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Περίληψη  

 

 

Ο πολυδιάστατος όρος ‘Μαθησιακές Δυσκολίες’ συνίσταται στην περιγραφή 

μιας ανομοιογενούς ομάδας διαταραχών, που εκδηλώνονται, εντός σχολικού πλαισίου, 

με αξιοσημείωτα ελλείμματα στην πρόσκτηση και αξιοποίηση ικανοτήτων ακρόασης, 

ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ευχέρειας. Ο εντοπισμός, η 

διάγνωση και η μαθησιακή αξιολόγησή τους, έχει τελευταίως υποστηριχθεί ότι δύναται 

να εκκινήσει από πρώιμα ηλικιακά στάδια, πριν δηλαδή την εισαγωγή του μαθητή στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου εκεί γίνονται σαφώς αντιληπτές. Μέσω της ‘πρώιμης 

ανίχνευσης’, δίνεται στο σύνολο των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία η 

δυνατότητα να αξιολογηθούν το επίπεδο και ο ρυθμός ανάπτυξης του παιδιού σε 

ποικίλους μαθησιακούς τομείς, με σκοπό την έγκαιρη-καίρια παρέμβαση. Η συμβολή 

των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο πεδίο αυτό για μαθητές 

με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, αποτιμάται ιδιαζόντως σημαντική, η σχετική όμως 

ένδεια εργαλείων πρώιμης ανίχνευσης, καθιστά επιτακτική την ανάγκη σχεδιασμού 

έγκυρων κι αποτελεσματικών παρόμοιων μέσων. Υπό το σκεπτικό αυτό, σκοπός της 

οικείας ερευνητικής απόπειρας υπήρξε αφενός η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού 

για την διερεύνηση της επίδοσης νηπίων που φοιτούν στη δεύτερη τάξη του 

νηπιαγωγείου στους τομείς της μνήμης ακολουθιών και της γραφο-φωνολογικής 

επίγνωσης, αφετέρου η αξιολόγησή του μέσω χρήσης του έντυπου, σταθμισμένου 

διαγνωστικού εργαλείου ‘Αθηνά Τεστ’. Αμφότερα, εφαρμόστηκαν σε Ν=20 μαθητές 

από ιδιωτικά και δημόσια Νηπιαγωγεία του Νομού Ιωαννίνων. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν υψηλότερη λειτουργικότητα του λογισμικού ‘AngellEv’, λόγω του λιγότερου 

χρόνου ολοκλήρωσης των δοκιμασιών και των συνολικά καλύτερων επιδόσεων σε 

αυτές κατά τη χορήγησή του, με στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στην επίδοση 

των παιδιών ως προς το σχολείο φοίτησής τους. Επιπλέον, φάνηκε πιο ευχάριστο και 

ελκυστικό δίχως να υπολείπεται σε αξιοπιστία και κατανόηση, ανταποκρινόμενο έτσι 

πλήρως στην αρχική στοχοθεσία. Το εγχείρημα, πιστεύουμε να αποτελέσει έμπνευση 

για μελλοντική υλοποίηση προηγμένων εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών λογισμικών στο 

νεοσύστατο πεδίο της πρώιμης ανίχνευσης και το ευρύ των Μαθησιακών Δυσκολιών. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Πρώιμη Ανίχνευση, ΤΠΕ, Λογισμικό. 
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Abstract 

 

The multidimensional term 'Learning Difficulties' consists of the description of 

a heterogeneous group of disorders manifesting within a school context with significant 

deficits in the acquisition and utilization of abilities in listening, speaking, reading, 

writing, thinking or mathematical competence. Their detection, diagnosis and learning 

assessment has recently been argued that it can be started at an earlier age, before the 

pupil is introduced to primary education, where are clearly observed. Through ‘Early 

Detection’, it is given to all those involved in the educational process the ability to 

assess the level and rate of a child’s development in a variety of learning areas, in order 

to achieve an early and effective intervention. The contribution of Information and 

Communication Technologies (ICT) in this field for pupils with special education 

difficulties is considered highly significant, but the relative lack of early detection tools 

points the crucial necessity for designing valid and effective similar instruments. In the 

light of the foregoing, the aim of the current research attempt was firstly the 

development of educational software to investigate the performance of infants in the 

second grade of kindergarten in the fields of memory sequences and grapho-

phonological awareness and on the other hand its evaluation through the use of the 

print, weighted diagnostic tool 'Athena Test'. Both were applied to N=20 students from 

private and public nursery schools in the prefecture of Ioannina. The results showed 

higher functionality of the 'AngellEv' software, due to less time needed for completing 

the tests and the overall better performance during its administration, with a statistically 

significant difference in the performance of the children depending on their school type. 

In addition, it appeared more enjoyable and attractive with no lack of credibility and 

understanding, thus fully meeting the original targeting. The project, we believe to act 

as an inspiration for future implementation of advanced educational software in the 

newly - established field of Early Detection and the wide of Learning Difficulties. 

 

 

Keywords: Learning Difficulties, Early Detection, ICT, Software. 
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Εισαγωγή 
 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν ένα γενικό όρο που αναφέρεται σε μια 

ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες 

στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, 

συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας (Παντελιάδου, 2009). Η μαθησιακή 

αξιολόγηση των παιδιών μπορεί να ξεκινήσει από την προσχολική ηλικία, πριν την 

εισαγωγή του παιδιού στο σχολικό χώρο. Μέσω της πρώιμης ανίχνευσης, δίνεται στους 

εμπλεκόμενους στην μαθησιακή διαδικασία η δυνατότητα να αξιολογηθούν, το επίπεδο 

και ο ρυθμός ανάπτυξης του παιδιού σε διάφορους τομείς. Με αυτόν τον τρόπο 

μπορούν να διακριθούν παιδιά που, ενδεχομένως, να παρουσιάσουν ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση. Η ρόλος της πρώιμης 

ανίχνευσης όπως και παρέμβασης συνυπολογίζοντας και την άμεση και καίρια επιρροή 

της προσχολικής ηλικίας στην κοινωνική και μαθησιακή συμπεριφορά των παιδιών 

αποτελεί «παράθυρο ευκαιρίας» (Stormont, Espinosa, Knipping, and  McCarthen, 

2003). 

Θα μπορούσε λοιπόν να χαρακτηριστεί απόλυτα επιτακτική η ανάγκη για 

έγκυρα και αποτελεσματικά εργαλεία εντοπισμού μαθητών με μαθησιακά προβλήματα 

σε πρώιμο στάδιο. Η συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διάγνωση και αντιμετώπιση των ατόμων με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες τα τελευταία χρόνια διαδραματίζουν έναν πρωταγωνιστικό 

ρόλο. Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση βοηθούν στην απόκτηση της γνώσης, στην 

εξατομικευμένη διδασκαλία καθώς και στην αυτόνομη διδασκαλία και εκπαίδευση 

(Νικολοπούλου, 2008).  

Οι ΤΠΕ προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες και εκπαιδευτικές ευκαιρίες, 

στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μέσω διαφόρων λογισμικών 

προγραμμάτων - δοκιμασιών, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων σχετιζόμενων 

κυρίως με την επίδοση στο λόγο, γραπτό και προφορικό όπως επίσης και στην οπτική 

και ακουστική αντίληψη. Η επιλογή των δοκιμασιών βασίζεται σε ευρήματα από τη 

διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία περί συνάφειας γνωστικών και αντιληπτικών δεικτών 

με την ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών. Συγκεκριμένα, μέσω αρκετών λογισμικών που 

έχουν αναπτυχθεί και αξιολογηθεί στον Ελλαδικό χώρο παρέχεται η  δυνατότητα 

εντοπισμού των παιδιών που παρουσιάζουν ελλείψεις σε κάποιες θεμελιακές 

δεξιότητες, όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα και αξιόπιστα, και αποτελούν προτεραιότητα 



14 
 

για το εκπαιδευτικό σύστημα. Στόχος των διαδικασιών ανίχνευσης είναι να 

εντοπιστούν μαθητές που εμφανίζουν μη διαγνωσμένες διαταραχές ή που 

παρουσιάζουν παράγοντες προδιάθεσης ή/και επικινδυνότητας να αναπτύξουν 

μαθησιακές δυσκολίες. 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας παρότι τονίζεται η αναγκαιότητα της 

πρώιμης ανίχνευσης σε επίπεδο μαθησιακών δυσκολιών στην προσχολική ηλικία, 

εντούτοις παρατηρείται μια σχετική ένδεια σε εκπαιδευτικά λογισμικά που να 

ικανοποιεί την παραπάνω αναγκαιότητα. Επομένως, βασικός στόχος της δεδομένης 

διπλωματικής απόπειρας ήταν η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού το οποίο 

αποπειράται να διερευνήσει την επίδοση  νηπίων που φοιτούν στην δεύτερη τάξη του 

νηπιαγωγείου στους τομείς της μνήμη ακολουθιών και της γραφο-φωνολογικής επίγνωσης. 

Συνδυαστικά και με σκοπό την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού 

χρησιμοποιήθηκε και το έντυπο διαγνωστικό εργαλείο «Αθηνά Τεστ» σε δείγμα που 

συλλέχθηκε από ιδιωτικά και δημόσια νηπιαγωγεία του Νομού Ιωαννίνων.  
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Κεφάλαιο 1ο – Μαθησιακές Δυσκολίες 
 

1.1 Διασαφήνιση του όρου «μαθησιακές δυσκολίες»  

 

1.1.1 Γενικά για τον ορισμό 

 

Η πρώτη χρήση του όρου «Μαθησιακές Δυσκολίες» πραγματοποιήθηκε από 

τον Samuel Kirk το 1963 και μέχρι σήμερα έχει προκύψει μια πληθώρα ορισμών για 

την ανάδειξη της φύσης των μαθησιακών δυσκολιών (Παντελιάδου, 2009). Οι 

μαθησιακές δυσκολίες αναγνωρίστηκαν σαν μία κατηγορία διαταραχών από τον Kirk, 

όπως προαναφέρθηκε και αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία της ειδικής 

εκπαίδευσης. Μεγάλος αριθμός μαθητών και μαθητριών αντιμετωπίζουν διαφορετικού 

είδους και έντασης δυσκολίες σε μαθησιακό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο, 

γεγονός που οφείλεται τόσο στην πολύπλοκη φύση των μαθησιακών δυσκολιών όσο 

και στην επιτυχή ή μη ανταπόκριση των μαθητών στη διδασκαλία που τους παρέχεται 

(Πλωμαρίτου, 2010).  

Σε ένα ευρύτερο φάσμα και παρακάμπτοντας για λίγο το πεδίο των ίδιων των 

μαθησιακών δυσκολιών ας μας επιτραπεί η παράθεση κάποιων βασικών αρχών της 

έννοιας του ορισμού γενικά. Η ύπαρξη και ο ορισμός μιας οποιαδήποτε διαταραχής 

προϋποθέτουν τη διακριτή ορολογία, τα χαρακτηριστικά που μπορούν να εντοπιστούν 

εύκολα, τη σαφή πρόγνωση και τέλος, την πρόβλεψη σε σχέση με τα αποτελέσματα 

της παρέμβασης (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου, Μπίμπου, 2010). Εξειδικεύοντας τώρα 

στο πεδίο διερεύνησης μας, αυτόν των μαθησιακών δυσκολιών, αξίζει να σημειωθούν 

μερικά κοινά σημεία των ορισμών που έχουν δοθεί κατά καιρούς. Τα σημεία αυτά είναι 

τα ακόλουθα: α) οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε μία ανομοιογενή ομάδα 

ατόμων, β) οι μαθησιακές δυσκολίες είναι εγγενείς στο άτομο, γ) οι μαθησιακές 

δυσκολίες συνοδεύουν το άτομο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, δ) οι απρόσμενες 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει το άτομο δεν μπορούν να εξηγηθούν από το νοητικό 

δυναμικό του και ε) οι μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι συνέπεια νοητικής υστέρησης 

ή και άλλης σοβαρής ψυχολογικής διαταραχής (Πλωμαρίτου, 2010). 
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1.1.2 Έννοια και ορισμός 

 

Ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» είναι γενικός και χρησιμοποιείται για να 

χαρακτηρίσει τις όποιες δυσκολίες μάθησης ανεξάρτητα από τις αιτίες. (Κρόκου, 

2007). Ο όρος αυτός υιοθετήθηκε από τους Αγγλοσάξονες οι οποίοι αναφέρονται σ’ 

αυτήν την ομάδα παιδιών χρησιμοποιώντας τους όρους Specific Learning Difficulties 

(Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες), Learning Disabilities ή Learning Disorders 

(Μαθησιακή Ανικανότητα ή Μαθησιακές Διαταραχές, αντίστοιχα), ενώ, στην 

Αμερική, αποφάσισαν να χρησιμοποιούν τον πιο φιλικό όρο Learning Differences 

Differences (Μαθησιακές Διαφορές/Ιδιαιτερότητες) (Λιβανίου, 2004). Λέγοντας 

μαθησιακές δυσκολίες, εννοούμε τις ειδικές εκείνες διαταραχές που παρουσιάζουν τα 

παιδιά σε μία ή περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές λειτουργίες, και που είναι 

απαραίτητες για την κατανόηση και τη χρήση του γραπτού ή προφορικού λόγου. 

(Αναγνωστοπούλου, 2008). Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν αποτελούν μια 

ομοιογενή ομάδα με κοινές εκδηλώσεις και χαρακτηριστικά αλλά έναν ετερογενή 

πληθυσμό πολυκαθοριζόμενο αιτιολογικά (Μιχελογιάννης & Τζενάκη, 2000). Η 

ανομοιογένεια αυτή εκδηλώνεται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση 

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

ικανοτήτων (Τρίγκα, 2010). 

Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται ταυτόχρονα με χαμηλή 

νοημοσύνη, με οργανικούς, αισθητηριακούς ή ψυχολογικούς παράγοντες, με ειδικές 

διαταραχές της ανάπτυξης· μπορεί, επίσης, να παρατηρούνται σε δυσμενείς 

οικογενειακές, κοινωνικές ή πολιτισμικές συνθήκες, όπως είναι η πολιτισμική 

αποστέρηση, η διγλωσσία, οι κακές συνθήκες διαβίωσης κ.ά. ή κάποιες φορές μπορεί 

να συνδέονται αιτιολογικά με το ίδιο το σχολείο, τη μαθησιακή διαδικασία ή με τον 

ίδιο τον εκπαιδευτικό, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και στις 

προσδοκίες του μαθητή· όμως, οι δυσκολίες αυτές δε θεωρούνται αποτέλεσμα των 

προαναφερθέντων συνθηκών ή επιρροών (Cole & Cole, 2002). Πρόκειται για 

δυσκολίες απροσδόκητες, μη αναμενόμενες, καθώς το άτομο, θεωρητικά, διαθέτει τις 

βασικές δεξιότητες για την κατάκτηση των προς μάθηση αντικειμένων μέσα στα 

πλαίσια των γενικότερων επιδόσεών του σε άλλους γνωστικούς τομείς. Οι δυσκολίες 

αυτές είναι μόνιμες, επιμένουν και ταλαιπωρούν το άτομο παρά τους πιθανούς 

υποβοηθητικούς χειρισμούς του περιβάλλοντος (Κρόκου, 2007). 
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Επίσης ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες», αντιθέτως, δεν περιλαμβάνει παιδιά 

που παρουσιάζουν μαθησιακά προβλήματα, ως αποτέλεσμα, κυρίως, οπτικών, 

ακουστικών ή κινητικών μειονεξιών, νοητικής υστέρησης, συναισθηματικής 

διαταραχής ή πολιτισμικά μειονεκτικού περιβάλλοντος (Bender, 2004). Αξίζει επίσης 

να αναφερθεί ότι ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» έχει αντικατασταθεί στο 

διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM – V από την πιο συγκεκριμένη διαγνωστική κατηγορία 

των «Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών» (American Psychiatric Association, 2015). 

Επιπρόσθετα, στην τελευταία ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών και διαταραχών 

συμπεριφοράς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) σύμφωνα με το ICD – 10, 

οι μαθησιακές δυσκολίες ορίζονται ως ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών 

ικανοτήτων, στις οποίες οι φυσιολογικοί τύποι πρόσκτησης των μαθησιακών 

ικανοτήτων διαταράσσονται στα πρώιμα στάδια της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης 

(Αναγνωστόπουλος, Σίνη, 2005). Ο όρος Learning Disabilities που επινοήθηκε και 

προτάθηκε από τον αμερικανό Samuel Kirk, το 1963, έγινε αμέσως αποδεκτός, γιατί 

ήταν γενικός, περιγραφικός, χωρίς να αναφέρεται σε πιθανή αιτιολογία. Σήμερα, οι 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως τις καθορίζει η National Joint Committee on 

Learning Disabilities (NJCLD) στις ΗΠΑ, είναι ένα σύνολο διαταραχών που 

εκδηλώνονται σε μία ή περισσότερες από τις βασικές λειτουργίες που αφορούν την 

αντίληψη ή χρήση του λόγου, γραπτού ή προφορικού, οι οποίες με τη σειρά τους 

επηρεάζουν και τις βασικές σχολικές δεξιότητες. Τα άτομα που εκδηλώνουν τέτοιου 

είδους διαταραχές παρουσιάζουν ατέλειες στο διάβασμα, στην ομιλία, στη γραφή, στο 

συλλαβισμό/ορθογραφία ή στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων, δυσκολίες στην 

κινητική δεξιότητα και δυσχέρειες στην ενδοπροσωπική ή διαπροσωπική προσαρμογή 

(Κρόκου, 2007 ˙ Παντελιάδου, 2009). 

Οι διάφοροι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς, χωρίς, βέβαια να 

λύσουν οριστικά το πρόβλημα της ορολογίας, προσαρμόστηκαν στις θεωρίες και το 

πλαίσιο αυτών που τις διατύπωσαν. Λόγω της φύσης των μαθησιακών δυσκολιών, οι 

ειδικοί που ασχολούνται μ’ αυτές προέρχονται από διάφορες επιστήμες, όπως αυτές 

της ψυχολογίας, της νευρολογίας, της ψυχιατρικής, της εκπαίδευσης, της παθολογίας 

του λόγου και της ομιλίας, κ.λπ. Καθεμιά απ’ αυτές τις επιστήμες εστιάζει σε 

διαφορετικές όψεις των μαθησιακών δυσκολιών, με αποτέλεσμα τη διατύπωση 

ποικίλων θεωριών, συχνά διαμετρικά αντίθετων μεταξύ τους, σ’ ό,τι αφορά την 

αιτιολογία, τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπισή τους. Ακόμα και σήμερα 

δεν υπάρχει επαγγελματική ομοφωνία σε διεθνή κλίμακα πάνω στο θέμα του ορισμού, 
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της φύσης, της αιτιολογίας, και της αντιμετώπισης του προβλήματος. Απ’ όλους τους 

τομείς της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης ο τομέας αυτός είναι ο πιο πολύπλοκος 

από πλευράς συμπτωματολογίας, αλλά και ορισμού. Μέχρι σήμερα έχουν 

χρησιμοποιηθεί πάνω από σαράντα (40) ορισμοί για τον καθορισμό των παιδιών με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και για τα εκπαιδευτικά και θεραπευτικά 

προγράμματα που έχουν κατά καιρούς καταρτιστεί γι’ αυτά τα παιδιά (Τρίγκα, 2010). 

Ενδεικτικά, θα ακολουθήσουν μερικοί από αυτούς. 

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί τον όρο «Μαθησιακές Δυσκολίες» πρώτος τον 

εισήγαγε ο Samuel Kirk το 1963. Το 1968 ο ορισμός προτάθηκε από την Εθνική 

Συμβουλευτική Επιτροπή των ΗΠΑ υπό την εποπτεία του Kirk και ενσωματώθηκε από 

το Κογκρέσο στο νόμο για την εκπαίδευση όλων των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ο 

Kirk, λοιπόν, ορίζει τις μαθησιακές δυσκολίες με τον εξής τρόπο:  

«Τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης παρουσιάζουν κάποια διαταραχή σε μία ή 

περισσότερες από τις βασικές διαδικασίες που αναφέρονται στην κατανόηση και χρήση 

του γραπτού και προφορικού λόγου. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει περιπτώσεις, όπως 

η ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, η δυσλεξία, η δυσφασία, η δυσαριθμησία, κ.λπ. Οι 

καταστάσεις αυτές δεν οφείλονται σε αισθητηριακές βλάβες εμφανείς, σε νοητική 

καθυστέρηση, σε σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές ή τέλος σε ανεπαρκείς 

κοινωνικές συνθήκες». O Kirk καταλήγει ότι «τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

παρουσιάζουν μια εξελικτική ανομοιογένεια στις ψυχολογικές τους λειτουργίες, η οποία 

περιορίζει τη μάθηση σε τέτοιο βαθμό, ώστε να χρειάζονται κατάλληλο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, για να καλύψουν τις εκπαιδευτικές και διδακτικές τους ανάγκες» 

(Αθανασιάδη, 2001˙ Παντελιάδου, 2009 ˙Τρίγκα, 2010). Από το 1965 και μετά στο 

ίδιο πνεύμα διατυπώθηκαν διάφοροι ορισμοί με πιο γνωστό αυτόν του Kirk, ο οποίος 

υιοθετήθηκε από το National Advisor Committee on Handicapped Children το 1967.  

Ένας από τους πρώτους πιο κοινά αποδεκτούς ορισμούς που στοιχεία του έχουν 

ενσωματωθεί σε όλους τους μεταγενέστερους, είναι αυτός που διατυπώθηκε από την 

Bateman το 1965. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό:  

«Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι εκείνα που παρουσιάζουν μια 

παιδαγωγικά σημαντική διακύμανση ανάμεσα στο νοητικό τους δυναμικό και στο 

πραγματικό επίπεδο επίδοσης, η οποία συνδέεται με βασικές διαταραχές στη μαθησιακή 

διαδικασία. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να οφείλονται, όχι όμως απαραίτητα, σε εμφανή 

δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Δεν μπορεί να αποδοθούν 
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δευτερογενώς σε νοητική καθυστέρηση, εκπαιδευτική ή πολιτισμική αποστέρηση, 

σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές ή αισθητηριακές βλάβες» (Τρίγκα, 2010).  

Το 1987, η Εθνική Επιτροπή για τις μαθησιακές δυσκολίες των ΗΠΑ (National 

Joint Committee on Learning Disabilities), ύστερα από εξάχρονη διεπιστημονική 

έρευνα και μελέτη κατέληξε σ’ έναν ορισμό στον οποίο επιχειρήθηκε να συγκεραστούν 

στοιχεία των προηγούμενων ορισμών και απόψεων που έχει δοθεί από τον Hammill 

και ο οποίος τείνει να γίνει γενικά αποδεκτός από την επιστημονική κοινότητα και 

είναι:  

«Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια 

ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με 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 (ΚΝΣ) και μπορεί να 

υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, 

κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις 

μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δε συνιστούν από μόνα τους μαθησιακές δυσκολίες. Αν και 

οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας 

(π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή 

με εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές διαφορές, η ανεπαρκής ή ακατάλληλη 

διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων» 

(Παντελιάδου, 2009˙ Πλωμαρίτου, 2010˙ Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου, Μπίμπου, 2010˙ 

Τρίγκα, 2010).  

Αυτός ο ορισμός τονίζει το γεγονός ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα στην οποία μπορούν να συμπεριληφθούν και τα 

παιδιά με ΔΕΠ – Υ, με δυσλεξία και με ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία. Κύριο 

χαρακτηριστικό των παιδιών αυτών είναι η ασυμφωνία στην εξέλιξη των επιμέρους 

ικανοτήτων. Το National Joint Committee έκανε επιπλέον τις ακόλουθες επισημάνσεις: 

 Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες έχουν επιπλέον προβλήματα στην 

αυτορρύθμιση, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στην κοινωνική αντίληψη και 

αλληλεπίδραση.  

 Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ο όρος άτομα και όχι παιδιά για να 

δηλωθεί η αναπτυξιακή φύση των δυσκολιών από την προσχολική ηλικία μέχρι 

την ενήλικη ζωή.  
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 Σχετικά με την αιτιολογία, επισημαίνεται η δυσλειτουργία στο Κεντρικό 

Νευρικό Σύστημα που επηρεάζει διεργασίες εκμάθησης και χρήσης 

πληροφοριών.  

 Τέλος, τονίζεται ότι οι μαθησιακές δυσκολίες δεν πρέπει να ταυτίζονται με τις 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί όμως να συνυπάρχουν μ’ αυτές 

(Παντελιάδου, 2009˙ Τρίγκα, 2010).  

Αργότερα, ο ορισμός ο οποίος έχει ενσωματωθεί στη Συνθήκη για την 

Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρίες των ΗΠΑ, IDEA είναι περισσότερο περιγραφικός 

και δεν κάνει αναφορές σε αιτιολογικούς παράγοντες. Σύμφωνα μ’ αυτόν:  

«Οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε διαταραχές σε μία ή περισσότερες από 

τις βασικές ψυχολογικές διεργασίες που εμπεριέχονται στη χρήση του προφορικού ή 

γραπτού λόγου, οι οποίες έχουν ως συνέπεια την ατελή ικανότητα ακουστικής αντίληψης, 

σκέψης, λόγου, ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας, μαθηματικών ικανοτήτων. Ο όρος 

περιλαμβάνει περιπτώσεις όπως αντιληπτική ανεπάρκεια, εγκεφαλική βλάβη, ελάχιστη 

εγκεφαλική δυσλειτουργία, δυσλεξία και αναπτυξιακή αφασία. Στον όρο δεν 

εμπεριέχονται περιπτώσεις παιδιών των οποίων το πρόβλημα είναι αποτέλεσμα οπτικής, 

ακουστικής ή κινητικής ανεπάρκειας, νοητικής καθυστέρησης ή προέρχονται από 

δυσμενείς περιβαλλοντικές, πολιτισμικές ή οικονομικές συνθήκες» (Τρίγκα, 2010).  

Ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» υποδεικνύει ότι, σε ορισμένους τουλάχιστον 

τομείς, οι σχολικές επιδόσεις του παιδιού δεν είναι ανάλογες των νοητικών τους 

ικανοτήτων. Οι περισσότερες προσπάθειες βελτίωσης του ορισμού στη σχετική 

βιβλιογραφία καταλήγουν σχεδόν πάντα στη δημιουργία ορισμών «δι’ αποκλεισμού». 

Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι οι μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορεί να σχετίζονται 

με αισθητηριακά προβλήματα (όπως ακοής και όρασης) ή με χαμηλή νοημοσύνη και 

δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα δυσμενών περιβαλλοντικών επιδράσεων. Θα πρέπει να 

ξεχωριστούν από τους ψυχολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που οδηγούν 

στη σχολική αποτυχία, αν και συχνά όλοι αυτοί συνυπάρχουν και αλληλοεπηρεάζονται 

(Κάκουρος, Μανιαδάκη, 2006). Εν κατακλείδι αυτό που θα μπορούσαμε να 

σημειώσουμε για όλους τους ορισμούς είναι ότι τα κοινά τους στοιχεία αποτελούνται 

από την ασυμμετρία ή ανισομέρεια μεταξύ των ικανοτήτων των ατόμων καθώς και από 

τη διακύμανση ή ασυμβατότητα μεταξύ ικανότητας και επίδοσης (Lerner, 2003). 
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Η έννοια των Μαθησιακών Δυσκολιών, διατυπώθηκε και διαμορφώθηκε μέσω 

δύο διαφορετικών τάσεων. Η μία είναι αυτή της Ιατροκεντρικής  και η άλλη είναι αυτή 

της Παιδαγωγικοκεντρικής. 

 

1.1.3 Παιδαγωγικοκεντρική τάση  

 

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τις μαθησιακές δυσκολίες ως μία υποομάδα χαμηλής 

επίδοσης όπου απαιτούνται ειδικές παιδαγωγικές υπηρεσίες με πιο σύγχρονες 

μεθόδους διδασκαλίας. Τέτοιοι μέθοδοι μπορεί να είναι ο βιωματικός τρόπος 

προσέγγισης των διδακτικών αντικειμένων, η ομαδοσυνεργατική μάθηση αλλά και η 

διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράμματος. Έτσι καλούνται να αξιολογήσουν την 

επίδοση των μαθητών αλλά και την ανταπόκριση στην ήδη παρεχόμενη διδασκαλία 

(MacMillan & Siperstein, 2002˙ Τζουριάδου, 2011). Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτής της 

διαδικασίας ήταν να γίνει μία υπεργενίκευση του όρου και την άμεση ταύτιση των 

μαθησιακών δυσκολιών με τη χαμηλή επίδοση. 

Ο τρόπος αξιολόγησης που προτείνουν οι εκπαιδευτικοί είναι η μέθοδος της 

‘παρατήρησης’ της επίδοσης των μαθητών στο αναλυτικό πρόγραμμα για μία συνεχή 

εικόνα της επίδοσης. Σκοπός αυτής της αξιολόγησης ήταν να μπορέσουν οι 

εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τους μαθητές τους με πρασαρμοσμένα παιδαγωγικά 

προγράμματα που θα βελτίωναν βασικές δεξιότητες ανάγνωσης, ορθογραφίας και 

γραπτής έκφρασης. Γεγονός που έχει υποστηριχθεί από τους εκπροσώπους της 

παιδαγωγικής. Πιο συγκεκριμένα θεωρούν ότι οι μαθητές με σχολικές δυσκολίες 

μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος του 

σχολείου αρκεί να χρησιμοποιούνται διαφορετικές διδακτικές μεθοδολογίες από τους 

παιδαγωγούς (Wade & Moore, 1992). 

Αυτός είναι και ο προβαλλόμενος στόχος για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, 

αφού σύγχρονες έρευνες προτείνουν την δημιουργία προγραμμάτων παρέμβασης στο 

γενικό σχολείο έτσι ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις κοινωνικές, 

γνωστικές και συναισθηματικές ανάγκες των ατόμων με ΜΔ, οδηγούμενοι στη σχολική 

επιτυχία (Lane, Oakes & Menzies, 2010). 

Ως επικριτής όμως της τάσης αυτής έρχεται ο Mckinney το 1983, όπου 

επισημαίνει ότι η αξιολόγηση αυτή των παιδαγωγών, εστιάζει περισσότερο στη 

σχολική υποεπίδοση, παρακάμπτοντας την παράμετρο των ανεπαρκειών που 

χαρακτηρίζει τις μαθησιακές δυσκολίες, γεγονός που οδηγεί στην υπερδιάγνωση των 
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μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί 

βασιζόμενοι στις υποκειμενικές τους κρίσεις εντάσσουν στην ομάδα των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες, σύμφωνα με κριτήρια που έχουν ορίσει οι ίδιοι. Έτσι παρέχουν 

βοήθεια στους μαθητές αυτούς, με πρακτικές που θεωρούν οι ίδιοι κατάλληλες.  

 

1.1.4 Ιατροκεντρική τάση  

 

Οι νευροεπιστήμονες προσπαθούν από μεριάς τους να ανιχνεύσουν τη σχέση 

των μαθησιακών δυσκολιών με τις νευρολογικές ανεπάρκειες ή με τους παράγοντες 

κληρονομικότητας (Τζουριάδου, 2011) με πιο συνήθη τύπο δυσκολίας την ανάγνωση. 

Οι ψυχολόγοι από την άλλη προσπαθούν να αντιδιαστείλουν τις μαθησιακές δυσκολίες 

με τις διαταραχές λόγου, έτσι ώστε οι ΜΔ να αποτελέσουν είτε μία ομάδα με δυσκολίες 

στις ψυχολογικές διεργασίες της ανάγνωσης έχοντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είτε μία 

ειδική διαταραχή με προβλήματα λόγου. 

Έτσι μετά από έρευνες οι ψυχολόγοι διοργάνωσαν εξειδικευμένα 

προγράμματα, υποστηριζόμενα στις αλληλεπιδράσεις γλωσσικής και γνωστικής 

επάρκειας/αντιμετώπισης σύμφωνα πάντα με τις χαμηλές επιδόσεις που έχουν οι 

μαθητές πάνω στο αναλυτικό πρόγραμμα και τη διδασκαλία τους στη γενική τάξη 

(Τζουριάδου, 2011). 

Οι δύο όμως αυτές τάσεις λόγω της πολυπλοκότητας των Μαθησιακών 

Δυσκολιών δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτό ορισμό τους. Και τούτο 

γιατί τα τυπικά χαρακτηριστικά και συμπτώματα δεν μπορούν να γίνουν σαφή. Κοινή 

συνισταμένη της έννοιας αυτής αποτελεί αν μη τι άλλο η χαμηλή επίδοση των παιδιών 

με μαθησιακές δυσκολίες. Έτσι με τον όρο αυτόν κωδικοποιούμε κάθε πρόβλημα που 

εμφανίζεται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και επηρεάζει την επίδοση, τη μάθηση 

αλλά και τη συμπεριφορά. 

Οι μαθησιακές δυσκολίες κάνουν λόγο για μία ομάδα παιδιών όπου οι 

μαθησιακές τους δεξιότητες βρίσκονται στο κατώτερο επίπεδο αλλά η νοημοσύνη τους 

βρίσκεται στο ανώτερο ή μέσο επίπεδο κατανομής της. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα 

και από κλινικές και παιδαγωγικές παρατηρήσεις χαρακτηρίζονται από μία σημαντική 

ανεπάρκεια στην διαδικασία μάθησης και στην επίδοση (Kavale, 1983). Η εικόνα 

αυτών των παιδιών τα περιγράφει ως παιδιά χωρίς νοητικές ανεπάρκειες, σύμφωνα με 

την αξιολόγηση των test νοημοσύνης, χωρίς δυσκολίες στα γνωστικά επιτεύγματα 

αλλά με έκδηλες δυσκολίες στα μαθησιακά επιτεύγματα. Τα χαρακτηριστικά της 
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προσωπικότητας τους που συνδέονται με την ελάχιστη εγκεφαλική τους δυσλειτουργία 

όπως για παράδειγμα η αποσπασματικότητα στη σκέψη τους, εμμονή, διάσπαση κλπ 

είναι αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν μπορούν να φτάσουν σε ένα ανώτερο συλλογισμό 

καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάσυρσης των γνωστικών στρατηγικών (Rutter, 

1994). 

Καθώς όμως η κάθε περίπτωση παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες έχει 

διαφορετική έκβαση μπορεί να καλύψει πολλά πιθανά αίτια, διαφορετική 

συμπτωματολογία και κατά συνέπεια διαφοροποιημένες θεραπείες. Μπορούν όμως να 

κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις διαφορετικές: α) δυσκολίες στο γραπτό λόγο β) 

δυσκολίες στην ομιλία γ) δυσκολίες στο λογικομαθηματικό τρόπο σκέψης και δ) 

δυσκολίες σε διάφορους μαθησιακούς τομείς. Τέλος στον ειδικό τύπο των μαθησιακών 

διαταραχών ταξινομείται η δυσλεξία, αφορώντας μόνο τη διαταραχή του γραπτού 

λόγου. 

Οι διαταραχές αυτές παρουσιάζονται εγγενείς στο άτομο προερχόμενες από 

δυσλειτουργίες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος που συνήθως συνοδεύουν το 

άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Οι δυσκολίες αυτές χωρίζονται για 

πρακτικούς λόγους σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) τις ειδικές και β)) τις μη ειδικές. Πιο 

συγκεκριμένα οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορούν να αποδοθούν σε κανένα 

οργανικό, εκπαιδευτικό ή περιβαλλοντικό αίτιο (συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας 

και άλλες διαταραχές δυσλεκτικού τύπου). Οι μη ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν 

οργανική αιτιολογία αλλά και περιβαλλοντικά αίτια όπως για παράδειγμα η χαμηλή 

σχολική επίδοση, η χαμηλή νοημοσύνη κ.α. 
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1.1.5 Συχνότητα και αιτιολογία των μαθησιακών δυσκολιών 

 

Όσον αφορά τη συχνότητα των μαθησιακών δυσκολιών, έχει υποστηριχθεί ότι 

περίπου το 20-25% του πληθυσμού φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία σε 

κάποιο τομέα ή σε κάποιο αντικείμενο της μάθησης. Οι δυσκολίες αυτές συνήθως 

διαφέρουν ως προς τη φύση, την αιτιολογία, την ένταση, τα συμπτώματα και τις 

επιπτώσεις. Το ποσοστό των μαθησιακών δυσκολιών θεωρείται ότι κατανέμεται 

ανισομερώς μεταξύ των δύο φύλων, δεδομένου ότι, συγκριτικά, περισσότερα αγόρια 

σε σχέση με τα κορίτσια φαίνεται να παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες και 

ιδιαίτερα δυσκολίες που έχουν σχέση με τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, με 

τη συμπεριφορά και με τη μάθηση της γλώσσας, όπως δυσκολίες στον προφορικό λόγο, 

δυσλεξία κ.ά. (Πόρποδας, 2003). 

Στην προσπάθεια προσδιορισμού των αιτιών των μαθησιακών δυσκολιών, το 

βασικό αίτιο των προβλημάτων αυτών αποδίδεται στη δυσλειτουργία του κεντρικού 

νευρικού συστήματος. Οι παράγοντες που προκαλούν τη δυσλειτουργία αυτή είναι 

βιολογικοί, κληρονομικοί, αλλά και άλλοι που επιδρούν κατά την προγεννητική, 

γεννητική και μεταγεννητική περίοδο (Πόρποδας, 2003). Οι παράγοντες που 

προκαλούν τη δυσλειτουργία αυτή είναι προδιαθεσικοί, γενετικοί, νευροβιολογικοί και 

γνωσιακοί (Κωτσοπούλου, 2006). 

Οι μαθησιακές διαταραχές μπορεί να αφορούν παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας 

και ευφυΐας. Δεν οφείλονται πρωτογενώς σε προβλήματα ακοής, όρασης ή κίνησης, 

νοητικής καθυστέρησης, συγκινησιακής διαταραχής ή περιβαλλοντικής αποστέρησης. 

Προέρχονται: από α)γενετικές αλλοιώσεις, βιοχημικές ανωμαλίες και προ-γεννητικές 

καταστάσεις. β)Από περιγεννητικούς παράγοντες (εγκεφαλική κάκωση, ανοξία 

νεογνού, επιπλοκές στη γέννα, κ.ά.) και γ)από μεταγεννητικούς παράγοντες οι οποίοι 

προκαλούνται από μικροτραυματισμούς του παιδιού στο κεφάλι, από διάφορους 

όγκους και φλεγμονές στον εγκέφαλο, από την κακή διατροφή η οποία επιφέρει 

επιβράδυνση στην ανάπτυξη των νοητικών λειτουργιών, από ασθένειες που προκαλούν 

υψηλό πυρετό, από μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, σπασμούς, επιληψίες κ.ά. (Μήτσιου, 

2009). 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν οργανική αιτιολογία που είναι ενδογενής στο 

μαθητή. Αν και δεν έχουν διευκρινισθεί πλήρως οι αιτιακοί παράγοντες, ούτε ο 

μηχανισμός λειτουργίας τους, παρ’ όλα αυτά έχει γίνει σαφές πως εδράζονται σε 

δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η παραδοχή αυτή αποκλείει τη 
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δημιουργία Μαθησιακών Δυσκολιών μετά την είσοδο του μαθητή στο σχολείο και 

εξαιτίας της διδασκαλίας ή άλλων παραγόντων. 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες διαφοροποιούνται από άλλες καταστάσεις 

μειονεξίας, όπως οι αισθητηριακές βλάβες ή η νοητική καθυστέρηση και τα 

προβλήματα στη μάθηση που τις χαρακτηρίζουν. Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να 

λειτουργήσει ως «πυξίδα» για τη διαφορική διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών. 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες χαρακτηρίζονται από μια απρόσμενη απόκλιση 

μεταξύ του γνωστικού δυναμικού και της σχολικής επίδοσης του μαθητή. Η χρήση του 

κριτηρίου της απόκλισης για πολλά χρόνια, είναι ο αποκλειστικός σχεδόν τρόπος 

διάγνωσης των Μαθησιακών Δυσκολιών. Το κριτήριο αυτό που τέθηκε για να 

«ποσοτικοποιηθεί» η αποτυχία των παιδιών αυτής της ομάδας, μεταφράστηκε είτε σε 

απόκλιση του δείκτη νοημοσύνης από την επίδοση σε σταθμισμένες δοκιμασίες 

ακαδημαϊκού τύπου, είτε σε απόκλιση του λεκτικού από τον πρακτικό δείκτη 

νοημοσύνης (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007). 

Παρατηρείται λοιπόν από τα παραπάνω, ότι οι αιτίες των μαθησιακών 

δυσκολιών είναι μέχρι σήμερα ασαφείς. Συχνά αποδίδονται σε δυσλειτουργία των 

γνωσιακών διαδικασιών, ιδιοσυστασιακής και νευρολογικής αρχής. Δεδομένου ότι 

υπάρχει ετερογένεια των παιδιών με μαθησιακή δυσκολία, είναι πολύ πιθανό να 

ευθύνονται περισσότεροι του ενός μηχανισμοί για την εμφάνισή τους 

(Αναγνωστόπουλος, 2000). 

 

1.2 Η εξελικτική πορεία των Μαθησιακών Δυσκολιών 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι ΜΔ δεν είναι μια συγκεκριμένη διαταραχή ή ένα 

σύνδρομο, αλλά μια ετερογενής ομάδα προβλημάτων και χαρακτηριστικών. Καθώς το 

τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση στην εξελικτική φύση των μαθησιακών δυσκολιών 

από την προσχολική ηλικία μέχρι και την ενήλικη ζωή θεωρείται σκόπιμο να γίνει μια 

σύντομη περιγραφή των δυσκολιών αυτών, κυρίως λαμβάνοντος υπόψη τα 

χαρακτηριστικά με τα οποία εμφανίζονται στις διαφορετικές ηλικίες. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται συνοπτικά η εξελικτική πορεία των ειδικών μαθησι-

ακών δυσκολιών, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί μια πιο λεπτομερής ανάλυση των χαρα-

κτηριστικών με τα οποία αυτές εκδηλώνονται στις διάφορες ηλικίες: 
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Πίνακας 1: Η εξελικτική πορεία των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (Μπόντη, 2004) 

 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Οπτικο- - 

αντιληπτική 

λειτουργία 

 Οπτικο-αντιληπτικές διαταραχές. 

 Διαταραχές στο συντονισμό των 

κινήσεων.(οπτικοκινητικός 

συντονισμός). 

 Διάσπαση προσοχής με ή χωρίς 

Υπερκινητικότητα. 

 Ειδική δυσκολία της ανάγνωσης 

(δυσλεξία). 

 Ειδική δυσκολία στη γραφή (δυσγραφία). 

 Ειδική διαταραχή της ορθογραφίας 

(δυσορθογραφία). 

 Ειδική δυσκολία στα μαθηματικά 

(δυσαριθμησία). 

 Μικτή διαταραχή μαθησιακών 

ικανοτήτων. 

Ακουστικο- 

φωνητική 

λειτουργία 

 Διαταραχές του λόγου (προσληπτι-κού 

τύπου). 

 Διαταραχές του λόγου (εκφραστι-κού 

τύπου). 

 Δυσκολίες στην οργάνωση κα πα-

ραγωγή του αφηγηματικού λόγου. 

 Δυσκολίες στην κατανόηση, επεξεργασία 

και χρήση του προφορικού ή και του 

γραπτού λόγου. 

 Μορφοσυντακτικές δυσκολίες. 

 Δυσκολίες στην κατανόηση εννοιών.  

* Κατά την εφηβική ηλικία, οι μαθησιακές δυσκολίες που δεν έχουν αντιμετωπιστεί, συχνά οδηγούν σε 

γενικευμένη υποεπίδοση, άρνηση για το σχολείο, προβλήματα κοινωνικής συμπεριφοράς. χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ και στην ενήλικη ζωή του, μπορεί το άτομο 

με μαθησιακές δυσκολίες να συνεχίσει να αντιμετωπίζει προβλήματα στις διαπροσωπικές, κοινωνικές και 

επαγγελματικές του σχέσεις, χαμηλό αυτό- συναίσθημα, προβλήματα οργάνωσης και ψυχολογικά 

προβλήματα ή αγχώδεις διαταραχές, 

 

1.2.1 Προσχολική Ηλικία 

 

Οι ΕΜΔ συνήθως γίνονται εμφανείς στις πρώτες τάξεις του δημοτικού και η 

διάγνωση τους πραγματοποιείται από το τέλος της Β’ δημοτικού ή στη Γ΄ δημοτικού.   

Ωστόσο, από την προσχολική ακόμη ηλικία μπορούμε να παρατηρήσουμε κάποια 

στοιχεία που αποτελούν ενδείξεις ότι το παιδί μπορεί να παρουσιάσει αργότερα 

μαθησιακές δυσκολίες. Αν αυτές εντοπιστούν εγκαίρως και αντιμετωπιστούν 

κατάλληλα, μπορούμε να προλάβουμε τη σχολική αποτυχία και τα αρνητικά 

συναισθήματα που συχνά τη συνοδεύουν. Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του παιδιού 

τόσο πιο δύσκολη είναι η αντιμετώπιση των δυσκολιών του, τόσο στον μαθησιακό, 

όσο και στον ψυχολογικό τομέα. 

Με την εκκίνηση της μάθησης από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ανάπτυξης και 

κυρίως από τη στιγμή που το παιδί αρχίζει να αναπτύσσει και να κατανοεί τον 
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προφορικό λόγο, μπορεί να θεωρηθεί ότι τότε είναι πιθανό να αρχίσουν και οι 

δυσκολίες του ως προς την μάθηση. Ο ρυθμός βέβαια της ανάπτυξης στις πολύ νεαρές 

ηλικίες είναι τόσο ραγδαίος και απρόβλεπτος, που συχνά οι περισσότεροι ειδικοί είναι 

αρκετά επιφυλακτικοί στο να κατατάξουν ένα παιδί της προσχολικής ηλικίας στον 

πληθυσμό των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Συχνά οι δυσκολίες που εντοπίζονται 

κατά την προσχολική ηλικία, αναφέρονται ως «αναπτυξιακές διαταραχές» ή ως 

«καθυστερήσεις στην ανάπτυξη». 

Η έγκαιρη διάγνωση των δυσκολιών μάθησης. ομιλίας-λόγου και οι 

συναισθηματικές ή συμπεριφορικές δυσκολίες, δηλαδή ο εντοπισμός τους οπό την 

προσχολική ακόμη ηλικία και η άμεση αντιμετώπισή τους μέσα από κατάλληλα 

σχεδιασμένα προγράμματα παρέμβασης, θεωρείται πλέον ο καταλληλότερος τρόπος 

πρόληψης της μελλοντικής σχολικής αποτυχίας, αλλά και των αρνητικών 

συναισθημάτων και εμπειριών που συχνά τις συνοδεύουν (Τζουριάδου, 2001). Είναι 

πλέον σαφές ότι ένα παιδί που παρουσιάζει δύσκολες σε κάποιο από το επίπεδα της 

ανάπτυξής του κατά την προσχολική ηλικία βρίσκεται «σε επικίνδυνότητα» να 

παρουσιάσει μαθησιακές δυσκολίες κατά τη σχολική ηλικία οι οποίες θα το 

ακολουθούν τόσο στην εφηβική όσο και την ενήλικη ζωή του, εφόσον δεν 

αντιμετωπιστούν κατάλληλα και εγκαίρως. Συνεπώς, όσο νωρίτερα εντοπιστούν οι 

δυσκολίες, τόσο καλύτερη είναι και η πρόγνωση (Al-Yagon, 2003˙ Gredler, 2000˙ 

Μπόντη, 2004).  

Ανάμεσα στα κύρια χαρακτηριστικά «επικινδυνότητας» που συνήθως 

αναφέρονται στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, είναι οι διαταραχές ή καθυστερήσεις 

στην ομιλία και το λόγο, η ανεπαρκής κινητική ανάπτυξη, η φτωχή γνωστική ανάπτυξη 

και οι οπτικοαντιληπτικές διαταραχές (Huffman &Speer, 2000). Πιο συγκεκριμένα, 

κάποια από τα χαρακτηριστικά που μπορεί να παρουσιάσει ένα παιδί προσχολικής 

ηλικίας που βρίσκεται «σε επικινδυνότητα» να  παρουσιάσει Μαθησιακές Δυσκολίες 

κατά τη σχολική ηλικία, είναι τα εξής: α) καθυστέρηση λόγου και ομιλίας, β) δυσκολία 

εύρεσης κατάλληλου εκφραστικού λεξιλογίου, γ) δυσκολία αποστήθισης ποιημάτων 

και αναγνώρισης της ομοιοκαταληξίας, δ) ύπαρξη μικρή καθυστέρηση στην κινητική 

ανάπτυξη του παιδιού (καθυστέρηση στο βάδισμα, αδεξιότητα, δυσκολία στις λεπτές 

κινήσεις των δακτύλων), ε) δυσκολία συγκέντρωσης, στ) προβλήματα 

προσανατολισμού στο χώρο (για παράδειγμα χάνεται εύκολα σε οικεία μέρη), ζ) 

δυσκολία κατανόησης χωροχρονικών εννοιών(για παράδειγμα, έχει δυσκολία να 

τοποθετήσει απλά καθημερινά γεγονότα σε χρονολογική σειρά ή να κατανοήσει τις 
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έννοιες του «πριν» και του «μετά», συγχέει τις ημέρες, τους μήνες, τις εποχές, δεν 

μπορεί να μάθει την ώρα κλπ), η) δυσκολία ακολουθίας και επανάληψης ρυθμού, θ) 

δυσκολία ακολουθίας οδηγιών (Μπόντη, 2013). 

 

1.2.2 Σχολική Ηλικία 

 

Με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο, οι ΕΜΔ πλέον εκδηλώνονται μέσα από 

τα γνωστικά αντικείμενα της εκπαίδευσης, όπως είναι η ανάγνωση, η γραφή. η 

ορθογραφία, τα μαθηματικά κλπ. Πιο ειδικά, κοντά τη σχολική ηλικία, ένα παιδί με 

κάποιας μορφής ΜΔ μπορεί να παρουσίασα κάποιο οπό τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό (Παντελιάδου & Μπότσας. 2007): 

Στην ανάγνωση: Δυσκολεύεται να μάθει τα γράμματα και τις συλλαβές και να 

διαβάζει απλές λέξεις. Όταν διαβάζει, παραλείπει, προσθέτει, ή αντικαθιστά γράμματα, 

συλλαβές ή λέξεις, δυσκολεύεται να διαβάσει πολυσύλλαβες ή και σύνθετες λέξεις και 

λέξεις με συνδυασμούς, διστάζει ή «κομπιάζει», δεν έχει ρυθμό, διαβάζει αργά ή μη 

εκφραστικά, δυσκολεύεται να κατανοήσει και να αποδώσει προφορικά αυτό που 

διαβάζει κλπ. 

Στη γραφή: Παραλείπει, προσθέτει, ή αντικαθιστά γράμματα, συλλαβές ή 

λέξεις, αφήνει κενά, κάνει πολλές μουντζούρες και πολλά ορθογραφικά λάθη ακόμη 

και στις πιο απλές λέξεις, δεν κάνει ευανάγνωστα γράμματα, παραλείπει τόνους και 

σημεία στίξης, αργεί πολύ να γράψει κλπ. 

Στον προφορικό λόγο: Δυσκολεύεται να περιγράψει αυτά που σκέφτεται, δε 

βρίσκει τις κατάλληλες λέξεις, δυσκολεύεται να αφηγηθεί μια ιστορία με 

ολοκληρωμένη αλληλουχία. δεν μπορεί να οργανώσει τη σκέψη του. Οι δυσκολίες 

στην οργάνωση του προφορικού λόγου- έκφρασης, όπως είναι φυσικό, επηρεάζουν και 

την οργάνωση, επεξεργασία και παραγωγή του γραπτού λόγου-έκφρασης. 

Στα μαθηματικά: Δυσκολεύεται να μάθει τα αριθμητικά σύμβολα, να 

κατανοήσει τους αριθμούς και να εκτελέσει απλές αριθμητικές πράξεις, δυσκολεύεται 

να απομνημονεύσει την προπαίδεια, παρουσιάζει δυσκολίες στην οργάνωση του 

συλλογισμού για επίλυση προβλημάτων κλπ. 

Άλλα πιθανά συνοδά χαρακτηριστικά είναι: α)κινητική αδεξιότητα (π.χ. 

δυσκολεύεται στο ντύσιμο), β) δυσκολία προσανατολισμού στο χώρο και το χρόνο, γ) 

δυσκολία οργάνωσης της μελέτης του, λόγω έλλειψης στρατηγικών, δ) δυσκολία 
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ακολουθίας σύνθετων οδηγιών, χαμηλή αυτοεκτίμηση και δε δείχνει να έχει 

εμπιστοσύνη στις ικανότητές του, ε) προβλήματα συμπεριφοράς (Μπόντη, 2013). 

 

1.2.3 Εφηβική Ηλικία  

 

Κατά την εφηβική ηλικία, συνήθως παραμένουν κάποια «υπολειμματικά 

στοιχεία» των προγενέστερων μαθησιακών δυσκολιών στους επιμέρους μαθησιακούς 

τομείς, ενώ πιο έντονα είναι τα προβλήματα οργάνωσης της μελέτης και οι 

συναισθηματικές διαταραχές. Πιο συγκεκριμένα, ένα παιδί εφηβικής ηλικίας, το οποίο 

δεν έχει λάβει κάποιας μορφής παρέμβασης για την αντιμετώπιση των μαθησιακών του 

δυσκολιών σε μικρότερη ηλικία, είναι πιθανό να παρουσιάζει κάποια από τα εξής 

χαρακτηριστικά (Pyle & Vaughn, 2012): α) διαβάζει αργά και μη εκφραστικά, 

κομπιάζει, διστάζει όταν συναντά δύσκολες λέξεις ή φράσεις και δεν τηρεί τα σημεία 

στίξης. Εκδηλώνει έντονο άγχος όταν καλείται να διαβάσει φωναχτά, β) δυσκολεύεται 

να αποδώσει προφορικά ή και γραπτά ένα κείμενο που διαβάζει ή που έχει 

απομνημονεύσει, γ) κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη ακόμη και σε γνωστές λέξεις και 

τα γραπτά του είναι φτωχά σε δομή, εμφάνιση ή και περιεχόμενο, δ) δυσκολεύεται να 

μάθει και να εφαρμόσει τους κανόνες της γραμματικής και του συντακτικού, ε) 

δυσκολεύεται να λύσει προβλήματα αριθμητικής, να μάθει την προπαίδεια και συχνά 

κάνει λάθη στις πράξεις, στ)  αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην οργάνωση της 

καθημερινής του μελέτης, των δραστηριοτήτων του και στην οργάνωση του χώρου και 

του χρόνου του σε καθημερινό επίπεδο, ζ) δυσκολεύεται να συγκρατήσει σύνθετες 

πληροφορίες στη μνήμη ή να κατανοήσει περίπλοκες συντακτικές δομές στον 

προφορικό ή το γραπτό λόγο, η) δυσκολεύεται να προφέρει πολυσύλλαβες λέξεις, θ) 

παρουσιάζει διαταραχές χωρο-χρονικού προσανατολισμού, ι) έχει χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και εμπιστοσύνη στις ικανότητες του, κ) δείχνει να μαθαίνει παθητικά, 

δε φαίνεται να έχει κίνητρο για μάθηση και τέλος έχει φτωχές κοινωνικές δεξιότητες 

(Μπόντη, 2013). 
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Κεφάλαιο 2ο – Πρώιμη Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών 

 

2.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός πρώιμης ανίχνευσης  

 

Ως πρώιμη ανίχνευση ορίζεται η παροχή εκπαιδευτικών ή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας τα οποία έχει 

εντοπιστεί ότι διατρέχουν κίνδυνο να παρουσιάσουν κάποια δυσκολία που μπορεί να 

επηρεάσει τη γενικότερη ανάπτυξή τους (Πολύχρονη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 

2006). 

Στο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης έχουν εμφανιστεί ζητήματα περί 

ομαλοποίησης, ενσωμάτωσης, κοινωνικής ένταξης και αποκατάστασης των παιδιών με 

δυσκολίες. Ο έγκαιρος εντοπισμός των μαθησιακών δυσκολιών θεωρείται πολύ 

σημαντικός για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Σε πολλές χώρες, όπως η 

Μεγάλη Βρετανία, εφαρμόζεται η διαδικασία της γενικής αξιολόγησης που έχει στόχο 

τον εντοπισμό των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες (screening). Η διαδικασία αυτή 

αρχίζει από την προσχολική ηλικία, όπου χορηγούνται ειδικά σταθμισμένα τεστ για τον 

εντοπισμό των δυσκολιών και των ελλείψεων του παιδιού στην ανάγνωση, την 

ορθογραφία και τα μαθηματικά. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμασιών αποτελούν 

τη βάση για τη διαμόρφωση ειδικών παρεμβατικών προγραμμάτων που θα βοηθήσουν 

το συγκεκριμένο παιδί να βελτιώσει τις αδυναμίες του πριν μεταβεί στο Δημοτικό, έτσι 

ώστε να μην υστερεί σε σχέση με τους συμμαθητές του (Herbert, 2008˙ Τσίπρα, 2007)  

Τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι ο προσδιορισμός των 

δεξιοτήτων φωνολογικής επεξεργασίας κατά την προσχολική ηλικία είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την έγκαιρη πρόγνωση των μαθησιακών δυσκολιών. 

Συνεπώς, αν η διαδικασία της ανίχνευσης χρησιμοποιηθεί σε κατάλληλα πλαίσια και 

σύμφωνα με τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, μπορεί να αποβεί αρκετά χρήσιμη και 

να βοηθήσει στην πρόβλεψη και στην έγκαιρη αντιμετώπιση των μαθησιακών 

δυσκολιών (Βλασσοπούλου & Ρότσικα, 2007). 

Μέσα σε μια σχολική τάξη συμπεριλαμβανομένης και της τάξης του 

Νηπιαγωγείου, το φάσμα των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων που συναντά ένας 

εκπαιδευτικός περιλαμβάνει τόσο την προβληματική συμπεριφορά όσο και τις 

δυσκολίες μάθησης που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παιδί στη διάρκεια της σχολικής 

του θητείας και συχνά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αποτελούν ενδείξεις πιθανής 

μαθησιακής δυσκολίας (Kirkpatrick & Stohr & Kimbrough, 1990). Στο Νηπιαγωγείο 
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μια έμπειρη και καλά πληροφορημένη νηπιαγωγός θα μπορέσει αμέσως να εντοπίσει 

το παιδί που έχει γλωσσικά προβλήματα ή άλλες μαθησιακές ιδιαιτερότητες, διότι 

υπάρχουν πολλά ενδεικτικά στοιχεία στην όλη του συμπεριφορά, τα οποία είναι σχεδόν 

βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε μαθησιακές δυσκολίες (Δράκος, 1999). Τέτοια στοιχεία 

είναι τα ακόλουθα: 

Α. Σχετικά με τον προφορικό λόγο, το παιδί παρουσιάζει αργή εξέλιξη, 

συγκριτικά με την σωματική και πνευματική του ανάπτυξη. Χαρακτηριστικά, το παιδί: 

  Μπερδεύει τη σειρά των γραμμάτων μέσα στη λέξη, δηλαδή κάνει 

αναγραμματισμούς, π.χ. λέει «ματηθής» αντί «μαθητής». 

  Μπερδεύει ακουστικά παρόμοιες λέξεις, π.χ. λέει «κόλλα» αντί «σόλα» ή 

μπορεί να χρησιμοποιεί ανύπαρκτες λέξεις που μοιάζουν ηχητικά με τις σωστές, 

π.χ. λέει «λουβό» αντί «βουνό». 

  Οι προφορικές του εκφράσεις, ακόμη και μετά την προσχολική ηλικία, είναι 

ανώριμες συντακτικά και γραμματικά, π.χ. «πάω ανοίξει πόρτα εγώ». 

  Χρησιμοποιεί εννοιολογικά ατελείς προτάσεις και έχει πολύ περιορισμένο 

λεξιλόγιο. 

  Δεν μπορεί να διηγηθεί κάτι που του συνέβη ή να πει μια ιστοριούλα με τη 

σωστή σειρά των γεγονότων ή να περιγράψει κάτι που βλέπει. 

  Δυσκολεύεται πολύ να συσχετίσει αντικείμενα που βρίσκονται ακόμη και στο 

άμεσο περιβάλλον του, με την ανάλογη ονομασία τους – δηλαδή, η εικόνα ενός 

καναπέ να συσχετιστεί με τη λέξη «καναπέ» ή να αναγνωρίσει τα 

υποδεικνυόμενα χρώματα σε μια σειρά χρωμάτων. 

  Δεν καταλαβαίνει την έννοια της ομοιοκαταληξίας και της ακολουθίας και δεν 

μπορεί να αποστηθίσει στιχάκια ή τραγουδάκια, ακολουθώντας τη σωστή σειρά 

των γεγονότων. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί είτε είναι ανύπαρκτες είτε είναι 

λάθος, ενώ δεν υπάρχει καμία λογική σειρά στην ιστορία που τραγουδά. 

Β. Σχετικά με το γράψιμο/ζωγραφική, το παιδί χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια -

χωρίς να δείχνει προτίμηση στο δεξί ή στο αριστερό χέρι- ακόμη και για να φάει, να 

πετάξει την μπάλα, να πιάσει το μολύβι ή τα πινέλα ζωγραφικής. Επίσης, δεν μπορεί 

να μάθει ποια είναι η αρχή του χαρτιού ή της σελίδας και ξεκινά από τη μέση, την άκρη 

ή το τέλος. Αυτό οφείλεται είτε στο ότι το παιδί αντιμετωπίζει προβλήματα πλευρίωσης 

(αμφιδέξιο), είτε στο ότι έχει προβλήματα οργάνωσης χώρου. Ως αποτέλεσμα: 
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  Δυσκολεύεται, ενδεχομένως, να ζωγραφίσει ή να φτιάξει ορισμένα σχήματα ή 

ακόμη και να τα αντιγράψει από το πρωτότυπο. 

  Δεν ξέρει να γράψει το όνομά του ή το γράφει λάθος και παρουσιάζει δείγματα 

στρεφοσυμβολισμού και καθρεπτικής γραφής. 

  Μπερδεύει γραφήματα με άλλα γραφήματα. 

Γ. Σε προαναγνωστικό επίπεδο τα νήπια δεν μπορούν να αναγνωρίσουν και να 

αναπαράγουν τα  γράμματα της αλφαβήτου. Επίσης δεν γίνεται αναγνώριση λέξεων 

που έρχονται συχνά σε επαφή (π.χ κάποια γνωστή μάρκα) αλλά και να ταυτίσουν ίδιες 

λέξεις.   

Σχετικά με την ανάγνωση, το παιδί δεν μπορεί να κατανοήσει ότι οι λέξεις 

διαβάζονται μόνο από τα αριστερά προς τα δεξιά – τουλάχιστον στην κουλτούρα μας. 

Πολλά παιδιά με υψηλή νοημοσύνη διαβάζουν, γρήγορα κιόλας, τις λέξεις ανάποδα ή 

ξεκινώντας από τη μέση ή με αναγραμματισμούς. Επίσης, το παιδί: 

  Όταν συλλαβίζει, μπορεί και αποκωδικοποιεί σωστά τα γραφήματα, αλλά, 

όταν θελήσει να διαβάσει όλη μαζί τη λέξη, τη λέει λάθος, π.χ. βλέπει «γάλα», 

συλλαβίζει «γά-λα» και διαβάζει «βάζο». 

  Δεν ξέρει πού τονίζονται οι λέξεις. 

Δ. Σχετικά με παιχνίδια με λέξεις και γράμματα, δεν μπορεί να ταξινομήσει ή να 

βάλει λέξεις σε ζεύγη ή ομάδες ή να βάλει με τη σειρά γράμματα, αριθμούς, σχήματα 

κ.λπ., όπως το πυργόλεξο. Αντίθετα, μπορεί να είναι πολύ ικανό σε παιχνίδια που 

σχετίζονται με κατασκευές και με τρισδιάστατα σχήματα, π.χ. κύβοι, lego. 

Ε. Σχετικά με τις χωροχρονικές έννοιες, το παιδί δεν είναι ποτέ σίγουρο για την 

τοποθέτησή του μέσα στο χώρο και δεν μπορεί να καταλάβει κατευθύνσεις, όπως 

αριστερά/δεξιά. Χάνεται συνεχώς και δεν ξέρει που είναι η τάξη του, η θέση του ή που 

μένει. Κανονικά, ένα παιδί πέντε (5) ετών πρέπει να αναγνωρίζει ποιο είναι το αριστερό 

και ποιο το δεξί μέρος του σώματός του και σε ηλικία επτά (7) ετών περίπου, πρέπει 

να μπορεί να ξεχωρίζει την αριστερή και τη δεξιά πλευρά στο σώμα των άλλων. 

Τα προβλήματα προσανατολισμού, συνεπώς, επηρεάζουν και την κατανόηση 

άλλων εννοιών, όπως, πάνω/κάτω, ψηλά/χαμηλά, βαθιά/ρηχά, ακόμη και τη θέση και 

το ρόλο που πρέπει να έχει ο παίκτης στα διάφορα ομαδικά παιχνίδια, γι’ αυτό και 

συνήθως τα παιδιά αυτά δε συμμετέχουν. Οι νηπιαγωγοί συχνά παρατηρούν αυξημένα 

τα αισθήματα της απόρριψης και της μοναξιάς. 
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Σε αυτή τη σύγχυση ως προς την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό 

οφείλεται και το γεγονός ότι το 90% των παιδιών με δυσκολίες στις χωροχρονικές 

έννοιες αργούν πάρα πολύ να μάθουν τη σειρά με την οποία θα φορέσουν τα ρούχα 

τους, πώς να κουμπώνονται ή να δένουν τα κορδόνια των παπουτσιών τους. 

Το παιδί νιώθει αβεβαιότητα για το αν είναι πρωί, μεσημέρι ή απόγευμα και δεν 

έχει επίγνωση του χρόνου, π.χ. ρωτά συνεχώς πότε θα γίνει διάλειμμα ή πότε θα πάει 

σπίτι.  

Μπορεί επίσης, να παρουσιάζει πρόβλημα στη σωστή χρήση των χρονικών 

επιρρημάτων, όπως «πριν», «μετά», «τώρα», «χτες». 

ΣΤ. Σχετικά με την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μνήμη, τα παιδιά αυτά 

παρουσιάζουν χαρακτηριστικά προβλήματα, που μπορεί να οφείλονται σε 

δυσλειτουργία ή ανεπάρκεια αυτών των συστημάτων, τα οποία είναι: 

 Το παιδί ξεχνά τις οδηγίες που δίνει η δασκάλα μέσα στην τάξη για διάφορες 

ασχολίες, π.χ. χαρτοκοπτική, ζωγραφική, χρήση ενός οργάνου ή πώς να λύσει 

μια άσκηση. Ξεχνά τη θέση που κάθεται ή που είναι τα πράγματά του, ξεχνά 

συνεχώς το παλτό του, τις φωτοτυπίες του. Ξεχνά τι θέλημα το έστειλε η 

νηπιαγωγός να κάνει ή τι πρέπει να ετοιμάσει για την επόμενη μέρα και τα χάνει 

αν του πει η νηπιαγωγός να εκτελέσει δύο ή και περισσότερες εντολές. 

 Δυσκολεύεται πολύ και δεν μπορεί να επαναλάβει με τη σωστή σειρά τις ημέρες 

της εβδομάδας, τις εποχές, τους μήνες, το αλφάβητο και φυσικά δε μπορεί να 

αποστηθίσει στίχους με τη σωστή σειρά (Λιβανίου, 2004˙ Τρίγκα, 2010). 

Οι Stormont, Espinosa, Knipping, and  McCarthen, (2003) υπογραμμίζουν από 

την πλευρά τους την σημασία της πρώιμης ανίχνευσης και παρέμβασης και τονίζουν 

την άμεση και καίρια επιρροή της προσχολικής αγωγής στην κοινωνική και μαθησιακή 

συμπεριφορά. Σε πολλές περιπτώσεις αυτή η ηλικία αποτελεί «παράθυρο ευκαιρίας». 

Ειδικότερα, οι Clements, Swaminathan, Hannibal και Sarama (1999), εξέτασαν 

τα κριτήρια αναγνώρισης σχημάτων 97 νηπίων. Βρέθηκε ότι τα παιδιά αναγνωρίζουν 

σχήματα με βάση την δυνατότητα ανάλυσης των εικαστικών μορφών. Καθώς τα 

σχήματα γίνονται πιο σύνθετα εξακολουθούν να βασίζονται κατά κύριο λόγο στην 

οπτική αντιστοίχιση για τη διάκριση σχημάτων και αναγνώρισης απλών ιδιοτήτων 

τους. Η ικανότητα αυτή ερμηνεύεται ως μια σύνθεση λεκτικών δηλώσεων, οπτικών 

γνώσεων και αλληλεπίδρασης τους. 
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Παρόμοια, οι Haney και Bissonnette (2003), μελέτησαν τη σχέση των πρώιμων 

δεξιοτήτων αλφαβητισμού με τα μελλοντικά επιτεύγματα στην ανάγνωση 162 νηπίων. 

Σ’ όλες τις δοκιμασίες τα κορίτσια εμφάνισαν καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με τα 

αγόρια. Η διαφορά αυτή προφανώς υποδηλώνει την πρώιμη κατάκτηση των 

δεξιοτήτων γραμματισμού από τα κορίτσια εξαιτίας της επίδρασης βιολογικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων. 

Σε άλλη μελέτη σχετικά με τον αναδυόμενο γραμματισμό, οι Yang και Noel 

(2006), διερεύνησαν τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της αναδυόμενης γραφής μέσω 

των αυθόρμητων σχεδίων 17 νηπίων. Από τις αναλύσεις πρόεκυψε η χρήση 4 ειδών 

γραμμών: κάθετες, οριζόντιες, καμπύλες και διαγώνιες. Καθώς τα παιδιά ωριμάζουν 

σωματικά επαναλαμβάνουν τις γραμμές για να σχηματίσουν μοτίβα ή σχήματα. 

Πρόοδος σημειώθηκε στις αναδυόμενες δεξιότητες γραφής του ονόματος τους γεγονός 

που υποστηρίζει αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν επίδραση του γράμματος του 

ονόματος (Hoorens, Nuttin, Herman & Pavakanun, 1990). Αναφέρονται δηλαδή στην 

τάση των νηπίων όταν γράφουν να περιορίζονται στην αναπαραγωγή των γραμμάτων 

του όνομά τους εξαιτίας των συχνών εμπειριών με αυτό και στις δύο μορφές, γραπτή 

και προφορική (Yang & Noel, 2006). 

Τη σχέση των δεξιοτήτων σχεδίασης και γραφής με αυτές του γραμματισμού 

και των μαθηματικών διερεύνησαν οι Steffani και Selvester (2009) σε 20 νήπια. Από 

τη συγκεκριμένη έρευνα, προέκυψε συσχέτιση τόσο μεταξύ της δεξιότητας σχεδίασης 

και γραφής, ως προβλεπτικός παράγοντας για την ανάπτυξη της δεξιότητας γραφής, 

όσο και μεταξύ των δεξιοτήτων σχεδίασης και ταξινόμησης. Η ταξινόμηση 

σχετίζονταν επίσης με την δεξιότητα γραφής των γραμμάτων του αλφάβητου. Οι 

συσχετίσεις αυτές δεν είναι τυχαίες διότι και οι τρεις απαιτούν προσοχή για τη 

διαμόρφωση και τη λεπτομέρεια (Steffani & Selvester, 2009). 

Την επίδραση της γραφής του ονόματος στις αναδυόμενες δεξιότητες 

γραμματισμού μελέτησαν οι Puranik, Hughes και Schreiber (2010) σε 400 νήπια. Τ’ 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η γραφή του ονόματος συμβάλει στην βελτίωση της 

απόδοσης και σε άλλες δεξιότητες γραμματισμού και μπορεί να λειτουργήσει ως μέτρο 

ελέγχου του βαθμού γνώσης του αναδυόμενου γραμματισμού (Puranik et al., 2010). Οι 

Bala, Golubović και Katić, (2010) εξέτασαν την επίδραση της προτίμησης χεριού στις 

κινητικές δεξιότητες 202 παιδιών. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η 

προτίμηση χεριού και το φύλο δεν επηρεάζουν την επίδοση τους στις κινητικές 

δεξιότητες. Αυτό μπορεί ν’ αποδοθεί στην ασυνέπεια της προτίμησης χεριού που 
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χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και στο μη αντιπροσωπευτικό δείγμα 

(Bala et al.,2010). 

Από την πλευρά τους, οι Σταυρακέλη, Σκουλά και Κασταμονίτη (2013) 

χορήγησαν ερωτηματολόγια σε 30 γονείς και νηπιαγωγούς παιδιών δημοτικού που 

παρουσιάζουν ΜΔ. Στην έρευνα υπήρχαν μεγάλα ποσοστά συμφωνίας των 

απαντήσεων γονέων και νηπιαγωγών. Κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα παιδιά που 

παρουσιάζουν ΜΔ κατά την ακαδημαϊκή φοίτηση παρουσίασαν τις πρώτες ενδείξεις 

στην προσχολική ηλικία. Υπάρχουν δηλαδή εμφανείς πρώιμοι δείκτες ΜΔ στα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας που χρήζουν παρέμβασης και αποκατάστασης πριν την έναρξη 

του Δημοτικού. Οι δυσκολίες που αφορούν τον γλωσσικό τομέα είναι οι δυσκολίες 

στην αντικατάσταση φωνημάτων, στην παραγωγή φωνημάτων, αδυναμία εκφοράς 

μεγάλων λέξεων, δυσκολίες έκφρασης μέσω του προφορικού λόγου και την εκμάθηση 

τραγουδιών. Άλλοι πρώιμοι δείκτες είναι η διάσπαση προσοχής, οι παρορμητικές 

τάσεις, τα προβλήματα προσανατολισμού και οι δυσκολίες με τις έννοιες του βάθους 

και της απόστασης.  

Σε ένα άλλο επίπεδο, οι Labge & Thompson (2006) αναφέρουν ότι  οι 

βιολογικοί παράγοντες  μπορεί να σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 

μαθησιακών δυσκολιών. Πιο συγκριμένα το χαμηλό βάρος γέννησης (λιγότερο των 2,5 

κιλών) και το  ιστορικό Μαθησιακών Δυσκολιών, Διάσπασης Ελλειμματικής 

Προσοχής – Υπερκινητικότητας  ΔΕΠ-Υ ή Αυτιστικού Φάσματος στο στενό 

οικογενειακό περιβάλλον, αποτελούν σημαντική προδιάθεση καθυστέρησης στην 

οπτική αντίληψη και τις γλωσσικές δεξιότητες. Οι στρεσσογόνοι παράγοντες στο 

οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, όπως αυτός της φτώχειας, επιδεινώνουν 

ακόμη περισσότερο. Ακόμη η διάγνωση ΔΕΠ-Υ έχει υψηλό ποσοστό συνοσηρότητας 

με δυσκολίες στο γραπτό λόγο ή την ανάγνωση.  

Οι Boscarin, Muthen, Francis, και Baker (2008) συμπληρώνουν πως αν η 

παρέμβαση καθυστερήσει μέχρι τα εννέα χρόνια (όταν τα περισσότερα παιδιά με 

Δυσκολίες Ανάγνωσης δέχονται υπηρεσίες) το 75% εξ αυτών θα εξακολουθούν να 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση αργότερα. Η πλειονότητα των παιδιών που 

έχουν χαρακτηριστεί ως έχοντες δυσκολίες ανάγνωσης θα συνεχίσουν να έχουν 

προβλήματα στις μετέπειτα βαθμίδες, αν δεν λάβουν κάποιου είδους εκπαιδευτική 

παρέμβαση. Αυτοί που διατρέχουν κίνδυνο και λαμβάνουν παρέμβαση νωρίς έχουν 

σημαντική βελτίωση στην ακαδημαϊκή τους επίδοση. Μεγαλύτερα παιδιά με δυσκολίες 
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στην ανάγνωση, δεν θα είχαν ΜΔ, αν είχαν διαγνωστεί και είχαν δεχθεί παρέμβαση σε 

μικρότερη ηλικία. 

 

2.2 Εργαλεία πρώιμης ανίχνευσης 

 

Αρκετές έρευνες όπως παρατηρείται, έχουν επιδιώξει να συνθέσουν μια γενική 

εικόνα των παιδιών που ενδεχομένως μελλοντικά θα έρθουν αντιμέτωπα με σχολικές 

δυσκολίες. Το προφίλ των παιδιών αυτών περιλαμβάνει κυρίως κινητικές και 

γλωσσικές δυσκολίες. Ωστόσο διακρίνεται έλλειψη δομημένων εργαλείων πρώιμης 

ανίχνευσης που να αξιολογούν όλο το εύρος της ανάπτυξης. Έχουν πραγματοποιηθεί 

όμως εστιασμένες έρευνες σε τομείς που προβάλουν υψηλή επικινδυνότητα.  

Σε μία έρευνα των Kastner-Koller, Deimann και Bruckner (2007), 

κατασκευάστηκε ένα τεστ ελέγχου προτίμησης χεριού για παιδιά 4-6 ετών. Από την 

εφαρμογή του σε 120 νήπια προέκυψε η κατανομή τους σε δεξιόχειρες, αριστερόχειρες, 

και αμφιδέξιους οι οποίοι διέφεραν για τη συνέπεια στην προτίμηση χεριού. Βρέθηκε 

επίσης ότι η προτίμηση χεριού είχε τη μεγαλύτερη επίδραση στις γραφικοκινητικές, 

οπτικοκινητικές και οπτικοχωρικές δεξιότητες ενώ η συνοχή της προτίμησης χεριού 

επηρέασε τη συνολική ανάπτυξη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι αριστερόχειρες να 

εμφανίσουν τη χαμηλότερη επίδοση σε οπτικοκινητικές και οπτικοχωρικές δεξιότητες 

σε σχέση με τα παιδιά των άλλων δυο ομάδων (Kastner-Koller et al., 2007). 

Μια πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια, καλείπτοντας αρκετούς τομείς ανάπτξης 

πραγματοποιήθηκε από την Ζακοπούλου (2003), η οποία κατασκεύασε το τεστ 

πρώιμης ανίχνευσης της δυσλεξίας που αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για το χώρο της 

προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα. Με το συγκεκριμένο τεστ δίνεται η δυνατότητα να 

διαγνωστούν υπόνοιες, ενδείξεις και τάσεις για κατοπινή εμφάνιση δυσλεξίας κάτω 

από συγκεκριμένες συνθήκες που συνδέονται με την ηλικία, τις κατάλληλα δομημένες 

θεματικές του γνωστικού αντικειμένου, το δείγμα νηπίων το οποίο, υπό κανονικές 

συνθήκες, παρακολουθεί το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα και τυγχάνει ίσων 

ευκαιριών μάθησης, ανεξάρτητα από κοινωνικό - πολιτισμικούς παράγοντες. 

Το αναφερόμενο τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από νηπιαγωγούς και 

δασκάλους προκειμένου να παρατηρείται η μαθησιακή συμπεριφορά του παιδιού, να 

προβάλλεται η σημασία της κατάκτησης του γραπτού λόγου ως κύριας μορφής 

επικοινωνίας και απόκτησης νέων γνώσεων, να καταδεικνύεται η δυνατότητα έγκαιρης 

και έγκυρης διάγνωσης και σωστής επανεκπαιδευτικής και ψυχοσυναισθηματικής 
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στήριξης των παιδιών με συμπτώματα δυσλεξικής συμπεριφοράς, καθώς και την 

αναγκαιότητα κατάρτισης των ειδικών παιδαγωγών στο σύνδρομο της ειδικής 

αναπτυξιακής δυσλεξίας κατά την προσχολική ηλικία. Η χορήγηση του τεστ από τους 

νηπιαγωγούς και τους δασκάλους είναι επίσης σημαντική διότι ο παιδαγωγός θα 

προτείνει μορφές εξατομικευμένης διδασκαλίας και εφαρμογές ειδικών προγραμμάτων 

διδασκαλίας στην προσχολική ηλικία. Επιπλέον μέσω της χορήγησης του τεστ, ο 

παιδαγωγός θα έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει το παιδί πιο αποτελεσματικά ώστε να 

ξεπεράσει τις δυσκολίες από νωρίς με στόχο την ομαλή ένταξή του στην κανονική τάξη 

και την σχολική του επιτυχία. 

Οι Labge & Thompson (2006) προτείνουν την εφαρμογή εργαλείων ανίχνευσης 

πριν την είσοδο του παιδιού στο Δημοτικό και θεωρούν ότι πρέπει απαραιτήτως να 

περιέχει συνέντευξη από τους γονείς και τους φροντιστές των μαθητών. Στους πίνακες 

2 και 3 παρατίθενται δείγματα του κριτηρίου αξιολόγησης που χορηγούν σε παιδιά από 

τεσσάρων ετών και  έχουν ως στόχο την δημιουργία ενός προφίλ για κάθε μαθητή, 

όπου θα φαίνονται ξεκάθαρα οι δυνατότητες και οι αδυναμίες του προκειμένου να 

λάβει περαιτέρω εκτίμηση ή κάποιου άλλου είδους παρέμβασης. Τα πρώιμα γλωσσικά 

ελλείμματα αποτελούν σημαντικό δείκτη ΜΔ και η αποκατάσταση αυτών έχει ως 

στόχο να επηρεάσει την σοβαρότητα της κατάστασης.   

 

Πίνακας 2: Δείγμα Ερωτήσεων για γονείς αναφορικά με αναγνωστικές δεξιότητες 

(Labge & Thompson, 2006) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Ήταν το βάρος του παιδιού σας μικρότερο από 2500 

γραμμάρια; 

Χαμηλό βάρος γέννησης 

Μήπως το παιδί σας έχει μητέρα, πατέρα, αδερφό, 

αδερφή με ΜΔ, ΔΕΠΥ, διαταραχή αυτιστικού 

φάσματος, ακόμη και αν δεν έχει διαγνωστεί 

επισήμως; 

Κληρονομικότητα γνωστικής 

διαταραχής 

Έχει το παιδί σας διάγνωση ΔΕΠΥ Συνοσηρότητα ΜΔ με ΔΕΠΥ 

Μπορούσε το παιδί σας να σχηματίσει απλή πρόταση 

συνδυάζοντας λέξεις ή φράσεις, από την ηλικία των 

δύο ετών; 

Καθυστέρηση λόγου 
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ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Μήπως το παιδί σας μπορεί να διαβάσει τις πινακίδες 

όπως «Coke» ή McDonalds; 

Μήπως το παιδί σας  μπορεί να αναγνωρίσει τα μέρη 

ενός βιβλίου, όπως το εξώφυλλο, τον τίτλο, και το 

τέλος; 

Μήπως το παιδί σας επιμένει να παρατηρεί λέξεις ή 

γράμματα που γνωρίζει κατά την ανάγνωση ενός 

βιβλίου; 

Μπορεί το παιδί σας να αναγνωρίσει ή να γράψει 

γράμματα του ονόματος του ή άλλων λέξεων; 

Δεξιότητες ορθογραφίας 

Προαναγνωστικές δεξιότητες 

 

Πίνακας 3: Δείγμα Εργασιών που χορηγούνται σε παιδιά (Labge & Thompson, 2006) 

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Ανίχνευση ρυθμού 

Φωνολογική συνειδητοποίηση 

Φωνολογική επίγνωση 

Κατάτμηση λέξεων σε φωνήματα Φωνολογική επίγνωση 

Συνδυασμός φωνημάτων για να σχηματιστούν λέξεις 

Ονομασία γραμμάτων 

Δεξιότητα 

ορθογραφίας 

Αντιστοίχηση γράμματος - φωνήματος Αλφαβητική αρχή 

Ταχεία ονομασία Ταχεία πρόσβαση στο 

λεξιλόγιο 

 

Οι Boscardin κ.α.(2008) προσθέτουν στην έρευνα τους και τον παράγοντα της 

πρόβλεψης της ανάπτυξης της αναγνωστικής ικανότητας. Πραγματοποίησαν έρευνα σε 

411 παιδιά νηπιαγωγείου που τα ακολούθησαν στην Α και Β τάξη του Δημοτικού, 

χωρίς κάποιου είδους διαγνωσμένη αναπηρία. Τέσσερις φορές τον χρόνο (Οκτώβριο 

Δεκέμβριο, Φεβρουάριο και Απρίλιο) χορηγούνταν στα παιδιά τεστ φωνολογικής 

ενημερότητας, αναγνώρισης λέξεων και γρήγορης ονοματοδοσίας. Ο μέσος όρος 
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ηλικίας ήταν 5,8 έτη για τα παιδιά του νηπιαγωγείου, 6,9 για την Α τάξη και τα 8 έτη 

για την Β τάξη του δημοτικού. Το 50% του δείγματος ήταν αγόρια. 

Στα παιδιά του νηπιαγωγείου αξιολογήθηκαν δεξιότητες φωνολογικής 

επίγνωσης και ταχείας ονομασίας, ενώ στα παιδιά Α και Β Δημοτικού η αναγνώριση 

λέξεων. Κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι δεξιότητες της ανάγνωσης (φωνολογική 

ενημερότητα και γρήγορη ονοματοδοσία) είναι άκρως προγνωστικοί παράγοντες της 

ανάγνωσης και της αναγνώρισης λέξης και πως τα αναπτυξιακά προφίλ που 

εμφανίζονται στο νηπιαγωγείο συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

ανάγνωσης στην Α και Β τάξη. 

Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης λοιπόν, παρατηρείται η έλλειψη 

ολοκληρωμένων και δομημένων εργαλείων πρώιμης ανίχνευσης μαθησιακών 

δυσκολιών. Η πολυπλοκότητα στη διάγνωση των μαθησιακών διαταραχών –που 

εξαρτώνται από πολυάριθμους εμπλεκόμενους παράγοντες στην εμφάνιση, την 

παγίωση και την εξελικτική τους πορεία- απαιτεί την παρέμβαση εξειδικευμένων 

εργαλείων και προσωπικού για σημαντικό χρονικό διάστημα, τόσο για να υπάρξει 

ακριβής διάγνωση του είδους της μαθησιακής δυσκολίας, όσο και για να χαραχθεί μια 

στρατηγική αντιμετώπισής τους (Αναγνωστόπουλος & Σίνη, 2005). 

 

2.3 Ο ρόλος της μνήμης στην πρώιμη ανίχνευση 

 

H αποθήκευση των πληροφοριών στον εγκέφαλο αποτελεί τη διεργασία που 

χαρακτηρίζεται ως μνήμη. Η ανθρώπινη μνήμη μπορεί να συγκρατεί ένα μεγάλο 

αριθμό πληροφοριών και όταν τις χρειάζεται είναι σε θέση να τις ανακαλεί. H γνώμη 

με βάση το πολυδομικό μοντέλο (Sousa, 2001), μπορεί να θεωρεί πως περιλαμβάνει 

τρία μέρη, τη βραχύχρονη, τη μακρόχρονη και την εργαζόμενη μνήμη, μεταξύ των 

οποίων συμβαίνουν τρεις σχετικά διακριτές διαδικασίες (Πόρποδας, 1992a; Swanson, 

1994). H πρώτη διαδικασία είναι η κωδικοποίηση που αναφέρεται στην ερμηνεία των 

αισθητηριακών ερεθισμάτων σε κάποια μορφή αναπαράστασης που να μπορεί να 

αποθηκευτεί. 

Η δεύτερη είναι η αποθήκευση που αναφέρεται στο μέγεθος της μνήμης που 

είναι απαραίτητο για τη μόνιμη συσσώρευση των πληροφοριών ως γνώσεων και η 

τρίτη είναι η ανάκληση. Αυτή η τελευταία αναφέρεται στη διαδικασία ανάληψης μιας 

κωδικοποιημένης αναπαράστασης ενός ερεθίσματος από τη μνήμη και την 

επεξεργασία αυτής (Torgesen, 1984). 
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Εικόνα 1: Πολυδομικό μοντέλο μνήμης 

Σύμφωνα με την εικόνα 1, όπου περιγράφεται το πολυδομικό μοντέλο της 

μνήμης οι πληροφορίες φτάνουν από το περιβάλλον στους αισθητηριακούς 

καταγραφείς (μάτι κ. λ. π.), όπου είναι διαθέσιμες για ελάχιστο χρονικό διάστημα. Με 

τη βοήθεια της προσοχής, κάποιες από αυτές ισχυροποιούνται, ενώ οι υπόλοιπες 

ξεχνιούνται. Οι ισχυροποιημένες πληροφορίες οδηγούνται στο πρώτο μέρος του 

μνημονικού συστήματος, στη βραχύχρονη μνήμη. 

Στη συνέχεια και αφού υποπέσουν σε λήθη τα στοιχεία των πληροφοριών που 

δεν ενισχύθηκαν, τα ερεθίσματα-πληροφορίες κωδικοποιούνται και αποθηκεύονται σε 

σημασιολογικά (νοητικά) σχήματα στη μακρόχρονη μνήμη. Σε αυτή που είναι η μνήμη 

μεγαλύτερης διάρκειας γίνεται η μόνιμη αποθήκευση των στοιχείων της πληροφορίας. 

Η νέα πληροφορία ενσωματώνεται στην ήδη υπάρχουσα γνώση είτε συμπληρώνοντας 

και επικαιροποιώντας την, είτε καταργώντας την εφόσον θεωρήθηκε λανθασμένη. 

Στην περίπτωση που η νέα πληροφορία μετά την επεξεργασία που υποστεί, 

βρεθεί πως δεν είναι ακριβής και ορθή, υποπίπτει σε λήθη. Αντίθετα, εάν δεν υπάρχει 

προϋπάρχουσα γνώση, η νέα πληροφορία εγκαθίσταται ως νέα γνώση. Για την 

οργάνωση της πληροφορίας στη μακρόχρονη μνήμη χρησιμοποιούνται οργανωτικές 

στρατηγικές. 

Η οπτική μνήμη αναφέρεται στην ικανότητα να ανακαλούμε υλικό που 

παρουσιάστηκε οπτικά. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι οπτικής μνήμης 

συμπεριλαμβανόμενης της άμεσης ανάκλησης πληροφοριών (εργαζόμενη μνήμη), της 

μακρόχρονης ανάκλησης πληροφοριών και της ανάκλησης της ακριβούς σειράς 

παρουσίασης μιας ομάδας αντικειμένων (οπτική μνήμη αλληλουχίας). 

Οι Stuart, Masterson and Dixon (2000), βρήκαν ότι η οπτική μνήμη επηρεάζει 

την απόκτηση του οπτικού λεξιλογίου σε πεντάχρονα που επιδείκνυαν φτωχές 

γραφοφωνητικές ικανότητες. Η φτωχή οπτική μνήμη μπορεί να κάνει το παιδί να μην 
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μπορεί να επαναφέρει ολόκληρη τη λέξη στη μνήμη του αναγκάζοντάς το να 

συλλαβίζει. Η περιγραφή του μηχανισμού της μνήμης επιτρέπει να διαπιστώσουμε τη 

σημασία της στην προσπάθεια του παιδιού να κατακτήσει τους μηχανισμούς της 

ανάγνωσης και της γραφής. Οι οπτικές δυσκολίες της μνήμης μπορούν να επηρεάσουν 

ποικιλοτρόπως την ικανότητα του παιδιού στη μάθηση: στην ανάγνωση, στη γραφή, 

στην κατανόηση εννοιών ή κειμένων, στην επίλυση προβλημάτων και άλλα. Οι 

δυσκολίες για παράδειγμα στη μνήμη ακολουθιών έχουν ως αποτέλεσμα τη διατήρηση 

μόνο μεμονωμένων στοιχείων από όσα βλέπουν ή ακούν και όχι του ενιαίου συνόλου 

(Χριστιανού, 2005). 

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τη μέτρηση της εργαζόμενης μνήμης των 

παιδιών. 

Αυτές οι μέθοδοι είναι κατάλληλες για παιδιά από 4 ετών και συνήθως 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες, όπου τα παιδιά καλούνται να συγκρατήσουν και 

ταυτόχρονα να επεξεργαστούν νοερά πληροφορίες για σύντομα χρονικά διαστήματα. 

Η ατομική μέτρηση δεν απαιτεί περισσότερο από 5 λεπτά. Μια κλασσική 

ψυχομετρική συστοιχία είναι η Συστοιχία για την Εκτίμηση της Εργαζόμενης Μνήμης 

παιδιών. Working Memory Test Battery for Children (WMTB-C) (Gathercole & 

Pickering, 2001) που είναι σταθμισμένη στην Αγγλία για παιδιά από 5 μέχρι 15 χρονών. 

Έχει, επίσης, δημιουργηθεί και μία ηλεκτρονική συστοιχία, η 

Αυτοματοποιημένη Εκτίμηση της Εργαζόμενης Μνήμης, που είναι κατάλληλη για 

παιδιά από 4 χρονών έως ενήλικες 22 ετών. 

Η Αυτοματοποιημένη Εκτίμηση της Εργαζόμενης Μνήμης μπορεί εύκολα να 

χορηγηθεί από ειδικούς σε χώρους εκπαίδευσης, υγείας και ιατρικών υπηρεσιών. Οι 

επιδόσεις του παιδιού καταμετρούνται αυτόματα από το Λογισμικό και η τελική 

βαθμολογία υπολογίζεται από το πρόγραμμα στο τέλος της εξέτασης. 

Για να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί να εντοπίσουν εκείνα τα παιδιά που έχουν 

υψηλές πιθανότητες να εμφανίσουν χαμηλή εργαζόμενη μνήμη, χωρίς να χορηγήσουν 

άμεσα ψυχομετρικά έργα για τη μνήμη, κατασκευάστηκε η Κλίμακα Αξιολόγησης της 

Εργαζόμενης Μνήμης Working Memory Rating Scale (WMRS) (Alloway,  Gathercole 

& Kirkwood, 2008). Είναι μία κλίμακα, όπου οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν πόσο συχνά 

ένα παιδί εμφανίζει συμπεριφορές που σχετίζονται με χαμηλή εργαζόμενη μνήμη. Η 

υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα υποδεικνύει ότι το παιδί έχει μεγάλη πιθανότητα να 

παρουσιάσει προβλήματα στην εργαζόμενη μνήμη. Τέτοια προβλήματα θα 

επηρεάσουν τη σχολική του πρόοδο (Gathercole & Alloway, 2007).   
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2.4 Ο ρόλος της γραφο – φωνολογίας στην πρώιμη ανίχνευση 

 
Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον των επιστημόνων εστιάζεται στις 

γλωσσικές δεξιότητες και τις διαταραχές τους, ως βάση των αναγνωστικών και 

ευρύτερα των μαθησιακών δυσκολιών. Από την εκτεταμένη επισκόπηση σχετικών 

μελετών συμπεραίνεται, ότι τα γλωσσικά ελλείμματα που αφορούν ιδιαίτερα σε 

ικανότητες οι οποίες υπάγονται κάτω από τον όρο "φωνολογική επεξεργασία", 

σχετίζονται έντονα με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της γραπτής γλώσσας και 

ενοχοποιούνται σαφώς ως η πιο κοινή αιτία των δυσκολιών της ανάγνωσης και της 

δυσλεξίας. Η σημασία των ικανοτήτων της φωνολογικής επεξεργασίας δεν 

περιορίζεται μόνο στην κατανόηση της προφορικής γλώσσας, αλλά διαδραματίζει έναν 

καθοριστικό ρόλο στην εκμάθηση της ανάγνωσης, της γραφής και της ορθογραφίας, 

ιδιαίτερα στα αλφαβητικά συστήματα γραφής. Ο όρος "φωνολογική επεξεργασία" 

αναφέρεται στις διάφορες γλωσσικές διαδικασίες οι οποίες χρησιμοποιούν τις 

φωνολογικές πληροφορίες, ειδικότερα τη φωνητική δομή της γλώσσας, για την 

επεξεργασία των λεκτικών πληροφοριών σε γραπτή (ανάγνωση, γραφή) ή προφορική 

μορφή (ακρόαση, ομιλία), στη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μνήμη 

(Βούλγαρης, 2005). 

Ένα ή περισσότερα ελλείμματα σε κάποια διάσταση της φωνολογικής 

επεξεργασίας εκτιμάται ως η αιτία των αναγνωστικών δυσκολιών. Τέτοια ελλείμματα, 

που αποτελούν πεδίο έρευνας στο χώρο των αναγνωστικών αλλά και γενικότερα των 

μαθησιακών δυσκολιών περιλαμβάνουν: 

• δυσκολία στη διαμόρφωση των ακριβών αναπαραστάσεων των φωνολογικών 

πληροφοριών στη μακροπρόθεσμη μνήμη, 

• μειωμένη ταχύτητα πρόσβασης στις ήδη καταχωρημένες λεκτικές πληροφορίες στη 

μακροπρόθεσμη μνήμη 

• ελλείμματα στην αντίληψη του χαμηλού γλωσσικού επιπέδου 

• ανεπαρκής φωνολογική επίγνωση  

• ανεπαρκής χρήση τον φωνολογικών πληροφοριών στην εργαζόμενη μνήμη 

• δυσκολία στην παραγωγή φωνολογικών ακολουθιών 

Οι Wagner & Torgesen (1987) διέκριναν τρεις τομείς στην έρευνα για τη 

φωνολογική επεξεργασία που, όπως ισχυρίζονται έχουν αναπτυχθεί κάπως ξεχωριστά. 

Ο πρώτος. και ο περισσότερο ανεπτυγμένος τομέας, είναι η θεωρητική 

κατασκευή της φωνολογικής επίγνωσης δηλαδή, η γνώση και η ικανότητα πρόσβασης 
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του ατόμου στη φωνητική δομή της γλώσσας. 

Ο δεύτερος τομέας, αναφέρεται στην ικανότητα φωνολογικής κωδικοποίησης  

στην εργαζόμενη μνήμη, στην κωδικοποίηση δηλαδή, των πληροφοριών σε ένα 

φωνητικά-βασισμένο σύστημα αναπαράστασης. προκειμένου να καταστεί 

αποτελεσματική η διατήρησή τους στην εργαζόμενη μνήμη, κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας επεξεργασίας. 

Ο τρίτος τομέας των ερευνών, συγκροτεί την ανάκτηση των φωνολογικών 

κωδίκων από τη μακροπρόθεσμη μνήμη, δηλαδή την ανάκτηση της προφοράς των 

γραφημάτων, των τμημάτων των λέξεων ή ολόκληρων των λέξεων από τη 

μακροπρόθεσμη μνήμη. 

Κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης, ανακτώνται πιθανώς: α) φωνήματα που 

αντιστοιχούν σε γράμματα ή γραφήματα, β) προφορά των κοινών τμημάτων των 

λέξεων, και γ) προφορά των κοινών σύντομων λέξεων. 

Ανάλογα με το μοντέλο ανάγνωσή, οι ανακτημένες πληροφορίες συντίθενται 

για να διαμορφώσουν μια συμβολοσειρά, η οποία αναζητείται στη μακροπρόθεσμη 

μνήμη για τη λήψη της λεξικολογικής έννοιας ή εναλλακτικά, οι φωνολογικές, οι 

ορθογραφικές και οι εννοιολογικές πληροφορίες των λέξεων, προκύπτουν μέσω μιας 

ενεργοποιημένης αλληλεπίδρασης. Η ικανότητα με την οποία τα παιδιά είναι σε θέση 

να ανακτήσουν τους φωνολογικούς κώδικες, που συνδέονται με γράμματα, τμήματα 

λέξεων, ή και ολόκληρες λέξεις, πρέπει να επηρεάζουν το βαθμό επιτυχίας της χρήσης 

των φωνολογικών πληροφοριών στην αποκωδικοποίηση. 

Τα ελλείμματα στη φωνολογική επίγνωση, στη φωνολογική ανακωδικοποίηση 

στη λεξιλογική πρόσβαση και στη φωνητική ανακωδικοποίηση στην εργαζόμενη 

μνήμη, εμφανίζονται να είναι και η αιτία πολλών δυσκολιών αποκωδικοποίησης και ο 

κοινός παρονομαστής σε παιδιά που αντιμετωπίζουν αναγνωστικές δυσκολίες 

(Βούλγαρης, 2005). 

 

Φωνολογική επίγνωση 

 

Μια διάσταση της γενικής σύλληψης της φωνολογικής επεξεργασίας 

αποτελούν οι ικανότητες της φωνολογικής επίγνωσης. Η φωνολογική επίγνωση είναι 

μια μεταγλωσσική ικανότητα με την οποία το άτομο υπερβαίνει πλέον την 

επικοινωνιακή πρόθεση της γλώσσας και κατανοεί την εσωτερική της δομή. Είναι η 

συνειδητή ικανότητα πρόσβασης στη φωνητική δομή της γλώσσας, τον να 
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αντιλαμβάνεται, να εντοπίζει και να χειρίζεται με επιδεξιότητα τα δομικά στοιχεία του 

προφορικού λόγου. Η γνώση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκμάθηση της 

γραπτής μορφής της γλώσσας. Περιλαμβάνει ικανότητες, όπως αυτές της αναγνώρισης, 

απομόνωσης, ταύτισης, ανάλυσης, σύνθεσης, προσθήκης, διαγραφής, αντικατάστασης 

φωνημάτων, για την παραγωγή νέων λέξεων ή ψευδολέξεων. 

Ο προφορικός λόγος (λέξεις- προτάσεις) παράγεται ως μια φωνολογική 

ενότητα, ως ένα συνεχές, με τη συνάρθρωση των φωνολογικών μονάδων, χωρίς την 

ευκρίνεια κάθε μιας χωριστά. Επομένως, ακόμα και σε επίπεδο λέξης στο ρέοντα λόγο 

δεν υπάρχει άμεση αντιστοιχία στο διαχωρισμό, μεταξύ της υποκείμενης φωνολογικής 

δομής και του ήχου. 

Συνακόλουθα, η ανάλυση των λέξεων σε ευδιάκριτους ήχους (φθόγγους) ή 

ακόμα και των προτάσεων σε λέξεις δεν στηρίζεται σε χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

(φυσικές ιδιότητες) του ακουστικού ερεθίσματος (ομιλία) αλλά είναι ένα γνωστικο - 

αντληπτικό φαινόμενο. 

Το παιδί λοιπόν, θα πρέπει να αποκτήσει ενσυνείδητη γνώση ότι ο προφορικός 

λόγος απαρτίζεται από συγκεκριμένους συνδυασμούς συγκεκριμένων φωνολογικών 

μονάδων και στη γραπτή του μορφή, αναπαρίσταται με γραφήματα να αποκτήσει 

δηλαδή επίγνωση της φωνολογικής δομής της γλώσσας του προκειμένου να μπει στη 

διαδικασία της ανάγνωσης και της ορθογραφίας 

Στις πολυάριθμες μελέτες, οι διάφορες δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται ως 

μέτρο αυτής της ικανότητας, ποικίλουν και ως προς το εύρος και ως προς την 

πολυπλοκότητα της μεταγνωστικής διαδικασίας που απαιτείται για την εκτέλεσή τους. 

Οι παρακάτω δοκιμασίες έχουν χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες έρευνες ως δείκτες 

της φωνολογικής επίγνωσης είτε ξεχωριστά είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους χωρίς ο 

κατάλογος να εξαντλεί το είδος, την ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα τους: 

Αναγνώριση φωνήματος – Αναγνώριση κοινού φωνήματος στις λέξεις  - Αναγνώριση 

ομοιοκαταληξίας - Απομόνωση - Ανάλυση - Απαρίθμηση – Προσδιορισμός του 

διαγραμμένου φωνήματος -  Σύνθεση - Διαγραφή - Αντικατάσταση. 

Μια πηγή δυσκολίας, που μερικά παιδιά αντιμετωπίζουν στην εκμάθηση της 

ανάγνωσης, είναι η σύνθετη σχέση μεταξύ γραφήματος, φθόγγου και λέξης, που 

χαρακτηρίζει τα αλφαβητικά συστήματα γραφής. Αυτή η σχέση αναφέρεται ως  

αλφαβητική κατανόηση και αναφέρεται στη γνώση ότι τα γράμματα αντιπροσωπεύουν 

φθόγγους και ότι όλες οι λέξεις ως σύνολα γραφημάτων, ενσωματώνουν μια φωνητική 

δομή ξεχωριστών φθόγγων. Προκειμένου να ‘μαθευτεί’ η αντιστοιχία φθόγγου - 
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γραφήματος, τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν, αφενός μεν ότι οι προφορικές λέξεις 

μπορούν να χαριστούν σε συλλαβικές και φωνημικές μονάδες (ανάλυση), αφετέρου δε 

ότι οι λέξεις (προφορικές) είναι σύνολα διαφορετικών φθόγγων (σύνθεση). Σε πολλές 

έρευνες τα ελλείμματα στη φωνολογική επίγνωση εμφανίζονται ως ο καλύτερος 

προγνωστικός δείκτης δυσκολιών, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της εκμάθησης της 

ανάγνωσης. Ιδιαίτερα ο συνδυασμός της απλής και σύνθετης φωνολογικής επίγνωσης 

έχει την μεγαλύτερη προβλεπτική ισχύ για τα αρχικά βήματα στην απόκτηση της 

ανάγνωσης από οποιαδήποτε μεμονωμένη δοκιμασία. Τα καλύτερα αποδεικτικά 

στοιχεία για την αιτιώδη συνάφεια της φωνολογικής επίγνωσης με την ανάγνωση. 

προέρχονται αχό μελέτες εκπαίδευσης με σαφείς επιπτώσεις στην παρέμβαση. 

Γενικά, φαίνεται να υπάρχει συμφωνία στο ότι όταν η φωνολογική επίγνωση 

είναι αδύνατη, τα παιδιά έχουν συχνά αναγνωστικές δυσκολίες συμφωνία. στο ότι η 

άσκηση στη φωνολογική επίγνωση συμβάλλει θετικά στην αρχή της εκμάθησης της 

ανάγνωσης και του ορθού συλλαβισμού (spelling) και στο ότι ο συνδυασμός της 

άσκησης στη φωνολογική επίγνωση και στην αλφαβητική κατανόηση διευκολύνει την 

αναγνώριση της λέξης (Βούλγαρης, 2005). 
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Κεφάλαιο 3ο – Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών και Πρώιμη ανίχνευση 

στην Προσχολική ηλικία 

 

3.1 Ένταξη, χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην προσχολική ηλικία 

 

Τα ερωτήματα για την ένταξη, χρήση και αποτελεσματικότητα των 

υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία τίθενται σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης αλλά συζητούνται με μεγαλύτερη προσοχή και αντιπαραθέσεις όταν 

αφορούν τις μικρές ηλικίες (Ιωαννίδου & Δημητρακοπούλου 2004). Το αν θα 

προτείνεται ή επιτρέπεται στα μικρά παιδιά να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές στην προσχολική εκπαίδευση υπήρξε ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας 

κατά τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και του '90 και οι απόψεις όπως παρουσιάζονται 

στη βιβλιογραφία δεν ήταν τόσο θετικές όσο σήμερα. Συγκεκριμένα, υπήρξαν έντονοι 

ισχυρισμοί, δισταγμοί και φόβοι ότι οι υπολογιστές είναι αφηρημένοι και δύσκολοι για 

τα μικρά παιδιά, τα απομονώνουν και επηρεάζουν αρνητικά τις κοινωνικές τους 

δεξιότητες. Επίσης, υπήρξαν ισχυρισμοί ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν εμπειρίες με 

συγκεκριμένες μαθησιακές-βιωματικές δραστηριότητες και χειρισμό πραγματικών 

αντικειμένων παρά συμβολικές δραστηριότητες μέσω υπολογιστή. Τα τελευταία 

χρόνια όμως οι αντιπαραθέσεις έχουν κοπάσει και οι υπολογιστές θεωρούνται ένα 

αναγνωρισμένο εργαλείο στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών (Siraj-Blatchford & 

Siraj-Blatch- ford 2006). Τα αποτελέσματα συγκεκριμένων ερευνών συγκλίνουν στο 

ότι ο ΗΥ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο υποστήριξης και εμπλουτισμού της 

μάθησης και της ανάπτυξης των νηπίων, ένα εργαλείο που μπορεί να συνεισφέρει στην 

προσωπική, κοινωνικο-συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη των νηπίων, αρκεί να 

χρησιμοποιηθεί κατάλληλα (Clements & Sarama 2003˙ Eunsook 2005˙ McCarrick,  

2007). Ο υπολογιστής είναι εργαλείο και, όπως κάθε εργαλείο που χρησιμοποιεί το 

μικρό παιδί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σοφά και ακατάλληλα (Papert 2002). 
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3.1.1 Επιχειρήματα κατά και υπέρ της χρήσης υπολογιστή στα νήπια 

 

Αντιπροσωπευτικά επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται κατά της χρήσης ΗΥ 

από νήπια είναι (Cordes & Miller, 2000˙ Cuban, 2001): α) τα παιδιά πρέπει να 

βρίσκονται σε συγκεκριμένο αναπτυξιακό στάδιο προτού χρησιμοποιήσουν 

αποτελεσματικά τον υπολογιστή (π.χ η αφηρημένη φύση των δραστηριοτήτων στον 

υπολογιστή είναι δυσκολονόητη για μικρά παιδιά), β) η χρήση και η συνεχής 

ενασχόληση με τον ΗΥ μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα κοινωνικής 

συμπεριφοράς στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, γ) ακόμη και το καλύτερο λογισμικό 

υστερεί σε σύγκριση με τα παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια (π.χ. κυβάκια, υλικά 

καλλιτεχνίας), δ) η απουσία σωματικής δραστηριότητας στερεί από το παιδί το 

παιχνίδι, τα πραγματικά βιώματα, τα μικρά παιδιά χρειάζονται άμεσες εμπειρίες με το 

φυσικό κόσμο παρά προσομοιώσεις σε υπολογιστή, ε) η αυτόνομη χρήση υπολογιστή 

είναι δύσκολη και απαιτείται σε κάποιο βαθμό η συμμετοχή του/της νηπιαγωγού,  στ) 

οι έτοιμες εικόνες που παρέχουν οι ΤΠΕ εμποδίζουν τη δημιουργικότητα και τη 

φαντασία. 

Αντιπροσωπευτικά επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται υπέρ της χρήσης ΗΥ 

από νήπια είναι (Clements 2000˙ Clements & Sarama 2003˙ Fischer & Gillespie, 2003): 

α) η σχέση παιδιού-υπολογιστή περιγράφεται ως παιχνίδι, ως ένα μέσο με το οποίο τα 

παιδιά μαθαίνουν τον κόσμο. Τα παιδιά δεν έχουν προκαταλήψεις, δεν φοβούνται, 

βλέπουν τον ΗΥ ως ένα μέσο που έχουν στη διάθεσή τους για παιχνίδι, β) το παιδί δεν 

θα ασχοληθεί με τον ΗΥ για ώρες. Ο υπολογιστής θα χρησιμοποιηθεί ως μια άλλη 

επιλογή στην τάξη, ως ένα από τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την εξοικείωση 

του παιδιού με τη μάθηση, γ) θα υπάρχει η «γωνιά του ΗΥ» στην τάξη για τις ανάλογες 

δραστηριότητες, όπως υπάρχουν, παραδείγματος χάριν οι «γωνιές» του 

κουκλοθεάτρου, της ζωγραφικής, των φυσικών επιστημών, δ) τα παιδιά εξοικειώνονται 

εύκολα με τη χρήση και τα υλικά μέρη του ΗΥ ε) οι υπολογιστές μπορεί να βοηθήσουν 

στη γεφύρωση της συγκεκριμένης και της αφηρημένης σκέψης, στ) η χρήση του Η Υ 

μπορεί να προκαλέσει συνεργατικές συμπεριφορές μεταξύ των παιδιών. 

 Παρά τις έντονες διαφωνίες, οι δύο πλευρές, όσοι τάσσονται κατά και όσοι 

συνηγορούν υπέρ της χρήσης ΗΥ από νήπια, φαίνεται να συμφωνούν στα εξής σημεία 

(Clements & Sarama 2003): 
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 Υπάρχει η ανάγκη υποστήριξης της ολόπλευρης ανάπτυξης και μάθησης των 

νηπίων. 

 Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

 Ο κίνδυνος ακατάλληλων χρήσεων του υπολογιστή είναι υπαρκτός. 

 Ο συνολικός χρόνος των παιδιών μπροστά στην οθόνη θα πρέπει να είναι 

αυστηρά καθορισμένος 

 

3.1.2 Ο ρόλος της ηλικίας στη χρήση υπολογιστή 

 

Η κυριαρχούσα άποψη είναι ότι η χρήση του υπολογιστή δεν συνιστάται για 

παιδιά μικρότερα των τριών ετών, επειδή οι υπολογιστές δεν παρουσιάζουν με τον 

τρόπο που μαθαίνουν τα μικρά παιδιά, δηλαδή μέσω του σώματος τους. Επειδή ο 

υπολογιστής είναι μέσο βασισμένο στην οθόνη, οι δραστηριότητες με υπολογιστή δεν 

μπορεί να είναι αναπτυξιακά τόσο αποτελεσματικές όσο ο χειρισμός αντικειμένων. Οι 

αλληλεπιδράσεις παιδιού – υπολογιστή που έχουν κάποιο νόημα είναι δυνατές για 

νήπια μεγαλύτερα των δυόμισι ετών. Παιδιά άνω των τριών ετών βρίσκονται στη 

κατάλληλη ηλικία για να εξοικειωθούν με εκπαιδευτικά λογισμικά που βασίζονται στη 

διερεύνηση και στην ανακάλυψη. Η στοχοθεσία για τις ηλικίες 3-5 ετών θα πρέπει να 

παραμένει ανοιχτή και ευέλικτη, ενώ ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού να επικεντρώνεται 

στη δημιουργία προϋποθέσεων που θα διευκολύνουν τις διαδικασίες της διερεύνησης 

και της ανακάλυψης (Κυρίδη, 2004). Τα παιδιά που δείχνουν ενδιαφέρον περισσότερο 

για τον υπολογιστή φαίνεται να είναι πέντε και έξι ετών. Με τη σταδιακή ανάπτυξη 

των γλωσσικών δεξιοτήτων και του γραμματισμού των παιδιών γίνεται δυνατή η πιο 

αυτόνομη χρήση του υπολογιστή από αυτά. Από τα πέντε χρόνια και μετά προτείνεται 

οι δραστηριότητες να είναι περισσότερο κατευθυνόμενες (με σκοπό την κατάχτηση 

γνωστικών στόχων), ενώ ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι η 

δημιουργία του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος και η οργάνωση 

δραστηριοτήτων που θα ικανοποιούν τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος και 

τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών (Κυρίδη, 2003). Ορισμένοι ερευνητές 

θεωρούν ότι το ερώτημα «σε ποια ηλικία πρέπει τα μικρά παιδιά να χρησιμοποιήσουν 

υπολογιστή» είναι μάλλον άστοχο, επειδή υπονοεί ότι οι υπολογιστές έχουν μία μόνο 

χρήση. Αντ' αυτού προτείνουν το ερώτημα «ποιες είναι οι κατάλληλες χρήσεις των 

νέων τεχνολογιών για τα μικρά παιδιά». 
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Προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στη διάρκεια ενασχόλησης των μικρών 

παιδιών με τον υπολογιστή. Ερευνητές (Siraj-Blaichford, 2006) αναφέρουν ότι τα 

παιδιά ηλικίας 3-4 ετών δεν θα πρέπει να ενθαρρύνονται να κάθονται μπροστά στον 

ΗΥ περισσότερο από 10-20 λεπτά, ενώ για τα μεγαλύτερα παιδιά (μέχρι οκτώ ετών) ο 

χρόνος μπορεί να επιμηκυνθεί μέχρι τα σαράντα λεπτά το μέγιστο. Η Αμερικανική 

Ακαδημία Παιδιάτρων προτείνει ο συνολικός χρόνος έκθεσης σε οθόνη (τηλεόραση, 

υπολογιστής και ηλεκτρονικά παιχνίδια) να μην υπερβαίνει τις δύο ώρες ημερησίως. 

 

3.2 Χαρακτηριστικά καταλληλότητας εκπαιδευτικών λογισμικών προσχολικής 

ηλικίας 

 

Αναφορικά με το σχεδιασμό εκπαιδευτικού λογισμικού προσχολικής ηλικίας, 

τόσο στην ανάπτυξη περιεχομένου όσο και στη διεπιφάνεια (interface), θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των νηπίων και να χρησιμοποιείται ως 

κατευθυντήριος άξονας η ανάπτυξη των παιδιών. Για παράδειγμα, επειδή τα μικρά 

παιδιά μαθαίνουν μέσω διαχείρισης του περιβάλλοντος τους, η διερεύνηση και η 

ανακάλυψη είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι. Ερευνητές (Haugland & Wright 1997) 

δημοσίευσαν εκτενώς τι αποτελεί αναπτυξιακώς κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό. 

Αναπτυξιακός κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό (Ντολιοπούλου 2006) θεωρείται το 

λογισμικό το οποίο: 

 Ανταποκρίνεται στην ηλικία, στο επίπεδο και στα ενδιαφέροντα των παιδιών. 

 Μπορεί να προσαρμοστεί για διαφορετικούς μαθητές με διαφορετικές 

ικανότητες και να ενταχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. 

 Έχει σαφείς στόχους. 

 Παρέχει ευκαιρίες για διερευνητική και συνεργατική μάθηση με τη μορφή 

παιχνιδιού. 

 Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και επιτρέπει στο παιδί να ελέγχει τη 

διαδικασία. 

 Παρέχει άμεση, κατάλληλη και αποτελεσματική ανατροφοδότηση (π.χ. 

επιτρέπει τη μαθησιακή αξιοποίηση του λάθους, επιβραβεύει τη σωστή 

απάντηση). 

 Καλλιεργεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών. 

 Είναι εύχρηστο, αισθητικά ευχάριστο και προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών. 
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 Λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες και τις ιδέες των παιδιών και προσφέρει 

ευκαιρίες για την ανασυγκρότησή τους. 

 Παρέχει ευκαιρίες για επίλυση προβλημάτων. 

Ειδικά για τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια τίθενται και επιπλέον 

προδιαγραφές για το σωστό σχεδιασμό τους, όπως, για παράδειγμα (Shade & Watson 

1990): 

 Το λογισμικό να ενσωματώνει ερωτήσεις και γνώσεις σε ένα περιβάλλον 

παιχνιδιού. 

 Να δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να βρεθεί σε ένα «μικρόκοσμο» και να τον 

εξερευνήσει. 

 Να προσφέρει ένα απλοποιημένο μοντέλο του πραγματικού κόσμου. 

 Να παρακινεί σε επίλυση προβλημάτων μέσω δοκιμής και λάθους. 

 Ο χειρισμός της εφαρμογής να είναι εύκολος, χωρίς να απαιτεί βοήθεια από 

κάποιον ειδικό. 

 Να περιέχει πολύ καλά γραφικά και ήχο. 

'Όταν τα αναπτυξιακούς κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά χρησιμοποιηθούν 

με κατάλληλο τρόπο, μπορούν να υποστηρίξουν τη μάθηση και να βοηθήσουν την 

εξερεύνηση δυνατοτήτων, χωρίς να έχουν απαραίτητα τα παιδιά προαπαιτούμενες 

δεξιότητες. Για παράδειγμα, μπορούν να μάθουν από μια ιστορία χωρίς να ξέρουν να 

διαβάζουν ή να χτίσουν ένα σπίτι με περιορισμένες δεξιότητες σχεδίασης και 

γεωμετρίας. Μη αναπτυξιακοί κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά χαρακτηρίζονται τα 

λογισμικά που έχουν ελλείψεις στον παιδαγωγικό και τεχνολογικό σχεδιασμό και 

αδυνατούν να προσφέρουν καινοτόμες μεθόδους στην προσχολική εκπαίδευση 

(Δημητρακοπούλου, 1998). Τα μη αναπτυξιακώς κατάλληλα λογισμικά (π.χ· ορισμένα 

παιχνίδια δράσης ή εξάσκησης και πρακτικής) μπορεί να ενθαρρύνουν ανταγωνιστικές 

συμπεριφορές και να αποθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και την ανταλλαγή ιδεών. 

Τέτοια προγράμματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικά διάστημα 

και κυρίως δεν θα πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο χρήσης των υπολογιστών. Ο 

σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού απαιτεί συνεργασία 

ατόμων από διαφορετικές επιστήμες (όχι μόνο προγραμματιστές) και θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη τα παιδιά στα οποία απευθύνεται (ηλικία κτλ.), το τεχνολογικό 

υπόβαθρο μάθησης, το γνωστικό αντικείμενο και το κοινωνικό περιβάλλον όπου θα 

πραγματοποιηθούν οι αλληλεπιδράσεις  των παιδιών με το λογισμικό (Νικολοπούλου, 

2014). 
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3.3 Ο ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες 

 

Η τεχνολογία και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, χρησιμοποιούνται 

ευρέως σε πολλούς χώρους, μεταξύ των οποίων και αυτός της μάθησης. Μέσα από την 

εκπαιδευτική τεχνολογία πρέπει να αναφερθεί ότι ο ΗΥ χρησιμοποιείται ως μέσο 

διδασκαλίας και επιπλέον προσφέρεται ως μέσω αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης 

(Pange et al., 2010˙ Toki et al., 2014). Όταν χρησιμοποιείται ως διδακτικό μέσο, ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε φυσιολογικό αλλά 

και σε μη φυσιολογικό πληθυσμό (Toki et al., 2012). 

Εντοπίζεται απόλυτα επιτακτική η ανάγκη για έγκυρα και αποτελεσματικά 

εργαλεία εντοπισμού μαθητών με μαθησιακά προβλήματα, τα οποία να μπορούν να 

λειτουργήσουν οπουδήποτε χωρίς ειδικό εξοπλισμό και χωρίς εξειδικευμένο 

προσωπικό. Η ανάγκη αυτή μπορεί σε ένα βαθμό να ικανοποιηθεί με λογισμικά 

αυτοματοποιημένης ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών, τα οποία να ανταπεξέρχονται 

στις απαιτήσεις και τις εκπαιδευτικές ευαισθησίες του εντοπισμού μαθητών με 

μαθησιακά προβλήματα.  

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν μπορεί σε καμία, περίπτωση να 

αντικαταστήσει τον αρμόδιο επαγγελματία στην ολοκληρωμένη και σφαιρική 

αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Μπορεί 

όμως να συνεισφέρει ώστε μαθητές που υπό άλλες συνθήκες δεν θα τύχαιναν της 

απαιτούμενης προσοχής, χάρη στο εξειδικευμένο λογισμικό να παραπεμφθούν προς 

αξιολόγηση και υποστήριξη χωρίς καθυστέρηση, άγχος, στίγμα, ή οικονομικό κόστος 

(Κατσαμάκη, 2010). 

Ο ρόλος λοιπόν του ειδικού δεν παρακάμπτεται, απλά όταν ένα παιδί που τελικά 

μπορεί να παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες ή παρουσιάζονται ενδείξεις από κάποιο 

εκπαιδευτικό λογισμικό ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών, με αυτόν τον τρόπο του 

παρέχεται η δυνατότητα για παραπομπή και περεταίρω αξιολόγηση από 

διεπιστημονική ομάδα.  Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό με φιλικό περιβάλλον που όλα τα 

παιδιά, με δυσκολίες ή χωρίς απομακρύνονται από τα αρνητικά αισθήματα και 

δημιουργούνται ευχάριστες συνθήκες παιχνιδιού και χαλαρής απασχόλησης 

(Κατσαμάκη, 2010). 

Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών σε συνδυασμό με τις σύγχρονες μεθόδους 

διδασκαλίας, όπως είναι η ομαδοσυνεργατική, ο καταιγισμός ιδεών, το παιχνίδι ρόλων 

κ.ά., βοηθούν τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ν’ αναπτύξουν ιδιαίτερα την 
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κριτική σκέψη και ν’ αποδώσουν καλύτερα, αφού μέσα από την ενεργό μάθηση, η 

συνένωση γνώσεων και εμπειριών προσελκύει το ενδιαφέρον τους. Επίσης ο 

σύγχρονος τρόπος της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας μαζί με τον συνδυασμό: 

άκουσμα, εικόνα, επίδειξη αυξάνει το ποσοστό της μάθησης και διατηρεί την 

προσλαμβάνουσα γνώση. Γι’ αυτό, η χρήση κι η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία υποβοηθούν στην οικοδόμηση της γνώσης.  

Επιπλέον, η χρήση των ΤΠΕ δημιουργεί κίνητρα μάθησης, προθυμία εμπλοκής 

σε διαδικασίες εκπαίδευσης και ανάπτυξη της λειτουργίας της μακροπρόθεσμης 

μνήμης. Παράλληλα, μέσα από την εξατομικευμένη μάθηση της αίθουσας 

αναπτύσσεται σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του μαθητή και του εκπαιδευτικού, η οποία 

αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους, ειδικά όταν εμπράκτως αντιλαμβάνονται ότι παρά 

την δυσχέρειά τους είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν. Επιπλέον, αισθάνονται ασφάλεια 

αφού κατανοούν ότι υπάρχει αντιστάθμιση της δυσκολία τους. Άλλωστε, οι νέες 

τεχνολογίες στην εκπαίδευση βοηθούν στην απόκτηση της γνώσης, στην 

εξατομικευμένη διδασκαλία και στην αυτόνομη και δια βίου μάθηση. Λόγω δε της 

ιδιοσυγκρασίας τους, η επανάληψη των ίδιων ή συναφών προς το αντικείμενο 

δραστηριοτήτων -την οποία έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν οι Νέες 

Τεχνολογίες, είναι ιδιαιτέρως σημαίνουσα για τους εν λόγω μαθητές, αφού έχει άμεση 

συνάρτηση με την συγκράτηση των πληροφοριών. Επίσης, η ηθελημένη ή ακόμη και 

η επιβεβλημένη από τον εκπαιδευτικό συμμετοχή στην αίθουσα σημαίνει αναγνώριση 

της προσωπικότητάς τους, ένταξη στην ομάδα και αποπεριθωριοποίησή τους. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι ορισμένα άτομα δεν θα μπορέσουν ποτέ να φθάσουν στο επίπεδο 

απαιτήσεων του μαθήματος, όπως συμβαίνει άλλωστε με πολλούς μαθητές. Όμως θα 

έχουν αντιληφθεί τις βασικές συντεταγμένες αυτού και θα έχουν λάβει τις βασικές 

γνώσεις. Άλλωστε η διαφοροποίηση του τρόπου διδασκαλίας είναι ούτως ή άλλως 

ελκυστική για όλους τους μαθητές (Βακαλούδη, 2003). 
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3.4 Εκπαιδευτικά λογισμικά αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών στον 

Ελλαδικό χώρο. 

 

3.4.1 Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων & Αδυναμιών (ΛΑΜΔΑ)  

 

Έχει εδραιωθεί πια η αντίληψη ότι τα αυτοματοποιημένα εργαλεία ανίχνευσης 

των μαθησιακών δυσκολιών μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες εκεί όπου 

δεν είναι διαθέσιμοι οι απαιτούμενοι ανθρώπινοι πόροι. Στα πλαίσια του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΕΠΕΕΑΕΚ) του ΥΠΕΠΘ, αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας 

Λόγου (ΙΕΛ) το λογισμικό ΛΑΜΔΑ για την αυτοματοποιημένη ανίχνευση 

μαθητών/μαθητριών με μαθησιακές δυσκολίες μέσα από το γενικό πληθυσμό που 

φοιτά στις τάξεις Β΄ Δημοτικού έως και Β΄ Γυμνασίου. Το ΛΑΜΔΑ είναι ευχάριστο 

και εύκολο και ολοκληρώνεται σε μία σχολική ώρα από το 90% των 

μαθητών/μαθητριών (οποιασδήποτε τάξης). Οι δοκιμασίες που περιλαμβάνονται στο 

ΛΑΜΔΑ για τις τάξεις Β’ – Δ’ Δημοτικού, με την μορφή παιχνιδιών στον υπολογιστή, 

αφορούν στους εξής 8 τομείς: 

1. Ορθογραφία 

2. Μορφοσυνατακτική επεξεργασία 

3. Κατανόηση προφορικού λόγου 

4. Κατανόηση γραπτού λόγου 

5. Λεξιλόγιο 

6. Μη λεκτική νοητική ικανότητα 

7. Μνήμη εργασίας (εύρος προσοχής) 

8. Αντίληψη χαρακτηριστικών μουσικής. 

Η αυτοματοποιημένη αξιολόγηση (ανίχνευση) με το λογισμικό ΛΑΜΔΑ έχει 

αρκετά πλεονεκτήματα: 

 Πραγματοποιείται εύκολα, διότι δεν χρειάζεται παρέμβαση ειδικού ούτε για 

την εγκατάσταση ούτε για τη λειτουργία του προγράμματος 

 Δεν απαιτεί μεγάλους πόρους 

 Έχει αξιοπιστία στη χορήγηση και στη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων 

αφού γίνεται κάτω από τον έλεγχο του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

 Χορηγείται γρήγορα σε μεγάλες ομάδες εφόσον υπάρχει ο κατάλληλος 

αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 
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 Εκτελείται με αμείωτα ενδιαφέρον από τα παιδιά, χωρίς το άγχος της 

εξέτασης, γεγονός που ενισχύει και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων 

 Παρέχει άμεσα χρήσιμα αποτελέσματα χωρίς περίπλοκες διαδικασίες 

βαθμολόγησης, αφού γίνεται άμεση ηλεκτρονική αξιολόγηση. 

Το ΛΑΜΔΑ είναι σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από 

εκπαιδευτικούς της γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και από ειδικούς που 

στελεχώνουν τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ). Η 

σχεδίαση του λογισμικού είναι τέτοια ώστε να μην απαιτούνται καθόλου ειδικές 

γνώσεις ως προς τη χρήση των υπολογιστών, με αποτέλεσμα να μεγιστοποιείται το 

πεδίο εφαρμογής και αξιοποίησης του εργαλείου αυτού στο εκπαιδευτικό σύστημα 

(Πρωτόπαπας & Σκαλούμπακας, 2007). 

 

 

Εικόνα 2: Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών (ΛΑΜΔΑ) 

 

 

3.4.2 Το «ΒΛΕΜΑ» - Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Εντοπισμού Μαθητών 

 

Το λογισμικό, «ΒΛΕΜΑ», κατασκευάστηκε για τον εντοπισμό μαθητών Γ’ και 

Δ’ Δημοτικού με πιθανά μαθησιακά προβλήματα (Πρωτόπαπας κ.α., 2006). Βρέθηκε 

ότι οι μετρήσεις του λογισμικού έχουν υψηλή συνάφεια με τις κλινικές μετρήσεις που 

διακρίνουν ομάδα παιδιών με δυσλεξία από το γενικό σχολικό πληθυσμό και μπορούν 

να εξηγήσουν μεγάλο ποσοστό της διακύμανσης επιμέρους κλινικών μετρήσεων. Στη 

μελέτη έλαβαν μέρος 167 μαθητές και μαθήτριες Γ’ και Δ’ Δημοτικού από σχολεία της 

Αττικής και της Θεσσαλονίκης, καθώς και 11 ακόμα μαθητές και μαθήτριες των 

τάξεων αυτών με διαγνωσμένη δυσλεξία από το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθήνας. Το 

λογισμικό αυτόματης ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών που κατασκευάστηκε 

περιλαμβάνει 4 ασκήσεις:  
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(α) Ανάγνωση και κατανόηση κειμένου, κατά την οποία μετράται ο χρόνος που 

μεσολαβεί από την έναρξη ως τη λήξη της παρουσίασης του κειμένου (καθορίζεται με 

το ποντίκι από το παιδί). Μετά από καθένα από 10 συνολικά κείμενα ακολουθούν 4 

εικόνες για την επιλογή εκείνης που απεικονίζει το νόημα του κειμένου. Ο αριθμός των 

ορθών επιλογών εικόνας αποτελεί το βαθμό κατανόησης.  

(β) Αναπαραγωγή ψευδολέξεων, κατά την οποία το παιδί ακούει μια ψευδολέξη 

από τα ακουστικά και καλείται να τη γράψει με ένα εικονικό πληκτρολόγιο που 

εμφανίζεται στην οθόνη. Περιλαμβάνονται 20 ψευδολέξεις 1-3 συλλαβών 

αυξανόμενης φωνολογικής πολυπλοκότητας. Κάθε επιτρεπτή ορθογραφική απόδοση 

θεωρείται σωστή, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη λάθη τονισμού.  

(γ) Ταυτοποίηση εικόνας-λέξης, κατά την οποία παρουσιάζονται συγχρόνως 

μια εικόνα και 4 επιλογές λέξεων, 3 από τις οποίες είναι φωνολογικά ή οπτικά 

λανθασμένες. Περιλαμβάνει 30 εικόνες.  

(δ) Μνήμη γραμμάτων, κατά την οποία παρουσιάζεται μια αλληλουχία 

συμφώνων του ελληνικού αλφαβήτου, με ρυθμό περίπου ένα ανά δευτερόλεπτο, και 

μετά το παιδί καλείται να αναπαραγάγει την ακολουθία αυτή με ένα εικονικό 

πληκτρολόγιο στην οθόνη. 

 

 

Εικόνα 3: Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Εντοπισμού Μαθητών - ΒΛΕΜΑ 
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3.4.3 εΜαΔυς: Λογισμικό εντοπισμού μαθητών με μαθησιακά προβλήματα 

 

Το λογισμικό εΜαΔύς έχει κατασκευαστεί από τον Θ. Πρωτόπαπα το έτος 2000 

για τον αυτόματο εντοπισμό μαθητών με πιθανά μαθησιακά προβλήματα στα πλαίσια 

του έργου "υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στο ελληνικό δίκτυο σχολείων" στο 

πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, ενέργεια 1.1.β και 1.4.γ. (Πρωτόπαπας κ.α., 2000). Μετά από 

κατάλληλη στάθμιση, αξιολόγηση και ενδεχομένως αναθεώρηση, επιτυχής εφαρμογή 

του λογισμικού σε παιδιά έχει ως αποτέλεσμα την ένδειξη, για κάθε μαθητή, για το αν 

υπάρχει ανάγκη παραπομπής του μαθητή σε εξειδικευμένο προσωπικό για 

ιατροπαιδαγωγική αξιολόγηση. Το λογισμικό υλοποιεί μια αυτόματη αξιολόγηση 

ορισμένων ικανοτήτων μαθητών της πρώτης τάξης του γυμνασίου. Οι ικανότητες που 

απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμασιών του λογισμικού έχουν 

επιλεγεί ως πιθανοί δείκτες μαθησιακής αρτιότητας, με έμφαση σε στοιχεία που 

απαρτίζουν το τυπικό προφίλ της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στο γραπτό λόγο. Το 

λογισμικό αυτό δεν έχει ως στόχο την εκτίμηση γνώσεων και ικανοτήτων βάσει του 

αναλυτικού σχολικού προγράμματος αλλά τη διερεύνηση γνωστικών και 

αισθητηριακών δεικτών που σχετίζονται με ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Στην 

τρέχουσα μορφή του λογισμικού περιλαμβάνονται οκτώ δοκιμασίες, καλύπτοντας ένα 

ευρύ φάσμα ικανοτήτων σχετιζόμενων με την επίδοση στο λόγο, γραπτό και 

προφορικό:  

1. Ταχύτητα ανάγνωσης, με σκοπό τη μέτρηση της ταχύτητας ανάγνωσης με 

κατανόηση του κειμένου.  

2. Διόρθωση ορθογραφίας, με σκοπό την αξιολόγηση της ικανότητας εντοπισμού 

και διόρθωσης ορθογραφικών λαθών.  

3. Εντοπισμός τόνου, με σκοπό τη μέτρηση της αντίστροφης ακουστικής σκίασης 

με αντίστοιχη βάση αναφοράς χωρίς σκίασης.  

4. Διάκριση συχνοτήτων, με σκοπό τη μέτρηση της διακριτικής ικανότητας στο 

πεδίο των συχνοτήτων (με επιβάρυνση της βραχυπρόθεσμης μνήμης για την 

ακουστική αναπαράσταση).  

5. Επανάληψη αλληλουχιών, με σκοπό την εκτίμηση της ικανότητας 

αναπαραγωγής ακουστικών αλληλουχιών που παρουσιάζονται με ταχύ ρυθμό, 

άρα πρέπει η αντιληπτική επεξεργασία τους να ολοκληρωθεί υπό χρονική πίεση.  

6. Επανάληψη ψευδολέξεων, με σκοπό την εξακρίβωση της φωνητικής 

διακριτικής ικανότητας και η μέτρηση της φωνολογικής μνήμης.  
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7. Ταυτοποίηση εικόνας-λέξης, με σκοπό την εκτίμηση της ικανότητας 

σημασιολογικής και μορφολογικής αποσαφήνισης ορθογραφικών 

αναπαραστάσεων.  

8. Μνήμη γραμμάτων, με σκοπό τη μέτρηση της βραχυπρόθεσμης μνήμης για 

οπτικό-λεκτικό περιεχόμενο.  

Η πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή σε 146 μαθητές Α΄ Γυμνασίου έδειξε ότι οι 

αυτοματοποιημένες μετρήσεις βρίσκονται σε συνάφεια με συνήθεις μετρήσεις κλινικής 

αξιολόγησης και ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν σωστά, με ευκολία και ευχαρίστηση το 

λογισμικό. Συνεπώς η αυτοματοποιημένη ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών μπορεί 

να είναι πρακτικά εφαρμόσιμη. Το λογισμικό αυτό μπορεί να δώσει την ευκαιρία σε 

σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς με ειδικές γνώσεις, σε περιοχές μακριά από 

ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες, να μπορούν να εντοπίσουν τους μαθητές που είναι 

πιθανότερο να χρειάζονται ειδική βοήθεια. Η αμφίδρομη ενημέρωση μέσω 

διαδικτυακού διακομιστή μπορεί να συμβάλλει στην επιμόρφωση και καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών και στην εξαγωγή επιδημιολογικών στοιχείων για τη χάραξη 

εκπαιδευτικής πολιτικής για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Είναι πολύ θετικό και 

αισιόδοξο που η προσπάθεια αυτή έχει γίνει στον ελληνικό χώρο, όπου το ενδιαφέρον 

της πολιτείας για ζητήματα που σχετίζονται με Μαθησιακές Δυσκολίες είναι 

ανεπαρκές και περιορισμένο. 

 

Εικόνα 4: Λογισμικό εντοπισμού μαθητών με μαθησιακά προβλήματα εΜαΔυς 

 

Από το ΒΛΕΜΑ λοιπόν, όπως και από το εΜαΔύς, φαίνεται ότι η 

αυτοματοποιημένη ανίχνευση μπορεί να είναι έγκυρη και χρήσιμη. Οι έρευνες έδειξαν 

πως η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για την αυτόματη αξιολόγηση νοητικών 
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δεξιοτήτων και ειδικότερα για την ανίχνευση πιθανών Μαθησιακών Δυσκολιών έχει 

σημαντικά πρακτικά πλεονεκτήματα στην εφαρμογή της. Βρέθηκε ότι οι μετρήσεις του 

λογισμικού έχουν υψηλή συνάφεια με τις κλινικές μετρήσεις που διακρίνουν ομάδα 

παιδιών με δυσλεξία από το γενικό σχολικό πληθυσμό και μπορούν να εξηγήσουν 

μεγάλο ποσοστό της διακύμανσης επιμέρους κλινικών μετρήσεων.  

 

3.4.4 Το λογισμικό Lexy Hellas  

 

Το λογισμικό Lexy Hellas είναι μια ψυχο-γλωσσολογική μέθοδος διάγνωσης 

και αποκατάστασης της δυσλεξίας Έχοντας μελετήσει επισταμένα την Ελληνική 

γλώσσα, καθώς και τις δυσκολίες που εμφανίζουν τα δυσλεκτικά άτομα, διαμόρφωσα 

αρχικά μια σειρά tests για την ορθή διάγνωση της δυσλεξίας, που αναγνωρίζει τα 

δυσλεκτικά άτομα ακόμα και με μικρό βαθμό δυσλεξίας.  

Έπειτα από 10ετή εξειδικευμένη ενασχόληση δημιούργησα την ψυχο-

γλωσσολογική μέθοδο διάγνωσης και αποκατάστασης της δυσλεξίας, με τον τίτλο 

LexyHellas, που υποστηρίζεται από το λογισμικό Η/Υ LexyHellasSoft και η οποία 

διδάσκει με απλό και μεθοδικό τρόπο στο δυσλεκτικό άτομο το πως να αναγνωρίζει 

και να χρησιμοποιεί ορθά την φωνολογική και μορφολογική δομή της Ελληνικής 

γλώσσας, καθιστώντας το συνειδητό γνώστη της γλώσσας. Το άτομο με δυσλεξία 

αναγνωρίζει την σημασία κάθε λέξης και κατανοεί την συντακτική της θέση, αλλά 

αποτυγχάνει στην φωνολογική της επεξεργασία. Αναγνωρίζει δηλαδή χωριστά το κάθε 

γράμμα, αλλά δεν μπορεί να διακρίνει τους ξεχωριστούς ήχους που απαρτίζουν μια 

λέξη, ούτε και τα μορφήματα που υπάρχουν μέσα στην συγκεκριμένη λέξη. Έτσι, η 

κάθε λέξη παραμένει γι’ αυτόν μια μεγάλη σειρά ξεχωριστών γραμμάτων, χωρίς να 

απολήγει σε ένα ενιαίο σύνολο, μη μπορώντας έτσι να εφαρμόσει τους κανόνες 

ορθογραφίας στα σημεία-κλειδιά της κάθε λέξης.  

Στο εξειδικευμένο λογισμικό Lexy Hellas Soft ενσωματώθηκαν γλωσσικές 

μονάδες οι οποίες εμπεριέχουν βασικούς κανόνες ορθογραφίας που παρέχονται μέσω 

αλγορίθμων, καθιστώντας το δυσλεκτικό άτομο πραγματικό γνώστη, τόσο της 

φωνολογικής, όσο και της μορφολογικής δομής της Ελληνικής γλώσσας. Το ακόλουθο 

παράδειγμα εξηγεί περιγραφικά την λειτουργία των αλγορίθμων μέσα από την χρήση 

του λογισμικού Lexy Hellas Soft. Η λέξη «συγκεντρωθούμε» χωρίζεται σε 4 

μορφήματα, ως εξής: συγ-κεντρ-ω-θουμε. Έτσι έχουμε: το 1ο μόρφημα της πρόθεσης 

¦συγ¦, το 2ο μόρφημα της ρίζας του ρήματος ¦κεντρ¦, το 3ο μόρφημα του χαρακτήρα του 
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ρήματος ¦ω¦ & το 4ο μόρφημα της κατάληξης του ρήματος ¦θουμε¦. Κατά την χρήση 

του λογισμικού χρειάζεται να λαμβάνονται σταδιακά, βήμα προς βήμα, οι ορθές 

αποφάσεις. Έτσι, μέσω του ανάλογου αλγόριθμου που εμφανίζεται στην οθόνη του 

Η/Υ, αποφασίζεται ακολούθως, ότι αφού (εάν) μετά την πρόθεση, ο πρώτος ήχος απ’ 

το επόμενο μόρφημα είναι /κ/, /γ/, ή /χ/, > τότε η πρόθεση ‘συν’ μεταβάλλεται σε ‘συγ’ 

(αφομοίωση). Στην συνέχεια, εστιαζόμαστε στο πολύ σημαντικό σημείο που είναι η 

αναγνώριση του ‘συνόρου’ ανάμεσα στο μόρφημα της ρίζας ¦κεντρ¦ και στο μόρφημα 

του χαρακτήρα του ρήματος ¦ω¦. Όταν ο μαθητής μάθει ν’ αναγνωρίζει το ‘σύνορο’ 

αυτό, τότε διαλέγει την επιλογή [ων], η οποία με την σειρά της του εμφανίζει τις 

διάφορες παραλλαγές του ρήματος αυτού, μεταξύ των οποίων είναι και η ορθή [ω]. Το 

μόρφημα ¦θουμε¦ χωρίζεται σε δύο αλγόριθμους. Εάν ακούγεται ο ήχος /ε/ στο τέλος 

μιας κατάληξης του ρήματος, τότε επιλέγεται αρχικά το [εμείς] και ακολούθως 

επιλέγεται το [ε]. Η χρήση των Η/Υ διευκολύνει εξαιρετικά την εκμάθηση κανόνων 

μέσω αλγόριθμων, αποφεύγοντας παράλληλα την πολυσύνθετη γραμματική που 

λειτουργεί ως τροχοπέδη κατά την θεραπευτική αγωγή των ατόμων με δυσλεξία. Μέσω 

της συστηματικότητας των αλγορίθμων, οι προς εκμάθηση κανόνες ορθογραφίας 

εμπεδώνονται σε βάθος και με αποτελέσματα που διαρκούν μακροχρόνια 

Το 1999 διεξήχθη μια πιλοτική έρευνα για τα αποτελέσματα της μεθόδου Lexy 

Hellas. Επειδή η έρευνα αφορούσε τα αποτελέσματα επιτυχίας μιας αγωγής 

αποκατάστασης, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην στατιστική ανάλυση που 

ακολούθησε. Η αξιολόγηση του μεγέθους θετικής επίδρασης της μεθόδου έγινε με 

βάση την Power analysis, ενώ εκ των προτέρων ορίστηκε το μέγεθος επίδρασης σε 

63%, ήτοι δηλαδή με θετικά αποτελέσματα λιγότερο από 63% δεν θα ήμασταν 

ικανοποιημένοι! Μετά από 10 ωριαίες συνεδρίες θεραπευτικής αγωγής σε 12 

δυσλεκτικά άτομα που έλαβαν μέρος στην έρευνα, η επιθυμητή βελτίωση του 63% είχε 

επιτευχθεί με σχετική άνεση, αφού τα τελικά αποτελέσματα υπερέβησαν κατά πολύ το 

εν λόγω ποσοστό, τόσο κατά την ορθογραφία των ρημάτων, όσο και κατά την 

συσχέτιση ήχων-συμβόλων.  

Συνοψίζοντας η μέθοδος Lexy Hellas είναι κατάλληλη για κάθε άτομο με 

δυσλεξία, ανεξαρτήτου ηλικίας, ενώ το εξειδικευμένο λογισμικό ΗΥ Lexy Hellas Soft 

προσφέρει, μέσω του διαδικτύου, την δυνατότητα χρήσης του από κάθε ενδιαφερόμενο 

φορέα ή ειδικό που δραστηριοποιείται στην αντιμετώπιση του προβλήματος της 

δυσλεξίας. 
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3.5 Συμπεράσματα Θεωρητικού Μέρους και Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Μέσω της ανάλυσης του θεωρητικού μέρους της δεδομένης διπλωματικής 

εργασίας διαφαίνεται η ανάγκη ανάπτυξης εκπαιδευτικών λογισμικών πρώιμης 

ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών. Στον Ελλαδικό χώρο εντοπίζεται πληθώρα 

εκπαιδευτικών λογισμικών ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών -μέρος εξ αυτών 

παρουσιάστηκε στο τρίτο κεφάλαιο- που απευθύνονται όμως σε μαθητές δημοτικού 

και γυμνασίου.  

Στο ερευνητικό μέρος της αναφερόμενης διπλωματικής θα παρουσιαστεί μία 

προσπάθεια ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού η οποία θα εξετάσει και θα αναλύσει 

τη σχέση των αποτελεσμάτων και της αλληλεπίδρασης των νηπίων μεταξύ ενός 

αυτοσχέδιου εκπαιδευτικού λογισμικού και ενός έντυπου, σταθμισμένου ανιχνευτικού 

εργαλείου στους τομείς της μνήμης ακολουθιών και της γραφο – φωνολογικής 

ενημερότητας.   

Η επιλογή των προς μελέτη τομέων έγινε λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 

τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν αποσπασματική την εργαζόμενη 

μνήμη οδηγώντας τα σε αδυναμία επεξεργασίας της προυπάρχουσας γνώσης με τη νέα 

πληροφορία όπως επίσης και στην οπτική μνήμη (Μπότσας, 2007, Παντελιάδου, 

Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004). Ταυτόχρονα οι δεξιότητες της ανάγνωσης 

(φωνολογική ενημερότητα) είναι άκρως προγνωστικοί παράγοντες της ανάγνωσης και 

της αναγνώρισης λέξης και τα αναπτυξιακά προφίλ που εμφανίζονται στο νηπιαγωγείο 

συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης στην Α και Β τάξη 

(Boscardin, Muthen, Francis & Baker, 2008). Επιπλέον, τα παιδιά με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται στην ανάλυση και σύνθεση λέξεων από 

φωνήματα, όπως και στην αφαίρεση και την πρόσθεση φωνημάτων (Μπότσας, 2007˙ 

Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004). 

Συγκεντρωτικά, στο εκπαιδευτικό λογισμικό έχουμε αντίστοιχα τις εξής 

παραμέτρους μελέτης, ως προς: 

Α) Τη Μνήμη 

 Μνήμη αριθμών 

 Μνήμη εικόνων 

 Μνήμη σχημάτων 
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Β) Τη Γραφο – φωνολογική ενημερότητα 

 Διάκριση Γραφημάτων  

 Διάκριση Φθόγγων 

 Σύνθεση Φθόγγων  

Παράλληλα, θα εξεταστούν οι παράμετροι του χρόνου επεξεργασίας των δύο 

εργαλείων όπως και η επίδοση σε σχέση με το φύλο και το σχολείο φοίτησης αυτών.  

Υπό το σκεπτικό αυτό, διατυπώνονται ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιος ο χρόνος ολοκλήρωσης των δοκιμασιών στα δυο αξιοποιούμενα 

ερευνητικά εργαλεία;  

2. Θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις ως προς την επίδοση των νηπίων κατά 

τη χορήγηση των εργαλείων μέτρησης; 

3. Θα αναδυθούν διαφοροποιήσεις στην επίδοση των μαθητών ως προς το 

φύλο και τη σχολική μονάδα φοίτησης τους; 

4. Θα εντοπιστούν αξιόλογες στατιστικά σημαντικές συνάφειες μεταξύ 

των δοκιμασιών των δυο εργαλείων ως προς την θεματική τους 

βαρύτητα;  
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Κεφάλαιο 4ο Μεθοδολογία Έρευνας 
 

4.1 Σκοποί Έρευνας 

 

1. Η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού προσανατολισμένου προς μια 

συγκεκριμένη επιστημονική και βιβλιογραφική κατεύθυνση, έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο ανίχνευσης σε παιδιά, με επικινδυνότητα 

εμφάνισης μαθησιακών δυσκολιών κατά τη δεύτερη τάξη του νηπιαγωγείου. 

2. Η ανώδυνη και φιλική προς το παιδί αντιμετώπιση των πιθανών δυσκολιών που 

ενδεχομένως αντιμετωπίζει μέσω της χρήσης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού, 

το οποίο αντιμετωπίζεται από το παιδί ως παιχνίδι και δημιουργική 

δραστηριότητα και όχι ως εξεταστής και καταγραφών της επίδοσης του. 

3. Η χρήση ενός λογισμικού εξειδικευμένου σε συγκεκριμένους τομείς 

υπευθυνότητας, προς πρώιμη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών κατά την 

προσχολική ηλικία και συγκεκριμένα στους τομείς της μνήμης ακολουθιών και 

της γραφο – φωνολογικής ενημερότητας.  

4. Η διατύπωση και επαλήθευση υποθέσεων σχετικών με τη δυνατότητα πρώιμης 

ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών κατά την προσχολική ηλικία μέσω 

εκπαιδευτικού λογισμικού συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του με εκείνα ενός 

έντυπου σταθμισμένου ανιχνευτικού εργαλείου. 

 

4.2 Ερευνητικές υποθέσεις 

 

Ερευνητική Υπόθεση (στο εξής: ΕΥ) 1: Ο χρόνος ολοκλήρωσης των 

δοκιμασιών του λογισμικού AngelEv από τους μαθητές θα αποκαλυπτόταν μικρότερος 

από τον αντίστοιχο των δοκιμασιών του «Αθηνά Τεστ». 

Μηδενική Υπόθεση (στο εξής: Μ0) 1:  Δεν θα εντοπιζόταν διαφοροποίηση 

στο χρόνο ολοκλήρωσης των δοκιμασιών των δυο εργαλείων. 

ΕΥ 2: Η επίδοση των συμμετεχόντων στις δοκιμασίες του λογισμικού θα 

αποκαλυπτόταν υψηλότερη από την αντίστοιχη στις δοκιμασίες του «Αθηνά Τεστ». 

Μ0 2: Δεν θα εντοπιζόταν διαφοροποίηση στην επίδοση των συμμετεχόντων 

στις δοκιμασίες των δυο εργαλείων. 
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ΕΥ 3: Τα αγόρια και τα κορίτσια αναμενόταν να επιδείξουν διαφοροποιήσεις 

ως προς την επίδοση τους στις δοκιμασίες των δύο εργαλείων. 

Μ0 3: Τα αγόρια και τα κορίτσια δεν αναμενόταν να επιδείξουν 

διαφοροποιήσεις ως προς την επίδοση τους στις δοκιμασίες των δύο εργαλείων.  

ΕΥ 4: Οι συμμετέχοντες από ιδιωτικά σχολεία φοίτησης θα επεδείκνυαν 

υψηλότερη επίδοση στις δοκιμασίες των δύο εργαλείων.  

Μ0 4: Δε θα εντοπίζονταν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην επίδοση 

μεταξύ μαθητών από ιδιωτικά και δημόσια σχολεία φοίτησης.  

ΕΥ 5:  Οι νεαρότεροι σε ηλικία συμμετέχοντες θα εμφάνιζαν χαμηλότερους 

μέσους όρους επίδοσης στις δοκιμασίες του Αθηνά Τεστ και του λογισμικού σε σχέση 

με τους μεγαλύτερους.  

Μ0 5: Δε θα εντοπίζονταν διαφοροποίηση στους μέσους όρους επίδοσης στις 

δοκιμασίες τόσο του Αθηνά Τεστ όσο και του λογισμικού μεταξύ νεαρότερων και 

μεγαλύτερων νηπίων.  

ΕΥ 6: Οι επιδόσεις του δείγματος στις δοκιμασίες του «Αθηνά Τεστ» θα 

συσχετίζονταν θετικά με τις αντίστοιχες του λογισμικού. 

Μ0 6: Δε θα εντοπίζονταν στατιστική συνάφεια στις επιδόσεις των μαθητών 

στα δύο εργαλεία.  

 

4.3 Συμμετέχοντες 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα διεξάγεται στην πόλη των Ιωαννίνων κατά το σχολικό 

έτος 2016-2017. Στο προπαρασκευαστικό στάδιο της έρευνας, το δείγμα αποτέλεσαν 5 

νήπια που φοιτούσαν στη δεύτερη τάξη του νηπιαγωγείου. 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν τελικά 20 μαθητές Νηπιαγωγείου, που 

φοιτούσαν σε δομές αντίστοιχης βαθμίδας της πόλης των Ιωαννίνων (Ν=20). Από 

αυτούς, οι μισοί ήταν αγόρια (Ν=10, 50%) και οι υπόλοιποι 10 κορίτσια, ίδιας δηλαδή 

αναλογίας και ποσοστού (σχήμα 1).  
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Σχήμα 1: ‘Φύλο’ (Ν=20) 

 

Η επιλογή του δείγματος έγινε με την τεχνική της στρωματοποιημένης 

δειγματοληψίας, η οποία αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους 

δειγματοληψίας. Η χαρακτηριστική ιδιότητα και ταυτόχρονα το κυριότερο 

πλεονέκτημα της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας είναι τα μειωμένα σε σχέση με 

άλλες μεθόδους δειγματοληψίας τυπικά σφάλματα εκτιμήσεων. Στο στάδιο του 

σχεδιασμού της έρευνας, ο πληθυσμός χωρίζεται σε στρώματα. Τα στρώματα 

αποτελούν υποσύνολα του πληθυσμού τα οποία πληρούν συγκεκριμένες ιδιότητες. Στη 

συνέχεια, διεξάγεται μια ανεξάρτητη δειγματοληψία σε κάθε στρώμα και το τελικό 

δείγμα της έρευνας αποτελείται από τη συλλογή όλων των επιμέρους δειγμάτων ανά 

στρώμα. Με τον τρόπο αυτό, το συνολικό δείγμα που επιλέγεται από τον πληθυσμό 

περιέχει εκπροσώπους από κάθε διαφορετικό στρώμα του πληθυσμού.  (Βάμβουκας, 

1991, Παπαγεωργίου, 2015). 

Σχετικά με την ηλικία, όλοι ανεξαιρέτως είχαν συμπληρώσει το πέμπτο έτος, 

βασική άλλωστε προϋπόθεση για την εγγραφή και φοίτηση στο Νηπιαγωγείο. Η 

συγκεκριμένη ηλικία χαρακτηρίζεται ως η καταλληλότερη για την κατάκτηση αρκετών 

δεξιοτήτων όπως και την συγκρότηση και αφομοίωση ικανοτήτων. Επιπλέον, αποτελεί 

και την ηλικία που προσδιορίζει και ερμηνεύει τόσο τη διατύπωση όσο και το 

περιεχόμενο του όρου «πρώιμη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών κατά την 

προσχολική ηλικία». Από την μία ο όρος προσχολική ηλικία είναι ευρύτατος 

σημασιολογικά προκειμένου να αποτελέσει χρονικό πλαίσιο μελέτης πρώιμων 

εκφάνσεων των μαθησιακών δυσκολιών και από την άλλη κρίνεται απαραίτητη η 

ύπαρξη συγκεκριμενοποιημένης χρονικής αφετηρίας προκειμένου οι ενδεχόμενες 

δυσκολίες των νηπίων να αξιολογηθούν ώστε να αποτελέσουν την αφετηρία μιας 

στοχευμένης μαθησιακής παρέμβασης (Ζακοπούλου, 2001). Στην πλειονότητά τους το 
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δείγμα κυμαίνονταν μεταξύ 67 και 69 μηνών (Ν=10 σε ποσοστό 50%), με τους 

υπόλοιπους να καλύπτουν -ισομερώς- ηλικιακό εύρος 63-66 μηνών (Ν=5, 25%) και 

72-74 μηνών (Ν=2, 10% και Ν=3, ποσοστό 15% αντίστοιχα, κατά το σχήμα 2). 

     

 
  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2: ‘Ηλικία’ (Ν=20) 

Τέλος, το δείγμα προερχόταν από Δημόσια (Ν=8, ποσοστό 40%) κι από Ιδιωτικά 

σχολεία (Ν=12, ποσοστό 60%, όπως διαφαίνεται στο σχήμα 3). 

 

 

                         Σχήμα 3: ‘Είδος Σχολείου’ (Ν=20) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ν=8

40%
Ν=12

60%

Είδος Σχολείου

Δημόσιο Σχολείο Ιδιωτικό Σχολείο

63 64 65 66 67 68 69 72 74

Ν=1 Ν=1 Ν=1
Ν=2

Ν=5

Ν=3
Ν=2 Ν=2

Ν=3

5% 5% 5% 10% 25% 15% 10% 10% 15%

Ηλικία (σε μήνες)
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4.4 Εργαλεία Έρευνας 

 

4.4.1 Αθηνά Τεστ 

 

Το Αθηνά Τεστ είναι μια δέσμη από επιμέρους διαγνωστικές δοκιμασίες, 

δεκατέσσερις κύριες και μια συμπληρωματική, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο 

φάσμα νοητικών, αντιληπτικών, ψυχογλωσσικών και κινητικών διεργασιών. Οι 

κλίμακες αυτές, όπως έχει δείξει η ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και η κλινική πράξη, 

σχετίζονται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, για να ανταποκριθούν στις 

μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου. 

Οι δοκιμασίες του Αθηνά Τεστ είναι σε μορφή ψυχομετρικών κλιμάκων και 

αξιολογούν το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού, τόσο στις δεκαπέντε 

επιμέρους κλίμακες του τεστ, όσο και σε πέντε τομείς ανάπτυξης, όπως είναι: η νοητική 

ικανότητα, η άμεση μνήμη ακολουθιών, η ολοκλήρωση ελλιπών προτάσεων, η γραφο-

φωνολογική ενημερότητα και η νευρο-ψυχολογική ωριμότητα. Σύντομη περιγραφή 

των κλιμάκων αυτών γίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Το Αθηνά Τεστ κατασκευάστηκε, ειδικώς για να χρησιμοποιείται από τους 

δασκάλους και τους νηπιαγωγούς, με τα παιδιά της τάξης τους, για να έχουν, για το 

καθένα, μια ορθολογικά οργανωμένη και συστηματική περιγραφή του επιπέδου και του 

ρυθμού ανάπτυξης του παιδιού σε κρίσιμους για τη σχολική μάθηση τομείς ανάπτυξης 

(Παρασκευόπουλος, 2011) 
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4.4.2 Εκπαιδευτικό Λογισμικό AngellEv 

 

4.4.2.1 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Λογισμικού AngellEv  

 

1η δραστηριότητα – Μνήμη αριθμών 

Εκφώνηση: «Θα ακούσεις κάποιους αριθμούς. Άκουσε τους προσεκτικά και 

πάτησε τους με τη σειρά που τους 

άκουσες». 

Περιγραφή: Προσφέρετε 

στα παιδιά ένα ηχητικό μήνυμα 

κατά την έναρξη της 

δραστηριότητας με την εκφώνηση 

αυτής. Στη συνέχεια τους 

προσφέρονται καρτέλες με 

αριθμούς από το 1-5 όπου 

καλούνται να τους πατήσουν με τη 

σειρά που ακούστηκαν.  

Στόχος: Σε αυτή την 

δραστηριότητα  μελετούμε  την 

μνήμη του παιδιού να αναπαράγει 

ακολουθίες αριθμών. Πιο 

συγκεκριμένα, 

παρατηρούμε την 

ετοιμότητα του να θυμηθεί τους αριθμούς που του δόθηκαν μέσω της ακουστικής οδού 

και να τους αναπαράγει πατώντας τον αντίστοιχο αριθμό.  

Εκτέλεση: Σε δέκα καρτέλες – ασκήσεις εικονίζονται οι αριθμοί από το 1 έως 

το 5 (Εικόνα 6). Κάθε φορά πριν την επίδειξη της κάθε καρτέλας ακούει και το 

αντίστοιχο ηχητικό μήνυμα με τους αριθμούς ώστε να τους επιλέξει αργότερα. Στις (2) 

πρώτες καρτέλες ακούγονται τρεις αριθμοί, στις (4) επόμενες τέσσερις αριθμοί και στις 

(4) τελευταίες πέντε. Ολοκληρώνοντας την κάθε άσκηση το παιδί πατάει το βέλος με 

την επόμενη άσκηση.  

  

Εικόνα 5: Εισαγωγική 1ης δραστηριότητας λογισμικού AngellEv 

Εικόνα 6: 1η δραστηριότητα λογισμικού AngellEv 
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2η δραστηριότητα – Μνήμη εικόνων 

Εκφώνηση: «Θα δεις κάποιες εικόνες. Παρατήρησε τες προσεκτικά και πάτησε 

τες στη συνέχεια με τη σειρά που τις είδες»  

Περιγραφή: Προσφέρετε 

στα παιδιά ένα ηχητικό μήνυμα 

κατά την έναρξη της 

δραστηριότητας με την εκφώνηση 

αυτής. Στη συνέχεια τους 

προσφέρονται καρτέλες με εικόνες 

όπου στη συνέχεια καλούνται να 

τις πατήσουν με τη σειρά που τους 

προβλήθηκαν.  

Στόχος: Σε αυτή τη 

δραστηριότητα  μελετούμε  την 

μνήμη του παιδιού να αναπαράγει 

ακολουθίες εικόνων. Πιο 

συγκεκριμένα, παρατηρούμε την 

ετοιμότητα του να θυμηθεί τις 

εικόνες που του δόθηκαν μέσω 

οπτικών ερεθισμάτων και να τις 

αναπαράγει πατώντας τες με τη 

σειρά που τους προβλήθηκαν.  

Εκτέλεση: Σε δέκα 

καρτέλες – ασκήσεις 

απεικονίζονται οι εικόνες που ένα 

δείγμα εξ αυτών παρουσιάζεται 

στην Εικόνα 8 . Η κάθε καρτέλα – 

άσκηση παρουσιάζεται στα 

παιδιά για 5 δευτερόλεπτα και 

στη συνέχεια καλούνται να τις 

πατήσουν με τη σειρά που τους προβλήθηκαν μέσω της επαναλαμβανόμενης καρτέλας 

(Εικόνα 9).  Στις (2) πρώτες καρτέλες εμφανίζονται τρεις εικόνες, στις (4) επόμενες 

Εικόνα 7: Εισαγωγική 2ης δραστηριότητας λογισμικού 

Εικόνα 8: Δείγμα παρουσίασης 2ης δραστηριότητας λογισμικού 

Εικόνα 9: Δείγμα επαναλαμβανόμενης καρτέλας 2ης 

δραστηριότητας λογισμικού 
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τέσσερις εικόνες και στις (4) τελευταίες πέντε. Ολοκληρώνοντας την κάθε άσκηση το 

παιδί πατάει το βέλος για την επόμενη άσκηση.  

 

3η δραστηριότητα – Μνήμη σχημάτων 

Εκφώνηση: «Θα δεις κάποια σχήματα. Παρατήρησε τα προσεκτικά και πάτησε 

τα στη συνέχεια με τη σειρά που τα είδες» 

Περιγραφή: 

Προσφέρετε στα παιδιά ένα 

ηχητικό μήνυμα κατά την έναρξη 

της δραστηριότητας με την 

εκφώνηση αυτής. Στη συνέχεια 

τους προσφέρονται καρτέλες με 

σχήματα όπου στη συνέχεια 

καλούνται να τα πατήσουν με τη 

σειρά που τους προβλήθηκαν.  

Στόχος: Σε αυτή τη 

δραστηριότητα  μελετούμε  την 

μνήμη του παιδιού να αναπαράγει 

ακολουθίες σχημάτων. Πιο 

συγκεκριμένα, παρατηρούμε την 

ετοιμότητα του να θυμηθεί τα 

σχήματα που του δόθηκαν 

μέσω οπτικών ερεθισμάτων και 

να τα αναπαράγει πατώντας τα με 

τη σειρά που προβλήθηκαν. 

Εκτέλεση: Σε δέκα 

καρτέλες – ασκήσεις 

απεικονίζονται τα σχήματα εν 

δείγμα εξ αυτών παρουσιάζεται 

στην Εικόνα 11. Η κάθε 

καρτέλα – άσκηση 

Εικόνα 10: Εισαγωγική 3ης δραστηριότητας λογισμικού 

Εικόνα 11: Δείγμα παρουσίασης 3ης δραστηριότητας λογισμικού 

Εικόνα 12: Δείγμα επαναλαμβανόμενης καρτέλας 3ης 

δραστηριότητας λογισμικού 
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παρουσιάζεται στα παιδιά για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια καλούνται να 

πατήσουν τα σχήματα με τη σειρά που τους προβλήθηκαν μέσω της 

επαναλαμβανόμενης καρτέλας (Εικόνα 12).  Στις (2) πρώτες καρτέλες εμφανίζονται 

τρία σχήματα , στις (4) επόμενες τέσσερα σχήματα και στις (4) τελευταίες πέντε. 

Ολοκληρώνοντας την κάθε άσκηση το παιδί πατάει το βέλος για την επόμενη άσκηση.  

 

4η δραστηριότητα – Γραφο – φωνολογίας -  Διάκριση γραφημάτων 

Εκφώνηση: «Θα δεις κάποιες λέξεις. Παρατήρησε τες προσεκτικά. Αν έχουν 

τα ίδια γράμματα μεταξύ τους πατάς μέσα στο κουτάκι για να πρασινίσει αν είναι 

διαφορετικά πατάς δύο φορές μέσα στο κουτάκι για να κοκκινήσει.    

Περιγραφή: Προσφέρετε στα παιδιά ένα ηχητικό μήνυμα κατά την έναρξη της 

δραστηριότητας με την εκφώνηση αυτής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται  καρτέλες με 

ψευδολέξεις όπου υπάρχουν αναγραμματισμοί και αντικαταστάσεις φθόγγων. Έπειτα 

καλούνται να παρατηρήσουν 

ένα ένα τα γράμματα 

προκειμένου να εντοπίσουν 

ενδεχόμενο λάθος.   

Στόχος: Σε αυτή την 

δραστηριότητα  μελετούμε  

την επίγνωση και την διάκριση 

των γραφημάτων. Πιο 

συγκεκριμένα, παρατηρούμε την 

ετοιμότητα του παιδιού να 

εντοπίσει την διαφορετικότητα 

ανάμεσα στα γραφήματα.  

Εκτέλεση: Σε δέκα 

καρτέλες – ασκήσεις 

εικονίζονται δυο 

πανομοιότυπες ψευδολέξεις, 

δείγμα εξ αυτών 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 

Εικόνα 13: Εισαγωγική 4ης δραστηριότητας λογισμικού 

Εικόνα 14: Δείγμα παρουσίασης 4ης δραστηριότητας λογισμικού 
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14. Κάτω από κάθε γράφημα αυτών των ψευδολέξεων βρίσκονται κουτάκια όπου θα 

πρέπει αν τα γράμματα μεταξύ τους είναι ίδια να πατήσουν μέσα σε αυτό μία φορά για 

να πρασινίσει ενώ αν είναι διαφορετικά γραφήματα πατάει δύο φορές ώστε να 

κοκκινήσει. Στις (7) πρώτες καρτέλες παρουσιάζονται λέξεις με τέσσερα γράμματα 

ενώ στις (3) τελευταίες λέξεις με πέντε γράμματα στη σειρά.   

 

5η δραστηριότητα – Γραφο – φωνολογίας -  Διάκριση φθόγγων 

Εκφώνηση: «Θα ακούσεις κάποιες λέξεις. Αν αυτές οι λέξεις είναι ίδιες μεταξύ 

τους πατάς το σωστό. Αν είναι διαφορετικές πατάς το λάθος. Άκουσε προσεκτικά»  

Περιγραφή: Προσφέρετε στα 

παιδιά ένα ηχητικό μήνυμα 

κατά την έναρξη της 

δραστηριότητας με την 

εκφώνηση αυτής όπως επίσης 

και στην αρχή κάθε άσκησης. 

Στη συνέχεια τους 

προσφέρονται καρτέλες με τα 

σύμβολα σωστό και λάθος 

όπως παρουσιάζονται στη 

Εικόνα 16.  

Στόχος: Σε αυτή την 

δραστηριότητα  μελετούμε  την 

ακουστική διάκριση των 

φθόγγων. Πιο συγκεκριμένα, 

παρατηρούμε την ετοιμότητα 

του παιδιού να κατανοήσει 

την διαφοροποίηση των φθόγγων μέσω της ακουστικής οδού.  

Εκτέλεση: Σε δέκα καρτέλες – ασκήσεις παρουσιάζονται τα σύμβολα του 

σωστού και του λάθους. Κατά την επίδειξη κάθε καρτέλας στο παιδί προσφέρεται ένα 

ηχητικό μήνυμα το οποίο του αναφέρει δύο πανομοιότυπες ή όμοιες ψευδολέξεις. 

Εκείνο καλείται να εντοπίσει αν αυτές οι ψευδολέξεις μεταξύ τους είναι ίδιες πατώντας 

Εικόνα 15: Εισαγωγική 5ης δραστηριότητας λογισμικού 

Εικόνα 16: Δείγμα παρουσίασης 5ης δραστηριότητας λογισμικού 
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το πλήκτρο με το σωστό ή αν είναι διαφορετικές μεταξύ τους πατώντας το πλήκτρο με 

το λάθος. Ολοκληρώνοντας την κάθε άσκηση το παιδί πατάει το βέλος με την επόμενη 

άσκηση.  

 

6η δραστηριότητα – Γραφο – φωνολογίας -  Σύνθεση φθόγγων 

Εκφώνηση: «Θα ακούσεις κάποια γράμματα στη σειρά. Μάντεψε ποια λέξη 

είναι από τις παρακάτω εικόνες και πάτησε την.». 

Περιγραφή: 

Προσφέρετε στα παιδιά ένα 

ηχητικό μήνυμα κατά την 

έναρξη της δραστηριότητας 

με την εκφώνηση αυτής όπως 

επίσης και στην αρχή κάθε 

άσκησης. Στη συνέχεια τους 

προσφέρονται καρτέλες με 

εικόνες αντικειμένων, όπου 

καλούνται να πατήσουν την 

σωστή εικόνα συνθέτοντας 

τους φθόγγους από το ηχητικό 

μήνυμα κάθε άσκησης.  

Στόχος: Σε αυτή την 

δραστηριότητα  μελετούμε  

την ετοιμότητα των παιδιών 

να συνθέσουν φθόγγους και 

να εντοπίσουν την 

κατάλληλη εικόνα που αντιστοιχεί στην λέξη που άκουσαν.  

Εκτέλεση: Σε δέκα καρτέλες – ασκήσεις παρουσιάζονται εικόνες αντικειμένων 

όπως φαίνεται ένα δείγμα εξ αυτών στη Εικόνα 18.  Κατά την επίδειξη κάθε καρτέλας 

στο παιδί προσφέρεται ένα ηχητικό μήνυμα το οποίο του αναφέρει φθόγγο – φθόγγο 

μια λέξη. Εκείνο καλείται να συνθέσει τους φθόγγους και στην συνέχεια να 

Εικόνα 17: Εισαγωγική 6ης δραστηριότητας λογισμικού 

Εικόνα 18: Δείγμα παρουσίασης 6ης δραστηριότητας λογισμικού 
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αντιστοιχήσει την λέξη που σύνθεσε με την εικόνα της. Για παράδειγμα, στο ηχητικό 

μήνυμα ακούει «π.ου.λ.ι» και θα πρέπει να πατήσει την εικόνα με το πουλί. 

 

4.4.2.2 Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού AngellEv 

 

Η δημιουργία του λογισμικού AngellEv πραγματοποιήθηκε με τον συνδυασμό 

της γλώσσας προγραμματισμού HTML (Hyper Text Markup Language),   της γλώσσας 

υπολογιστή κατηγορίας των γλωσσών φύλλων στυλ css (Cascading Style Sheets) και 

της  javascript η οποία είναι μια γλώσσα συγγραφής σεναρίων.  

Συγκεκριμένα, η γλώσσα σήμανσης HTML είναι μια γλώσσα 

προγραμματισμού που έχει σχεδιαστεί για να περιγράφει το περιεχόμενο μιας 

ιστοσελίδας με κατάλληλες για αυτό το σκοπό εντολές (ετικέτες). Το όνομα της 

προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Hyper Text Markup Language. Θα πρέπει να 

σημειωθεί πως η HTML δεν είναι μια πραγματική γλώσσα προγραμματισμού, αλλά 

μια γλώσσα σήμανσης. Στο σύνολό της αποτελείται από ετικέτες που με τη σειρά τους 

οι ετικέτες είναι υπεύθυνες να προβάλουν το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας με 

κατάλληλο τρόπο. 

Οι “εντολές” της HTML αποκαλούνται HTML ετικέτες. Οι ετικέτες είναι 

ειδικές λέξεις που περιβάλλονται από αγκύλες όπως για παράδειγμα η ετικέτα <html>. 

Οι περισσότερες ετικέτες είναι σε ζευγάρια όπως για παράδειγμα η ετικέτα 

<div></div>. Η πρώτη ετικέτα σε ένα ζεύγος ετικετών αποκαλείται ετικέτα έναρξης, 

ενώ η δεύτερη ετικέτα αποκαλείτε ετικέτα τερματισμού. Εναλλακτικές ονομασίες για 

την ετικέτα έναρξης και τερματισμού στη διεθνή κοινότητα είναι οι ετικέτες start tag, 

end tag και opening tags και closing tags. 

Τα έγγραφα HTML είναι ουσιαστικά οι γνωστές σε όλους μας ιστοσελίδες. Τα 

έγγραφα HTML αποτελούνται από ετικέτες της HTML και καθαρό κείμενο. 

Ο σκοπός ενός περιηγητή διαδικτύου (όπως είναι για παράδειγμα ο Internet 

Explorer, ο Firefox, ο Chrome κα.) είναι να διαβάσουν (να κάνουν Render) ένα HTML 

έγγραφο και να το προβάλουν ως ιστοσελίδα. Ο περιηγητής διαδικτύου δεν προβάλει 

τις ετικέτες της HTML, αλλά χρησιμοποιεί τις ετικέτες για να προβάλει κατάλληλα το 

περιεχόμενο σαν σελίδα (Βόγκλης, 2014) 
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Το CSS είναι μια απλή γλώσσα που μας βοηθάει να ορίσουμε με σαφήνεια και 

ιδιαίτερη ευελιξία τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται τα διάφορα στοιχεία στην 

ιστοσελίδα μας. 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του CSS έναντι της μορφοποίησης μέσω HTML 

attributes είναι τα εξής: 

 Πολύ μεγαλύτερη ευελιξία. Το CSS κατέστησε εφικτές μορφοποιήσεις οι 

οποίες ήταν αδύνατες ή πολύ δύσκολες με την κλασσική HTML. 

 Ευκολότερη συντήρηση των ιστοσελίδων. Η εμφάνιση ενός ολόκληρου site 

μπορεί να ελέγχεται από ένα μόνο εξωτερικό αρχείο CSS. Έτσι, κάθε αλλαγή 

στο στυλ της ιστοσελίδας μπορεί να γίνεται με μια μοναδική αλλαγή σε αυτό 

το αρχείο, αντί για την επεξεργασία πολλών σημείων σε κάθε σελίδα που 

υπάρχει στο site. 

 Μικρότερο μέγεθος αρχείου, δεδομένου ότι ο κάθε κανόνας μορφοποίησης 

γράφεται μόνο μια φορά και όχι σε κάθε σημείο που εφαρμόζεται. 

 Καλύτερο SEO (Search engine optimization). Οι μηχανές αναζήτησης δεν 

«μπερδεύονται» ανάμεσα στο περιεχόμενο και τη μορφοποίηση του, αλλά 

έχουν πρόσβαση στο σκέτο περιεχόμενο, οπότε είναι πολύ ευκολότερο να το 

καταγράψουν και να το αρχειοθετήσουν (indexing). 

 Γρηγορότερες σελίδες. Όταν χρησιμοποιούμε εξωτερικό αρχείο CSS, ο 

browser την πρώτη φορά που θα φορτώσει κάποια σελίδα του site μας το 

αποθηκεύει στην cache, οπότε δεν χρειάζεται να το κατεβάσει ξανά κάθε φορά 

που κατεβάζει ο χρήστης του κάποια άλλη σελίδα του site μας (Κουμβούτη, 

2015) 

Η JavaScript είναι μια γλώσσα συγγραφής σεναρίων (scripting language) που 

χρησιμοποιείται για να προσθέσει εφέ και διαλογικότητα (αλληλεπίδραση, 

διαδραστικότητα, interactivity) στις ιστοσελίδες μας και είναι ανταγωνιστική της 

γλώσσας προγραμματισμού VBScript. Δημιουργήθηκε από την εταιρεία Netscape και 

το αρχικό της όνομα ήταν LiveScript. 

Ο κώδικας της JavaScript γράφεται σε καθαρό κείμενο (ASCII μορφή) και 

ενσωματώνεται μέσα στον κώδικα της HTML, μπορεί δε να εκτελεσθεί αμέσως ή όταν 

λαμβάνει χώρα ένα συμβάν (event). Δεν γίνεται μεταγλώττιση (compilation) του 



76 
 

κώδικα της JavaScript, αρκεί μόνο ο φυλλομετρητής (browser) να υποστηρίζει την 

JavaScript (Κέντρο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Φλώρινας). 

Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν στο λογισμικό επιλέχθηκαν από το διαδίκτυο 

και η επεξεργασία τους πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα επεξεργασίας γραφικών 

Adobe Photoshop. Οι εγγραφές των ηχητικών εκφωνήσεων του λογισμικού έγιναν 

μέσω το προγράμματος εγγραφής φωνής των windows 10. 

Η αρχή λειτουργείας του λογισμικού στηρίζεται στη μεταφορά του χρήστη στην 

εφαρμογή μέσω μιας συμβατικής οθόνης υπολογιστή και η αλληλεπίδραση 

πραγματοποιείται μέσω του ποντικιού. 

Το αναφερόμενο  λογισμικό  χαρακτηρίζεται  από μηδενικό κόστος, εύκολη 

χρήση  ακόμα και από μη εξοικειωμένους  χρήστες και δυνατότητα χρησιμοποίησής 

του από ένα ευρύ κοινό, καθώς απαιτείται η ύπαρξη συμβατικού εξοπλισμού, όπως 

ένας απλός προσωπικός υπολογιστής.  

   Για το σχεδιασμό του εικονικού περιβάλλοντος της παρούσας εργασίας με 

σκοπό την επίτευξη ευχρηστίας του συστήματος, δηλαδή το πόσο κατανοητή, 

αποδοτική και ευχάριστη είναι η επικοινωνία μεταξύ συστήματος και του χρήστη,  

χρησιμοποιήθηκε μία μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία διακρίνεται σε πέντε κυρίως 

τμήματα: 

1. Σχεδιασμός σε πρώτο επίπεδο στο power point για τον συντονισμό των 

εικόνων και των ηχητικών αρχείων 

2. Συγγραφή κώδικα, σχεδιασμός διεπαφής και διάταξης αντικειμένων  

στο html 

3. Απόδοση στιλ μέσω css 

4. Υλοποίηση βημάτων εφαρμογής για ανταπόκριση του χρήστη μέσω 

javascript. 
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4.5 Διαδικασία 

 

Η έρευνα διεξήχθη τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2017, σε ιδιωτικό χώρο 

(γραφείο λογοθεραπείας και ειδικής αγωγής) στα Ιωάννινα. Αρχικά, για τις 

συναντήσεις με τα νήπια ζητήθηκε άδεια από τους γονείς των παιδιών, οι οποίοι 

αποδέχθηκαν το κάλεσμα και μετέφεραν οι ίδιοι τα παιδιά τους στο χώρο. Όπως 

αναφέρει ο Creswell, η εξασφάλιση άδειας και η συνεννόηση πριν τη διεξαγωγή της 

έρευνας «δεν αποτελεί μόνο μέρος της συναίνεσης αλλά και μια ηθική πρακτική». 

Επίσης, επισημαίνει ότι η προστασία της ανωνυμίας των συμμετεχόντων και ο 

σεβασμός των επιθυμιών τους είναι ζητήματα που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά 

υπόψη (Creswell, 2011:207).  

Σε κάθε νήπιο χορηγήθηκαν και τα δύο εργαλεία ατομικά. Διενεργήθηκε 

εξατομικευμένη  χορήγηση. Σε πρώτη φάση  δόθηκε το έντυπο τεστ.   Ο εξεταστής 

ήταν απέναντι από το παιδί και η συμπλήρωση του τεστ έγινε, είτε με τη μορφή 

επίδειξης οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων, είτε με τη μορφή συνέντευξης. Στη 

συνέχεια και συγκεκριμένα μετά το πέρας δύο τουλάχιστον εβδομάδων για να μην 

επηρεάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας χορηγήθηκε στα παιδιά το εκπαιδευτικό 

λογισμικό AngellEv. Ο εξεταστής ήταν δίπλα από το παιδί και το καθοδηγούσε ώστε 

να αλληλοεπιδράσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με το λογισμικό καταγράφοντας 

στο φύλλο απαντήσεων την επίδοση του στις επιμέρους δραστηριότητες. 

Από την πρώτη συνάντηση ο ερευνητής προσπάθησε να δημιουργήσει σχέσεις 

εμπιστοσύνης, ώστε τα νήπια να μην απαντήσουν τυχαία ή να νιώσουν γενικότερα 

αμηχανία (Κατερέλος, 2001). Άλλωστε, η άμεση επικοινωνία εξασφάλισε τη 

δυνατότητα παρουσίασης και ανάλυσης των σκοπών της έρευνας, γεγονός που 

συνέβαλε στη μείωση της πιθανότητας αδιάφορης συμμετοχής στην όλη διαδικασία 

(Αθανασίου, 2007:181).  

Πραγματοποιήθηκαν 40 συναντήσεις στο σύνολο. Δύο συναντήσεις για κάθε ένα 

από τα 20 νήπια του δείγματος.  Χαρακτηριστικό είναι ότι η πλειονότητα των νηπίων 

έδειξε ενδιαφέρον για την όλη διαδικασία, ήθελε να πραγματοποιήσει περισσότερες 

δραστηριότητες και εξέφρασαν την επιθυμία να επαναληφθεί επόμενη συνάντηση.   

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν με τη βοήθεια του έντυπου διαγνωστικού εργαλείου 

και του εκπαιδευτικού λογισμικού οργανώθηκαν, αναλύθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν 

με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου Statistical Package for the Social Sciences 
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(SPSS). Με τον τρόπο αυτό κωδικοποιήθηκαν οι επιδόσεις των παιδιών και στα δύο 

εργαλεία στους τομείς της μνήμης ακολουθιών και γραφο-φωνολογικής ενημερότητας 

χρησιμοποιώντας ελέγχους περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. 
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Κεφάλαιο 5ο  Αποτελέσματα Έρευνας 
 

5.1 Αποτελέσματα Περιγραφικής Στατιστικής 

 

 

Οι αποκρίσεις του συνολικού δείγματος (Ν=20) στις δύο δοκιμασίες 

(Αθηνά Τεστ και Λογισμικό): α) χρόνος ολοκλήρωσης 

 

Οι συμμετέχοντες μαθητές Νηπιαγωγείου, των οποίων οι δημογραφικές όψεις 

παρατέθηκαν προηγουμένως, κλήθηκαν από την ερευνήτρια να αξιολογηθούν μέσω 

σταθμισμένων κι αυτοσχέδιων εργαλείων για ενδεχόμενες ενδείξεις περί μαθησιακών 

δυσκολιών (πρώιμη ανίχνευση), όπως ορίστηκε από τη στοχοθεσία της μελέτης. Έτσι, 

σε μια πρώτη φάση, δόθηκε προς συμπλήρωση μέρος του ‘Αθηνά Τεστ’, που γενικώς 

αξιολογεί ένα ευρύ φάσμα διεργασιών σχετικών με μαθησιακές δυσκολίες (νοητικές, 

κινητικές, ψυχογλωσσικές κι αντιληπτικές), αλλά εδώ αξιοποιήθηκαν συγκεκριμένες 

δοκιμασίες για τη γραφο-φωνολογική επίγνωση. Σε ύστερο χρόνο -δύο εβδομάδες 

αργότερα- τα ίδια παιδιά ήρθαν σε επαφή με ένα νεοσύστατο λογισμικό, το AngellEv, 

που σχεδιάστηκε κατάλληλα για την ίδια πρακτική και με όμοιο σκοπό.  

 

Πίνακας 4: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την μεταβλητή ‘χρόνος 

ολοκλήρωσης δοκιμασιών’ 

 Ελάχιστο Μέγιστο M.O 
Τυπική 

απόκλιση 

Χρόνος Αθηνά Τεστ (σε λεπτά) 43 55 50.50 3.12 

Χρόνος Λογισμικού (σε λεπτά) 12 18 15.10 1.59 

 

Αμφότερες οι δοκιμασίες ελέγχθηκαν ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσής τους 

από τους μαθητές, προκειμένου να διαπιστωθεί, σε ένα πρώτο επίπεδο, διαφοροποίηση 

ως προς τη μεταβλητή αυτή. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε σε λεπτά, με τα 

αποτελέσματα να απεικονίζονται στον πίνακα 1. Βάσει των τιμών του, παρατηρείται 

μια σχετικά υψηλή χρονική ευχέρεια ανταπόκρισης στις ασκήσεις του Λογισμικού 

(μ.ο. 15,10 λεπτά με τυπική απόκλιση 1.59) σε σύγκριση με την αντίστοιχη στο Αθηνά 

Τεστ (μ.ο. 50.50 λεπτά, τ.α.=3.12). Μπορεί να ειπωθεί ότι αφιερώθηκε τριπλάσιος 

περίπου χρόνος στη δεύτερη περίπτωση, που ενδεχομένως να συνιστά και έναν 

παράγοντα κόπωσης. Στον πίνακα 2, με τις συχνότητες και τα ποσοστά, αποτυπώνεται 
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αναλυτικότερα η εικόνα του δείγματος ως προς την χρονική διάρκεια περάτωσης 

αμφότερων των δοκιμασιών. Γίνεται φανερό ότι η πλειονότητα των μαθητών 

χρειάστηκε πάνω από 50 λεπτά για το Αθηνά Τεστ (Ν=12, συνολικό ποσοστό=60%), 

ενώ, αντίθετα, λιγότερα από 15 λεπτά για τις δραστηριότητες του Λογισμικού (Ν=13, 

σε συνολικό ποσοστό=65%). Ωστόσο, μένει μόνο να εντοπιστεί εάν αυτή η 

διαφοροποίηση χαρακτηρίζεται και στατιστικώς σημαντική, στοιχείο που απασχολεί 

επόμενες ενότητες. 

 

Πίνακας 5: Συχνότητες και ποσοστά για την μεταβλητή  

‘χρόνος ολοκλήρωσης δοκιμασιών’ 

ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Χρόνος  
σε λεπτά 

Συχνότητα Ποσοστό (%) 
Χρόνος  

σε λεπτά 
Συχνότητα Ποσοστό (%) 

43 1 5,0 12 1 5,0 

45 1 5,0 13 2 10,0 

46 1 5,0 14 4 20,0 

48 1 5,0 15 6 30,0 

49 2 10,0 16 2 10,0 

50 2 10,0 17 4 20,0 

51 3 15,0 18 1 5,0 

52 4 20,0    

53 2 10,0    

54 2 10,0    

55 1 5,0    

ΣΥΝΟΛΟ 20 100,0 ΣΥΝΟΛΟ 20 100,0 

 

  β) Βαθμολογία στις δοκιμασίες: μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις 

 

Και ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης αποτελεί αξιόλογη συνθήκη για την σύγκριση 

των δύο δοκιμασιών, ο παράγοντας της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν οι εκάστοτε 

συμμετέχοντες δε μπορεί παρά να εκλαμβάνεται ως ιδιαιτέρως κρίσιμος, διότι σαφώς 

μεταφράζεται και σε αυξημένη ή γρηγορότερη κατανόηση των δεκτών τους. Είτε στο 

‘Αθηνά Τεστ’ είτε στο Λογισμικό ‘AngellEv’ οι δραστηριότητες βαθμολογήθηκαν με 

τον ίδιο τρόπο, προκειμένου να επιτευχθεί μέγιστη δυνατή ταυτοποίησή τους. Στον 

πίνακα 3 που ακολουθεί αποτυπώνονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα για το συνολικό 
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δείγμα, με παράθεση μέσων όρων, μικρότερων-μεγαλύτερων τιμών αλλά και τυπικών 

αποκλίσεων για όλες τις δραστηριότητες σε απόλυτες τιμές, με τον συνδυαστικό του 

πίνακα 4 να συνεισφέρει το ίδιο σε επίπεδο μέσων όρων των δραστηριοτήτων.   

 

Πίνακας 6: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την μεταβλητή ‘βαθμολογία 

δοκιμασιών’ 

 
Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο 

Τυπική 
απόκλιση 

Μνήμη Αριθμών (Αθηνά Τεστ) 11,00 20,00 18,00 3,31 

Μνήμη Εικόνων (Αθηνά Τεστ) 5,00 20,00 13,95 4,57 

Μνήμη Σχημάτων (Αθηνά Τεστ) 2,00 12,00 7,65 2,62 

Μνήμη Αριθμών (Λογισμικό) 10,00 20,00 18,30 3,20 

Μνήμη Εικόνων (Λογισμικό) 6,00 20,00 14,40 4,33 

Μνήμη Σχημάτων (Λογισμικό) 4,00 18,00 10,25 3,46 

Διάκριση Γραφημάτων (Αθηνά Τεστ) 2,00 10,00 9,25 2,07 

Διάκριση Φθόγγων (Αθηνά Τεστ) 6,00 10,00 9,25 1,25 

Σύνθεση Φθόγγων (Αθηνά Τεστ) 2,00 10,00 7,05 2,70 

Διάκριση Γραφημάτων (Λογισμικό) 3,00 10,00 9,25 1,80 

Διάκριση Φθόγγων (Λογισμικό) 8,00 10,00 9,70 ,66 

Σύνθεση Φθόγγων (Λογισμικό) 4,00 10,00 8,50 2,35 

 

Μια πρώτη γενική εκτίμηση που απορρέει από ανάγνωση των τιμών, αφορά 

στην υπερίσχυση των βαθμολογιών που πέτυχε συνολικά το δείγμα στο Λογισμικό σε 

σχέση με αυτές στο Αθηνά Τεστ και μάλιστα σε όλες τις δραστηριότητες κι ασκήσεις. 

Συγκεκριμένα ως προς τον παράγοντα της μνήμης, ανεπαίσθητη διαφορά εντοπίστηκε 

στη ‘Μνήμη Αριθμών’ (μ.ο. Αθηνά Τεστ=18.00, τ.α.=3.31 και μ.ο. AngellEv=18.30, με 

τ.α.=3.20) και σχετικώς μικρή στη ‘Μνήμη Εικόνων’ (μ.ο.=13.95 σε τ.α.=4.57 και 

μ.ο.=14.40, τ.α.=4.33 αντίστοιχα). Αξιοπρόσεκτη κρίνεται αντιθέτως η διαφορά στην 

ικανότητα-ευχέρεια απομνημόνευσης δοτών σχημάτων (‘Μνήμη Σχημάτων’), γεγονός 

που θέτει σκεπτικό για πιθανή θετική επίδραση της πολυαισθητηριακής προσέγγισης 

του Λογισμικού (μ.ο. ΑθηνάΤεστ=7.65, τ.α.=2.62 & μ.ο. AngellEv=10.25, τ.α.=3.46). 
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Πίνακας 7: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την μεταβλητή ‘βαθμολογία 

δοκιμασιών’ 

  Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο 
Τυπική 

απόκλιση 

Μνήμη Αριθμών (Αθηνά Τεστ) 1,10 2,00 1,80 ,33 

Μνήμη Εικόνων (Αθηνά Τεστ) ,50 2,00 1,40 ,46 

Μνήμη Σχημάτων (Αθηνά Τεστ) ,20 1,20 ,77 ,26 

Μνήμη Αριθμών (Λογισμικό) 1,00 2,00 1,83 ,32 

Μνήμη Εικόνων (Λογισμικό) ,60 2,00 1,44 ,43 

Μνήμη Σχημάτων (Λογισμικό) ,40 1,80 1,03 ,35 

Διάκριση Γραφημάτων (Αθηνά Τεστ) ,20 1,00 ,93 ,21 

Διάκριση Γραφημάτων (Λογισμικό) ,30 1,00 ,93 ,18 

Διάκριση Φθόγγων (Αθηνά Τεστ) ,60 1,00 ,93 ,13 

Διάκριση Φθόγγων (Λογισμικό) ,80 1,00 ,97 ,07 

Σύνθεση Φθόγγων (Αθηνά Τεστ) ,20 1,00 ,71 ,27 

Σύνθεση Φθόγγων (Λογισμικό) ,40 1,00 ,85 ,24 

 

Αναφορικά τώρα με την αξιολόγηση της γραφο-φωνολογικής επίγνωσής τους, 

οι συμμετέχοντες μαθητές δε φάνηκε να διαφοροποιούνται ως προς την επίδοσή τους 

στη ‘Διάκριση Γραφημάτων’, ανεξαρτήτως του τρόπου χορήγησης των ασκήσεων της 

ενότητας αυτής (μ.ο.=9.25 για ΑθηνάΤεστ κι AngellEv, με τ.α.=2.07 και 1.80). Αλλά 

και στη ‘Διάκριση Φθόγγων’ δεν επέδειξαν ιδιαίτερες διαφορές, πιθανά διότι η οδηγία 

ήταν ηχητική (μ.ο. ΑθηνάΤεστ=9.25 με τ.α.=1.25 και μ.ο. AngellEv=9.70, τ.α.=0.66 

αντίστοιχα). Δεν παρατηρήθηκε η ίδια όμως ευχέρεια και για τη ‘Σύνθεση Φθόγγων’, 

την ικανότητα δηλαδή σύνθεσης λέξεων με/από δοτά φωνήματα. Εδώ διαφαίνεται μια 

υψηλότερη επίδοση κατά τη χρήση του Λογισμικού και όχι του σταθμισμένου Αθηνά 

Τεστ, που όμως, ενδεχομένως να έχει προκύψει από πλείστους, διαφορετικούς λόγους 

και το δείγμα εν τέλει να εμφανίστηκε περισσότερο εξοικειωμένο ή υποψιασμένο με 

την όλη διαδικασία (μ.ο.=7.05, τ.α.=2.70 και μ.ο.=8.50 με τ.α.=2.35 αντίστοιχα για το 

Αθηνά Τεστ και το AngellEv). 
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5.2 Αποτελέσματα Επαγωγικής Στατιστικής 

 

Έλεγχος ανεξαρτησίας των δοκιμασιών α) μεταξύ τους και β) με τους 

δημογραφικούς παράγοντες 

 

 Βάσει της στοχοθεσίας της έρευνας επιχειρήθηκε η πιθανότητα ανεξαρτησίας 

μεταξύ των μεταβλητών (δημογραφικών-δοκιμασιών), μέσω του συντελεστή x2 (Chi-

square), που κρίνεται ως ο πλέον κατάλληλος για την δεδομένη συνθήκη. Στόχος δεν 

είναι η ισχύς αυτής της σύνδεσης αλλά η πιθανότητα εντοπισμού της. 

Δεν αποτυπώθηκαν περιπτώσεις σύνδεσης ή μη των μεταβλητών μεταξύ τους, 

γι’ αυτό και σε επόμενη φάση της ανάλυσης εκτελέστηκαν διμεταβλητές συσχετίσεις. 

 
 

Έλεγχοι t-test για ανεξάρτητα δείγματα: Αγόρια -vs- Κορίτσια  

και Δημόσιο Σχολείο -vs- Ιδιωτικό Σχολείο 

 

 

Προκειμένου τώρα να εντοπισθούν πιθανές διαφοροποιήσεις των επιδόσεων 

στις δραστηριότητες των ερευνητικών εργαλείων μεταξύ υποομάδων του δείγματος 

(π.χ. Αγόρια-Κορίτσια κλπ), εφαρμόστηκε η διαδικασία independent samples t-test. 

Μέσω αυτής, υποδεικνύεται η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των 

μέσων όρων τους ως προς μια μεταβλητή (π.χ. Μνήμη Αριθμών). Σε πρώτο στάδιο της 

ανάλυσης γίνεται έλεγχος κανονικότητας στους μέσους όρους μέσω του Levene test. 

Όταν το κριτήριο ικανοποιείται θεωρούνται ίσες οι διακυμάνσεις των μεταβλητών και 

προχωρούμε στη σύγκριση των μέσων όρων.  

 

α) Σύγκριση μέσων όρων μεταξύ Αγοριών και Κοριτσιών ως προς 

την επίδοση στις δοκιμασίες των εργαλείων  

 

Παρά την σχετική προσδοκία, δε βρέθηκαν στατιστικές διαφοροποιήσεις στην 

επίδοση σε όλες ανεξαιρέτως τις δοκιμασίες ως προς το ‘Φύλο’. Αγόρια και Κορίτσια 

φαίνεται να επέδειξαν ισοδύναμη-όμοια αποτελεσματικότητα ή και δυσκολία, οπότε 

δεν παρουσιάζονται και οι σχετικοί πίνακες με τα στοιχεία. 

 

β) Σύγκριση μέσων όρων μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Σχολείου 

Φοίτησης ως προς την επίδοση στις δοκιμασίες των εργαλείων  
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Το δείγμα των μαθητών Νηπιαγωγείου αντλήθηκε, όπως έχει ήδη τονισθεί σε 

προηγούμενη ενότητα, από Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία της εν λόγω βαθμίδας στην 

πόλη των Ιωαννίνων. Έχοντας κατά νου το διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας τους και 

ίσως επίσης του τρόπου παροχής της γνώσης στα νεαρά αυτά άτομα, δημιουργήθηκε η 

απορία περί ενδεχόμενων διαφοροποιήσεων της επίδοσης των συμμετεχόντων στις 

δοκιμασίες των εργαλείων, ακριβώς στην υπόθεση περί διαφοροποιημένης γνώσης ή/ 

και μαθησιακής εμπειρίας τους στην τάξη. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκαν οι 

σχετικές στατιστικές αναλύσεις, με τα αποτελέσματα να παρατίθενται στον πίνακα 6. 

 

Πίνακας 8: Σύγκριση μέσων όρων μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Σχολείου 

Φοίτησης ως προς την επίδοση στις δοκιμασίες των εργαλείων 

Σχολείο Φοίτησης /  
επίδοση στις  
δοκιμασίες  

των εργαλείων 

 

Levene's 
Test  

for Equality 
of  

Variances 

t-test για ισότητα των μέσων όρων 

F 
Σημαν
τικότη

τα 
t df 

Επίπεδ
ο 

σημαντι
κότητας 

Μέση 
Διαφορά 

Τυπικό 
Σφάλμα 

διαφοράς 

Διάστημα 
Εμπιστοσύνης 

Χαμηλ. Υψηλ. 

Σύνθεση 
Φθόγγων  
(Αθηνά Τεστ) 

Υπόθεση 
ίσων 
διακυμάνσεων 

,383 ,544 -3,152 18 ,006 -,32083 ,10180 -,53471 -,10696 

Υπόθεση 
ίσων 
διακυμάνσεων 

  -3,215 16,154 ,005 -,32083 ,09979 -,53221 -,10945 

 

Από τα στοιχεία του, γίνεται αρχικά φανερό ότι σε μία μόνο περίπτωση από την 

όλη χορήγηση οι επιδόσεις των μαθητών δεν είναι ισοδύναμες και άρα κρίνονται 

στατιστικά σημαντικές, πάντα με γνώμονα το σχολείο φοίτησής τους. Συγκεκριμένα, 

ως προς τη ‘Σύνθεση Φθόγγων’ στο Αθηνά Τεστ, που επιτυγχάνεται από ταυτόχρονη 

οπτική και ακουστική παρουσίαση του μηνύματος-οδηγίας, άρα και με συνδυαστική 

επεξεργασία εκ μέρους του δέκτη. Βάσει τις τιμής του κριτηρίου Levene (F=0.383, 

sig=.544>0.05, αποδεχόμαστε την ισότητα των διακυμάνσεων των υποομάδων κι άρα 

λαμβάνουμε υπόψη την αντίστοιχη τιμή του t-test. Έτσι, επειδή t=-3.152 με df=18 και 

sig=0.006<0.05, πορίζουμε την ύπαρξη διαφοράς στους μέσους όρους της επίδοσης 

των μαθητών στη συγκεκριμένη δοκιμασία. Ο συνοδευτικός περιγραφικός πίνακας 7, 

με τους μέσους όρους των υποομάδων, επικυρώνει ότι οι μαθητές που προήλθαν από 

Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία είχαν καλύτερη επίδοση συγκριτικά με τα παιδιά από Δημόσια 

(μ.ο. 0.83 έναντι μ.ο. 0.51 αντίστοιχα). 
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Πίνακας 9: Μέσοι όροι υποομάδων Δημόσια και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία 

Ν=20 Είδος σχολείου N Μ.Ο 
Τυπική 

απόκλιση 

Τυπικό 
Σφάλμα 

διαφοράς 

Σύνθεση Φθόγγων  
(Αθηνά Τεστ) 

Δημόσιο 
Σχολείο 

8 ,51 ,21 ,07 

Ιδιωτικό 
Σχολείο 

12 ,83 ,23 ,07 

 

Ανάλυση Διακύμανσης με ένα παράγοντα (One way ANOVA) ως 

προς την μεταβλητή ‘Ηλικία’ 

 

Στην προηγούμενη ενότητα οι στατιστικοί έλεγχοι αφορούσαν σε περιπτώσεις 

σύγκρισης μέσων όρων δύο ανεξάρτητων δειγμάτων-υποομάδων. Στην ενότητα αυτή, 

το ενδιαφέρον εστίασε στις υποθέσεις περί στατιστικά σημαντικών διαφοροποιήσεων 

μεταξύ τριών ή περισσότερων υποομάδων σε ένα δεδομένο παράγοντα. Η πλέον ορθή 

συναφής ανάλυση είναι αυτή της διακύμανσης με έναν παράγοντα (ANOVA), που εν 

προκειμένω επιτρέπει καίρια διερεύνηση των ερευνητικών δεδομένων σε σύνδεση και 

με τις κατηγορικές μεταβλητές (π.χ. Ηλικία). 

Η παράμετρος λοιπόν ‘Ηλικία’ αναλύθηκε βάσει του σχεδιασμού της έρευνας 

σε τρεις διακριτές υποομάδες, σχετικά αυθαίρετα ως προς τα χρονολογικά όρια αλλά 

με πίστη ότι μάλλον εκφράζουν διαφορετικά επίπεδα σκεπτικού και αφομοίωσης των 

εκάστοτε παρεχόμενων γνώσεων και δεξιοτήτων. Εν συνεχεία, ελέγχθηκε ως προς το 

σύνολο των δοκιμασιών των εργαλείων, με σκοπό την ανάδυση πιθανών διαφορών σε 

σχέση με την επίδοση σε αυτές. 

Η επεξεργασία ανέδειξε μία μόνο περίπτωση διαφοροποιημένων μέσων όρων: 

στη ‘Μνήμη Εικόνων’ κατά τη χορήγηση του ΑθηνάΤεστ, με τα αποτελέσματά της να 

απεικονίζονται στους επόμενους πίνακες (7-10). Συγκεκριμένα, επειδή Levene’s test 

sig=0.107>0.05 (πίν. 7), αποδεχόμαστε την υπόθεση περί ομοιογενών διακυμάνσεων. 

Στην περίπτωση αυτή λαμβάνουμε υπόψη την τιμή της Anova. Άρα, εφόσον F=3.534, 

sig=0.05≤0.05 (πίν. 8), συμπεραίνουμε την ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής διαφοράς 

στις διακυμάνσεις των μέσων όρων των συμμετεχόντων μαθητών στην επίδοσή τους 

στη ‘Μνήμη Εικόνων’ κατά τη συμπλήρωση του Αθηνά Τεστ. Από τον πίνακα 9 των 

παραμετρικών ελέγχων (π.χ. test LSD), διαφαίνονται διαφοροποιήσεις στην επίδοση 

των μαθητών ηλικίας 60-65 μηνών τόσο με αυτούς 66-71 μηνών (F=-0.625, sig=.029) 

όσο και με τους άλλους των 72-78 μηνών (F=-.7467 με sig=.022). Συμπεραίνεται ότι 
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οι μικρότεροι ηλικιακά συμμετέχοντες δεν έδειξαν την ίδια ευχέρεια άρα και επίδοση 

στην ‘Μνήμη Εικόνων’ στο Αθηνά Τεστ. Αυτό γίνεται επίσης κατανοητό και από τις 

τιμές του πίνακα 10 (μ.ο. 60-65=1.22, μ.ο. 66-71=1.52 και τέλος μ.ο. 72-78=1.48). 

 

Πίνακας 10: Test of Homogeneity of Variances - Μνήμη Εικόνων  

(Αθηνά Τεστ) 

 Levene Statistic df1 df2 
Σημαντικότ

ητα  

Μνήμη Εικόνων (Αθηνά Τεστ) 2.56 2 17 ,107 

 

 
Πίνακας 11: Anova- Μνήμη Εικόνων (Αθηνά Τεστ) 

 
Άθροισμα 

τετραγώνων  
df 

Μέσο 
τετράγωνο 

F 
Σημαντικ

ότητα 

Μνήμη Εικόνων 

(Αθηνά Τεστ) 

Between Groups 1,166 2 ,583 3,534 ,05 

Within Groups 2,804 17 ,165   

Total 3,970 19    

 
Πίνακας 12: Ανάλυση διακύμανσης- Μνήμη Εικόνων (Αθηνά Τεστ) 

 
(I) 

Ηλικία 
νηπίων 

(J) Ηλικία 
νηπίων 

Μέση 
διαφορά 

(I-J) 

Τυπικό 
σφάλμα 

Σημαντι
κότητα 

95% Διάστημα 
εμπιστοσύνης 

Χαμ. Υψηλ. 

Μνήμη Εικόνων 
(Αθηνά Τεστ) LSD 

60-65 
66-71 -,625* ,26215 ,029 -1,1781 -,0719 

72-78 -,7467* ,29659 ,022 -1,3724 -,1209 

66-71 
60-65 ,62500* ,26215 ,029 ,0719 1,1781 

72-78 -,12167 ,21617 ,581 -,5778 ,3344 

72-78 
60-65 ,74667* ,29659 ,022 ,1209 1,3724 

66-71 ,12167 ,21617 ,581 -,3344 ,5778 

 

Γραμμική Διμεταβλητή Συσχέτιση δοκιμασιών μεταξύ τους και 

με δημογραφικά στοιχεία 

 

Σύμφωνα με την Γραμμική Διμεταβλητή Συσχέτιση, δύο συνεχείς μεταβλητές 

δύνανται να συνδεθούν μεταξύ τους θετικά ή αρνητικά, χωρίς ωστόσο ταυτόχρονα να 

εκφράζεται και μια πιθανή αιτιώδης σχέση τους, αλλά αποκλειστικώς η ένταση και η 

ποιότητα της συνάφειας (Cohen et al., 2008). Στην πλειονότητα των ερευνών συνιστά 
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εκ των πλέον απαραίτητων και αξιόλογων στατιστικών ελέγχων, εφόσον επιτρέπει το 

χειρισμό μεγάλου αριθμού μεταβλητών και πρόσθετων ερμηνειών ή πορισμάτων.  

Έτσι, και στην εδώ έρευνα, επιχειρήθηκαν παρόμοιες αναλύσεις. Εξετάστηκε 

σε πρώτη φάση η πιθανή στατιστική συνάφεια μεταξύ των μέσων όρων του δείγματος 

στο σύνολο των δοκιμασιών των ερευνητικών εργαλείων. Σχετικά με όσες εξετάζουν 

την ευχέρεια μνήμης σε ποικίλα πεδία (ενν. ανάκληση αριθμών, εικόνων, σχημάτων), 

αποκαλύφθηκαν υψηλές θετικές συσχετίσεις, υπό την έννοια ότι όσο αυξάνουν οι 

επιδόσεις των συμμετεχόντων σε αυτές του Αθηνά Τεστ, αυξάνουν και οι αντίστοιχες 

στο Λογισμικό (πίνακας 11). Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε στατιστική σύνδεση αφενός 

στη ‘Μνήμη Αριθμών’ (τ=.752**, p=0.01, sig=0.00) αφετέρου στη ‘Μνήμη Εικόνων’ 

(τ=.800**, p=0.01, sig=0.00) και στη ‘Μνήμη Σχημάτων’ (τ=.766**, p=0.01, sig=0.00). 

Παράλληλα, οι μέσοι όροι στη ‘Μνήμη Εικόνων’ Αθηνά Τεστ, συσχετίστηκαν θετικά 

με αυτούς της ‘Μνήμη Σχημάτων’ Λογισμικού (τ=.639**, p=0.01 και sig=0.00), ενώ, 

τέλος, ο μέσος όρος επίδοσης στη ‘Μνήμη Σχημάτων’ Αθηνά Τεστ είχε συνάφεια και 

με τη ‘Μνήμη Εικόνων’ Λογισμικού (τ=.766**, p=0.01 και sig=0.00).  

 

Πίνακας 13: Μέσοι όροι Μνήμης Λογισμικού & Μνήμης Αθηνά Τεστ 

Μνήμη Αθηνά / 
Μνήμη Λογισμικό 

Μνήμη Αριθμών 
(Λογισμικό) 

Μνήμη Εικόνων 
(Λογισμικό) 

Μνήμη Σχημάτων 
(Λογισμικό) 

Μνήμη Αριθμών (Αθηνά 
Τεστ) 

Δείκτης 
συσχέτισης  ,752** ,208 ,265 

Σημαντικότητα ,000 ,273 ,170 

Μνήμη Εικόνων (Αθηνά 
Τεστ) 

Δείκτης 
συσχέτισης ,170 ,800** ,639** 

Σημαντικότητα ,370 ,000 ,000 

Μνήμη Σχημάτων 
(Αθηνά Τεστ) 

Δείκτης 
συσχέτισης ,205 ,529** ,766** 

Σημαντικότητα ,285 ,003 ,000 

 

Επιπλέον, συσχετίσεις προέκυψαν και για τις δοκιμασίες γραφο-φωνολογικής 

επίγνωσης των εργαλείων. Από τον πίνακα 12 γίνεται κατανοητό ότι όσο αυξάνουν οι 

επιδόσεις στη ‘Διάκριση Γραφημάτων’ στο Αθηνά Τεστ αυξάνουν και στο Λογισμικό 

(τ=.868** σε p=0.01 και sig=0.00), ενώ το ίδιο ισχύει και για τη ‘Σύνθεση Φθόγγων’ σε 

αμφότερα τα εργαλεία μέτρησης (τ=.540** σε p=0.01 και sig=0.006).  
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Πίνακας 14: Επιδόσεις γραφο – φωνολογικής επίγνωσης Λογισμικού & 

Αθηνά Τεστ 

Αθηνά Τεστ / AngellEv  
Γραφο-φωνολογική επίγνωση 

Διάκριση Γραφημάτων 
(Λογισμικό) 

Σύνθεση Φθόγγων 
(Λογισμικό) 

Διάκριση Γραφημάτων (Αθηνά 
Τεστ) 

Υπόθεση 
ίσων 
διακυμάνσεω
ν 

,868** ,354 

Σημαντικότητα ,000 ,094 

Σύνθεση Φθόγγων 
(Αθηνά Τεστ) 

Υπόθεση 
ίσων 
διακυμάνσεω
ν 

,323 ,540** 

Σημαντικότητα ,109 ,006 

 

Τέλος, ανάλογες εφαρμογές διεξήχθησαν και με δημογραφικά στοιχεία. Βάσει 

της εικόνας του πίνακα 13, η ‘Ηλικία’ των μαθητών συνδέθηκε αρνητικά με τον μέσο 

όρο επίδοσής τους στη ‘Διάκριση Γραφημάτων’ του Αθηνά Τεστ, υπό την έννοια ότι 

οι νεαρότεροι συμμετέχοντες επέδειξαν μεγαλύτερη ευχέρεια στη δεξιότητα αυτή σε 

σχέση με τους μεγαλύτερους (τ=.-416*, p=0.05 και sig=0.033). Το σχολείο φοίτησης 

αντίθετα, συσχετίστηκε θετικά τόσο με αυτή (τ=.500*, p=0.05, sig=0.025) όσο και με 

τη ‘Σύνθεση Φθόγγων’ του ιδίου Τεστ (τ=.565**, p=0.01, sig=0.007). Οι μαθητές των 

ιδιωτικών είχαν σαφώς υψηλότερη επίδοση από των δημοσίων στις δοκιμασίες αυτές. 

 

Πίνακας 15: Μέσος όρος επίδοσης και δημογραφικά στοιχεία 

Δημογραφικά / Δοκιμασίες 
Διάκριση 

Γραφημάτων 
(Αθηνά Τεστ) 

Σύνθεση Φθόγγων 
(Αθηνά Τεστ) 

Ηλικία 
Δείκτης συσχέτισης -,416* -,317 

Σημαντικότητα ,033 ,081 

Είδος σχολείου 
Δείκτης συσχέτισης ,500* ,565** 

Σημαντικότητα ,025 ,007 
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5.3. Συζήτηση  

 

 
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες χαρακτηρίζονται από μια απρόσμενη απόκλιση 

μεταξύ του νοητικού δυναμικού και της σχολικής επίδοσης του μαθητή. Η χρήση του 

κριτηρίου της απόκλισης για πολλά χρόνια, είναι ο αποκλειστικός σχεδόν τρόπος 

διάγνωσης των Μαθησιακών Δυσκολιών. Το κριτήριο αυτό που τέθηκε για να 

«ποσοτικοποιηθεί» η αποτυχία των παιδιών αυτής της ομάδας, μεταφράστηκε είτε σε 

απόκλιση του δείκτη νοημοσύνης από την επίδοση σε σταθμισμένες δοκιμασίες 

ακαδημαϊκού τύπου, είτε σε απόκλιση του λεκτικού από τον πρακτικό δείκτη 

νοημοσύνης (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007). 

Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί διεθνώς πολλές διαδικασίες διάγνωσης των 

Μαθησιακών Δυσκολιών, οι οποίες έχουν απορροφήσει σημαντικούς πόρους, χρόνο 

και προσοχή. Όμως, η αδυναμία συμφωνίας, η αναποτελεσματικότητα έγκυρης 

διάγνωσης των Μαθησιακών Δυσκολιών και η απώλεια σημαντικού χρόνου, κρίσιμου 

για την αποτελεσματική εκπαιδευτική παρέμβαση, οδήγησε ήδη από το 1983 στην 

επισήμανση της αναγκαιότητας αλλαγής προσανατολισμού. 

Στην ερευνητική βιβλιογραφία επισημαίνεται ότι τα δύο βασικά κριτήρια του 

λειτουργικού ορισμού των Μαθησιακών Δυσκολιών, το κριτήριο της απόκλισης 

ανάμεσα στην νοητική ικανότητα και τη μαθησιακή επίδοση και το κριτήριο 

αποκλεισμού άλλων αιτίων έχουν προκαλέσει τις ανησυχίες πολλών ερευνητών και τη 

βαθμιαία υιοθέτηση νέων εναλλακτικών προσεγγίσεων των Μαθησιακών Δυσκολιών. 

Ως απάντηση στη χρήση του κριτηρίου της απόκλισης εμφανίστηκαν 

εναλλακτικές μέθοδοι προσδιορισμού των Μαθησιακών Δυσκολιών.  Κρίνεται λοιπόν 

επιτακτική η ανάγκη για έγκυρα και αποτελεσματικά εργαλεία εντοπισμού μαθητών με 

μαθησιακά προβλήματα, τα οποία να μπορούν να λειτουργήσουν οπουδήποτε χωρίς 

ειδικό εξοπλισμό και χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό. Η ανάγκη αυτή μπορεί σε ένα 

βαθμό να ικανοποιηθεί με λογισμικά αυτοματοποιημένης ανίχνευσης μαθησιακών 

δυσκολιών, τα οποία να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις και τις εκπαιδευτικές 

ευαισθησίες του εντοπισμού μαθητών με μαθησιακά προβλήματα. 

Στόχος λοιπόν της δεδομένης διπλωματικής εργασίας ήταν αφενός η ανάπτυξη 

ενός εκπαιδευτικού λογισμικού πρώιμης ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών στους 

τομείς της μνήμης ακολουθιών και γραφο-φωνολογικής επίγνωσης και αφετέρου η 

αξιολόγηση του με βάσει ένα σταθμισμένο έντυπο διαγνωστικό εργαλείο. 
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Η εν γένει υψηλή λειτουργικότητα του αυτοσχέδιου λογισμικού προκύπτει και 

από τις επιδόσεις των συμμετεχόντων στις χορηγούμενες δοκιμασίες. Συγκεκριμένα, 

μια πρώτη γενική εκτίμηση που απορρέει από τις στατιστικές αναλύσεις, αφορά στην 

υπερίσχυση των συνολικών βαθμολογιών που πέτυχαν οι μαθητές του δείγματος στο 

Λογισμικό σε σχέση με αυτές στο Αθηνά Τεστ και μάλιστα σε όλες ανεξαιρέτως τις 

δραστηριότητες-ασκήσεις, γεγονός που οδηγεί σε πλήρη αποδοχή της σχετικής ΕΥ2. 

Σε πρώτη φάση, επιλέχθηκαν δοκιμασίες για την εξέταση της μνημονικής ικανότητας, 

που συνιστά έναν από τους πλέον καίριους παράγοντες αποτελεσματικής μαθησιακής 

διαδικασίας. Η πλέον κοινή της εφαρμογή έχει εντοπιστεί στο επίπεδο γραμμάτων (βλ 

(Protopapas, Sideridis, Mouzaki & Simos, 2007, Protopapas & Skaloumbakas, 2007), 

αριθμητικών ψηφίων, εικόνων και σχημάτων (Ζακοπούλου, 2003˙ Παρασκευόπουλος 

& Παρασκευοπούλου, 2011). Πιο αναλυτικά, εδώ, αφενός ως προς την εξέταση της 

ευχέρειας ανάκλησης συστοιχιών αριθμητικών ψηφίων (ένα είδος digit-span test), δεν 

παρατηρήθηκαν και αξιόλογες διαφορές στη συνολική επίδοση αναλόγως του τρόπου 

χορήγησης της δοκιμασίας. Φαίνεται ίσως εδώ η βαρύνουσα σημασία του ηχητικού 

μηνύματος που αξιοποιήθηκε κατά την εκφώνηση σε αμφότερες τις δύο περιπτώσεις, 

όμως δεν μπορεί διόλου να αγνοηθεί και η τυχόν επίδραση της οπτικής επεξεργασίας 

που ίσχυσε κατά την εφαρμογή του λογισμικού, εφόσον οι ζητούμενες συστοιχίες 

αριθμών παρίσταντο στην οθόνη του Η/Υ. Με άλλα λόγια, όπως έχει και αλλού 

τονιστεί, η αξία μιας πολυαισθητηριακής μεθόδου (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008) 

για την μετάδοση και κωδικοποίηση του μηνύματος, ευνόησε και εδώ τα νήπια, έστω 

και στο ελάχιστο, προς την ορθότερη απόδοση των αποκρίσεών τους. 

Ίδια πορίσματα διατυπώθηκαν και για τον παράγοντα ‘μνήμη εικόνων’, όπου 

οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ανακαλέσουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια 

δοτές εικόνες οικείων αντικειμένων (π.χ. βιβλίο, παγωτό, ήλιος κλπ). Η σχετικά μικρή 

διαφορά στην μέση επίδοση, συνηγορεί εδώ υπέρ μιας πιο ‘ζωντανής’ και ελκυστικής 

παρουσίασης των ερεθισμάτων κατά την εφαρμογή του Λογισμικού AngellEv, λόγω 

της χρήσης χρωμάτων, σε σύγκριση με την επίδειξη αυστηρά ασπρόμαυρων μοτίβων 

στο ΑθηνάΤεστ, αν συνυπολογιστεί και το νεαρό της ηλικίας, που ενθουσιάζεται στο 

έπακρο με την πολυχρωμία. Παράλληλα, η αποτύπωση των ερεθισμάτων σε αρκετά 

μικρά τετράγωνα πλαίσια λειτουργεί με τη σειρά της πιθανώς ανασταλτικά για πλήρη 

ή ευχερή έστω ανάκλησή τους από τους νεαρούς σε ηλικία μαθητές. 

Αξιοπρόσεκτη αντιθέτως κρίνεται η διαφοροποίηση στην ικανότητα-ευχέρεια 

απομνημόνευσης δοτών σχημάτων (‘Μνήμη Σχημάτων’), υπό την έννοια ότι οι εδώ 
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συμμετέχοντες πέτυχαν υψηλότερη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση με το AngellEv 

παρά με το σταθμισμένο ΑθηνάΤεστ. Η αξιόλογη αυτή απόκλιση έγκειται πιθανά και 

στο γεγονός ότι στο λογισμικό αξιοποιήθηκαν απλούστερα και άκρως αναγνωρίσιμα 

σχήματα (τετράγωνο, κύκλος, τρίγωνο), ενώ οι εμπνευστές του διαγνωστικού Αθηνά 

Τεστ επιστρατεύουν και πιο πολυσύνθετους, σαφώς άγνωστους σε προσχολική ηλικία 

σχηματισμούς, όπως ο μαίανδρος, οι ομόκεντροι κύκλοι κ.α. Οι χρωματισμοί και το 

μέγεθος, αποτέλεσαν εξίσου σημαντικές μεταβλητές, που ενδεχομένως να επηρέασαν 

την επίδοση στη συγκεκριμένη δραστηριότητα και να επέδρασαν θετικά, γεγονός που 

ενισχύει το πρότερο σκεπτικό περί ‘φιλικότερου’ περιβάλλοντος του Λογισμικού. 

Έχοντας ολοκληρώσει την χορήγηση δοκιμασιών για την μνήμη, η διαδικασία 

προχώρησε στην εξέταση του πολυδιάστατου παράγοντα της γραφο-φωνολογικής 

επίγνωσης. Τόσο στο σταθμισμένο ΑθηνάΤεστ όσο και στο αυτοσχέδιο λογισμικό, οι 

συμμετέχοντες προσχολικής ηλικίας καλούνταν στις τρεις τελευταίες δραστηριότητες 

να διακρίνουν αρχικώς τους φθόγγους οπτικά και ακουστικά μέσα σε ψευδολέξεις και 

παράλληλα να τους οργανώσουν συνθέτοντας λέξεις (Σύνθεση Λέξεων). Οι φθόγγοι 

(sounds) ή φωνές (phones) συνιστούν τις ελάχιστες ηχητικές μονάδες του φωνητικού 

συστήματος, τα ελάχιστα στοιχεία που συνθέτουν την φυσική ή υλική υπόσταση μιας 

γλώσσας (Μπαμπινιώτης, 1980, σ.157). Επιπλέον, οι μονάδες με διαφοροποιητική 

σημασία στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου φωνολογικού συστήματος, που έχουν την 

δυνατότητα να διακρίνουν σημασίες, ονομάζονται φωνήματα και θεωρούνται δέσμες 

φθόγγων (Μπαμπινιώτης, 1980, σ. 158, Nespor, 1999). Ως διαδικασία, η φωνολογική 

επίγνωση ενός παιδιού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση της ανάγνωσης 

(Ehri & Nunes, 2002). Κατά τη διάρκεια των προσχολικών ετών, τα παιδιά αρχίζουν 

να αναπτύσσουν ευαισθησία στους ήχους και στις έννοιες των διαφορετικών λέξεων 

που επικοινωνούνται γύρω τους. Ωστόσο, επειδή βρίσκονται στα πρώιμα στάδια της 

στοματικής ανάπτυξης, μπορεί να έχουν δυσκολίες στην αλληλουχία ήχων, επειδή οι 

ήχοι (φωνήματα) είναι αφηρημένοι. Η φωνολογική συνειδητότητα περιλαμβάνει την 

ανάπτυξη-προώθηση αυτών των ακουστικών δεξιοτήτων, που συνδέονται αργότερα με 

την κατανόηση του γραπτού λόγου από τον παιδί (Phillips, 2008). Ακριβώς αυτή η αξία 

της στην περαιτέρω μαθησιακή διαδικασία, ήταν που λήφθηκε υπόψη και κατά τον 

σχεδιασμό του Λογισμικού AngellEv, ακολουθώντας τη συλλογιστική πρότερων 

ερευνών επί της συμβολή της στην ανάπτυξη προγραμμάτων παρέμβασης σε μαθητές 

με εμφανείς ή άδηλες δυσκολίες μάθησης-ανάγνωσης (Apel, Brimo, Diehm & Apel, 
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2013˙ Bowers, KirbyS & Deacon, 2010˙ Catts & Kamhi, 2005˙ Gillon, 2004˙ Henbest 

& Apel, 2017˙ Rvachew, Ohberg, Grawberg & Heyding, 2003). 

Σχετικά τώρα με την αξιολόγηση της γραφο-φωνολογικής επίγνωσής τους, οι 

συμμετέχοντες μαθητές δεν φάνηκε να διαφοροποιούνται ως προς την επίδοσή τους 

στη ‘Διάκριση Γραφημάτων’, ανεξαρτήτως του τρόπου χορήγησης των ασκήσεων της 

ενότητας αυτής. Αλλά και στην ‘Διάκριση Φθόγγων’, που κρίνεται δυσκολότερη, δεν 

επέδειξαν αξιοσημείωτες διαφορές, πιθανώς λόγω παρεμβολής και εδώ της μνήμης. 

Δεν παρατηρήθηκε η ίδια όμως ευχέρεια και στη ‘Σύνθεση Φθόγγων’, την ικανότητα 

δηλαδή σύνθεσης πραγματικών λέξεων με/από δοτά φωνήματα. Εδώ, διαφάνηκε μια 

υψηλότερη επίδοση κατά τη χρήση του Λογισμικού και όχι του σταθμισμένου Αθηνά 

Τεστ, που όμως, ενδεχομένως να έχει προκύψει από πλείστους, διαφορετικούς λόγους 

και το δείγμα εν τέλει να εμφανίστηκε περισσότερο εξοικειωμένο ή υποψιασμένο με 

την όλη διαδικασία, ήδη από την πρώτη χορήγηση. Αδιαμφισβήτητα όμως, προκύπτει 

εκ νέου στοιχειοθέτηση υπέρ αυξημένης λειτουργικότητας του Λογισμικού AngellEv, 

που οδηγεί σε αποδοχή της συναφούς ερευνητικής υπόθεσης 2 (ΕΥ2). 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, πραγματοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι με 

σκοπό την ανάδειξη αξιόλογων τάσεων, που να επικυρώνουν τα έως τώρα ευρήματα 

της περιγραφικής στατιστικής. Αρχικώς, επιχειρήθηκε η αποτύπωση ανεξαρτησίας ή 

μη μεταξύ των μεταβλητών της έρευνας, δίχως, ωστόσο να προέκυψαν κι αντίστοιχες 

πιθανότητες. Έτσι, σε ύστερο χρόνο, αξιοποιήθηκαν στατιστικοί δείκτες για σύγκριση 

των μέσων όρων βαθμολογίας των συμμετεχόντων στις χορηγούμενες δοκιμασίες των 

δύο εργαλείων, αναλόγως του φύλου και του σχολείου φοίτησής τους, δημογραφικών 

δηλαδή μεταβλητών που αναλύθηκαν σε δύο υποομάδες. Και ενώ δεν αποκαλύφθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στην επίδοση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, η 

οποία και εκτιμήθηκε ως ισοδύναμη τόσο στο λογισμικό όσο και στο ΑθηνάΤεστ, δεν 

ίσχυσε το ίδιο και για την περίπτωση του σχολείου προέλευσης-φοίτησης. Φάνηκε ότι 

οι μαθητές που προήλθαν από Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, είχαν σαφώς καλύτερη επίδοση 

συγκριτικά με τα παιδιά από Δημόσια ως προς την ‘Σύνθεση Φθόγγων’ στο Αθηνά 

Τεστ, που επιτυγχάνεται μέσω της ταυτόχρονης οπτικής και ακουστικής παρουσίασης 

του μηνύματος-οδηγίας, άρα με συνδυαστική επεξεργασία εκ μέρους του δέκτη. Στο 

πλαίσιο αυτό, διατυπώνονται νύξεις για μεγαλύτερη εμπλοκή ή κι εξοικείωση των εν 

λόγω νηπίων με παρόμοιες δραστηριότητες, πρακτική που απαντάται εκτενέστερα σε 

σχολικές μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης, λόγω ίσως και αυξημένης εμπλοκής ή έστω 

ευαισθητοποίησης του προσωπικού σε συναφείς θεματικές. Γεγονός πάντως είναι ότι 
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ως προς το σχολείο φοίτησης, υπερίσχυσαν οι επιδόσεις των παιδιών από τα Ιδιωτικά 

Νηπιαγωγεία, εύρημα που επαληθεύει μερικώς την Ερευνητική Υπόθεση 4 (ΕΥ4). 

Από την άλλη, προκειμένου να ελεγχθεί και η δημογραφική όψη της Ηλικίας 

ως προς τους μέσους όρους επίδοσης του δείγματος, επιστρατεύθηκε ο πιο κατάλληλος 

στατιστικός δείκτης της ανάλυσης διακύμανσης ως προς ένα παράγοντα. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα, οι μικρότεροι ηλικιακά συμμετέχοντες 60-65 μηνών, δεν επέδειξαν 

την ίδια ευχέρεια άρα και επίδοση στη ‘Μνήμη Εικόνων’ στο ΑθηνάΤεστ, συγκριτικά 

με αυτούς 66-71 μηνών όσο και με τους άλλους των 72-78 μηνών. Αν και η φύση της 

δραστηριότητας δεν συνιστά και την πλέον αντιπροσωπευτική συνθήκη αποτύπωσης 

διαφοροποιήσεων, υπό την έννοια ότι οι εικόνες ήταν ιδιαιτέρως οικείες στις ηλικίες 

αυτές, εν τούτοις, στο συγκεκριμένο δείγμα, εντοπίστηκαν διαφορές. Η απουσία ίσως 

χρωμάτων κατά την επίδειξη των ερεθισμάτων αλλά και μια πιθανή δυσκολία οπτικής 

διάκρισή τους, επέδρασαν στην τελική απόφαση κι επίδοση των νεαρότερων νηπίων, 

γεγονός που οδηγεί στην αποδοχή και της αντίστοιχης ερευνητικής υπόθεσης (ΕΥ5). 

Όπως υπαγορεύθηκε από την αρχική στοχοθεσία, προκειμένου να αξιολογηθεί 

το αυτοσχέδιο λογισμικό AangellEv, χορηγήθηκε μαζί με ένα σταθμισμένο εργαλείο 

που αποπειράται την διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών σε μαθητές Δημοτικού, 

ελλείψει άλλων μέσων για πρώιμη ανίχνευση. Μάλιστα, καταβλήθηκε προσπάθεια για 

μέγιστη δυνατή ταυτοποίησή τους ως προς το περιεχόμενο και τη δομή των 

δραστηριοτήτων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι μεθοδολογικοί περιορισμοί. Συνεπώς, 

η ανάδειξη ίσως πληθώρας συσχετίσεων να κάλυπτε και επικύρωνε σαφώς την 

συλλογιστική αυτή. Ως εκ τούτου, επιχειρήθηκαν αντίστοιχοι στατιστικοί έλεγχοι 

(διμεταβλητές συσχετίσεις) μεταξύ του συνόλου των μεταβλητών. Ένα πρώτο 

αποτέλεσμα που αποκαλύφθηκε, αναφορικά με τις δοκιμασίες που μετρούν την 

ευχέρεια μνήμης σε διάφορα επίπεδα (αριθμών, εικόνων, σχημάτων), συνίσταται στο 

ότι όσο αυξάνονταν οι επιδόσεις των συμμετεχόντων μαθητών σε αυτές του 

ΑθηνάΤεστ, αυξάνονταν κι οι αντίστοιχες στο Λογισμικό. Ομοίως, ως προς τις 

ασκήσεις που μετρούσαν τις δεξιότητες στην γραφο-φωνολογική επίγνωση, 

καταδείχθηκε ότι οι επιδόσεις των συμμετεχόντων μαθητών στο ΑθηνάΤεστ 

συσχετίζονται θετικά με αυτές του Λογισμικού AngellEv. Αν ληφθεί υπόψη ότι πρώτο 

χορηγήθηκε το σταθμισμένο εργαλείο, που ενδεχομένως ενέχει και ένα βαθμό 

δυσκολίας λόγω του ότι απευθύνεται σε μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά, δε θα ήταν άτοπος 

ο ισχυρισμός περί εξοικείωσης των νηπίων με τη διαδικασία, επομένως, κατά τη 

χορήγηση του Λογισμικού, και παρά τη μεσολάβηση δύο εβδομάδων, να μην 
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δυσκολεύτηκαν διόλου. Πάντως, το εύρημα αυτό επιτρέπει την εξαγωγή πορίσματος 

περί ‘ταυτοποίησης’ των ερευνητικών εργαλείων, άρα γίνεται αποδεκτή και η ΕΥ6. 

Σε προηγούμενη αναφορά αποκαλύφθηκαν διαφοροποιήσεις των μαθητών της 

έρευνας στην μέση επίδοσή τους στη ‘Μνήμη Εικόνων’ στο ΑθηνάΤεστ ως προς το 

ηλικιακό τους επίπεδο, με τους μεγαλύτερους να εμφανίζουν υψηλότερη ευχέρεια. Η 

περαιτέρω ανάλυση ανέδειξε μια επιπλέον συνθήκη, εφόσον η ηλικία των μαθητών 

συνδέθηκε αρνητικά με την επίδοσή τους και στη ‘Διάκριση Γραφημάτων’ στο ίδιο 

τεστ, υπό την έννοια ότι πλέον οι νεαρότεροι σε ηλικία συμμετέχοντες επέδειξαν και 

μεγαλύτερη ευχέρεια στην δεξιότητα αυτή σε σχέση με τους μεγαλύτερους ηλικιακά, 

εύρημα ιδιαιτέρως αξιόλογο ει μη και πρωτότυπο, εφόσον η επίγνωση γραφημάτων δεν 

αναμένεται να είναι ευχερής στις μικρότερες ηλικίες. Αναλογιζόμενοι τόσο την 

δυσκολία ανταπόκρισης στο εν λόγω εργαλείο -λόγω συνηθέστερης επίδοσής του σε 

μεγαλύτερα παιδιά- όσο και ότι η ανάδειξη ειδικότερα των φωνημάτων μιας γλώσσας 

συνιστά μια αφηρημένη διεργασία, γιατί τα φωνήματα προφέρονται ποικιλοτρόπως 

(Πετρούνιας, 1984), εύλογα γίνεται κατανοητή η έκπληξη από το δεδομένο εύρημα. 

Άλλωστε, έρχεται σε αντίθεση με πορίσματα άλλων ερευνών ή παραδοχών (Gillon, 

2004˙ Phillips, 2008). Γεγονός πάντως είναι ότι στην εδώ έρευνα, όσο νεαρότεροι οι 

συμμετέχοντες, τόσο μεγαλύτερη και η ευχέρεια διάκρισης των φωνημάτων, στοιχείο 

που εν μέρει δεν επαληθεύει την συναφή ερευνητική υπόθεση (ΕΥ5). Μπορεί ωστόσο 

αυτό να ερμηνευθεί και στη βάση του ότι παρόλο που τα παιδιά κατακτούν γενικώς τα 

φωνήματα σχετικά νωρίς, αυτό συντελείται δίχως επίγνωση. Το βήμα προς κάποια 

επίγνωσή τους δεν είναι απλό και δυσχεραίνεται σαφώς από τις πολλαπλές ηχητικές 

εκδοχές και τα μη διακριτά ακουστικά όριά τους, καθώς η εκφορά τους επηρεάζεται 

από τα φωνήματα που προηγούνται και έπονται και με τη συνεκφορά τους διαχέονται 

το ένα στο άλλο (Lyons, 2002˙ Miller, 1995˙ Smith, Simmons & Kameenui, 1995).  

Ολοκληρώνοντας και με αναδυόμενα από την επαγωγική στατιστική 

πορίσματα, το σχολείο φοίτησης φαίνεται να έχει μια σημασία για την ερμηνεία της 

επίδοσης του δείγματος στην γραφο-φωνολογική ενημερότητα και την Σύνθεση 

Φθόγγων κατά τη συμπλήρωση του Αθηνά Τεστ, εφόσον συσχετίστηκαν -και μάλιστα 

θετικά- μεταξύ τους. Μοιάζει οι μαθητές των Ιδιωτικών να επέδειξαν σαφώς 

υψηλότερη επίδοση στις συγκεκριμένες δραστηριότητες, συγκριτικά με αυτούς των 

Δημοσίων Νηπιαγωγείων. Και ενώ ως προς τη σύνθεση φθόγγων υπήρξαν και 

προηγούμενες μαρτυρίες περί της υπερίσχυσης των μαθητών από τα Ιδιωτικά 

Νηπιαγωγεία, η πρόσθετη συσχέτισή τους με τις επιδόσεις τους στη Διάκριση 
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Γραφημάτων, έρχεται να ολοκληρώσει την πλήρη εικόνα. Εξυπακούεται ότι η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων σύνθεσης φθόγγων, προϋποθέτει με σαφήνεια την διάκριση 

(οπτική κι ακουστική) των φωνημάτων. Επομένως, εφόσον οι εκπαιδευτικοί στα 

ιδιωτικά νηπιαγωγεία της έρευνας φαίνεται να δραστηριοποιούνται επιμελώς προς την 

προώθηση των μαθητών τους στο επίπεδο του φωνήματος, τότε σε πολύ μεγάλο βαθμό, 

έχουν συμβάλλει δραστικά και στην εξέλιξή της στο επίπεδο πια της δημιουργίας 

λέξεων. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μιλάμε για τις επιδόσεις στο Αθηνά Τεστ, που 

επανειλημμένως τονίστηκε ότι απευθύνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες.  
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Κεφάλαιο 6ο  Επίλογος 

 

6.1. Παιδαγωγικές εφαρμογές 

 

Κάθε παιδί είναι μοναδικό και διαφέρει από τα άλλα παιδιά της ηλικίας του, 

αποτελώντας μια μοναδική οντότητα με διαφορετικές κλίσεις, ικανότητες και ανάγκες. 

Έχει διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης, διαφορετικό τρόπο και λειτουργία σκέψης, 

διαφορετική ιδιοσυγκρασία και συμπεριφορά. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι κάθε παιδί 

ενδέχεται να έχει ή να μην έχει, κατακτήσει τους στόχους που αναφέρονται στα 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών λόγω πολλών παραγόντων. Ωστόσο,  το γεγονός 

αυτό δεν αποτελεί ένδειξη αποτυχίας του παιδιού, αλλά μια προειδοποιητική ένδειξη 

προκειμένου να του παρασχεθεί η κατάλληλη παρέμβαση και βοήθεια. Έτσι, οι 

εκπαιδευτικοί και οι γονείς θα πρέπει να καθοδηγήσουν το παιδί, σε μονοπάτια όπου 

να αξιολογηθούν οι ικανότητες του δημιουργικά και τα ταλέντα του να επισκιάσουν 

τυχόν αδυναμίες ή δυσκολίες του. Μέσω αυτού θα τονωθεί η αυτοπεποίθηση του και 

θα δημιουργηθεί ένα υγιές και αυτόνομο άτομο. Επομένως, είναι σαφής η σημασία της 

πρώιμης ανίχνευσης των δυσκολιών ακόμα και από την προσχολική ηλικία, όπως και 

της πρόληψης και της πρώιμης παρέμβασης από το κατάλληλο εκπαιδευτικό 

προσωπικό. 

Υπάρχει μεγάλη αγωνία και ανησυχία αρκετών γονέων αλλά και εκπαιδευτικών 

που δεν έχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις προκειμένου να σχηματίσουν τη σωστή 

εικόνα για το μαθησιακό δυναμικό της τάξης τους. Υπό το συγκεκριμένο σκεπτικό 

οδηγηθήκαμε και στην σχεδίαση και υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού 

AngellEv, το οποίο δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση σταθμισμένα τεστ 

αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών που χειρίζονται οι αρμόδιοι φορείς του 

Υπουργείου Παιδείας, όπως τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα. 

Πρόκειται για ένα άτυπο, μη – σταθμισμένο οδηγό πρώιμης ανίχνευσης δυσκολιών, 

που στόχο έχει να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία σε επίπεδο αξιολόγησης 

της μνήμης ακολουθιών και της γραφο-φωνολογικής επίγνωσης μέσω ενός 

εκπαιδευτικού λογισμικού με ελκυστικό περιβάλλον για τα παιδιά έναντι τον 

συνηθισμένων έντυπων διαγνωστικών εργαλείων.  

Η συνολική μας εκτίμηση αφορά στο ότι το αυτοσχέδιο λογισμικό ΑngelEv 

μπορεί να συμπεριληφθεί στη διδακτική πράξη, αρκεί η χρησιμοποίησή του να 
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υποδεικνύεται από συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους και να είναι προσαρμοσμένη 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών, ώστε να μπορέσει να συμβάλλει στην 

κατάκτηση της γνώσης και την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών τους. Ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να πλοηγηθεί σε όλες τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού 

λογισμικού, ώστε να έχει μια σφαιρική αντίληψη για αυτό, να αναγνωρίσει τυχόν 

δυσλειτουργίες του συστήματος, να προετοιμάσει καταλλήλως τα παιδιά και να κάνει 

τις προσωπικές του διδακτικές παρεμβάσεις που θα το εντάξουν αποτελεσματικά στη 

διδακτική πράξη.  

Η αξιοποίησή του στη εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από 

τη χρήση του ως εργαλείο εντοπισμού πρώιμων δεικτών σχετικών με τη μνήμη και τη 

γραφο – φωνολογία. Οι μαθητές μπορούν να ενθαρρυνθούν να διευρύνουν περαιτέρω 

τις γνώσεις τους, όπως προσφέρονται μέσα από το πλήθος δραστηριοτήτων που 

προτείνονται από το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο. Σύμφωνα και με το σχεδιασμό του 

μαθήματος, η εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για περαιτέρω αναζήτηση 

και ενασχόληση με μνημονικές τεχνικές και ανάπτυξη της φραφο – φωνολογικής 

ενημερότητας. Επιπροσθέτως, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δομήσει εργασίες σε έντυπο 

υλικό είτε ατομικές είτε ομαδικές, οι οποίες να έχουν ένα πιο δημιουργικό και 

εναλλακτικό χαρακτήρα και να προσφέρονται για μεταγνωστικό έλεγχο των ήδη 

κατακτημένων γνώσεων. Με αυτό τον τρόπο, ο δημιουργικός χαρακτήρας μπορεί να 

αφορά και τις διαδικασίες αξιολόγησης, οι οποίες θα μπορούσαν να δράσουν 

συμπληρωματικά σε εκείνες του λογισμικού. Κλείνοντας αξίζει να επισημανθεί πως η 

συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή μπορεί να οδηγήσει σε θετικά μαθησιακά 

αποτελέσματα, αρκεί να ενσωματωθεί με κατάλληλο τρόπο σε μία οργανωμένη και 

καλά προετοιμασμένη διδασκαλία. 
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6.2. Περιορισμοί της Έρευνας  

 

Στην οικεία έρευνα καταγράφονται ορισμένοι μεθοδολογικοί περιορισμοί, που 

πρέπει σαφώς να ληφθούν υπόψη στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.  

Α) μέγεθος και αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος της έρευνας, που ίσως 

θεωρείται επαρκές μόνο ως ‘πιλοτικό’ και άρα δεν επιτρέπει την εξαγωγή ή ερμηνεία 

γενικεύσιμων πορισμάτων και συμπερασμάτων. 

Β) η αξιοποίηση ορισμένων μόνο δοκιμασιών από το Αθηνά Τεστ για πρώιμη 

ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών, που όμως κρίθηκαν ως οι πλέον απαραίτητες και 

αξιόλογες για τον σκοπό αυτό. Θα μπορούσαν να υιοθετηθούν κι άλλες, που γενικώς 

θα επέτρεπαν πιο εμπεριστατωμένη θέση της πρώιμης ανίχνευσης, αλλά που εν τέλει 

δεν αλλοιώνουν την ποιότητα των εδώ αποτελεσμάτων. 

Γ) η καθεαυτή επιλογή ενός σταθμισμένου διαγνωστικού εργαλείου (Αθηνά 

Τεστ) για μαθησιακές δυσκολίες, ως έμπνευση για την κατασκευή Εκπαιδευτικού 

Λογισμικού για πρώιμη ανίχνευση. Το εμπόδιο ελαχιστοποιήθηκε με αναλογισμό της 

έλλειψης σταθμισμένων εργαλείων για πρώιμη ανίχνευση, άρα η εν λόγω επιλογή δεν 

μπορεί να κριθεί συνολικά άστοχη και λανθασμένη. 

Δ) η χορήγηση του Λογισμικού δεν προϋπέθετε παροχή δεύτερης ευκαιρίας 

στους συμμετέχοντες για τυχόν διόρθωση σφαλμάτων, μεθοδολογικός όρος που 

εντοπίζεται στο Αθηνά Τεστ. Από την άλλη, βεβαίως, η συνειδητοποίηση του λάθους 

από τους μαθητές και μάλιστα με παρουσίασή του στην οθόνη προβολής, πιθανόν να 

προκαλούσε αισθήματα για διακοπή της διαδικασίας και άρα αλλοιωμένα πορίσματα. 
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6.3. Μελλοντικές Κατευθύνσεις 

 

Μελλοντικά, προτείνεται η έρευνα αυτή να διευρυνθεί σε μεγαλύτερο δείγμα, 

καθώς και να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την πρώιμη 

ανίχνευση σε επίπεδο εκπαιδευτικού λογισμικού. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται και 

στη Ζακοπούλου (2001) η διάκριση ήχων, το ιχνογράφημα, η αντιγραφή σχημάτων, η 

πλευρικότητα και η γραφή ονόματος, τα οποία μας προσφέρουν μια πρώιμη 

πολυεπίπεδη εικόνα των νηπίων.  

Η παρούσα έρευνα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στην επιστημονική 

κοινότητα, κάποιες προτάσεις σχετικά με τον εναλλακτικό τρόπο συλλογής πρώιμων 

δεικτών στους τομείς της μνήμης ακολουθιών και γραφο-φωνολογικής επίγνωσης. Θα 

ξεπερνούσε τις προσδοκίες μας, το γεγονός η έρευνα μας να αποτελέσει έμπνευση για 

περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισμικών πρώιμης ανίχνευσης μαθησιακών 

δυσκολιών.  
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Παράρτημα  
 

Έντυπο καταγραφής απαντήσεων λογισμικού AngellEv 

Στοιχεία παιδιού 

Όνομα:   

Χρονολογική Ηλικία:  

Ημερομηνία εξέτασης:  

 

1η δραστηριότητα – Μνήμη Αριθμών 

Απαντήσεις Σωστό Λάθος 

1.   2, 1, 4   

2. 3, 5, 2   

3. 1, 5, 2 ,4    

4. 2, 3, 5, 4   

5. 1, 2, 5, 3   

6. 5, 2, 3, 5   

7. 4, 5, 3, 2, 1   

8. 1, 4, 3, 2, 5   

9. 2, 1, 4, 5, 3   

10. 3, 4, 1, 2, 5   

Βαθμολογία:  

2η δραστηριότητα – Μνήμη Εικόνων 

Απαντήσεις Σωστό Λάθος 

1.   

      

  

2. 

      

  

3. 

            

  

4. 

          

  

5. 

              

  

6. 

              

  

7. 
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8. 

                

  

9. 

              

  

10. 

                 

  

Βαθμολογία:  

3η δραστηριότητα – Μνήμη Σχημάτων 

Απαντήσεις Σωστό Λάθος 

1.   
          

  

2. 
       

  

3. 
          

  

4. 
             

  

5. 
           

  

6. 
          

  

7. 
              

  

8. 
             

  

9. 
                

  

10. 
             

  

Βαθμολογία:  

4η δραστηριότητα – Διάκριση γραφημάτων 

Απαντήσεις Σωστό Λάθος 

1.   
                                                              

(Δ) 

  

2. 
                                                              

(Δ) 

  

3. 
                                                                   

(Δ) 

  

4. 
                                                              

(Δ) 

  

5. 
                                                               

(Ι) 

  

6. 
                                                               

(Δ) 

  

7. 
                                                                

(Δ) 
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8.                                                                    
(Ι) 

  

9.                                                                    
(Ι) 

  

10.                                                                    
(Δ) 

  

Βαθμολογία:  

5η δραστηριότητα – Διάκριση φθόγγων 

Απαντήσεις Σωστό Λάθος 

1.   Βόλα – Γόλα                                                                     
(Δ) 

  

2. Πάτι – Τάτι                                                                       
(Δ) 

  

3. Μάλα - Μάλα                                                                   
(Ι) 

  

4. Ινήπι - Ινήτι                                                                      
(Δ) 

  

5. Μάδος - Νάδος                                                               
(Δ) 

  

6. Εχριλός - Ερχιλός                                                            
(Δ) 

  

7. Αβόφα - Αβόφα                                                               
(Ι) 

  

8. Αφάλη - Αθάλη                                                               
(Δ) 

  

9. Βελανώ - Βελιανώ                                                          
(Δ) 

  

10. Κλωδές - Κρωδές                                                            
(Δ) 

  

Βαθμολογία:  

    

6η δραστηριότητα – Σύνθεση φθόγγων 

Απαντήσεις Σωστό Λάθος 

 
 
1.   π.α.π.ί       

    

  

 
 
2. π.ου.λ.ί      

 

  

 
 
3. γ.ά.τ.α       
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4. σ.κ.ύ.λ.ο.ς    

 

  

 
 
 
5. 

μπ.ά.λ.α     
 

  

 
 
 
 
6. 

σ.π.ί.τ.ι    
 

  

 
 
 
 
7. β.ά.ρ.κ.α  

 

  

 
 
 
8. φ.ε.γγ.ά.ρ.ι    

 

  

 
 
 
9. μ.ο.λ.ύ.β.ι     

 

  

 
 
 
 
 
10. 

μπ.α.λ.ό.ν.ι    

  

Βαθμολογία:  
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Κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν από το «Αθηνά Τεστ» 
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