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Μαζεζηαθέξ Δοζθμιίεξ  

Ο όνμξ «μαζεζηαθέξ δοζθμιίεξ» πνεζημμπμηείηαη γηα 
κα πενηγνάρεη ηηξ δοζθμιίεξ πμο ζοκακηά έκα 

παηδί ζπμιηθήξ ειηθίαξ ζημ γναπηό ιόγμ, 
ζογθεθνημέκα ζημοξ ημμείξ ηεξ ακάγκςζεξ, ηεξ 
γναθήξ, ηεξ μνζμγναθίαξ θαη ηεξ ανηζμεηηθήξ. 
Οη μαζεζηαθέξ δοζθμιίεξ εμθακίδμκηαη θαηά ηηξ 
πνώηεξ ηάλεηξ ημο δεμμηηθμύ ζπμιείμο, όηακ έκα 

παηδί δοζθμιεύεηαη κα ακηαπμθνηζεί ζηηξ 
εθπαηδεοηηθέξ απαηηήζεηξ. 



Οη γεκηθέξ μαζεζηαθέξ δοζθμιίεξ θαη μη 
εηδηθέξ 

μαζεζηαθέξ δοζθμιίεξ. 

Η πνώηε θαηεγμνία ακαθένεηαη ζε δοζθμιίεξ πενηζζυηενμ 
γεκηθεομέκεξ πμο αιιειμθαιφπημκηαη μεηαλφ ηςκ μαζεζηαθχκ 
ημμέςκ (μαζεμαηηθά, μνζμγναθία, θαηακυεζε, ακάγκςζε, γναπηή 
έθθναζε) αθυμε θαη ζημ πνμθμνηθυ επίπεδμ, εκχ ημ παηδί 
εμθακίδεηαη ακχνημμ ζηηξ δεληυηεηεξ πμο ακαμέκμκηαη γηα ηεκ ειηθία 
ημο. 
 
Παηδηά πμο ακαμέκεηαη κα εμθακίζμοκ γεκηθέξ μαζεζηαθέξ δοζθμιίεξ 
είκαη εθείκα πμο έπμοκ δηαγκςζζεί με ακαπηοληαθέξ δηαηαναπέξ 
(αοηηζμυξ, Asperger θ.α), με κμεηηθή οζηένεζε, με δηαηαναπή 
ΔΕΠΥ (Δηαηαναπή Ειιεημαηηθήξ Πνμζμπήξ θαη Υπενθηκεηηθυηεηα), 
έπμοκ ζοκαηζζεμαηηθέξ δηαηαναπέξ ή είκαη αιιυγιςζζα. 



Η δεύηενε θαηεγμνία πενηιαμβάκεη εηδηθέξ μαζεζηαθέξ 
δοζθμιίεξ υπςξ ε δοζιελία, ε δοζγναθία, ε δοζμνζμγναθία 
θαη ε δοζανηζμεζία 
 
Οη εηδηθέξ μαζεζηαθέξ δοζθμιίεξ δεκ μθείιμκηαη ζε κμεηηθή 
ακεπάνθεηα, δηαηαναπέξ ζοκαηζζήμαημξ, ζπμιηθά θεκά ή 
πενηβαιιμκηηθέξ ζηενήζεηξ. 
 
Είκαη εγγεκείξ, δειαδή παναθηενίδμοκ έκα άημμμ απυ ηε 
γέκκεζή ημο μέπνη ημ ηέιμξ ηεξ δςήξ ημο θαη μθείιμκηαη 
ζε κεονμεγθεθαιηθέξ βιάβεξ, εκχ πανμφζα είκαη θαη ε 
θιενμκμμηθή πνμδηάζεζε. 



Η δηάγκςζε ηςκ εηδηθώκ μαζεζηαθώκ δοζθμιηώκ γίκεηαη από ηεκ 
Τνίηε δεμμηηθμύ θαη μεηά, έηζη ώζηε κα έπμοκ θαηαθηεζεί μη 
βαζηθμί ημμείξ ακάγκςζεξ θαη γναθήξ. 
 
 
Σηεκ Ειιάδα ηα πμζμζηά πμο δίκμκηαη γηα παηδηά πμο έπμοκ 
δηαγκςζηεί με εηδηθέξ μαζεζηαθέξ δοζθμιίεξ είκαη 4-6%. 
 
 
Οη ζπεηηθέξ ένεοκεξ οπμδεηθκύμοκ όηη όζμ κςνίηενα εκημπηζηεί 
ημ πνόβιεμα ηόζμ πημ απμηειεζμαηηθή είκαη ε ακηημεηώπηζε ημο. 
 
 
Επίζεξ, μη μαζεζηαθέξ δοζθμιίεξ εμθακίδμκηαη ζοπκόηενα ζηα 
αγόνηα. 



Είδε εηδηθώκ μαζεζηαθώκ 
δοζθμιηώκ 

 

Δοζιελία (είκαη ε πημ δηαδεδμμέκε). Η εηδηθή μαζεζηαθή δοζθμιία 
ηεξ ακάγκςζεξ θαη ηεξ γναπηήξ έθθναζεξ. 

 
 Δοζγναθία. Η δοζθμιία ζηεκ αοηόμαηε ακάθιηζε ζηε μκήμε θαη ζημκ 

έιεγπμ ηςκ ζοκεπώκ μοσθώκ θηκήζεςκ πμο πνεηάδμκηαη ζηε 
γναθή. Τα παηδηά δοζθμιεύμκηαη κα ζπεμαηίζμοκ ηα γνάμμαηα θαη 
κα γνάρμοκ μέζα ζε ζογθεθνημέκα πιαίζηα. Καθή πνήζε ηςκ 
γναμμώκ θαη ηςκ πενηζςνίςκ. Καθή μνγάκςζε ηεξ ζειίδαξ. 
Ανγμπμνία θαηά ηεκ ακηηγναθή.  

 
Δοζμνζμγναθία. Η δοζμνζμγναθία είκαη ε δοζθμιία ζηεκ απμηύπςζε 

ηεξ γναθήξ ηςκ ιέλεςκ θαη ηςκ θακόκςκ ηεξ γναμμαηηθήξ. 
 
Δοζανηζμεζία. Είκαη ε εηδηθή μαζεζηαθή δοζθμιία πμο ζπεηίδεηαη με 

ηηξ ανηζμεηηθέξ ηθακόηεηεξ. 



“Τα 3 “δςζ-” ηηρ δςζλεξίαρ: Δςζγπαθία-δςζοπθογπαθία-δςζαναγνωζία”  



Εκδείλεηξ  μαζεζηαθώκ δοζθμιηώκ ζημ 
Νεπηαγςγείμ 

 
Γκςζηηθόξ ημμέαξ 
 Τμ παηδί πανμοζηάδεη δοζθμιίεξ ζηεκ ακαγκχνηζε ζπεμάηςκ, 

πνςμάηςκ θαη μεγεζχκ.   
 ζηεκ ηαληκυμεζε, ακηηζημίπηζε θαη ζφγθνηζε ακηηθεημέκςκ.  
 ζηεκ θαηακυεζε ηεξ ιμγηθήξ αιιειμοπίαξ θαη ηεξ πνμκμιμγηθήξ 

ζεηνάξ ηςκ γεγμκυηςκ (π.π. πνηκ, ηχνα, μεηά).  
 ζηεκ απμμκεμυκεοζε μπηηθχκ θαη αθμοζηηθχκ ενεζηζμάηςκ (π.π. 

γνάμμαηα, ιέλεηξ, πνμηάζεηξ).  
 ζηεκ εθηέιεζε θαζεμενηκχκ δναζηενημηήηςκ (π.π. πιφζημμ πενηχκ 

πνηκ ημ θαγεηυ).  
 ζηεκ μνγάκςζε θαη μιμθιήνςζε μηαξ δναζηενηυηεηαξ (π.π. πάκεη 

ζοπκά πνμζςπηθά ακηηθείμεκα, πενκάεη απυ ημ έκα παηπκίδη ζημ 
άιιμ, αθήκεη μηα δςγναθηά ζηε μέζε).  

 ζηεκ εθηέιεζε ηςκ μδεγηχκ ημο/ ηεξ κεπηαγςγμφ.  
 



Τμ παηδί δοζθμιεφεηαη 
 ζηεκ ακαγκχνηζε θαη μίμεζε ήπςκ.  
 ζηεκ άνζνςζε θςκεμάηςκ ή/ θαη ιέλεςκ (π.π. «ζ» ακηί «ζ», «δ» ακηί 

«δ», «ι» ακηί «ν»).  
 ζηεκ αθμοζηηθή δηάθνηζε θςκεμάηςκ πμο μμηάδμοκ επεηηθά (π.π 

«θάιαζζα» ακηί «ζάιαζζα»).  
 ζηεκ ακαγκχνηζε θαη μκμμαζία γκςζηχκ ακηηθεημέκςκ.  
 ζηεκ θαηακυεζε ηεξ ζεμαζίαξ ιέλεςκ πμο αθμφεη ζοπκά.  
 ζηεκ εθμάζεζε κέςκ ιέλεςκ.  
 ζημ ζπεμαηηζμυ θαη ζηε πνήζε μιμθιενςμέκςκ πνμηάζεςκ πμο έπμοκ 

κυεμα.  
 ζηεκ ακαγκχνηζε πμιιχκ γναμμάηςκ ηεξ αιθαβήημο.  
Τμ παηδί εθδειχκεη: 
 παναιείρεηξ ζομθχκςκ υηακ εμθακίδμκηαη ζε ζομπιέγμαηα (π.π. 

«ηέκμ» ακηί «ηνέκμ» )  
 ακηηζηνμθέξ θςκεμάηςκ ή ζοιιαβχκ (π.π. «ζηναβυξ» ακηί «ζηαονυξ» 

). 

Γιςζζηθόξ ημμέαξ 
 



Τμ παηδί εμθακίδεη δοζθμιίεξ 
ζε δναζηενηυηεηεξ αδνήξ θηκεηηθυηεηαξ (π.π. πηάζημμ μπάιαξ, θαηέβαζμα 

ζθάιαξ) ή ιεπηήξ θηκεηηθυηεηαξ (π.π. θυρημμ με ραιίδη, δςγναθηθή 
εκηυξ πιαηζίμο).  

ζημ ζοκημκηζμυ πενημφ-μαηημφ (π.π. ακηηγναθή απιχκ ζπεμάηςκ, 
θμφμπςμα θενμμοάν).  

ζημκ πνμζακαημιηζμυ ζημ πχνμ (μπνμζηά-πίζς, πάκς-θάης, ανηζηενά-
δεληά).  

ζηηξ δναζηενηυηεηεξ αοηυ-οπενέηεζεξ (πιφζημμ, κηφζημμ, θαγεηυ, 
ημοαιέηα). 

Φηωςή ιζξοοξπία ή μπξοεί μα απξθεύγει δοαζηηοιόηηηεπ πξρ απαιηξύμ 
ιζξοοξπία. 

Δρζκξλία απξπεοάηωζηπ μιαπ εογαζίαπ ζε ζργκεκοιμέμξ ςοόμξ (επειδή 
η δενιόηηηα απαιηεί μεγάλη ποξζπάθεια, ηα παιδιά μπξοεί μα 
διαζπώμηαι και μα εκμεροίζξμηαι καθόζξμ εκηελξύμ ηη δενιόηηηα). 

 

Κηκεηηθόξ ημμέαξ 



Κμηκςκηθό-ζοκαηζζεμαηηθόξ ημμέαξ 

 
Τμ παηδί: 
 
 αγπχκεηαη θαη ακηηδνά υηακ απμπςνίδεηαη ημοξ γμκείξ ημο.  
 δοζθμιεφεηαη κα πνμζανμμζηεί ζε κέεξ θαηαζηάζεηξ.  
 απμθεφγεη ηηξ μμαδηθέξ δναζηενηυηεηεξ (παηπκίδηα).  
 δοζθμιεφεηαη κα δεμημονγήζεη θαη κα δηαηενήζεη θηιίεξ.  
 δεκ εθθνάδεη ηα ζοκαηζζήμαηα θαη ηε γκχμε ημο.  
 δεκ αθμιμοζεί ημοξ θακυκεξ ιεηημονγίαξ ηεξ ηάλεξ θαη μπαίκεη 

ζοπκά ηημςνία.  
 εθδειχκεη ζοπκά επηζεηηθέξ μμνθέξ ζομπενηθμνάξ.  
 πανμοζηάδεη οπενεοαηζζεζία ζηεκ θνηηηθή θαη ζηεκ απμηοπία.  
 γίκεηαη ζοπκά απμδέθηεξ πεηναγμάηςκ θαη ανκεηηθχκ ζπμιίςκ 

απυ ημοξ ζοκμμειίθμοξ ημο.  
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 Ο νόιμξ ηεξ μηθμγέκεηαξ ζηεκ 
θαιιηένγεηα ηεξ ιεπηήξ 

θηκεηηθόηεηαξ 



Δναζηενηόηεηεξ πμο μπμνμύκ κα βμεζήζμοκ ζηεκ ακάπηολε ή 
βειηίςζε ηςκ δελημηήηςκ ημο παηδημύ είκαη μη ελήξ:  

 

• Να ηζαιαθχκεη πνχηα με ηα πένηα ημο ημ πανηί πμο ζέιεη κα πεηάλεη.  

• Να παίδεη επηηναπέδηα παηπκίδηα πμο απαηημφκ ηε νίρε δανημφ. Εκχκεη 
ηα δφμ πένηα ζπεμαηίδμκηαξ έκα θεκυ πχνμ ακάμεζα ζηηξ παιάμεξ, 
θμοκάεη ημ δάνη θαη ημ πεηάεη.  

• Να δςγναθίδεη ζε θαβαιέημ.  

• Να βηδχκεη θαη κα λεβηδχκεη παηπκίδηα με ημκ θαηάιιειμ ελμπιηζμυ 
(λφιηκα ή πιαζηηθά θαηζαβίδηα, βίδεξ θηι).  

• Να λφκεη με απιέξ ή μεγάιεξ λφζηνεξ μμιφβηα θαη λοιμμπμγηέξ. 

• Να θμομπχκεη θαη κα λεθμομπχκεη θμομπηά, κα ακμηγμθιείκεη 
θενμμοάν θαη κα δέκεη θμνδυκηα.  

• Να θηηάπκεη πφνγμ με ημοβιάθηα ζημ ηναπέδη θαη ζημ πάηςμα.  

• Να μαδεφεη μηθνά ακηηθείμεκα (υζπνηα, μαθανυκηα, μδμκημγιοθίδεξ, 
πάκηνεξ, θένμαηα, μαγκήηεξ) έκα -έκα θαη κα ηα ημπμζεηεί ζε θμοηί.  

• Να μεηνάεη μία –μία ηηξ πάκηνεξ ζε ανηζμεηήνημ.  

 

 

 



• Να βάδεη θαη κα βγάδεη ημ θαπάθη ζε μπμοθάιηα κενμφ.  

• Να παίδεη παηπκίδηα πμο απαηημφκ ημ μμίναζμα θαη ακαθάηεμα 
θανηχκ.  

• Να θηηάπκεη θμιηέ θαη βναπηυιηα πενκχκηαξ πάκηνεξ, μαθανυκηα, 
θμομπηά μέζα απυ κήμα/ θμνδυκη.  

• Να θηηάπκεη μςζασθυ επηιέγμκηαξ πεηνμφιεξ δηαθυνςκ πνςμάηςκ.  

• Να πνμζζέηεη πνχμα πνεζημμπμηχκηαξ ζηαγμκυμεηνμ.  

• Να αδεηάδεη ημ πενηεπυμεκμ εκυξ πμηενημφ (κενυ, νφδη, αιεφνη) ζε 
άιιμ πνμζέπμκηαξ κα μεκ ημ πφζεη.  

• Να μεηαθένεη με θμοηάιη ή μηθνή ζέζμοια κενυ, νφδη, θαθέξ, αιεφνη 
θηι απυ έκα πηάημ ζε άιιμ πςνίξ κα ημο πέθημοκ. 

• Να γονίδεη θένμαηα πνεζημμπμηχκηαξ ημκ ακηίπεηνα, ημ δείθηε θαη ημ 
μέζμ.  

• Να θηηάπκεη μηθνέξ μπάιεξ με πιαζηειίκε, πνεζημμπμηχκηαξ μυκμ 
ηηξ άθνεξ ηςκ δαθηφιςκ ημο. 

• Να θηηάπκεη μπάιεξ με πιαζηειίκε, πνεζημμπμηχκηαξ ηηξ παιάμεξ 
ημο.  

 

 



• Να πνμζπαζεί κα βνεη μηθνά ακηηθείμεκα θνομμέκα μέζα ζε 
πιαζηειίκε. 

• Να θυβεη πιαζηειίκε με πιαζηηθυ μαπαίνη. Σε υιεξ ηηξ 
δναζηενηυηεηεξ με πιαζηειίκε εκαιιαθηηθά μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί 
δομάνη ή ποιυξ. 

• Να θυβεη εθεμενίδεξ ζε ιςνίδεξ θαη ζηε ζοκέπεηα κα ηηξ ηζαιαθχκεη 
θηηάπκμκηαξ μπάιεξ. 

• Να θυβεη (με ημ πένη ημο θαη με ημ ραιίδη) πνςμαηηζηά πανηηά ζε 
θμμμαηάθηα ή εηθυκεξ απυ πενημδηθά θαη κα θηηάπκεη θμιιάδ. 

• Να μαδεφεη ακηηθείμεκα (θοβάθηα, δάνηα, θαζυιηα, μαθανυκηα, μπάιεξ 
θηι) πνεζημμπμηχκηαξ ιαβίδεξ δηαθυνςκ μεγεζχκ ή μακηαιάθηα.  

• Να θηηάπκεη αιοζίδεξ με μηθνμφξ ή μεγάιμοξ θνίθμοξ. Εκαιιαθηηθά 
μπμνεί κα πνεζημμπμηήζεη ζοκδεηήνεξ.  

• Να γεμίδεη εηθυκεξ πνεζημμπμηχκηαξ αοημθυιιεηα.  

• Να παίδεη με δαπηοιμθμοθιίηζεξ.  

• Να βάδεη θαη κα βγάδεη μακηαιάθηα ζηεκ απιχζηνα ή ζε θάπμημ θμοηί.  
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 Ο νόιμξ ηεξ μηθμγέκεηαξ ζηεκ 
θαιιηένγεηα ηεξ γιώζζαξ 
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• Να δηαβάδεηε βηβιία ζηα παηδηά αθυμε θη απυ 
ηε βνεθηθή ειηθία.  

 

 

• Σημ ζεμείμ αοηυ πνέπεη κα ημκηζηεί μ ηνυπμξ 
ακάγκςζεξ ηζημνηχκ. 
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• Μεγάιε ζεμαζία έπεη θαη ε ζοπκυηεηα ακάγκςζε 
μηαξ ηζημνίαξ, αθυμε θη ακ αοηή επακαιαμβάκεηαη 
δηανθχξ απυ ημ γμκηυ.  
 

• Η επακεηιεμμέκε ακάγκςζε μηαξ ηζημνίαξ βμεζά ηα 
παηδηά κα ζομμεηέπμοκ πενηζζυηενμ ζε αοηήκ. Σε 
μηα γκςζηή ηζημνία ηα παηδηά θάκμοκ πενηζζυηενεξ 
ενςηήζεηξ θαη ζπυιηα με απμηέιεζμα ηα παηδηά κα 
γίκμκηαη πενηζζυηενμ εκενγμί πανά παζεηηθμί 
ακαγκχζηεξ. 
 

• Να δηαβάδεηε μη ίδημη βηβιία θαη εθεμενίδεξ χζηε 
κα θαιιηενγμφκ ζημ ζπίηη έκα θιίμα αγάπεξ γηα ημ 
δηάβαζμα. 
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• Να δίκεηε ηδηαίηενε ζεμαζία θαη κα εκζαννφκεηε 
μπμηαδήπμηε απυπεηνα ημο παηδημφ ημοξ κα γνάρεη 
θαη κα δηαβάζεη.  

 
• Να πνμηνέπεηε ηα παηδηά ημοξ κα παναηενμφκ 

θάζε είδμοξ έκηοπμ ιυγμ υπςξ πηκαθίδεξ, 
ηαμπέιεξ, αθίζεξ, αθυμε θαη ζοζθεοαζίεξ 
πνμσυκηςκ ζημ ζμοπενμάνθεη. 

 
• Να αοημζπεδηάδεηε πμηήμαηα θαη ηναγμοδάθηα με 

μμμημθαηαιελία μαδί με ηα παηδηά ημοξ. 
 
• Να έπεηε εμπηζημζφκε ζημοξ εθπαηδεοηηθμφξ, κα 

παναθμιμοζμφκ ηεκ εθπαίδεοζε ηςκ παηδηχκ ημοξ 
πμιφ ζηεκά θαη κα επηθμηκςκμφκ με ημ ζπμιείμ. 
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• Σε θαμία πενίπηςζε δεκ θαιμφκηαη μη γμκείξ κα δηδάλμοκ 
γναθή θαη ακάγκςζε ζημ παηδί ημοξ  

 
• Εθείκμ πμο έπεη ζεμαζία είκαη κα ηενείηε μηα ζεηηθή ζηάζε 

απέκακηη ζημ γναπηυ ιυγμ θαη κα αθηενώκεηε πνόκμ ζηα 
παηδηά ζαξ δηαβάδμκηάξ ημοξ βηβιία θαη ζοδεηχκηαξ μαδί 
ημοξ γηα ηεκ πιμθή θαη ημοξ ήνςεξ ηςκ ηζημνηχκ. 
 

• Οη ζφγπνμκεξ ένεοκεξ ζεςνμφκ υηη ηα παηδηά, δχκηαξ ζε 
έκακ θυζμμ υπμο θονηανπεί μ γναπηυξ ιυγμξ, ανπίδμοκ κα 
δεμημονγμφκ με ημ δηθυ ημοξ ηνυπμ ηε ζπέζε ημοξ με ηεκ 
ακάγκςζε θαη ηε γναθή.  
 

• Σφμθςκα με ηα ηειεοηαία ενεοκεηηθά πμνίζμαηα, ε 
ακάγκςζε θαη ε γναθή απμηειμφκ δφμ δεληυηεηεξ πμο 
ακαδφμκηαη ζηαδηαθά απυ ηα πνχηα πνυκηα ηεξ δςήξ ημο 
παηδημφ, με ηεκ πνμτπυζεζε υηη πνχηα ε μηθμγέκεηα θαη 
ανγυηενα ημ ζπμιείμ πανέπμοκ θίκεηνα θαη εοθαηνίεξ ζηα 
παηδηά κα δηαβάζμοκ θαη κα γνάρμοκ.  
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Παίληε με ημκ ηειεθςκηθό θαηάιμγμ.  
 

Η δεμημονγία θαη ε πνήζε ημο ελοπενεηεί πμιιαπιμφξ μαζεζηαθμφξ ζηυπμοξ: 
εθηυξ απυ ημ υηη απμηειεί θςκμιμγηθή άζθεζε, θαζχξ ηα παηδηά ράπκμοκ κα 
βνμοκ ιέλεηξ πμο ανπίδμοκ απυ έκα ζογθεθνημέκμ θχκεμα/γνάμμα, άζθεζε 

γναθήξ, θαζχξ γνάθμοκ ημ υκμμά ημοξ, θαη ζοκηειεί ζηε γκςνημία με ηα 
γνάμμαηα ηεξ αιθαβήημο, θονίςξ ακαδεηθκφεη ημκ επηθμηκςκηαθυ παναθηήνα 

ηεξ γιχζζαξ θαη ζομβάιιεη ζηεκ ελμηθείςζε με ημ ζογθεθνημέκμ έκηοπμ οιηθυ 
(Γηακκηθμπμφιμο, 2001). 
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Σαρ εςσαπιζηώ για ηην πποζοσή ζαρ  

«Δεκ λένς ηίπμηα άιιμ, γηα ημ μπμίμ θάζε ιμγηθυξ άκζνςπμξ ζα 
έπνεπε κα κμηάδεηαη πενηζζυηενμ, πανά ημ πχξ ημ παηδί ημο ζα 

γίκεη μ πημ θαιυξ άκζνςπμξ.» 
Πιάηςκ 

 
 

http://www.sansimera.gr/quotes/authors/4

