικών και περιγραφικών δεξιοτήτων που αργότερα θα βοηθήσουν στην 

ανάπτυξη ελεύθερου γραπτού λόγου. Έμμεσα συμφωνούν με τις McCabe και 

Rosenthal Rollins (1991) που επισήμαναν ότι η γλωσσική ανάπτυξη περιλαμβάνει 

πολλές παραμέτρους σημασιολογία, σύνταξη και μορφολογία, οι οποίες πρέπει να 

αλληλοσυμπληρώνονται προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν ολοκληρωμένο 

γραπτό λόγο. 

Αναφορικά με την πρώιμη παρέμβαση οι νηπιαγωγοί κατανοούν την αξία της, 

θεωρούν όμως, ότι υπάρχουν αρκετά αρνητικά χαρακτηριστικά, που δεν τους 

βοηθούν να την υλοποιήσουν στις περιπτώσεις που χρειάζεται. Ανάλογα 

χαρακτηριστικά είναι ο χρόνος και ο μεγάλος αριθμός παιδιών μέσα στην τάξη. 

 Σημαντικά αρνητικά χαρακτηριστικά είναι η έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής και η ελλιπής συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες που μπορούν να 

βοηθήσουν στο σχεδιασμό και υλοποίηση ποιοτικών παρεμβατικών προγραμμάτων.  

Ιδιαίτερη σημασία δίνουν στην έλλειψη επιμόρφωσης αναφορικά με το θέμα. Οι 

νηπιαγωγοί συμφωνούν με έρευνες που στο παρελθόν έχουν αναδείξει την ανάγκη 

επιμόρφωσης των νηπιαγωγών σε σχέση με θέματα δυσκολιών, σχολικής ετοιμότητας 

του νηπίου (Σπανάκη, 2016) και ειδικής αγωγής (Παπαναούμ, 2003). Στις έρευνες 

του παρελθόντος έχει τονιστεί ιδιαίτερα η ανάγκη των εκπαιδευτικών για 

επιμόρφωση σε θέματα αξιολόγησης των μαθητών αλλά και διδακτικής (Παπαναούμ, 

2003). Με αυτές τις έρευνες και οι απαντήσεις των νηπιαγωγών που ζητούν 

επιμόρφωση αναφορικά με νέες διδακτικές προσεγγίσεις και καινοτόμες τεχνικές 

διδασκαλίας, που θα βοηθήσουν και την αύξηση των δυνατοτήτων παιδιών με 

δυσκολίες στη μάθηση. Επιπλέον, γίνεται σαφές από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών 

ότι θα ήθελαν να επιμορφωθούν και να καταρτιστούν στη χρήση σταθμισμένων τεστ 

που αφορούν την πρώιμη ανίχνευση δυσκολιών στη μάθηση, καθώς την παρούσα 

χρονική στιγμή αρκούνται στην απλή παρατήρηση των μαθητών τους. Η ανάγκη των 

νηπιαγωγών για επιμόρφωση εστιάζει στην επιμόρφωση από ειδικούς και αρμόδιους 

των θεμάτων (ειδικούς παιδαγωγούς, σχολικούς ψυχολόγους, πανεπιστημιακούς, 

συντονιστές εκπαιδευτικού έργου). Παρόλ’ αυτά τονίζουν την αξία της οργάνωσης 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lonigan%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22180666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Allan%20NP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22180666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lerner%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22180666
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επιμορφώσεων με συμμετοχή συναδέλφων με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και 

γνώσεις πάνω στα επιμορφωτικά θέματα. Εν τέλει, χρήσιμη θεωρούν την ενημέρωσή 

τους από κέντρα, ιδιωτικά ή δημόσια, όπως ΚΕΚ, Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, ΚΕΣΥ 

και συμβουλευτικούς σταθμούς. Οι απαντήσεις των νηπιαγωγών έρχονται σε 

συμφωνία με έρευνες του παρελθόντος, που συνάδελφοί τους υποστήριξαν την 

ανάγκη για χρήσιμη και κατάλληλη επιμόρφωση από ειδικούς επιστήμονες, φορείς 

και συναδέλφους καταρτισμένους σε αντιπροσωπευτικά θέματα (Σπανάκη, 2016). 

Εν τούτοις, οι νηπιαγωγοί δε φαίνεται να είναι πλήρως ικανοποιημένοι από 

μηχανισμούς παραπομπής των παιδιών καθώς θεωρούν ότι είναι ένα σύστημα που 

δυσκολεύεται στην οργάνωση και στην κινητικότητά του. Θεωρούν ότι είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει σωστή ενημέρωση γονέων, προκειμένου να 

οργανωθεί καλύτερα ο μηχανισμός παραπομπής των παιδιών τους. Οι νηπιαγωγοί 

δείχνουν με αυτόν τον τρόπο την κατανόηση της ανάγκης συνεργασίας με τους 

γονείς, γεγονός που συμφωνεί με έρευνες που σχετίζονται με την αξία της 

συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα προγραμμάτων 

πρώιμης παρέμβασης (Lerneretal., 2003; Νησιώτου, Βλάχου & Φύσσα, 2010; 

Κυπριωτάκη & Φραγγογιάννη, 2010). Σε αντίθεση όμως, με τα παραπάνω, 

κατανοούν την έλλειψη προσωπικού σε φορείς αρμόδιους για πρώιμη ανίχνευση 

μαθησιακών δυσκολιών των νηπίων και υποστηρίζουν την ανάγκη τους για 

συνεργασία με τις διεπιστημονικές ομάδες αυτών των φορέων. Τονίζουν την ανάγκη 

για συνεργασία στο σχεδιασμό και τη δημιουργία προγραμμάτων παρέμβασης και την 

ανάγκη για υποδοχή διεπιστημονικών ομάδων στο χώρο του νηπιαγωγείου. Επιπλέον, 

θεωρούν σημαντική την ύπαρξη ατόμων, οι οποίοι είναι γνώστες των δυσκολιών του 

νηπιαγωγείου σε θέσεις υπεύθυνες όπως εκείνες που νομοθετούν την εκπαιδευτική 

πολιτική στα θέματα πρώιμης ανίχνευσης και παρέμβασης. Τονίζουν τη 

σπουδαιότητα των γνώσεων των αρμόδιων νομοθετών σε συνδυασμό με τα βιώματά 

τους και την εμπειρία τους μέσα στο νηπιαγωγείο. 

 Ιδιαίτερα υπεύθυνη θέση θεωρούν κι εκείνη του σχεδιασμού ποιοτικών 

προγραμμάτων πρώιμης ανίχνευσης και παρέμβασης. Υποστηρίζουν ότι ο 

σχεδιασμός ποιοτικών προγραμμάτων εναπόκειται σε δυσκολίες όπως η ελλιπής 

ενημέρωση των ουσιαστικών προβλημάτων στην τάξη του νηπιαγωγείου. Σημαντικό 

περιορισμό αποτελεί ο αριθμός των παιδιών, που αφήνει ελάχιστο χρόνο στον 

εκπαιδευτικό για παρατήρηση και πρώιμη ανίχνευση και ακόμα λιγότερο για 
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δημιουργία παρέμβασης σε ατομικό επίπεδο όταν χρειάζεται. Παράλληλα, 

επισημαίνεται η ανάγκη υλικοτεχνικής υποδομής για την υλοποίηση κατάλληλων 

προγραμμάτων παρέμβασης, συμφωνόντας με έρευνες που διατυπώνουν τη 

σπουδαιότητα της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής και της λειτουργικότητας των 

σχολικών κτιρίων, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να κάνουν πράξη νέες 

ψυχοπαιδαγωγικές μεθόδους (Ματσαγγούρας, 2001, Κόφφας, 2002, Γερμανός, 2003, 

στη Ρακιτζή, 2015). 

 Επισημαίνεται γενικά από ερευνητές του θέματος ότι υπάρχει δυσκολία 

εύρεσης χώρων που να ανταποκρίνονται στη δεδομένη τεχνολογική έκρηξη των 

ημερών μας (Ζωγόπουλος, 2013). 

 Οι εκπαιδευτικοί αποτιμούν την ποιότητα του σχολικού χώρου και το βαθμό 

που εκείνος επηρεάζει το εκπαιδευτικό τους έργο. Στα αποτελέσματα της έρευνας 

επιβεβαιώνεται η μέτρια ποιότητα του σχολικού χώρου και εκφράζεται η ανάγκη 

συνυπολογισμού του στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών μίας σχολικής 

μονάδας (Ρακιτζή, 2015). 

 Επιπρόσθετα, οι νηπιαγωγοί από τις γενικές απαντήσεις τους αφήνουν να 

διαφανεί η ανάγκη για καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους στις περιπτώσεις που 

χρειάζεται να δημιουργηθούν προγράμματα παρέμβασης σε παιδιά με δυσκολίες στη 

μάθηση. 

Οι νηπιαγωγοί είναι θετικές ως προς το σχεδιασμό ποιοτικών προγραμμάτων, 

εφόσον οι σχεδιαστές τους λάβουν υπόψη ότι ο εκπαιδευτικός της τάξης λειτουργεί 

συχνά από φιλότιμο. Επομένως, είναι δεκτικός αλλά και αναγκαίος στην αλλαγή των 

Α.Π. σε ποιοτικά προγράμματα. Για να προβεί ο εκπαιδευτικό σε τέτοιες αλλαγές 

χρειάζεται κατάλληλα εργαλεία που θα τον βοηθήσουν να υλοποιήσει ποιοτικά 

προγράμματα πρώιμης ανίχνευσης ή παρέμβασης. Οι απαντήσεις των νηπιαγωγών 

συγκλίνουν στην ανάγκη δημιουργίας κατάλληλων εργαλείων πρώιμης ανίχνευσης, 

καθώς θεωρούν ότι δεν είναι πάντα αρκετή η παρατήρηση αυτή καθ’ εαυτή.  

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να επισημανθεί η έλλειψη ενημέρωσης 

των νηπιαγωγών αναφορικά με την ύπαρξη και χρήση εργαλείων ανίχνευσης 

μαθησιακών δυσκολιών από το νηπιαγωγείο, όπως  το Μέταφων (υλοποιήθηκε από 

την Επιτροπή Έρευνας του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών), ένα αξιόπιστο 

διαγνωστικό εργαλείο, σταθμισμένο στην Ελλάδα, που αξιολογεί τις 

μεταφωνολογικές δεξιοτήτες των μαθητών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας 
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για την ανίχνευση των δυσκολιών στο γραπτό και προφορικό λόγο. Το εργαλείο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αναπτυξιολόγους, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, αλλά 

και ειδικούς παιδαγωγούς  και νηπιαγωγούς κ.α. (Κατσάνου, 2014). Ένα άλλο τεστ 

είναι το Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας (Ζακοπούλου, 2003) που δίνει τη 

δυνατότητα να διαγνωστούν ενδείξεις για μελλοντική παρουσίαση δυσλεξίας κάτω 

από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που συνδέονται με την ηλικία. Το εργαλείο 

Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας περιέχει υποκατηγορίες που επισημάνθηκαν από τις 

νηπιαγωγούς ότι είναι σημαντικές για την πρώιμη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών 

(Αναγνώριση εικόνας, Ιχνογραφήματα, Οπτική διάκριση, Τεστ πλευρικότητας κτλ 

(Καραντούλα & Καρπαθίου, 2014).  

Γενικότερα τονίζεται από τις νηπιαγωγούς η απουσία ενός ανιχνευτικού 

εργαλείου μαθησιακών δυσκολιών το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι ίδιες 

μετά από ενημέρωση και επιμόρφωσή τους στη χρήση του, γεγονός που αποκαλύπτει 

τις ανάγκες τους για ενημέρωση κι επιμόρφωση σε σχέση με τα υπάρχοντα 

ανιχνευτικά εργαλεία. 

Ταυτόχρονα, θεωρούν χρήσιμη τη γνώση που μπορούν να λάβουν από ξένα 

εκπαιδευτικά συστήματα. Θεωρούν όμως, ότι οποιαδήποτε πρακτική «έρχεται» στην 

Ελλάδα από το εξωτερικό είναι καλό να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του 

ελλαδικού χώρου. Υποστηρίζουν ότι για να ενσωματωθούν στο ελληνικό σχολείο 

πρακτικές του εξωτερικού συχνά πρέπει να αλλάξει όλη η κουλτούρα αλλά και οι 

στάσεις των εκπαιδευτικών. Οι απαντήσεις των νηπιαγωγών συνάδουν με την 

επισήμανση του Day (2003) που αναφέρεται στη σημαντικότητα της σχολικής 

κουλτούρας για την εξέλιξη των εκπαιδευτικών.  

Αναφορικά με τις στρατηγικές διδασκαλίας οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν 

αρκετές απαντήσεις σχετικά με στρατηγικές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 

για παιδιά με δυσκολίες στη μάθηση. Οι απαντήσεις τους βρίσκονται σε συμφωνία 

σχετικά με τη σπουδαιότητα των βιωματικών δράσεων και θεωρούν σημαντική την 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (Ματσαγγούρας, 2004 & Αναγνωστοπούλου, 2001). 

Ακόμα επιβεβαιώνουν την ανάγκη για εξατομικευμένη εκπαίδευση σε ορισμένες 

περιπτώσεις και εστιάζουν στην ενίσχυση που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες π.χ. 

ηλεκτρονικός υπολογιστής, διαδραστικός πίνακας κτλ. Υποστηρίζουν τη χρησιμότητα 

των κινήτρων και των καινοτόμων ερεθισμάτων στα παιδιά με δυσκολίες στη μάθηση 
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και θεωρούν σημαντικά τα ψυχοκινητικά αλλά και τα ελεύθερα παιχνίδια. Δίνουν 

αξία στην κοινωνικο- συναισθηματική ανάπτυξη μέσα από δραστηριότητες, 

πρακτικές, όπως τα εικαστικά και το θεατρικό παιχνίδι. Οι απόψεις των νηπιαγωγών 

συγκλίνουν με μελετητές του θέματος της διαφοροποίησης της διδασκαλίας για 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Ο Bailey (2018) τόνισε την αξία 

πολυαισθητηριακών μεθόδων αλλά και του διαδραστικού πίνακα προκειμένου να 

δοθούν ευκαιρίες στα παιδιά για χρήση αισθήσεων (όρασης, ακοής και αφής) κατά τη 

διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. 

 Η χρήση διαφορετικών τεχνικών και μέσων διδασκαλίας σε συνεργασία με 

τις νέες τεχνολογίες υποστηρίζεται ως ένα εργαλείο που κρατάει αμείωτο το 

ενδιαφέρον των παιδιών (Στασινός, 2016). Παρόλο που οι νηπιαγωγοί δηλώνουν 

ανάγκη για επιμόρφωση σε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές συμφωνούν με την 

Βρετανική Εταιρία για τη Δυσλεξία που θεωρεί σημαντική τη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία σε παιδιά με δυσκολίες στη μάθηση (British Dyslexia Association, 2012). 

Εν κατακλείδι, η παρούσα έρευνα αποδεικνύει ότι οι νηπιαγωγοί έχουν 

αρκετές γνώσεις γύρω από το θέμα της πρώιμης ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών. 

Θεωρούν όμως σημαντική την υποστήριξη ειδικών επιστημόνων στη δημιουργία και 

σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης, ενώ παράλληλα επιθυμούν την ενίσχυση των 

γνώσεών τους με ενημέρωση και επιμόρφωση από ειδικούς και γνώστες των 

παραπάνω θεμάτων. Οι απόψεις των νηπιαγωγών συγκλίνουν με τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε έρευνα της Σπανάκη (2016) αναφορικά με τις 

επιμορφωτικές τους ανάγκες. Διαπιστώνεται και στις δύο έρευνες η ανάγκη των 

εκπαιδευτικών για επιμόρφωση σε θέματα που θα τις βοηθούν στην αξιολόγηση των 

δεξιοτήτων των μαθητών τους σχετικά με τη σχολική τους ετοιμότητα, ενώ 

παράλληλα θα κατανοούν την ανίχνευση δυσκολιών στη μάθηση. Επιπρόσθετα, 

έκριναν σημαντική την αναγκαιότητα για επιστημονική αξιολόγηση κι εξέφρασαν την 

επιθυμία τους για επιμορφώσεις από επιστήμονες κι ειδικούς σε ανάλογα θέματα.   

Η ανάγκη των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και δια βίου μάθηση σε θέματα 

δυσκολιών των παιδιών και σε θέματα αξιολόγησης των μαθητών έχει εκφραστεί και 

σε παλαιότερες έρευνες (Γκόλιαρη, 1998; Μελέτη: Ανίχνευση επιμορφωτικών 

αναγκών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 2008; Παπαναούμ, 2003). 
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VI. ΕΠΙΛΟΓΟΣ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η κατάθεση των σκέψεων των εκπαιδευτικών 

προσχολικής αγωγής σχετικά με την αξία δημιουργίας ενός εργαλείου ανίχνευσης 

δυσκολιών στη μάθηση από το νηπιαγωγείο, το οποίο να μπορούν να χρησιμοποιούν 

και οι ίδιες.  

Είναι, επίσης, σημαντικό το μήνυμα που αφορά τις γνώσεις των νηπιαγωγών 

αναφορικά με την πρώιμη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών και της ασφάλειας που 

νιώθουν σχετικά με τις γνώσεις τους αναφορικά με το θέμα. Σοβαρά πρέπει να ληφθεί 

υπόψη η κατάθεση των σκέψεών τους σχετικά με την ενίσχυση των γνώσεών τους για 

δημιουργία πρώιμης παρέμβασης και για χρήση καινοτόμων διδακτικών 

προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επίσης, όπως φαίνεται και από τις απόψεις των νηπιαγωγών, θα ήταν χρήσιμο 

να απλοποιηθούν οι μηχανισμοί παραπομπής των μαθητών, ώστε να μη χάνεται 

πολύτιμος χρόνος. Ταυτόχρονα, όμως, είναι αναγκαία η στελέχωση των δομών με 

σχολικούς ψυχολόγους και άλλους ειδικούς επιστήμονες, που σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς θα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις δυσκολίες 

των παιδιών. 

Επιπλέον, φαίνεται οι νηπιαγωγοί να εστιάζουν στη χρησιμότητα της διά βίου 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα της σύγχρονης πραγματικότητας του 

ελληνικού νηπιαγωγείου. 

Η  παρούσα έρευνα βέβαια, υπόκειται σε περιορισμούς. Ένας βασικός 

περιορισμός της έρευνας είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων αλλά σε κάθε focus 

group είθισται να συμμετέχουν 6- 12 άτομα (Πουρκός & Ίσαρη, 2015). Αναφορικά 

με τα δεδομένα και τις απαντήσεις των συμμετεχόντων έγινε χρήση καταγραφής και 

απομαγνητοφώνηση για την πιο ασφαλή χρήση αρχείων. 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί ένα σχεδιασμό συζήτησης σε ομάδα εστίασης, 

που σημαίνει ότι συμμετείχε ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων. Θα ήταν χρήσιμο 

παρόμοια διερεύνηση γνώσεων και απόψεων για τις δυσκολίες στη μάθηση να 

υλοποιηθεί μελλοντικά σε ευρύτερο πληθυσμό. 



87 
 

Στην ποιοτική έρευνα ο ερευνητής οφείλει να είναι αντικειμενικός αναφορικά 

με την πρόσληψη αλλά και την ερμηνεία των δεδομένων. Γι’ αυτό στην παρούσα 

έρευνα χρησιμοποιήθηκε βοηθός συνεντεύκτης του ερευνητή που κατέγραφε βασικά 

σημεία των απαντήσεων των ερωτώμενων και κάποιες από τις εκφράσεις του 

προσώπου και του συναισθήματός τους. 

Παρόλα αυτά, με αφόρμηση αυτή την έρευνα δίδονται μελλοντικές προτάσεις 

σε σχέση με την αλλαγή των στάσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την προσχολική 

εκπαίδευση. Η προσχολική εκπαίδευση δίνει ευκαιρίες για την ανακάλυψη 

δυσκολιών που μπορούν να βελτιωθούν πριν την είσοδο του παιδιού στο δημοτικό 

σχολείο, γεγονός πολύ σημαντικό για την περαιτέρω ακαδημαική του πορεία.   

Αντιπροσωπευτικά των αναγκών των νηπιαγωγών φαίνεται, επίσης, να είναι 

σημαντική η εκπαίδευσή τους σε θέματα αξιολόγησης και ανίχνευσης των δυσκολιών 

των μαθητών μέσα από τις προπτυχιακές σπουδές τους. Μελλοντική, λοιπόν, 

πρόταση θα μπορούσε να αφορά τη διέυρυνση των προγραμμάτων σπουδών των 

σχολών Προσχολικής Εκπαίδευσης με περισσότερα σχετικά μαθήματα.  

Επίσης, θα ήταν πολύ θετικό οι προσαρμογές των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων και η παραγωγή νέων νόμων για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής του εκπαιδευτικού συστήματος να πραγματοποιούνται από άτομα που 

έχουν εμεπιρία στη σχολική τάξη και διδασκαλία με αυξημένα, όμως ακαδημαϊκά 

προσόντα. Ίσως, οι αρμόδιοι για τον καθορισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής θα 

μπορούσαν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη των εκπαιδευτικών, οι οποίοι γνωρίζουν 

περισσότερα για τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών με ή χωρίς δυσκολίες στη 

μάθηση. 

Τέλος, η δια βίου εκπαίδευση και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών θα ήταν 

σημαντικό να εστιάζει στις ανάγκες τους αναφορικά με τα θέματα αξιολόγησης 

δεξιοτήτων και ανίχνευσης δυσκολιών των μαθητών τους, από κατάλληλους φορείς 

εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά ιδρύματα.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 

Φύλο: άνδρας 

Γυναίκα  

Χρόνια προϋπηρεσίας: 

1-5      6-10     11-15      16-20      21-25      26 

 

Χρονολογία κτήσης τελευταίου τίτλου σπουδών   

Υψηλότερο ακαδημαϊκό πτυχίο: 

Πτυχίο ΑΕΙ             Χρονολογία  

Μεταπτυχιακό         Χρονολογία     

Διδακτορικό             Χρονολογία     

Τομέας εκπαίδευσης:  Γενική αγωγή   

                                    Ειδική αγωγή 

 

Ερωτήσεις προς συζήτηση: 

1)Ποια νομίζετε ότι είναι κάποια ενδεικτικά χαρακτηριστικά 

μαθησιακών δυσκολιών σύμφωνα με την εμπειρία σας; 

 Από τη εμπειρία σας ποιοι τομείς (γνωστικοί, 

κιναισθητικοί, ψυχοσυναισθηματικοί) νομίζετε ότι 

είναι σημαντικοί για την πρώιμη ανίχνευση 

μαθησιακών δυσκολιών; 
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2) Ποια η γνώμη σας (οι απόψεις σας) για την ανίχνευση 

δυσκολιών μάθησης σε παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης; 

 

3) Κατά τη γνώμη σας πόσο σημαντικός στόχος  και γιατί 

είναι η διαδικασία της πρώιμης ανίχνευσης δυσκολιών στη 

μάθηση;  

 

4) Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι επιμορφωτικές ανάγκες σας 

στο θέμα της πρώιμης ανίχνευσης και παρέμβασης στις 

μαθησιακές δυσκολίες; 

Αναφερθείτε σε συγκεκριμένες ιδέες και τομείς. 

 

5) Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τους μηχανισμούς 

παραπομπών των παιδιών; Δικαιολογήστε την απάντησή 

σας 

6) Ποιες άλλες δυσκολίες έχετε κατά νου που μπορούν να 

αποτελέσουν τροχοπέδη στο σχεδιασμό ποιοτικών 

προγράμματων πρώιμης ανίχνευσης ή παρέμβασης; 

7) Ποιες άλλες προτάσεις έχετε ώστε να σχεδιαστούν 

ποιοτικά προγράμματα πρώιμης ανίχνευσης ή 

παρέμβασης; 

 

8) Συνηθίζεται στα ξένα εκπαιδευτικά συστήματα να γίνεται 

ανίχνευση δυσκολιών σε όλα τα παιδιά. Πιστεύετε ότι η 

πρακτική αυτή θα ήταν χρήσιμη στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα; Αιτιολογείστε την απάντηση σας. 

 

9) Στα παιδιά που ήδη νομίζετε ότι έχουν κάποιες δυσκολίες 

στη μάθηση τι είδους (συγκεκριμένες) στρατηγικές 

διδασκαλίας χρησιμοποιείτε και ποιες είναι οι προκλήσεις 

που αντιμετωπίζετε; 
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10) Τι θα προτείνατε στους αρμόδιους  που νομοθετούν 

ως προς την εκπαιδευτική πολιτική στα θέματα της 

πρώιμης ανίχνευσης και παρέμβασης; 

11) Ποιους θεωρείτε κατάλληλους φορείς για να 

ενασχοληθούν με την επιμόρφωση αναφορικά με το θέμα 

της πρώιμης ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών από το 
νηπιαγωγείο; 

12) Σε τι θέματα θα θέλατε να επιμορφωθείτε γενικότερα 

εκτός της πρώιμης ανίχνευσης; 
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