
Πρώιμθ ανίχνευςθ και πρώιμθ παρζμβαςθ - το κφριο εργαλείο του παιδαγωγοφ 

Δρ Γιώτα Γιαννζλθ 

Μερικά παιδιά εμφανίηουν προβλιματα ςτθ μάκθςθ και ςτθν γνωςτικι λειτουργία τθσ 

ανάγνωςθσ και τθσ ορκογραφθμζνθσ γραφισ.  

Υπάρχει μια «ειδικι αιτία» που οδθγεί ςτθν πρόκλθςθ τζτοιων δυςκολιϊν ςε αυτά τα 

παιδιά; Πϊσ είναι δυνατόσ ο ζγκαιροσ εντοπιςμόσ από τθν προςχολικι και τθν 

πρωτοςχολικι θλικία εκείνων, οι οποίοι κα εμφανίςουν παρόμοια προβλιματα κατά τθ 

φοίτθςι τουσ ςτισ μετζπειτα ςχολικζσ βακμίδεσ;  

Πϊσ κα μποροφςε ο νθπιαγωγόσ ι ο παιδαγωγόσ των πρϊτων τάξεων να ςυνειςφζρει 

ουςιαςτικά τόςο ςτον εντοπιςμό αυτϊν των παιδιϊν όςο και ςτθ ςυγκρότθςθ 

κατάλλθλων προγραμμάτων παρεμβατικισ εξάςκθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των 

αδυναμιϊν τουσ ςτο γραπτό λόγο; 

Τα πρϊτα ερωτιματα που κα μποροφςε να κζςει ο ίδιοσ ο νθπιαγωγόσ είναι τα 

ακόλουκα: 

 Μπορεί το νιπιο να ηωγραφίςει ζναν άνκρωπο; 

 Μπορεί να αντιγράψει απλά ςχιματα;   

 

 Μπορεί να ακολουκιςει οπτικοκινθτικά ζνα λαβφρινκο; 

 Μπορεί να ςτακεί όρκιο, να κρατιςει ιςορροπία ςτο ζνα πόδι, να περπατιςει 

ςτισ μφτεσ ι ςτισ φτζρνεσ; 

 Μπορεί να τρζξει με ευκολία μπροςτά, πίςω, δεξιά, αριςτερά; 

 Το νιπιο ακολουκεί τουσ γραπτοφσ ρυκμοφσ;                                 

 Το νιπιο ακολουκεί τουσ μουςικοφσ ρυκμοφσ; 

 Μπορεί να υποδυκεί ρόλουσ ςε μία αφθγθματικι ιςτορία; 

 Μπορεί να αναδιθγθκεί μία ιςτορία με αρχι, μζςθ και τζλοσ; 

 Μπορεί να αναπαράγει προςχεδιαςμζνα ςχιματα χωρίσ να ςθκϊςει το μολφβι 

του; 



 Μπορεί να κόψει και να αναςυνκζςει ζνα παηλ; 

 Όταν ηωγραφίηει μζνει ςτα όρια του περιγράμματοσ; 

 Ζχει δυςκολία με τα γράμματα τθσ αλφαβιτασ; 

Πιο ςυγκεκριμζνα, όταν το νιπιο ι ο μακθτισ πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ: 

 Δεν κυμάται πωσ να γράψει μερικά γράμματα ι νοφμερα. 

 Αλλοιϊνει τα ςχιματα των γραμμάτων ι νοφμερων. 

  Όλθ του θ γραφι είναι αδζξια. 

  Ζχει δυςκολία να αντιγράψει από το χειρόγραφο ςε καλλιγραφικι γραφι. 

  Κομματιάηει μερικά γράμματα ι νοφμερα. 

  Ζχει δυςκολίεσ να διακρίνει κεφαλαία και μικρά γράμματα. 

 Μπερδεφει κεφαλαία και μικρά. 

  Συγχζει τισ κατευκφνςεισ : ---> <--- 

  Γράφει οριςμζνα γράμματα, νοφμερα ι φράςεισ κακρεφτικά.  

 Δεν μπορεί να κυμθκεί να  γράψει κάτι απζξω.  

 Η δουλειά του χειροτερεφει προσ το τζλοσ του γραπτοφ του. 

  Ζχει μεγάλθ δυςκολία να μζνει πάνω ςτισ γραμμζσ όταν γράφει. 

Σε ζνα παιδί μποροφν ν’ αναγνωριςτοφν προβλιματα μάκθςθσ ςτο τζλοσ του 

Νθπιαγωγείου, χρθςιμοποιϊντασ ωσ βάςθ το παρακάτω ευρετιριο. Δεν πρόκειται 

για ζνα τεςτ αλλά ζνασ λειτουργικόσ οδθγόσ για όςουσ είναι εξοικειωμζνοι με τθν 

κακθμερινι επίδοςθ του παιδιοφ. Βάςθ αυτοφ φαίνεται εάν το παιδί παρουςιάηει 

δυςκολία, επιτρζποντασ ζτςι τον ςχεδιαςμό διορκωτικισ παρζμβαςθσ αναφορικά 

με τισ αιςκθτθριοκινθτικζσ, γλωςςικζσ, αντιλθπτικζσ, γνωςτικζσ ικανότθτεσ και τισ 

ικανότθτεσ ςυμπεριφοράσ, που είναι απαραίτθτεσ για να αρχίςει θ ςχολικι μάκθςθ. 

το ευρετιριο αυτό αποτελεί ζνα ακόμθ βοθκθτικό όργανο για τον προςδιοριςμό 

των παιδιϊν με πικανά προβλιματα μάκθςθσ. 

 1. Δεν γνωρίηει τθν θλικία του  

 2. Παρουςιάηει αμφιδεξιότθτα 

 3.Αργό και αδζξιο όταν προςπακεί να φορζςει τα παποφτςια του, το παλτό του, 

κ.λπ. 

 4. Δυςκολεφεται να κουμπωκεί  



 5. Φορά ανάποδα τα παποφτςια του  

 6. Αδζξιο ςτθν κίνθςθ (παραπατάει, ςκοντάφτει, ρίχνει πράγματα κάτω) 

 7. Δυςκολεφεται ςτο κουτςό, να ςτθριχκεί εναλλάξ ςτο άλλο πόδι  

 8. Δεν ζχει αίςκθςθ ρυκμοφ (δεν μπορεί να ςυγχρονίηεται όταν τρζχει, όταν 

χτυπά παλαμάκια, κ.λπ.) 

 9. Κρατάει αδζξια το μολφβι  

 10. Δυςκολεφεται να χειριςκεί το μολφβι (το πιζηει με δφναμθ-ακατάςτατθ 

εργαςία) 

 11. Δεν μπορεί να μείνει μζςα ςτο περίγραμμα όταν χρωματίηει μια εικόνα  

 12. Δυςκολεφεται όταν χρθςιμοποιεί ψαλίδι  

 13. Αντιςτρζφει γράμματα ι αρικμοφσ όταν γράφει ι αντιγράφει  

 14. Δυςκολεφεται να προφζρει όλουσ τουσ ιχουσ “λολόι” αντί “ρολόι”, “ηζντρο” 

αντί “δζντρο”, “κάκα” αντί “ςάκα”, “γραφμι” αντί “δραχμι”  

 15. Μιλάει μωρουδιακά “εμζνα” αντί “εγϊ”, “δϊνω” αντί “δίνω”, “αφκίνθτο” 

αντί “αυτοκίνθτο”  

 16. Αναμιγνφει τισ ςυλλαβζσ “κουτόςπιρτο” αντί “ςπιρτόκουτο” 

 17. Μπερδεφει τθ ςειρά των λζξεων ςε μια πρόταςθ  

 18. Δεν ζχει ευχζρεια λόγου (ο λόγοσ του περιζχει κυρίωσ μόνο λζξεισ ι 

εκφράςεισ)  

 19. Τραυλίηει  

 20. Δυςκολεφεται να βάλει ςε ςειρά τισ ςκζψεισ του όταν περιγράφει ι ςυηθτάει 

κάποιο κζμα  

Ο νθπιαγωγόσ ι ο παιδαγωγόσ πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ ωσ τα Χριςτοφγεννα τθσ Β 

Δθμοτικοφ υποψιάηεται τθν πρϊιμθ ζνδειξθ των Ειδικϊν Μακθςιακϊν Δυςκολιϊν 

και μετά από μία ςωςτι και ολοκλθρωμζνθ διάγνωςθ των ειδικϊν φορζων, αρχίηει 

και παρεμβαίνει όςο μπορεί εφαρμόηοντασ τισ αρχζσ τθσ διαφοροποιθμζνθσ 

παιδαγωγικισ. 

 

 

 



Προτεινόμενεσ Αςκιςεισ πρώιμθσ παρζμβαςθσ για μακθτζσ Α και Β Δθμοτικοφ που 

εμφανίηουν πρώιμα ςτοιχεία ειδικών μακθςιακών δυςκολιών 

Δρ Γιώτα Γιαννζλθ 

Ο Μακθτισ Β Δθμοτικοφ εμφανίηει τισ ακόλουκεσ δυςκολίεσ ςτο γραπτό λόγο: 

 Παράλειψθ φωνθζντων 

 Παράλειψθ δίψθφων (αι, ου) 

 Λάκοσ ςχθματιςμόσ γραμμάτων- κακρεφτικι γραφι (η) 

 Μθ τιρθςθ των αποςτάςεων (εναςπιτι), δυςκολίεσ δόμθςθσ χϊρου ςτο 

τετράδιό του και ςτο χϊρο του γραπτοφ του 

 Παράλειψθ τόνων 

 Λανκαςμζνθ κζςθ τόνων (ςπιτί) 

Οι δυςκολίεσ του μακθτι με δυςκολίεσ ςτθν ανάγνωςθ (δυςαναγνωςία) είναι οι 

ακόλουκεσ: 

 Αργι, ςυλλαβιςτι ανάγνωςθ, διςτακτικι ανάγνωςθ, με κομπιάςματα 

 Εκ παραδρομισ ανάγνωςθ (θ Μαρία- οι μζρεσ, τα ψάρια- τα ψαράκια, να 

ςχεδιάηω- να ςχεδιάηουν) 

 Ανάγνωςθ του α ωσ ε  

 Δυςκολίεσ αναγνϊριςθσ γραμμάτων ςτθν πρϊτθ ανάγνωςθ 

 Μθχανικι ανάγνωςθ, μονότονθ, ζλλειψθ χρωματιςμοφ, ζλλειψθ τονικότθτασ, 

ζλλειψθ προςωδιακϊν ςτοιχείων 

 Χάςιμο τθσ ςειράσ μζςα ςτο κείμενο 

 Παράλειψθ λζξεων, φράςεων ι προτάςεων 

 Αν διακοπεί για κάποιο λόγο θ αναγνωςτικι διαδικαςία, πολφ δφςκολα 

ξαναβρίςκει το ςθμείο όπου είχε ςταματιςει 

Στρατθγικζσ παρζμβαςθσ γραπτοφ λόγου 

Αναφορικά με τισ δυςκολίεσ ςτο γραπτό του λόγο, ακολουκικθκαν οι 

ακόλουκεσ ςτρατθγικζσ παρζμβαςθσ: 

 Σχεδιαςμόσ προγράμματοσ Φωνολογικισ Ενθμερότθτασ ςε επίπεδο ςυλλαβισ 

και λζξθσ, δθλαδι το παιδί εξαςκείται ςε δραςτθριότθτεσ κατάτμθςθσ και 

ςφνκεςθσ λζξεων, αρχικά ςε διςφλλαβεσ λζξεισ τθσ δομισ Σφμφωνου - 

Φωνιεντοσ, π.χ.: τάξθ, ςε αςκιςεισ με αντικατάςταςθ φωνθζντων ι ςυμφϊνων 



και δθμιουργία ψευδολζξεων. Π.χ.: ταψί, όπου ψ-> κ τακί, ςε αςκιςεισ 

ςυμπλιρωςθσ ςυλλαβϊν ι γραφθμάτων ςε λζξεισ. Π.χ.: κ___κλα (κοφκλα), 

κα_____βι (καράβι), ςε αςκιςεισ επιλογισ τθσ ςωςτισ λζξθσ,  ςε αςκιςεισ 

οπτικοφ εγκλειςμοφ για τθ διάκριςθ των φωνθζντων, ςε αςκιςεισ 

πολυαιςκθτθριακισ προςζγγιςθσ για το ςχθματιςμό των γραφθμάτων που 

δυςκολεφεται, για παράδειγμα ο ςχθματιςμόσ γραμμάτων διδάςκεται με πολλά 

υλικά (πλαςτελίνθ, ςφρμα πίπασ, τςόχα), ςχθματιςμόσ ςτον αζρα, ςτθν πλάτθ 

του παιδιοφ, με απϊτερο ςτόχο τθν ςωςτι γραφι των γραμμάτων και τθν 

αποφυγι τθσ κακρεφτικισ γραφισ. 

 Αςκιςεισ ρυκμοφ και τονιςμοφ 

 Δραςτθριότθτεσ χωριςμοφ λζξεων κειμζνου 

 Εξάςκθςθ ςτισ λζξεισ με δίψθφα ςφμφωνα και φωνιεντα 

 


