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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η αναγνώριση των προβλημάτων της ψυχικής υγείας των παιδιών 

εξαρτάται από τους ενήλικες που τα φροντίζουν γενικά, δηλαδή γονείς, 

επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτικούς. Η εμπλοκή όλων είναι απαραίτητη 

για την έγκαιρη και σωστή διάγνωση, καθώς ιδιαίτερα οι γονείς δυσκολεύονται 

να τα ξεχωρίσουν από τη «φυσιολογική» συμπεριφορά της παιδικής ηλικίας, 

ενώ ακόμη κι αν τα εντοπίσουν, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να 

αναζητήσουν βοήθεια. 

Οι πιο συχνές θεραπευτικές επιλογές για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ψυχικής υγείας περιλαμβάνουν: α) την ψυχοθεραπεία, ως τρόπο 

προσέγγισης των προβλημάτων ψυχικής υγείας μέσω της συζήτησης με 

παιδοψυχολόγο, παιδοψυχίατρο ή άλλον επαγγελματία ψυχικής υγείας. Κατά 

την ψυχοθεραπευτική διαδικασία με παιδιά, χρησιμοποιείται συχνά το παιχνίδι, 

το κουκλοθέατρο, τα παραμύθια, η ζωγραφική κλπ. Κατά τη διάρκεια της 

ψυχοθεραπείας, το παιδί μπορεί να μάθει περισσότερα για την κατάσταση και 

τη διάθεσή του, τα συναισθήματα και τις σκέψεις του, αλλά και τη 

συμπεριφορά του. Η ψυχοθεραπεία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στο να 

βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν υγιείς τρόπους αντιμετώπισης των δύσκολων 

καταστάσεων και β) την φαρμακευτική αγωγή, η οποία επιλέγεται  

προκειμένου να αντιμετωπιστούν σοβαρά συμπτώματα που διαταράσσουν την 

ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και βλάπτουν τη λειτουργικότητά 

του. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι η λήψη φαρμακευτικών ουσιών δεν 

αποτελεί συχνή θεραπευτική πρακτική και συστήνεται μόνο όταν και για όσο 

είναι απαραίτητο.  

Η αντιμετώπιση των οποιοδήποτε διαταραχών προϋποθέτει αρχικά την 

αποδοχή τους από την οικογένεια, την «συμφιλίωσή τους» μ’ αυτές  και 

κατόπιν την αναζήτηση κατάλληλη υποστήριξης. Η κατάλληλη υποστήριξη 

μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής 

ανάπτυξης του παιδιού και να του εξασφαλίσετε μια όμορφη παιδική ηλικία 

και μια παραγωγική και δημιουργική ενήλικη ζωή. 
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Η νοητική αναπηρία (ως υστέρηση ή ανεπάρκεια ή περιορισμένη 

λειτουργικότητα) αν και εμφανίζεται ήδη από την αρχαία εποχή ως ένα 

πρόβλημα της ανθρωπότητας, εντούτοις αποτελεί μέχρι σήμερα -παρ' όλη την 

επιστημονική πρόοδο- ως ένα σύγχρονο και σχεδόν άλυτο παιδαγωγικό 

πρόβλημα. Η κατανόηση της φύσης της νοητικής καθυστέρησης, η προσπάθεια 

ταξινόμησης της, η διερεύνηση της αιτιολογίας της, ο καθορισμός  του 

κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου και ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση  των 

διαγνωστικών και παρεμβατικών μεθόδων αποτελούν μερικά από τα  κρίσιμα 

πεδία έρευνας, στα οποία συμμετέχουν και συνεργάζονται  διεπιστημονικά 

επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως γιατροί, ψυχολόγοι, ειδικοί 

παιδαγωγοί και άλλοι.  

Πέραν από την ιστορικά τεκμηριωμένη διαφορετική ορολογία5 περιγραφής 

της  κατάστασης της νοητικής υστέρησης ανακύπτει επιστημολογικός  

προβληματισμός για τον τρόπο συγκρότησης των θεωριών (και θεωρήσεων) 

γύρω από την νοητική καθυστέρηση. Το βασικό ερτημα για τη «φύση της 

νοητικής της καθυστέρησης» ή άλλως διατυπωμένο τι «είναι νοητική 

καθυστέρηση» δεν επιδέχεται μέχρι σήμερα άμεση και μονοσήμαντη 

απάντηση και οι επιστημονικές προσεγγίσεις εδράζονται κατά κύριο λόγο στην 

«ψυχομετρική εκτίμηση» δυο «μεταβλητών»: της «νοημοσύνης» και της 

«(προσαρμοστικής) συμπεριφοράς».  

Ανάλογα με την αιτιολογία της νοητικής καθυστέρησης, διαφοροποιούνται 

σημαντικά τα συνοδά προβλήματα, η έκταση της, η επίδραση που ασκεί στην 

προσαρμοστική ικανότητα του ατόμου και η πρόγνωση για την εξέλιξη της. 

Αρκεί να σημειώσουμε εδώ ότι «παρά τη μεγάλη πρόοδο των επιστημών, τα 

αίτια για το μεγαλύτερο ποσοστό (94% περίπου) των περιπτώσεων της 

νοητικής καθυστέρησης δεν είναι γνωστά μέχρι σήμερα» (Μπάρδης 1993:135).  

Εξάλλου σύμφωνα με τους Kulig, Theunissen και Wullenweber(2006:116) 

ό όρος «νοητική καθυστέρηση» (στα γερμανικά «νοητική αναπηρία») 

παρουσιάζει μια διπλή εξελικτική πορεία: αφενός προσδιορίζει την 

παιδαγωγική πράξη, δομεί επιμέρους μέρη της θεωρίας περί αναπηρίας, εγείρει 

νομικές αξιώσεις περί επιδόσεων και είναι η θεωρητική βάση των συζητήσεων 
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υπό το πρίσμα της κανονιστικής-ηθικής διάστασης γύρω από την συμπερίληψη 

ή τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία. Από την άλλη ως επιστημονικός 

όρος στερείται ενός μονοσήμαντου εννοιολογικού προσδιορισμού. Ο όρος 

εμφανίζεται στη Γερμανία στα τέλη της δεκαετίας του '50 και επιβάλλεται από 

τις οργανώσεις των γονέων με την επωνυμία «Βοήθεια ζωής». Ο όρος 

προσπαθεί να απομακρυνθεί από την παλαιότερη ορολογία(πνευματική 

ασθένεια, ηλιθιότητα, ιδιωτεία) που γινόταν αντιληπτή ότι προκαλεί την 

περιθωριοποίηση και με τη χρήση του δεύτερου συνθετικού εντάσσεται η 

νοητική καθυστέρηση νομικά ως ισότιμη προς τις άλλες μορφές αναπηρίας. 

Πέραν τούτων γίνεται η προσπάθεια προσαρμογής προς την αντίστοιχη 

αμερικανική ορολογία «mental handicap, mental retardation». Συνεπώς ο όρος 

ευθύς εξαρχής είχε όχι μόνο περιγραφική, αλλά και κανονιστική διάσταση.  

Η διαπιστούμενη σύγχυση γύρω από την έννοια της «νοητικής 

καθυστέρησης» φαίνεται και από το πλήθος των προτεινόμενων όρων που 

φιλοδοξούν να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν την «μη φυσιολογική 

κατάσταση» της νοητικής ανεπάρκειας.  

Η σύγχυση αυτή μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους εκ των οποίων οι 

σπουδαιότεροι είναι οι ακόλουθοι:  

1. Η αντιμετώπιση από την πλευρά της κοινωνίας των ατόμων που 

χαρακτηρίζονται ως νοητικά καθυστερημένα διακρίνεται για την «ιδιαίτερη 

ευαισθησία» στον τρόπο χαρακτηρισμού. Έτσι , κάθε φορά που υιοθετούμε 

κάποιον όρο, σύντομα τον απορρίπτουμε ως απαράδεκτο κοινωνικά και 

αναζητούμε άλλον, που να μην θίγει την αξιοπρέπεια του ατόμου. 

Βρισκόμαστε δηλαδή μπροστά σε μια συνεχή διαδικασία αναζήτησης ενός 

νέου ακριβέστερου όρου που να ανταποκρίνεται σε όσον το δυνατόν ευρύτερη 

κοινωνική αποδοχή.  

2. Η νοητική καθυστέρηση είναι κατά γενική ομολογία ένα 

«σύνδρομο»(δηλαδή συνυπάρχουν πολλά συμπτώματα) τόσο περίπλοκο, με 

πλήθος αιτίων και ανομοιογενών περιπτώσεων, ώστε καθίσταται πρακτικώς 

αδύνατο να συμπεριλάβουμε κάτω από έναν γενικό όρο την έκταση της 

εκδηλωμένης ανομοιογένειας.  
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3. Με την νοητική καθυστέρηση ασχολούνται πολλές επιστήμες, όπως η 

Ειδική Παιδαγωγική, η Ψυχολογία, η Ιατρική , η Κοινωνιολογία, καθώς και 

διαφορετικές υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας. Κάθε μια από 

αυτές αντιμετωπίζει την νοητική καθυστέρηση από τη δική της σκοπιά και 

εστιάζει το επιστημονικό της ενδιαφέρον σε ορισμένες μόνο περιοχές. Οι 

γιατροί π.χ. περιορίζουν την εξέταση στην εύρεση της πιθανής αιτιολογίας, τα 

κλινικά συμπτώματα και τις λειτουργικές διαταραχές των διαφόρων οργανικών 

συστημάτων. Οι ψυχολόγοι τονίζουν τις «αποκλίσεις από την κανονική 

συμπεριφορά». Οι κοινωνιολόγοι ενδιαφέρονται για τις δυσκολίες της 

κοινωνικοποίησης και της κοινωνικής προσαρμογής στο κοινωνικό 

περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν την προσοχή τους στις δυσκολίες της 

μαθησιακής διαδικασίας κ.λπ. Έτσι κάθε ειδικός ορίζει τη νοητική 

καθυστέρηση σύμφωνα με το δικό του θεωρητικό προσανατολισμό, και 

χρησιμοποιεί την ορολογία της ειδικότητας του για την περιγραφή που 

εξυπηρετεί τον επιστημονικό του τομέα.  

4. τέλος η σύγχυση εντείνεται και από τις διχογνωμίες σχετικά με τη φύση 

της νοημοσύνης, τη δομή της, την εξελικτική της πορεία με άμεσες συνέπειες 

και στον τρόπο αντιμετώπισης της.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ανιχνεύσει και να διερευνήσει τις 

αναγνωστικές δυσκολίες του παιδιού με νοητική καθυστέρηση, που διαμένει 

σε ίδρυμα, προκειμένου να εντοπιστούν, να αναλυθούν και με τα 

αποτελέσματα τους να συμβάλλουν στην ορθή αντιμετώπισή τους.  
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό ον που είναι προικισμένο από τη φύση, με 

τη δυνατότητα να αναπτύξει το λόγο. Τα αποτελέσματα σωρείας πειραμάτων 

που είχαν ως στόχο τη διδαχή του λόγου σε ζώα π.χ. χιμπατζήδες, στηρίζουν 

εντονότερα τη θεωρία ότι η κατάκτηση του λόγου είναι αποτέλεσμα 

βιογενετικών προϋποθέσεων 

Η ανάπτυξη και οι διαταραχές του λόγου απασχόλησαν τον ανθρώπινο νου 

από τα πανάρχαια χρόνια. Χαρακτηριστικά δείγματα είναι τα κεραμικά αγγεία 

και οι προτομές που βρέθηκαν στο Αρχαίο Περού (10.000 π.χ. – 700 π.χ.) στα 

οποία απεικονίζονται διάφορες παραστάσεις, όπως παραμορφώσεις προσώπων 

με ελλιπή μέρη π.χ. μύτη ή χείλη ή φωνητικές χορδές, παραστάσεις με γέλιο 

και σφύριγμα, στοιχεία που σχετίζονται με την παθολογία του λόγου (Arlnold, 

1950). Το γνωστότερο παράδειγμα είναι αυτό του Δημοσθένη, ο οποίος 

τοποθετούσε βότσαλα και χαλίκια στο στόμα για τη βελτίωση της παραγωγής 

του. 

Οι διαταραχές του λόγου περιλαμβάνουν δυσκολίες στην κατανόηση, στην 

έκφραση ή στη χρήση του λόγου. Οι δυσκολίες αυτές, μπορεί να επηρεάζουν 

το περιεχόμενο, δηλαδή τις έννοιες ή το λεξιλόγιο, τη μορφή, δηλαδή τη 

σύνταξη, μορφολογία, γραμματική, φωνολογία και τη σωστή χρήση, δηλαδή 

κατά πόσο ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη 

επικοινωνιακή στιγμή.  

Οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν περίπου το 19% του γενικού πληθυσμού 

και διαχωρίζονται στις πιο κάτω κατηγορίες: 

Γενική καθυστέρηση στην εξέλιξη του λόγου: Το παιδί παρουσιάζει μία 

αργοπορία στην εξέλιξη του λόγου σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η 

αργοπορία αυτή επηρεάζει όλους του τομείς του λόγου, λεξιλόγιο, γραμματική, 

κατανόηση. 

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Είναι μία αναπτυξιακή γλωσσική 

διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από αργό ρυθμό γλωσσικής ανάπτυξης και 

έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την έντονη δυσκολία στη χρήση των 
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λειτουργικών μορφημάτων π.χ. άρθρα , προθέσεις και της γραμματικής 

μορφολογίας π.χ. καταλήξεις. Παρουσιάζεται σε ποσοστό 7% του πληθυσμού. 

Πραγματολογικές Διαταραχές-Πραγματολογική Γλωσσική Διαταραχή: 

Οι διαταραχές που σχετίζονται με τη σωστή χρήση του λόγου αφορούν:. 

Μαθησιακές Δυσκολίες: Μία μεγάλη ομπρέλα δυσκολιών που 

συμπεριλαμβάνει μία σωρεία δυσκολιών στη μάθηση του παιδιού, π.χ. Ειδική 

Μαθησιακή Δυσκολία/Δυσλεξία, αναγνωστικές δυσκολίες, δυσκολίες στην 

ανάπτυξη του γραπτού λόγου, γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες κ.ο.κ. 

Οι διαταραχές της ομιλίας μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα του 

συνδυασμού των ήχων για την άρθρωση των λέξεων, την ποιότητα της φωνής 

και τον ομαλό ρυθμό. 

Διαταραχή της Άρθρωσης: Είναι η δυσκολία στη σωστή παραγωγή των 

ήχων που έχει ως αποτέλεσμα τη μη κατανοητή- δυσνόητη ομιλία. 

Χαρακτηρίζεται από: 

Αφαιρέσεις ήχων π.χ. «πίτι» αντί «σπίτι», «πότα» αντί «πόρτα» 

Αλλοιώσεις ήχων π.χ. «θπίτι» αντί «σπίτι», «δώνη» αντί «ζώνη» 

Αντικαταστάσεις ήχων π.χ. «κόπι» αντί «τόπι», «σπίκι» αντί «σπίτι» 

Φωνολογική Διαταραχή: Έχει ως χαρακτηριστικό τη λανθασμένη 

αποτύπωση των φωνολογικών κανόνων, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται 

ομάδες ήχων. Η διαταραχή αυτή εκδηλώνεται με πολλαπλές αλλοιώσεις, 

παραλείψεις και μεταθέσεις ήχων και συλλαβών. 

Δυσαρθρία: Διαταραχή η οποία σχετίζεται με την έλλειψη συντονισμού 

μεταξύ της αναπνοής, της άρθρωσης, της φώνησης και της προσωδίας. 

Απραξία: Διαταραχή η οποία σχετίζεται με δυσκολίες στον 

προγραμματισμό, στη συντονισμένη και με ακρίβεια εκτέλεση των 

αρθρωτικών κινήσεων. 

Τραυλισμός: Είναι η διαταραχή στη ροή της ομιλίας με επαναλήψεις 

ήχων, συλλαβών, λέξεων, ακατάλληλες παύσεις και επιμακρύνσεις ήχων. 

Σημειώνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών μεταξύ της ηλικίας των 3 - 4 

ετών, παρουσιάζουν περιόδους δυσευθράδειας οι οποίες εμπίπτουν κάτω από 

την ομάδα των ομαλών δυσευθραδειών.  
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Φωνητικές Διαταραχές/Δυσφωνίες: Είναι οι διαταραχές που σχετίζονται 

με την οποιαδήποτε αλλαγή στην ποιότητα της φωνής του ατόμου. Οι αλλαγές 

αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν τον τόνο, την ένταση ή και την ποιότητα της 

φωνής και μπορεί να οφείλονται σε λειτουργικούς, παθολογικούς, 

νευρολογικούς ή ψυχολογικούς λόγους. 
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ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

 

Μελέτη περίπτωσης 

Το παιδί που εξέτασα ονομάζεται Μυρτώ Δημόπουλου και γεννήθηκε στις 

17-9-2002. Η εξέταση έγινε στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας, όπου διαμένει η 

Μυρτώ και είχε διάρκεια περίπου 50 λεπτά. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εξέτασης η Μυρτώ δεν κουράστηκε, ούτε βαρέθηκε, ήταν συνεργάσιμη και  

ευδιάθετη. Μόνο κατά την ανάγνωση των ψευδολέξεων άρχισε να γελάει  

Πριν εξετάσω την Μυρτώ διάβασα την έκθεση αξιολόγησης του ΚΕ. 

Δ.Δ.Υ. Φλώρινας, από την οποία προκύπτει ότι η Μυρτώ είναι το μοναδικό 

παιδί μιας οικογένειας η οποία αντιμετώπιζε κοινωνικοοικονομικά 

προβλήματα, ενώ η μητέρα αντιμετώπιζε και σοβαρά προβλήματα υγείας. Για 

τους λόγους αυτούς, από τη γέννησή της η Μυρτώ ανατέθηκε αρχικά σε ένα 

τρίτο πρόσωπο και αργότερα στην Παιδόπολη Αγία Όλγα. Λόγω της χαμηλής 

σχολικής της επίδοσης και των διακυμάνσεων και των δυσκολιών στην 

οικογενειακή της ζωή, κρίθηκε απαραίτητο να εξεταστεί από  ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κατά 

την εξέτασή της χρησιμοποιήθηκε το ελληνικό ψυχομετρικό εργαλείο WISC 

ΙΙΙ και ο τελικός δείκτης προέκυψε αντιπροσωπευτικός για το πραγματικό 

νοητικό δυναμικό του παιδιού και ο γενικός δείκτης κυμαίνεται στα επίπεδα 

ελαφριάς νοητικής υστέρησης. Επισημάνθηκαν κάποιες διαφορές μεταξύ του 

λεκτικού και του πρακτικού δείκτη, αλλά δεν ήταν σημαντικές. 

Από την εξέταση που έκανα με το τεστ ανίχνευσης και διερεύνησης των 

αναγνωστικών δυσκολιών προέκυψε ότι η  Μυρτώ: 

 κατά την ανάγνωση συλλαβών έκανε μόνο ένα λάθος  

 κατά την ανάγνωση ψευδολέξεων έκανε δύο λάθη 

 κατά την ανάγνωση προτάσεων και επιλογής εικόνων δεν  έκανε κανένα 

λάθος. 

 κατά την ανάγνωση και συμπλήρωση ελλιπών έκανε μόνο ένα λάθος. 

 κατά την κατάτμηση ψευδολέξεων σε φωνήματα έκανε τρία λάθη, αλλά 

όχι συνεχόμενα. 
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 κατά την απαλλοιφή φωνημάτων έκανε πέντε λάθη εκ των οποίων τα 

τρία ήταν συνεχόμενα, γι’ αυτό και σταμάτησε η εξέταση της συγκεκριμένης 

κλίμακας αξιολόγησης. 

 κατά την μνήμη ακολουθιών αριθμών έκανε  τρία συνεχόμενα λάθη, γι’ 

αυτό και σταμάτησε η εξέταση της συγκεκριμένης κλίμακας αξιολόγησης. 

 κατά την επανάληψη  ψευδολέξεων σε φωνήματα έκανε επτά λάθη. 

Γενικότερα η εικόνα της Μυρτώς ήταν ικανοποιητική, έγραφε με άνεση 

και αντιλαμβανόταν επαρκώς την όλη διαδικασία.  

 

Διαδικασία εξέτασης 

Για την εξέταση επιλέχθηκε το δωμάτιο που μένει η Μυρτώ, προκειμένου 

να αισθάνεται άνετα. Ενημέρωσα τους αρμόδιους ότι όση ώρα θα διαρκούσε η 

εξέταση, δεν θα έπρεπε να μας ενοχλήσει κανείς, προκειμένου να μη 

διασπασθεί η προσοχή της Μυρτώς. Πράγμα το οποίο τηρήθηκε. Φρόντισα 

από πριν να μην υπάρχει τίποτα άλλο πάνω στο χώρο που θα συμπλήρωνε το 

τεστ, εκτός από το ίδιο το τεστ κι ένα μολύβι. Θεωρώ ότι η ησυχία που υπήρχε 

στο χώρο και το γεγονός ότι αυτός της ήταν οικείος συνέβαλε στο να είναι 

ευδιάθετη, συνεργάσιμη και συγκεντρωμένη.  
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

 

Περιγραφή Τεστ 

Το Τεστ Ανίχνευσης και Διερεύνησης Αναγνωστικών Δυσκολιών 

σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και σταθμίστηκε στο Εργαστήριο Γνωστικής 

Ανάλυσης της Μάθησης Γλώσσας και Δυσλεξίας του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο υλοποίησης 

του 1ου Υποέργου του έργου ΕΠΕΑΕΚ με θέμα «Κατασκευή και στάθμιση 12 

διερευνητικών – ανιχνευτικών εργαλείων των μαθησιακών δυσκολιών», η 

διάρκεια του οποίου ήταν 19 μήνες. 

Το Τεστ Ανίχνευσης και Διερεύνησης Αναγνωστικών Δυσκολιών  

χρησιμοποιείται ως μέσο αναλυτικής αξιολόγησης των βασικών παραμέτρων 

που στηρίζουν και συνθέτουν την αναγνωστική λειτουργία και 

κατασκευάστηκε προκειμένου : 

 Να συμβάλει στη διαγνωστική αξιολόγηση του επιπέδου ανάπτυξης των 

βασικών γνωστικο – γλωσσικών παραγόντων, που θεωρούνται ότι αποτελούν 

προϋποθέσεις για την μετέπειτα εκμάθηση της ανάγνωσης. 

 Να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές των δύο πρώτων τάξεων του 

δημοτικού σχολείου, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμάθηση 

της ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας, προκειμένου να διευκολύνει τη 

διερεύνηση βασικών παραμέτρων  που παρουσιάζουν ελλιπή ανάπτυξη και 

συνεπώς συμβάλλουν στην εκδήλωση της αναγνωστικής δυσκολίας των 

παιδιών.  

Σκοπός του συγκεκριμένου τεστ είναι αφενός μεν η ανίχνευση (στην 

προσχολική ηλικία) της πιθανότητας εμφάνισης δυσκολιών κατά την 

εκμάθηση της ανάγνωσης στο δημοτικό σχολείο, αφετέρου δε (κατά τα 

κρίσιμα δύο πρώτα χρόνια της σχολικής ηλικίας) η αναλυτική διερεύνηση των 

γνωστικών-γλωσσικών παραγόντων που συνθέτουν την αναγνωστική 

λειτουργία και ο προσδιορισμός εκείνων των παραμέτρων που παρουσιάζουν 

ελλειμματική ανάπτυξη ή λειτουργία, προκειμένου να διαγνωσθεί και να 

ερμηνευθεί η φύση της δυσκολίας και, συνεπώς, να συνταχθεί πρόγραμμα 
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εξατομικευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης για την πρόληψη (κατά την 

προσχολική ηλικία) ή την αντιμετώπισή της (κατά τη σχολική ηλικία). 

Το «τεστ ανίχνευσης και διερεύνησης των αναγνωστικών δυσκολιών» 

αποτελείται από μια ομάδα διαγνωστικών δοκιμασιών, οι οποίες αξιολογούν 

ένα ευρύ φάσμα γνωστικο-γλωσσικών λειτουργιών που σχετίζονται με την 

εκμάθηση της ανάγνωσης, και σε περίπτωση ελλειμματικής ανάπτυξης ή 

λειτουργίας, διευκολύνουν τον προσδιορισμό των γνωστικο-γλωσσικών 

παραγόντων που προκαλούν τις αναγνωστικές δυσκολίες. 

Με δεδομένο ότι η βασική αναγνωστική λειτουργία συντίθεται από τις 

γνωστικές λειτουργίες της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης, είναι 

αυτονόητο ότι, σε κάθε περίπτωση αναγνωστικής δυσκολίας (που εκδηλώνεται 

στα πρώτα στάδια φοίτησης του παιδιού στο δημοτικό σχολείο), θα πρέπει 

πρώτα να προσδιορίζεται το επίπεδο και ο ρυθμός ανάπτυξης αυτών των δύο 

επιμέρους βασικών γνωστικών λειτουργιών. Συνεπώς, απαιτείται η κατασκευή 

και στάθμιση αντίστοιχων κριτηρίων (κλιμάκων) διαγνωστικής αξιολόγησης 

της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης και της κατανόησης. (Μάλιστα, στο 

πλαίσιο της διερεύνησης του λειτουργικού επιπέδου της αποκωδικοποίησης, θα 

πρέπει να προσδιορίζεται ειδικότερα το επίπεδο ανάγνωσης των γραμμάτων 

και των συλλαβών). Στη συνέχεια, προκειμένου να μπορούν διερευνηθούν το 

επίπεδο και ο ρυθμός ανάπτυξης των βασικών γνωστικο-γλωσσικών περιοχών 

που συνδέονται αιτιωδώς με τις αναγνωστικές δυσκολίες, θα πρέπει να γίνει η 

κατασκευή και στάθμιση κλιμάκων φωνολογικής επίγνωσης και βραχύχρονης 

μνήμης.  

Με βάση τα ανωτέρω, οι επιμέρους δοκιμασίες που θα αξιολογούν τις 

βασικότερες παραμέτρους της αναγνωστικής λειτουργίας (και, συνεπώς, θα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση και διαγνωστική αξιολόγηση 

της αναγνωστικής δυσκολίας) και οι οποίες απαρτίζουν τη συστοιχία του εν 

λόγω τεστ είναι οι εξής : 

Δοκιμασίες αναγνωστικής αποκωδικοποίησης  

Δοκιμασίες αναγνωστικής κατανόησης  
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Δοκιμασίες φωνολογικής επίγνωσης.  Ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται 

να συμπεριληφθεί η αξιολόγηση της φωνολογικής επίγνωσης σε μια συστοιχία 

τεστ ανάγνωσης, οφείλεται στην επανειλημμένη ερευνητική τεκμηρίωση (και 

για την ανάγνωση της ελληνικής γλώσσας) , ότι η φωνολογική επίγνωση έχει 

αιτιώδη σχέση, και μάλιστα ότι αποτελεί προϋπόθεση, για την εκμάθηση της 

ανάγνωσης. Συνεπώς, η συστηματική και αναλυτική διερευνητική αξιολόγηση 

της φωνολογικής επίγνωσης φαίνεται ότι αποτελεί βασικό μέσο τόσο για την 

ανίχνευση (κατά την προσχολική ηλικία) πιθανών δυσκολιών που θα 

αντιμετωπίσει το παιδί με τη φοίτησή του στο σχολείο και την προσπάθειά του 

να μάθει ανάγνωση, όσο και για τη διερεύνηση και αιτιολόγηση της δυσκολίας 

του (κατά τα πρώτα σχολικά χρόνια) στην εκμάθηση της ανάγνωσης. Για το 

λόγο αυτό η δοκιμασία της φωνολογικής επίγνωσης μπορεί να χρησιμοποιείται 

τόσο κατά την προσχολική ηλικία (ως ανιχνευτικό τεστ) όσο και κατά τη 

σχολική ηλικία του παιδιού (ως διερευνητικό τεστ)].  

Δοκιμασίες βραχύχρονης μνήμης. Επειδή το επίπεδο και ο ρυθμός 

ανάπτυξης, λειτουργίας και αποδοτικότητας της βραχύχρονης μνήμης είναι 

άμεσα συνδεδεμένος με τη διεκπεραίωση της αναγνωστικής λειτουργίας, η 

δοκιμασία αυτή φαίνεται να αποτελεί βασικό συστατικό μιας συστοιχίας 

κριτηρίων για την ανίχνευση και διερεύνηση των αναγνωστικών δυσκολιών.  

Η ηλικία των παιδιών τα οποία θα μπορούν να εξετάζονται με το 

προτεινόμενο τεστ, είναι εκείνη του νηπιαγωγείου (με τις κλίμακες 

φωνολογικής επίγνωσης και βραχύχρονης μνήμης) και της Α΄ και Β΄ 

δημοτικού με όλες τις κλίμακες. 

Το υλικό του συγκεκριμένου τεστ αποτελείται από τα εξής τεύχη: 

1)Περιγραφή, 2) Οδηγός εξεταστή 3) Φυλλάδιο Εξέτασης και 4) Τεύχος 

παρουσίασης υλικού. 

Το τεστ λειτουργεί ως μέσο διαγνωστικής αξιολόγησης τεσσάρων βασικών  

τομέων των γνωστικό – γλωσσικών λειτουργιών που συνθέτουν ή 

υποστηρίζουν την εκμάθηση και διεκπεραίωση της αναγνωστικής λειτουργίας 

της ελληνικής γλώσσας. Οι τομείς αυτοί είναι: 1) η αναγνωστική 
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αποκωδικοποίηση, 2) η αγνωστική κατανόηση, 3) η φωνολογική επίγνωση και 

4) η βραχύχρονη μνήμη  φωνολογικών πληροφοριών.  

Η αναγνωστική αποκωδικοποίηση είναι μια σύνθετη γνωστική λειτουργία 

που οφείλει να περιλαμβάνει δύο επίπεδα: α) την αξιολόγηση της ικανότητας 

του παιδιού να αποκωδικοποιεί τις συλλαβές και β) την αξιολόγηση της 

ικανότητας της φωνολογικής ταυτότητας της κάθε λέξης.  

Η αναγνωστική κατανόηση αφορά όχι μόνο στο να καταφέρνει το παιδί να 

αποκωδικοποιεί αυτό που διαβάζει, αλλά και να ανασύρει ταυτόχρονα το 

σημασιολογικό του περιεχόμενο, δηλαδή να το κατανοεί.  

Η φωνολογική επίγνωση αφορά το χειρισμό της φωνολογικής δομής των 

λέξεων και ως κριτήρια αξιολόγησης χρησιμοποιούνται: α) η διάκριση των 

φωνημάτων ή φθόγγων, που αφορά κυρίως παιδιά νηπιαγωγείου και 

περιλαμβάνει 24 ζεύγη ψευδολέξεων, β) η κατάτμηση ψευδολέξεων σε 

φωνήματα, η οποία αποτελείται από 24 ψευδολέξεις οι οποίες έχουν επιλεγεί 

έτσι ώστε να περιλαμβάνουν τα διάφορα φωνήματα –φθόγγους της ελληνικής 

γλώσσας σε διάφορους, αλλά απλούς συνδυασμού στο επίπεδο της συλλαβής 

και γ) η απαλοιφή φωνημάτων, η οποία αποτελείται από 24 ψευδολέξεις τις 

οποίες χρησιμοποιεί ο εξεταστής με σειρά που έχει επιλέξει ο ίδιος και 

λέγοντας μόνο ένα τους κομμάτι ζητά από το παιδί να συμπληρώσει.  

Η βραχύχρονη μνήμη φωνολογικών πληροφοριών εξετάζεται γιατί έχει 

αποδειχθεί ότι συνδέεται άμεσα με την εκμάθηση της ανάγνωσης. Για την 

εξέτασή της έχουν επιλεγεί δύο κλίμακες: α) η κλίμακα της μνήμης 

ακολουθιών αριθμών, η οποία αξιολογεί την ικανότητα του παιδιού να 

συγκρατεί στην βραχύχρονη μνήμη του τη φωνολογική αναπαράσταση μιας 

σειράς διαφορετικών ψηφίων και αποτελείται από 16 σειρές ψηφίων που με 

δύο ψηφία και βαθμιαία γίνονται μακρύτερες φθάνοντας τα 7 ψηφία και β) η 

κλίμακα της επανάληψης ψευδολέξεων, η οποία αξιολογεί  την ικανότητα του 

παιδιού να συγκρατεί στη βραχύχρονη μνήμη τη φωνολογική αναπαράσταση 

γλωσσικών μονάδων (ψευδολέξεων) οι οποίες είναι άγνωστες στο παιδί. Η 

κλίμακα αποτελείται από 24 ψευδολέξεις ισάριθμα κατανεμημένες από άποψης 

αριθμού συλλαβών.  
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Κατά την κατασκευή του το Τεστ Ανίχνευσης και Διερεύνησης 

Αναγνωστικών Δυσκολιών, πέρασε από τρεις φάσεις. Κατά την πρώτη φάση 

σχεδιάστηκε η δομή του και ορίστηκαν κλίμακες αξιολόγησης. Για τις 

ερωτήσεις που θα είχε η κάθε κλίμακα έγιναν δοκιμές σε μια μικρή ομάδα 

παιδιών και τα αποτελέσματά τους, αφού διαμορφώθηκαν καταλλήλως, 

δόθηκαν για έγκριση παιδαγωγικής καταλληλότητας στο Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο. Μετά την έγκριση τους  άρχισε η δεύτερη φάση κατά την οποία 

πραγματοποιήθηκε η έρευνα της πιλοτικής εφαρμογής του τεστ. Με βάση την 

επεξεργασία των δεδομένων της πιλοτικής έρευνας (δείκτες δυσκολίας και 

διαφοροποίησης, αναλύσεις αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας, υπολογισμός 

μετρικών σφαλμάτων και διαστημάτων εμπιστοσύνης), έγινε η επιλογή των 

πλέον κατάλληλων  ερωτήσεων για την κάθε κλίμακα. Το υλικό που προέκυψε 

υποβλήθηκε για έγκριση καταλληλότητας στο παιδαγωγικό ινστιτούτο. 

Ακολούθησε η τρίτη φάση κατασκευής, η οποία περιελάμβανε  τη στάθμιση 

του τεστ σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητικού πληθυσμού των 

σχετικών ηλικιών.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ Α΄- Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

 

Επίδοση 

 

 

Τυπικοί 

Βαθμοί 

 

Αναγνωστική 

Αποκωδικοποίηση 

 

Αναγνωστική 

Κατανόηση 

 

Φωνολογική  

Επίγνωση 

 

Βραχύχρονη Μνήμη 

Φωνολογικών 

Πληροφοριών 

 

 

Τυπικοί 

Βαθμοί 

 

 

Επίδοση 

Ανάγνωση 

Συλλαβών 

Ανάγνωση 

Ψευδολέξεων 

Ανάγνωση 

Προτάσεων 

& Επιλογή 

Εικόνων 

Ανάγνωση & 

Συμπλήρωση 

Ελλιπών 

Προτάσεων 

Κατάτμηση 

Ψευδολέξεων 

σε 

Φωνήματα 

Απαλοιφή 

φωνημάτων 

Μνήμη 

Ακολουθιών 

Αριθμών 

Επανάληψη 

Ψευδολέξεων 

 

 

Υψηλή 

Επίδοση 

19 - - - - - - - - 19 Υψηλή 

Επίδοση 18 - - - - - - - - 18 

17 - - - - - - - - 17 

16 - - - - - - - - 16 

15 - - - - - - - - 15 

14 - - - - - - - - 14 

13 - - - - - - - - 13 

Μέση 

Ανώτερη 

Επίδοση 

12 - - - - - - - - 12 Μέση 

Ανώτερη 

Επίδοση 
11 - - - - - - - - 11 

Μέση 

Επίδοση 

10 - - - - - - - - 10 Μέση 

Επίδοση 

Μέση 

Κατώτερη 

Επίδοση 

9 - - - - - - - - 9 Μέση 

Κατώτερη 

Επίδοση 
8 - - - - - - - - 8 

 

Χαμηλή 

Επίδοση 

7 - - - - - - - - 7 Χαμηλή 

Επίδοση 6 - - - - - - - - 6 

5 - - - - - - - - 5 

4 - - - - - - - - 4 

3 - - - - - - - - 3 

 



  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 α/α Κλίμακες Αρχικός 

βαθμός 

Τυπικός 

Βαθμός 

Αναγνωστική 

Αποκωδικοποίηση 

1 ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

ΣΥΛΛΑΒΩΝ 

23 9 

2 ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ 

22 10 

Αναγνωστική 

Κατανόηση 

3 ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΕΙΚΟΝΩΝ 

16 13 

4 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΕΛΛΙΠΩΝ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

15 11 

Φωνολογική 

Επίγνωση 

5 ΔΙΑΚΡΙΣΗ 

ΦΩΝΗΜΑΤΩΝ 

  

6 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ 

ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ 

ΣΕ ΦΩΝΗΜΑΤΑ 

21 11 

7 ΑΠΑΛΟΙΦΗ 

ΦΩΝΗΜΑΤΩΝ 

8 5 

Βραχύχρονη 

Μνήμη 

Φωνολογικών 

Πληροφοριών 

8 ΜΝΗΜΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΩΝ 

10 9 

9 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ 

17 6 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Από την εξέταση προέκυψε ότι η έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων της 

Μυρτώς και η απομάκρυνσή της από ένα παθογόνο περιβάλλον, της επέτρεψε 

να έχει μια ομαλή ανάπτυξη.   

Μέσω του τεστ έγινε διερεύνηση του επιπέδου ανάπτυξης βασικών 

γνωστικών – γλωσσικών παραγόντων της ανάγνωσης.  Το είδος και το επίπεδο 

της εκπαιδευτικής παρέμβασης που θα απαιτηθεί θα κριθεί από τους 

υπεύθυνους.  

Από την προσωπική επαφή μου με την Μυρτώ θεωρώ ότι η νοητική 

υστέρηση που την αφορά είναι ιδιαίτερα ελαφριά και γι’ αυτό δυσδιάκριτη. 

Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι αν το περιβάλλον της ήταν πιο πλούσιο σε 

ερεθίσματα γνώσεων, όπως κοινωνικοποίηση με συμμετοχή σε εκδηλώσεις και 

φροντίδα στην καθημερινότητά της, θα ήταν διαφορετική και η εξέλιξή της.  
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