
 

Κνηλωληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο εθήβωλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
 

                                                                           (Ψπρνιόγνη ΚΔΣΥ Καξδίηζαο:  

                                                                             Γειεγηάλλε  Κωλ/λα θαη Διέλε Πέηζα) 

 

Τα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζρεκαηίδνπλ κηα εμαηξεηηθά αλνκνηνγελή 

νκάδα κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηελ αζπκθσλία ζηελ εμέιημε ησλ επηκέξνπο 

ηθαλνηήησλ.  

 

Ωζηόζν, ηα παηδηά κε Μ.Γ έρνπλ :  

1) Φπζηνινγηθή λνεκνζύλε (ή πςειόηεξε ηνπ θπζηνινγηθνύ).  

2) Δπαξθείο αηζζεηεξηαθέο ηθαλόηεηεο (άξηηα όξαζε θαη αθνή).  

3)Δπαξθή ζρνιηθή θνίηεζε  

4) Δπαξθή θνηλσληθά-πνιηηηζκηθά  εξεζίζκαηα . 

5) Σρνιηθή επίδνζε ζεκαληηθά θαηώηεξε από απηή πνπ δηθαηνινγεί: (α) ην λνεηηθό 

ηνπο επίπεδν, (β)  ε ειηθία ηνπο, θαη (γ) νη  εθπαηδεπηηθέο ηνπο επθαηξίεο.  

4) Αθαλόληζην πξνθίι  ζπκπεξηθνξάο ή αζπκθσλία ζηελ εμέιημε ησλ επί κέξνπο 

ηθαλνηήησλ. 

 

               Χαξαθηεξηζηηθά Παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 
  

1.Μεηωκέλε ηθαλόηεηα ζπγθέληξωζεο θαη πξνζνρήο κε ζπλέπεηα λα :  

 δπζθνιεύνληαη λα ζπγθεληξσζνύλ ζε έλα έξγν 

 δπζθνιεύνληαη λα αθνινπζήζνπλ ζύλζεηεο νδεγίεο 

 δνπιεύνπλ αξγά ζηελ ηάμε θαη ζηηο εμεηάζεηο 

 δελ θξαηνύλ θαιέο ζεκεηώζεηο 

 δπζθνιεύνληαη λα ειέγμνπλ ην έξγν ηνπο. 

 δπζθνιεύνληαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

2. Γπζθνιίεο ζηελ εξγαδόκελε κλήκε κε ζπλέπεηα :  

 Αδπλακία θσδηθνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ώζηε απηή λα απνζεθεπηεί 

απνηειεζκαηηθά.  

 Χξεζηκνπνηνύλ «θησρέο» ζηξαηεγηθέο γηα λα νξγαλώζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

θαη λα ηηο απνζεθεύζνπλ κε ηξόπν πνπ ζα ηα δηεπθνιύλεη λα ηηο αλαζύξνπλ 

όηαλ ηηο ρξεηαζηνύλ. 

 

(Εργαδόκελε κλήκε είλαη ην ζεκέιην ηωλ εθηειεζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ εγθεθάινπ 

δειαδή είλαη ε πην ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηωλ λνεηηθώλ δηαδηθαζηώλ. Σνπ επηηξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείο ελέξγεηεο νη νπνίεο είραλ πξνγξακκαηηζηεί λωξίηεξα, λα ιύλεηο 



 

πξνβιήκαηα, λα νξγαλώλεηο ηηο πιεξνθνξίεο  θαη λα δηαηεξείο ηε πξνζνρή ζην 

δεηνύκελν). 

 

3.Γπζθνιίεο ζηηο κεηαγλωζηηθέο δεμηόηεηεο κε ζπλέπεηα: 
 Αδπλακία αλαγλώξηζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ. 

 Γπζθνιία επηινγήο θαη εθαξκνγήο ζηξαηεγηθώλ. 

 Αδπλακία παξαθνινύζεζεο θαη ξύζκηζεο ηεο απόδνζεο ζην έξγν. 

 Γπζθνιίεο ζηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

 

4.Αδπλακία λα εληνπίζνπλ ηα αίηηα ηεο απνηπρίαο θαη ηεο επηηπρίαο ηνπο .  

α) Απνδίδνπλ ηελ απνηπρία ηνπο πεξηζζόηεξν ζηε ρακειή ηνπο ηθαλόηεηα θαη 

ιηγόηεξν ζηελ αλεπαξθή ηνπο πξνζπάζεηα  

β) Απνδίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπο ζε παξάγνληεο κε ειέγμηκνπο, όπσο είλαη ε επθνιία 

ηνπ έξγνπ ή ε ηύρε θαη όρη ζηηο ηθαλόηεηεο ηνπο.   

 

Μαθημένη 

Αβοηθησία

ΑποτυχίαΈλλειψη 

στόχων

Αυτό-

αποτελεσματι

κότητα

 
(Μαζεκέλε αβοεζεζία ηα παηδηά κε Μ.Δ  πηζηεύνπλ πωο δελ έρνπλ ηθαλόηεηεο θαη ε 

όπνηα πξνζπάζεηά ηνπο είλαη κάηαηε θαη απνηπρεκέλε. Σπλέπεηα απηήο ηεο ζηάζεο είλαη 

ε ζπλερήο πξνζπάζεηά ηνπο λα απνθύγνπλ ηελ εκπινθή κε γλωζηηθά έξγα, έηζη ώζηε λα 

κελ αληηκεηωπίζνπλ κηα λέα απνηπρία).  

 

 

5.Μεηωκέλν θίλεηξν γηα κάζεζε κε ζπλέπεηα λα : 

  

 Απνθεύγνπλ ηηο επθαηξίεο  κάζεζεο θαη ηηο λέεο  γλώζεηο, επηβεβαηώλνληαο  

θαη ηζρπξνπνηώληαο έηζη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ ρακειώλ θηλήηξσλ, ηεο 

καηαίσζεο θαη ησλ αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ . 

 

6. Γπζθνιίεο ζπκπεξηθνξάο κε ζπλέπεηα λα : 

 Δκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα επηζεηηθόηεηαο θαη πξνθιεηηθόηεηαο 

(απξνθάιππηε αλππαθνή, πεξηθξόλεζε ηωλ θαλόλωλ ηεο ηάμεο, 

αληηθνηλωληθή παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά)  

 εζσζηξέθεηα- απόζπξζε από ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ  



 

 Δπηιέγνπλ ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αλάινγεο παξέεο γηα λα 

θεξδίζνπλ αλαγλώξηζε θαη απνδνρή. 

 

( Οη δσζθοιίες ζσκπερηφοράς δελ απνηεινύλ ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηωλ Μαζεζηαθώλ 

Δπζθνιηώλ. Είλαη πηζαλά απόξξνηα ηωλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεηωπίδνπλ κέζα ζηελ 

ηάμε θαη ηηο αλαηξνθνδνηνύλ άκεζα).  

 

7. Γπζθνιίεο ζηηο θνηλωληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηόηεηεο κε ζπλέπεηα λα  : 

 Αηζζάλνληαη  δπζθνξία, αλεπάξθεηα, απνηπρία, ρακειή απηνεθηίκεζε 

 Ννηώζνπλ ππεξεπαηζζεζία ζηελ θξηηηθή θαη απνζάξξπλζε 

 Βηώλνπλ άγρνο, ζηξεο, δηαξθήο αλεζπρία, ππεξέληαζε. 

  Αηζζάλνληαη ζιίςε, θαηάζιηςε, έιιεηςε ζηόρσλ θαη λνήκαηνο, αίζζεκα 

κνλαμηάο θαη απνμέλσζεο  

 Γπζθνιεύνληαη ζηε δηαπξαγκάηεπζε ή ζηελ ππεξάζπηζε ηνπ εαπηνύ ηνπο 

 Γπζθνιεύνληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηά. 

 Γίλνληαη εύθνια εμαξηώκελα από θίινπο, λα «παξαζύξνληαη», λα κελ 

αλαπηύζζνπλ ζηελέο θηιίεο, λα θάλνπλ παξέα κε κεγαιύηεξα ή κηθξόηεξα 

παηδηά ή λα είλαη ζε κεγάιν βαζκό ελδνηηθά 

 
 

Σηξαηεγηθέο Δλίζρπζεο Κνηλωληθό-ζπλαηζζεκαηηθώλ δεμηνηήηωλ 
 

1.Δλίζρπζε θηλήηξωλ 

 Γεκηνπξγείζηε θιίκα εκπηζηνζύλεο  (θαηαλόεζε, απνδνρή θαη ζεβαζκόο 

όισλ ησλ καζεηώλ) 



 

 Γώζηε επθαηξίεο γηα αληηζηάζκηζε ησλ δπζθνιηώλ (π.ρ ζπκκεηνρή ζε 

δξαζηεξηόηεηεο όπνπ ν καζεηήο είλαη ηθαλόο) 

 Τν καζεζηαθό έξγν λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηώλ 

 Παξέρεηε ζπλερή ελζάξξπλζε γηα ηελ θάζε πξνζπάζεηα 

 

2.Δλίζρπζε απηνεθηίκεζεο 

 Να εθηηκάηε θαη λα απνδέρεζηε  όια ηα παηδηά ηόζν γηα ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο όζν θαη γηα ηα επηηεύγκαηά ηνπο. 

 Απνδώζηε ηελ επηηπρία ηνπο  ζηελ πξνζπάζεηα θαη ζηελ ηθαλόηεηά ηνπο, 

έηζη ώζηε λα πηζηέςνπλ  όηη κπνξεί λα επαλαιάβνπλ ηελ επηηπρία. 

 Να απνθεύγεηε ηηο ζπγθξίζεηο θαη ηνλ αληαγσληζκό. Δλζαξξύλεηε ηα 

παηδηά  λα αληαγσλίδνληαη ηνλ εαπηό ηνπο κε βάζε ηελ πξνεγνύκελε 

πξόνδν ηνπο.  

 Να απνδέρεζηε ηα παηδηά  αθόκε θαη όηαλ πξέπεη λα απνξξίςεηε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ή απνηέιεζκα (ε απνηπρία ζε έλα ηεζη δελ 

ζεκαίλεη όηη είλαη «απνηπρεκέλνη») 

 Δλζαξξύλεηε ηα παηδηά  λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε γηα κε απνδεθηέο 

ζπκπεξηθνξέο. 

 Γείμηε ηνπο όηη έρνπλ επηινγέο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηδξνύλ 

 Βνεζήζηε ηα λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, 

όπσο θαη ησλ άιισλ 

 Γηδάμηε ηα πώο λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

 (π.ρ. Μέζα από ινγνηερληθά θείκελα αλαιύζηε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

βηώλνπλ νη δηάθνξνη ραξαθηήξεο θαζώο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

αληηδξνύλ. Πξνζθέξεηε ελαιιαθηηθέο ιύζεηο) 

 

3.Δπηβξάβεπζε 

 Να είζηε ζαθείο θαη ζπζηεκαηηθνί όηαλ δίλεηε επαίλνπο (π.ρ. «νινθιήξσζεο 

ηελ εξγαζία ζνπ ζηελ ώξα ηεο» αληί «ήζνπλ πνιύ ππεύζπλνο») 

 Ο έπαηλόο ζαο λα έρεη ζρέζε κε ηε βειηίσζε ηνπο  ή κε ηελ αμία ηνπ 

επηηεύγκαηόο ηνπο (π.ρ. «παξαηήξεζα όηη έιεγμεο μαλά όια ηα πξνβιήκαηα 

πνπ έιπζεο») 

 Βεβαησζείηε όηη νη έπαηλνη πξαγκαηηθά εληζρύνπλ ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά 

(απνθύγεηε λα μερσξίζεηε θάπνηνπο καζεηέο πξνζπαζώληαο λα επεξεάζεηε 

ηελ ππόινηπε ηάμε ή λα επαηλείηε ρσξίο ιόγν ηνπο καζεηέο κόλν θαη κόλν γηα 

λα αληηζηαζκίζεηε ηηο απνηπρίεο ηνπο) 

 Βεβαησζείηε όηη αλαγλσξίδεηε ηε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά κε ηξόπνπο πνπ ηα 

παηδηά  εθηηκνύλ (π.ρ. επεηδή παξαδέρηεθεο όηη αληέγξαςεο από ην βηβιίν ζνπ 

δίλσ κηα επθαηξία λα μαλαγξάςεηο ηελ εξγαζία ζνπ). 

 Βνεζείζηε ηα παηδηά  λα εζηηάδνπλ ζηελ πξόνδό ηνπο θαη όρη ζηηο αδπλακίεο 

ηνπο. 

 

4.Σηξαηεγηθέο ηξνπνπνίεζεο ζπκπεξηθνξάο  

 Πξνζπαζήζηε ε «ηηκσξία» λα είλαη αλάινγε ηεο παξάβαζεο  

 Αγλνείζηε ηελ άζρεκε ζπκπεξηθνξά πνπ δελ δηαηαξάζζεη ηε ξνή ή 

ζηακαηήζηε ηελ κε έλα κηθξό λεύκα, ή κηα καηηά.  

 Σθεθηείηε κήπσο εληζρύεηε κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά (π.ρ. λα 

απαγνξεύζεηε κηα εθδξνκή-επίζθεςε ). 



 

 Πξνζέμηε: Η πξόζεζή ζαο δελ είλαη λα ηηκσξήζεηε ή λα ηαπεηλώζεηε ην παηδί 

κπξνζηά  ζε άιινπο. 

 Δζηηάζηε  ηελ πξνζνρή ζαο ζηηο αλεπηζύκεηεο ζπκπεξηθνξέο ηνπο  θαη όρη ζηα 

πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά 

 Δμεγήζηε κε ζαθήλεηα ζηα παηδηά πνηα ζπκπεξηθνξά ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπλ 

θαη πώο . 

 

5.Σηξαηεγηθέο ελίζρπζεο ηεο νξγάλωζήο ηνπο κε : 

 Πίλαθα θαζεθόλησλ (θαηαγξαθή εξγαζηώλ ζε ηεηξάδην) 

 Ηκεξνιόγην θαζεθόλησλ (π.ρ. ζεκαληηθή εκεξνκελία αλάζεζεο εξγαζηώλ) 

 Χξνλνδηαγξάκκαηα κειέηεο (νξγάλσζε ρξόλνπ θαη έιεγρνο θαηά ηε δηάξθεηα) 

 Πίλαθα πξνηεξαηνηήησλ (αλάινγα κε ζπνπδαηόηεηα θαη δπζθνιία) 

 Καηάινγνη ειέγρνπ (π.ρ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα ρξεηαζηνύλ αλά κάζεκα) 

 

6.Αληηκεηώπηζε άγρνπο 

 Μελ ππεξθνξηώλεηε κε έξγα ηα παηδηά,  ώζηε λα ηνπο κέλεη θαη  ειεύζεξνο 

ρξόλνο . 

 Δμεγήζηε όζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ γηα ηηο εμεηάζεηο /ηεζη.  

 

 

Πξαθηηθέο πξνζέγγηζεο  (Πεγή : Παληειηάδνπ & Μπόηζαο, 2007). 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

Μελ θάλεηε πσο έρεηε όιεο ηηο ιύζεηο Αλαγλσξίζηε όηη  κπνξνύλ  λα 

πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά θαη λα 

ζπλεξγαζηνύλ απνηειεζκαηηθά. 

Μελ βγάδεηε βηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα Αμηνπνηήζηε ην ρηνύκνξ 

Μελ ππεξβάιεηε ζηηο θξίζεηο ζαο Γείμηε επαηζζεζία θαη δεζηαζηά 

Μελ θαηεγνξείηε, γεινηνπνηείηε ή 

απεηιείηε . 

Έρεηε ζεηηθή ζηάζε 

Απνθύγεηε έληνλεο εθθξάζεηο Γείμηε εηιηθξίλεηα 

Μελ ππόζρεζηε όζα δελ κπνξείηε λα 

πινπνηήζεηε 

Αθνύζηε ηα παηδηά. 

Μελ ππνηηκάηε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο 

απόςεηο ησλ παηδηώλ . 

Πξνζέμηε ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο θαη 

ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζαο. 
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