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Περίληψη 
 

 
Η ανάγνωση αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι στη ζωή του ανθρώπου, καθώς 

είναι απαραίτητη σε πολλούς τοµείς της καθηµερινής ζωής, όπως στις δεξιότητες αυτόνοµης 
διαβίωσης, σε καθηµερινές δραστηριότητες αλλά και στην επαγγελµατική αποκατάσταση. 
Σύµφωνα µε έρευνες, τα άτοµα µε µειωµένη όραση διαβάζουν µε τον ίδιο τρόπο που 
διαβάζουν και τα άτοµα µε κανονική όραση, µε τη διαφορά ότι η ταχύτητα ανάγνωσής τους 
είναι  πιο αργή σε σχέση µε τους βλέποντες συνοµηλίκους τους (Gompel, van Bon & 
Screuder, 2004; Fellenius, 1999). Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι 
επηρεάζουν την αναγνωστική διαδικασία. Οι κυριότεροι από αυτούς τους παράγοντες είναι η 
οπτική ικανότητα του υποκειµένου, οι γνωστικές απαιτήσεις, το µέγεθος και το είδος της 
γραµµατοσειράς, η αντίθεση φόντου και γραµµατοσειράς, η παρουσία φωτεινής πηγής, κ.α. 
Έρευνες έχουν δείξει, επίσης, ότι τόσο το οικογενειακό όσο και το σχολικό περιβάλλον 
επιδρούν θετικά στην ενίσχυση της αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών µε πρόβληµα 
όρασης.  

Η παρούσα εργασία αποτελεί µια ερευνητική προσπάθεια να διερευνηθεί το κατά 
πόσο αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την αναγνωστική διαδικασία στα άτοµα µε µειωµένη 
όραση. Πιο ειδικά, µελετήθηκε α) το κατά πόσο επηρεάζεται η ταχύτητα ανάγνωσης από το 
διαφορετικό µέγεθος των γραµµάτων, β) κατά πόσο επηρεάζεται η ταχύτητα ανάγνωσης από 
τις διαφορετικές αντιθέσεις φόντου και γραµµατοσειράς, γ)κατά πόσο η αρχική επιλογή 
µεγέθους γραµµάτων των υποκειµένων συµπίπτει µε τις καλύτερες αποδόσεις τους και δ) 
κατά πόσο τα διαφορετικά επίπεδα φωτισµού σε ένα χώρο και η παρουσία φωτεινής πηγής 
επηρεάζουν την ταχύτητα ανάγνωσης του υποκειµένου. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν 
σηµαντικά την ταχύτητα ανάγνωσης στα άτοµα µε µειωµένη όραση. Πιο συγκεκριµένα, από 
την παρούσα έρευνα αναδείχθηκε η χρησιµότητα του κατάλληλου φωτισµού για τα άτοµα µε 
πρόβληµα όρασης κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, ένας σηµαντικός παράγοντας ο οποίος 
δεν έχει διερευνηθεί σε µεγάλο βαθµό 
 
 
Λέξεις κλειδιά: πρόβληµα όρασης, µειωµένη όραση, ανάγνωση, φωτεινή ροή ανά µονάδα 
επιφάνειας, υποστηρικτική τεχνολογία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Μέρος Α: Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

1. Εισαγωγή 

 

Η όραση θεωρείται  πρωταρχική αίσθηση από τη στιγµή που παρέχει τις 

περισσότερες πληροφορίες στον εγκέφαλο. Ακόµα και οι συνδυασµένες αισθήσεις της 

ακοής, της αφής, της γεύσης και της όσφρησης δεν παρέχουν τέτοια ποικιλία πληροφοριών 

όπως η όραση. Εάν η όραση πάθει βλάβη ή χαθεί είναι δύσκολο οι άλλες αισθήσεις να 

αναπληρώσουν  την απώλεια. (Bishop, 2006, σελ. 6). 

 

1.1 Το οπτικό σύστηµα 

 

Το µάτι είναι το αισθητήριο όργανο της όρασης που µας βοηθά να εκτιµάµε το 

σχήµα, το χρώµα και τη θέση των αντικειµένων στο χώρο που µας περιβάλλει. Κάθε 

αντικείµενο εκπέµπει φως. Το  µάτι συλλαµβάνει αυτό το φως όπως ένας αντικειµενικός 

φωτογραφικός φακός. Από τον αµφιβληστροειδή χιτώνα (Εικόνα 1) τα φωτεινά ερεθίσµατα 

φθάνουν στον εγκέφαλο µέσω του οπτικού νεύρου. Εκεί µετατρέπονται σε οπτικές αισθήσεις 

(Beer-Poitevin, 1965,σελ. 85). 

 

 
Εικόνα 1: Λειτουργία οφθαλµού (Beer-Poitevin, Τόµος 1, σελ. 85) 

 

Η λειτουργία της όρασης δεν επιτυγχάνεται µόνο µε το µάτι, αλλά µε έναν 

πολύπλοκο µηχανισµό που µοιάζει µε το κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης και αποτελείται από 

το σύστηµα λήψης (µάτια), το σύστηµα µεταβίβασης (οπτικές οδοί) και το σύστηµα 

προβολής (φλοιός της πληκτραίας σχισµής του ινιακού λοβού του εγκεφάλου) (Θεοδοσιάδης, 

1984 όπως αναφέρεται σε Κουταντός, 2005, σελ. 79) 



Πιο συγκεκριµένα, το σύστηµα της όρασης αποτελείται από το οπτικό σύστηµα και 

το αντιληπτικό σύστηµα. Το οπτικό σύστηµα αποτελείται από το µάτι και τα εξωτερικά του 

µέρη (Bishop, 2006, σελ. 7). Το αντιληπτικό σύστηµα, σε γενικές γραµµές, µετατρέπει τις 

εικόνες σε σύµβολα τα οποία είναι κρυπτογραφηµένα στους νευρώνες του οπτικού φλοιού 

(Bishop, 2006, σελ. 11). Το ένα χωρίς το άλλο είναι αναποτελεσµατικό. Το οπτικό σύστηµα 

συλλέγει και µεταδίδει τις πληροφορίες που ταξινοµεί, οργανώνει, κατηγοριοποιεί, 

συγκρίνει, αποθηκεύει και χρησιµοποιεί το αντιληπτικό σύστηµα στις δραστηριότητες λήψεις 

αποφάσεων. Το οπτικό σύστηµα δεν κατανοεί αυτό που βλέπει, ενώ το αντιληπτικό σύστηµα 

είναι τελείως εξαρτηµένο στο τι λαµβάνει για να κατανοήσει το εξωτερικό περιβάλλον. Για 

να µπορέσει το σύστηµα της όρασης να λειτουργήσει σωστά, πρέπει τόσο το οπτικό όσο και 

το αντιληπτικό σύστηµα να λειτουργούν ανέπαφα και ολοκληρωµένα. (Bishop, 2006, σελ. 6). 

Το µάτι έχει δύο χωριστές οπτικές ικανότητες, την κεντρική και την περιφερική 

όραση, ενώ υπεύθυνα για τη λειτουργία τους είναι τα διάφορα τµήµατα του 

αµφιβληστροειδούς χιτώνα.(Mason & McCall, 2005,σελ. 80). 

Στην κεντρική όραση όταν το µάτι κοιτάζει ένα αντικείµενο, αυτό γίνεται ορατό από 

τον οπτικό άξονα. Στο ένα άκρο βρίσκεται το αντικείµενο, ενώ στο άλλο ο 

αµφιβληστροειδής χιτώνας ή ακριβέστερα η ωχρά κηλίδα. Το κεντρικό τµήµα της ωχράς 

κηλίδας αποτελείται από τα κωνία, τα οποία δίνουν στο µάτι τη δυνατότητα να διακρίνει 

λεπτοµέρειες και χρώµατα. Αυτό το είδος της όρασης είναι απαραίτητο για λειτουργίες όπως 

το διάβασµα µε αποτέλεσµα οι βλάβες της ωχράς κηλίδας να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις 

στη µάθηση. 

Το υπόλοιπο οπτικό πεδίο της ωχράς κηλίδας αποτελείται από τα ραβδία. Αυτά έχουν 

αυξηµένη  ευαισθησία σε χαµηλά επίπεδα φωτισµού και είναι απαραίτητα για να παρέχουν 

οπτικές πληροφορίες σχετικά µε το τι υπάρχει στην περιφέρεια της όρασης. (Mason & 

McCall, 2005, σελ. 80). 

 

1.2 Ανάπτυξη του οπτικού συστήµατος 

 

Όσον αφορά τη φυσιολογική ανάπτυξη της όρασης και του οπτικού συστήµατος, το 

µάτι συνολικά, αλλά και κάποιοι επιµέρους ιστοί του, συνεχίζουν να ωριµάζουν κατά τη 

διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής. 

Στη γέννηση, το µέγεθος του βολβού είναι περίπου το 70 % του τελικού µεγέθους του 

ενηλίκου. Το παιδί προσηλώνει στιγµιαία το βλέµµα του σε οικεία πρόσωπα, ενώ 

εµφανίζονται κάποιες πρώτες οριζόντιες συζυγείς οφθαλµικές κινήσεις. 



Στους πρώτους έξι µήνες, το παιδί προσηλώνει πιο σταθερά και περισσότερη ώρα το 

βλέµµα του, αρχίζει να βλέπει τρισδιάστατα και µπορεί να παρακολουθεί κινούµενα 

παιχνίδια σε απόσταση ενός µέτρου από το πρόσωπό του. Ακόµα, τα δυο µάτια δείχνουν να 

συνεργάζονται αρµονικά µεταξύ τους και εµφανίζονται κάθετες συζυγείς κινήσεις.  

Στα τρία πρώτα χρόνια, το µέγεθος του µατιού και του κερατοειδή φτάνουν  στο 95% 

του τελικού µεγέθους. Επιπλέον, η οπτική οξύτητα και η τρισδιάστατη όραση 

τελειοποιούνται. (Κοζεής, 2002, σελ. 7-8) 

 

2. Οπτική αναπηρία 

2.1 Είδη οπτικής αναπηρίας 

 

Σύµφωνα µε τον ιατρικο-νοµικό ορισµό που έχει υιοθετήσει η Αµερικανική Ιατρική 

Ένωση, τυφλό είναι το άτοµο του οποίου η κεντρική οπτική οξύτητα δεν υπερβαίνει τα 

20/200 στο καλύτερο µάτι ακόµα και µε διορθωτικούς φακούς. Ο όρος οπτική οξύτητα 

αναφέρεται στην ικανότητα του ατόµου α) να διακρίνει από απόσταση έντονες αντιθέσεις  

και λεπτοµέρειες, β)  να διακρίνει σχήµατα και γ) στην οξύτητα και διαύγεια της όρασης. 

(Mason & McCall, 2005, σελ. 111). Το 20/200 σηµαίνει ότι ο τυφλός πρέπει να σταθεί σε 

απόσταση 20 ποδιών για να διαβάσει ένα σύµβολο που ένα άτοµο µε φυσιολογική όραση 

αναγνωρίζει από απόσταση 200 ποδιών. 

Εκτός όµως από τα τυφλά άτοµα υπάρχουν και τα µερικώς βλέποντα που έχουν 

σοβαρά προβλήµατα όρασης, αλλά δεν είναι τυφλά. Σύµφωνα µε το σύστηµα νοµικής 

κατηγοριοποίησης η οπτική τους οξύτητα µε διόρθωση είναι µεταξύ 20/70 µε 20/200 στο 

καλύτερο µάτι. 

Υπάρχει, επίσης, και ο εκπαιδευτικός ορισµός λόγω περιορισµού του νοµικού 

ορισµού, καθώς άτοµα που έχουν χαρακτηριστεί νοµικά τυφλοί διαβάζουν κείµενο κάποιας 

µορφής ή ξεχωρίζουν το φως από το σκοτάδι. Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό, τυφλά 

θεωρούνται τα άτοµα εκείνα τα οποία λόγω προβληµάτων όρασης είναι απαραίτητο να 

διδαχθούν ανάγνωση µε τη µέθοδο Braille ή µε ακουστικές µεθόδους (οµιλούντα βιβλία, 

κασέτες κ.α.). Μερικώς βλέποντα είναι όσα µπορούν να διαβάσουν κείµενα µε µεγάλα 

τυπογραφικά στοιχεία ή µε τη βοήθεια µεγεθυντικών οργάνων και συσκευών. 

(Πολυχρονοπούλου, 2003, σελ. 238-239) 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Εθνικού Κέντρου Πληροφοριών για παιδιά και νέους µε 

ανικανότητες  (National Information Center for Children and Youth with Disabilities, 2001b 

όπως αναφέρεται σε Scherer, 2004) υπάρχουν τέσσερα είδη οπτικής αναπηρίας: 



1) Οι µερικώς βλέποντες (partially sighted) είναι κυρίως άτοµα µε κάποιο οπτικό 

πρόβληµα, το οποίο χρειάζεται ένα είδος ειδικής αγωγής 

2) Η µειωµένη όραση (low vision) αφορά άτοµα µε σοβαρή οπτική αναπηρία που 

χρησιµοποιούν τόσο την όραση όσο και τις αισθήσεις για να µάθουν 

3) Οι νοµικά τυφλοί (legally blind) είναι άτοµα που η κατώτερη όραση τους είναι 

20/200 ή κάτω από το 1/10 στη χειρότερη περίπτωση, ή εκείνων που το οπτικό πεδίο 

τους είναι µε µειωµένη οπτική οξύτητα, µε 200 διάµετρο. 

4) Οι ολικά τυφλοί (totally blind) είναι τα άτοµα εκείνα που η µάθηση τους στηρίζεται 

σε Braille και άλλα µη οπτικά µέσα. (Scherer, 2004, σελ. 13-14) 

 

2.2 Τα αίτια των προβληµάτων όρασης 

 

Οι πιο συνηθισµένες από τις αιτίες που προκαλούν ολική ή µερική απώλεια της 

όρασης είναι οι εξής: 

Α) Τραύµατα κατά την ενδοµήτρια ζωή 

Β) Τραύµατα κατά τη γέννηση 

Γ) τραύµατα στο χώρο του σπιτιού, του σχολείου και της γειτονιάς 

∆) τραύµατα από οδικά ατυχήµατα και αθλήµατα 

Ε) Γεωργικά τραύµατα και τραύµατα βιοµηχανικής φύσης 

 Φλεγµονές, τραύµατα, συγγενείς ανωµαλίες και παθήσεις του κερατοειδούς χιτώνα. 

Η ερυθρά και άλλες µολυσµατικές αρρώστιες κατά τους πρώτους µήνες της κύησης µπορεί 

να προξενήσουν συγγενή προβλήµατα όπως είναι ο καταρράκτης. Επίσης, τραύµατα στο 

κεφάλι, θυρεοειδής µυοπάθεια, µηνιγγίτιδα, αγγειακή διαταραχή και ενδοκρανιακός όγκος 

µπορεί να καταλήξουν σε σοβαρά προβλήµατα (Πολυχρονοπούλου, 2003, σελ. 243-244). 

Ένα οπτικό πρόβληµα µπορεί να επηρεάσει διαφορετικές πλευρές της όρασης ενός 

µαθητή, όπως είναι: Οπτική οξύτητα, οπτικό πεδίο, κίνηση οφθαλµών (ασυντόνιστη ή 

ασυνήθιστη), εγκεφαλική οπτική δυσλειτουργία, δηλ. νευρολογική βλάβη στον εγκέφαλο η 

οποία προκαλεί σοβαρό οπτικό πρόβληµα, όραση χρωµάτων, φωτοευαισθησία (Κουταντός, 

2005, σελ. 82) 

 

2.3 Συχνότητα προβληµάτων όρασης 

 

Τα προβλήµατα όρασης αποτελούν σήµερα µία από τις συνηθέστερες αιτίες 

αναπηρίας. Στη Μεγάλη Βρετανία, ένα περίπου εκατοµµύριο άνθρωποι είναι τυφλοί ή µε 



σοβαρά προβλήµατα όρασης ενώ σε παγκόσµια κλίµακα το ποσοστό ανέρχεται σε 

42.000.000 (RNIB,1993 όπως αναφέρεται σε Πολυχρονοπούλου, 2003, σελ. 239). Σύµφωνα 

µε τα στοιχεία που µας δίνει το Βασιλικό Εθνικό Ινστιτούτο για τα Τυφλά άτοµα 

(RNIB,1993 όπως αναφέρεται σε Πολυχρονοπούλου, 2003), τέσσερις στους πέντε κατοίκους 

της Μεγάλης Βρετανίας που παρουσιάζουν τύφλωση ή έχουν σοβαρά προβλήµατα όρασης 

είναι συνταξιούχοι, ενώ η συχνότητα του προβλήµατος στο µαθητικό πληθυσµό, αντιστοιχεί 

στο 1/10 της συχνότητας στον πληθυσµό των ενηλίκων. (Πολυχρονοπούλου, 2003, σελ. 240) 

Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που συγκέντρωσε από τις Νοµαρχίες ο 

Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τυφλών, ο αριθµός µε πλήρη απώλεια όρασης µέχρι το τέλος του 

1990 ήταν 20.591. (Πολυχρονοπούλου, 2003, σελ. 239) 

  

2.4 Πρόληψη προβληµάτων όρασης στην παιδική ηλικία 

 

Η πρόληψη των προβληµάτων όρασης στην παιδική ηλικία είναι για πολλούς λόγους 

σηµαντική και απαραίτητη. Η όραση µε την οποία γεννιέται ένα παιδί δεν είναι τέλεια. Αυτό 

που χρειάζεται είναι οι «οπτικές εµπειρίες» της περιγεννητικής και προσχολικής περιόδου, 

τόσο για την ωρίµανση του οπτικού συστήµατος όσο και για την τελειοποίηση της όρασης. Η 

έγκαιρη, λοιπόν, εντόπιση και αντιµετώπιση των προβληµάτων όρασης είναι ουσιώδης για 

τον περιορισµό τους. 

Ένα πρόγραµµα παιδοφθαλµολογικής πρόληψης πρέπει να πληρεί κάποιες 

προϋποθέσεις και να περιλαµβάνει έλεγχο στο νεογέννητο µε µια γενική επισκόπηση µε 

φακό, έλεγχο στους 6 µήνες, ο οποίος περιλαµβάνει επισκόπηση µε φακό, έλεγχο για 

στραβισµό, κινητικότητα των µατιών και ικανότητα προσήλωσης, έλεγχο στα 3 ½ χρόνια, ο 

οποίος αφορά τη λήψη της οπτικής οξύτητας, την κινητικότητα των µατιών, κόκκινη 

αντανάκλαση του βυθού και βυθοσκόπηση, έλεγχο στα 5-6 χρόνια, στον οποίο 

περιλαµβάνεται και ο έλεγχος αντίληψης των χρωµάτων και έλεγχος στα 11 χρόνια.  

Ένα τέτοιο πρόγραµµα θα πρέπει να εφαρµόζεται σε όλα τα παιδιά, και ιδιαίτερα σε 

ορισµένες οµάδες που παρουσιάζουν µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης οφθαλµολογικών 

προβληµάτων, όπως παιδιά µε νεανική αρθρίτιδα, µε νεανικό σακχαρώδη διαβήτη, κ.α. 

(Κοζεής, 2002, σελ. 40-44) 

 . 

 

 

 



3. Η ανάπτυξη των παιδιών µε πρόβληµα όρασης 

 

Οι ερευνητές που ασχολήθηκαν µε την πρώιµη ανάπτυξη των παιδιών µε πρόβληµα 

όρασης έχουν διαχωριστεί βάσει των απόψεων τους για το πώς η οπτική εξασθένηση µπορεί 

να επηρεάσει την ανάπτυξη. Ο Tobin (1979) υποστηρίζει ότι υπάρχει πιθανότητα µιας 

γενικής καθυστέρησης στην ανάπτυξη (Tobin, 1979 όπως αναφέρεται σε Παπαδόπουλος, 

2005, σελ. 172) και ο Fraiberg (1977) υποστηρίζει ότι τα παιδιά µε πρόβληµα όρασης 

παρακάµπτουν από τα αναπτυξιακά µονοπάτια που ακολουθούν τα παιδιά µε κανονική 

όραση. (Fraiberg, 1977 όπως αναφέρεται σε Παπαδόπουλος, 2005,σελ.172). Σύµφωνα µε µια 

άλλα άποψη (Norris et al, 1957 όπως αναφέρεται σε Παπαδόπουλος, 2005,σελ.172) τα παιδιά 

µε πρόβληµα όρασης µπορούν να πετύχουν στον ίδιο χρόνο την ίδια ανάπτυξη µε τα παιδιά 

µε κανονική όραση εάν υπάρχει η κατάλληλη και έγκαιρη παρέµβαση.  

H αναπτυξιακή πορεία των παιδιών µε πρόβληµα όρασης επηρεάζεται από διάφορους 

παράγοντες, όπως το είδος της πάθησης και την αιτιολογία, την οπτική λειτουργία και τις 

συνυπάρχουσες αναπηρίες. Η έλλειψη οπτικής επαφής του βρέφους µε τους γονείς µπορεί 

ενδεχοµένως να επηρεάσει τη λειτουργία της προσκόλλησης και  κοινωνικοποίησης, την 

προλεκτική επικοινωνία και ιδιαιτέρως τη µίµηση,  µιας και αυτές οι λειτουργίες 

προϋποθέτουν οπτικό συντονισµό του βρέφους µε τους γονείς. Η απόκτηση της γλώσσας δε 

φαίνεται να επηρεάζεται από το πρόβληµα όρασης, αν και πολλές φορές παρουσιάζουν 

διαφορές  στον τύπο των λέξεων που αποκτούν πρώτες (Hatton et al, 1997). 

Επίσης, διαφορές φαίνεται να υπάρχουν και στην κινητική ανάπτυξη και στην 

απόκτηση λεπτών κινητικών δεξιοτήτων. Τα τυφλά παιδιά συνήθως είναι λιγότερο 

ενεργητικά σε σχέση µε τα βλέποντα, είτε γιατί φοβούνται την κίνηση είτε λόγω έλλειψης 

χωροταξικής οργάνωσης αλλά και λόγω φόβου των γονέων ότι µπορούν να χτυπήσουν, 

πράγµα που έχει ως συνέπεια ότι τους επιβάλλουν περιορισµούς στη µετακίνηση. (Hatton et 

al, 1997). 

∆ιαφορές έχουν εντοπισθεί και στη γνωστική ανάπτυξη. Ο Piaget κατέδειξε τη 

σηµαντικότητα της όρασης στη γνωστική ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού κατά την 

αισθησιοκινητική περίοδο. (Piaget,1979, σελ. 40,45) Το παιδί µε κανονική όραση, κατά την 

περίοδο των τριών αναπτύσσει τρεις βασικές λειτουργίες, τη λειτουργία των αισθήσεων µε 

τις οποίες αντιλαµβάνεται τον κόσµο που το περιβάλει, την κινητική λειτουργία, δηλαδή το 

βάδισµα που επιτρέπει στο παιδί να κινείται ελεύθερα και να ερευνά το περιβάλλον και την 

οµιλία. Τα παιδιά µε πρόβληµα όρασης παρουσιάζουν κάποιους περιορισµούς στην εξέλιξη 

της γνωστικής ανάπτυξης και στην κατάκτηση εννοιολογικών θεµάτων. Η καθυστέρηση 



στην κατάκτηση εννοιολογικών θεµάτων που έχει παρατηρηθεί οφείλεται σε έλλειψη 

κατάλληλων µαθησιακών εµπειριών και όχι σε σύµφυτη ανικανότητα.  

Όσον αφορά την ικανοποιητική εξέλιξη της γνωστικής ανάπτυξης ο Lowenfeld 

(1948) υποστήριξε τρεις βασικούς περιορισµούς: το φάσµα και την ποικιλία των εµπειριών, 

τη µειωµένη ικανότητα να κινούνται και την αποσπασµατική αλληλεπίδραση µε τα 

αντικείµενα. (Lowenfeld, 1948 όπως αναφέρεται σε Παπαδόπουλος, 2005, σελ,172). Παρόλο 

όµως που τα παιδιά µε πρόβληµα όρασης µπορεί να βιώνουν καθυστέρηση στην κατανόηση 

των νοηµάτων της γραπτής γλώσσας και της ανάγνωσης (Erickson & Hatton, 2007), η 

γνωστική τους ανάπτυξη είναι ίδια µε αυτή των παιδιών µε κανονική όραση (Craig, 1996). 

 

4. Η διαδικασία της ανάγνωσης στα άτοµα µε πρόβληµα όρασης 

 

4.1 Η λειτουργία της ανάγνωσης 

 

Η ανάγνωση είναι ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. 

Στις σύγχρονες κοινωνίες η µάθηση της ανάγνωσης αποτελεί βασική επιδίωξη κάθε 

οργανωµένης κοινωνίας.  Αυτό γίνεται φανερό από την προσπάθεια των κοινωνιών να 

υλοποιήσουν την αρχή «εκπαίδευση για όλους», από την αυξανόµενη παραγωγή και 

κυκλοφορία εντύπων, από την ταχύτατη διάδοση του διαδικτύου και από την ανάπτυξη της 

µάθησης από απόσταση (Πόρποδας, 2002, σελ. 17).  

Η καλή αναγνωστική ικανότητα αυξάνει την ανεξαρτησία και τονίζει την 

αυτοπεποίθηση (Fellenius, 1999). Είναι γεγονός ότι η έλλειψη αναγνωστικής ικανότητας 

µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τις ευκαιρίες του σύγχρονου ανθρώπου για οικονοµική 

ανεξαρτησία και ολοκληρωµένη γνώση του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο ζει 

(Πολυχρονοπούλου, 2001, σελ. 218).  

Για τα περισσότερα παιδιά η ανάγνωση αρχίζει δοµηµένα στην 1η ∆ηµοτικού 

(Sénéchal & LeFevre, 2002). Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο γονείς κι εκπαιδευτικοί 

επιµένουν να µάθει το παιδί να διαβάζει, οφείλεται στο ότι η ανάγνωση αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εκµάθηση όλων σχεδόν των σχολικών µαθηµάτων. Επιπλέον, η 

ανάγνωση είναι απαραίτητη σε πολλούς τοµείς της ζωής ενός ατόµου, όπως στις δεξιότητες 

αυτόνοµης διαβίωσης, στην ανάγνωση οδηγιών, σε καθηµερινές δραστηριότητες όπως την 

προετοιµασία του φαγητού αλλά και στην επαγγελµατική αποκατάσταση, καθώς πολλά 

επαγγέλµατα απαιτούν δεξιότητες ανάγνωσης (Corn & Koenig, 2002).  



Βασικές προϋποθέσεις για την αναγνωστική ετοιµότητα ενός παιδιού  είναι το 

νοητικό του επίπεδο, η κατάσταση της υγείας του, το οικογενειακό περιβάλλον και τα 

ερεθίσµατα που αυτό παρέχει στο παιδί, η κοινωνική και συναισθηµατική ετοιµότητα του και 

το είδος κι ο βαθµός των αντιληπτικών δυσκολιών και των προβληµάτων γλωσσικής 

ανάπτυξης (Πολυχρονοπούλου, 2001, σελ. 222). 

Στη βιβλιογραφία δίνονται πολλοί ορισµοί για την ανάγνωση ανάλογα µε τις 

πεποιθήσεις των συγγραφέων, την εκάστοτε κουλτούρα, το κοινωνικό πλαίσιο, κ.α. 

(Fellenius, 1996). Με απλά λόγια, η ανάγνωση µπορεί να περιγραφεί ως µια διαδικασία µε 

δύο σηµαντικά συστατικά, την αποκωδικοποίηση των συµβόλων και την κατανόηση, 

ερµηνεία του νοήµατος ενός κειµένου (Ηøjen & Lundberg, 1992 όπως αναφέρεται σε 

Fellenius, 1996). Όταν τα δύο αυτά συστατικά αλληλεπιδρούν µε τέτοιο τρόπο που ο 

αναγνώστης να κατανοεί το µήνυµα του κειµένου, τότε έχει κατακτήσει την δεξιότητα της 

ανάγνωσης (Dalby, Elbro, Jansen, Krogh & Christensen, 1983 όπως αναφέρεται σε Fellenius, 

1996).  

Σύµφωνα µε το Bullock Report (1975) στη Μ. Βρετανία, ως ανάγνωση ορίζεται η 

ανταπόκριση στα γραπτά σύµβολα σε σχέση µε τις λέξεις που παρουσιάζουν, η ανταπόκριση 

στο κείµενο σχετικά µε το νόηµα που ο συγγραφέας σκόπευε να δώσει και η ανταπόκριση 

στα νοήµατα του συγγραφέα σχετικά µε όλες τις σχετικές προηγούµενες εµπειρίες και την 

παρούσα κριτική του αναγνώστη (Bullock Report, 1975 όπως αναφέρεται σε Νοµικού, 

2008). Η Clay (1991) ορίζει την ανάγνωση ως «µια δραστηριότητα λήψης του µηνύµατος και 

λύσης του προβλήµατος που κερδίζει δύναµη και ευελιξία όσο περισσότερο 

χρησιµοποιείται» (Clay, 1991 όπως αναφέρεται σε Smith 1928, σελ. xxv). Ο Πόρποδας 

(2002) αναφέρει ότι η ανάγνωση δεν είναι µόνο ένα αποτέλεσµα µε βάση το οποίο θα πρέπει 

να κρίνεται η επίδοση του ατόµου που διαβάζει. Είναι µια διαδικασία επεξεργασίας των 

πληροφοριών που συνθέτουν το γραπτό λόγο (Πόρποδας, 2002, σελ. 39). Άρα η ανάγνωση 

είναι µια διαδικασία µετατροπής των γραπτών συµβόλων σε φωνολογικό κώδικα, µε βάση 

τον οποίο καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στη σηµασιολογική µνήµη για την κατανόηση της 

σηµασίας της λέξης (Πόρποδας 2002, σελ. 41). Η  Fellenius (1996) θεωρεί ότι η εκµάθηση 

της ανάγνωσης επιτυγχάνεται µέσα από δύο επίπεδα, την ικανότητα ανάγνωσης και το 

λειτουργικό αλφαβητισµό.  

Ο Koenig (1992) πρότεινε ότι υπάρχουν δύο επίπεδα αλφαβητισµού για τα άτοµα µε 

πρόβληµα όρασης, το βασικό και το λειτουργικό. Ο βασικός αλφαβητισµός, δηλαδή η 

ικανότητα γραφής κι ανάγνωσης που αναπτύσσεται στο σχολείο, είναι η βάση για την 

εκµάθηση της ανάγνωσης. Ο λειτουργικός αλφαβητισµός είναι η χρήση της ανάγνωσης και 



της γραφής σε καθηµερινές πρακτικές καταστάσεις στο σχολείο, στο σπίτι, στη δουλειά και 

στην ευρύτερη κοινωνία (Koenig, 1992 όπως αναφέρεται σε Fellenius, 1996). Συνεπώς, η 

διαδικασία της ανάγνωσης είναι µια µακρόχρονη αναπτυξιακή διαδικασία, η οποία ξεκινά 

από τον αναδυόµενο αλφαβητισµό, την περίοδο ανάµεσα στη γέννηση και την περίοδο κατά 

την οποία τα παιδιά ξεκινούν  να διαβάζουν και να γράφουν (Al Otaiba et al, 2009). Η 

διαδικασία του αναδυόµενου αλφαβητισµού περιγράφεται ως µια σειρά περιστατικών µέσω 

των οποίων  προκαλούνται  βαθµιαίες  αλλαγές στην ανάπτυξη της ανάγνωσης και της 

γραφής (Smith, 1989 όπως αναφέρεται σε Craig, 1996). Πιο συγκεκριµένα, θεωρείται η 

µετάβαση από τη χρήση του προφορικού λόγου στην αποτελεσµατική χρήση της ανάγνωσης 

και της γραφής (Erickson & Hatton, 2007). 

Σύµφωνα µε τους Sénéchal, LeFevre, Smith-Chant & Colton (2001) η ανάγνωση 

κατακτάται µε την αλληλεπίδραση τριών δοµών, του προφορικού λόγου, των µεταγνωστικών 

δεξιοτήτων και της γνώσης του αλφαβητισµού (Εικόνα 3). Ο διαχωρισµός των τριών αυτών 

δοµών εξηγεί την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής (Erickson & Hatton, 

2007). Οι προφορικές ικανότητες, δηλαδή το λεξιλόγιο, η γνώση του κόσµου και η αφήγηση, 

στην πρώιµη ηλικία εξηγούν τις διακυµάνσεις στην επίτευξη της ανάγνωσης αργότερα. Το 

ίδιο και οι µεταγνωστικές δεξιότητες, δηλαδή η φωνολογική και συντακτική ενηµερότητα, 

είναι ισχυροί προγνώστες για την µετέπειτα ανάπτυξη της ανάγνωσης (Erickson & Hatton, 

2007; Sénéchal & Lefevre, 2002). Ο όρος γνώση του αλφαβητισµού χρησιµοποιείται για να 

δηλώσει διαδικασίες όπως το συλλαβισµό, τη γνώση του αλφάβητου, τη σύνδεση 

γραµµάτων-ήχων, την αντίληψη κάποιου ως συγγραφέα και τις λειτουργίες της γραφής, κ.α. 

Και οι τρεις αυτές δοµές αλληλεπιδρούν και συνθέτουν τον αναδυόµενο αλφαβητισµό 

(Erickson & Hatton, 2007). 

 



 

Εικόνα 3: Ένα προτεινόµενο µοντέλο για τη δόµηση του αναδυόµενου αλφαβητισµού (Sénéchal, LeFevre, 

Smith-Chant & Colton, 2001) 

 

Σύµφωνα µε τον Chall (1983), η εκµάθηση της ανάγνωσης πετυχαίνεται µέσα από τη 

µετάβαση τεσσάρων σταδίων. Στο στάδιο 0 (6 µηνών-6 ετών) το παιδί «παριστάνει» ότι 

διαβάζει, αναδιηγείται ιστορίες που έχει ακούσει και ονοµάζει γράµµατα του αλφάβητου. 

Στο στάδιο 1 (6-7 ετών) το παιδί αρχίζει να συνδέει γράµµατα µε ήχους, αρχίζει να 

αποκωδικοποιεί απλές λέξεις και να διαβάζει απλά κείµενα. Στο στάδιο 2 (7-8 ετών) το παιδί 

διαβάζει µε µεγαλύτερη ευκολία αλλά ακόµα βρίσκεται στο στάδιο «µαθαίνω να διαβάζω». 

Γύρω στην 4η τάξη το παιδί µεταβαίνει στο στάδιο 3 και στο στάδιο «διαβάζω για να µάθω». 

Ο Chall υποστηρίζει ότι κάποιος πρέπει να περάσει από όλα τα στάδια και να τα κατακτήσει 

για να θεωρείται εγγράµµατος (Chall, 1983 όπως αναφέρεται σε Trenholm & Mirenda, 

2006). 

Ο Frith (1985) υποστηρίζει ότι υπάρχουν  τρία στάδια για την κατάκτηση της 

ανάγνωσης. Στο πρώτο στάδιο, το λογογραφικό, τα παιδιά µπορούν να αναγνωρίσουν οικείες 

λέξεις κοιτώντας κάποια αξιοπρόσεκτα χαρακτηριστικά της λέξης, π.χ. τα δυο ο στη λέξη 

look. Στο επόµενο στάδιο, το αλφαβητικό, τα παιδιά αρχίζουν κι ενώνουν σε συνέχεια τα 

γράµµατα για να σχηµατίσουν λέξεις. Στο τελευταίο στάδιο, το ορθογραφικό, αρχίζουν να 

αναγνωρίζουν καινούργιες λέξεις από τα διακριτά ορθογραφικά χαρακτηριστικά της λέξης 

(Frith, 1985 όπως αναφέρεται σε Morris et al, 2003). 



O Ehri (1998) πρότεινε τέσσερα στάδια για την ανάπτυξη της ανάγνωσης και 

αναγνώριση της λέξης. Το πρώτο στάδιο, το προ-αλφαβητικό είναι παρόµοιο µε το 

λογογραφικό στάδιο του Frith, όπου το παιδί αναγνωρίζει τη λέξη από κάποια οπτικά 

χαρακτηριστικά της. Στο επόµενο στάδιο, το µερικώς αλφαβητικό, ο αναγνώστης 

αναγνωρίζει τη λέξη συνδέοντας κάποια γράµµατα και ανακαλώντας την από τη µνήµη. Ένα 

παιδί, για παράδειγµα, µπορεί να θυµηθεί τη λέξη back συνδέοντας την αρχή και το τέλος της 

λέξης, δηλαδή τα γράµµατα b και k. Στο πλήρως αλφαβητικό στάδιο, ο αναγνώστης θυµάται 

πώς να διαβάσει µια λέξη κάνοντας συνδέσεις µεταξύ των γραµµάτων που βλέπει στη λέξη 

και των φωνηµάτων που εντοπίζονται στην προφορά αυτής. Στο τελευταίο στάδιο, το 

ενοποιηµένο αλφαβητικό στάδιο, το παιδί αρχίζει να παρατηρεί συνέχειες γραµµάτων που 

είναι κοινές σε πολλές λέξεις τις οποίες έχει αποθηκεύσει στη µνήµη και τις αναγνωρίζει ως 

ενότητες, οι οποίες τον βοηθούν να διαβάσει τη λέξη (Ehri, 1998 όπως αναφέρεται σε Morris 

et al, 2003). 

 

4.2 Η αναγνωστική ικανότητα των ατόµων µε πρόβληµα όρασης 

 

Ο τρόπος µε τον οποίο διαβάζουν τα άτοµα µε µειωµένη όραση δε διαφέρει από 

αυτόν που διαβάζουν τα άτοµα µε κανονική όραση. Βασικές οπτικές λειτουργίες, όπως ο 

εντοπισµός, η προσήλωση, η παρακολούθηση και η σάρωση προσαρµόζονται στη 

συγκεκριµένη κατάσταση του αναγνώστη µε µειωµένη όραση. Ένα µειονέκτηµα στην 

ανάγνωση κειµένου για τα παιδιά µε µειωµένη όραση αφορά την ικανότητα επεξεργασίας και 

τη λειτουργική τους µνήµη.  

Τα παιδιά µε πρόβληµα όρασης χρειάζονται περισσότερο χρόνο και προσπάθεια στην 

αποκωδικοποίηση των λέξεων και δεν επικεντρώνονται στην ικανότητα επεξεργασίας και τη 

λειτουργική µνήµη για τη συντακτική και σηµασιολογική ανάλυση (Gompel, Janssen,van 

Bon & Screuder, 2003). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να διαβάζουν πιο αργά σε σχέση µε τους 

βλέποντες συνοµηλίκους τους (Gompel, van Bon & Screuder, 2004; Fellenius, 1999). Οι 

διαφορές στην ταχύτητα ανάγνωσης είναι ακόµα πιο µεγάλες στην ανάγνωση κειµένου, 

καθώς εκτός από την αναγνώριση των γραµµάτων απαιτείται κι έλεγχος της 

οφθαλµοκίνησης, ο οποίος µπορεί να δυσκολεύει τα παιδιά µε πρόβληµα όρασης (Gompel, 

van Bon & Schreuder, 2004). Έρευνες έχουν δείξει ότι ένα κείµενο µε νόηµα διευκολύνει την 

αναγνωστική διαδικασία στα άτοµα µε κανονική όραση (Gompel, van Bon & Schrueder, 

2004). Το ίδιο και τα άτοµα µε πρόβληµα όρασης εξαρτώνται από το περιεχόµενο του 

κειµένου καθώς έτσι δε χρειάζεται να αποκωδικοποιούν κάθε λέξη. 



Τα άτοµα µε πρόβληµα όρασης αντιµετωπίζουν, επίσης, δυσκολία στο σχηµατισµό 

των λέξεων  καθώς η όραση παίζει σηµαντικό ρόλο στην ικανότητα συγκέντρωσης της 

γλωσσικής ταυτότητας µιας λέξης (Mioduser, Lahav & Nachmias, 2000). Η περιορισµένη 

τυχαία µάθηση µέσα από εικόνες ή σιωπηρά γεγονότα στο περιβάλλον επηρεάζει σηµαντικά 

την εκµάθηση της ανάγνωσης (Koenig & Farrenkopf, 1997). Ένα πλούσιο ρεπερτόριο από 

πρώιµες εµπειρίες µπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη της ανάγνωσης. H οπτική αναπηρία 

περιορίζει όχι µόνο την τυχαία µάθηση αλλά και τις ευκαιρίες για πρόσβαση στις εµπειρίες, 

λόγω της περιορισµένης κίνησης. Σύµφωνα µε τους Hall & Rodabaugh (1979), για να έχει 

νόηµα η ανάγνωση πρέπει το παιδί να µπορέσει να συνδέσει αυτό που διαβάζει µε 

προηγούµενες εµπειρίες. Χωρίς τις εµπειρίες το παιδί µπορεί να διαβάζει σωστά τις λέξεις 

αλλά να µην κατανοεί το νόηµα αυτού που διαβάζει. Για το λόγο αυτό ανέπτυξαν το 

Preparatory Reading Program, ένα προπαρασκευαστικό πρόγραµµα που περιλαµβάνει δέκα 

ενότητες που παρέχουν εµπειρίες σε βασικές ιδέες, όπως το µέγεθος, το σχήµα, η θέση, ο 

χρόνος και η ταξινόµηση  (Hall & Rodabaugh, 1979 όπως αναφέρεται σε Koenig & 

Farrenkopf, 1997).  

Σύµφωνα µε τον Ehri (1980)  κάθε λέξη  που αποθηκεύεται στη µακρόχρονη µνήµη 

έχει πολλές ιδιότητες, όπως την ακουστική, την οπτική, τη συντακτική, την εκφραστική κ.α.. 

Όλες αυτές οι ιδιότητες συνθέτουν τη γλωσσική ταυτότητα µιας λέξης (Ehri, 1980 όπως 

αναφέρεται σε Mioduser, Lahav & Nachmias, 2000). Τα άτοµα µε πρόβληµα όρασης 

µαθαίνουν να διαβάζουν ολόκληρες σχηµατισµένες µονάδες, όπως οι λέξεις. Οτιδήποτε 

λαµβάνει το οπτικό κανάλι σε µη ολοκληρωµένη µορφή, το ολοκληρώνει µε τη χρήση 

πρόσθετων εξωτερικών πληροφοριών (π.χ. ακουστικών ή εκφραστικών) και µε άλλα 

εσωτερικά στοιχεία, όπως κάποιο ήδη αποθηκευµένο µοντέλο της λέξης.  Επειδή, λοιπόν, οι 

οπτικές πληροφορίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του σωστού συλλαβισµού, γι’ αυτό 

και η αναγνωστική διαδικασία επηρεάζεται από την οπτική αναπηρία (Mioduser, Lahav & 

Nachmias,2000). 

Πολλές φορές οι αναγνώστες µε µειωµένη όραση θα πρέπει να προσαρµοστούν σε 

διαφορετικές αναγνωστικές τεχνικές ανάλογα µε την πάθηση του µατιού. Παράµετροι που 

αναγκάζουν ένα άτοµο µε µειωµένη όραση να χρησιµοποιήσει άλλη τεχνική είναι το οπτικό 

πεδίο, ο έλεγχος της οφθαλµοκίνησης, η ευαισθησία στο φως, η ικανότητα προσαρµογής , η 

καθαρότητα του οπτικού µέσου και η ανέπαφη κεντρική όραση. Για παράδειγµα, άτοµα µε 

ανέπαφη την κεντρική τους όραση διαβάζουν περίπου 90 λέξεις/λεπτό ή γρηγορότερα µε την 

κατάλληλη µεγέθυνση και αντίθεση φόντου-κειµένου. Άτοµα µε απώλεια κεντρικής όρασης 



διαβάζουν πιο αργά, περίπου 70 λέξεις/λεπτό και φαίνεται ότι επωφελούνται από την αύξηση 

της µεγέθυνσης (Legge, Rubin, Pelli & Schleske, 1985) 

 

4.3 Μέθοδοι διδασκαλίας της ανάγνωσης 

 

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω ορισµούς η αποκωδικοποίηση των γραµµάτων 

και η κατανόηση του τι διαβάζεται είναι τα βασικά συστατικά της αναγνωστικής 

διαδικασίας, τα οποία αλληλεπιδρούν µεταξύ τους σε διαφορετικές αναγνωστικές 

καταστάσεις. O Smith (1928) αναφέρει ότι οι διάφορες µέθοδοι διδασκαλίας της πρώτης 

ανάγνωσης που έχουν χρησιµοποιηθεί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, α) αυτές που δίνουν 

έµφαση στην εκµάθηση του κώδικα και των βασικών ικανοτήτων της ανάγνωσης και β) 

αυτές που δίνουν έµφαση στο νόηµα και την κοινωνική πρακτική. (Smith,1928, σελ. xxvii). 

Άρα η αποκωδικοποίηση και η κατανόηση αποτελούν τις δύο διαστάσεις της ανάγνωσης, οι 

οποίες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους.  

Οι τρεις κυριότερες µέθοδοι για τη διδασκαλία της ανάγνωσης είναι η φωνηµική 

συνειδητοποίηση ή αναλυτικο-συνθετική, η ολική µέθοδος διδασκαλίας της ανάγνωσης και η 

µέθοδος της ολικής αναγνώρισης της λέξης. 

Η φωνηµική συνειδητοποίηση είναι η συνειδητοποίηση ότι µια προφορική λέξη 

αποτελείται από µια ακολουθία µεµονωµένων ήχων (Ball & Blachman, 1991 όπως 

αναφέρεται σε Παπαδόπουλος, 2005, σελ. 200). Σύµφωνα µε τον Πόρποδα η φωνηµική 

συνειδητοποίηση είναι η ικανότητα του ατόµου να συνειδητοποιήσει ότι οι λέξεις του 

προφορικού λόγου αποτελούνται από φωνηµικά δοµικά στοιχεία και να µπορέσει να τα 

χειριστεί (Πόρποδας, 2002, σελ. 218).  

Η ολική προσέγγιση εστιάζει στην κατασκευή της έννοιας. Η διδασκαλία δεν σπάζει 

το περιεχόµενο σε υποδεξιότητες, αλλά παρουσιάζει τα υλικά σε «ολικές» µορφές. Οι καλοί 

αναγνώστες δε διαβάζουν λέξη προς λέξη, αλλά κατασκευάζουν την έννοια από ολόκληρο το 

κείµενο και από τα συµφραζόµενα (Goodman, 1981 όπως αναφέρεται σε Παπαδόπουλος, 

2005, σελ. 225-226). Σύµφωνα µε τους Harley, Truan και Sanford (1997) ένα από τα 

πλεονεκτήµατα της ολική µεθόδου για τα παιδιά µε πρόβληµα όρασης είναι ότι δίνει έµφαση 

στην «εξατοµίκευση» καθώς και στη δυνατότητα της «ενοποίησης». Τα παιδιά µε οπτική 

εξασθένιση , λόγω της έλλειψης της όρασης, µπορεί να αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην 

ενοποίηση των διαφορετικών τµηµάτων της εµπειρίας τους. Κατά τη διδασκαλία της ολικής 

µεθόδου η «ενοποίηση» παρέχεται µε σύνδεση της ανάγνωσης µε άλλες δραστηριότητες και 

δεξιότητες, κάνοντας σηµαντικότερη την εµπειρία της εκµάθησης. (Harley,Truan & Sanford, 



1997, σελ. 55). Ένα ακόµα πλεονέκτηµα είναι η αλληλεπίδραση. Τα παιδιά µε οπτική 

εξασθένιση συχνά αποµονώνονται από την υπόλοιπη τάξη και γι΄ αυτό χρειάζονται ευκαιρίες 

για αλληλεπίδραση. Με την ολική µέθοδο χρησιµοποιούνται πολύ συχνά οµάδες εργασίας, 

ενισχύοντας την αλληλεπίδραση κι ενσωµάτωση των παιδιών (Harley, Truan & Sanford, 

1997, σελ. 55). Η ολική προσέγγιση προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα στα παιδιά µε 

πρόβληµα όρασης, τα οποία δε χρειάζονται µια συστηµατική, δοµηµένη προσέγγιση, µε 

ελεγχόµενο λεξιλόγιο και την εφαρµογή δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της φωνηµικής 

συνειδητοποίησης (Harley, Truan & Sanford, 1997, σελ. 56) 

Η µέθοδος της ολικής αναγνώρισης της λέξης βασίζεται στην απόκτηση του 

νοήµατος µέσα από τη γρήγορη και ακριβής αναγνώριση της λέξης, συνδέοντας το γενικό 

νόηµα µε τη συµβολική αναπαράσταση. Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος διδασκαλίας είναι 

µέσα από τη µοναδικότητα της κάθε λέξης. (Harley, Truan & Sanford, 1997, σελ. 46). Ο 

στόχος κατά τη διδασκαλία µε τη µέθοδο της ολικής αναγνώρισης της λέξης είναι να 

ενισχυθεί το παιδί µε οπτική εξασθένιση στην ανάπτυξη ενός βασικού «οπτικού» λεξιλογίου. 

(Harley, Truan & Sanford, 1997, σελ. 46).Για την αποτελεσµατική διδασκαλία των λέξεων 

απαιτείται η γνώση για τη µοναδικότητα της κάθε λέξης και όχι η γνώση των σχέσεων 

γραµµάτων-ήχων (Παπαδόπουλος, 2005, σελ. 241). Η επιτυχία στη µέθοδο της ολικής 

αναγνώρισης της λέξης προϋποθέτει την αντίληψη της λέξης ως ολότητα. Αυτό είναι 

δύσκολο για τα παιδιά µε πρόβληµα όρασης λόγω του περιορισµένου οπτικού πεδίου και της 

δυσκολίας στον έλεγχο των κινήσεων του µατιού να εντοπίσει και να «σκανάρει» τη γραµµή 

της εκτύπωσης. (Harley, Truan & Sanford, 1997, σελ. 48). Βασικό για την ανάγνωση είναι τα 

γράµµατα ης κάθε λέξης να αναγνωρίζονται ξεκάθαρα. Στην ολική αναγνώριση της λέξης 

εάν κάποια γράµµατα είναι θολά η λέξη µπορεί να αναγνωριστεί από το συνολικό σχήµα της 

και από τα συµφραζόµενα της πρότασης. (Harley, Truan & Sanford, 1997, σελ. 94) 

 

5. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάγνωση των ατόµων µε πρόβληµα όρασης 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν την αναγνωστική διαδικασία είναι η οπτική ικανότητα 

του υποκειµένου, οι γνωστικές απαιτήσεις, η διάταξη της εκτύπωσης, το µέγεθος της 

εκτύπωσης (Chung, Mansfield,Legge,1998) , η αντίθεση φόντου και γραµµατοσειράς 

(Gompel, Janssen,van Bon, Schreuder, 2003), το είδος της γραµµατοσειράς και η παρουσία 

πηγής φωτός.  

 

 



5.1 Οπτική ικανότητα 

 

Η υπολειπόµενη όραση παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στην αναγνώριση των 

γραµµάτων. Ο οπτικοκινητικός συντονισµός και η οπτική έκταση του ατόµου, δηλαδή ο 

µέσος αριθµός γραµµάτων που µπορεί να διακρίνει ανά προσήλωση, καθορίζουν τη µέγιστη 

πιθανή αναγνωστική ταχύτητα. Καθώς τα παιδιά µαθαίνουν να διαβάζουν, η διαδικασία 

αναγνώρισης των γραµµάτων και δηµιουργίας λέξεων, προτάσεων και κειµένων εξαρτάται 

από την ανάπτυξη της οπτικής ικανότητας που συνδέεται µε τις οφθαλµικές κινήσεις και  την 

οπτική έκταση.  Το οπτικό σύστηµα συγκεντρώνει συστηµατικά πληροφορίες κάνοντας µια 

σειρά γρήγορων σακκαδικών κινήσεων στα δεξιά, όπου κάθε σακκαδική κίνηση συνοδεύεται 

από µια παύση, η διάρκεια της οποίας κυµαίνεται από 200-300 msec (Tinker, 1965 όπως 

αναφέρεται σε  Bailey et al,2003). Στην ανάγνωση, µε την ολοκλήρωση µιας σειράς, 

απαιτείται µια µεγάλη σακκαδική κίνηση προς τα αριστερά για τη µετάβαση στην επόµενη 

σειρά. Με κάθε παύση που πραγµατοποιείται µπορεί να αναγνωριστεί και να χρησιµοποιηθεί 

στην αναγνωστική διαδικασία µια περιορισµένη έκταση υλικού. Το συνολικό υλικό µιας 

οπτικής έκτασης ολοκληρώνεται µε πληροφορίες που συλλέγονται και από τις προηγούµενες 

παύσεις και οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σχεδιασµό και την εκτέλεση της 

επόµενης σακκαδικής κίνησης. Όταν η αναγνωστική ταχύτητα είναι αργή, θα πρέπει να 

γίνουν αλλαγές στη συµπεριφορά των οφθαλµικών κινήσεων, όπως µείωση στο ποσοστό των 

γραµµάτων ανά παύση, µεγαλύτερη διάρκεια της παύσης ή περισσότερες επαναληπτικές 

σακκαδικές κινήσεις (Bailey et al,2003).  

Ένα περιορισµένο οπτικό πεδίο συνεπάγεται περιορισµένη συλλογή πληροφοριών και 

αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αργή ανάγνωση. Τα παιδιά µε περιορισµένο οπτικό πεδίο είναι 

πιθανό κατά την ανάγνωση να χάνουν ένα ή περισσότερα γράµµατα ή και µέρος της λέξης, 

αλλά και να αναγνωρίζουν δύσκολα κάποια γράµµατα που µοιάζουν µεταξύ τους, όπως το i 

µε το l (Gompel, van Bon & Schreuder, 2004). Άτοµα µε περιορισµούς στο οπτικό πεδίο 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην ανάγνωση προτάσεων καθώς αυτός ο περιορισµός 

επηρεάζει τις οφθαλµικές κινήσεις (Rubin & Turano, 1994). Άτοµα µε απώλεια κεντρικής 

όρασης διαβάζουν αργά καθώς πρέπει να χρησιµοποιήσουν την περιφεριακή τους όραση, η 

οποία δεν είναι τόσο αποδοτική.  

Η συχνότητα των λέξεων καθορίζει, επίσης, το επίπεδο ενεργοποίησης της 

αντιπροσώπευσης µιας λέξης στο νοητικό λεξικό. Έτσι, για λέξεις µε υψηλή συχνότητα 

εµφάνισης χρειάζονται λιγότερες πληροφορίες από ότι για λέξεις µε λιγότερη συχνότητα 

εµφάνισης (Gompel, van Bon & Schreuder, 2004).  



5.2 Γνωστικές απαιτήσεις 

 

Η αναγνωστική ταχύτητα µπορεί να επηρεαστεί από το είδος και το περιεχόµενο των 

λέξεων. Για παράδειγµα, πιο απλές και γνωστές λέξεις κάνουν ευκολότερη τη γνωστική 

διεργασία και συνεπώς βελτιώνεται η αναγνωστική ταχύτητα.  Οι Stanovich & West (1979) 

σηµείωσαν ότι η ανάγνωση ασύνδετων λέξεων οδηγεί σε µείωση της αναγνωστικής 

ταχύτητας. Μια πολύ σηµαντική µεταβλητή που επηρεάζει, επίσης, την ανάγνωση είναι η 

προσπάθεια αποµνηµόνευσης λεπτοµερειών και χρήσης καλού εκφραστικού ύφους 

(Corver,1990 όπως αναφέρεται σε Bailey et al,2003). 

 

5.3 Μέγεθος εκτύπωσης 

 

To µέγεθος των γραµµάτων παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην ανάγνωση ενός 

κειµένου (Papadopoulos &  Goudiras, 2005).Κάθε άνθρωπος έχει αντιµετωπίσει καταστάσεις 

στη ζωή του στις οποίες δυσκολευόταν να διαβάσει καθώς η εκτύπωση ήταν είτε πολύ µικρή 

είτε πολύ µεγάλη. Εκτύπωση που µπορεί να είναι επαρκής για άτοµα µε κανονική όραση 

µπορεί να µην ικανοποιεί κάποιον µε πρόβληµα όρασης.  

Στα άτοµα µε πρόβληµα όρασης η αναγνωστική ταχύτητα µειώνεται σταδιακά καθώς 

η εκτύπωση γίνεται µικρότερη και πλησιάζει το όριο ευκρίνειας του υποκειµένου, το οποίο 

καθορίζεται από το µέγεθος της µικρότερης γραµµής γραµµάτων που µπορεί να διαβαστεί 

µετά από τη διόρθωση οποιονδήποτε ατελειών στην εστίαση (Bailey et al,2003). 

Οι περισσότερες µελέτες που εξέτασαν την επίδραση του µεγέθους του τυπωµένου 

υλικού στην ανάγνωση πραγµατοποιήθηκαν το πρώτο µισό του 20ου αιώνα και ως στόχο 

είχαν τον καθορισµό του µεγέθους του τυπωµένου υλικού που θα χρησιµοποιούνταν από 

µαθητές µε πρόβληµα όρασης (Lussenhop & Corn, 2002).  Ένας τρόπος για την εύρεση του 

κατάλληλου µεγέθους εκτύπωσης είναι η µέτρηση της αναγνωστικής ταχύτητας για 

διαφορετικά µεγέθη εκτύπωσης ώστε να καθοριστεί η µικρότερη εκτύπωση που επιτυγχάνει 

τη µέγιστη αναγνωστική ταχύτητα (Bailey et al,2003). Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν τα 

άτοµα δε διαβάζουν στο κρίσιµο µέγεθος γραµµάτων, µειώνεται η αναγνωστική ταχύτητα, 

τόσο στην ανάγνωση µεµονωµένων λέξεων, όσο και κατά την ανάγνωση κειµένου (Lueck et 

al, 2003) 

∆ιάφορες µελέτες σε άτοµα µε κανονική όραση έχουν δείξει ότι τα µεγεθυµένα 

γράµµατα δε διευκολύνουν απαραίτητα την αναγνωστική διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα, οι 

Paterson & Tinker (1942) σε έρευνά τους βρήκαν ότι το µέγεθος των γραµµάτων κάτω από 9 



στιγµές και πάνω από 12 στιγµές επηρέασαν την  αναγνωστική ταχύτητα  20 σπουδαστών, 

καθώς για παράδειγµα τα  γράµµατα των 10 στιγµών απαιτούν λιγότερες οφθαλµικές 

κινήσεις απ’ ότι τα γράµµατα των 14 στιγµών (Paterson & Tinker, 1942 όπως αναφέρεται σε 

Lussenhop & Corn, 2002). Σε µία άλλη έρευνα, ο Alderman (1938) µετρώντας την 

αναγνωστική ταχύτητα 442 µαθητών στις έξι τάξεις του δηµοτικού βρήκε ότι στις δύο 

πρώτες τάξεις η αναγνωστική ταχύτητα µειωνόταν καθώς µεγάλωνε το µέγεθος των 

γραµµάτων. Όταν, για παράδειγµα, διάβαζαν ιστορίες  η ανάγνωση τους ήταν γρηγορότερη 

µε γράµµατα των 8 στιγµών απ’ ότι µε γράµµατα των 10, 12 και 14 στιγµών (Alderman, 

1938 όπως αναφέρεται σε Lussenhop & Corn, 2002).  

Όσον αφορά τώρα τα άτοµα µε πρόβληµα όρασης, σε έρευνα της η Morris (1973) 

βρήκε ότι τα άτοµα µε πρόβληµα όρασης µπορούν να επιτύχουν υψηλά σκορ στην ανάγνωση 

τόσο µε κανονικό εκτυπωµένο υλικό όσο και µε το µεγεθυµένο (Morris, 1973 όπως 

αναφέρεται σε Lussenhop & Corn, 2002). Τα αποτελέσµατα, όµως, έρευνας των Corn & 

Ryser (1989) έδειξαν ότι η αναγνωστική ταχύτητα αυξήθηκε στους µαθητές που 

χρησιµοποιούσαν κανονική εκτύπωση παράλληλα µε οπτικές συσκευές, καθώς είχαν 

καλύτερη πρόσβαση στο οπτικό περιβάλλον (Corn & Ryser, 1989 όπως αναφέρεται σε 

Lussenhop & Corn, 2002). Οι Bailey et al (2003) ανέφεραν, επίσης, ότι δεν υπάρχει λόγος να 

δίνεται κείµενο µε µεγέθυνση σε κάποιον που µπορεί να διαβάσει µικρότερα γράµµατα, 

καθώς τα µεγάλα γράµµατα γίνονται πιο δύσκολα αντιληπτά και αργοπορούν την 

αναγνωστική διαδικασία (Βailey et al, 2003).  

 

5.4 Αντίθεση φόντου-γραµµατοσειράς 

 

Τα άτοµα µε µειωµένη όραση έχουν, συνήθως, δυσκολία στην αντίληψη των 

χρωµάτων , τα οποία µειώνουν την αποτελεσµατικότητα της αναγνώρισης βασικών 

χρωµατικών ενώσεων (Παπαδόπουλος, 2007, σελ. 135). Πιο συγκεκριµένα, µειονεκτούν στη 

διάκριση χρωµάτων της ίδιας απόχρωσης, γι΄ αυτό και θα πρέπει να δίνεται έµφαση στις 

διαφορές του φωτισµού ανάµεσα στο περιεχόµενο της επιφάνειας εργασίας (κείµενο και 

γραφικά) και στο φόντο (Rubin & Legge, 1989) (Εικόνα 4) 

 

 



 
Εικ. 4  Αποτελεσµατική και µη αποτελεσµατική αντίθεση φόντου κι επιφάνειας εργασίας (Arditi, 1999β) 

 

 To φαινόµενο της χρωµατικής αντίθεσης οφείλεται πιθανόν σε άνιση κατανοµή του 

φωτός στα µάτια που παρουσιάζουν µειωµένη οπτική οξύτητα. Φωτοµετρικές µετρήσεις 

φανερώνουν ότι σε µια λευκή σελίδα µε µαύρη εκτύπωση, το περισσότερο από το 80% της 

σελίδας είναι το υψηλά αντανακλόµενο άσπρο. Λιγότερο από το 20% της επιφάνειας του 

χαρτιού καλύπτεται µε µαύρο µελάνι. Στην αντίστροφη περίπτωση οι αναλογίες αυτές δεν 

υπάρχουν. Έτσι εξηγείται γιατί οι αναγνώστες µε µειωµένη όραση διαβάζουν γρηγορότερα 

σε µαύρο χαρτί µε άσπρα γράµµατα (Rubin & Legge, 1989).  

Για να επιλέξουµε την κατάλληλη αντίθεση φόντου-γραµµατοσειράς για κάθε χρήστη 

πρέπει να λάβουµε υπόψη τρία σηµαντικά χαρακτηριστικά, α)την απόχρωση, β)τη 

φωτεινότητα και γ)το βαθµό κόρου, την καθαρότητα δηλαδή ενός χρώµατος. Η απόχρωση 

παρέχει την ικανότητα της διάκρισης βασικών χρωµάτων, όπως το µπλε, το πράσινο, το 

κίτρινο. Τα άτοµα µε κανονική όραση αντιλαµβάνονται ότι οι αποχρώσεις έχουν µια 

ακολουθία που βασίζεται στη µεταξύ τους οµοιότητα. Όταν υπάρχει πρόβληµα στην 

αντίληψη χρωµάτων, η ικανότητα διάκρισης µε βάση την απόχρωση µειώνεται 

(Arditi,1999β). Η φωτεινότητα αφορά το βαθµό αντανάκλασης του φωτός από µια επιφάνεια 

σε σχέση µε τις γειτονικές επιφάνειες. Η φωτεινότητα αποτελεί το πιο σηµαντικό 

χαρακτηριστικό, το οποίο καθιστά την αντίθεση πιο αποτελεσµατική (Arditi,1999β) και 

µπορεί να επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό την αναγνωσιµότητα των κειµένων από τα άτοµα µε 

πρόβληµα όρασης (Παπαδόπουλος, 2007, σελ. 139). Ο βαθµός κόρου αφορά την καθαρότητα 

ενός χρώµατος σε σχέση µε ένα µαύρο, άσπρο ή γκρι ίσης φωτεινότητας. Τα προβλήµατα 

όρασης, στα οποία παρουσιάζεται δυσκολία αντίληψης χρωµάτων, σχετίζονται µε τις 

δυσκολίες αναγνώρισης των χρωµάτων ως προς το βαθµό κόρου.  (Παπαδόπουλος, 2007, 

σελ. 135). Παρακάτω παρουσιάζεται η γεωµετρική αναπαράσταση των τριών 

χαρακτηριστικών των χρωµάτων ως στέρεο σώµα (Εικ. 5). Σε οποιοδήποτε σηµείο του 

σώµατος πραγµατοποιήσουµε µια οριζόντια τοµή θα παρατηρήσουµε έναν κύκλο 



αποτελούµενο από τα 8 βασικά χρώµατα (Εικ. 6). (Stamopoulos, 1999 όπως σε 

Παπαδόπουλος, 2007, σελ. 136). 

 

 
Εικ. 5 Γεωµετρική αναπαράσταση των τριών χαρακτηριστικών των χρωµάτων (Arditi,1999β) 

 

 
Εικ. 6  Ο κύκλος των χρωµάτων (Arditi,1999β) 

 

Οι Tinker & Paterson (1931) σε έρευνά τους σύγκριναν τις αναγνωστικές ταχύτητες 

ατόµων µε κανονική όραση για δέκα διαφορετικούς χρωµατικούς συνδυασµούς µελανιού και 

χαρτιού και βρήκαν ότι η φωτεινότητα των χρωµάτων είναι πολύ σηµαντική στην ανάγνωση 

κι επηρεάζει την ταχύτητα (Tinker & Paterson, 1931 όπως αναφέρεται σε Legge, Rubin & 

Luebker, 1987).Το ίδιο και τα άτοµα µε πρόβληµα όρασης γενικά προτιµούν τις έντονες 

αντιθέσεις καθώς δυσκολεύονται στην αναγνώριση χρωµάτων της ίδιας απόχρωσης 

(Papadopoulos &  Goudiras, 2005).Γι΄ αυτό και είναι πολύ σηµαντικό να τονίζονται οι 

διαφορές φωτεινότητας ανάµεσα στο περιεχόµενο της επιφάνειας εργασίας και στο φόντο 

(Παπαδόπουλος, 2007, σελ. 139). Σύµφωνα µε τους Arditi , Eperjesi και άλλους αρκετοί 

αναγνώστες µε πρόβληµα όρασης προτιµούν τα φωτεινά γράµµατα (άσπρα ή κίτρινα) σε 

σκούρο φόντο καθώς είναι πιο ευανάγνωστα απ’ ότι σκούρα γράµµατα σε ανοιχτό φόντο 

(Eperjesi et al, 1995; όπως αναφέρεται σε Papadopoulos &  Goudiras, 2005; Arditi,1999a). 

Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν κάποιοι συνδυασµοί χρωµάτων οι οποίοι λειτουργούν 

αποτελεσµατικά για κάποιους. Τέτοιοι συνδυασµοί, εκτός του µαύρου φόντου µε λευκά 

γράµµατα και αντίστροφα είναι το µαύρο φόντο µε κίτρινα γράµµατα, µαύρο φόντο µε 

ανοιχτά πράσινα γράµµατα, µπλε φόντο µε άσπρα γράµµατα, µπλε φόντο µε κίτρινα 



γράµµατα, ροζ φόντο µε µαύρα γράµµατα και κίτρινο φόντο µε µπλε γράµµατα 

(Παπαδόπουλος, 2007, σελ. 140-141). Γενικά, θα πρέπει να προτιµούνται σκούρα χρώµατα, 

µε αποχρώσεις από το κάτω µισό του κύκλου των αποχρώσεων (Εικ. 7, Arditi,1999β) 

 

 

 

Εικ. 7 ∆ηµιουργία αντιθέσεων µε βάση τον κύκλο αποχρώσεων (Arditi,1999β) 

 

5.5 Παρουσία φωτεινής πηγής  

 

Για να αξιολογήσουµε σωστά τις ανάγκες φωτισµού των µαθητών µε προβλήµατα 

όρασης πρέπει να εξετάσουµε: 

• Το γενικό επίπεδο φωτισµού στις τάξεις 

• Το φωτισµό εργασίας 

Τόσο ο τεχνητός όσο και ο φυσικός φωτισµός πρέπει να ελέγχονται για να 

εξασφαλιστεί ότι η σωστή ποσότητα φωτός φωτίζει το σωστό µέρος της τάξης. Το φυσικό 

φως µπορεί να ρυθµιστεί µε περσίδες, κουρτίνες και επιχρωµατισµένο γυαλί, ενώ το τεχνητό 

µε ροοστάτες που συνδέονται µε φωτισµό οροφής. (Mason & McCall, 2005, σελ. 326-327) 

Προσοχή πρέπει να δοθεί και στο φωτισµό εργασίας. Ο Jay (1980) αναφέρει ότι το 

υψηλό επίπεδο φωτισµού που απαιτείται για το διάβασµα µπορεί να εξασφαλιστεί από µια 

φωτεινή πηγή σχετικά µικρής ισχύος, η οποία να βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια εργασίας. 

(Jay, 1980 όπως αναφέρεται σε Mason & McCall, 2005, σελ. 329). Βέβαια, λόγω κάποιων 

παθήσεων του µατιού (αλβινισµός) το παιδί µπορεί να χρειάζεται λιγότερο φωτισµό για να 

αισθάνεται καλά. Άλλα παιδιά ωφελούνται από πολύ εντονότερο φωτισµό, ίσως µε έναν 

ατοµικό λαµπτήρα που να φωτίζει αυτό που κάνουν. (Mason & McCall, 2005, σελ. 86). Η 

βασική αρχή για έναν κατάλληλο φωτισµό είναι η αποφυγή αντανακλάσεων από όλες τις 

δυνατές πηγές από τις οποίες µπορεί να προέλθουν, φυσικές ή τεχνητές (Κουταντός,2005, 

σελ. 194).   



Οι Fine & Peli (1995) εξέτασαν την επίδραση του µεγέθους των γραµµάτων και την 

επίδραση του φωτισµού χρησιµοποιώντας µια οθόνη Η/Υ και ένα µεγεθυντή µειωµένης 

όρασης. Συµπέραναν ότι µερικοί αναγνώστες µε µειωµένη όραση ωφελούνται περισσότερο 

από τον αυξηµένο φωτισµό παρά από τη µεγέθυνση γραµµάτων. Ο Collins (1987) ανέφερε, 

επίσης, ότι η απόδοση στην εργασία επηρεάζεται από τον τύπο της φωτεινής πηγής. 

Σύµφωνα µε τον ίδιο τα άτοµα µε πρόβληµα όρασης αποδίδουν καλύτερα όταν υπάρχει 

φωτεινή πηγή υψηλής απόδοσης και ότι το ουδέτερο άσπρο φως προτιµάται από το κίτρινο 

(Collins, 1987 όπως αναφέρεται σε Eperjesi, Fowler & Kempster, 1995). Η Sloan (1969) 

µέσα από την έρευνά της απέδειξε τη χρησιµότητα των λαµπών υψηλής έντασης στην 

ανάγνωση κι έδειξε ότι τα βοηθήµατα χαµηλής όρασης σε συνδυασµό µε φωτισµό υψηλής 

απόδοσης µπορεί να δώσει καλύτερα επίπεδα οπτικής οξύτητας (Sloan, 1969). Έρευνα της 

Mullen (1985) έδειξε ότι οι αναγνώστες κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης βασίζονται στη 

λήψη πληροφοριών που µεταβιβάζονται µε τη χρωµατική αντίθεση ή το διαφορετικό 

φωτισµό, οτιδήποτε απ’ τα δύο προσφέρει καλύτερη απόδοση (Mullen, 1985) 

 

5.6 Line spacing 

 

Σύµφωνα µε τον Arditi (1999a) η ταχύτητα ανάγνωσης µπορεί να επηρεαστεί από το 

πλάτος και τον αριθµό των γραµµών ανά σελίδα. Το κενό ανάµεσα στα γράµµατα και τις 

γραµµές µπορεί, επίσης, να επηρεάσει την αναγνωσιµότητα ενός κειµένου. Το κενό ανάµεσα 

στις γραµµές του κειµένου δε θα πρέπει να διαφέρει κατά 25-30% από το αρχικό µέγεθος, 

καθώς πολλά άτοµα µε µειωµένη όραση έχουν δυσκολία στο να βρουν την αρχή της 

επόµενης γραµµής κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης  

 

5.7 Γραµµατοσειρά 

 

  Ο τύπος της γραµµατοσειράς που χρησιµοποιείται στην ανάγνωση παίζει πολύ 

σηµαντικό ρόλο. Υπάρχουν δύο γενικοί τύποι γραµµατοσειρών, οι γραµµατοσειρές 

συγκεκριµένου πλάτους (fixed-width font), όπου κάθε χαρακτήρας καταλαµβάνει το ίδιο 

πλήθος οριζόντιου κενού και οι γραµµατοσειρές αναλογικού κενού (proportionally spaced 

font), όπου διαφορετικά γράµµατα καταλαµβάνουν διαφορετικά ποσά οριζόντιου κενού 

(Mansfield, Legge & Banet, 1996). Σύµφωνα µε τον Arditi (1999a), οι πολύπλοκες 

γραµµατοσειρές πρέπει να αποφεύγονται ενώ οι πιο διαδεδοµένες είναι οι Sans Serif και 

Standart Serif,  όπως και οι γραµµατοσειρές Arial, Tahoma και Helvetica (Παπαδόπουλος 



και λοιποί, 2003). Για παράδειγµα, τα άτοµα µε απώλεια κεντρικής όρασης, που 

χρησιµοποιούν την περιφεριακή τους όραση για να διαβάσουν, δυσκολεύονται όταν το είδος 

της γραµµατοσειράς είναι τέτοιο που οι χαρακτήρες έχουν µικρή απόσταση µεταξύ τους 

(Mansfield, Legge & Banet, 1996) καθώς και οι χαρακτήρες είναι υπογραµµισµένοι ή 

πλάγιοι (Arditi, 1999a) 

 

5.8 Μελέτες της ικανότητας ανάγνωσης µαθητών µε µειωµένη όραση 

 

∆ιάφορες ερευνητικές µελέτες από τη δεκαετία του ΄50 έχουν προτείνει ότι οι 

περισσότεροι µαθητές µε µειωµένη όραση διαβάζουν τα τυποποιηµένα τυπωµένα υλικά τόσο 

αποτελεσµατικά όσο και τα µεγεθυµένα. Έχουν δείξει, επίσης, ότι τα παιδιά µε µειωµένη 

όραση χρειάζονται περισσότερο χρόνο να διαβάσουν και να κατανοήσουν ένα κείµενο, αλλά 

επεξεργάζονται αρκετά αποδοτικά, τόσο τις σηµασιολογικές όσο και τις συντακτικές 

πληροφορίες (Gompel, Janssen,van Bon & Screuder, 2003) 

Σύµφωνα µε τους Bullimore & Bailley (1995) τα παιδιά µε µειωµένη όραση 

διαβάζουν τις αποµονωµένες λέξεις πιο αργά από ότι τα παιδιά µε κανονική όραση 

(Bullimore & Bailley, 1995 όπως αναφέρεται σε Lussenhop & Corn, 2002). Όπως αναφέρουν 

οι Koenen, Bosman & Gompel (2001), η διαφορά  στις ταχύτητες ανάγνωσης των παιδιών µε 

µειωµένη όραση µπορεί να είναι ακόµα µεγαλύτερη στην ανάγνωση κειµένων από ότι στην 

ανάγνωση λέξεων, επειδή τα κείµενα απαιτούν πρόσθετες οπτικές διαδικασίες, όπως ο 

έλεγχος της οφθαλµοκίνησης (Koenen, Bosman & Gompel, 2001 όπως αναφέρεται σε 

Lussenhop & Corn, 2002).  

Οι περισσότερες µελέτες που εξετάζουν την επίδραση του µεγέθους του τυπωµένου 

υλικού στην ανάγνωση πραγµατοποιήθηκαν στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα και κύριος 

σκοπός τους ήταν ο καθορισµός του µεγέθους που θα χρησιµοποιείται για την κατασκευή 

του κατάλληλου αναγνωστικού υλικού.  

Σε έρευνα τους οι McNamara, Paterson & Tinker (1953) εξέτασαν την επίδραση του 

µεγέθους του τυπωµένου υλικού στην ταχύτητα ανάγνωσης στην 1η και 3η τάξη και 

διαπίστωσαν ότι το µέγεθος των γραµµάτων έχει µικρή επίδραση στην ταχύτητα ανάγνωσης 

για τους µαθητές στην 1η και 2η τάξη αλλά παρουσιάζει κάποια επίδραση στην 3η τάξη. 

Ειδικότερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι µαθητές διάβαζαν γρηγορότερα µε 

γραµµατοσειρά 10 και 12 στιγµών (McNamara, Paterson & Tinker, 1953 όπως αναφέρεται 

σε Lussenhop & Corn, 2002).  



Σε µία άλλη έρευνα, ο Alderman (1938) µελετώντας 442 µαθητές από την 1η έως την 

6η τάξη διαπίστωσε ότι οι ταχύτητες ανάγνωσης στην 1η και 2η τάξη µειώθηκαν όταν  

αυξήθηκε το µέγεθος των γραµµάτων (Alderman, 1938 όπως αναφέρεται σε Lussenhop & 

Corn, 2002).  

Η Fellenius (1996) διαπίστωσε ότι η ικανότητα ανάγνωσης των παιδιών µε µειωµένη 

όραση σχετίζεται µε το ευρύτερο ενδιαφέρον για την ανάγνωση. Έρευνα της έδειξε ότι καλοί 

αναγνώστες θεωρούνταν εκείνοι που διάβαζαν στον ελεύθερο τους χρόνο (Fellenius, 1996). 

Αντίθετα, τα παιδιά µε πρόβληµα όρασης δε διαβάζουν τόσο συχνά στον ελεύθερο χρόνο 

τους όσο οι βλέποντες, αν και οι αναγνωστικές τους ικανότητες επωφελούνται από την 

πρακτική εξάσκηση (Gompel, Janssen,van Bon & Screuder, 2003). Το γεγονός ότι τα παιδιά 

µε µειωµένη όραση έχουν µικρότερη αναγνωστική εµπειρία µπορεί να οδηγήσει στην ελλιπή 

ανάπτυξη της ορθογραφικής τους γνώσης. Αυτή η έλλειψη µπορεί στη συνέχεια να έχει 

αρνητική επίπτωση στις δεξιότητες ανάγνωσης και να µειώσει ακόµη περισσότερο το 

κίνητρο τους για ανάγνωση (Fellenius, 1996). Πιο συγκεκριµένα, έρευνα των Gompel et al 

(2003) έδειξε ότι λόγω της µικρής αναγνωστικής τους εµπειρίας, τα παιδιά µε πρόβληµα 

όρασης αντιµετωπίζουν προβλήµατα στις δεξιότητες αποκωδικοποίησης λέξεων (Gompel, 

Janssen,van Bon & Screuder, 2003; Fellenius, 1999), καθώς και στη γρήγορη αναγνώριση 

λέξεων και γραµµάτων. 

Ο Smith (1999) µελέτησε κατά πόσο οι οπτικές συσκευές επηρεάζουν την ακρίβεια 

και ταχύτητα της ανάγνωσης. Οι συµµετέχοντες ήταν τρεις µαθητές µε πρόβληµα όρασης και 

χρησιµοποιούσαν τη µεγέθυνση ως µέσο ανάγνωσης. Με βάση κλινική αξιολόγηση της 

όρασης των συµµετεχόντων καθορίστηκαν οι κατάλληλες οπτικές συσκευές για την 

ανάγνωση κειµένων που επιλέχθηκαν µε βάση τις προσωπικές προτιµήσεις των 

συµµετεχόντων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η µεγέθυνση δεν επιδρά απαραιτήτως στην 

ταχύtητα ανάγνωσης (Smith, 1999 όπως αναφέρεται σε Lussenhop & Corn, 2002). Όσον 

αφορά τη χρήση οπτικών συσκευών, οι ειδικοί θα πρέπει πρώτα να αξιολογήσουν τη 

λειτουργική όραση των παιδιών µε µειωµένη όραση, ώστε να οριστούν οι οπτικές συσκευές 

που θα τους δώσουν πρόσβαση στις οπτικές πληροφορίες (Pugh & Erin, 1999 όπως 

αναφέρεται σε Lussenhop & Corn, 2002). 

 

5.9 Η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στην ενίσχυση της αναγνωστικής 

ικανότητας των παιδιών µε πρόβληµα όρασης 

  



Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η διαδικασία της ανάγνωσης είναι µια µακρόχρονη 

αναπτυξιακή διαδικασία, η οποία ξεκινά από πολύ νωρίς. O ρόλος του γονέα στην 

προετοιµασία του παιδιού για τη διδασκαλία της ανάγνωσης είναι πολύ σηµαντικός. Το σπίτι 

είναι το πρώτο περιβάλλον που παρέχει τις απαραίτητες εµπειρίες για την ανάπτυξη της 

γλώσσας και της γνώσης που διαµορφώνουν τη βάση της ανάγνωσης (Leffert & Jackson, 

1998).  

Η ανάπτυξη της ανάγνωσης είναι µια διαπροσωπική, δυναµική διαδικασία που 

επηρεάζεται από το οικογενειακό περιβάλλον και τις κοινωνικές εµπειρίες (Fellenius, 1999). 

Οι γονείς πρέπει µέσα από τα βιβλία και άλλες πηγές να κάνουν τα παιδιά τους να 

αγαπήσουν την ανάγνωση (Holbrook, 2008). Τα παιδιά πρέπει να παρατηρήσουν ανθρώπους 

που διαβάζουν στο σπίτι, στο σχολείο, στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και να εκτεθούν σε 

διάφορα φυσικά πλαίσια, ώστε να µπορέσουν να κατανοήσουν τις ποικίλες διαστάσεις και 

χρήσεις της ανάγνωσης (Stratton, 1996 όπως αναφέρεται σε Fellenius, 1999). 

 Έρευνες έχουν δείξει, επίσης, ότι οικογενειακοί παράγοντες, όπως το 

κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο της οικογένειας και η διαθεσιµότητα του αναγνωστικού 

υλικού στο σπίτι συνδέονται µε τις διαφορές στην αναγνωστική επιτυχία των παιδιών 

(Leffert & Jackson, 1998). Έρευνα των Leffert & Jackson (1998)  για τη σχέση 

οικογενειακού περιβάλλοντος και αναγνωστικής επιτυχίας έδειξε η αναγνωστική επιτυχία 

συνδέεται άµεσα µε το οικογενειακό περιβάλλον. Πιο συγκεκριµένα, παιδιά που στο σπίτι 

τους απουσίαζε το αναγνωστικό υλικό είχαν χειρότερη απόδοση από τα παιδιά που 

απολάµβαναν µια µεγάλη ποικιλία αναγνωστικού υλικού, καθώς µέσα από αυτό οι γονείς 

προωθούσαν τον αλφαβητισµό (Leffert & Jackson, 1998).  

Όσον αφορά το αναγνωστικό περιβάλλον στο σπίτι, οι αναγνωστικές καταστάσεις 

χωρίζονται στις αυθόρµητές και στις καταστάσεις από πρόθεση. Αυθόρµητες καταστάσεις 

θεωρούνται όλα τα αναγνωστικά υλικά στα οποία το παιδί εκτίθεται καθηµερινά, όπως 

εφηµερίδες, διαφηµίσεις, υπότιτλοι στην τηλεόραση, λίστες αγορών, ηλεκτρονική 

αλληλογραφία, κ.α. Ως ανάγνωση από πρόθεση θεωρείται η ανάγνωση βιβλίων, η αφήγηση 

και ανάγνωση µαθηµάτων κ.α. Όσο περισσότερο εµπλέκονται τα παιδιά µε διαφορετικά 

αναγνωστικά υλικά, τόσο καλύτερα κατανοούν τη λειτουργία της ανάγνωσης και της γραφής 

και οι ενήλικες αποτελούν το πρότυπο σε αυτή τη διαδικασία (Goodman, 1986 όπως 

αναφέρεται σε Fellenius, 1999). Το ίδιο υποστηρίζουν και οι Sénéchal et al (1998) ότι τα 

παιδιά στο σπίτι εκτίθενται σε δύο είδη ανάγνωσης, την επίσηµη και την ανεπίσηµη 

ανάγνωση. Ως ανεπίσηµες θεωρούνται εκείνες οι αναγνωστικές δραστηριότητες στις οποίες 

πρωταρχικός στόχος είναι το µήνυµα που περιέχει το κείµενο, όπως για παράδειγµα στην 



ανάγνωση ιστοριών πριν τον ύπνο η προσοχή δίνεται στην ιστορία και στις εικόνες (Baker, 

Fernadez-Fein, Scher & Williams, 1998 όπως αναφέρεται σε Sénéchal & LeFevre, 2002). 

Από τη άλλη, επίσηµες αναγνωστικές δραστηριότητες είναι αυτές στις οποίες το  παιδί 

συγκεντρώνεται στο κείµενο καθεαυτό, όπως στην εκµάθηση του αλφάβητου (Smolkin & 

Yalden, 1992 όπως αναφέρεται σε Sénéchal & LeFevre, 2002).  

Παρόλα αυτά, η παροχή βοήθειας σε ένα παιδί µε πρόβληµα όραση για να αναπτύξει 

την αναγνωστική ικανότητα µπορεί να δηµιουργήσει άγχος στην οικογένεια (Koenig & 

Farrenkopf, 1997). Οι Hodapp & Krasner (1994) βρήκαν υψηλό ποσοστό διαζυγίων σε 

οικογένειες παιδιών µε πρόβληµα όρασης (Hodapp & Krasner,1994 όπως αναφέρεται σε 

Leffert & Jackson 1998) .  

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι οι πλειοψηφία των γονέων δε θεωρούν την ενίσχυση 

της αναγνωστικής ικανότητας ως προτεραιότητα για τα παιδιά τους (Craig, 1996). Επιπλέον, 

αυτοί οι γονείς εµπλέκονται πολύ λίγο στην ενίσχυση της αναγνωστικής ανάπτυξης των 

παιδιών τους και παρέχουν λιγότερες ευκαιρίες για την άσκηση αναγνωστικών 

δραστηριοτήτων στο σπίτι (Craig, 1996). Υπάρχουν, όµως, και γονείς που ως προτεραιότητα 

για τα παιδιά τους έχουν την ανάπτυξη της ανάγνωσης και της γραφής, αλλά η έλλειψη σε 

πηγές πληροφόρησης και γνώσης δε διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία.  

Έρευνα του Craig (1996) έδειξε ότι τα προγράµµατα ειδικής αγωγής πρώιµης 

παρέµβασης µπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των γονέων στον εξοπλισµό και το 

υλικό που είναι απαραίτητο για την ενασχόληση των  παιδιών τους µε τη γραφή και την 

ανάγνωση στο σπίτι, αλλά και να διδάξουν στους γονείς πώς να βοηθήσουν τα παιδιά τους να 

εµπλέκονται συστηµατικά στην κουλτούρα και τη λειτουργία της γραφής και της ανάγνωσης 

(Craig, 1996). Όταν γονείς και ειδικοί συνεργάζονται µπορούν να προσφέρουν στα παιδιά µε 

πρόβληµα όρασης αναγνωστικές εµπειρίες παρόµοιες µε αυτές που των παιδιών µε κανονική 

όραση (Koenig & Farrenkopf, 1997). 

 

5.10 Η επίδραση του σχολικού περιβάλλοντος στην ενίσχυση της αναγνωστικής 

ικανότητας των παιδιών µε πρόβληµα όρασης 

 

Όπως αναφέρθηκε η ανάγνωση αποτελεί µια σηµαντική δραστηριότητα για τη 

διεύρυνση της γλώσσας. Οι ενήλικες αποτελούν το κλειδί στο πώς τα παιδιά θα εισαχθούν 

στην ανάγνωση και τα παιδιά ωφελούνται από την αλληλεπίδραση τους µε τους ενήλικες 

(Brennan, Luze & Peterson, 2009).  



Σηµαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζει ο δάσκαλος, ο οποίος είναι ο κύριος 

υπεύθυνος για τη διδασκαλία κι ενίσχυση της αναγνωστικής διαδικασίας. Σύµφωνα µε τον 

Holbrook (2008) τα πρωταρχικά χαρακτηριστικά ενός δασκάλου θα πρέπει να είναι η 

δηµιουργικότητα, η ευελιξία η ικανότητα διδασκαλίας και η εµπειρία. Επιπλέον, θα πρέπει 

να έχει γνώση για την ανάπτυξη της γλώσσας καθώς και για την επίδραση της οπτικής 

αναπηρίας στην απόκτηση της ανάγνωσης (Holbrook, 2008). Σκοπός του δάσκαλου για τη 

διδασκαλία της ανάγνωσης θα πρέπει να είναι η δηµιουργία µακροπρόθεσµου ενδιαφέροντος 

για την ανάγνωση. Επιπλέον, τα παιδιά θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διευρύνουν και να 

αναπτύξουν τεχνικές µελέτης για την ανάπτυξη της φωναχτής ανάγνωσης, η οποία προωθεί 

τη φωνολογική ενηµερότητα, την ανάπτυξη του λεξιλογίου και την ενίσχυση της κριτικής 

σκέψης (Brennan, Luze & Peterson, 2009). Τέλος, οι γονείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται για 

την ενεργό συµµετοχή τους στην αναγνωστική ενίσχυση του παιδιού (Fellenius, 1999). 

Η προσεκτική αξιολόγηση του περιβάλλοντος της τάξης είναι, επίσης, ιδιαίτερα 

σηµαντική. Ο έλεγχος του φωτισµού είναι σπουδαία παράµετρος. Το φυσικό φως είναι 

απαραίτητο, αλλά οι αντανακλάσεις πρέπει να αποφεύγονται. Μπορεί να είναι καλό το φως 

να εισέρχεται πίσω από το παιδί ή από τα πλάγια. Αν ο υπάρχων φωτισµός είναι ανεπαρκής, 

τότε θα πρέπει να χρησιµοποιείται ένα φωτιστικό µε σπαστό βραχίονα που κινείται προς 

κάθε κατεύθυνση (Mason & McCall, 2005, σελ. 128). Οι κουρτίνες είναι απαραίτητες για να 

προστατέψουν από τον ήλιο και ο δάσκαλος πρέπει να αποφεύγει να στέκεται µπροστά στο 

παράθυρο όταν µιλάει στα παιδιά. Θα πρέπει, επίσης, να δοθεί προσοχή στη σχέση του 

πίνακα µε το φυσικό φως. Το φως από το παράθυρο δίπλα στον πίνακα ενδέχεται  να 

εµποδίζει το παιδί να βλέπει τον πίνακα (Best,1992). Επίσης, τα γράµµατα στον πίνακα 

πρέπει να είναι ευδιάκριτα και γραµµένα µε κατάλληλο χρώµα κιµωλίας. Τέλος, το παιδί 

πρέπει να κάθεται κοντά στον πίνακα, για να µπορέσει να χρησιµοποιήσει µε τον καλύτερο 

τρόπο την υπολειπόµενη όρασή του. (Mason & McCall, 2005, σελ. 175) 

Επιπλέον, σηµασία πρέπει να δοθεί στην επιφάνεια εργασίας. Προτιµότερη είναι µια 

χρωµατική αντίθεση µε µατ επιφάνεια, ώστε να µην υπάρχουν αντανακλάσεις. Το επίπεδο 

τραπέζι είναι πιθανό να δυσκολέψει το παιδί: το αναγκάζει να σκύβει για να δει, οπότε έχει 

κακή στάση του σώµατος και κουράζεται. Ορισµένες φορές είναι χρήσιµο ένα αναλόγιο ή 

ένας όρθιος µαγνητικός πίνακας. (Mason & McCall, 2005, σελ. 176). Το ύψος και η γωνία 

του αναλογίου πρέπει να είναι µεταβλητά, ενώ απαραίτητο είναι ο µαθητής να έχει ένα ράφι 

για να ακουµπάει το βιβλίο του. (Mason & McCall, 2005, σελ. 127) 

Σε πολλές περιπτώσεις κάποιος τύπος εξωτερικής µεγέθυνσης θα ήταν ιδιαίτερα 

χρήσιµη. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί  είτε µε την αύξηση του µεγέθους του αντικειµένου, είτε 



µε  τη µείωση της απόστασης εργασίας από το αντικείµενο ή µε την αύξηση της οπτικής 

γωνίας (Mason & McCall, 2005, σελ. 128). 

Συνοπτικά: 

• Η θέση του παιδιού να είναι τέτοια που να έχει καλό φωτισµό 

• Να κάθεται όσο το δυνατόν πιο µπροστά, δηλαδή πιο κοντά στο δάσκαλο και 

στον πίνακα 

• Ο δάσκαλος να µη στέκεται κοντά στο παράθυρο όταν διδάσκει 

• Να χρησιµοποιήσουµε θρανία µε κλίση ή αναλόγια 

• Χρήση τηλεόρασης κλειστού κυκλώµατος 

• Ο δάσκαλος να γράφει στον πίνακα µεγάλα και ευανάγνωστα γράµµατα 

• Να δίνεται στο παιδί ατοµική δουλειά, γραµµένη ή τυπωµένη µε µεγεθυµένα 

καθαρά και ευανάγνωστα γράµµατα. 

(Χιουρέα,1998, σελ. 44)  

 

6. Η συµβολή της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην ανάγνωση 

 

6.1 Ορισµός υποστηρικτικής τεχνολογίας 

 

Σύµφωνα µε την Πράξη του 1998 για την υποστηρικτική τεχνολογία  (Assistive 

Technology Act of 1998) ως υποστηρικτική τεχνολογία θεωρούµε κάθε αντικείµενο ή 

εξοπλισµός που χρησιµοποιείται µε σκοπό να βελτιώσει ή να διατηρήσει τις λειτουργικές 

δεξιότητες των ατόµων µε αναπηρία.( Kelly, 2009). Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τα 

άτοµα µε πρόβληµα όρασης,  ως υποστηρικτική τεχνολογία νοείται κάθε είδους προϊόν , 

µέθοδος, στρατηγική και υπηρεσία που έχει ως σκοπό να προωθήσει τις λειτουργικές 

δεξιότητες των ατόµων µε πρόβληµα όρασης ώστε να αναπτύξουν την αυτονοµία, την 

ανεξαρτησία, την ποιότητα ζωής και την κοινωνική ενσωµάτωση.( Hussey, 2002 όπως 

αναφέρεται σε Alves et al, 2009 ). 

Σύµφωνα µε τον Golden (1998) ως υποστηρικτική τεχνολογία µπορεί να οριστεί κάθε 

υπηρεσία, η οποία βοηθά κάθε παιδί µε ανικανότητα να επιλέξει και να χρησιµοποιήσει ένα 

βοηθητικό µέσο. Πιο συγκεκριµένα, σκοπός είναι η εκτίµηση των αναγκών ενός παιδιού µε 

ανικανότητα και η εκπαίδευση αυτού και της οικογένειας στη χρησιµοποίηση του 

κατάλληλου υποστηρικτικού µέσου (Golden, 1998 όπως αναφέρεται σε Scherer, 2004, σελ. 

164). 



6.2 Είδη υποστηρικτικής τεχνολογίας 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζεται µια µεγάλη ανάπτυξη στο σχεδιασµό και 

στην παραγωγή ειδικών συσκευών και βοηθηµάτων όπως συσκευές και λογισµικό για τη 

γραφή, εκτύπωση και ανάγνωση της Braille, ηλεκτρονικά βοηθήµατα προσανατολισµού και 

κινητικότητας, λογισµικό ανάγνωσης οθόνης (screen reading software), συνθεσάιζερ φωνής, 

οµιλούντες πολυσυσκευές, οπτικής υφής τεχνολογία, όπως πολυεστιακοί φακοί ή 

τηλεσκοπικά πρίσµατα ή εξαρτήµατα βοηθητικά για το βράδυ, mη οπτικά µέσα, όπως 

οδηγούς γραφής, γραφοµηχανές µεγάλων στοιχείων, ηλεκτρονικά µέσα, όπως το Apollo 

Laser, ειδική TV µε κλειστό διευκολυντικό κύκλωµα, (Παπαδόπουλος, 2007, σελ. 145; 

Παπαϊωάννου, 2003, σελ. 47). Σκοπός κάθε συσκευής είναι ο  περιορισµός που 

δηµιουργείται από την οπτική αναπηρία και η βελτίωση της οπτικής λειτουργίας. Παρόλα 

αυτά, οι περισσότερες συσκευές έχουν υψηλό κόστος και είναι ογκώδης, ενώ τα σχέδια τους 

δεν έχουν εργονοµικά χαρακτηριστικά (Goodrich et al, 2004). Έρευνες έχουν δείξει ότι 

πολλές φορές οι οπτικές συσκευές σε συνδυασµό µε την κανονική εκτύπωση είναι 

προτιµώµενο  µέσο ανάγνωσης από το µεγεθυµένο υλικό (Corn, Bell, Andersen, Bachofer, 

Jose & Perez, 2003). 

Σε κάποιες χώρες έχουν αναπτυχθεί διάφορα προγράµµατα για την καθοδήγηση των 

µαθητών µε πρόβληµα όρασης στη σωστή χρήση των οπτικών συσκευών. Η παροχή 

πρόσβασης σε οπτικό περιβάλλον (πρόγραµµα PAVE) είναι ένα τέτοιο εθνικό 

διεπιστηµονικό πρόγραµµα που παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά ηλικίας 3-21 ετών µε πρόβληµα 

όρασης στο Tenesse των ΗΠΑ και χρηµατοδοτείται µέσω του τµήµατος εκπαίδευσης του 

Tenesse σε ετήσια βάση. 

Σκοπός του προγράµµατος είναι να διευκολύνει το επίτευγµα της οπτικής 

ανεξαρτησίας των µαθητών µε πρόβληµα όρασης όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι µαθητές 

χρησιµοποιούν τις οπτικές συσκευές τόσο για την ανάγνωση του τυπωµένου υλικού όσο και 

για καθηµερινές δραστηριότητες. 

Αρχικά, στο πρώτο κοµµάτι του προγράµµατος, τη συνέντευξη, συζητούνται οι 

γνώσεις των νέων µε οπτική αναπηρία, οι προσδοκίες τους για την οπτική τους λειτουργία 

και γίνεται συνοπτική αξιολόγηση των δεξιοτήτων βασικής εκπαίδευσης (π.χ. ταχύτητα 

ανάγνωσης). 

Στη συνέχεια, ακολουθεί αξιολόγηση κατά την οποία, οι γονείς και οι δάσκαλοι 

συζητούν για τις οπτικές ανάγκες των παιδιών και πως λειτουργούν στο εκπαιδευτικό 



περιβάλλον σε σχέση µε δραστηριότητες που είναι σηµαντικές για την προσωπική κι 

εκπαιδευτική τους εξέλιξη.  

Το πρόγραµµα ακολουθεί κάποια βήµατα τα οποία χωρίζονται 1) στη συνέντευξη, 

2)την αξιολόγηση, 3)την επιβεβαίωση της αξιολόγησης από νοσοκοµειακούς γιατρούς 

σύµφωνα µε προηγούµενες διαγνώσεις, 4)την εξέταση της οπτικής οξύτητας του µαθητή, 

5)την προετοιµασία της έκθεσης και σε συστάσεις για τις οπτικές συσκευές, 6)την 

προετοιµασία του δοκιµαστικού σχεδίου, 7)µετά την παραλαβή των οπτικών συσκευών 

ακολουθεί επίσκεψη στο σχολείο του µαθητή, δίνονται οδηγίες για την ενσωµάτωση των 

συσκευών στο σχολείο του µαθητή και 8)την παροχή τεχνικής βοήθειας στην οικογένεια. Η 

τεχνική βοήθεια περιλαµβάνει τη διάταξη των πόρων και παραποµπών στις σχετικές 

υπηρεσίες, καθώς επίσης και την ανάπτυξη κι ενίσχυση της εκτέλεσης των οπτικών 

προγραµµάτων αποδοτικότητας.  

Το πρόγραµµα βασίζεται στην άποψη ότι η παροχή βοήθειας στους µαθητές ώστε να 

γίνουν ανεξάρτητοι χρήστες οπτικών συσκευών είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που 

βασίζεται στις εξής αρχές (Corn, Bell, Andersen, Bachofer, Jose, Perez, 2003): 

• Η παροχή οπτικών συσκευών σε µαθητές µε µειωµένη όραση είναι ένα 

ουσιαστικό συστατικό που εξασφαλίζει ότι οι σπουδαστές λαµβάνουν µια 

οµοσπονδιακά εξουσιοδοτηµένη ελεύθερη και κατάλληλη δηµόσια 

εκπαίδευση. Οι µαθητές που έχουν καλή λειτουργική όραση, αλλά δεν έχουν 

µάθει ακόµη να τη χρησιµοποιούν επαρκώς λόγω άλλων προβληµάτων, 

πρέπει να λάβουν την απαραίτητη κατάρτιση οπτικής αποδοτικότητας που θα 

τους βοηθήσει να αλληλεπιδρούν µε το οπτικό περιβάλλον κι αργότερα να 

αναπτύξουν τις προαπαιτούµενες οπτικές δεξιότητες. 

• Η χρήση των οπτικών συσκευών απαιτεί τη συνεργασία οµάδων πολλαπλών 

ειδικοτήτων. 

• Οι ψυχολογικές εκτιµήσεις πρέπει να εξεταστούν όταν εισάγονται οι µαθητές 

στις οπτικές συσκευές. 

Οι Corn, Wall & Bell (2001) µελέτησαν τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του 

προγράµµατος και βρήκαν ότι οι µαθητές µε πρόβληµα όρασης άρχισαν να βελτιώνουν την 

αναγνωστική τους ταχύτητα  και να πλησιάζουν αυτή των βλεπόντων συµµαθητών τους σε 

διάστηµα 6 µηνών (Corn, Wall & Bell, 2001 όπως αναφέρεται σε Corn, Bell, Andersen, 

Bachofer, Jose, Perez, 2003). Ο Barraga (1990) σηµείωσε ότι η χρήση οπτικών συσκευών σε 

συνδυασµό µε την κανονική εκτύπωση είναι το ίδιο αποτελεσµατική και κοστίζει λιγότερο 



από τη µεγέθυνση (Barraga, 1990 όπως αναφέρεται σε Corn, Bell, Andersen, Bachofer, Jose, 

Perez, 2003). Η επιλογή των συσκευών που χορηγούνται κατά περίπτωση πρέπει να σέβεται 

τόσο την αισθητική όσο και το περιβάλλον στο οποίο η εκάστοτε συσκευή θα 

χρησιµοποιηθεί. Τα παιδιά µε αναπηρία όρασης µπορούν να βοηθηθούν µε ποικίλες 

συσκευές, τις οποίες πρέπει να παροτρύνουµε  χρησιµοποιούν στο σπίτι, στο σχολείο, στο 

παιχνίδι. (Mason & McCall, 2005, σελ. 140-141) 

 

6.3 Ο ρόλος της υποστηρικτικής τεχνολογίας στη ζωή των ατόµων µε πρόβληµα όρασης 

 

Κατά το πρώτο µισό του 20ου αιώνα επικρατούσε η άποψη ότι τα βοηθήµατα όρασης 

ήταν επιβλαβή για τα µάτια και γι’ αυτό το λόγο πολλά εκπαιδευτικά προγράµµατα εκείνης 

της εποχής περιόρισαν τη χρήση της υπολειπόµενης όρασης. Το πιο χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί η πινακίδα του Myope School στο Λονδίνο (1908) στην οποία ήταν 

γραµµένη η εξής φράση: Reading and writing shall not enter here (µτφρ. Η γραφή και η 

ανάγνωση δεν έχουν θέση εδώ) (Hathaway, 1959 όπως αναφέρεται σε Corn, Wall, Jose, Bell, 

Wilcox & Perez, 2002). Παρόλα αυτά η ιλιγγιώδης ταχύτητα της κοινωνικής και της 

τεχνολογικής ανάπτυξης από την τελευταία δεκαετία του 20ου  αιώνα µέχρι σήµερα έχει 

επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση των ατόµων µε προβλήµατα όρασης (Ζώνιου-

Σιδέρη & Σπανδάγου,2005, σελ. 229). Τη δεκαετία του ’90 πολλοί ερευνητές στράφηκαν 

στην επίδραση της χρήσης των οπτικών συσκευών στην απόκτηση της ανάγνωσης (Corn, 

Wall, Jose, Bell, Wilcox & Perez, 2002).Με το πέρασµα των χρόνων έρευνες, όπως αυτή της 

οµάδας  Low Vision Services Consensus Group, έδειξαν ότι τα βοηθήµατα χαµηλής όρασης 

αποτελούν ένα αποτελεσµατικό µέσο βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας (Margrain, 

2000). Η αποκέντρωση της εκπαίδευσης, η ενσωµάτωση ή ένταξη των τυφλών και µε 

σοβαρά προβλήµατα όρασης µαθητών στη γενική εκπαίδευση καθώς και η διαδραστική 

χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη µάθηση και την επικοινωνία είναι µερικοί 

παράγοντες που καθιστούν επιτακτική τη βοήθεια και τη χρήση της υποστηρικτικής 

σύγχρονής τεχνολογίας. (Ζώνιου-Σιδέρη & Σπανδάγου, 2005, σελ. 229) 

Ο ρόλος της τεχνολογίας για µαθητές µε πρόβληµα όρασης έχει δύο προσεγγίσεις α) 

την υποστηρικτική τεχνολογία µε τη σύνδεση της κοινωνίας και του ατόµου και β) την 

εκπαιδευτική τεχνολογία µε ακαδηµαϊκή και κοινωνική σύνδεση. Καθώς η τεχνολογία είναι 

ένα εργαλείο για επιπρόσθετη µάθηση και διεύρυνση των εκπαιδευτικών ευκαιριών, η 

αλληλεπίδραση και υπερσύνδεση που προσφέρει την καθιστά ως πηγή αγαθών στη 

διδασκαλία και τη µάθηση. Γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµες περισσότερες 



πληροφορίες που αφορούν την επιλογή τεχνολογίας για τους µαθητές µε πρόβληµα όρασης 

(Scherer, 2004, σελ. 205-206). 

Σύµφωνα µε έρευνα της Gerber (2003) η σηµαντικότητα της υποστηρικτικής 

τεχνολογίας διαφαίνεται σε πολλούς τοµείς, όπως στην εργασία, στην πρόσβαση 

πληροφοριών και στα κοινωνικά δίκτυα καθώς και ότι εξισορροπεί µερικές από τις 

επιδράσεις των ατόµων µε µειωµένη όραση και τους δίνει ίσες ευκαιρίες για να επιτύχουν µε 

παραγωγικούς τρόπους (Gerber, 2003).  

H χρησιµότητα και οι εφαρµογές της τεχνολογίας στην εκπαίδευση των ατόµων µε 

πρόβληµα όρασης έκανε βήµατα τα τελευταία χρόνια. Νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στα 

άτοµα µε πρόβληµα όρασης να έχουν καλύτερες προσβάσεις σε πληροφορίες, να διαβάζουν 

και να βελτιώνουν τη λογοτεχνική τους µόρφωση (Papadopoulos & Goudiras, 2005). Έρευνα 

των Corn, Wall & Bell (2001) έδειξε ότι µε την παροχή οπτικών συσκευών µέσα σε έξι µήνες 

µπορεί να µειωθεί το κενό στις αναγνωστικές ταχύτητες µεταξύ των παιδιών µε πρόβληµα 

όρασης και των βλεπόντων συµµαθητών τους, καθώς και οι προσδοκίες αυτών και των 

δασκάλων τους για την οπτική τους λειτουργία (Corn, Wall & Bell, 2001 όπως αναφέρεται 

σε Corn, Wall, Jose, Bell, Wilcox & Perez, 2002). Παρόλα αυτά, σε έρευνα των  Kapperman 

et al (2002) για τη χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας από  µαθητές µε πρόβληµα όρασης 

στο Illinois, ΗΠΑ βρέθηκε ότι το 60% των µαθητών δεν έχουν την ευκαιρία να 

χρησιµοποιήσουν κάποια υποστηρικτική τεχνολογία, παρόλο που θα µπορούσαν να 

ωφεληθούν από τη χρήση της. (Kapperman, Sticken & Heinze, 2002 όπως αναφέρεται σε 

Kelly, 2009). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι µαθητές µε πρόβληµα όρασης να αποκλείονται 

από την τυπική εκπαίδευση παρόλο που παρακολουθούν τα ίδια µαθήµατα µε τους 

συνοµηλίκους τους. (Kelly, 2009). 

Παρόλα αυτά, η διαδικασία για την επίτευξη του κατάλληλου ταιριάσµατος µαθητή 

και τεχνολογίας είναι µια πολύ πολύπλοκη διαδικασία. Το σχεδιάγραµµα bull’s eye δείχνει 

την πολυπλοκότητα αυτής της διαδικασίας. Το bull’s eye ξεκινά µε τον καθορισµό των 

εκπαιδευτικών και των προσωπικών στόχων του µαθητή, οι οποίοι διατηρούν το 

ανταγωνιστικό πνεύµα και τον ενθουσιασµό για µάθηση. Με τον καθορισµό των 

εκπαιδευτικών στόχων εκτιµούνται τα µοναδικά χαρακτηριστικά κάθε µαθητή σε συνδυασµό 

µε τους εκπαιδευτικούς στόχους που καθορίστηκαν. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν ένας 

µαθητής µε µειωµένη όραση να µάθει οπτικά. (Εικόνα 8) 

 



 

 

Εικ. 8 Bull’s eye (Scherer, 2004) 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τους προσωπικούς στόχους του µαθητή, τα πέντε κύρια 

χαρακτηριστικά που λαµβάνονται υπόψη είναι 1)το στιλ ζωής του ατόµου (lifestyle), 2)οι 

προσδοκίες (expectations), η διάθεση (mood) και η ιδιοσυγκρασία (temperament), 3)τα 

κίνητρα (motivation) και η επιθυµία για την επίτευξη στόχων (readiness to achieve goals), 

4)η εµπειρία του στην τεχνολογία (experiences with technology) και 5)οι ανάγκες (needs), 

ικανότητες (capabilities) και προτιµήσεις (preferences). 

Προχωρώντας προς τα έξω από το κέντρο του κύκλου οι στόχοι αφορούν κυρίως τα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και την επίδραση τους στο άτοµο. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά αφορούν 1)την κουλτούρα (cultural), 2)την οικονοµία (economic), 3)την 

πολιτική (legislative/poltical), 4)τις στάσεις (attitudinal) και 5)τη φυσική υγεία (physical). 

Τέλος, ακόµα πιο µακριά απ’ το κέντρο του κύκλου, βρίσκονται τα χαρακτηριστικά της 

τεχνολογίας τα οποία είναι 1)διαθεσιµότητα (availability), 2)η εµφάνιση, το παρουσιαστικό 

(appearance), 3)η άνεση (comfort), 4)η απόδοση (performance) και 5)το κόστος (cost). 

To πρώτο και τελευταίο βήµα για ένα επιτυχές ταίριασµα µαθητή και τεχνολογίας 

είναι να δηµιουργηθεί ένα ολοκληρωµένο ταίριασµα των χαρακτηριστικών του µαθητή, του 

περιβάλλοντος και της τεχνολογίας, µετά από σωστή εκτίµηση, επιλογή και χρήση (Scherer, 

2004, σελ. 171-178). 

 

 

 

 



6.4 Κατάρτιση  των εκπαιδευτικών στην υποστηρικτική τεχνολογία 

 

Σηµαντικό είναι, επίσης, να εκπαιδευτούν επαγγελµατίες στη χρήση της 

υποστηρικτικής τεχνολογίας ώστε να µπορέσουν να διδάξουν και να υποστηρίξουν τους 

µαθητές µε πρόβληµα όρασης. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί λίγοι εκπαιδευτικοί που 

εργάζονται στις τάξεις τυπικής εκπαίδευσης και είναι γνώστες της υποστηρικτικής 

τεχνολογίας για τα άτοµα µε πρόβληµα όρασης. Ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα είναι η 

άγνοια των εκπαιδευτικών για τη φύση της οπτικής αναπηρίας, τις κατάλληλες εκπαιδευτικές 

µεθόδους και την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού στην κατάλληλη µορφή. Συχνά οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να πάρουν πρακτικές αποφάσεις που αφορούν τη χρήση της 

υποστηρικτικής τεχνολογίας και να λάβουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

αναγνωστική διαδικασία, όπως ο φωτισµός και η κατάλληλη εκτύπωση (Bailey et al,2003). 

Πριν δοθεί το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλοι αυτοί οι παράγοντες 

που µπορεί να επηρεάσουν την αναγνωστική διαδικασία και να παρέχονται επιλογές στους 

µαθητές που αφορούν την αντίθεση µεταξύ κειµένου και φόντου εργασίας, το µέγεθος της 

γραµµατοσειράς, το κενό ανάµεσα στις γραµµές του κειµένου και τα γράµµατα, κ.α. 

(Papadopoulos & Goudiras, 2005). Από έρευνα των Corn & Wall (2002) προέκυψε η ανάγκη 

οι δάσκαλοι των µαθητών µε πρόβληµα όρασης να εκπαιδευτούν περαιτέρω στις νέες 

τεχνολογίες που αφορούν τα προβλήµατα όρασης (Corn & Wall, 2002 όπως αναφέρεται σε 

Papadopoulos & Goudiras, 2005). 

 

6.5 Η σηµασία του Η/Υ ως κοµµάτι της υποστηρικτικής τεχνολογίας 

 

Ο Η/Υ αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της υποστηρικτικής τεχνολογίας. Η 

πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές επιτεύχθηκε µε την ανάπτυξη της 

υποστηρικτικής τεχνολογίας. Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει επιφέρει αλλαγές 

για τα τυφλά και µε σοβαρά προβλήµατα όρασης άτοµα σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής 

δραστηριότητας, παρέχοντάς τους περισσότερες εκπαιδευτικές επιλογές (Ζώνιου-Σιδέρη & 

Σπανδάγου,2005, σελ. 230). 

Παρόλα αυτά, πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτοµα µε πρόβληµα όρασης σε 

γενικές χρησιµοποιούν πολύ λιγότερο τον Η/Υ σε σχέση µε τα άτοµα µε κανονική όραση, 

καθώς εκτός από τα οφέλη που απολαµβάνουν πρέπει να αντιµετωπίσουν και µια πληθώρα  

εµποδίων. Πιο συγκεκριµένα, έρευνα της NTIA (National Telecommunications and 

Information Administration) το 2002 για τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου από άτοµα µε 



αναπηρία έδειξε ότι τα άτοµα µε πρόβληµα όρασης χρησιµοποιούν τους Η/Υ πιο συχνά απ΄ 

ότι οι βλέποντες για να παίξουν παιχνίδια, να ψάξουν πληροφορίες, να κάνουν διαδικτυακές 

αγορές και να συγκεντρώσουν πληροφορίες για ειδήσεις, τον καιρό και τα αθλητικά. Έρευνα 

της Gerber (2003) για τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα  που προκύπτουν από τη 

χρήση του Η/Υ έδειξε ότι η πλειοψηφία των ατόµων µε πρόβληµα όρασης θεωρούν τον Η/Υ 

πολύ σηµαντικό κοµµάτι της δουλειάς τους και ότι τους προσφέρει σηµαντική βοήθεια. 

Πολλοί αναφέρουν, επίσης, ότι µε τον Η/Υ αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες κι έτσι 

διευρύνουν τις γνώσεις τους. Τέλος, η κοινωνική δικτύωση µέσω του Η/Υ, η ικανότητα 

ανταλλαγής e-mail και η συµµετοχή σε ηλεκτρονικές συζητήσεις βοηθάει στην ανάπτυξη του 

κοινωνικού αισθήµατος και στη σύνδεση µε τον εξωτερικό κόσµο. Από την άλλη, η 

ανεπαρκής εκπαίδευση και πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί ένα βασικό εµπόδιο 

για τη χρήση του Η/Υ από τα άτοµα µε πρόβληµα όρασης. Η έλλειψη διαθέσιµων 

προσβάσιµων πληροφοριών, ο φόβος της εξάρτησης για τεχνική βοήθεια από βλέποντες και 

η ανικανότητα επιλογής από µια ποικιλία προϊόντων αποτελούν κάποια από τα 

µειονεκτήµατα που εµποδίζουν τη χρήση του Η/Υ (Gerber, 2003). 

Ωστόσο, τα τελευταία  χρόνια ένας µεγάλος αριθµός ατόµων µε µειωµένη όραση 

αποκτά πρόσβαση στους Η/Υ. Με την ανάπτυξη ειδικού λογισµικού που µπορεί να 

προσφέρει ποικιλία στο µέγεθος της γραµµατοσειράς, στην αντίθεση φόντου και 

γραµµατοσειράς και στη φωτεινότητα της οθόνης, οι Η/Υ αποτελούν πλέον σηµαντικό 

εργαλείο για την πρόσβαση σε πληροφορίες (Corn & Koenig, 2002). Ο αναγνώστης οθόνης 

(screen reader) και ο µεγεθυντής οθόνης (screen magnifier) είναι απαραίτητα εργαλεία για τη 

χρήση του Η/Υ. Σύµφωνα µε τους Rubin & Legge (1989) θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

τόσο το µέγεθος όσο και η φωτεινότητα ανάµεσα σε ένα φωτεινό κείµενο και σε ένα 

σκοτεινό φόντο.  

Tο πιο διαδεδοµένο λογισµικό που χρησιµοποιείται από τα άτοµα µε πρόβληµα 

όρασης είναι το Microsoft Word.Σύµφωνα µε τους Corn & Wall (2002) το 69,7% των 

ατόµων το χρησιµοποιούν καθηµερινά (Corn & Wall, 2002 όπως αναφέρεται σε 

Papadopoulos & Goudiras, 2005). Η διαδεδοµένη χρήση του βοηθάει, επίσης, στην 

επικοινωνία µεταξύ των βλεπόντων και των ατόµων µε πρόβληµα όρασης.  

 

 

 

 

 



ΜΕΡΟΣ Β: ΕΡΕΥΝΑ 

 
1. Σκοπός 
 

Όπως προέκυψε από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τα άτοµα µε πρόβληµα 

όρασης µαθαίνουν ανάγνωση µε τον ίδιο τρόπο που µαθαίνουν και  τα άτοµα µε κανονική 

όραση, µε τη διαφορά ότι διαβάζουν πιο αργά σε σχέση µε τους βλέποντες συνοµηλίκους 

τους (Gompel, van Bon & Screuder, 2004; Fellenius, 1999). Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι 

παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την αναγνωστική διαδικασία. Οι κυριότεροι από αυτούς 

τους παράγοντες είναι η οπτική ικανότητα του υποκειµένου, οι γνωστικές απαιτήσεις, το 

µέγεθος και η γραµµατοσειρά (font), η αντίθεση φόντου και γραµµατοσειράς, η παρουσία 

φωτεινής πηγής, κ.α. 

Μέχρι τώρα έχουν γίνει αρκετές έρευνες όσον αφορά τη µέτρηση της αναγνωστικής 

ταχύτητας, µε σκοπό να καθοριστεί, για διαφορετικά µεγέθη γραµµατοσειράς, ποιο είναι το 

µικρότερο µέγεθος στο οποίο οι αναγνώστες κάνουν τον καλύτερο χρόνο ανάγνωσης. 

Παρόλα αυτά, λίγες από αυτές έχουν λάβει υπόψη το κατά πόσο τα διαφορετικά επίπεδα 

φωτισµού σε ένα χώρο και η παρουσία φωτεινής πηγής κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

επηρεάζουν την αναγνωστική διαδικασία.  

Με βάση τα παραπάνω σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο 

κάποιοι συγκεκριµένοι παράγοντες, επηρεάζουν τη διαδικασία της ανάγνωσης στα άτοµα µε 

πρόβληµα όρασης. Πιο ειδικά, θα µελετηθεί α) το κατά πόσο επηρεάζεται η ταχύτητα 

ανάγνωσης από το διαφορετικό µέγεθος των γραµµάτων, β) κατά πόσο επηρεάζεται η 

ταχύτητα ανάγνωσης από τις διαφορετικές αντιθέσεις φόντου και γραµµατοσειράς, γ)κατά 

πόσο η αρχική επιλογή µεγέθους γραµµάτων των υποκειµένων συµπίπτει µε τις καλύτερες 

αποδόσεις τους και δ) κατά πόσο τα διαφορετικά επίπεδα φωτισµού σε ένα χώρο και η 

παρουσία φωτεινής πηγής επηρεάζουν την ταχύτητα ανάγνωσης του υποκειµένου. 

Για τους σκοπούς της έρευνας, εκτός από τη χορήγηση του ερευνητικού εργαλείου 

ελήφθησαν πληροφορίες που αφορούσαν τα εξής: α) το πρόβληµα όρασης του παιδιού και 

ειδικότερα την πάθηση, την οπτική οξύτητα και το οπτικό πεδίο και β) την ηλικία.   

 
2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
 
2.1 ∆είγµα 
 

Όπως φαίνεται συνοπτικά στον Πίνακα 1, το δείγµα αποτελούνταν από 30 ενήλικες κι 

εφήβους µε µειωµένη όραση ηλικίας 14 εώς 48 χρονών (Μ.Ο.:27, 27 χρόνια, Τ.Α.: 8,513) 



και οπτική οξύτητα που κυµαινόταν από 7-8/20 εώς 1/30 .Από το σύνολο των 

συµµετεχόντων 19 ήταν άνδρες (63,3 %) και 11 γυναίκες (36,7 %).  

Αναφορικά µε την πάθηση των συµµετεχόντων (Πίνακας 1α)  6 άτοµα έπασχαν από 

µελαχρωστική αµφιβληστροειδοπάθεια (20 %), 3 άτοµα από συγγενή καταράκτη (10 %) , 8 

άτοµα από stargardt (26,7 %), 2 άτοµα από αλβινισµό (6,6 %), 1 άτοµο από recklinghausen 

(3,3 %), 1 άτοµο από ανιριδία (3,3 %), 1 άτοµο από ατροφία του οπτικού νεύρου (3,3 %), 1 

άτοµο από ρετινοβλάστοµα (3,3%), 1 άτοµο από οπισθοφακική ινοπλασία (3,3 %), 1 άτοµο 

από βλάβη στο οπτικό πεδίο λόγω ατυχήµατος (3,3%) και 5 άτοµα έπασχαν από παραπάνω 

από µία πάθηση (16,6 %). 

Αναφορικά µε την οπτική οξύτητα (Πίνακας 1β) 4 άτοµα (13,3 %) είχαν οπτική 

οξύτητα 1/30, 4 άτοµα (13,3 %) είχαν 2/30, 3 άτοµα (10 %) είχαν 2-3/30, 1 άτοµο (3,3 

%)είχε 3-4/30, 2 άτοµα (6,7 %) είχαν 1/20, 5 άτοµα (16,7 %) είχαν 2/20, 5 άτοµα (16,7 %) 

είχαν 2-3/20, 3 άτοµα (10 %) είχαν 3-4/20  και 3 άτοµα (10 %) είχαν 7-8/20  οπτική οξύτητα.  

 

 

 

 

Ηλικία (N=30) Ελάχιστη/Μέγιστη: 
14/48 

Μέσος όρος: 
27,27 

Τυπική 
απόκλιση: 
8,513 

Μεταβλητές ∆ιαβάθµιση Συχνότητα Ποσοστό % 
Φύλο Άνδρας 

 
Γυναίκα 

19 
 

11 

63,3 
 
36,7 

Κατάσταση 
όρασης 

Μειωµένη 30 100% 

 
Πίνακας 1:  Στοιχεία Συµµετεχόντων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πάθηση Συχνότητα Ποσοστό % 

recklinghausen 1 3,3 

stargardt 8 26,7 

αλβινισµός 2 6,7 

ανιριδία 1 3,3 

αστιγµατισµός, νευρολογική πάθηση 1 3,3 

ατροφία οπτικού νεύρου, 1 3,3 

επηρεασµός οπτικού πεδίου 1 3,3 

µελαχρωστική αµφιβληστροειδοπάθεια 6 20,0 

µυωπία, νυσταγµός, αστιγµατισµός, ατροφία 

οπτικού νεύρου 

1 3,3 

νυσταγµός, µυωπία, αποκόλληση αµφ. 1 3,3 

οπισθοφακική ινοπλασία 1 3,3 

ρετινοβλάστοµα 1 3,3 

ρετινόσχηση, αποκόλληση αµφιβληστροειδούς 1 3,3 

συγγενής καταράκτης 3 10,0 

συγγενής καταράκτης, νυσταγµός 1 3,3 

Σύνολο 30 100,0 

Πίνακας 1 
α: Αριθµός ατόµων ανά πάθηση 

 
 

Οπτική οξύτητα Συχνότητα Ποσοστό % 

1\20 2 6,7 

1\30 4 13,3 

2-3\20 5 16,7 

2-3\30 3 10,0 

2\20 5 16,7 

2\30 4 13,3 

3-4\20 3 10,0 

3-4\30 1 3,3 

7-8\20 3 10,0 

Σύνολο 30 100,0 

Πίνακας 1 β: Αριθµός ατόµων ανά οπτική οξύτητα 

 

 

\ 



2.2 Εργαλείο Μέτρησης 

 
Η παρούσα έρευνα αποτελείται από δύο µέρη, το προτεστ και το κυρίως τεστ.  

 

Προτεστ 

 

Σκοπός του προτεστ είναι να διαπιστωθεί εάν οι επιλογές των συµµετεχόντων όσον 

αφορά το µέγεθος των γραµµάτων και την αντίθεση φόντου και γραµµατοσειράς 

αντικατοπτρίζουν την πραγµατική τους αναγνωστική ικανότητα. Για τη διεξαγωγή του 

προτεστ χρησιµοποιήθηκε ένα προσαρµοστικό εργαλείο (Papadopoulos & Goudiras, 2005). 

Πιο συγκεκριµένα, το εργαλείο είναι ένα εναλλακτικό µενού στο Microsoft Word, το οποίο 

λειτουργεί ως αθροιστικό στο βασικό λογισµικό του Microsoft. Στο λογισµικό υπάρχει µια 

ευρεία γκάµα επιλογών όσον αφορά το χρώµα του φόντου και των γραµµάτων, το µέγεθος 

και το είδος της γραµµατοσειράς, το είδος των γραµµάτων (κανονικά, έντονα) και το κενό 

ανάµεσα στις γραµµές και τους χαρακτήρες. 

Αυτές οι επιλογές προσφέρονται στο χρήστη µέσω υποµενού, τα οποία περιέχονται 

στην επιλογή ¨visually impaired¨ του κεντρικού µενού του Microsoft Word. Η επιλογή 

¨visually impaired¨ αποτελείται από τα υποµενού αντίθεση (contrast), µέγεθος 

γραµµατοσειράς (size), κενό γραµµών (line spacing), κενό χαρακτήρων (character spacing), το 

είδος γραφής (character weight) και το είδος γραµµατοσειράς (font).  

Ανοίγοντας το υποµενού αντίθεση (contrast) έχουµε να επιλέξουµε ανάµεσα σε οκτώ 

διαφορετικούς συνδυασµούς φόντου και κειµένου, οι οποίοι είναι: 

• Άσπρο φόντο µε µαύρα γράµµατα 

• Μαύρο φόντο µε άσπρα γράµµατα 

• Μαύρο φόντο µε πράσινα γράµµατα 

• Μαύρο φόντο µε κίτρινα γράµµατα 

• Μπλε φόντο µε κίτρινα γράµµατα 

• Κίτρινο φόντο µε µπλε γράµµατα 

• Μπλε φόντο µε άσπρα γράµµατα 

• Ροζ φόντο µε µαύρα γράµµατα 

Ανοίγοντας το υποµενού που αφορά το µέγεθος γραµµατοσειράς (size) µπορεί ο 

χρήστης να επιλέξει το µέγεθος  της γραµµατοσειράς, το οποίο κυµαίνεται από 8 εώς 82 

στιγµές. Πιο συγκεκριµένα, τα µεγέθη των στιγµών είναι τα εξής:8, 9, 10, 18, 22, 26, 36, 48, 

60, 72, 82 



Το υποµενού που αφορά το είδος της γραµµατοσειράς περιέχει τέσσερις επιλογές: 

Arial, SansSeris, Tahoma και Helvetica. 

Στο υποµενού που αφορά το κενό των γραµµών (line spacing) υπάρχουν δέκα 

διαφορετικές επιλογές: οι τρεις κύριες, οι οποίες είναι single, 1.5 lines και double και οι 

δευτερεύουσες, οι οποίες είναι at least 15, at least 18, at least 24, at least 32, at least 45, at 

least 65 και at least 80. 

Στο υποµενού που αφορά το κενό των χαρακτήρων (character spacing) υπάρχουν 

έντεκα διαφορετικές επιλογές: -1, -1.5, normal, +0.5, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7. 

Για τη διεξαγωγή του προτεστ χρησιµοποιήθηκαν από το προσαρµοστικό εργαλείο 

κάποιες από τις επιλογές των υποµενού. Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε η Arial 

γραµµατοσειρά ενώ από το υποµενού που αφορά το µέγεθος γραµµατοσειράς (size) οι 

συµµετέχοντες µπορούσαν να αυξήσουν την αρχική επιλογή των γραµµάτων τους +2, +4, +6 

και +8 στιγµές και να την µειώσουν -2, -4, -6 και -8 στιγµές. Από  το υποµενού αντίθεση 

(contrast) οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν ανάµεσα σε τέσσερις συνδυασµούς 

φόντου και κειµένου. Πιο συγκεκριµένα, οι συνδυασµοί αυτοί είναι α) άσπρο φόντο µε 

µαύρα γράµµατα, β) µαύρο φόντο µε άσπρα γράµµατα, γ) µαύρο φόντο µε κίτρινα γράµµατα 

και δ) µπλε φόντο µε άσπρα γράµµατα.  

Η επιλογή αυτών των υποµενού δεν είναι τυχαία καθώς έχει διαπιστωθεί µέσα από 

έρευνες ότι το µέγεθος των γραµµάτων και η αντίθεση φόντου και κειµένου είναι δύο από 

τους πιο βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα ανάγνωσης των υποκειµένων 

µε πρόβληµα όρασης.  

Για τη διεξαγωγή του προτεστ χρησιµοποιήθηκε ένα κείµενο µε τα 24 πεζά γράµµατα 

του ελληνικού αλφάβητου και τους αριθµούς από το 1-9 ανακατεµένα µε τυχαία σειρά. Κάθε 

φορά που ο συµµετέχων επέλεγε διαφορετική αντίθεση φόντου-κειµένου και διαφορετικό 

µέγεθος γραµµάτων τα γράµµατα και οι αριθµοί του κειµένου ανακατεύονταν µε τυχαία 

σειρά. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκε η µηχανή δηµιουργίας τυχαίων αριθµών 

(http://www.random.org/sequences/), όπου ως µικρότερη τιµή θα καταχωρηθεί ο αριθµός 1 

και ως µεγαλύτερος ο αριθµός 33, αν υποθέσουµε ότι Α=10, Β=11,…, Ω=33.  

Τα αποτελέσµατα του προτεστ καταγράφηκαν σε µια φόρµα καταγραφής για την 

καλύτερη κι ευκολότερη αποκωδικοποίηση τους (Παράρτηµα 1) ενώ για τη διεξαγωγή του 

προτεστ χρησιµοποιήθηκε ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής µε λειτουργικό σύστηµα 

Microsoft Windows XP, µέγεθος οθόνης 15́ ΄, ανάλυση οθόνης 800 x 600 pixels και την 

υψηλότερη ποιότητα χρωµάτων  (32 bit).  

 



Κυρίως τεστ 

 
Αφού, λοιπόν, διαπιστώθηκε µε το προτεστ το βέλτιστο µέγεθος γραµµατοσειράς και 

ο καταλληλότερος συνδυασµός φόντου και κειµένου για κάθε υποκείµενο ακολούθησε το 

κυρίως τεστ. 

Στόχος του κυρίως τεστ είναι να διαπιστώσουµε κατά πόσο τα διαφορετικά επίπεδα 

φωτισµού σε ένα χώρο και η παρουσία τεχνητής φωτεινής πηγής  επηρεάζουν την ταχύτητα 

ανάγνωσης των συµµετεχόντων.  

Για το λόγο αυτό µετρήθηκε η ταχύτητα ανάγνωσης των συµµετεχόντων σε τρεις 

διαφορετικές καταστάσεις φωτισµού. Στην πρώτη κατάσταση µετρήθηκε η ταχύτητα 

ανάγνωσης των συµµετεχόντων έχοντας  ανοιχτές τις κουρτίνες ώστε  να µπαίνει το 

εξωτερικό φως στο χώρο. Στη δεύτερη κατάσταση µετρήθηκε η ταχύτητα ανάγνωσης µε τις 

κουρτίνες κλειστές και στην τρίτη κατάσταση χρησιµοποιήθηκε µια φωτεινή πηγή πίσω από 

το υποκείµενο. Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε µια λάµπα PHIPIPS Pl. Electronic Pro 

20W/827, 230-240 V. 50-60 Hz.  

Με βάση τα αποτελέσµατα του προτεστ που αφορούσαν το µέγεθος της 

γραµµατοσειράς εκτυπώθηκαν σε κόλλες Α4 µε αντίθεση άσπρου φόντου και µαύρου 

κειµένου τρεις  ισοµεγέθης παράγραφοι των 96 λέξεων (Παράρτηµα 3). Οι παράγραφοι 

πάρθηκαν από κείµενο του βιβλίου «Προσαρµογές αναλυτικών προγραµµάτων για το 

µάθηµα της Γλώσσας στο ∆ηµοτικό» (σελ. 26)  επεξεργασµένες έτσι ώστε να µην υπάρχουν 

µακροσκελείς και δύσκολα νοηµατικά λέξεις. Ο συνδυασµός αντίθεσης φόντου και κειµένου 

δε λήφθηκε υπόψη, καθώς υπήρχε δυσκολία αναπαραγωγής των χρωµάτων που επιλέχθηκαν  

από τους συµµετέχοντες λόγω κόστους. Επίσης, σκοπός ήταν να αποδοθούν οι πραγµατικές 

συνθήκες ανάγνωσης µέσα στην τάξη, καθώς οι περισσότεροι µαθητές διαβάζουν µέσα στην 

τάξη σε άσπρο χαρτί µε µαύρα γράµµατα.  

Στη συνέχεια, µε τη βοήθεια ενός φωτόµετρου (Εικόνα 9) µετρήθηκε η φωτεινότητα 

του κειµένου στο χαρτί στις τρεις διαφορετικές καταστάσεις φωτισµού. Παίρνοντας τρία 

διαφορετικά σηµεία πάνω στη σελίδα ανάγνωσης και υπολογίζοντας έναν τελικό µέσο όρο, 

µετρήθηκε η φωτεινή ροή ανά µονάδα επιφάνειας (illuminance) σε lux. Η χρήση του 

φωτόµετρου είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς µε αυτό µπορούµε να µετρήσουµε τη φωτεινή 

ροή που προσπίπτει σε µια επιφάνεια. Πιο συγκεκριµένα, το φωτόµετρο ό,τι φωτοµετρεί το 

βλέπει σαν µέσο τόνο του γκρι. ∆ηλαδή φωτοµετρώντας µια άσπρη επιφάνεια το φωτόµετρο 

δίνει ενδείξεις σαν να πρόκειται για µια γκρι επιφάνεια µέσου τόνου περισσότερο 

φωτισµένη.  



Τα αποτελέσµατα από τις µετρήσεις µε το φωτόµετρο έδειξαν ότι οι διαφορές στους 

µέσους όρους φωτεινής ροής ανά µονάδα επιφάνειας ήταν αρκετά υψηλές και  διαπιστώθηκε  

ότι όσο πιο φωτεινός είναι ο χώρος τόσο υψηλότερη είναι και η τιµή της φωτεινής ροής ανά 

µονάδα επιφάνειας.  

 

 Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Κουρτίνες 

ανοιχτές (lux) 

125,6 336,0 239,403 42,5190 

Κουρτίνες 

κλειστές (lux) 

96,3 199,0 117,807 22,8919 

Παρουσία 

φωτεινής πηγής 

(lux) 

174,0 387,6 309,130 43,8896 

 

Πίνακας 2:Μέσοι όροι φωτεινής ροής ανά µονάδα επιφάνειας 

 

 

 

 

Εικ. .9 Φωτόµετρο 

 

Τα αποτελέσµατα καταγράφηκαν σε µια φόρµα καταγραφής (Παράρτηµα 2) για την 

καλύτερη κι ευκολότερη αποκωδικοποίησή τους.  

Τέλος, κατά τη διεξαγωγή των δύο τεστ οι συµµετέχοντες στήριζαν το κεφάλι τους σε 

µια αυτοσχέδια βάση (Εικόνα 10) ώστε να µην µπορούν να  µετακινήσουν  το κεφάλι τους 



κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και να διατηρηθεί µια σταθερή απόσταση 30 cm από την 

οθόνη του Η/Υ και από το χαρτί ανάγνωσης αντίστοιχα.  

 

 

 
Εικ. 10  Αυτοσχέδια βάση στήριξης κεφαλής 

 

2.3 ∆ιαδικασία 
 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στην αθλητική ένωση τυφλών «Πυρσός» που 

στεγάζεται στον προαύλιο χώρο της Σχολής Τυφλών Β. Έλλάδος ¨Ο Ήλιος¨.  Ο χώρος αυτός 

είναι µια αίθουσα, στην οποία εισέρχεται εξωτερικό φως και είναι απαλλαγµένη από 

θορύβους κι άλλους εξωτερικούς παράγοντες που µπορεί να αποσπάσουν την προσοχή του 

συµµετέχοντος. Πριν από την εφαρµογή του τεστ σε άτοµα µε πρόβληµα όρασης 

πραγµατοποιήθηκε µια πιλοτική εφαρµογή για να εντοπιστούν τυχόν προβλήµατα που 

µπορεί να προέκυπταν κατά τη διεξαγωγή του τεστ και διορθώθηκαν. 

Η διεξαγωγή της έρευνας  πραγµατοποιήθηκε ως εξής. Αρχικά, σε ένα φύλλο 

καταγραφής συµπληρώνονταν τα στοιχεία που αφορούσαν την πάθηση του συµµετέχοντος, 

την ηλικία του, την οπτική του οξύτητα και το οπτικό του πεδίο. Πολλοί από τους 

συµµετέχοντες δε γνώριζαν τα στοιχεία που αφορούσαν την οπτική τους οξύτητα και το 

οπτικό τους πεδίο. Για το λόγο αυτό, για τη µέτρηση της οπτικής οξύτητας χρησιµοποιήθηκε 

ένα τεστ οπτικής οξύτητας µε εικόνες και γράµµατα για παιδιά µε κανονική όραση έως 3 ½ 

ετών από 3 µέτρα του Κοζεή ενώ για τη µέτρηση του οπτικού πεδίου πραγµατοποιήθηκε µια 

αυτοσχέδια µέτρηση της οφθαλµοκίνησης µε φακό.  

Στη συνέχεια, ο συµµετέχοντας καθόταν σε απόσταση 30 cm µπροστά από µια οθόνη 

ενός Η/Υ  στην οποία εµφανίζονταν ένα κείµενο µε τα 24 πεζά γράµµατα του ελληνικού 

αλφάβητου και τους αριθµούς από το 1-9 ανακατεµένα µε τυχαία σειρά.  Ο συµµετέχοντας 



έπρεπε να επιλέξει το µέγεθος της γραµµατοσειράς που θεωρεί ως το πιο αποδοτικό γι΄ αυτόν 

µε αντίθεση άσπρο φόντο και µαύρα γράµµατα. Στη συνέχεια, µετρήθηκε η ταχύτητα 

ανάγνωσης και τα λάθη που έκανε ο συµµετέχοντας σε κάθε συνδυασµό αντίθεσης 

ξεχωριστά. Ο συνδυασµός αντιθέσεων που χρησιµοποιήθηκαν είναι άσπρο φόντο-µαύρο 

κείµενο, µαύρο φόντο-άσπρο κείµενο, µαύρο φόντο-κίτρινο κείµενο και µπλε φόντο- άσπρο 

κείµενο. Για κάθε διαφορετικό συνδυασµό αντίθεσης τα γράµµατα και οι αριθµοί  

ανακατεύονταν µε τυχαία σειρά. 

Αφού διαπιστώθηκε ποιος είναι ο βέλτιστος συνδυασµός αντίθεσης  φόντου και 

κειµένου, µετρήθηκε η ταχύτητα ανάγνωσης και τα λάθη του υποκειµένου µεταβάλλοντας τις 

στιγµές του κειµένου σε +2, +4, +6, +8 και -2,-4,-6,-8 από την αρχική του επιλογή. Για κάθε 

διαφορετικό συνδυασµό αντίθεσης τα γράµµατα και οι αριθµοί  ανακατεύονταν µε τυχαία 

σειρά. 

Έτσι, διαπιστώθηκε ποιος είναι ο καταλληλότερος συνδυασµός φόντου-κειµένου και 

το βέλτιστο µέγεθος γραµµατοσειράς για κάθε υποκείµενο ξεχωριστά. 

Στη συνέχεια, ακολούθησε η διαδικασία για το κυρίως τεστ. Με βάση τα 

αποτελέσµατα του προτεστ, εκτυπώθηκαν  για κάθε συµµετέχοντα σε χαρτί Α4 τρεις  

ισοµεγέθης παράγραφοι των 96 λέξεων από κείµενο του βιβλίου «Προσαρµογές αναλυτικών 

προγραµµάτων για το µάθηµα της Γλώσσας στο ∆ηµοτικό» µε το βέλτιστο µέγεθος 

γραµµατοσειράς για κάθε συµµετέχοντα.  

Με τη βοήθεια ενός φωτόµετρου µετρήθηκε η φωτεινότητα του κειµένου στο χαρτί 

σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις φωτισµού µέσα στην αίθουσα α)φυσικός φωτισµός µε 

ανοιχτές κουρτίνες, β) φυσικός φωτισµός µε κλειστές κουρτίνες και γ) φωτισµός µε την 

παρουσία φωτεινής πηγής πίσω από το υποκείµενο. Παίρνοντας τρία διαφορετικά σηµεία 

πάνω στη σελίδα ανάγνωσης και υπολογίζοντας έναν τελικό µέσο όρο, µετρήθηκε για 

καθεµιά από τις συνθήκες φωτισµού η φωτεινή ροή ανά µονάδα επιφάνειας (illuminance) σε 

lux. Στη συνέχεια, µετρήθηκε η ταχύτητα ανάγνωσης στις τρεις διαφορετικές καταστάσεις 

φωτισµού και βρέθηκε η βέλτιστη κατάσταση φωτισµού κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης για 

κάθε συµµετέχοντα.  

 

3. Αποτελέσµατα 

 

Για όλες τις αναλύσεις χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS 19.0. 

Αρχικά έγιναν οι αναλύσεις  των µέσων όρων που αφορούσαν το συνδυασµό αντίθεσης  



φόντου-κειµένου, το µέγεθος των γραµµάτων και τα λάθη που έκαναν οι συµµετέχοντες κατά 

τη διεξαγωγή του προτεστ. 

Κατά πρώτον υπολογίστηκαν οι µέσοι όροι που αφορούν την ταχύτητα ανάγνωσης 

των συµµετεχόντων στους διαφορετικούς συνδυασµούς αντιθέσεων φόντου και κειµένου. 

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3, ο µέσος όρος της ταχύτητας ανάγνωσης των 

συµµετεχόντων είναι µεγαλύτερος για το συνδυασµό µαύρο φόντο µε κίτρινα γράµµατα 

(77.70 γράµµατα/λεπτό), ενώ ο µέσος όρος ταχύτητας ανάγνωσης των συµµετεχόντων είναι 

µικρότερος για το συνδυασµό άσπρο φόντο µε µαύρα γράµµατα (62.62 γράµµατα/λεπτό).  

Αυτό επιβεβαιώνει και την αρχική υπόθεση ότι η αντίθεση είναι ένας σηµαντικός 

παράγοντας που επηρεάζει την ταχύτητα ανάγνωσης. 

 

 Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη τιµή Μέσος 

όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Άσπρο φόντο- 

Μαύρα γράµµατα 

10 137 62.62 36.759 

Μαύρο φόντο- 

Άσπρα γράµµατα 

15 160 75.06 40.923 

Μαύρο φόντο- 

Κίτρινα γράµµατα 

9 165 77.70 43.233 

Μπλε φόντο- 

Άσπρα γράµµατα 

11 148 72.90 40.122 

     

Πίνακας 3: Μέσοι όροι ταχύτητας ανάγνωσης για τους συνδυασµούς αντιθέσεων φόντου-κειµένου 

 

Παρόλο, όµως, που ο συνδυασµός αντίθεσης µαύρο φόντο µε κίτρινα γράµµατα είχε 

καλύτερο µέσο όρο ταχύτητας ανάγνωσης (77.70 γράµµατα/λεπτό), αν κοιτάξουµε τα 

ατοµικά αποτελέσµατα των συµµετεχόντων θα διαπιστώσουµε ότι τα περισσότερα άτοµα  

(11) είχαν όφελος από το συνδυασµό αντίθεσης µαύρο φόντο µε άσπρα γράµµατα. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Συνδυασµός 
Αντίθεσης Συχνότητα % 

A-M 3 10,0 

M-A 11 36,7 

M-K 9 30,0 

Mπ-A 7 23,3 

 

Σύνολο 30 100,0 

 

Πίνακας 4: Πλήθος ατόµων που ωφελήθηκαν από συγκεκριµένο συνδυασµό αντίθεσης 
 

Όσον αφορά το µέσο όρο των λαθών (Πίνακας 5), στους δύο συνδυασµούς 

αντιθέσεων, µαύρο φόντο-άσπρα γράµµατα και µαύρο φόντο-κίτρινα γράµµατα, οι 

συµµετέχοντες σηµείωσαν το µικρότερο µέσο όρο λαθών (1.37), ενώ για τους συνδυασµούς 

αντιθέσεων άσπρο φόντο-µαύρα γράµµατα και µπλε φόντο-άσπρα γράµµατα υπήρχε µια 

µικρή αύξηση στο µέσο όρο των λαθών (1.53).   

 

 Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη τιµή Μέσος 

όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Άσπρο φόντο- 

Μαύρα γράµµατα 

0 7 1.53 1.852 

Μαύρο φόντο- 

Άσπρα γράµµατα 

0 7 1.37 1.671 

Μαύρο φόντο- 

Κίτρινα γράµµατα 

0 7 1.37 1.847 

Μπλε φόντο- 

Άσπρα γράµµατα 

0 10 1.53 2.209 

     

Πίνακας 5: Μέσοι όροι λαθών για τους συνδυασµούς αντιθέσεων φόντου-κειµένου 

 

Στη συνέχεια, αναφέρεται ο µέσος όρος ταχύτητας ανάγνωσης της αρχικής επιλογής 

του  µεγέθους γραµµάτων, καθώς και οι µέσοι όροι ταχύτητας ανάγνωσης που προκύπτουν 

από την αύξηση και µείωση του µεγέθους των γραµµάτων σε σχέση µε την αρχική επιλογή 

µεγέθους γραµµάτων του υποκειµένου. Από την ανάλυση προκύπτει ότι οι συµµετέχοντες 

είχαν την τάση να επιλέγουν σωστά το αρχικό µέγεθος γραµµατοσειράς που θεωρούσαν ότι 

τους ωφελεί (86.183 γράµµατα/λεπτό, Πίνακας 6). Επίσης, προέκυψε ότι όσο αυξάνεται το 



µέγεθος της γραµµατοσειράς τόσο µειώνεται ο µέσος όρος ταχύτητας ανάγνωσης. Αυτό 

φαίνεται στον Πίνακα 7, όπου ο µέσος όρος ταχύτητας ανάγνωσης όταν τα γράµµατα 

αυξήθηκαν 2 στιγµές ήταν 85.99 γράµµατα/λεπτό ενώ η σταδιακή αύξηση του µεγέθους της 

γραµµατοσειράς είχε αρνητικά αποτελέσµατα στο µέσο όρο  ταχύτητας ανάγνωσης. Πιο 

συγκεκριµένα, όταν τα γράµµατα αυξήθηκαν 8 στιγµές ο µέσος όρος ταχύτητας ανάγνωσης 

των υποκειµένων µειώθηκε σε 80.56 γράµµατα/λεπτό. Παρόµοια συµπεράσµατα προκύπτουν 

και από τη µείωση του µεγέθους των γραµµάτων σε σχέση µε την αρχική επιλογή των 

συµµετεχόντων. Από τον Πίνακα 7 προκύπτει ότι οι µέσος όρος ταχύτητας ανάγνωσης 

µειώθηκε σηµαντικά όταν µειώθηκε σηµαντικά και το µέγεθος των γραµµάτων σε σχέση µε 

την αρχική επιλογή των συµµετεχόντων. Πιο συγκεκριµένα, υπήρχε µια διαφορά των 18.61 

γραµµάτων/λεπτό ανάµεσα στην µείωση των γραµµάτων κατά 2 στιγµές (82.24 

γράµµατα/λεπτό) και στη µείωση των γραµµάτων κατά 8 στιγµές (63.63 γράµµατα/λεπτό).  

 

 Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Αρχική επιλογή γραµµάτων 14.7 165.0 86.183 42.9874 

 

Πίνακας 6: Μέσος όρος ταχύτητας ανάγνωσης αρχικής επιλογής µεγέθους γραµµάτων 

 

 

Αυξοµείωση 

Στιγµών 
Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

+2 15 177 85.99 45.706 

+4 15 183 85.01 44.308 

+6 14 200 83.64 44.903 

+8 12 202 80.56 42.512 

-2 15 202 82.24 45.348 

-4 15 166 72.48 40.994 

-6 14 155 72.66 37.158 

-8 12 123 63.63 31.158 

 

Πίνακας 7: Μέσοι όροι ταχύτητας ανάγνωσης που προκύπτουν από την αυξοµείωση των στιγµών 

 

Όσον αφορά το µέσο όρο των λαθών που προκύπτουν από την αύξηση και µείωση 

του µεγέθους των γραµµάτων σε σχέση µε την αρχική επιλογή του υποκειµένου (Πίνακας 8), 

από την αύξηση του µεγέθους των γραµµάτων δεν προκύπτουν ξεκάθαρα συµπεράσµατα 



καθώς µέχρι ένα σηµείο όταν αυξάνεται το µέγεθος των γραµµάτων αυξάνεται και ο αριθµός 

των λαθών αλλά από ένα σηµείο και µετά όταν αυξάνεται το µέγεθος των γραµµάτων 

µειώνεται ο αριθµός των λαθών. Από την άλλη, τα συµπεράσµατα είναι σαφή όσον αφορά τη 

µείωση του µεγέθους των γραµµάτων σε σχέση µε τα λάθη που έκαναν οι συµµετέχοντες, 

καθώς όσο µειώνεται το µέγεθος των γραµµάτων τόσο αυξάνεται ο µέσος όρος του αριθµού 

των λαθών 

 

Λάθη 
Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

+2 0 6 1.13 1.548 

+4 0 7 1.20 1.690 

+6 0 8 .97 1.691 

+8 0 9 1.07 1.874 

-2 0 7 1.20 1.827 

-4 0 10 1.73 2.828 

-6 0 7 1.48 1.784 

-8 0 13 2.64 2.841 

 

Πίνακας 8:Μέσοι όροι λαθών που προκύπτουν από την αυξοµείωση των στιγµών 

 

Στη συνέχεια, εξετάστηκε το όφελος που προκύπτει από την αλλαγή του µεγέθους 

των γραµµάτων. και βρέθηκε ότι το όφελος από την αλλαγή του µεγέθους των γραµµάτων 

ήταν υψηλό (8.8333 γράµµατα/λεπτό).  

Εξετάζοντας το όφελος που προκύπτει από την αλλαγή του µεγέθους των γραµµάτων 

ατοµικά για κάθε συµµετέχοντα προκύπτει ότι το 1/3 των συµµετεχόντων είχαν όφελος  

υψηλότερο από 8.90 γράµµατα/λεπτό. Συνεπώς, θα πρέπει να στοχεύσουµε στα ατοµικά 

χαρακτηριστικά του κάθε συµµετέχοντα καθώς υπάρχει διαφορετικό όφελος από την 

προσωπική επιλογή του κάθε συµµετέχοντα. (Πίνακας 10) 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9:όφελος αλλαγής µεγέθους γραµµάτων 

 
 
 

 Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Όφελος αλλαγής µεγέθους .00 37.00 8.8333 9.51356 



 

Ατοµικό όφελος 

αλλαγής µεγέθους 

γραµµάτων 
 

 Συχνότητα % Αθροιστική % 

.00 4 13.3 13.3 

.30 1 3.3 16.7 

1.20 1 3.3 20.0 

1.40 1 3.3 23.3 

2.00 1 3.3 26.7 

2.30 1 3.3 30.0 

2.50 1 3.3 33.3 

2.70 1 3.3 36.7 

3.50 1 3.3 40.0 

3.70 1 3.3 43.3 

5.50 2 6.7 50.0 

6.00 1 3.3 53.3 

6.50 2 6.7 60.0 

8.40 1 3.3 63.3 

8.50 1 3.3 66.7 

8.90 1 3.3 70.0 

13.80 1 3.3 73.3 

14.60 1 3.3 76.7 

15.60 1 3.3 80.0 

16.30 2 6.7 86.7 

22.30 1 3.3 90.0 

23.40 1 3.3 93.3 

30.30 1 3.3 96.7 

37.00 1 3.3 100.0 

 

Πίνακας 10: Ατοµικό όφελος αλλαγής µεγέθους γραµµάτων 
 

Επίσης, εξετάστηκε κατά πόσο η ταχύτητα ανάγνωσης έχει σχέση µε το µέγεθος των 

γραµµάτων και του οφέλους που προκύπτει από την αλλαγή του µεγέθους των γραµµάτων. 

Έτσι, υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson µεταξύ της βέλτιστης ταχύτητας 

ανάγνωσης και του βέλτιστου µεγέθους γραµµάτων. Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι 

υπάρχει µέτρια αρνητική συσχέτιση  µεταξύ της ταχύτητας ανάγνωσης και του µεγέθους των 

γραµµάτων (r= - .441, p< 0.05). Αυτό σηµαίνει ότι όσο µεγαλύτερο είναι το βέλτιστο 



µέγεθος των γραµµάτων του κάθε συµµετέχοντα τόσο µικρότερη είναι η ταχύτητα 

ανάγνωσης. 

Ακόµη, υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson µεταξύ της βέλτιστης 

ταχύτητας ανάγνωσης και του οφέλους που προκύπτει από την αλλαγή του µεγέθους των 

γραµµάτων. Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ της 

βέλτιστης ταχύτητας ανάγνωσης και του οφέλους που προκύπτει από την αλλαγή του 

µεγέθους των γραµµάτων (r= .437, p< 0.05). Αυτό σηµαίνει ότι από την αλλαγή του 

µεγέθους των γραµµάτων ωφελούνται περισσότερο  τα άτοµα που έχουν καλή ταχύτητα 

ανάγνωσης, ενώ τα άτοµα µε χαµηλή αναγνωστική ικανότητα δεν έχουν µεγάλο όφελος από 

την αλλαγή αυτή. 

   Ακόµη, χρησιµοποιήθηκε η εφαρµογή του ANOVA with repeated measures. Η 

ανάλυση  έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην ταχύτητα ανάγνωσης σε 

σχέση µε την αντίθεση που χρησιµοποιείται (F = 6.194, p < 0.01) 

Στη συνέχεια, διεξήχθηκαν T-tests (paired samples) για να εξεταστούν οι στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους συνδυασµούς αντιθέσεων φόντου και κειµένου. Η 

εφαρµογή του T-test (paired samples) έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικά διαφορές 

µεταξύ των παρακάτω συνδυασµών αντιθέσεων φόντου  και κειµένου.  

 
1) Άσπρο φόντο-Μαύρο κείµενο και Μαύρο φόντο-Άσπρο κείµενο 
                                 (t= -3.391, df= 29, p<0,01) 
 

2) Άσπρο φόντο-Μαύρο κείµενο και Μαύρο φόντο-Κίτρινο κείµενο 

                                 (t= -3.897, df=29, p<0,01) 

 

3) Ασπρο φόντο- Μαύρο κείµενο και Μπλε φόντο- Άσπρο κείµενο 

                                (t= - 2.202, df=29, p<0,05) 
 

Στη συνέχεια βρέθηκαν τα αποτελέσµατα που αφορούσαν το βαθµό που επηρεάζεται 

η ταχύτητα ανάγνωσης από τις διαφορετικές καταστάσεις φωτισµού.  

Αρχικά, βρέθηκαν οι µέσοι όροι που αφορούν τις τρεις διαφορετικές καταστάσεις 

φωτισµού (ανάγνωση µε ανοιχτές κουρτίνες, ανάγνωση µε κλειστές κουρτίνες και ανάγνωση 

µε τεχνητή φωτεινή πηγή πίσω από το υποκείµενο). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι 

διαφορές στους µέσους όρους ταχύτητας ανάγνωσης δεν ήταν µεγάλες στην ανάγνωση µε 

ανοιχτές κουρτίνες ( 57.910 λέξεις/λεπτό) και στην ανάγνωση µε κλειστές κουρτίνες (57.574 



λέξεις/λεπτό). Αντίθετα υπήρχε µια σηµαντική διαφορά στο µέσο όρο ταχύτητας ανάγνωσης 

όταν υπήρχε µια τεχνητή φωτεινή πηγή πίσω από το υποκείµενο (62.267 λέξεις/λεπτό).  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Πίνακας 11: Μέσοι όροι ταχύτητας ανάγνωσης στις διαφορετικές καταστάσεις φωτισµού 

 
Επιπλέον, έγινε ανάλυση των µέσων όρων των τριών καταστάσεων φωτισµού σε 

σχέση µε την πάθηση των συµµετεχόντων. ∆εδοµένου ότι το δείγµα δεν ήταν πολύ µεγάλο, 

έγιναν στατιστικές αναλύσεις µέσων όρων µόνο σε σχέση µε την πάθηση µελαχρωστική 

αµφιβληστροειδοπάθεια (20 %) και την πάθηση stargardt (26,7 %) µιας και ο αριθµός των 

συµµετεχόντων που έπασχαν από αυτήν την πάθηση ήταν ο µεγαλύτερος στο δείγµα. Από 

τους παρακάτω πίνακες προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι διαφορετικές καταστάσεις 

φωτισµού επηρεάζουν την κάθε πάθηση διαφορετικά. 

Πιο συγκεκριµένα, από τους µέσους όρους του Πίνακα 12, φαίνεται ότι τα άτοµα που 

πάσχουν από µελαχρωστική αµφιβληστροειδοπάθεια ωφελούνται περισσότερο όταν ο χώρος 

είναι φωτισµένος και ειδικότερα όταν υπάρχει µια τεχνητή φωτεινή πηγή από πίσω τους 

(69.150 λέξεις/λεπτό). 

 

 Ελάχιστη 

Τιµή 

Μέγιστη 

Τιµή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

ανοιχτές κουρτίνες 19.6 142.2 64.750 46.1620 

κλειστές κουρτίνες 19.2 128.0 60.617 39.9378 

φως από πίσω 19.8 141.8 69.150 45.2583 

 
Πίνακας 12 :Μέσοι όροι ταχύτητας ανάγνωσης στις διαφορετικές καταστάσεις φωτισµού σε σχέση µε τη 

µελαχρωστική αµφιβληστροειδοπάθεια 
 

 
Από την άλλη τα άτοµα που πάσχουν από stargardt φαίνεται να ωφελούνται 

περισσότερο όταν οι κουρτίνες είναι κλειστές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης (32.791 

λέξεις/λεπτό) και όταν υπάρχει φωτεινή πηγή πίσω από το υποκείµενο (32.463 λέξεις/λεπτό). 

Αντιθέτως, το όφελος από την παρουσία φυσικού φωτός στο χώρο είναι µικρότερο για τα 

άτοµα µε τη συγκεκριµένη πάθηση. 

 Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

ανοιχτές κουρτίνες 5,5 142,2 57,910 40,4928 

κλειστές κουρτίνες 5,4 128,0 57,574 38,9937 

φως από πίσω 5,6 141,8 62,267 42,5209 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Πίνακας  13: Μέσοι όροι ταχύτητας ανάγνωσης στις διαφορετικές καταστάσεις φωτισµού σε σχέση µε τη stargardt 
 

Παρόλα αυτά, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν δεν µπορούν να γενικευτούν στο 

σύνολο του πληθυσµού  µιας και το δείγµα της έρευνας ήταν πολύ µικρό. Γι΄αυτό το λόγο 

δεν έγινε στατιστικό κριτήριο. Εντούτοις, από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι υπάρχει η 

τάση για τις δύο συγκεκριµένες παθήσεις να έχουν αυτή την αντίδραση στις διαφορετικές 

καταστάσεις φωτισµού. 

Ακόµη, η εφαρµογή ANOVA with repeated measures έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά µεταξύ των τριών διαφορετικών καταστάσεων φωτισµού  (F= 8.213, p< 

0,01). 

Στη συνέχεια, εφαρµόσαµε  T-tests (paired samples) για να εξετάσουµε για ποιες 

καταστάσεις φωτισµού υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Η εφαρµογή των T-tests 

έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην ανάγνωση ανάµεσα στις 

παρακάτω καταστάσεις φωτισµού. 

1) Ανάγνωση µε ανοιχτές κουρτίνες και ανάγνωση µε φως από πίσω 
                             ( t= -4.535, df=29, p < 0,01) 
 
2) Ανάγνωση µε κλειστές κουρτίνες και ανάγνωση µε φως από πίσω 
 
                         ( t= -3.101, df=29, p < 0,01) 

Τα παραπάνω δείχνουν ότι οι συνδυασµοί ανάγνωση µε κλειστές κουρτίνες και ανάγνωση µε 

φωτισµό πίσω από το υποκείµενο θεωρούνται καλύτεροι. 

Τέλος, υπολογίστηκε το όφελος που προκύπτει από την τοποθέτηση φωτεινής πηγής 

πίσω από το υποκείµενο κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. Από τον Πίνακα 14 προκύπτει το 

συµπέρασµα ότι η πλειοψηφία των συµµετεχόντων (73.3 %) φαίνεται να ωφελούνται από 

την παρουσία τεχνητής φωτεινής πηγής από πίσω κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης.  

 

 

 

 

 

 Ελάχιστη 

Τιµή 

Μέγιστη 

Τιµή 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

ανοιχτές κουρτίνες 10.5 85.9 31.575 26.4885 

κλειστές κουρτίνες 8.5 96.0 32.791 29.9661 

φως από πίσω 10.6 87.2 32.463 26.9131 



 

 Συχνότητα % 

Ανοικτές 

κουρτίνες 

1 3,3 

Κλειστές 

κουρτίνες 

7 23,3 

Μεταβλητή 

φως από 

πίσω 

22 73,3 

 
Πίνακας 14 :Πίνακας συχνοτήτων ανάγνωσης στις διαφορετικές καταστάσεις φωτισµού 

 
 
4. Συζήτηση 
 

Η παρούσα έρευνα µελέτησε κατά πόσο το µέγεθος των γραµµάτων, ο συνδυασµός 

αντίθεσης φόντου-κειµένου και τα διαφορετικά επίπεδα φωτισµού σε ένα χώρο επηρεάζουν 

την ταχύτητα ανάγνωσης στα άτοµα µε πρόβληµα όρασης και οδήγησε σε κάποια σηµαντικά 

αποτελέσµατα.  

Αρχικά, από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων των µέσων όρων που αφορούν την 

ταχύτητα ανάγνωσης των συµµετεχόντων στους διαφορετικούς συνδυασµούς αντιθέσεων 

φόντου και κειµένου προέκυψε το συµπέρασµα ότι ο συνδυασµός αντίθεσης φόντου-

κειµένου είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ταχύτητα ανάγνωσης. Πιο 

συγκεκριµένα, αποδείχθηκε ότι ο µέσος όρος ταχύτητας ανάγνωσης των συµµετεχόντων 

ήταν υψηλότερος για τους συνδυασµούς αντίθεσης Μαύρο φόντο-Κίτρινα γράµµατα και 

Μαύρο φόντο-Άσπρα γράµµατα, ενώ τη χαµηλότερη απόδοση είχαν στο συνδυασµό 

αντίθεσης Άσπρο φόντο- Μαύρα γράµµατα. Το ίδιο συµπέρασµα προκύπτει αν εξετάσουµε 

τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση του µέσου όρου των λαθών, όπου οι 

συµµετέχοντες είχαν το χαµηλότερο πλήθος λαθών για τους δύο παραπάνω συνδυασµούς 

αντιθέσεων.  Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα επιβεβαιώνονται και από τις έρευνες των 

Arditi (1999α) , Eperjesi (1995) και άλλοι ότι τα φωτεινά γράµµατα (άσπρα ή κίτρινα) σε 

σκούρο φόντο είναι πιο ευανάγνωστα απ’ ότι σκούρα γράµµατα σε ανοιχτό φόντο. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι το άσπρο χρώµα προκαλεί αντανάκλαση και αυτό κουράζει τα 

άτοµα µε πρόβληµα όρασης.  

Στη συνέχεια, από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων των µέσων όρων που αφορούν 

την ταχύτητα ανάγνωσης που προκύπτουν από την αύξηση και µείωση του µεγέθους των 

γραµµάτων σε σχέση µε την αρχική επιλογή µεγέθους γραµµάτων των συµµετεχόντων  

προέκυψε το συµπέρασµα ότι το µέγεθος των γραµµάτων επηρεάζει σηµαντικά την ταχύτητα 



ανάγνωσης. Πιο συγκεκριµένα, αποδείχθηκε ότι όσο αυξάνεται το µέγεθος της 

γραµµατοσειράς τόσο µειώνεται η ταχύτητα ανάγνωσης, ενώ όσο µειώνεται το µέγεθος της 

γραµµατοσειράς σε σχέση µε την αρχική επιλογή του υποκειµένου τόσο µειώνεται και η 

ταχύτητα ανάγνωσης. Επιπλέον, προέκυψε ότι οι συµµετέχοντες είχαν την τάση να επιλέγουν 

σωστά το αρχικό µέγεθος γραµµατοσειράς που θεωρούσαν ότι τους ωφελεί και ότι το όφελος 

από την αλλαγή του µεγέθους των γραµµάτων ήταν πολύ µικρό κατά µέσο όρο. Όπως 

αναφέρουν οι Bailey et al (2003), δεν υπάρχει λόγος να δίνεται κείµενο µε µεγέθυνση σε 

κάποιον που µπορεί να διαβάσει µικρότερα γράµµατα, καθώς τα µεγάλα γράµµατα γίνονται 

πιο δύσκολα αντιληπτά και αργοπορούν την αναγνωστική διαδικασία.  

Περεταίρω,  τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη συσχέτιση µεταξύ της 

βέλτιστης ταχύτητας ανάγνωσης και του βέλτιστου µεγέθους γραµµάτων έδειξαν ότι όσο 

µεγαλύτερο είναι το βέλτιστο µέγεθος των γραµµάτων του κάθε συµµετέχοντα τόσο 

µικρότερη είναι η ταχύτητα ανάγνωσης. 

Ακόµη, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη συσχέτιση µεταξύ της βέλτιστης 

ταχύτητας ανάγνωσης και του οφέλους που προκύπτει από την αλλαγή του µεγέθους των 

γραµµάτων έδειξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ της βέλτιστης ταχύτητας 

ανάγνωσης και του οφέλους που προκύπτει από την αλλαγή του µεγέθους των γραµµάτων. 

Αυτό σηµαίνει ότι από την αλλαγή του µεγέθους των γραµµάτων ωφελούνται περισσότερο  

τα άτοµα που έχουν καλή ταχύτητα ανάγνωσης, ενώ τα άτοµα µε χαµηλή αναγνωστική 

ικανότητα δεν έχουν µεγάλο όφελος από την αλλαγή αυτή. 

Από το κυρίως τεστ προέκυψε το συµπέρασµα ότι οι διαφορετικές καταστάσεις 

φωτισµού επηρεάζουν την ταχύτητα ανάγνωσης,. Πιο συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι οι συµµετέχοντες διαβάζουν γρηγορότερα κι ευκολότερα µε την παρουσία 

τεχνητής φωτεινής πηγής πίσω από το υποκείµενο παρά µε φυσικό φωτισµό στο χώρο ή µε 

κλειστές κουρτίνες. Το ίδιο συµπέρασµα προκύπτει εάν εξετάσουµε τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν από την ανάλυση συχνοτήτων για το όφελος που προκύπτει από την τοποθέτηση 

φωτεινής πηγής πίσω από το υποκείµενο κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, καθώς η 

συντριπτική πλειοψηφία των συµµετεχόντων φαίνεται να ωφελείται από την από την 

παρουσία τεχνητής φωτεινής πηγής από πίσω κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. Το παρόν 

συµπέρασµα επιβεβαιώνεται και από τον Collins (1987), ο οποίος υποστήριξε ότι τα άτοµα 

µε πρόβληµα όρασης αποδίδουν καλύτερα όταν υπάρχει φωτεινή πηγή υψηλής απόδοσης. 

Οµοίως και η Sloan (1969) µέσα από την έρευνά της απέδειξε τη χρησιµότητα των λαµπών 

υψηλής έντασης στην ανάγνωση. Αν παρόλα αυτά, κοιτάξουµε τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν από την ανάλυση των µέσων όρων των τριών καταστάσεων φωτισµού σε σχέση 



µε την πάθηση των συµµετεχόντων θα διαπιστώσουµε ότι οι διαφορετικές καταστάσεις 

φωτισµού επηρεάζουν την κάθε πάθηση διαφορετικά. Εντούτοις, τα συγκεκριµένα 

αποτελέσµατα δεν µπορούν να γενικευτούν στο σύνολο του πληθυσµού µιας και το δείγµα 

της έρευνας ήταν µικρό.  

  Η συνεισφορά της παρούσας έρευνας έγκειται στην µελέτη των παραγόντων που 

επηρεάζουν την ταχύτητα ανάγνωσης στα άτοµα µε µειωµένη όραση µε τη χρήση ενός 

προσαρµοστικού εργαλείου. Πιο συγκεκριµένα, από την παρούσα έρευνα αναδείχθηκε η 

χρησιµότητα του κατάλληλου φωτισµού για τα άτοµα µε πρόβληµα όρασης κατά τη διάρκεια 

της ανάγνωσης, ένας σηµαντικός παράγοντας ο οποίος δεν έχει διερευνηθεί σε µεγάλο 

βαθµό.  Η έρευνα περιελάµβανε ικανοποιητικό αριθµό ατόµων µε πρόβληµα όρασης, 

δεδοµένου του περιορισµένου δείγµατος ατόµων µε µειωµένη όραση στη Β. Ελλάδα, όχι 

όµως επαρκή ώστε  να γενικευτούν τα αποτελέσµατα στο σύνολο του πληθυσµού.  

Τα συµπεράσµατα της έρευνας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται µε άτοµα µε πρόβληµα όρασης ώστε να δηµιουργούν τις 

κατάλληλες συνθήκες ανάγνωσης για τα άτοµα αυτά. 

Οι µελλοντικές έρευνες στον ελληνικό χώρο µπορούν να επικεντρωθούν στην 

εξέταση µεγαλύτερου δείγµατος µε τη χρήση του ίδιου εργαλείου για να επαληθευτούν τα 

αποτελέσµατα και τα δεδοµένα της παρούσας έρευνας. Επιπρόσθετα, θα µπορούσαν να 

ερευνηθούν κι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα ανάγνωσης, όπως το είδος 

της γραµµατοσειράς και το κενό ανάµεσα στις γραµµές (line spacing). Καθώς η παρούσα 

έρευνα έδειξε ότι κάθε πάθηση επηρεάζεται  διαφορετικά από τις διαφορετικές καταστάσεις 

φωτισµού θα µπορούσε ακόµη να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα 

ανάγνωσης σε σχέση µε την κάθε πάθηση χωριστά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Παράρτηµα 1 
 
Φόρµα καταγραφής 
 
Υποκείµενο:  
Ηλικία:  
Πάθηση:  
 
Προτεστ 
 
1) Αρχική επιλογή γραµµατοσειράς: 
 
2)  
 
Αντίθεση φόντου-γραµ. Ταχύτητα ανάγνωσης Λάθη 
Άσπρο µε µαύρα γράµ.   
Μαύρο µε άσπρα γραµ.   
Μπλε µε άσπρα γραµ.   
Μαύρο µε κίτρινα γραµ.   

 
Βέλτιστη αντίθεση φόντου-γραµµατοσειράς:  
 
3)  
Μέγεθος γραµµατοσειράς Ταχύτητα ανάγνωσης Λάθη 

Arial 14   
Arial 16   
Arial 18   
Arial 20   
Arial 10   
Arial 8   
Arial 6   
Arial 4   

 
Αποτελέσµατα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Παράρτηµα 2 
 
Κυρίως τεστ 
 

• Ανάγνωση κειµένου στο χαρτί µε φυσικό φωτισµό 
 
Ταχύτητα ανάγνωσης:  
 

Φωτεινή ροή 
(Illuminance) 
 
 

 

 
Μέσος όρος  

 
• Ανάγνωση κειµένου στο χαρτί µε κλειστές κουρτίνες 
 

Ταχύτητα ανάγνωσης:  
 

Φωτεινή ροή 
(Illuminance) 
 
 

 

 
Μέσος όρος  

 
• Ανάγνωση κειµένου στο χαρτί µε τεχνητό  φωτισµό πίσω από το υποκείµενο 
 

Ταχύτητα ανάγνωσης:  
 

Φωτεινή ροή 
(Illuminance) 
 
 

 

 
Μέσος όρος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Παράρτηµα 3 

 
 
Μια φορά κι έναν καιρό σε έναν κόσµο σαν τον τωρινό, ζούσε ένα αγόρι καθηµερινό, 

που ήταν όµως κάπως διαφορετικό. Το όνοµά του ήταν Χάρης. Για το επίθετό του όρκο 
άδικα µην πάρεις όµως πολλά παιδιά τον φώναζαν Χάρης ο Αρρωστιάρης. 
 ∆εν είχε γρίπη, ούτε συνάχι ο Χάρης, Η κυρία Μαρία όµως είχε πει στα παιδιά πως ο 
Χάρης, από τότε που γεννήθηκε, έπασχε από µια αρρώστια πολύ βαριά. Τους είπε και κάτι 
παράξενα ονόµατα όπως τα χρωµοσώµατα, κάτι για τρισωµία που δεν είναι αλλεργία και για 
κάποιο Down που έχουν µερικά παιδιά κάπως λιγότερο φυσιολογικά.  
 
 

Η αλήθεια είναι πως ο Χάρης πολύ σπάνια µιλούσε, και αυτό όχι πολύ καθαρά και τα 
καταλάβαινε όλα όχι µε την πρώτη φορά αλλά λίγο πιο αργά. Το σουλούπι του ήταν καλό 
αλλά είχε λαιµό κάπως κοντό, χέρια φαρδιά, µε δάχτυλα κοντά και µάτια σχιστά θαρρείς και 
ήταν ζωγραφιστά. 
 Θα σας πω και κάτι ακόµα εµπιστευτικά, µιας και ο Χάρης κρατούσε πάντα τα χαρτιά 
του κλειστά: ο Χάρης ήταν πολύ δυνατός και γίγαντας σωστός. Αν ήτανε κάποιος κάτι να 
σηκώσει ο Χάρης µεµιάς µπορούσε να το κατορθώσει και στην πλάτη του θρανία και 
µπαούλα να φορτώσει. 
 
 

Είχε όµως ο Χάρης κι άλλο ένα µυστικό, πολύ σπουδαίο και σηµαντικό. Όταν έβλεπε 
άνθρωπο λυπηµένο ή µε έγνοιες, έφευγε µακριά σαν το τρεχούµενο νερό. Είχε ευαίσθητη 
καρδούλα και καταλάβαινε κάθε θλιµµένη ψυχούλα. Με µια κουβέντα καλή και ένα γλυκό 
φιλί χάριζε στους άλλους κουράγιο, δύναµη και υποµονή. Αυτή ήταν όµως µια αρετή του 
Χάρη που τ΄ άλλα παιδιά αγνοούσαν. 
 Μια µέρα η Στέλλα πήγε στο σχολείο µε µάτια θλιµµένα. Η γάτα της η Φωφώ το ΄χε 
σκάσει µ΄ ένα γάτο χοντρό. Έκλαιγε η Στέλλα απαρηγόρητη, µόνη στη γωνιά κανείς όµως 
δεν της έδωσε καµιά σηµασία. 
 
 

 
Απόσπασµα από κείµενο του βιβλίου ΄΄Προσαρµογές αναλυτικών προγραµµάτων για το µάθηµα της 

Γλώσσας στο ∆ηµοτικό΄΄ (σελ. 26) 
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