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Περίληψη 
 

Λέξεις-κλειδιά: χαμηλή όραση, αναγνωστική ικανότητα, εγγραμματισμός, συσκευές 

χαμηλής όρασης 

Η εν λόγω διπλωματική εργασία συνιστά μια συστηματική ανασκόπηση εικοσιτεσσάρων 

(24) ερευνών, εκ των οποίων οι δεκατέσσερις (14) πραγματεύονται τα επίπεδα 

αναγνωστικής ικανότητας παιδιών με χαμηλή όραση και οι δέκα (10) αναφέρονται στα 

ποικίλα μέσα ανάγνωσης που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη ομάδα παιδιών. Οι 

περισσότερες από τις δέκα μελέτες διερευνούν τα οφέλη ενός μέσου από αυτά, τη χρήση 

έντυπου υλικού με τη βοήθεια συσκευών χαμηλής όρασης. Οι πρώτες 14 μελέτες 

μετρούσαν κυρίως την αναγνωστική ταχύτητα αλλά σε κάποιες μετρούνταν και η 

αναγνωστική ακρίβεια ή η κατανόηση ή η ορθογραφία και απαντούσαν στο πρώτο 

ερευνητικό ερώτημα της βιβλιογραφικής αυτής εργασίας. Βρέθηκε ότι οι δυσκολίες που 

συναντούν οι μαθητές με χαμηλή όραση σχετίζονται με την ταχύτητα και την 

αποκωδικοποίηση και όχι με την κατανόηση των κειμένων. Αυτοί οι μαθητές 

αποτυχαίνουν λόγω της μη προσφοράς χρόνου ή και λόγω του «οπτικού συνωστισμού», ο 

οποίος προκύπτει στην ανάγνωση από την εγγύτητα ανάμεσα στα γράμματα και τις λέξεις, 

την αύξηση του μήκους των λέξεων, των προτάσεων και των σειρών στα έντυπα κείμενα, 

που συναντούν οι μαθητές, καθώς μεγαλώνουν. Η ανασκόπηση των υπόλοιπων 10 

ερευνών απαντά στο δεύτερο και τρίτο ερευνητικό ερώτημα που αφορούν στα μέσα 

ανάγνωσης και στα προγράμματα εγγραμματισμού για παιδιά με χαμηλή όραση 

αντίστοιχα. Βρέθηκε ότι τα προγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε 

διδασκαλία στη χρήση των συσκευών χαμηλής όρασης αλλά και διδασκαλία ποικιλίας 

μέσων αφού άλλα μέσα είναι κατάλληλα για κάποια σχολικά έργα και άλλα για κάποια 

άλλα. Για παράδειγμα, η επεξεργασία πληροφοριών σε πίνακες ή διαγράμματα 
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διευκολύνεται από τη μεγέθυνση του έντυπου υλικού, ενώ η χρήση συσκευών καθίσταται 

δύσκολη για μαθητές των οποίων η όραση επιδεινώνεται γρήγορα ή παρουσιάζουν 

σύνθετες ανάγκες. Το βέβαιο είναι ότι οι αποφάσεις για τα αναγνωστικά μέσα πρέπει να 

λαμβάνονται εξατομικευμένα για τον κάθε μαθητή, μιας και φάνηκε ότι ο πληθυσμός 

αυτός χαρακτηρίζεται από ετερογένεια. 
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Abstract 
 

Key words: low vision, reading ability, literacy, low vision devices 

The present master thesis consists of a systematic review of twenty-four (24) studies. Of 

these, the fourteen (14) investigate the levels of reading ability of children with low vision 

and the other ten (10) discuss the various reading media that these children use. Emphasis 

is given to researches that examine the use of low vision aids since the most explore their 

benefits. The first fourteen researches report mainly the reading speed and others examine 

reading accuracy, reading comprehension and spelling of children with low vision trying to 

give answers to the first two research questions. The difficulties that visually impaired 

students face, concern speed and decoding. The comprehension’s scores of these children 

seem to be similar to those of sighted students. The children with low vision need more 

time than usual for reading. Τhe phenomenon of “visual crowding’’ may also cause 

reading difficulties to them. The review of the other ten researches answer to second and 

third research question, which refer to literacy programs for children with low vision and 

reading media respectively. The literacy programs must include instruction in use of low 

vision aids throughout the school years and instruction of the use of different reading 

media, the most appropriate for achieving each school task. For instance, the processing of 

information in tables and diagrams is facilitated by enlarging print but the use of devices is 

not suitable for students whose vision is deteriorating or have complex needs. Undoubtedly 

the decisions about reading media must be taken with attention and separately for each 

student according to their own specific needs. 
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Πρόλογος 

 
Ο λόγος που με ώθησε να ασχοληθώ με το παρόν ζήτημα είναι ότι συνιστά ένα 

σπουδαίο παιδαγωγικό θέμα που με αφορά άμεσα και σίγουρα θα με απασχολήσει στην 

μελλοντική μου καριέρα ως ειδικός παιδαγωγός, κάθε φορά που θα καλωσορίζω στην τάξη 

μου μαθητές με οπτική αναπηρία. Τα μαθησιακά ζητήματα κεντρίζουν ιδιαίτερα το 

ενδιαφέρον μου, οπότε ως φοιτήτρια της θεματικής περιοχής της οπτικής αναπηρίας στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, σκέφτηκα να τα «ταιριάξω» με τα 

προβλήματα όρασης. Έτσι, προέκυψε η θεματική της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Αρχικά, ήταν ένα θέμα για το οποίο δεν γνώριζα αρκετά πράγματα και αγνοούσα 

την ποικιλομορφία των διαφόρων οπτικών καταστάσεων των παιδιών αλλά και την 

ποικιλία των μέσων που χρησιμοποιούν οι μαθητές με χαμηλή όραση για την ανάγνωση 

οποιωνδήποτε υλικών. Συνεπώς, η μελέτη και η ανασκόπηση της διαθέσιμης 

βιβλιογραφίας ήταν χρονοβόρα, αφού διήρκεσε περίπου ενάμιση χρόνο. Στο σημείο αυτό, 

κρίνω σημαντικό να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου, κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, για 

τη βοήθεια που μου προσέφερε σε όλα τα στάδια εκπόνησης αυτής της εργασίας 

απαντώντας σε απορίες που προέκυπταν και καθοδηγώντας με σε δύσκολα σημεία. 

Ένα ακόμη ευχαριστώ οφείλω στην οικογένειά μου και τους φίλους μου για την 

πρακτική και συναισθηματική στήριξη που μου παρείχαν όλο αυτό το διάστημα. Ιδιαίτερα 

ευχαριστώ την αδερφή μου, Βασιλική, η οποία όντας φοιτήτρια ενός άλλου προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών, κατανοούσε απολύτως τα προβλήματα μου και 

αλληλοϋποστηριζόμασταν.  
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Εισαγωγή 
 

Οι Arter & Mason (1994) ισχυρίζονται ότι τα παιδιά με οπτική αναπηρία έχουν 

λιγότερες ευκαιρίες για τυχαία μάθηση, όταν για παράδειγμα δε μπορούν να 

αναγνωρίσουν τα τυπωμένα γράμματα του βιβλίου ή δε μπορούν να δουν τα γράμματα 

στις διαφημίσεις ή τους τίτλους στην τηλεόραση, με αποτέλεσμα να φτάνουν στο σχολείο 

με ελάχιστες αναγνωστικές εμπειρίες. Απεναντίας, τα βλέποντα παιδιά, όταν ξεκινούν να 

φοιτούν στο σχολείο, είναι σχεδόν έτοιμα να μάθουν να διαβάζουν, εφόσον έχουν εκτεθεί 

σε βιβλία και λέξεις για ένα διάστημα περίπου πέντε χρόνων. Παρά το έλλειμμα των 

πρώτων παιδιών, απαιτείται από αυτά να μάθουν ανάγνωση και γραφή στον ίδιο χρόνο, 

κάτι που είναι τόσο δύσκολο (Miller, 1985). Οι σκοποί της εκπαίδευσης, δηλαδή, είναι 

ίδιοι για όλα τα παιδιά. Συνεπώς, χρειάζονται τροποποιήσεις και προσαρμογές στο 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για να επιτευχθούν στον απαιτούμενο χρόνο οι σκοποί για 

τα παιδιά αυτά (Arter, 2005).  

Δεν εκπλήσσει, λοιπόν, το γεγονός ότι η αναγνωστική ταχύτητα, η αντοχή και 

άλλοι παράγοντες έχουν αναγνωριστεί ως προβληματικές περιοχές για τους μαθητές με 

χαμηλή όραση που είναι αναγνώστες μεσαίου ή προχωρημένου επιπέδου (Corn, Wall & 

Bell, 2000). Απαραίτητη θεωρείται μια συνεχιζόμενη αξιολόγηση για να αποφεύγονται 

μελλοντικές προβληματικές καταστάσεις, καθώς και η παροχή άμεσης διδασκαλίας και 

υποστήριξης. Οι μαθητές με χαμηλή όραση εμφανίζουν μοναδικές και σύνθετες ανάγκες 

που πρέπει να καλυφθούν από εξειδικευμένους στην οπτική αναπηρία εκπαιδευτικούς, 

τόσο μέσω της άμεσης διδασκαλίας όσο μέσω της συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς 

γενικής εκπαίδευσης (Koenig & Holbrook, 2000). Για τον παραπάνω λόγο, θα πρέπει να 

αναπτυχθούν προγράμματα εξάσκησης στην ανάγνωση για τους μαθητές με χαμηλή 
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όραση, ώστε η οπτική αναπηρία να μην οδηγεί σε αναγνωστικές δυσκολίες (Fellenius, 

1996).  

Στην ελληνική πραγματικότητα, δυστυχώς, οι δάσκαλοι των γενικών τάξεων δεν 

υποστηρίζονται από δασκάλους με εξειδίκευση στην οπτική αναπηρία (Papadopoulos & 

Goudiras, 2005). Επιπλέον, οι δάσκαλοι των γενικών τάξεων δεν διαθέτουν γνώσεις γύρω 

από την υποστηρικτική τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για τους μαθητές με οπτική 

αναπηρία αλλά ούτε τα σχολεία είναι εξοπλισμένα με τα κατάλληλα για τους μαθητές 

εξαρτήματα. Οι ελλείψεις αυτές οδηγούν σε απουσία θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων 

γύρω από την διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού.  

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώκει να καλύψει ορισμένα από αυτά τα 

γνωστικά κενά. Στοχεύει να διερευνήσει μια δεξιότητα του εγγραμματισμού, την 

αναγνωστική, όπως αυτή αναπτύσσεται στα παιδιά με χαμηλή όραση. Η επιπλέον έρευνα 

σχετικά με τις διαφορετικές αναγνωστικές συμπεριφορές, οι οποίες συνδέονται  με τα 

διαφορετικά αναγνωστικά μέσα και τους τρόπους ανάγνωσης, θα συμβάλλει στην 

προώθηση της γνώσης αναφορικά με τον χαρακτήρα και τις στρατηγικές των αναγνωστών 

με οπτική αναπηρία (Fellenius, 1999b). 

Η εν λόγω επιστημονική εργασία αποτελείται από δέκα κεφάλαια. Στο πρώτο 

κεφάλαιο γίνεται εκτεταμένη αναφορά σε γενικά χαρακτηριστικά της οπτικής αναπηρίας, 

της τύφλωσης και της χαμηλής όρασης. Παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία περίπου ανά 

δεκαετία (1990, 2002, 2011) για τον επιπολασμό και την αιτιολογία τους σε ενήλικο και 

παιδικό πληθυσμό, όπως αυτά αποκαλύπτονται από τα δεδομένα των αναφορών του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.). Στο δεύτερο κεφάλαιο, οριοθετούνται οι 

βασικότεροι όροι που πραγματεύεται η εργασία. Κάποιοι από αυτούς είναι: η οπτική 

αναπηρία, η λειτουργική όραση, η λειτουργική αξιολόγηση, η χαμηλή όραση και η τύφλωση, 
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η εκπαιδευτική ταξινόμηση των δύο όρων, η οπτική οξύτητα, η κεντρική και περιφερειακή 

όραση, η κοντινή οπτική οξύτητα, οι συσκευές χαμηλής όρασης, η αναγνωστική ικανότητα 

και ο εγγραμματισμός. Με τη βοήθεια αυτού του γλωσσάριου, οι μελλοντικοί αναγνώστες 

της εργασίας θα «πλοηγούνται» με άνεση στα επόμενα κεφάλαια. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες διαδικασίες αξιολόγησης της 

οπτικής λειτουργίας των νηπίων. Γίνεται αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του 

Διαγράμματος Snellen, που συνιστά το συχνότερο τεστ μέτρησης της μακρινής οπτικής 

οξύτητας (Webster & Roe, 1998) και ακολουθεί η παρουσίαση άλλων τεστ, που μετρούν 

την μακρινή και κοντινή όραση τόσο σε παιδιά που ξέρουν να διαβάζουν όσο και σε 

παιδιά που δεν είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα γράμματα και έχουν ανάγκη από 

σύμβολα. Στο επόμενο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στα εργαλεία μέτρησης της 

αναγνωστικής ικανότητας σε ενήλικες και παιδιά με οπτική αναπηρία. Τα περισσότερα 

μετρούν τον αναγνωστικό ρυθμό (reading rate), ενώ υπάρχουν άλλα που μετρούν την 

ακρίβεια, την κατανόηση, την απαραίτητη μεγέθυνση των έντυπων υλικών, την 

αναγνωστική οξύτητα (reading acuity) στην καλύτερη αναγνωστική απόσταση κ.ά.  

Στη συνέχεια, στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται βασικές πληροφορίες για την 

αναγνωστική διαδικασία στην οποία επιδίδονται οι βλέποντες. Γίνεται μνεία στις 

συνιστώσες της ανάγνωσης, τις κατευθύνσεις διδασκαλίας της, τα χαρακτηριστικά, τις 

στρατηγικές και τις αρχές της, τις σχετικές με αυτήν έννοιες (όπως η «αναγνωστική 

ικανότητα»), τις μεθόδους διδασκαλίας, τα μοντέλα μάθησης και τις άλλες δεξιότητες που 

αναπτύσσονται μέσω αυτής. Αναφορικά με το έκτο κεφάλαιο, εκεί παρουσιάζονται βασικά 

συστατικά των προγραμμάτων εγγραμματισμού για τα παιδιά με οπτική αναπηρία, η αξία 

της πρώιμης παρέμβασης, η συμβολή των γονέων στην ανάπτυξη του εγγραμματισμού των 

παιδιών, η χρήση των ποικίλλων αναγνωστικών μέσων από μαθητές με χαμηλή όραση και 

οι παράγοντες που την επηρεάζουν. 
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Στο έβδομο κεφάλαιο, αναλύονται οι έρευνες, που επιλέχτηκαν να 

συμπεριληφθούν στην ανασκόπηση, σχετικά με τις δυσκολίες που συναντούν στην 

ανάγνωση τα παιδιά με χαμηλή όραση, ενώ στο κεφάλαιο 8 αναφέρονται οι έρευνες που 

ανιχνεύτηκαν γύρω από θέματα όπως η επιλογή των αναγνωστικών μέσων και η χρήση 

των συσκευών χαμηλής όρασης. Στο προτελευταίο κεφάλαιο, αναφέρονται τα 

μεθοδολογικά ζητήματα της παρούσας επιστημονικής εργασίας και παρουσιάζεται η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε. Πρόκειται για τη μέθοδο της συστηματικής ανασκόπησης, 

η οποία απαρτίζεται από μια σειρά βημάτων. Ένα από τα βήματα αφορά στα κριτήρια 

βάσει των οποίων συμπεριλήφθηκαν ή αποκλείστηκαν από την ανάλυση, έρευνες που 

βρέθηκαν. Προέκυψαν, λοιπόν, έξι κριτήρια, ύστερα από την εφαρμογή των οποίων, 

συμπεριλήφθηκαν εικοσιτέσσερις (24) έρευνες, εκ των οποίων οι δεκατέσσερις (14) 

αφορούν στις αναγνωστικές δυσκολίες της ομάδας των παιδιών με χαμηλή όραση και οι 

δέκα (10) σχετίζονται με την ποικιλία των αναγνωστικών μέσων που χρησιμοποιούνται 

από τους μαθητές με χαμηλή όραση. Το έντυπο υλικό με τη χρήση συσκευών (για 

μεγέθυνση) συνιστά ένα από αυτά τα μέσα.  

Στο δέκατο κεφάλαιο επιχειρείται η συζήτηση των αποτελεσμάτων των 

προαναφερόμενων ερευνών και η κριτική παρουσίασή τους. Με την έκθεση των διαφόρων 

ευρημάτων, τόσο εδώ όσο και στους πίνακες του προηγούμενου κεφαλαίου, επιδιώκεται 

να δοθούν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα της εν λόγω εργασίας. Τέλος, στο 

ενδέκατο κεφάλαιο αναφέρονται οι περιορισμοί της παρούσας εργασίας και κατατίθενται 

προτάσεις για μελλοντικές προσπάθειες διερεύνησης ζητημάτων της εκπαίδευσης των 

παιδιών με οπτική αναπηρία. 
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Κεφάλαιο 1. Επιπολασμός και Αίτια της Χαμηλής Όρασης και της 

Τύφλωσης σε παιδιά και ενήλικες 
 

Η οπτική αναπηρία αδιαμφισβήτητα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο παιδί και 

την οικογένειά του αναφορικά με την εκπαίδευση, τη μελλοντική απασχόληση και την 

προσωπική και κοινωνική ευημερία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής (Rahi & Dezateaux, 

1998). Για αυτούς τους λόγους, το Πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για 

την αποφυγή της Τύφλωσης (WHO Programme for the Prevention of Blindness/PBL) 

δημιούργησε μια τράπεζα δεδομένων το 1978 για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων και για 

τον έλεγχο και την αξιολόγηση αυτών. Έτσι, προέκυψε ένας ανοιχτός φάκελος για κάθε 

χώρα για τη συλλογή, αποθήκευση και διάδοση των δεδομένων της σχετικά με την 

τύφλωση και τη χαμηλή όραση (Watkins, 2001). Ο Π.Ο.Υ. υιοθέτησε από το 1990 και 

έπειτα τους ορισμούς της τύφλωσης και της χαμηλής όρασης της Διεθνούς Ταξινόμησης 

των Ασθενειών (International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems), της 10ης αναθεώρησης (ICD-10) (World Health Organization, 2004) και 

επομένως αναφέρεται με τις κατηγορίες 3, 4 και 5 στην τύφλωση και με τις κατηγορίες 1 

και 2 στη χαμηλή όραση (Watkins, 2001).  

  Στις βάσεις δεδομένων του Π.Ο.Υ. αποκαλύπτεται ένας επιπολασμός της 

τύφλωσης στους ενήλικες στην Ευρώπη που κυμαίνεται από 0.2% στη Γαλλία (1985) έως 

0.7% στο Ηνωμένο Βασίλειο (1991) (Thylefors, Negrel, Pararajasegaram & Dadzie, 1995). 

Η βιβλιογραφία παρέχει πρόσφατα δεδομένα για λίγες ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο αυτές οι 

μελέτες είναι εστιασμένες αποκλειστικά σε ηλικιωμένους (Cedrone, Nucci, Scuderi, Ricci, 

Cerulli & Culasso, 2006). Για παράδειγμα, η δανέζικη μελέτη των Buch, Vinding, La Cour 

& Nielsen (2001) χρησιμοποίησε ως δείγμα συμμετέχοντες 60 έως 80 χρονών. Γενικά, οι 

εκτιμήσεις για τον αριθμό των τυφλών ατόμων παγκοσμίως ποικίλλουν, ενώ τα δεδομένα 
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συσσωρεύονται σταθερά εδώ και πολλές δεκαετίες για να δώσουν κάποια στιγμή μια πιο 

ξεκάθαρη εικόνα (Watkins, 2001). 

Η παρούσα μελέτη, από την άλλη πλευρά, επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην 

οπτική αναπηρία στον παιδικό πληθυσμό και ειδικότερα στη χαμηλή όραση. Η παγκόσμια 

πρωτοβουλία γνωστή ως ‘Όραση 2020: Το δικαίωμα στην όραση’/‘VISION 2020:The 

right to sight’ αποτελεί μια αναγνωρισμένη σύμπραξη ανάμεσα στον Π.Ο.Υ. και τη Διεθνή 

Υπηρεσία για την αποφυγή της Τύφλωσης (International Agency for the Prevention of 

Blindness/IAPB). Ξεκίνησε το 1999 και είχε έναν διπλό στόχο: την εξάλειψη της 

τύφλωσης, που μπορεί να αποφευχθεί, μέχρι το 2020 και την αποφυγή του προβλεπόμενου 

διπλασιασμού της οπτικής αναπηρίας, που μπορεί να αποφευχθεί, μεταξύ των ετών 1990 

και 2020 (World Health Organization, 2007). Ο έλεγχος της τύφλωσης στα παιδιά 

θεωρείται μια υψηλή προτεραιότητα για αυτό το πρόγραμμα του Π.Ο.Υ.(Thylefors, 1998). 

Παρότι στη βιβλιογραφία εντοπίζονται δεδομένα από μελέτες βασισμένες στον πληθυσμό, 

για τον επιπολασμό της τύφλωσης στα παιδιά, δεν υπάρχουν δεδομένα για τον επιπολασμό 

και τις αιτίες της λειτουργικής χαμηλής όρασης (functional low vision) στα παιδιά. Αυτά 

τα δεδομένα, ωστόσο, είναι απαραίτητα για το σχεδιασμό υπηρεσιών χαμηλής όρασης για 

παιδιά (Gilbert & Ellwein,2008).  

Στη μελέτη των Gilbert & Ellwein (2008), παρουσιάστηκαν στοιχεία από 8 μελέτες 

βασισμένες στον πληθυσμό της οπτικής αναπηρίας και των διαθλαστικών λαθών 

(refractive errors) από έξι χώρες (Ινδία, Κίνα, Μαλαισία, Χιλή, Νεπάλ και Ν. Αφρική). Οι 

οχτώ έρευνες χρησιμοποιώντας τους ίδιους ορισμούς, μεθόδους, πρωτόκολλα, διαδικασίες 

για τον έλεγχο της ποιότητας και αναλύσεις δεδομένων, κατέληξαν στο ότι ο γενικός 

επιπολασμός της λειτουργικής χαμηλής όρασης ήταν 1.52 στα 1000 παιδιά και κυμαινόταν 

από 0.65 στα 1000 παιδιά στις αστικές περιοχές της Μαλαισίας έως 2.75 στα 1000 παιδιά 

στην αγροτική Ν. Ινδία. Βρέθηκε, επίσης, ότι η λειτουργική χαμηλή όραση αυξανόταν με 
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την ηλικία και συνδεόταν αντίστροφα με τη γονική εκπαίδευση. Ήταν, δηλαδή, λιγότερο 

πιθανό τα παιδιά να έχουν λειτουργική χαμηλή όραση, αν οι γονείς τους ήταν μορφωμένοι. 

Επιπλέον, ο επιπολασμός συνδεόταν με τα επίπεδα ανάπτυξης της κάθε χώρας, δεδομένου 

ότι ήταν υψηλότερος σε αγροτικές περιοχές και χαμηλότερος σε χώρες με υψηλότερους 

αναπτυξιακούς δείκτες (αστική Κίνα, Μαλαισία), αλλά οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά 

σημαντικές. Οι πιο κοινές αιτίες της χαμηλής όρασης των συμμετεχόντων ήταν οι βλάβες 

του αμφιβληστροειδούς, κυρίως οι δυστροφίες του αμφιβληστροειδούς και η αμβλυωπία. 

Τα πιο καθοριστικά δεδομένα για την παγκόσμια τύφλωση είναι συγκεντρωμένα 

στην αναφορά του Task Force του 1995 (Thylefors, Negrel, Pararajasegaram & Dadzie, 

1995). Σε αυτήν την αναφορά, 229 χώρες ταξινομήθηκαν σε οχτώ οικονομικές περιοχές, 

σε κάθε μία από τις οποίες ανήκαν χώρες με συγκρίσιμα κοινωνικοδημογραφικά 

χαρακτηριστικά. Τα δεδομένα κατηγοριοποιήθηκαν σε πέντε ηλικιακά γκρουπ (Watkins, 

2001). Έτσι, το Task Force για τα παγκόσμια δεδομένα τύφλωσης του Π.Ο.Υ. υπολόγισε 

ότι το 1990, υπήρχαν 37.9 εκατομμύρια τυφλοί παγκοσμίως, δείχνοντας έναν παγκόσμιο 

επιπολασμό της τάξεως του 0.7% (Thylefors, Negrel, Pararajasegaram & Dadzie, 1995).  

Ο Thylefors και οι συνεργάτες του (1995) βρήκαν ότι ο επιπολασμός κυμαινόταν από 

0.3% στις ανεπτυγμένες χώρες έως 1.4% στις αφρικανικές χώρες κάτω από τη Σαχάρα. 

Όσον αφορά τη χαμηλή όραση, τότε, βρέθηκε ότι ο αριθμός των ατόμων με χαμηλή όραση 

εκτιμόταν σε 110 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον ορισμό του ICD-10. Με άλλα λόγια, για 

κάθε τυφλό άτομο υπήρχαν τρία άτομα με χαμηλή όραση. Συνεπώς, το παγκόσμιο 

«βάρος» της οπτικής αναπηρίας (τυφλά άτομα ή με σημαντική απώλεια όρασης) 

υπολογιζόταν σε 148 εκατομμύρια το έτος 1990. 

Ο επιπολασμός της οπτικής αναπηρίας αναμένεται να είναι υψηλότερος στις 

αναπτυσσόμενες χώρες εξαιτίας του χαμηλού επιπέδου υγειονομικών υπηρεσιών σε 

πολλές από αυτές. Σε όλες τις χώρες, πάντως, ο επιπολασμός μεγαλώνει με την ηλικία, 
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ειδικά ανάμεσα σε ανθρώπους άνω των 60 ετών (Oduntan, 2005). Σύμφωνα με τον 

Watkins (2001), τα τρία τέταρτα της παγκόσμιας τύφλωσης εμφανίζονται στην Ασία και 

την Αφρική και το 90% των τυφλών ατόμων ζει στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό 

οφείλεται εν μέρει στα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας ή στις περιβαλλοντικές συνθήκες 

αυτών των χωρών και κυρίως στην έλλειψη πόρων για την αντιμετώπιση της τύφλωσης, 

που μπορεί να αποφευχθεί και να θεραπευτεί. Τουλάχιστον, τα δύο τρίτα και ίσως το 80% 

όλων των περιπτώσεων τύφλωσης μπορεί να αποφευχθεί με πρόληψη ή θεραπεία, αλλά 

εξαιτίας των περιορισμένων πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν συσσωρευτεί εκεί 

πολλά άτομα με τύφλωση, που μπορεί, όμως ,να αποφευχθεί. 

Από την εκτίμηση του 1990 για τον αριθμό των ατόμων με οπτική αναπηρία του 

Π.Ο.Υ. (Thylefors, Negrel, Pararajasegaram & Dadzie, 1995), προέκυψαν τα δεδομένα του 

1996 σύμφωνα με τα οποία, υπήρχαν 45 εκατομμύρια τυφλοί και 135 εκατομμύρια με 

χαμηλή όραση. Στην αναφορά του Π.Ο.Υ. (World Health Organization, 2007) αναφέρεται 

ότι το 2002, περισσότερα από 161 εκατομμύρια άτομα είχαν οπτική αναπηρία (τα 

διαθλαστικά λάθη δεν περιλήφθηκαν σε αυτή τη μέτρηση), από τα οποία 124 εμφάνιζαν 

χαμηλή όραση και 37 εμφάνιζαν τύφλωση.  Τα δεδομένα του 2006, στα οποία για πρώτη 

φορά συμπεριλήφθηκε η οπτική αναπηρία η οφειλόμενη σε μη διορθωμένα διαθλαστικά 

λάθη, αποκαλύπτουν επιπλέον 153 εκατομμύρια άτομα, οπότε ο αριθμός ανέρχεται σε 314 

περίπου εκατομμύρια άτομα με οπτική αναπηρία, είτε εξαιτίας ασθενειών του ματιού είτε 

εξαιτίας μη διορθωμένων διαθλαστικών λαθών. Όπως φαίνεται και από τα νούμερα, ο 

αριθμός των ατόμων με οπτική αναπηρία αυξάνεται όσο περνούν τα χρόνια ως 

αποτέλεσμα της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού και της γήρανσης. Ο Π.Ο.Υ., 

μάλιστα, προέβλεψε ότι ο αριθμός θα έφτανε τα 58 εκατομμύρια τυφλών ατόμων τη 

χρονιά 2010 και τα 75 εκατομμύρια τη χρονιά 2020. Η χαμηλή όραση, σε όλες τις 

εκτιμήσεις, φαίνεται να επηρεάζει τρεις φορές περισσότερο τους ανθρώπους από την 
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τύφλωση. Οι παραπάνω εκτιμήσεις δείχνουν την παγκόσμια έκταση της οπτικής 

αναπηρίας που απ’ ότι φαίνεται διπλασιάζεται μέσα στο διάστημα 1990- 2020 (World 

Health Organization, 2007). 

Σύμφωνα με πιο πρόσφατη μελέτη του 2011 για τα παγκόσμια δεδομένα της 

οπτικής αναπηρίας (Pascolini & Mariotti, 2011), υπολογίστηκε ότι στις έξι περιοχές του 

Π.Ο.Υ. (Αφρική, Αμερική, Νοτιοανατολική Ασία, Ευρώπη, Ανατολική Μεσόγειος και 

Δυτικός Ειρηνικός Ωκεανός) και για τρία ηλικιακά γκρουπ (0-14, 15-49, 50- χρονών), 

υπάρχουν 285 εκατομμύρια άτομα με οπτική αναπηρία, από τα οποία 39 εκατομμύρια 

τυφλοί και 246 εκατομμύρια με χαμηλή όραση: 65% των ατόμων με οπτική αναπηρία και 

82% των τυφλών είναι 50 ετών και άνω. Τα δεδομένα αυτής της μελέτης, ωστόσο, πρέπει 

να τα λάβουμε υπόψη με προσοχή, καθώς τα λάθη στις εκτιμήσεις των περιοχών 

προέρχονται από αβεβαιότητες στις μελέτες, οι οποίες είναι για το γκρουπ 50 ετών και άνω 

γύρω στο 10%, ενώ για τα υπόλοιπα γκρουπ στο 20%.  

Οι αιτίες της οπτικής αναπηρίας, όπως και το μέγεθός της, αλλάζουν με την πάροδο 

του χρόνου και πλέον, στο γενικό πληθυσμό παγκοσμίως κυριαρχούν τα μη διορθωμένα 

διαθλαστικά λάθη (43%) και ο καταρράκτης (33%). Άλλες αιτίες είναι το γλαύκωμα (2%), 

η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας που συνδέεται με τη γήρανση (2%), η διαβητική 

ρετινοπάθεια (1%), το τράχωμα (1%) και οι αδιαφάνειες του κερατοειδούς (1%). Το 18% 

περίπου των αιτιών δεν έχει καθοριστεί ακόμη. Οι αιτίες της τύφλωσης είναι ο 

καταρράκτης (51%), το γλαύκωμα (8%),η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (5%), η παιδική 

τύφλωση και οι αδιαφάνειες του κερατοειδούς (4%), τα διαθλαστικά λάθη και το τράχωμα 

(3%) και η διαβητική ρετινοπάθεια (1%). Το 21% των αιτιών δεν έχει καθοριστεί και εδώ 

(Pascolini & Mariotti, 2011͘  WHO, 2017a). 
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Η οπτική αναπηρία δεν διανέμεται ισάξια ανάμεσα στα ηλικιακά γκρουπ, καθώς το 

82% όλων των τυφλών ατόμων είναι 50 ετών και άνω. Παρόλο που ο επιπολασμός της 

τύφλωσης στα παιδιά είναι 10 φορές χαμηλότερος από ότι στους ενήλικες, η παιδική 

τύφλωση καθιστά μια υψηλή προτεραιότητα λόγω του προσδοκώμενου αριθμού ετών που 

το παιδί θα ζει ως τυφλό. Σχεδόν οι μισές περιπτώσεις τύφλωσης από το υπολογισμένο 1.4 

εκατομμύριο παιδιών θα μπορούσαν να αποφευχθούν (Gilbert & Awan, 2003͘ World 

Health Organization, 2007). Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών με χαμηλή όραση και τύφλωση 

ζει στις αναπτυσσόμενες χώρες (Oduntan, 2005 ͘ Gilbert & Awan, 2003). Και 

συγκεκριμένα, τα περισσότερα τυφλά παιδιά ζουν στην Ασία (Foster & Gilbert, 1992͘). 

Έχει υπολογιστεί ότι ο επιπολασμός και το μέγεθος της παιδικής τύφλωσης κυμαίνεται 

από 0.3/1000 παιδιά ηλικίας 0-15 ετών στις πλουσιότερες χώρες έως 1.5/1000 παιδιά στις 

φτωχότερες κοινωνίες. Τα παιδιά με χαμηλή όραση εκτιμάται ότι είναι διπλάσια ενώ 

500.000 παιδιά γίνονται τυφλά κάθε χρόνο και κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες  

(Gilbert &Awan, 2003͘ World Health Organization, 2007). Επιπλέον, τα τυφλά παιδιά 

εμφανίζουν υψηλά ποσοστά θνησιμότητας (Gilbert & Awan, 2003͘).Οι αιτίες και ο 

επιπολασμός της παιδικής τύφλωσης ποικίλλουν σημαντικά από τη μία περιοχή στην άλλη 

και επηρεάζονται από κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες της περιοχής (Gilbert & Foster, 

2001͘ Oduntan, 2005).  

Οι αιτίες της τύφλωσης στον παιδικό πληθυσμό είναι ο εγγενής καταρράκτης 

(Thylefors, 1998), ο εγγενής νυσταγμός, η αμαύρωση Leber’s, η μελαχρωστική 

αμφιβληστροειδοπάθεια, το σύνδρομο Usher, ο αλβινισμός, το εγγενές γλαύκωμα, ο 

μικροοφθαλμός, ο ανοφθαλμός, η ανιριδία κ.τ.λ. Γενικά, εγγενείς, ενδομήτριες και 

περιγενετικές συνθήκες προκαλούν την παιδική τύφλωση παγκοσμίως (Oduntan, 2005). 

Πιο συγκεκριμένα, σε μελέτη των Rahi & Dezateaux (2001) ο κίνδυνος εμφάνισης 

εγγενούς, παιδικού καταρράκτη αυξανόταν από 2.29 στα 10.000 παιδιά σε ηλικία 1 έτους  
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σε 2.93 στα 10.000 παιδιά σε ηλικία 5 ετών και γινόταν 3.19 στα 10.000 παιδιά σε ηλικία 

15 ετών. Ο κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος για αμφοτερόπλερη ασθένεια και δεν εντοπίστηκαν 

διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι σχεδόν 3 στα 10.000 

νεογέννητα παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο θα διαγνωστούν με καταρράκτη στα 

πρώτα τους γενέθλια. Ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα αν σκεφτεί κανείς ότι ο καταρράκτης 

στην παιδική ηλικία επιφέρει νοσηρότητα για όλη τη διάρκεια της ζωής. Η παιδική 

τύφλωση που απορρέει από γενετικά καθορισμένες ασθένειες επιβάλλει ένα «βάρος» στην 

υγεία και την εκπαίδευση της κοινωνίας (Jay, 1987). 

Οι αιτίες της τύφλωσης στα παιδιά αλλάζουν με το χρόνο. Για παράδειγμα, τα 

σημάδια/ουλές του κερατοειδούς χιτώνα (corneal scarring) εξαιτίας της ιλαράς και της 

έλλειψης βιταμίνης Α, έχουν μειωθεί σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και το ποσοστό 

του καταρράκτη έχει αυξηθεί. Η αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας (retinopathy of 

prematurity) αποτελεί μια αναδυόμενη αιτία σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της 

ανατολικής Ευρώπης και θα αποτελέσει σημαντική αιτία στην Ασία την επόμενη δεκαετία. 

Τα διαθλαστικά λάθη, και πιο συγκεκριμένα η μυωπία, εμφανίζουν αυξητικές τάσεις στα 

παιδιά σχολικής ηλικίας, ιδίως στη ΝΑ Ασία (World Health Organization, 2007). 

Αναφορικά με τη χαμηλή όραση στα παιδιά, οι πιο κοινές αιτίες είναι ο αλβινισμός 

(13.6%), οι δυστροφίες του αμφιβληστροειδούς χιτώνα (tapetoretinal dystrophies) 

(13.6%), ο εγγενής καταρράκτης (10.4%), ο εγγενής νυσταγμός (8.1%), η ατροφία του 

οπτικού νεύρου (7.9%) και η εγγενής αμαύρωση Leber (7.2%) (Meire, 1998 όπως 

αναφέρεται στο Gompel, 2005). Επειδή τα παιδιά παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές ως 

προς την αιτιολογία των οφθαλμικών προβλημάτων και τη λειτουργική όραση από τους 

ενήλικες, δεν είναι δυνατόν να συγκριθούν μεταξύ τους ως προς την αναγνωστική τους 

συμπεριφορά (Gompel, 2005), όπως θα αναφερθεί και στα παρακάτω κεφάλαια της 

εργασίας. 
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Από τις προαναφερόμενες αιτίες της οπτικής αναπηρίας, ο καταρράκτης πλήττει 

τόσο τους νέους όσο και τους ηλικιωμένους (Mason & McCall, 2005). Tο τράχωμα και η 

ογκοκερκίαση ή τύφλωση του ποταμού (river blindness) εμφανίζονται κατά κύριο λόγο 

στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι 

περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Σε βιομηχανικές και μεσαίου εισοδήματος χώρες, οι πιθανοί 

κίνδυνοι για την όραση είναι άλλοι: η διαβητική ρετινοπάθεια, για παράδειγμα, έχει 

προστεθεί στη λίστα των προτεραιοτήτων του Π.Ο.Υ., ενώ το γλαύκωμα παραμένει στην 

ατζέντα της δημόσιας υγείας εξαιτίας των δυσκολιών στην πρώιμη διάγνωσή του και της 

ανάγκης μιας δια βίου θεραπείας. Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (macular degeneration) 

που συνδέεται με τη γήρανση κατατάσσεται τρίτη στις παγκόσμιες αιτίες της οπτικής 

αναπηρίας. Είναι ουσιαστικά η βασική αιτία της οπτικής ανεπάρκειας στις βιομηχανικές 

χώρες. Μια σημαντική αναδυόμενη αιτία της οπτικής αναπηρίας είναι τα διαθλαστικά 

λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Αυτά περιλαμβάνουν τη μυωπία, την υπερμετρωπία, τον 

αστιγματισμό και την πρεσβυωπία. Η διόρθωση αυτών των λαθών, αν και είναι 

οικονομικά αποδοτική και συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη και ποιότητα της ζωής, 

τα άτομα που υποφέρουν από αυτά δεν προχωρούν σε παρεμβάσεις (WHO, 2017a).  

Οι μορφές της παιδικής τύφλωσης ποικίλλουν ανάλογα με την προσβασιμότητα 

των προσιτών υπηρεσιών υγείας καθώς και με κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες. Μία 

βασική αιτία της παιδικής τύφλωσης σε μία χώρα μπορεί να είναι επουσιώδης σε μία άλλη, 

και ακόμη και μέσα σε μια δεκαετία οι αιτίες της παιδικής τύφλωσης μπορεί να αλλάξουν 

δραματικά μέσα στην ίδια χώρα. Ο προσδιορισμός του προβλήματος είναι απαραίτητος για 

να εκτιμηθεί το μέγεθός του σε διάφορα μέρη του κόσμου. Αφού συλλεχθούν αυτές οι 

πληροφορίες, θα αναπτυχθούν οι απαραίτητες στρατηγικές ελέγχου για να μειωθεί η 

συχνότητα της παιδικής τύφλωσης διαμέσου προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων 

(Foster & Gilbert, 1992).  
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Εν κατακλείδι, η γνώση του μεγέθους και των αιτιών της παιδικής οπτικής 

αναπηρίας είναι σημαντική για το σχεδιασμό, την παροχή και την αξιολόγηση των 

υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγείας των παιδιών που εμφανίζουν προβλήματα όρασης. 

Αυτές οι πληροφορίες είναι εξίσου απαραίτητες για τη μείωση της οπτικής αναπηρίας στον 

πληθυσμό (Rahi & Dezateaux, 1998). Σε αρκετές χώρες με υψηλό ποσοστό θνησιμότητας 

σε παιδιά ηλικίας μικρότερης από 5 ετών (της τάξεως των 50 στις 1000 γεννήσεις) 

γίνονται τόσο διεθνείς όσο και εθνικές συστηματικές προσπάθειες για τον έλεγχο της 

τύφλωσης (Gilbert & Awan, 2003͘). 
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Κεφάλαιο 2. Εννοιολογική Οριοθέτηση των ορισμών της μελέτης- 

Μια εισαγωγή στους όρους 
 

Ύστερα από την παράθεση των στοιχείων για τα παγκόσμια δεδομένα της οπτικής 

αναπηρίας κρίνεται σημαντικό να αποσαφηνιστούν στο σημείο αυτό, οι ορισμοί της εν 

λόγω εργασίας. Επομένως, στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί η οριοθέτηση των βασικών 

όρων που θα χρησιμοποιηθούν κατά κόρον στο κύριο σώμα της μελέτης. Καταρχήν, 

διαπιστώθηκε από τη μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας ότι ο ορισμός της οπτικής 

αναπηρίας ποικίλλει ανάμεσα στους διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και στις 

διαφορετικές χώρες (Fellenius, 1999). Στο χώρο της ιατρικής και της νομοθεσίας, το 

ενδιαφέρον εστιάζεται στις οπτικές λειτουργίες, την οπτική οξύτητα, το οπτικό πεδίο και 

τις μετρήσιμες αξίες τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί συνήθως χρησιμοποιούν  πιο ποιοτικούς 

ορισμούς της οπτικής ικανότητας, όπως η λειτουργική όραση. Για παράδειγμα, στην 

εισαγωγή του βιβλίου των Mason & McCall (2005), αναφέρεται ότι ο γενικευμένος όρος 

«άτομο με πρόβλημα όρασης» αφορά στο συνεχές της απώλειας όρασης. Αν είναι 

απαραίτητο να γίνει κάποια διάκριση, τότε ο όρος «τυφλός»  χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει παιδιά που βασίζονται κυρίως σε απτικές μεθόδους μάθησης ως προς την 

εκπαίδευσή τους, ενώ ο όρος  «μειωμένη όραση» προσδιορίζει παιδιά που διδάσκονται 

μέσω μεθόδων που στηρίζονται στην όραση.  

Η μέτρηση της όρασης ενός παιδιού μάς αποκαλύπτει μόνο εν μέρει πώς βλέπει το 

παιδί. Για την εκπαίδευση και τη σχολική επίδοσή του, ο κρίσιμος παράγοντας είναι το 

πώς χρησιμοποιεί την όρασή του εντός και εκτός της τάξης (Mason, 2005b). Αυτό που 

ονομάζεται  λειτουργική όραση, λοιπόν, αναφέρεται στο πώς τα παιδιά χρησιμοποιούν την 

όρασή τους σε πραγματικά πλαίσια και ενδιαφέρει πολύ περισσότερο τους δασκάλους, οι 

οποίοι προβληματίζονται για το πόσο καλά ένα παιδί αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του 

τυπικού σχολικού περιβάλλοντος (Webster & Roe, 1998). Ο δάσκαλος των παιδιών με 
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οπτική αναπηρία διεξάγει συνήθως την λειτουργική αξιολόγηση, μια αξιολόγηση της 

λειτουργικής όρασης,  συγκεντρώνοντας πληροφορίες τόσο από το ίδιο το παιδί όσο και 

από διάφορους ανθρώπους και επισημαίνει περιοχές που χρειάζονται προσοχή και 

απαιτούν την υιοθέτηση νέων στρατηγικών. Διερευνά τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες 

του παιδιού ως προς τον τρόπο που χρησιμοποιεί την όρασή του και σημειώνει, για 

παράδειγμα, τις προτιμήσεις του ως προς τα επίπεδα φωτισμού, το μέγεθος των 

τυπωμένων χαρακτήρων, το κόντραστ, την ικανότητά του σε πρακτικές δραστηριότητες, 

την ταχύτητα εργασίας του, την ικανότητά του να χρησιμοποιεί τα βοηθήματα μειωμένης 

όρασης που έχουν υποδειχθεί κ.ά. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει, επίσης, πληροφορίες για 

τις «οπτικές» αντιληπτικές δεξιότητες του μαθητή και τις περιβαλλοντικές συνθήκες 

εργασίας του, αλλά και συστάσεις για πιθανές τροποποιήσεις που θα διευκολύνουν την 

πρόσβαση στο πρόγραμμα σπουδών (Mason, 2005b). Όλα αυτά αποτελούν ουσιαστικά 

κομμάτι του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΕΠ) των μαθητών (Arter, 

Mason, McCall, McLinden & Stone,1999͘  Mason, 2005a). Τα εξατομικευμένα 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα εστιάζουν σε άμεσες συνθήκες της διδασκαλίας και του 

μαθησιακού περιβάλλοντος. Μπορεί να καταρτίζονται για τον μαθητή έχοντας εφαρμογή 

σε όλες τις περιοχές του προγράμματος σπουδών ή μπορεί να αντανακλούν συγκεκριμένες 

απαιτήσεις (Webster & Roe, 1998).  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ταξινόμησης της οπτικής αναπηρίας αλλά οι δάσκαλοι 

χρειάζεται να κατανοούν κυρίως τις εκπαιδευτικές επιπτώσεις για το παιδί. Το παιδί μπορεί 

να δυσκολεύεται να διαβάσει τις σημειώσεις στον πίνακα ή να σκανάρει γρήγορα 

πληροφορίες. Επίσης, ενδέχεται να αντιλαμβάνεται διαστρεβλωμένα το βάθος, τα 

χρώματα και γενικά να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε αυτό που βλέπει και σε αυτό που 

αντιλαμβάνεται. Παρατηρούνται, επιπλέον, αδυναμίες στην διατήρηση και αλλαγή της 

εστίασης σε κοντινές και μακρινές αποστάσεις  και μια γενικότερη οπτική ταλαιπωρία και 
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κούραση. Ωστόσο, δε μπορούμε να γενικεύσουμε αυτές τις επιπτώσεις, καθώς μαθητές με 

όμοια οπτική κατάσταση και καταγεγραμμένα επίπεδα οπτικής οξύτητας παρουσιάζουν 

διαφορετικές σε μεγάλο βαθμό ανάγκες (Arter, Mason, McCall, McLinden & Stone,1999). 

Ο νομικός ορισμός της χαμηλής ή μερικής όρασης διαφέρει από χώρα σε χώρα. 

Στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να ορίζει ποια άτομα έχουν χαμηλή 

ή μερική όραση. Στη Βρετανία, δε, ο όρος αναφέρεται σε τιμές οπτικής οξύτητας, όπως 

αυτή μετριέται με το Διάγραμμα Snellen, μεταξύ 3/60 και 6/60 (Webster & Roe, 1998). 

Γενικά, οι ορισμοί του Π.Ο.Υ. (Πίνακας 1) είναι σε μεγάλο βαθμό αποδεκτοί (Mason, 

2005b). Σύμφωνα με αυτούς, ένα άτομο με χαμηλή όραση έχει βλάβη στην οπτική 

λειτουργία, ακόμη και μετά από θεραπεία ή/και διαθλαστική διόρθωση, και έχει μια 

οπτική οξύτητα μικρότερη από 6/18 έως αντίληψη του φωτός (3/60), ή ένα οπτικό πεδίο 

μικρότερο από 10 ͦ από το σημείο της προσαρμογής και που χρησιμοποιεί ή μπορεί να 

χρησιμοποιήσει την όρασή του για το σχεδιασμό ή την εκτέλεση ενός έργου για το οποίο η 

όραση είναι απαραίτητη (WHO, 2017a). 

Οπτική οξύτητα Κατάταξη Π.Ο.Υ. 

6/6 έως 6/18 Φυσιολογική όραση 

<6/18 έως  >3/60  

(χειρότερα από 6/18, αλλά καλύτερα ή ίσα με 3/60) 

Μειωμένη όραση 

<3/60 Τύφλωση 

Πίνακας 1. Κατάταξη οπτικής οξύτητας ( Mason & McCall, 2005) 

 

Αυτός ο όρος ερμηνεύεται διαφορετικά για εκπαιδευτικά πλαίσια, όπου αφορά τα 

άτομα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την όρασή τους για να ολοκληρώσουν 

εκπαιδευτικά έργα, αλλά των οποίων η μάθηση και επιτυχία θα εμποδιστεί αν δε γίνουν 

κάποιες τροποποιήσεις στις διδακτικές μεθόδους και τα υλικά και προσαρμογές στο 

μαθησιακό περιβάλλον. Παρόλο που στο σχολικό πλαίσιο τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν 

την όρασή τους σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις από αυτές των κλινικών μετρήσεων, 
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μια οπτική οξύτητα, κατά Snellen, μεταξύ 6/18 και 6/60 θεωρείται τυπικά χαμηλή/μερική 

όραση. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη κι ένα παιδί με οπτική οξύτητα 6/18 μπορεί να 

παρακολουθήσει τα πρώτα χρόνια του δημοτικού σχολείου επιτυχώς σε ένα τυπικό 

σχολείο, αλλά δεσμεύεται νομικά να απαιτήσει κάποιες ειδικές μεθόδους, εξοπλισμό ή 

προσαρμογές, καθώς το πρόγραμμα σπουδών εντατικοποιείται. Γενικά, οι εκπαιδευτικές 

ανάγκες των παιδιών με οπτική αναπηρία γίνονται αντιληπτές ως ρευστές και 

διαδραστικές, παρά ως σταθερές και εξαρτώνται από τη φύση των στόχων που 

αναλαμβάνουν στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον (Webster & Roe, 1998). 

Για νομικούς και ιατρικούς σκοπούς και σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., τύφλωση υπάρχει 

όταν  η οπτική οξύτητα στο καλύτερο μάτι, ύστερα από διόρθωση, δεν ξεπερνά τα 3/60, με 

τη χρήση φακών ή γυαλιών. Στην Ελλάδα, ο ορισμός της έννοιας «τυφλός» απαντάται στο 

άρθρο 1 του Ν. 958/1979 (ΦΕΚ Α’191) στο οποίο ορίζεται ότι: «Τυφλός, κατά την έννοια 

του παρόντος νόμου, νοείται παν πρόσωπον, το οποίον στερείται παντελώς και της 

αντιλήψεως του φωτός ή του οποίου η οπτική οξύτης είναι μικροτέρα του ενός εικοστού 

(1/20) της φυσιολογικής τοιαύτης». Εφόσον ο ορισμός της τύφλωσης στις νομοθεσίες των 

διαφόρων χωρών δεν αναφέρει τίποτα για την κοντινή όραση, δεν είναι κατάλληλος για να 

δώσει σε κάποιο παιδί το δικαίωμα να απολαμβάνει υπηρεσίες ειδικής αγωγής. Για το 

λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί νόμοι των περισσότερων πολιτειών στην Αμερική έχουν 

συμφωνήσει και ελέγχουν αν τα παιδιά πληρούν τις προϋποθέσεις για την παροχή ειδικών 

υπηρεσιών περισσότερο ανάλογα με τη λειτουργική τους όραση και όχι βάσει του 

αριθμητικού ορισμού (Bishop, 2004). Στα πλαίσια της εκπαίδευσης, λοιπόν, τα άτομα 

θεωρούνται «τυφλά» όταν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν μη οπτικά μέσα για να 

έχουν πρόσβαση στο σχολικό πρόγραμμα. Κατά κύριο λόγο, τα «εκπαιδευτικώς τυφλά» 

άτομα θα στηριχθούν σε απτικές και ακουστικές πληροφορίες για να μάθουν και είναι 

επίσης πιθανό να είναι χρήστες της Braille. Οι μαθητές αυτοί δε μπορούν να διαβάσουν 
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έντυπα εγχειρίδια κανενός μεγέθους και θα γίνουν απτικοί ή ακουστικοί σπουδαστές 

(Bishop, 2004). Ωστόσο, το 80% αυτών των παιδιών, μπορεί να έχουν κάποια 

υπολειπόμενη όραση ή αντίληψη του φωτός, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να 

βοηθηθούν στον προσανατολισμό τους, να αποφύγουν τα εμπόδια και να ερμηνεύσουν το 

περιβάλλον (Webster & Roe, 1998).  

Η οπτική λειτουργία, σύμφωνα με την Διεθνή Ταξινόμηση των Ασθενειών 

(International Classification of Diseases, ICD-10), κατατάσσεται σε τέσσερις μεγάλες 

κατηγορίες: 

• Την φυσιολογική όραση 

• Την ήπια οπτική αναπηρία 

• Την σοβαρή οπτική αναπηρία 

• Την τύφλωση 

Η δεύτερη και τρίτη κατηγορία ομαδοποιούνται κάτω από τον όρο «χαμηλή όραση». Η 

χαμηλή όραση και η τύφλωση αντιπροσωπεύουν την οπτική αναπηρία (WHO,2017b). 

Τα διαθλαστικά λάθη, που όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο δικαιολογούν 

το 43% των περιπτώσεων οπτικής αναπηρίας παγκοσμίως, περιλαμβάνουν:  

• τη μυωπία (η δυσκολία του ατόμου να δει απομακρυσμένα αντικείμενα καθαρά),  

• την υπερμετρωπία (η δυσκολία του ατόμου να δει κοντινά αντικείμενα καθαρά),  

• τον αστιγματισμό (η διαστρεβλωμένη όραση εξαιτίας ανωμαλίας του κερατοειδούς 

χιτώνα, το κάλυμμα του βολβού του ματιού) και  

• την πρεσβυωπία (η δυσκολία του ατόμου να διαβάσει ή να δει κάτι που βρίσκεται 

σε απόσταση ενός χεριού), η οποία συνδέεται με τη γήρανση (WHO, 2017c).   
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Η όραση των περισσότερων παιδιών με διαθλαστικές ανωμαλίες μπορεί να διορθωθεί 

και να καταστεί φυσιολογική. Το παιδί θα έχει πρόβλημα μόνο αν δε φορά τα γυαλιά που 

του χορήγησε ο γιατρός και θα θεωρείται ότι έχει πρόβλημα όρασης μόνον εφόσον η 

διορθωμένη βέλτιστη όρασή του απέχει σημαντικά από τα φυσιολογικά όρια της κοντινής 

και μακρινής όρασης (Mason & McCall, 2005). 

Η οπτική λειτουργία που συνηθέστερα μετριέται είναι η οξύτητα σε απόσταση. 

Παρ’ όλα αυτά, κι άλλες οπτικές λειτουργίες όπως τα οπτικά πεδία, η ευαισθησία στην 

αντίθεση, η χρωματική αντίληψη (colour vision) -η ικανότητα ενός οργανισμού να 

διακρίνει τα αντικείμενα με βάση το μήκος κύματος του φωτός που αντανακλούν, 

εκπέμπουν και μεταδίδουν- και η διόφθαλμη όραση (binocularity) είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές στη γενική λειτουργική αξιολόγηση (Rahi & Dezateaux, 1998). Η οπτική 

οξύτητα, αν και αντιπροσωπεύει μόνο έναν οπτικό παράγοντα, και μάλιστα όχι τον πιο 

σαφή, αποτελεί τη βάση για την κατηγοριοποίηση των ατόμων με οπτική αναπηρία 

(Webster& Roe, 1998) αλλά και έναν από τους προβλεπτικούς παράγοντες για την επιλογή 

των αναγνωστικών μέσων και των αναγνωστικών συσκευών (Fellenius, 1999). Η οπτική 

οξύτητα είναι δύσκολο να μετρηθεί σε νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας όπως και σε 

παιδιά με πρόσθετες αναπηρίες (Rahi & Dezateaux, 1998). Συνήθως, η αξιολόγηση, τότε, 

γίνεται με τη χρήση ψυχοφυσικών τεστ που στηρίζονται σε προτιμώμενες οπτικές τεχνικές 

και ηλεκτροφυσιολογικά τεστ. Τα αποτελέσματα αυτών δεν είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους 

και οι μέθοδοι είναι διαφορετικές από αυτές που χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερα παιδιά.  

Επιπλέον, εκτός από την καθαρή όραση σε απόσταση, μπορεί να επηρεαστούν είτε 

η περιφερειακή όραση, είτε η κεντρική, είτε το οπτικό πεδίο. Το μάτι έχει δύο χωριστές 

οπτικές ικανότητες, την κεντρική όραση και την περιφερειακή όραση ενώ υπεύθυνα για τη 

λειτουργία τους είναι τα διάφορα τμήματα του αμφιβληστροειδούς χιτώνα. Όταν το μάτι 

κοιτάζει ένα αντικείμενο, αυτό γίνεται ορατό από τον οπτικό άξονα, στο ένα άκρο του 
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οποίου βρίσκεται το αντικείμενο και στο άλλο η ωχρά κηλίδα. Το κεντρικό τμήμα αυτής, 

το βοθρίο, ευθύνεται για την πιο οξεία όραση και αποτελείται από κωνία. Εξαιτίας αυτών 

των κωνίων, το άτομο είναι σε θέση να διακρίνει λεπτομέρειες και χρώματα και αυτό το 

είδος της όρασης χρησιμοποιείται στο διάβασμα. Όσον αφορά το υπόλοιπο πεδίο της 

ωχράς κηλίδας, αυτό περιλαμβάνει ραβδία που είναι ευαίσθητα σε χαμηλά επίπεδα 

φωτισμού και παρέχουν πληροφορίες για το τι υπάρχει στην περιφέρεια της όρασης. Ως 

προς αυτό που ονομάζεται «οπτικό πεδίο», ας επισημανθεί ότι το κάθε μάτι έχει ένα οπτικό 

πεδίο και όταν το άτομο ανοίγει τα δύο του μάτια, τα δύο πεδία αλληλεπικαλύπτονται 

προσφέροντας διόφθαλμη όραση (Mason, 2005a). Η απώλεια της καθαρής όρασης 

επηρεάζει αρνητικά την λεπτή διάκριση που απαιτείται σε πολλές καθημερινές 

δραστηριότητες της σχολικής τάξης. Οι απώλειες της περιφερειακής όρασης, αντίθετα, 

οδηγούν σε αδεξιότητα στην κινητικότητα και δυσκολίες να διαχειρίζονται τα έπιπλα και 

τα βήματά τους, ενώ η κεντρική όρασή τους  μπορεί να είναι τυπική. Η όραση σε τούνελ 

επηρεάζει δραστηριότητες όπως το σκανάρισμα των κειμένων, των χαρτών ή των 

διαγραμμάτων. Οι σύνθετες οπτικές καταστάσεις επηρεάζουν ένα συνδυασμό παραγόντων 

και τα άτομα μαθαίνουν μέσω της εμπειρίας σε ποια έργα τα πηγαίνουν καλύτερα κάτω 

από διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες (Webster & Roe, 1998).  

Η κοντινή οπτική οξύτητα ή οξύτητα της κοντινής όρασης χρησιμοποιείται στην 

ανάγνωση, τη γραφή και άλλου είδους στενή εργασία. Η εξέτασή της συνήθως 

περιλαμβάνει την ανάγνωση στοιχείων σε διαφορετικά μεγέθη εκτύπωσης. Παρέχει πολύ 

σημαντικές πληροφορίες καθώς αποτελεί έναν οδηγό για το μέγεθος της εκτύπωσης που ο 

μαθητής μπορεί να διαβάσει σε ιδανικές συνθήκες φωτισμού χωρίς τη χρήση συσκευής 

χαμηλής όρασης. Κρίνεται απαραίτητο οι μαθητές να εκφράζουν τις επιλογές τους για το 

μέγεθος και το είδος  της γραμματοσειράς που προτιμούν (Arter, Mason, McCall, 

McLinden & Stone, 1999).  
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Αναφορικά με τις συσκευές χαμηλής όρασης, αυτές περιλαμβάνουν γυαλιά 

οράσεως, εύχρηστα τηλεσκόπια, κιάλια, μεγεθυντές με βάση ή χειρός, φωτισμένοι 

μεγεθυντές και μεγεθυντές με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) (Arter, Mason, 

McCall, McLinden & Stone,1999). Είναι απαραίτητο να συσταθεί μια ομάδα που θα 

περιλαμβάνει έναν οπτομέτρη, ένα δάσκαλο για παιδιά με οπτική αναπηρία, έναν ειδικό 

αποκατάστασης και τους γονείς του παιδιού και απ’ αυτή τη συνεργασία και με το παιδί θα 

καταλήξουν στις κατάλληλες συσκευές για τις ατομικές ανάγκες των παιδιών. Για πολλά 

παιδιά η χρήση της συσκευής μειωμένης όρασης θα αποβεί ωφέλιμη ενώ άλλα παιδιά θα 

βοηθηθούν σε περιορισμένο βαθμό, καθώς δεν υπάρχει μία και ενιαία λύση για όλους και 

οι ανάγκες όρασης των παιδιών ποικίλλουν (Benett, 2005). Ας τονιστεί, επίσης, ότι ύστερα 

από τη χορήγηση της συσκευής στο μαθητή, θα πρέπει να του δοθεί χρόνος να εξοικειωθεί 

με αυτήν, μιας και η αυξανόμενη χρήση της θα οδηγήσει σε περισσότερη ανεξαρτησία. Οι 

χρήστες συχνά είναι απρόθυμοι, αλλά τότε οι γονείς και οι δάσκαλοι θα πρέπει να 

χειριστούν με ευαισθησία και ενθάρρυνση την κατάσταση, ώστε βαθμιαία το παιδί να 

αποδεχτεί τη χρήση των συσκευών (Arter, Mason, McCall, McLinden & Stone,1999). 

Ένας από τους βασικούς όρους της παρούσας μελέτης που δεν επεξηγήθηκε 

ακόμη, είναι η «αναγνωστική ικανότητα». Η «αναγνωστική ικανότητα», σύμφωνα με τον 

Πόρποδα (2002), μπορεί να προσδιοριστεί από το επίπεδο λειτουργίας της 

αποκωδικοποίησης και της ικανότητας κατανόησης του προφορικού λόγου. Για την 

«ανάγνωση» έχουν προταθεί πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά από όλες 

προκύπτει ένα συμπέρασμα: 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. Για την ολοκληρωμένη 

διεκπεραίωση της ανάγνωσης απαιτούνται δύο βασικές, ανεξάρτητες αλλά και 

αλληλοσχετιζόμενες γνωστικές λειτουργίες, η αποκωδικοποίηση και η κατανόηση. Η 
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πρώτη περιλαμβάνει την αναγνώριση των γραπτών συμβόλων που αποτελούν το γραπτό 

κώδικα, καθώς και τη μετάφρασή τους σε φωνολογική παράσταση. Αυτό ισχύει τόσο για 

τις λέξεις όσο και για τις ψευδολέξεις, δομημένα σύνολα γραμμάτων που μοιάζουν με 

λέξεις αλλά δεν είναι διότι δε φέρουν σημασιολογικό περιεχόμενο. Όσον αφορά την 

κατανόηση, για αυτήν απαιτείται η πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη και η ανάσυρση 

της σημασίας της λέξης. Επομένως, η διαδικασία έχει ως εξής: όταν ένας μαθητής που ήδη 

γνωρίζει από τον προφορικό λόγο τη σημασία κάποιας λέξης, αποκωδικοποιεί την 

αντίστοιχη γραπτή λέξη (αναγνωρίζει οπτικά και μεταφράζει φωνολογικά), τότε 

επιτυγχάνεται και η κατανόηση της σημασίας της γραπτής λέξης. Συνεπώς, η ανάγνωση θα 

μπορούσε να θεωρηθεί το γινόμενο των δύο αυτών λειτουργιών και να αναπαρασταθεί ως 

εξής  (Πίνακας 2) (Πόρποδας,2002): 

 

                   Αποκωδικοποίηση × Κατανόηση = Ανάγνωση 

Πίνακας 2. Η ανάγνωση (Πόρποδας, 2002) 

 

Ειπώθηκε παραπάνω ότι η ανάσυρση της έννοιας, κατά την ανάγνωση της λέξης, 

καθίσταται δυνατή χάρη στην αναγνώριση της φωνολογικής δομής της λέξης. Αυτό 

πολλές φορές φαντάζει δύσκολο για τους μαθητές, καθώς μοιάζουν να μη μπορούν να 

συνταιριάξουν τη γραφημική αναπαράσταση της λέξης με την αντίστοιχη φωνολογική 

δομή της. Η φωνολογική επίγνωση αφορά στην απόκτηση αυτής της επίγνωσης και του 

χειρισμού των βασικών δομικών στοιχείων της λέξης, όπως είναι τα φωνήματα. Η 

φωνολογική επίγνωση χαρακτηρίζεται από διαφορετικά επίπεδα: τη φωνημική επίγνωση 

και τη συλλαβική επίγνωση. Η ορθογραφία, δε, αναφέρεται στις βασικές αρχές που 

διέπουν την αντιστοιχία των ήχων της ομιλούμενης γλώσσας με τα γράμματα του 

αλφαβήτου. Κατά την ορθογραφική λειτουργία, απαιτείται η ανάκληση των πληροφοριών 
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από τη μνήμη και επομένως, του εννοιολογικού τους περιεχομένου και της ιστορικής 

γραφής τους (Πόρποδας, 2002). 

Τέλος, ένας όρος που χρησιμοποιείται κατά κόρον στο σώμα της εργασίας και 

αφιερώνεται σε αυτόν ένα ολόκληρο κεφάλαιο είναι «ο εγγραμματισμός». Στην εργασία 

υιοθετείται μια ευρεία οριοθέτηση του όρου, στην οποία περικλείονται τρεις βασικές ιδέες. 

Πρώτον, οι δεξιότητες αναδυόμενου εγγραμματισμού που αφορούν τις πρώτες 

προσπάθειες των παιδιών να νοηματοδοτήσουν την ανάγνωση και τη γραφή. Δεύτερον, οι 

δεξιότητες ακαδημαϊκού εγγραμματισμού, δηλαδή, οι βασικές δεξιότητες ανάγνωσης και 

γραφής που διδάσκονται με ένα συμβατικό μέσο κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων. 

Τρίτον, οι δεξιότητες λειτουργικού εγγραμματισμού που σχετίζονται με την εφαρμογή των 

δεξιοτήτων και τη χρήση εργαλείων για την ολοκλήρωση καθημερινών έργων στο σπίτι, 

την εργασία, την κοινωνία (Koenig, 1992 όπως αναφέρεται στο Koenig & Holbrook, 

2000a). Ο «συμβατικός/ ακαδημαϊκός εγγραμματισμός» περιλαμβάνει την ανάγνωση και 

την γραφή σε έντυπη ή Braille μορφή και ξεκινάει από το νηπιαγωγείο και συνεχίζει κατά 

τη διάρκεια των σχολικών χρόνων, ενώ ο «λειτουργικός εγγραμματισμός» εστιάζει στις 

δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής που απαιτούνται για την ανεξάρτητη διαβίωση του 

ατόμου (Koenig & Holbrook, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Κεφάλαιο 3. Τεστ όρασης 
 

Η συνδυαστική χρήση της νευροαπεικόνισης και των ηλεκτροφυσιολογικών τεχνικών 

έχει βοηθήσει στον προσδιορισμό της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στις διαφορετικές 

πλευρές της οπτικής λειτουργίας και τις διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου και στην 

προσέγγιση του μηχανισμού ωρίμανσης της οπτικής λειτουργίας στα τυπικά νήπια και σε 

εκείνα με νεογνικές εγκεφαλικές κακώσεις. Οι συνήθεις μέθοδοι για την αξιολόγηση της 

οπτικής λειτουργίας των νηπίων στηρίζονται σε συμπεριφορικές και ηλεκτροφυσιολογικές 

τεχνικές, όπως τις παρακάτω (Mercuri, Baranello, Romeo, Cesarini & Ricci, 2007): 

• Η οπτικοκινητική λειτουργία συνήθως μετριέται μέσω της παρατήρησης των 

αυθόρμητων οφθαλμικών κινήσεων και των πιθανών ανωμαλιών (π.χ. του 

αυθόρμητου νυσταγμού ή ελέγχοντας την ικανότητα του ματιού να εστιάζει και να 

ακολουθεί ένα στόχο). 

• Η οξύτητα αξιολογείται συχνά μέσω του προτιμώμενου κοιτάγματος, το οποίο 

συμβαίνει φυσικά. 

• Τα οπτικά πεδία αξιολογούνται μέσω της κινητικής περιμέτρου με μια συσκευή 

που αποτελείται από δύο μαύρες κάθετες μεταλλικές λωρίδες που είναι λυγισμένες 

ώστε να σχηματίζουν δύο τόξα. Η μπάλα εστίασης κάθε φορά αλλάζει και 

μεταφέρεται από την περιφέρεια στο σημείο εστίασης κατά μήκος του ενός τόξου. 

Οι κινήσεις του κεφαλιού και του ματιού καταγράφονται ώστε να εκτιμηθεί το 

περίγραμμα του οπτικού πεδίου. Τα πεδία είναι αρκετά στενά κατά τους πρώτους 

μήνες μετά τη γέννηση (σχεδόν 30 ͦ ) και γίνονται σταδιακά πιο πλατιά με τιμές 

γύρω στις 60 ͦ στους 5 μήνες και 80-90 ͦ  σε ηλικία 1 έτους. 

• Ο οπτικοκινητικός νυσταγμός προκαλείται από τη χρήση ενός μεγάλου κομματιού 

από χαρτί ή ενός σχεδίου φτιαγμένου στον Η/Υ μπροστά από το πρόσωπο του 
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παιδιού. Αυτοί που έχουν διόφθαλμο οπτικοκινητικό νυσταγμό κοιτούν 

συμμετρικά το χαρτί, ενώ εκείνοι με μονόφθαλμο οπτικοκινητικό νυσταγμό 

ανταποκρίνονται καλύτερα στα ερεθίσματα που έχουν κατεύθυνση τον κρόταφο 

και τη μύτη. 

• Η αλλαγή της εστίασης είναι ένα τεστ της οπτικής προσοχής. Γι’ αυτό 

χρησιμοποιείται ένας κεντρικός και ένας περιφερειακός στόχος. Κάποιες φορές ο 

πρώτος εξαφανίζεται όταν εμφανίζεται ο δεύτερος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, 

παραμένουν κι οι δύο δημιουργώντας μια κατάσταση «ανταγωνισμού» ανάμεσα 

στα δύο ερεθίσματα. 

• Αξιολογείται, επίσης, η ικανότητα του εγκεφάλου να ανταποκρίνεται σε δομημένα 

ερεθίσματα, όπως την αλλαγή του προσανατολισμού. 

• Και η στερέοψη (αντίληψη του βάθους), που αφορά τις εικόνες του αριστερού και 

δεξιού ματιού και οι οποίες διαχωρίζονται από ένα σύστημα παράλληλων 

κυλινδρικών λωρίδων. 

Η οπτική οξύτητα συνήθως μετριέται με μονά οπτότυπα (single optotypes), δηλαδή 

φιγούρες ή γράμματα διαφορετικού μεγέθους, μιας κι αυτή είναι μια σχετικά εύκολη 

διαδικασία. Εντούτοις, αυτή δεν αποφέρει τη σωστή τιμή οπτικής οξύτητας και θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται τα τεστ γραμμών. Το πιο εύκολο από αυτά τα τεστ είναι αυτό που 

χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο της όρασης, διαδικασία που αποδίδεται στα αγγλικά με 

τον όρο «vision screening», με πιο πλατιά διαστήματα ανάμεσα στις γραμμές. Για τη 

σχολική εργασία χρειάζεται να μετρούμε την οξύτητα με πιο στενά κενά ανάμεσα στα 

οπτότυπα για να προσιδιάζει στα έργα ανάγνωσης. Ο Π.Ο.Υ. προτείνει τη χρήση 

λογαριθμικών τεστ οπτικής οξύτητας σε μεγάλη και μικρή απόσταση, σταθερά επίπεδα 

φωτισμού (μεταξύ 80 και 160 cd/m2) και δεν προτείνει την εστίαση στην ανάγνωση ενός 

οπτότυπου, διότι όταν ορίζεται ένα συγκεκριμένο σημείο οπτικής αναφοράς, η τιμή της 
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οξύτητας ενός ματιού με αμβλυωπία βελτιώνεται, μέχρι που διπλασιάζεται (Hyvärinen, 

2005). Γενικά, φαίνεται ότι η ηλικία των 4-5 μηνών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

ωρίμανση της οπτικής λειτουργίας, καθώς σε αυτήν την ηλικία σημειώνεται η εμφάνιση 

πιο ώριμων φλοιωδών πλευρών, όπως η ικανότητα του ατόμου να αλλάζει την προσοχή σε 

μια κατάσταση ανταγωνισμού ή να επεξεργάζεται πληροφορίες προσανατολισμού 

(Mercuri, Baranello, Romeo, Cesarini & Ricci, 2007). 

Τα τεστ οπτικής οξύτητας δείχνουν την ικανότητα επίλυσης   του ματιού (resolving 

power), την ικανότητα, δηλαδή, διάκρισης των λεπτομερειών και παραγωγής 

διαφορετικών εικόνων για αντικείμενα που είναι τοποθετημένα κοντά το ένα με το άλλο. 

Αυτά συνήθως παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κοντινή και μακρινή όραση του 

παιδιού, το πεδίο της όρασης, την αντίληψη των χρωμάτων, την ικανότητα να διακρίνει 

την αντίθεση και άλλες σχετικές πληροφορίες, όπως το αν έχουν γίνει προτάσεις για χρήση 

συσκευών χαμηλής όρασης, προτάσεις για τα επίπεδα φωτισμού ή συμβουλές για 

φυσικούς περιορισμούς όπως η συμμετοχή σε αθλήματα επαφής (Arter, Mason, McCall, 

McLinden & Stone, 1999).  
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3.1. Τεστ μακρινής όρασης 
 

Η οπτική οξύτητα μπορεί να μετρηθεί με διάφορους τρόπους, αλλά η πιο συχνή 

μέθοδος χρησιμοποιεί το Διάγραμμα Snellen (Webster & Roe, 1998). Το τεστ Snellen 

περιλαμβάνει σειρές από γράμματα ή αριθμούς ή εικόνες που είναι τοποθετημένα σε 

σειρές  και έχουν διαφορετικό μέγεθος στην κάθε σειρά, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. 

Κάθε σειρά μπορεί να διαβαστεί από ένα τυπικό μάτι από ορισμένη απόσταση (Mason, 

2005b). Οι μετρήσεις της μακρινής οπτικής οξύτητας δείχνουν το πόσο μακριά στέκεται το 

παιδί από το διάγραμμα και τη χαμηλότερη γραμμή που το παιδί μπορεί να διαβάσει. Το 

μεγαλύτερο μέγεθος μπορεί να ειδωθεί σε απόσταση 60 μέτρων, και τα μικρότερα 

γράμματα σε αποστάσεις των 36, 24, 12, 9, 6 και 5 μέτρων. Ένα τυπικό μάτι βλέπει τα 

γράμματα των 6 μέτρων σε απόσταση 6 μέτρων. Η οπτική οξύτητα μετριέται ξεχωριστά 

για το κάθε μάτι ζητώντας από τον εξεταζόμενο να διαβάσει τα γράμματα από απόσταση 6 

μέτρων με το ένα μάτι καλυμμένο. Η οπτική οξύτητα για το κάθε μάτι εκφράζεται με ένα 

κλάσμα όπου αριθμητής είναι το 6 (η απόσταση από το διάγραμμα) και παρονομαστής η 

μικρότερη σειρά γραμμάτων που μπορεί να διαβάσει ο εξεταζόμενος. Στο Ηνωμένο 

Βασίλειο η τυπική οπτική οξύτητα εκφράζεται με το κλάσμα 6/6, ενώ στις Η.Π.Α. ως 

20/20 και στην Ευρώπη ως 1.0 (Webster & Roe, 1998). 
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Εικόνα 1. Πίνακας Snellen (Mason &McCall, 2005) 

Για παράδειγμα, μια οπτική οξύτητα 6/12 δηλώνει ότι το μικρότερο μέγεθος 

γραμμάτων που μπορεί να αναγνωρίσει το άτομο είναι το 12 σε μια απόσταση 6 μέτρων. 

Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι αυτό το άτομο μπορεί να δει στα 6 μέτρα ό,τι το βλέπον 

άτομο αναγνωρίζει στα 12 μέτρα. Δηλαδή, ο αριθμητής εκφράζει την απόσταση σε μέτρα 

στην οποία το σύμβολο στον πίνακα διαβάζεται και ο παρονομαστής δίνει την απόσταση 

στην οποία ένα «τυπικό» μάτι διαβάζει την ίδια σειρά (Fellenius, 1999). Ορισμένες φορές, 

η οπτική οξύτητα μετριέται σε απόσταση 3 μέτρων, ή ακόμα κι ενός μέτρου και επομένως 

μπορεί να τη συναντήσουμε ως 3/60, το οποίο θα σήμαινε ότι το μικρότερο μέγεθος 
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γραμμάτων που μπορεί να δει ο εξεταζόμενος είναι το 60 σε μια απόσταση 3 μέτρων 

(Webster & Roe, 1998). Προφανώς, χρησιμοποιούνται και άλλα κλινικά τεστ 

συμπληρωματικά με αυτό για τον προσδιορισμό της οξύτητας παιδιών με σοβαρή οπτική 

αναπηρία (Arter, Mason, McCall, McLinden & Stone, 1999). 

Το διάγραμμα Snellen προτιμάται σε παιδιά που μπορούν να αναγνωρίσουν τα 

γράμματα, ενώ γίνεται χρήση άλλων διαγραμμάτων σε παιδιά που δεν ξέρουν να 

διαβάζουν, όπως εκείνο στο οποίο χρησιμοποιούνται οι χαρακτήρες Snellen και το 

εξεταζόμενο παιδί αντιστοιχίζει τα γράμματα ή εκείνο με το Ε που είναι τοποθετημένο σε 

διαφορετικές κατευθύνσεις και το παιδί καλείται να περιστρέψει το γράμμα που έχει στα 

χέρια του για να δείχνει προς την ίδια κατεύθυνση με αυτό του διαγράμματος (Webster & 

Roe, 1998). Ένα άλλο τεστ ιδανικό για πολύ μικρές ηλικίες είναι το Lighthouse Flash Card 

Test for Children (Holbrook, 2006). Αυτό λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως το διάγραμμα 

Snellen με τη διαφορά ότι σε αυτό χρησιμοποιούνται σχέδια σε έντονη γραφή (ένας 

κύκλος, ένα μήλο, ένα σπίτι και ένα τετράγωνο). Τα πολύ μικρά παιδιά είναι σε θέση να τα 

αναγνωρίσουν, ιδίως ύστερα από λίγη εξάσκηση. Ακόμη, η οξύτητα μπορεί να μετρηθεί 

προσεγγιστικά  δείχνοντας στο παιδί αντικείμενα του σπιτιού ή παιχνίδια από διαφορετικές 

αποστάσεις και ζητώντας του να τα αναγνωρίσει. 

Το Τεστ STYCAR ανήκει κι αυτό στα τεστ μακρινής όρασης και αποτελείται από 

τρία υποτεστ: το τεστ του μικροσκοπικού παιχνιδιού, το τεστ της μπάλας και το τεστ των 

γραμμάτων. Και τα τρία απευθύνονται σε παιδιά νεαρής ηλικίας και δίνουν πληροφορίες 

για την οπτική οξύτητα, το οπτικό πεδίο του παιδιού και την αντίληψη των σχημάτων. Το 

τεστ του μικροσκοπικού παιχνιδιού αποτελείται από δύο σειρές αυτοκινητάκια, 

αεροπλάνα, κούκλες, καρέκλες, μαχαίρια, κουτάλια και πιρούνια μεγέθους 5 εκατοστών ͘ 

από δύο σειρές μαχαίρια, κουτάλια και πιρούνια 7.5 εκατοστών ͘  και από μια κούκλα 

ύψους 12.5 εκατοστών. Τα ανωτέρω αντικείμενα παρουσιάζονται σε καθορισμένες 
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αποστάσεις, ξεκινώντας από τα 3 μέτρα. Το συγκεκριμένο τεστ έχει στόχο να καταγράψει 

την ικανότητα του παιδιού να συνταιριάξει και να αναγνωρίσει τα παρουσιαζόμενα 

αντικείμενα (Mason, 2005b).  

Το δεύτερο τεστ, αυτό με την μπάλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο εκδοχές: οι 

εξεταστές είτε κυλούν την μπάλα, είτε την στερεώνουν σε ένα ραβδί. Στην πρώτη 

περίπτωση, το παιδί κάθεται σε προκαθορισμένη απόσταση από το σημείο της 

δραστηριότητας και οι εξεταστές (δύο) κυλούν άσπρες μπάλες διαφορετικού μεγέθους 

πάνω σε μία μαύρη επιφάνεια. Παρατηρείται η οπτική συμπεριφορά του παιδιού, όταν του 

ζητείται να πιάσει τη μπάλα και να τη βάλει σε ένα κουβά. Στη δεύτερη περίπτωση, ένας 

από τους εξεταστές στέκεται πίσω από μια σκοτεινή οθόνη και κινεί άσπρες, στερεωμένες 

σε ένα ραβδί μπάλες από διάφορες πλαϊνές θέσεις προς το κέντρο της οθόνης. Ο εξεταστής 

παρακολουθεί ποιο σημείο του οπτικού του πεδίου χρησιμοποιεί το παιδί όταν προσέχει τη 

μπάλα. Επιπλέον, ένα ακόμη τεστ είναι το τεστ των γραμμάτων, που αποτελείται από 

γράμματα φτιαγμένα από άσπρο πλαστικό, τα οποία το παιδί καλείται να ταιριάξει με 

γράμματα που υπάρχουν σε κάρτες (Mason, 2005b).  

Το τεστ Εικόνας Kay επιτρέπει την αξιολόγηση τόσο της κοντινής όσο και της 

μακρινής όρασης. Αποτελείται από μια σειρά κάρτες που απεικονίζουν σχήματα οικείων 

αντικειμένων (π.χ. τρένο, πουλί, μπότα ή ψάρι) σε διαφορετικά μεγέθη, τα οποία 

αντιστοιχούν στις αποστάσεις από 60 έως 6 μέτρα του Διαγράμματος Snellen (Mason, 

2005b). Για τη μέτρηση της κοντινής όρασης, χρησιμοποιούνται μαύρα σχέδια 

διαφορετικού μεγέθους, τα οποία είναι τοποθετημένα πάνω σε άσπρο φόντο σε απόσταση 

33 εκατοστών από το παιδί. Για τη μέτρηση δε της μακρινής όρασης, τοποθετείται ένα 

βιβλίο, το οποίο περιέχει ένα σχέδιο σε κάθε σελίδα, σε απόσταση 3 και 6 μέτρων από το 

παιδί. Ο εξεταστής δείχνει τα σχέδια σε μια σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο, κάτι 



35 
 

αντίστοιχο με τα σκορ οπτικής οξύτητας, αναποδογυρίζοντας κάθε φορά το βιβλίο 

(Webster & Roe, 1998).  
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3.2. Τεστ κοντινής όρασης 
 

Η κοντινή όραση ελέγχεται στην απόσταση ανάγνωσης (14΄΄ έως 16΄΄) με τη 

βοήθεια καρτών (near point cards) που παριστάνουν εικόνες, σύμβολα, γράμματα, 

αριθμούς ή τυπωμένο υλικό προς ανάγνωση. Είναι σημαντικό να μετρούμε την κοντινή 

όραση, καθώς αυτή η όραση χρησιμοποιείται στις περισσότερες σχολικές δραστηριότητες 

(ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά κ.τ.λ.). Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι η επιτυχία στο 

σχολείο εξαρτάται από το αν το άτομο έχει χρήσιμη όραση σ’ αυτήν την απόσταση, είτε 

φυσική είτε διορθωμένη με φακούς ή οπτικά βοηθήματα (Bishop, 2004).  

Ας επισημανθεί, επίσης, ότι η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης σε παιδιά με 

οπτική αναπηρία βασίζεται στην αξιολόγηση της κοντινής όρασης, συνεπώς τα 

αποτελέσματα μιας τέτοιας αξιολόγησης έχουν προσωπικές και οικονομικές επιπτώσεις. 

Οι ερευνητές συμφωνούν στο ότι τόσο το σχέδιο του διαγράμματος  αξιολόγησης (chart 

design) όσο κι η απόσταση ανάγνωσης επηρεάζουν το αποτέλεσμα του τεστ. Η επιλογή 

της μεθόδου που θα ακολουθηθεί, θα στηριχτεί στο αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού. Οι 

δύο πιο συνηθισμένοι τρόποι μέτρησης της κοντινής οπτικής οξύτητας είναι: 1) η οξύτητα 

επίλυσης, όπου ο εξεταζόμενος πρέπει να βρει ή να επιλέξει κάποιο ερέθισμα ή να 

εντοπίσει ένα κενό και 2) η οξύτητα αναγνώρισης, όπου το άτομο αναγνωρίζει τα 

γράμματα Snellen ή κάποια σύμβολα (Huurneman & Boonstra, 2016).Τα τεστ της 

κοντινής όρασης συνίστανται στην ανάγνωση κειμένων με διαφορετικού μεγέθους 

γράμματα. Το μέγεθος των γραμμάτων παίρνει έναν αριθμό Ν και όσο μεγαλύτερος είναι 

αυτός, τόσο μεγαλύτερα είναι τα γράμματα. Τα μικρότερα γράμματα είναι τα Ν5. Κάποια 

παιδιά χρησιμοποιούν γράμματα έως και Ν60. Αυτό που καταγράφεται είναι το μέγεθος 

των γραμμάτων και η απόσταση από την οποία τα διαβάζει το παιδί (Mason, 2005b). 
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Γνωστά τεστ της κοντινής οπτικής οξύτητας είναι το Μικρό Τεστ Εικόνας Kay, το 

Bust-LH και τα Τεστ Ανάγνωσης Τυπωμένων Χαρακτήρων McClure, που χρησιμοποιούν 

διαφορετικά μεγέθη γραμμάτων και προορίζονται για διαφορετικές μεταξύ τους ηλικίες 

(Mason, 2005b). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της κοντινής οπτικής οξύτητας είναι 

πολύ σημαντικά για τον εκπαιδευτικό καθώς τον κατευθύνουν ως προς το μέγεθος των 

γραμμάτων που δύναται να διαβάζει ο μαθητής σε ιδανικές συνθήκες φωτισμού και χωρίς 

τη χρήση κάποιας οπτικής συσκευής (Arter, Mason, McCall, McLinden & Stone, 1999). 

Στην ανασκόπηση των Huurneman & Boonstra (2016) παρουσιάζονται τα εργαλεία 

μέτρησης της κοντινής οπτικής οξύτητας σε παιδιά ηλικίας από 0 έως 13 χρονών με τυπική 

και χαμηλή όραση. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος μέτρησης της κοντινής 

όρασης σε παιδιά 0-3 χρονών είναι το TAC, το Teller Acuity Card. Σ’ αυτή τη διαδικασία, 

ο εξεταστής παρατηρεί αν το παιδί κατευθύνει τη ματιά του προς την πλευρά του 

πλέγματος (grating pattern). Αντιθέτως, δε βρέθηκε κάποια σαφής μέθοδος για το μεσαίο 

ηλικιακό γκρουπ (4-7 χρονών) αλλά φάνηκε να γίνεται χρήση διαφόρων μεθόδων όπως το 

Landolt-C τεστ ή το LEA-chart ή το Bailey- Lovie Chart. Το δεύτερο απεικονίζεται στην 

Εικόνα 2. Σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ υπάρχει τάση να χρησιμοποιούνται σύμβολα ως 

ερεθίσματα των τεστ, μιας και τα παιδιά δε μπορούν ακόμη να διαβάσουν. Τα σύμβολα 

του LEA-chart αποτελούν τα ιδανικά οπτότυπα. Η Lea Hyvärinen, Φιλανδή οφθαλμολόγος 

και ευρέως γνωστή για την επινόηση μετρήσεων της οπτικής οξύτητας, ισχυρίζεται ότι 

πρέπει να μετρούμε πρώτα την κοντινή όραση, εφόσον έτσι προσφέρεται στο παιδί η 

δυνατότητα να μάθει τη διαδικασία του τεστ και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται 

(Mason, 2005b). Για τα παιδιά 8-13 ετών, ευρέως χρησιμοποιούμενο διάγραμμα είναι το 

ETDRS Διάγραμμα λέξεων, επειδή τα παιδιά στην ηλικία αυτή μπορούν να αναγνωρίσουν 

τα γράμματα και η τιμή οξύτητας με βάση τα γράμματα ως ερεθίσματα, προβλέπει 
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καλύτερα τη λειτουργική όραση και την ανάγνωση από την τιμή οξύτητας που 

προσδιορίζεται με βάση τα σύμβολα (Huurneman & Boonstra, 2016).  

 

Εικόνα 2. Near Vision Card (πηγή: http://www.lea-test.fi ) 

Πέρα, όμως, από τα κλινικά τεστ, είναι ανάγκη ο εκπαιδευτικός  να προβεί και σε 

μια λειτουργική οπτική αξιολόγηση και να επισημάνει περιοχές που χρειάζονται άμεσα 

προσοχή. Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι εκπαιδευτικοί 

ενδιαφέρονται για το πόσο καλά χρησιμοποιούν τα παιδιά την όρασή τους σε 

ακαδημαϊκές, μη ακαδημαϊκές και κοινωνικές δραστηριότητες. Η ικανότητα των παιδιών 

να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την όρασή τους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες 

όπως η προσωπικότητά τους, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η ευαισθησία με την οποία 

έχουν προσαρμοστεί οι δραστηριότητες στις οπτικές δυσκολίες που αυτά συναντούν. Με 

την ολοκλήρωση της λειτουργικής οπτικής αξιολόγησης, ο εκπαιδευτικός θα έχει στα 

χέρια του ένα εργαλείο που θα περιλαμβάνει προτάσεις και δραστηριότητες για την όσο 

γίνεται ευρύτερη αξιοποίηση του οπτικού δυναμικού του μαθητή (Arter, Mason, McCall, 

McLinden & Stone, 1999). 

Καταληκτικά, ας επισημανθεί ότι η αξιολόγηση της οπτικής λειτουργίας σε νεογνά 

και νήπια κρίνεται σημαντική δεδομένου του κυρίαρχου ρόλου που παίζει η πρώιμη 

http://www.lea-test.fi/
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οπτική λειτουργία στη γνωστική ανάπτυξη (Cioni, Bertuccelli, Boldrini, Canapicchi, Fazzi, 

Guzzetta & Mercuri, 2000). Εξαιτίας της ανωριμότητας του οπτικού συστήματος των 

νηπίων και της δυναμικής φύσης της οπτικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια των πρώτων 

μηνών μετά τη γέννηση, θα πρέπει τα αποτελέσματα της οπτικής αξιολόγησης να 

συγκρίνονται με κανονιστικά δεδομένα νηπίων ίδιας ηλικίας που αξιολογήθηκαν με τα 

ίδια εργαλεία αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα των τεστ δεν είναι 

απαραιτήτως προβλεπτικά της οπτικής κατάστασης των παιδιών αργότερα στη ζωή τους 

(Lennie, 2002). Το σίγουρο είναι ότι ο εντοπισμός της οπτικής αναπηρίας αρκετά νωρίς 

είναι καθοριστικός, καθώς θα επιτρέψει την πρώιμη εγγραφή σε προγράμματα 

παρέμβασης τα οποία θα προωθήσουν τόσο την ανάπτυξη της οπτικής λειτουργίας αλλά 

και τη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού.  
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Κεφάλαιο 4. Τεστ Αναγνωστικής Ικανότητας σε άτομα με οπτική 

αναπηρία 
 

Αφού παρουσιάστηκαν ορισμένα από τα εργαλεία με τα οποία μετριέται η οξύτητα 

της κοντινής και μακρινής όρασης, κρίνεται σκόπιμη, στο σημείο αυτό, μια αντίστοιχη 

παρουσίαση των εργαλείων μέτρησης της αναγνωστικής ικανότητας ατόμων και παιδιών 

με χαμηλή όραση. Αδιαμφισβήτητα, τα περισσότερα άτομα με χαμηλή όραση 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση. Για πολλά άτομα, οι δυσκολίες ανάγνωσης 

αποτελούν τη πιο σημαντική επίπτωση των ασθενειών του ματιού (Legge, Ross, Luebker 

& LaMay, 1989). Πολλοί ασθενείς με οπτική αναπηρία, μάλιστα, επιζητούν την 

παραπομπή σε κλινικές χαμηλής όρασης, διότι δυσκολεύονται να διαβάσουν (Rubin, 

2013). Χαρακτηριστικά, στη μελέτη των Eliott, Trukolo-Ilic, Strong, Pace, Plotkin & 

Bevers (1997), σχεδόν το 60% των ασθενών δήλωσε ότι επισκέφτηκε την κλινική, επειδή 

συναντούσε δυσκολίες στην ανάγνωση. Επιπλέον, στα περισσότερα ερωτηματολόγια που 

αξιολογούν διάφορες πλευρές της οπτικής αναπηρίας, έστω μία ή και περισσότερες 

ερωτήσεις αφορούν στις αναγνωστικές δυσκολίες που συναντούν τα παιδιά, όπως στο 

Cardiff Visual Ability Questionnaire for Children-CVAQC (Khadka, Ryan, Margrain, 

Court & Woodhouse, 2010). 

Οι Legge, Rubin, Pelli & Schleske (1985b) έδειξαν ότι η κατάσταση των 

κεντρικών οπτικών πεδίων και τα οπτικά μέσα παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό 

της ταχύτητας ανάγνωσης. Ωστόσο, σε μελέτη των Legge, Ross, Isenberg & LaMay, 

(1992) βρέθηκε ότι αυτές οι κλινικές παράμετροι, όπως η κατάσταση της κεντρικής 

όρασης, τα οπτικά μέσα και η οξύτητα, που προσδιορίζεται με το διάγραμμα Snellen, δεν 

είναι καλοί προβλεπτικοί παράγοντες της τυποποιημένης (standardized reading speed) 

αναγνωστικής ταχύτητας σε ένα μεγάλο κλινικό δείγμα. Εντούτοις, η ηλικία φάνηκε να 

προβλέπει καλύτερα την ταχύτητα ανάγνωσης. Οι Legge et al. (1992) πρότειναν ότι ένα 
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τυποποιημένο κλινικό εργαλείο μέτρησης της αναγνωστικής ταχύτητας θα προέβλεπε 

καλύτερα την πραγματική ταχύτητα ανάγνωσης των ατόμων με χαμηλή όραση. Ας 

επισημανθεί ότι στις παραπάνω μελέτες, τα αποτελέσματα εξήχθησαν ύστερα από τη 

χρήση μιας μεθόδου, όπου το κείμενο μετατοπίζεται κατά μήκος της οθόνης της 

τηλεόρασης (a drifting-text method). Αυτή η μέθοδος προσιδιάζει  στην ανάγνωση με 

χαμηλή όραση (Legge, Ross, Maxwell & Luebker, 1989), στην οποία τα άτομα συνήθως 

σκανάρουν τα κείμενα πάνω στην οθόνη μιας τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος ή μέσα 

στο πεδίο ενός οπτικού μεγεθυντή. Σε χαμηλούς ρυθμούς μετατόπισης, το υποκείμενο 

διαβάζει χωρίς λάθη τις γραμμές του κειμένου. Όταν οι ρυθμοί αυξάνονται, το υποκείμενο 

ξεκινά να κάνει λάθη. Ξαφνικά, σημειώνεται μια απότομη μετάβαση από την τέλεια 

ανάγνωση (την κατάσταση των μηδενικών λαθών) στην αναποτελεσματική ανάγνωση (την 

κατάσταση των πολλών λαθών). Επομένως, έτσι, καθορίζεται η μέγιστη αναγνωστική 

ταχύτητα (Legge, Ross, Luebker & LaMay, 1989). 

Αν κι αυτή η μέθοδος είναι αντικειμενική και επιτρέπει τον έλεγχο της καταγραφής 

της αναγνωστικής απόδοσης σε Η/Υ, δεν είναι ευαίσθητη σε μη οπτικούς παράγοντες (π.χ. 

την συνθετότητα του κειμένου), είναι χρονοβόρα αλλά και δύσκολη στην εφαρμογή της. 

Έτσι, δημιουργήθηκε ένα τεστ πιο απλό στην εφαρμογή, που επιτρέπει την άμεση 

σύγκριση των αποτελεσμάτων των μελετών. Επομένως, είναι χρήσιμο σε οπτομέτρες, 

οφθαλμίατρους και ειδικούς αποκατάστασης για την αξιολόγηση των οπτικών 

παραμέτρων της αναγνωστικής απόδοσης των ατόμων με χαμηλή όραση. Ακόμη κι οι 

δάσκαλοι μπορούν να βοηθηθούν από τη χρήση ενός τέτοιου τεστ, καθώς θα 

καθοδηγηθούν στην αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των παιδιών και δε θα 

ταλαντεύονται ανάμεσα στα μεγεθυμένα έντυπα υλικά, τις κασέτες και την Braille (Legge, 

Ross, Luebker & LaMay, 1989). 
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Πρόκειται για το Minnesota Low-vision Reading Test ή MNread. Σε αυτό, οι 

προτάσεις παρουσιάζονται σε μεγάλη μεγέθυνση και εκτίθενται για κάποιο χρόνο. Αυτός ο 

χρόνος μειώνεται σταδιακά μέχρι το άτομο να μην μπορεί να διαβάσει ολόκληρο το 

κείμενο. Ο ρυθμός ανάγνωσης υπολογίζεται ως τον αριθμό των λέξεων που διαβάστηκαν 

σωστά, διαιρούμενο από το χρόνο έκθεσης. Αυτό το τεστ βασίζεται σε στατικό κείμενο 

(static text method).  

Μια βασική διαφορά ανάμεσα στην μέθοδο όπου το κείμενο μετατοπίζεται και στη 

μέθοδο του στατικού κειμένου αφορά στις οφθαλμικές κινήσεις. Στην πρώτη, το μάτι 

κολλάει σε ένα γράμμα, το μεταφέρει κατά μήκος της οθόνης σε μια απόσταση 4 ή 5 

κενών και μετά, μετακινείται προς τα πίσω για να επιλέξει ένα νέο γράμμα. Η ακολουθία 

των εικόνων του αμφιβληστροειδούς χιτώνα μιμείται αυτή του στατικού κειμένου: υπάρχει 

μια σειρά παύσεων της ωχράς κηλίδας πάνω στα γράμματα που διαχωρίζεται από 

γρήγορες κινήσεις του οφθαλμού που διαρκούν ελάχιστα. Οι διαφορετικές οπτικοκινητικές 

απαιτήσεις για την ανάγνωση των δύο τύπων κειμένου ίσως επηρεάζει την απόδοση στα 

διάφορα έργα. Ουσιαστικά η μέθοδος του κειμένου που μετατοπίζεται, απαιτεί από τον 

αναγνώστη να κάνει ομαλές και ήρεμες κινήσεις του οφθαλμού κατά την περιπλάνηση στο 

κείμενο, που είναι ακόμη πιο δύσκολο κι από τις απλές εστιάσεις, ενώ η μέθοδος του 

στατικού κειμένου  απαιτεί από εκείνον να ανιχνεύσει το τέλος των γραμμών και να 

ανατρέξει ξανά μες στο κείμενο για να βρει την αρχή των νέων γραμμών. Οι δύο 

διαφορετικές μέθοδοι προσιδιάζουν στα βοηθήματα ανάγνωσης, τα οποία άλλοτε 

προσφέρουν υψηλή μεγέθυνση περιέχοντας μόνο λίγες λέξεις στο πεδίο όρασης και το 

κείμενο πρέπει να «μετακινείται» για να ειδωθεί όλο κι άλλοτε παρέχεται χαμηλή 

μεγέθυνση και περισσότερα γράμματα είναι παρόντα στο πεδίο και ο αναγνώστης 

χρησιμοποιεί τις κινήσεις του οφθαλμού για να σκανάρει το στατικό κείμενο (Legge, Ross, 
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Luebker & LaMay, 1989). Ας τονιστεί στο σημείο αυτό ότι οι ρυθμοί που προκύπτουν από 

το MNread χαρακτηρίζουν τόσο την προφορική όσο και τη σιωπηλή ανάγνωση. 

Στα πειράματα των Legge, Ross, Luebker & LaMay (1989) βρέθηκε ότι παρόλο 

που οι ρυθμοί ανάγνωσης μέσω των δύο τρόπων παρουσίασης του κειμένου 

συσχετίζονταν υψηλά, τα υποκείμενα με τυπική όραση διάβαζαν πιο γρήγορα το στατικό 

κείμενο, ενώ τα υποκείμενα με χαμηλή όραση διάβαζαν ελαφρώς πιο γρήγορα (15%) το 

κείμενο που μετατοπιζόταν. Το συγκεκριμένο εύρημα, αν και αξιοσημείωτο, δεν φέρει 

τόση  σημασία από κλινικής άποψης για την συνταγογράφηση των μεγεθυντών.  

Η σημαντικότητα του MNread φαίνεται ιδιαίτερα στη μελέτη των Ahn & Legge 

(1995), όπου με τη βοήθεια  40 υποκειμένων με χαμηλή όραση με μέσο όρο ηλικιών τα 45 

έτη, ερευνήθηκε αν κάποιες κλινικές μεταβλητές (η οξύτητα με βάση το διάγραμμα 

Snellen, η παρουσία/απουσία κεντρικών σκοτωμάτων, τα καθαρά/θολά οπτικά μέσα, η 

ηλικία, το είδος του μεγεθυντή και το σκορ στο τυποποιημένο MNread) προβλέπουν το 

πόσο καλά τα υποκείμενα με χαμηλή όραση διαβάζουν με τους μεγεθυντές. Ο ισχυρότερος 

προβλεπτικός παράγοντας ήταν το σκορ στο MNread, αφού αιτιολογούσε το 72,7 % της 

διακύμανσης του ρυθμού ανάγνωσης. Μετά, ακολουθούσε η ηλικία, που εξηγούσε το 

43,7% της διακύμανσης και τέλος, το είδος του μεγεθυντή προέβλεπε το 42,3% αυτής. Ας 

επισημανθεί ότι η συσχέτιση ανάμεσα στο σκορ MNread και το ρυθμό ανάγνωσης, που 

υποβοηθείται από μεγεθυντή, ήταν αδύναμη για τους γρήγορους αναγνώστες, καθώς το 

σκανάρισμα του μεγεθυντή είναι χρονοβόρο και τους καθυστερεί, ειδικά όταν πρέπει να 

μεταβούν από το τέλος της μιας γραμμής στην επόμενη. Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν 

τη γενική άποψη ότι η κλινική αξιολόγηση των επιπτώσεων των οφθαλμικών παθήσεων 

πρέπει να στηρίζεται σε τεστ που μετρούν απευθείας την απόδοση.  
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Όσον αφορά την αναγνωστική ικανότητα του παιδικού πληθυσμού, ένα τεστ που 

την αξιολογεί είναι το Neale Analysis of Reading Ability- Second Edition (NARA II) για 

παιδιά ηλικίας 6-12 χρονών. Σχεδιάστηκε για να αξιολογεί την προφορική αναγνωστική 

ικανότητα ως προς το ρυθμό ανάγνωσης,  την ακρίβεια και την κατανόηση και ως ένα 

διαγνωστικό εργαλείο αξιολόγησης. Αποτελείται από 6 κομμάτια αυξανόμενης δυσκολίας. 

Το παιδί διαβάζει το κάθε κομμάτι δυνατά σε σειρά και ο εξεταστής σημειώνει τα λάθη 

στην ανάγνωση, τις απαντήσεις του σε ερωτήσεις κατανόησης και τον χρόνο που του 

παίρνει. Το τεστ θεωρείται ότι είναι ολοκληρωμένο είτε όταν το παιδί έχει διαβάσει και τα 

6 κομμάτια, είτε όταν το βρίσκει πλέον πολύ δύσκολο να συνεχίσει (αυτό καθορίζεται από 

τον αριθμό των λαθών). Υπάρχουν δύο εκδοχές/φόρμες του τεστ που επιτρέπουν την 

επανεξέταση του ίδιου παιδιού, χωρίς να θυμάται το προηγούμενο τεστ και να επηρεάζει 

το σκορ. Τα λάθη κατηγοριοποιούνται στις εξής 6 κατηγορίες: λανθασμένης προφοράς, 

αρνήσεις, αντικαταστάσεις, προσθέσεις, παραλείψεις και αντιστροφές. Τα σκορ 

μετατρέπονται σε αναγνωστικές ηλικίες για την ακρίβεια, την ταχύτητα και την 

κατανόηση. Το NARA II ενδείκνυται για βλέποντα παιδιά και ως τώρα δεν έχει παραχθεί 

καμία εκδοχή κατάλληλη για παιδιά με μερική όραση (Douglas, Grimley, Hill, Long & 

Tobin, 2002).  

Οι Douglas et al. (2002) προσπάθησαν να παράγουν τυποποιημένες αναγνωστικές 

ηλικίες για μαθητές με χαμηλή όραση κάνοντας χρήση αυτού του τεστ. Οι αναγνωστικές 

ηλικίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τον δάσκαλο που θέλει να εκτιμήσει γρήγορα πόσο 

καλό είναι το παιδί στην ανάγνωση σε σχέση με τη χρονολογική του ηλικία και να προβεί 

σε συγκρίσεις αυτού με άλλα παιδιά. Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι μέσες αναγνωστικές 

ηλικίες για την ακρίβεια, την κατανόηση και την ταχύτητα του δείγματος ήταν κάτω από 

τη χρονολογική τους ηλικία όταν συγκρίθηκαν με τους βλέποντες συνομήλικους τους. 

Πρέπει να ληφθούν, ωστόσο, σοβαρά υπόψη ορισμένοι περιορισμοί του NARA, όπως το 
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ότι η μία διάσταση της αναγνωστικής ικανότητας επηρεάζει την άλλη. Για παράδειγμα, η 

αναγνωστική ταχύτητα ενός παιδιού επηρεάζεται από την αναγνωστική του ακρίβεια, 

δεδομένου ότι το τεστ διακόπτεται μόλις το παιδί κάνει 12 λάθη σε ένα κομμάτι. 

Επομένως, είναι πιθανό ένας καλύτερος αναγνώστης να επιτύχει χαμηλότερη αναγνωστική 

ηλικία για την ταχύτητα από αυτήν που αναμενόταν, ενώ ένας πιο αδύναμος αναγνώστης 

να επιτύχει εσφαλμένα μια πιο υψηλή αναγνωστική ηλικία για την ταχύτητα. Επίσης, δεν 

πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι τα υλικά ενός τεστ μπορεί να μην είναι πάντοτε 

προσβάσιμα στα παιδιά με οπτική αναπηρία και να φαίνεται ότι αυτά καθυστερούν στην 

ανάγνωση. 

Ένα άλλο τεστ που σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της ανάγνωσης ήταν το 

Bailey-Lovie Near Reading Card (Bailey & Lovie, 1980). Αυτές οι κάρτες περιλαμβάνουν 

2 ως 6 άσχετες λέξεις σε κάθε γραμμή και το μέγεθος του κειμένου μειώνεται με ένα 

σταθερό ποσοστό από γραμμή σε γραμμή. Παρόλο που κατηγορήθηκε πολλές φορές ότι 

χρησιμοποιεί μακρόσυρτες λέξεις που είναι δύσκολο να αναγνωστούν από αδύναμους 

αναγνώστες, οι κάρτες αυτές εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

της απαραίτητης μεγέθυνσης των έντυπων υλικών. 

Ένα ασυνήθιστο τεστ ανάγνωσης είναι το Pepper Visual Skills for Reading Test 

(VSRT) (Baldasare, Watson, Whittaker & Miller-Shaffer, 1986 όπως αναφέρεται στο 

Rubin, 2013). Αυτό παρουσιάζει προοδευτικά από μεμονωμένα γράμματα που απέχουν 

αρκετά μεταξύ τους μέχρι συμπυκνωμένα γράμματα, διαγράμματα και λέξεις 

τακτοποιημένες σε μορφή παραγράφου. Το υποκείμενο επιλέγει το φωτισμό που επιθυμεί 

όπως και την απόσταση από την οποία θα κοιτάζει τις κάρτες. Το παιδί που εξετάζεται 

διαβάζει δυνατά το υλικό και ο εξεταστής σημειώνει την ακρίβεια και την ταχύτητα. 
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Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκαν κάποια τεστ μέτρησης της αναγνωστικής 

ικανότητας τα οποία είναι διαθέσιμα σε πολλές γλώσσες. Συγκεκριμένα, το τεστ The 

International Reading Speed Texts (IR-eST) προσφέρεται για συγκρίσεις μελετών 

διαφορετικών γλωσσών. Αποτελείται από παραγράφους 170 λέξεων που έχουν εξισωθεί 

μεταξύ τους ως προς τη συχνότητα των λέξεων και τη συντακτική συνθετότητα (Rubin, 

2013). Αρχικά, αυτό δημοσιεύτηκε σε 4 ευρωπαϊκές γλώσσες (Hahn, Penka, Gehrlich, 

Messias, Weismann, Hyvärinen, ... & Vital-Durand, 2006) και στη συνέχεια επεκτάθηκε 

σε άλλες 17. 

Σε σχέση με τα προαναφερθέντα τεστ που χρησιμοποιούν ένα σύντομο κείμενο με 

υψηλή αντίθεση, ο Colenbrander σχεδίασε ένα διάγραμμα για την ανάγνωση με ανάμεικτη 

αντίθεση με εναλλασσόμενες γραμμές που περιέχουν λέξεις υψηλής (>90%) και χαμηλής 

αντίθεσης (10%). Το μέγεθος των γραμμάτων ανά γραμμή μειώνεται, παρόμοια με το 

Bailey-Lovie Card. Το τεστ ελέγχει ελλείμματα στην ανάγνωση και στην αντίθεση 

ταυτόχρονα (Rubin, 2013). Επιπλέον, οι Dexl, Schlögel, Wolfbauer & Grabner (2010) 

μέτρησαν σε ασθενείς με διαθλαστικά λάθη (πρεσβυωπία) την αναγνωστική οξύτητα 

(reading acuity) στην καλύτερη αναγνωστική απόσταση με τη βοήθεια του Salzburg 

Reading Desk-SRD. Πρόκειται για ένα ειδικά σχεδιασμένο γραφείο για ανάγνωση που 

επιτρέπει σε κλινικούς και ερευνητές να αξιολογούν συστηματικά την αναγνωστική 

οξύτητα και ταχύτητα στην καλύτερη αναγνωστική απόσταση κάτω από τυποποιημένες 

συνθήκες. Το κείμενο εκτίθεται σε μια οθόνη  Η/Υ υψηλής ανάλυσης, στην κάθε πλευρά 

της οποίας βρίσκονται κάμερες για τη μέτρηση της αναγνωστικής απόστασης. Το 

μηχάνημα διαθέτει και ανίχνευση φωνής για την μέτρηση της αναγνωστικής ταχύτητας. 

Το πιο σύγχρονο κλινικό τεστ ανάγνωσης είναι αυτό που σχεδιάστηκε από τον 

Ramulu και τους συνεργάτες του (Ramulu, Swenor, Jefferys & Rubin  2013) για την 

αξιολόγηση της συνεχούς ανάγνωσης (sustained reading performance). Είναι κατάλληλο 
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για αναγνώστες με χαμηλή όραση. Ενώ τα προηγούμενα τεστ χρησιμοποιούσαν 

παραγράφους το πολύ 200 λέξεων και μετρούσαν την ανάγνωση αυτών των λέξεων, που 

διαρκούσε μόλις μερικά λεπτά, το νέο τεστ μετρά την ταχύτητα ανάγνωσης σιωπηλού 

διαβάσματος 30 λεπτών. Οι ιστορίες που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν 7000 λέξεις 

και ακολουθούν 16 έως 20 ερωτήσεις κατανόησης. 

Συνοψίζοντας, ας αναφερθεί ότι παρότι τα κλινικά τεστ αξιολόγησης της 

αναγνωστικής ικανότητας έχουν βαθιά ιστορία και έχουν αναλυθεί σε έκταση στη 

βιβλιογραφία, παραμένουν αναπάντητα κάποια βασικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, τα 

αποτελέσματα των τυποποιημένων τεστ στα εργαστήρια μάς πληροφορούν για την 

αναγνωστική απόδοση των παιδιών σε πραγματικές συνθήκες; Επίσης, τι ακριβώς πρέπει 

να μετριέται (η ταχύτητα ή η κατανόηση) και με ποιο τρόπο (π.χ. μέτρηση της σιωπηλής 

ανάγνωσης ή της φωναχτής); Πιστεύεται ότι αν η μέτρηση της αναγνωστικής απόδοσης 

συνεχίσει να αυξάνει σε σημασία ως ένα κλινικό αποτέλεσμα, θα δοθούν σύντομα 

απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα και θα βελτιωθούν οι μέθοδοι αξιολόγησης, οι 

αλγόριθμοι για την εξαγωγή των σκορ και συνακόλουθα, η αξιοπιστία των τεστ (Rubin, 

2013). 
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Κεφάλαιο 5. Η Ανάγνωση των βλεπόντων 
 

5.1. Η ανάγνωση και η αναγκαιότητά της στην εκπαίδευση 
 

Η κατανόηση της αναγνωστικής διαδικασίας έχει αποτελέσει αντικείμενο 

ενδιαφέροντος της θεματολογίας της διεθνούς βιβλιογραφίας εδώ και πολλές δεκαετίες. 

Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη ούτε ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά 

μαθαίνουν να διαβάζουν, ούτε οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν αλλά ούτε κι οι 

αποτελεσματικότερες μέθοδοι διδασκαλίας της ανάγνωσης. Αυτό εξηγείται ως έναν βαθμό 

από το γεγονός ότι σε αυτήν εμπλέκονται διάφοροι επιστημονικοί κλάδοι όπως η 

Ψυχολογία, η Γλωσσολογία, η Ψυχογλωσσολογία, η Παιδαγωγική κ.ά. (Smith, 2006). 

Ωστόσο, η ανάπτυξη της δεξιότητας της ανάγνωσης κρίνεται απαραίτητη για το άτομο 

τόσο ως προς την καθημερινή του ζωή όσο και ως προς την επαγγελματική του 

αποκατάσταση (Corn & Koenig, 2002).  

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). Για 

την ολοκληρωμένη διεκπεραίωση της ανάγνωσης απαιτούνται δύο βασικές, ανεξάρτητες 

αλλά και αλληλοσχετιζόμενες γνωστικές λειτουργίες, η αποκωδικοποίηση και η κατανόηση 

(Τζιβινίκου, 2015). Η πρώτη περιλαμβάνει την αναγνώριση των γραπτών συμβόλων που 

αποτελούν το γραπτό κώδικα, καθώς και τη μετάφρασή τους σε φωνολογική παράσταση. 

Αυτό ισχύει τόσο για τις λέξεις όσο και για τις ψευδολέξεις, δομημένα σύνολα γραμμάτων 

που μοιάζουν με λέξεις αλλά δεν είναι, διότι δε φέρουν σημασιολογικό περιεχόμενο. Όσον 

αφορά την κατανόηση, για αυτήν απαιτείται η πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη και η 

ανάσυρση της σημασίας της λέξης. Επομένως, η διαδικασία έχει ως εξής: όταν ένας 

μαθητής που ήδη γνωρίζει από τον προφορικό λόγο τη σημασία κάποιας λέξης, 
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αποκωδικοποιεί την αντίστοιχη γραπτή λέξη (αναγνωρίζει οπτικά και μεταφράζει 

φωνολογικά), τότε επιτυγχάνεται και η κατανόηση της σημασίας της γραπτής λέξης. 

Συνεπώς, η ανάγνωση θα μπορούσε να θεωρηθεί το γινόμενο των δύο αυτών λειτουργιών 

(Πόρποδας, 2002͘). 

Η ανάγνωση ανήκει στην κατηγορία των προσληπτικών δεξιοτήτων, όπως κι η 

ακρόαση. Η διαφορά της με την ακρόαση έγκειται στο ότι το άτομο προσλαμβάνει πολύ 

μεγαλύτερες ποσότητες γλωσσικού υλικού μέσω της ανάγνωσης από ότι μέσω της 

ακρόασης, καθώς το διάβασμα πραγματοποιείται με σιωπηλό και γρήγορο τρόπο. Ένας 

από τους βασικούς στόχους του γλωσσικού μαθήματος είναι να καταστούν οι μαθητές 

αυτόνομοι αναγνώστες, οι οποίοι θα μπορούν να διαβάζουν και να αντιλαμβάνονται 

οποιαδήποτε μορφή σύγχρονου γραπτού ελληνικού λόγου συναντήσουν έξω από τη 

σχολική αίθουσα (Μήτσης, 2004). 

Αδιαμφισβήτητα, η σχολική επιτυχία εξαρτάται κυρίως από την κατάκτηση της 

ανάγνωσης  και την κατανόηση του αναγνωστικού υλικού (Vaughn, Levy, Coleman & 

Bos, 2002). Η ανάγνωση δε συνιστά μόνο την αποκωδικοποίηση των γραμμάτων και των 

λέξεων, αλλά μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία, η οποία κατευθύνεται από τον αναγνώστη 

και εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς, όπως την επικοινωνία, την άντληση πληροφοριών, την 

απόκτηση γνώσεων κ.ά. Είναι μια σύνθετη διαδικασία της αντίληψης, παρόλο που 

περιλαμβάνει κι άλλες νοητικές διαδικασίες εκτός απ’ αυτή (π.χ. ανακάλυψη κανόνων, 

λύση προβλημάτων κ.ά.) (Καζάζη, 2003). Σύμφωνα με την Καζάζη (2003), η ανάγνωση 

είναι όλα αυτά: η ικανότητα χρησιμοποίησης της γλώσσας, η ικανότητα αντίληψης, 

επεξεργασίας  και ερμηνείας ενός κειμένου, ο συνδυασμός σύνθετων διαδικασιών, μια 

νοητική διαδικασία, η ικανότητα επιλογής πληροφοριών, η απόδοση νοήματος, ο 

συνδυασμός προϋπάρχουσας γνώσης, η ενεργοποίηση της μνήμης, μια ερμηνευτική 

διαδικασία και η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης εσωτερικών κινήτρων.  
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Σήμερα, υπάρχουν δύο θεωρητικές κατευθύνσεις όσον αφορά την διδασκαλία της 

ανάγνωσης: ο κονστρουκτιβισμός και ο διδακτισμός (Palmaffy, 1997 όπως αναφέρεται 

στο Johnson, 2004). Η πρώτη αναφέρεται σε μια συλλογή εκπαιδευτικών πρακτικών που 

εστιάζουν στο μαθητή, βασίζονται στην έννοια και την διαδικασία, είναι διαλογικές και 

ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών (Honebein, 1996). 

Αντίθετα, η δεύτερη αναφέρεται σε μια συλλογή εκπαιδευτικών πρακτικών που εστιάζουν 

στο δάσκαλο, έχουν ως βάση τις ικανότητες και τα προϊόντα των διαδικασιών, είναι μη 

διαλογικές και αρκετά προκαθορισμένες (Jonassen, 1996 όπως αναφέρεται στο Johnson, 

2004). Οι διδακτικολόγοι εστιάζουν στη μετάδοση τυποποιημένων ερμηνειών του κόσμου 

από τους δασκάλους στους μαθητές και στην υποβολή τυποποιημένων τεστ για να 

ελέγξουν αν ο τρόπος που κατανοούν τον κόσμο οι μαθητές συμφωνεί με τις αποδεκτές 

από τους δασκάλους ερμηνείες. Στον αντίποδα, οι κονστρουκτιβιστές ενδιαφέρονται για τη 

δημιουργία μαθησιακών περιβαλλόντων, στα οποία οι μαθητές χρησιμοποιούν γνωστικά 

εργαλεία για να δομήσουν τις γνωστικές αναπαραστάσεις τους (Jonassen, 2004). Γενικά, 

υπάρχει διαφωνία ως προς τον προσανατολισμό που πρέπει να πάρει ο σχεδιασμός των 

προγραμμάτων σπουδών, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

παιδιών. Μάλλον ένας συνδυασμός των διδακτικών μεθόδων θα ήταν η καλύτερη λύση. 

Αυτή η συνδυαστική προσέγγιση θα προωθούσε τη συστηματική διδασκαλία μέσα σε ένα 

πλαίσιο προσωπικής κατανόησης και ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, δεξιότητες όπως η 

ορθογραφία και η γραμματική, αντί να διδάσκονται μεμονωμένα, θα ήταν προτιμότερο να 

ενσωματωθούν σε ουσιαστικές δραστηριότητες εγγραμματισμού. Σίγουρα, ακραίες και 

περιοριστικές διδακτικές μέθοδοι θα απειλούσαν την αποτελεσματικότητα της 

εκπαίδευσης (Johnson, 2005). 
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5.2. Τα χαρακτηριστικά, οι στρατηγικές και οι αρχές της ανάγνωσης 
 

Η ανάγνωση στο σχολείο μπορεί να ομαδοποιηθεί ως εξής: στις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού μαθαίνεται και εξελίσσεται, στις μεσαίες τάξεις ανεξαρτητοποιείται (το παιδί 

διαβάζει με δική του πρωτοβουλία) και στο γυμνάσιο και έπειτα, συντελείται η πλήρης 

ανεξαρτητοποίηση, δηλαδή η ελεύθερη ανάγνωση οποιωνδήποτε αναγνωσμάτων (Καζάζη, 

2003). Δυστυχώς, όμως, η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος έχει ως σήμερα 

διδακτικό χαρακτήρα και η ανάγνωση αποσκοπεί στην απόκτηση θεσμοποιημένης 

μάθησης. Αν στόχος μας είναι η ανάπτυξη ενδιαφέροντος για την ανάγνωση, θα πρέπει η 

διδασκαλία της ανάγνωσης να προσεγγίζει, όσο είναι δυνατόν, τη φυσική αναγνωστική 

διαδικασία. Για να επιτευχθεί ο στόχος που αναφέρθηκε στην πρώτη παράγραφο, δηλαδή 

να καταστούν μέσω της διδασκαλίας οι μαθητές αυτόνομοι αναγνώστες, θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάγνωσης. Αυτά είναι τα εξής (Μήτσης, 

2004): 

1) Η επιλογή. Οι άνθρωποι διαβάζουν κάτι από προσωπική επιλογή. Για παράδειγμα, 

όταν κάποιος θέλει να ενημερωθεί για την ορθογραφία μιας λέξης, ανοίγει 

συνήθως ένα ορθογραφικό λεξικό.  

2) Ο σκοπός. Ένα άτομο συνήθως καταφεύγει στην ανάγνωση είτε για πληροφόρηση, 

είτε για απόκτηση γνώσεων και επίλυση αποριών, είτε για την αντιμετώπιση 

πρακτικών αναγκών (π.χ. οδηγίες χρήσης ενός μηχανήματος). 

3) Η ποσότητα. Καθημερινά τα άτομα κατακλύζονται από πληθώρα γραπτών 

μηνυμάτων που καλούνται να αποκωδικοποιήσουν. 

4) Η σιωπηλή φύση της διαδικασίας. Συνήθως η ανάγνωση πραγματοποιείται με 

σιωπηλό τρόπο, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, όπως οι διαλέξεις. 
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5) Η ταχύτητα. Οι ικανοί αναγνώστες διαβάζουν με μεγάλη ταχύτητα, πολύ 

μεγαλύτερη από αυτήν της ομιλίας. 

6) Η εκμετάλλευση των συμφραζόμενων. Οι δυσκολίες που ανακύπτουν από την 

ανάγνωση αντιμετωπίζονται με μια αυτόματη διαδικασία, κατά την οποία οι 

άγνωστες λέξεις και γραμματικές μορφές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο γλωσσικό 

πλαίσιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. 

7) Η χρήση στρατηγικών ανάγνωσης. Οι ικανοί αναγνώστες επιλέγουν την κατάλληλη 

στρατηγική με βάση το στόχο της ανάγνωσης και τη φύση των κειμένων. Το 

γλωσσικό μάθημα θα πρέπει να ασκεί συστηματικά τους αναγνώστες στην 

ανάπτυξη και χρήση στρατηγικών. 

Όπως αναφέρει κι ο Smith (2006), στο βιβλίο του ‘Κατανοώντας την ανάγνωση’ 

(Επιμ. Α. Αϊδίνης): «Η ανάγνωση, όπως και η γραφή και όλες οι άλλες μορφές σκέψης, δεν 

μπορεί ποτέ να διαχωριστεί από το σκοπό, την προηγούμενη γνώση, τα συναισθήματα του 

ατόμου που ασχολείται με τη δραστηριότητα και τη φύση του κειμένου που διαβάζεται… Η 

επιδεξιότητα στην ανάγνωση καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά του κειμένου και του 

αναγνώστη αλλά και από την αναγνωστική ικανότητα. Οι έμπειροι αναγνώστες μπορεί να 

διαβάσουν σαν αρχάριοι ένα κείμενο που βρίσκουν δύσκολο». 

Όσον αφορά τις αναγνωστικές στρατηγικές, αυτές είναι οι εξής, σύμφωνα με τον 

Μήτση (2004): 

o Η επιδίωξη συγκεκριμένων στόχων. Ο επαρκής αναγνώστης γνωρίζει πολύ καλά 

τι επιδιώκει με το διάβασμα, σε ποια σημεία θα επικεντρώσει την προσοχή του 

και σε ποια όχι. 

o Η σιωπηλή ανάγνωση. Ο επαρκής αναγνώστης διαβάζει με σιωπηλό τρόπο, 

καθώς η ανάγνωση συνιστά μια εσωτερική διαδικασία. 
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o Η αναζήτηση του γενικού νοήματος. Κατά τη διαδικασία αυτή, γνωστή στα 

αγγλικά ως «skimming», ο αναγνώστης διατρέχει γρήγορα όλο το κείμενο και 

συγκρατεί μόνο τα κύρια σημεία του. 

o Η αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών. Κάποιες φορές, το άτομο που 

διαβάζει, αναζητά να αποσπάσει συγκεκριμένες πληροφορίες από ένα κείμενο, 

π.χ. τον ορισμό μιας έννοιας. Τότε διατρέχει όλο το κείμενο μέχρις ότου 

συναντήσει την πληροφορία που αναζητά. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή με τον 

αγγλικό όρο «scanning».  

o Η σχηματοποίηση σχέσεων και η ομαδοποίηση εννοιών και γεγονότων. Αυτή 

επιτυγχάνεται μέσω της κατασκευής σχεδιαγραμμάτων, πινάκων, σχεδίων για 

την οργάνωση των παρεχόμενων πληροφοριών ενός κειμένου. 

o Η εικασία. Ο αναγνώστης θα πρέπει να διατυπώνει βάσιμες υποθέσεις για τη 

σημασία, τη λειτουργία ή τη χρήση ορισμένων άγνωστων στοιχείων που 

συναντά στα κείμενα στηριζόμενος στις διαθέσιμες ενδείξεις και στην εμπειρία 

του. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή με τον αγγλικό όρο «guessing». 

Για να προσομοιάσει η ανάγνωση που γίνεται στην σχολική τάξη με τη φυσική 

ανάγνωση, είναι απαραίτητο να τηρούνται μερικές αρχές, τονίζει ο Μήτσης (2004): 

• Η δημιουργία εσωτερικών κινήτρων. Θα δημιουργηθούν εσωτερικά κίνητρα στον 

μαθητή κυρίως μέσω της επιλογής κατάλληλων για την ηλικία και τα ενδιαφέροντά 

του, κειμένων προς ανάγνωση. 

• Η χρήση αυθεντικών κειμένων. Τα αυθεντικά κείμενα σχετίζονται με πραγματικές 

περιστάσεις επικοινωνίας και για το λόγο αυτό αποτελούν ενδιαφέροντα, 

ελκυστικά και λειτουργικά γλωσσικά πρότυπα. 

• Η χρήση αναγνωστικών στρατηγικών.  

• Η διδασκαλία της ανάγνωσης σε διαδοχικές φάσεις. 
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✓ Α΄ φάση: Στη φάση αυτή, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει μια σύντομη 

εισαγωγή στο κείμενο που πρόκειται να μελετηθεί. Να επεξηγήσει 

προκαταβολικά κάποιες άγνωστες για το μαθητή λέξεις, που θα συμβάλλουν 

στην κατανόηση του κειμένου και να θέσει κατευθυντήριες ερωτήσεις, που θα 

βοηθήσουν το μαθητή να εστιάσει στα κύρια σημεία του κειμένου και να 

σχηματίσει μια γενική ιδέα για το περιεχόμενό του. 

✓ Β΄ φάση: Κατά την ανάγνωση, ο μαθητής διαβάζει σιωπηλά το κείμενο και 

κρατά κάποιες σημειώσεις που θα τον βοηθήσουν να κάνει μια περίληψη του 

κειμένου. 

✓ Γ΄ φάση: Μετά την ανάγνωση, ο εκπαιδευτικός θέτει ερωτήσεις κατανόησης 

στο μαθητή ή τον εμπλέκει σε δραστηριότητες που στόχο έχουν να βελτιώσουν 

την αναγνωστική δεξιότητα και να ενισχύσουν τη γλωσσική ικανότητα, 

εκθέτοντας τον σε νέες γραμματικές δομές και νέο λεξιλόγιο. 
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5.3. Η προσέγγιση των σχετικών εννοιών της ανάγνωσης 
 

Η Καζάζη (2003) υποστηρίζει ότι για την ανάγνωση είναι απαραίτητες: 1) η 

ικανότητα ανάγνωσης, δηλαδή η όλο και καλύτερη αντίληψη, κατανόηση του υλικού που 

διαβάζεται, 2) η δεξιότητα ανάγνωσης, π.χ. ο ρυθμός ανάγνωσης και 3) η 

αναγνωσιμότητα, π.χ. ο βαθμός δυσκολίας της γλώσσας κ.ά. Ας επισημανθεί στο σημείο 

αυτό ότι με τον όρο «αναγνωστική ικανότητα» εννοείται η όλο και καλύτερη κατανόηση 

του κειμένου. Αυτή αποτελείται από την ‘αρμοδιότητα’ και την παρώθηση για ανάγνωση 

και βοηθά το άτομο να αποκτήσει μια συνειδητοποιημένη συμπεριφορά και να μπορέσει 

να χρησιμοποιεί τα Μ.Μ.Ε. με ορθό τρόπο (Rosebrock, 1995  όπως αναφέρεται στο 

Καζάζη, 2003). Η «αναγνωστική δεξιότητα», από την άλλη, αναφέρεται στο πόσο γρήγορα 

διαβάζει κάποιος κι αν κατέχει το αλφάβητο. Δε θα πρέπει να τις συγχέουμε με έναν άλλο 

όρο, τη «γλωσσική ικανότητα», που περιγράφει την κατοχή του γραμματικού μηχανισμού, 

που επιτρέπει στα άτομα να παράγουν και να αντιλαμβάνονται άπειρα γλωσσικά 

μηνύματα διατυπωμένα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κώδικα (Μήτσης, 2004). 

Αδιαμφισβήτητα, η ανάγνωση συνδέεται με τη γλωσσική ικανότητα και τη γλωσσική 

αρμοδιότητα καθώς ένα άτομο δε μπορεί να καταλάβει ένα ξενόγλωσσο βιβλίο, αν δεν 

γνωρίζει τη γλώσσα γραφής του. Επίσης, συνδέεται με τη γνώση, εφόσον το άτομο αποκτά 

γνώσεις από την ανάγνωση, όταν ενσωματώνει τη νέα γνώση στην ήδη κατεκτημένη, και 

με τη μνήμη, καθώς απαιτείται ενεργοποίηση αυτής (Καζάζη, 2003).  

Είναι σημαντικό τα παιδιά να εμπλέκονται σε δραστηριότητες ανάγνωσης και στο 

σπίτι, πέρα από το σχολείο, ώστε να αποκτήσουν αναγνωστική δεξιότητα. Τα κείμενα που 

διδάσκονται τα παιδιά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην ηλικία, τα ενδιαφέροντα και 

την αναγνωστική τους ικανότητα, με στόχο η ικανότητα να γίνει αρμοδιότητα. Η 

αρμοδιότητα στην ανάγνωση είναι ουσιαστικά η ικανότητα να αντλεί κανείς τις 
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σημαντικότερες πληροφορίες ενός κειμένου και να οδηγείται στην κατανόηση. Για τη 

διαμόρφωση της αναγνωστικής αρμοδιότητας, συνιστάται να εξασκείται το παιδί σε 

διάφορες μορφές ανάγνωσης (Καζάζη, 2003). Όταν τα παιδιά δείχνουν μικρό ενδιαφέρον 

για την ανάγνωση, οι δάσκαλοι πρέπει να δημιουργούν ενδιαφέρουσες αναγνωστικές 

ευκαιρίες και να τονίζουν στους μαθητές ότι η ανάγνωση αξίζει. Θα πρέπει να τους 

βοηθούν συνεχώς, αλλά το βασικό τους μέλημα πρέπει να είναι η ανάπτυξη της 

αυτοπεποίθησης των μαθητών τους. Θα ήταν απαραίτητο οι μαθητές να μπορούν να 

διαβάζουν μόνοι τους, με έναν προσωπικό τρόπο και αναλαμβάνοντας το ρίσκο να κάνουν 

λάθη (Smith, 2006).  
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5.4. Οι μέθοδοι διδασκαλίας της ανάγνωσης 
 

Οι διάφορες μέθοδοι της διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και γραφής μπορούν 

να κατηγοριοποιηθούν σε δύο μεγάλες ομάδες: 1) αυτές που εστιάζουν στο κώδικα και τις 

βασικές ικανότητες της ανάγνωσης και 2) αυτές που εστιάζουν στο νόημα. Το σίγουρο 

είναι ότι η κατανόηση του γραμματισμού στην εκπαίδευση προϋποθέτει την επίγνωση και 

των δύο. Ανάμεσα στις δύο μεγάλες ομάδες μεθόδων, υπάρχει μια χρυσή τομή, η θεώρηση 

της εξισορροπημένης προσέγγισης (balanced approach) στη διδασκαλία του γραπτού λόγου, 

που εμφανίζεται στη βιβλιογραφία την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με αυτή, κάθε 

εκπαιδευτικός διαμορφώνει τη δική του προσέγγιση συνθέτοντας τις υπάρχουσες  και 

εμπλουτίζοντας τη διδασκαλία του με στοιχεία από διάφορες προσεγγίσεις καταρτώντας 

κάθε φορά την κατάλληλη μέθοδο για τη διδασκαλία των αντικειμένων (Smith, 2006).  

Έχει παρατηρηθεί μια διαφωνία στους χώρους των εκπαιδευτικών, ιδίως στις 

αγγλόφωνες χώρες, η γνωστή με την αγγλική ορολογία «Reading Wars», που αφορά στις 

μεθόδους διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης. Εντοπίζεται, λοιπόν, μια μερίδα 

εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινά με την «ακουστική 

προσέγγιση» (phonics) και μια άλλη που υποστηρίζει την προσέγγιση της «ολικής 

αναγνώρισης λέξης» (whole word) και μια άλλη την «ολική προσέγγιση» (whole 

language). Με άλλα λόγια, δεν έχει διευκρινιστεί αν θα πρέπει να δίνεται στην αρχή 

έμφαση στη διδασκαλία των αντιστοιχιών γραμμάτων-ήχων, αν θα πρέπει να ξεκινά με τη 

διδασκαλία ολόκληρων λέξεων ή  με τη διδασκαλία εννοιών (National Reading Panel, 

2000 όπως αναφέρεται στο Παπαδόπουλος, 2005).  Στη μέθοδο της ολικής αναγνώρισης 

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

σχέσεων γραμμάτων-ήχων για την αποτελεσματική διδασκαλία των λέξεων 

(Παπαδόπουλος, 2005). 
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Αναφορικά με τη διδασκαλία της ανάγνωσης, οι υποθέσεις των κονστρουκτιβιστών 

ενσαρκώνονται στην ολική μέθοδο (whole language) (Johnson, 2004), ενώ οι υποθέσεις 

του διδακτισμού κατευθύνονται στην επανορθωτική-θεραπευτική ανάγνωση (remedial 

reading) (Lovett, Lacerenza & Borden, 2000). Η φιλοσοφία της «ολικής μεθόδου» 

προϋποθέτει την εξαγωγή προσωπικού νοήματος εκ μέρους του μαθητή. Αντί να 

εστιάζεται σε συγκεκριμένες αναγνωστικές δεξιότητες, αναδεικνύει την δόμηση του 

προσωπικού νοήματος και την αναγνωστική κατανόηση (Boran & Comper, 2001). Τα 

παιδιά θα πρέπει να ασχοληθούν με την ολότητα των λέξεων, των προτάσεων, των 

παραγράφων και των βιβλίων, επειδή το νόημα μεγιστοποιείται στο ευρύτερο πλαίσιο. 

Έτσι, η διδασκαλία δεν διασπάται σε υποδεξιότητες, αλλά το υλικό παρουσιάζεται στην 

ολοκληρωμένη του μορφή (Johnson, 2004). Οι δάσκαλοι, που τίθενται υπέρ της ολικής 

μεθόδου, ενθαρρύνουν τους μαθητές να επικοινωνούν και να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με 

λειτουργικούς και ουσιαστικούς τρόπους (π.χ. σε εφημερίδες, γράμματα και εργαστήρια) 

και δεν τους κατευθύνουν στη γλωσσική χρήση (Boran & Comper, 2001͘  Krashen, 2002). 

Σε αυτές τις τάξεις, λοιπόν, όπου εφαρμόζεται η ολική μέθοδος, οι μαθητές 

χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα συμμετοχής και κινήτρων (Honebein, 1996). 

Εντούτοις, έχει αποδειχθεί από πληθώρα ερευνών και η αποτελεσματικότητα της 

«επανορθωτικής-θεραπευτικής ανάγνωσης», κυρίως όσον αφορά τις φωνολογικές 

δεξιότητες, ακόμα και σε μαθητές με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες (Lovett & Steinbach, 

1997). Αυτή έγκειται στις θεωρητικές υποθέσεις του διδακτισμού, εστιάζεται στις 

εντοπισμένες ακαδημαϊκές και γνωστικές ελλείψεις των μαθητών και στοχεύει στη 

βελτίωση της σχολικής απόδοσης (Lovett, Lacerenza & Borden, 2000). Επειδή η 

«επανορθωτική ανάγνωση» απαιτεί έντονη και πολύ εστιασμένη προσπάθεια από τον 

εκπαιδευτικό, συνήθως δεν εφαρμόζεται σε όλους, παρά μόνο στους «ζορισμένους» 

αναγνώστες (Johnson, 1998 όπως αναφέρεται στο Johnson, 2004). Οι υπέρμαχοι της 
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«επανορθωτικής ανάγνωσης» θεωρούν ότι υπάρχουν κάποιες προϋποτιθέμενες δεξιότητες 

εγγραμματισμού, οι οποίες μπορούν να ενισχυθούν μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα, 

που διδάσκουν μια γκάμα δεξιοτήτων όπως η αντιστοιχία ήχων-συμβόλων, η προφορά, η 

διάκριση λέξεων, οι συνδυασμοί λέξεων, το λεξιλόγιο, οι αναλογίες, η ακολουθία και η 

οργάνωση των ιδεών κ.ά. Γενικά, οι προσεγγίσεις του διδακτισμού θεωρούνται από τους 

εκπαιδευτικούς ως «άσχημες» αλλά αποτελεσματικές (Schug, Tarver & Western, 2001). 

Ωστόσο, κάποιοι ερευνητές, όπως οι Schug, Tarver & Western (2001), αντιτίθενται 

στην «επανορθωτική ανάγνωση» αλλά και την «ολική μέθοδο», και υποστηρίζουν την 

άμεση διδασκαλία (direct instruction). Ανακάλυψαν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος έχει 

δραματικά θετικά αποτελέσματα σε μικρά παιδιά φτωχών οικογενειών στην πολιτεία 

Ουισκόνσιν των Η.Π.Α. και σε ολόκληρη τη χώρα. Η άμεση διδασκαλία προσανατολίζεται 

στη διδασκαλία δεξιοτήτων, κάνει χρήση μικρών ομάδων, στις οποίες ο δάσκαλος παρέχει 

μια κατά μέτωπο διδασκαλία και τα μαθήματα διαρθρώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε η ύλη 

να διασπάται σε μικρότερες μονάδες. Αυτή επιφέρει, κατά αυτούς, άριστα αποτελέσματα 

όσον αφορά τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης του μαθητή, την αναγνωστική κατανόηση 

και τη στάση του απέναντι στην ανάγνωση. Πιστεύουν ότι πέρα από αυτά τα οφέλη, 

βελτιώνει τη γενική συμπεριφορά του μαθητή στην τάξη και την ικανότητά του να 

εστιάζει και να διατηρεί την προσπάθεια σε διάφορα ακαδημαϊκά έργα. Συνιστά μια 

δασκαλοκεντρική προσέγγιση, που αντιπαρατίθεται στις παιδοκεντρικές μεθόδους, οι 

οποίες αρνούνται τη σημασία της διδασκαλίας της ακουστικής προσέγγισης, επειδή 

περιέχει αντιφάσεις και παραγκωνίζει το βασικότερο στόχο της ανάγνωσης, την 

κατανόηση. Η άμεση διδασκαλία εστιάζει διεξοδικά και συστηματικά στις σχέσεις μεταξύ 

ήχων-γραμμάτων, κάτι που προσπαθεί να κάνει κι η ακουστική προσέγγιση (Graves, Juell 

& Graves, 2001 όπως αναφέρεται στο Schug, Tarver & Western, 2001). 
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Όσον αφορά μια συνδυαστική προσέγγιση που προτείνεται παραπάνω και που θα 

επίλυε αυτή τη διλημματική κατάσταση, θα ήταν η κονστρουκτιβιστική ενισχυτική 

διδασκαλία (Constructivist Remediation). Πρόκειται για μια στοχευμένη διδασκαλία που 

αφορά τόσο συγκεκριμένες δεξιότητες (την φωνολογική επεξεργασία, το λεξιλόγιο που 

περιλαμβάνει λέξεις που συνήθως αναγνωρίζονται οπτικά (sight word vocabulary) και την 

αναγνωστική κατανόηση) όσο και συγκεκριμένους μαθητές, τους μαθητές που 

δυσκολεύονται στα πρώτα στάδια της κατάκτησης της ανάγνωσης. Οι παραπάνω 

δεξιότητες διδάσκονται σε περιβάλλοντα που έχουν νόημα για το μαθητή με τη βοήθεια 

λογοτεχνικών κειμένων και εξατομικευμένων αξιολογήσεων σε κάθε μαθητή, ενοποιώντας 

τον αλφαβητισμό και τη γλωσσική εξέλιξη και βελτιώνοντας τα κίνητρα των μαθητών 

μέσα από λειτουργικές μαθησιακές δραστηριότητες που επιλέγουν οι ίδιοι. Η προσέγγιση 

αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε ενιαία εκπαιδευτικά πλαίσια αλλά και σε πλαίσια στα οποία 

παρέχεται βοήθεια και αποκατάσταση στους μαθητές (Johnson, 2004). Γενικά, οι πιο 

αδύναμοι αναγνώστες δεν κερδίζουν γνώσεις μέσω της ανάγνωσης, αν δεν τους 

παρασχεθεί κάποιας μορφής εντατική διδασκαλία (Vaughn, Levy, Coleman & Bos, 2002). 

Τα τελευταία χρόνια προτάθηκαν κάποιες εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη 

διδασκαλία της ανάγνωσης όπως η επικοινωνιακή, η δομητική και ο αναδυόμενος 

γραμματισμός ή αλφαβητισμός (Smith, 2006). Παρότι οι ερευνητές δε συμφωνούν σχετικά 

με το τι περιλαμβάνει ακριβώς η έννοια  «αναδυόμενος γραμματισμός», όλοι 

ενθουσιάζονται από την ιδέα ότι τα παιδιά  ανακαλύπτουν έννοιες και συμπεριφορές που 

«κρύβουν» γραμματισμό κατά τη διάρκεια των προσχολικών χρόνων και πριν την έναρξη 

της επίσημης εκπαίδευσης (Sénéchal, LeFevre, Smith-Chant & Colton, 2001). Ο όρος 

συναντάται συχνά στη βιβλιογραφία και αναφέρεται στην τυχαία μάθηση που συντελείται 

με τη βοήθεια του περιβάλλοντος και συνδέεται στενά με την ικανότητα του παιδιού να 

βλέπει, να κατανοεί και να οδηγείται σε συμπεράσματα (Teale & Sulzby, 1989 όπως 
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αναφέρεται στο Fellenius, 1996). Οι Sénéchal, LeFevre, Smith-Chant & Colton (2001) 

πρότειναν ένα εννοιολογικό μοντέλο για την ανάπτυξη του αναδυόμενου αλφαβητισμού. Το 

μοντέλο του αναδυόμενου αλφαβητισμού παρουσιάστηκε στη μελέτη των Erickson & 

Hatton (2007). Στη μελέτη πεδίου τους, βρέθηκαν ενδείξεις ότι αυτό έχει εφαρμοσιμότητα 

και σε παιδιά με οπτική αναπηρία. Σύμφωνα με αυτό, ο αναδυόμενος αλφαβητισμός 

συγκροτείται από τρεις βασικές δομές: την προφορική γλώσσα, τις μεταγνωστικές 

δεξιότητες και την γνώση του αλφαβητισμού (εννοιολογική και διαδικαστική γνώση). Η 

πρώτη δομή αφορά την αφήγηση, το λεξιλόγιο και τη γνώση του κόσμου και εξηγεί τις 

διακυμάνσεις στην μετέπειτα επίτευξη της ανάγνωσης. Η δεύτερη δομή περιγράφει τη 

φωνολογική και συντακτική ενημερότητα και αποτελεί, επίσης, προβλεπτικό παράγοντα 

για την εξέλιξη της αναγνωστικής δεξιότητας. Η γνώση του αλφαβητισμού, τέλος, 

περιλαμβάνει διαδικασίες όπως τον συλλαβισμό, τη γνώση του αλφάβητου, τη σύνδεση 

γραμμάτων- ήχων, τις λειτουργίες γραφής και την αντίληψη του συγγραφέα. Το μοντέλο 

φαίνεται στην Εικόνα 3. 

 

Εικόνα 3.Προτεινόμενο μοντέλο για τη δόμηση του αναδυόμενου αλφαβητισμού (Sénéchal, LeFevre, Smith-

Chant & Colton, 2001) 
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5.5 .Τα μοντέλα μάθησης της ανάγνωσης 
 

Ο Πόρποδας (2002) αναφέρει ότι οι κυριότερες απόψεις που έχουν διατυπωθεί για τη 

μάθηση της ανάγνωσης, μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες μοντέλων μάθησης της 

ανάγνωσης. Τα εξελικτικά μοντέλα της κατά στάδια ανάπτυξης της ανάγνωσης 

(developmental stage models) και το μοντέλο διττής θεμελίωσης. Το κοινό χαρακτηριστικό 

των βασικότερων εξελικτικών μοντέλων είναι η υπόθεση ότι η εκμάθηση της ανάγνωσης 

ολοκληρώνεται σε τρία διαδοχικά στάδια: το λογογραφικό, το αλφαβητικό και το 

ορθογραφικό στάδιο.  

• Στο πρώτο στάδιο, τα παιδιά φαίνεται να διαβάζουν χρησιμοποιώντας μια 

στρατηγική ολικής αναγνώρισης της λέξης. Έτσι, ο αναγνώστης συνδέει την ολική 

οπτική εικόνα μιας λέξης με την προφορά της και δυσκολεύεται να διαβάσει λέξεις 

που δεν έχει ξαναδεί.  

• Στη συνέχεια, ο αρχάριος αναγνώστης περνά στο αλφαβητικό στάδιο, στο οποίο 

αποκτά τη στρατηγική για την αποκωδικοποίηση της γραφημικής παράστασης της 

λέξης και τη φωνολογική αποκωδικοποίησή της, ακολουθώντας τη διαδοχική σειρά 

των γραμμάτων.  

• Στο τέλος, κατακτά το ορθογραφικό στάδιο, κατά το οποίο μπορεί να διαβάζει τη 

λέξη συνδυάζοντας τα επιμέρους δομημένα σύνολα των γραμμάτων και την 

προφορά που αντιστοιχεί σε αυτά.  

Η λογογραφική στρατηγική αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρφωση της ολικής μεθόδου 

διδασκαλίας, που είχε απήχηση όχι μόνο σε αγγλόφωνες χώρες αλλά και σε χώρες όπως η 

Ελλάδα, που διαθέτει ένα αλφαβητικό σύστημα γραφής με διαφορετική ορθογραφική 

φύση. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή αμφισβητήθηκε έντονα από νεότερες έρευνες όχι μόνο 
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γλωσσών με ρηχά ορθογραφικά συστήματα γραφής (πχ. γερμανικά και ελληνικά) αλλά και 

των  αγγλικών (Πόρποδας, 2002). 

Στο μοντέλο της διττής θεμελίωσης, από την άλλη πλευρά, η εκμάθηση της ανάγνωσης 

στηρίζεται στην ανάπτυξη δύο σύνθετων γνωστικών ικανοτήτων:  

o Το ένα σύστημα αναφέρεται στην ανάπτυξη της γλωσσικής επίγνωσης, δηλαδή 

στην απόκτηση της επίγνωσης ότι ο προφορικός λόγος συγκροτείται από 

φωνολογικά και μορφολογικά στοιχεία.  

o Το δεύτερο σύστημα αφορά στην ανάπτυξη της ορθογραφικής δομής, δηλαδή στην 

απόκτηση της γνώσης ότι η ορθογραφία αναπαριστά τόσο τη φωνολογία όσο και 

τα μορφήματα. Το μοντέλο της διττής θεμελίωσης προβλέπει ότι η μάθηση της 

ανάγνωσης στηρίζεται στην ανάπτυξη δύο θεμελιωδών λειτουργικών διαδικασιών, 

μιας λογογραφικής και μιας αλφαβητικής διαδικασίας (Πόρποδας, 2002). 
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5.6. Φωνολογική ενημερότητα 
 

Από το 1980, έχει επικρατήσει ομοφωνία στην βιβλιογραφία για τις μαθησιακές 

δυσκολίες σε ότι αφορά ένα κεντρικό γλωσσικό έλλειμμα που σχετίζεται, αλλά και 

προβλέπει, την αποτυχία στην κατάκτηση της ανάγνωσης και περιλαμβάνει μια διάσταση 

της γλωσσικής αρμοδιότητας, γνωστή ως «φωνολογική ενημερότητα» (Lovett, Lacerenza 

& Borden, 2000). Η φωνολογία αποτελεί ένα μικρό αλλά με μεγάλη σπουδαιότητα τμήμα 

της συνολικής γλωσσικής ικανότητας (Τζιβινίκου, 2015). Η συνειδητή πρόσβαση στο 

φωνημικό επίπεδο του λόγου και η ικανότητα να χειρίζεται νοητικά τις αναπαραστάσεις 

του λόγου (φωνήματα) σε αυτό το επίπεδο συνιστούν την «φωνολογική ενημερότητα» που 

αποτελεί, ουσιαστικά, έναν βασικό μηχανισμό που διευκολύνει την επιτυχία στην πρώιμη 

ανάγνωση (Stanovich, 1986). Αποτελεί μια χαμηλού επιπέδου γλωσσική δεξιότητα, η 

οποία αναμένεται να κατακτηθεί στα πρώιμα χρόνια του μαθητή, ώστε να αναπτυχθούν, 

στη συνέχεια, οι υψηλού επιπέδου γλωσσικές δεξιότητες που σχετίζονται με την 

κατανόηση (Τζιβινίκου, 2015). 

  Η αιτιώδης σχέση ανάμεσα στην φωνολογική επίγνωση και τη μάθηση της 

ανάγνωσης βασίζεται στην υπόθεση ότι προκειμένου τα παιδιά να διαβάσουν τις λέξεις, 

χρειάζεται να γνωρίζουν τις αντιστοιχίες μεταξύ γραφημάτων και φωνημάτων. Για να 

γνωρίζουν όμως τις αντιστοιχίες, πρέπει να έχουν επίγνωση της φωνολογικής δομής του 

προφορικού λόγου (Gough & Tunmer, 1986). Αυτή η γραμμική σχέση ανάμεσα στη 

φωνολογική επίγνωση, τη γραφημική-φωνημική αντιστοιχία και τη μάθηση της 

ανάγνωσης υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές (Πόρποδας, 2002). Η φωνολογική 

ενημερότητα συσχετίζεται πιο υψηλά με την πρώιμη αναγνωστική κατάκτηση σε σχέση με 

άλλους παράγοντες όπως η γενική νοημοσύνη και η αναγνωστική ετοιμότητα (Stanovich, 

Cunningham & Cramer, 1984). 
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5.7. Ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων μέσω της ανάγνωσης 
 

Ας επισημανθεί, εδώ, ότι ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας για την αναγνωστική 

εξέλιξη είναι η έκθεση σε πλούσιο αναγνωστικό υλικό και η εξάσκηση, που βοηθούν στην 

ανάπτυξη της αυτοματοποίησης και της ταχύτητας στο επίπεδο αναγνώρισης των λέξεων. 

Ο συνδυασμός της ελλιπούς εξάσκησης, των ελλειμματικών δεξιοτήτων 

αποκωδικοποίησης και των δύσκολων αναγνωστικών υλικών οδηγεί σε χαμηλότερη 

ικανοποίηση και εμπλοκή του μαθητή σε δραστηριότητες που εμπεριέχουν κάποιας 

μορφής ανάγνωση. Η μείζονα σημασία της ανάγνωσης διαφαίνεται και από το ότι 

συμβάλλει στην ανάπτυξη πολλών άλλων γλωσσικών δεξιοτήτων, όπως την γνώση για 

σύνθετες συντακτικές δομές και την ανάπτυξη του λεξιλογίου, όταν το άτομο μαθαίνει τη 

σημασία διάφορων λέξεων από το συγκείμενο κατά την ανάγνωση (Stanovich, 1986). Κι ο 

Krashen (1993) τονίζει ότι η ανάπτυξη της ορθογραφικής επάρκειας (spelling competence) 

συντελείται μέσω της ανάγνωσης, δηλαδή της ερμηνείας μηνυμάτων και της κατανόησης 

γραπτών κειμένων.  

Όσον αφορά τις οφθαλμικές κινήσεις, παλαιότερα πιστευόταν ότι αυτές καθόριζαν 

την αποτελεσματικότητα της ανάγνωσης. Ωστόσο, σήμερα θεωρείται ότι το επίπεδο 

ανάγνωσης καθορίζει τα μοτίβα των οφθαλμικών κινήσεων και όχι το ανάποδο (Stanovich, 

1986). Όπως τονίζεται κι από τον Layton (1993), οι οφθαλμικές κινήσεις δεν αποτελούν 

αιτιολογικό παράγονται παρά μόνο συμπτώματα της φτωχής ανάγνωσης. Όσον αφορά το 

συγκείμενο, πολλοί ερευνητές κατέληξαν στο ότι οι πιο αδύναμοι αναγνώστες στηρίζονται 

σε μεγαλύτερο βαθμό στο συγκείμενο για να εξάγουν το νόημα, σε σύγκριση με τους πιο 

έμπειρους αναγνώστες (West, Stanovich, Feeman & Cunningham, 1981). Είναι η ιδέα της 

«αντισταθμιστικής επεξεργασίας», σύμφωνα με την οποία, κάτω από κάποιες συνθήκες, οι 

φτωχές δεξιότητες αποκωδικοποίησης οδηγούν σε μεγαλύτερη εξάρτηση από τις 
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πληροφορίες που παρέχει το συγκείμενο (West, Stanovich, Feeman & Cunningham, 1981). 

Εντούτοις, για να ισχύουν τέτοιες γενικεύσεις, θα πρέπει να οριστεί τι είναι το πλαίσιο 

(είναι οι παρακείμενες λέξεις της «λέξης-στόχου» ή είναι μια οποιαδήποτε μη οπτική 

πληροφορία π.χ. οι προηγούμενες γνώσεις του αναγνώστη, που μπορεί να δώσει νόημα 

στη «λέξη- στόχο»;). Επιπλέον, πρέπει να προσδιοριστεί πώς χρησιμοποιείται αυτό, ως ένα 

βοήθημα για την αναγνώριση των λέξεων ή για την διευκόλυνση της κατανόησης; 

Μάλλον, η δεύτερη λειτουργία του πλαισίου φαίνεται πιο εύλογη (Smith, 2006). 

Επιπρόσθετα, αποκαλύφθηκε, από νεότερες έρευνες, ότι δεν ισχύει ότι ο καλός 

αναγνώστης βασίζεται λιγότερο στις οπτικές πληροφορίες, αλλά ότι οι μηχανισμοί της 

οπτικής ανάλυσης, που ενεργοποιεί, καταλαμβάνουν μικρότερη χωρητικότητα. Με άλλα 

λόγια, ο έμπειρος αναγνώστης χρειάζεται λιγότερη προσοχή για να επεξεργαστεί τα 

φωνήματα των λέξεων. Τέλος, ένας παράγοντας που προκαλεί πολύ περισσότερο ατομικές 

διαφορές ανάμεσα στους έμπειρους και αδύναμους αναγνώστες, είναι η αποτελεσματική 

αποκωδικοποίηση και όχι η χρήση του συγκείμενου (Stanovich, 1986). 

Καταληκτικά, ας τονιστεί ότι το ζήτημα της ανάγνωσης και των μεθόδων με τις 

οποίες πρέπει να διδάσκεται, είναι ζωτικής σημασίας για τους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές. Ας επισημανθεί ότι ο δάσκαλος των παιδιών με οπτική αναπηρία θα πρέπει να 

γνωρίζει σε βάθος τις αποτελεσματικές στρατηγικές για τη διδασκαλία της ανάγνωσης, 

που εφαρμόζονται σε μαθητές με τυπική όραση, καθώς αρκετές από αυτές δύναται να 

χρησιμοποιηθούν και σε τάξεις με παιδιά με τύφλωση ή χαμηλή όραση, ύστερα, βέβαια, 

από ορισμένες τροποποιήσεις (Παπαδόπουλος, 2005). 
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Κεφάλαιο 6. Ο εγγραμματισμός για τα παιδιά με χαμηλή όραση 
 

Όλοι οι άνθρωποι συμφωνούν σίγουρα στο ότι η απόκτηση ουσιαστικών 

δεξιοτήτων εγγραμματισμού αποτελεί έναν ακρογωνιαίο λίθο της εκπαίδευσης. Όλες οι 

αποφάσεις που παίρνονται από τις εκπαιδευτικές ομάδες κατά τη διάρκεια των σχολικών 

χρόνων, θα πρέπει να στοχεύουν στην εξέλιξη των μαθητών, ώστε κάποια στιγμή αυτοί να 

ζήσουν όσο γίνεται πιο ανεξάρτητα και παραγωγικά (Koenig & Holbrook, 1995). Η 

έρευνα έχει δείξει ότι τα παιδιά με τύφλωση και χαμηλή όραση βρίσκονται σε κίνδυνο να 

βιώσουν καθυστερήσεις ως προς την ανάπτυξη της γλώσσας και του εγγραμματισμού 

(Bishop, 2004). Τα προγράμματα εκπαίδευσης των παιδιών με πρόβλημα όρασης 

επιδιώκουν την προώθηση των δεξιοτήτων εγγραμματισμού, παρόλο που κάποιες 

αποφάσεις, όπως αυτή της επιλογής του μέσου εγγραμματισμού, είναι πιο σύνθετες σ’ 

αυτήν την περίπτωση (Koenig & Holbrook, 1995).  

Μια διαδικασία αξιολόγησης που θα βοηθήσει στη λήψη ενημερωμένων και 

συνειδητών αποφάσεων εκ μέρους της εκπαιδευτικής ομάδας είναι η αξιολόγηση των 

μέσων μάθησης (Learning Media Assessment). Αυτή περιλαμβάνει την εξέταση της χρήσης 

από το παιδί αισθητηριακών πληροφοριών, της ετοιμότητάς του για την έναρξη της 

επίσημης διδασκαλίας της ανάγνωσης και της γραφής, της χρήσης γενικών μέσων 

μάθησης και κατά τη διάρκεια των ύστερων προσχολικών χρόνων, της χρήσης των 

κατάλληλων μέσων εγγραμματισμού (Bishop, 2000). Σημειώνεται ότι τα γενικά μέσα 

μάθησης περιλαμβάνουν τόσο διδακτικά υλικά (χάρακες, φύλλα εργασίας, εικόνες) όσο 

και διδακτικές μεθόδους (παρουσίαση, υπόδειξη, υποβοήθηση). Στα μέσα εγγραμματισμού 

εμπεριέχονται όλα τα εργαλεία για την ανάγνωση και γραφή σε έντυπη και Braille μορφή 

κειμένου (Koenig & Holbrook, 1995).  
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Πριν πάει το παιδί με πρόβλημα όρασης στο σχολείο, συνήθως, ο δάσκαλος των 

παιδιών με οπτική αναπηρία έχει πραγματοποιήσει μια οπτική αξιολόγηση, η οποία 

περιγράφει τις εν γένει επιπτώσεις του προβλήματος της όρασής του στη μάθηση και 

προσφέρει μια βάση εκκίνησης για την κατάρτιση ενός Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος (Individualized Education Program). Βέβαια, κάποιες φορές τα 

προβλήματα όρασης δεν γίνονται αισθητά πριν πάει το παιδί στο σχολείο (Arter, 2005). Σε 

αυτές τις περιπτώσεις, το παιδί θα παραπεμφθεί τότε στον ειδικό δάσκαλο για παιδιά με 

προβλήματα όρασης, ο οποίος θα δώσει οδηγίες και θα προβεί σε μια πλήρη αξιολόγηση 

της όρασης (Mason, 2005b). 

Όπως ισχυρίζονται οι Arter & Mason (1994), τα παιδιά με οπτική αναπηρία 

εκτίθενται ελάχιστα σε γραπτό λόγο στο περιβάλλον τους, π.χ. χάνουν την ευκαιρία να 

δουν τις λέξεις ή ολόκληρες τις λέξεις των διαφημίσεων στα ταμπλό και τα λεωφορεία, 

των σημάτων στους δρόμους και των μηνυμάτων στην τηλεόραση. Ως αποτέλεσμα, 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι των υπόλοιπων παιδιών που έχουν κατανοήσει 

πολλές έννοιες ακόμη και πριν πάνε στο σχολείο. Για τα παιδιά με μειωμένη ή καθόλου 

όραση, οι ίδιες έννοιες μπορεί να μη γίνονται εύκολα κατανοητές (Arter, 2005). Για τον 

παραπάνω λόγο, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρέχουν συστηματική διδασκαλία των 

βασικών εννοιών. Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι προσεκτικά δομημένα 

και να περιλαμβάνουν πολλά και πλούσια παραδείγματα για να προωθηθεί η εννοιολογική 

κατανόηση των μαθητών. Οι περιορισμοί στη δημιουργία εννοιών δεν είναι απαραίτητα 

συνέπεια της περιορισμένης οπτικής εμπειρίας αλλά ίσως να απορρέουν από έναν 

περιορισμό της συνολικής εμπειρίας του παιδιού με πρόβλημα όρασης (Warren, 2005).Ας 

μη θεωρείται δεδομένο ότι οι γονείς έχουν «δουλέψει» με το παιδί για να αντισταθμιστεί η 

έλλειψη φυσικής μάθησης. Ενδέχεται, εκείνοι να έχουν υπερπροστατεύσει το παιδί και να 

μην του έχουν επιτρέψει να μάθει εξερευνώντας (Arter, 2005).  
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Είναι αλήθεια ότι ενώ κάποιοι μαθητές με χαμηλή όραση είναι σε θέση να 

διαβάζουν έντυπο υλικό (standard print) και να βλέπουν ολόκληρα ή μερικά κομμάτια των 

τυπωμένων πληροφοριών σε μια απόσταση στην τάξη, άλλοι χρησιμοποιούν οπτικές 

συσκευές, μεγεθυμένες εκτυπώσεις ή/και Braille για να διαβάζουν και να γράφουν 

αποτελεσματικά (Corn & Koenig, 2002). Μάλιστα, οι Corn & Koenig (2002) βρήκαν ότι 

τα προγράμματα εγγραμματισμού που σχεδιάζονται για παιδιά με χαμηλή όραση πρέπει 

οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν τη διδασκαλία στη χρήση οπτικών συσκευών. Σχεδόν 

ομόφωνα, το 85% δηλαδή, των εκπαιδευτικών που μετείχε στην έρευνά τους, απάντησε 

ότι στα προγράμματα ανάπτυξης του εγγραμματισμού απαιτούνται μέτρια έως υψηλά 

επίπεδα διδασκαλίας της χρήσης των συσκευών κοντινής όρασης (1 φορά/ εβδομάδα) με 

σύντομη έως ήπια ένταση (λιγότερο από 1/2 έως 1 ώρα). Επίσης, δήλωσαν ότι η 

διδασκαλία της χρήσης συσκευών απόστασης (distance devices) απαιτεί μέτρια επίπεδα 

διδασκαλίας (1-3μέρες/εβδομάδα) με σύντομη έως μέτρια ένταση.  

Επιπλέον, διαφάνηκε ότι οι μαθητές με οπτική αναπηρία θα πρέπει να διδάσκονται 

μέσω του διευρυμένου προγράμματος σπουδών (expanded core curriculum). Στο χώρο της 

οπτικής αναπηρίας προτείνεται η διδασκαλία μέσω δύο αναλυτικών προγραμμάτων 

σπουδών. Πέραν του βασικού, υπάρχει ένα σύνολο διδακτικών αντικειμένων που είναι 

μοναδικό για τους μαθητές με οπτική αναπηρία και που διδάσκει αντισταθμιστικές 

δεξιότητες που είναι απαραίτητες εξαιτίας των περιορισμών της αναπηρίας (Bishop, 

2004). Το «διευρυμένο πρόγραμμα σπουδών» περιλαμβάνει τις δεξιότητες που σχετίζονται 

με την αναπηρία, στις οποίες όλοι οι μαθητές πρέπει να λάβουν την απαραίτητη 

διδασκαλία, και οι οποίες συμπεριλαμβάνουν αντισταθμιστικές δεξιότητες, τεχνολογία, 

αποτελεσματική όραση (λειτουργική χρήση της διαθέσιμης όρασης), ανεξάρτητη διαβίωση 

και επαγγελματικό προσανατολισμό, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3. Αυτό έχει έναν 

τριμερή σκοπό: να εξαλείψει ή να ελαχιστοποιήσει τις αναπτυξιακές ελλείψεις που 
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επιφέρει η οπτική αναπηρία, να παρέχει ποικιλία αντισταθμιστικών και συμπληρωματικών 

δεξιοτήτων για να δύναται ο μαθητής να ανταγωνιστεί τους βλέποντες συμμαθητές του και 

να βοηθήσει τον μαθητή με οπτική αναπηρία να συνειδητοποιήσει το πλήρες δυναμικό του 

(Bishop, 2004). Όλες αυτές οι περιοχές του προγράμματος σπουδών αφορούν στην 

απόκτηση δεξιοτήτων εγγραμματισμού  και στη χρήση αυτών για την απόκτηση 

ακαδημαϊκών και μη πληροφοριών (Corn & Koenig, 2002). Εντωμεταξύ, ενώ η 

διδασκαλία του εγγραμματισμού θεωρείται ένας από τους βασικούς ρόλους του δασκάλου 

για μαθητές με οπτική αναπηρία, μόνο πρόσφατες έρευνες έχουν τονίσει την αξιολόγηση 

των μέσων εγγραμματισμού ως μια αρμοδιότητα των δασκάλων για τα παιδιά με χαμηλή 

όραση. Για παράδειγμα, οι  Koenig & Holbrook (1995) ανέπτυξαν μια διαδικασία 

αξιολόγησης με φόρμες και λίστες για τους δασκάλους για την επιλογή των κατάλληλων 

μέσων εγγραμματισμού. 

 

Πίνακας 3. Το βασικό και διευρυμένο πρόγραμμα σπουδών. (Πηγή: http://www.tsbvi.edu/school/1211-the-core-
curriculum-for-blind-and-visually-impaired-students-including-those-with-additional-disabilities) 

 

Είναι σημαντικό το παιδί με οπτική αναπηρία να εγγράφεται σε προγράμματα 

πρώιμης παρέμβασης ήδη από τα προσχολικά χρόνια (3-5 ετών), καθώς τότε αποκτώνται 

http://www.tsbvi.edu/school/1211-the-core-curriculum-for-blind-and-visually-impaired-students-including-those-with-additional-disabilities
http://www.tsbvi.edu/school/1211-the-core-curriculum-for-blind-and-visually-impaired-students-including-those-with-additional-disabilities
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πολύτιμες βιωματικές εμπειρίες μάθησης που δεν πρέπει να χαθούν. Ισχύει ότι όσο πιο 

βιωματική είναι η μάθηση, τόσο πιο εύκολο για το παιδί με οπτική αναπηρία να χτίσει τις 

απαραίτητες έννοιες που θέτουν τα θεμέλια για την ύστερη μάθηση. Δεδομένου ότι η 

όραση είναι μια ολιστική αίσθηση, τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με 

οπτική αναπηρία θα πρέπει να υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση που εστιάζει τόσο στην 

ανάπτυξη της όρασης όσο και στη γενική ανάπτυξη του παιδιού (Hyvärinen, 1995). Κατά 

την ίδια περίοδο, καλό θα ήταν να δίνεται έμφαση μέσα από τα προγράμματα εκπαίδευσης 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης, για να εξασφαλιστεί ότι τα παιδιά είναι σε θέση να 

ακούν καταγεγραμμένο υλικό και να αποσπούν από αυτό πληροφορίες. Ο δάσκαλος για 

παιδιά με οπτική αναπηρία είναι υπεύθυνος να δομήσει ένα πρόγραμμα για τη διδασκαλία 

των δεξιοτήτων ακρόασης. Από την προσχολική εκπαίδευση και μετά, το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα σιγά-σιγά αλλάζει από μια διαδραστική σε μια πιο αφηρημένη διαδικασία, 

καθώς η γλώσσα αποτελεί πλέον το μέσο μάθησης, και τότε ο μαθητής θα πρέπει να 

στηριχτεί στις όποιες εμπειρίες και έννοιες έχει αποθηκεύσει στη μνήμη του (Bishop, 

2004). 

Οι Erickson, Hatton, Roy, Fox & Renne (2007) πραγματοποίησαν μια ποιοτική 

μελέτη περίπτωσης στην οποία συμμετείχαν δύο εκπαιδευτικοί που έχουν αρκετά χρόνια 

εμπειρίας στην πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με οπτική αναπηρία και προσπάθησαν να 

ανακαλύψουν τους τρόπους με τους οποίους οι δύο εκπαιδευτικοί υποστήριζαν τον 

αναδυόμενο εγγραμματισμό των παιδιών. Από τη μελέτη αποκαλύφθηκε η σημασία μιας 

οικογενειοκεντρικής προσέγγισης στην εξέλιξη του εγγραμματισμού κατά τη διάρκεια της 

πρώιμης παρέμβασης, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη γλωσσική και εννοιολογική ανάπτυξη 

του παιδιού και η ανάγκη εστίασης στις αισθήσεις που συνδέονται με τον εγγραμματισμό. 

Οι συζητήσεις των εκπαιδευτικών με τους γονείς σχετικά με την πρόοδο του παιδιού, τι 

προηγήθηκε την εβδομάδα πριν τη συνάντησή τους και τις προτεινόμενες από την 
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εκπαιδευτικό δραστηριότητες έθεσαν τα θεμέλια για μια στερεή συνεργασία μεταξύ τους. 

Μία από τις εκπαιδευτικούς, μάλιστα, βοήθησε το παιδί με το οποίο συνεργαζόταν, να 

εξοικειωθεί με τη χρήση των βιβλίων και να μην τα καταστρέφει σκίζοντάς τα, θέτοντας 

την ανάγνωση πλέον στην ρουτίνα του παιδιού. Επίσης, οι δύο εκπαιδευτικοί 

προσπαθούσαν άμεσα να βοηθούν τα παιδιά στην κατονομασία αντικειμένων, στην 

εξερεύνηση του περιβάλλοντος και στην απόδοση νοήματος σε όλες αυτές τις 

αλληλεπιδράσεις με τα αντικείμενα γύρω τους, συνεισφέροντας με όλες αυτές τις 

πρακτικές στην προώθηση του αναδυόμενου εγγραμματισμού των παιδιών. 

Όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχουν οι γονείς  για τον αναδυόμενο 

εγγραμματισμό  των παιδιών με οπτική αναπηρία, ο/η Craig (1996) βρήκε διαφορές 

ανάμεσα στους γονείς, οι οποίες σχετίστηκαν με το κυρίαρχο μέσο εγγραμματισμού που 

χρησιμοποιούσαν τα παιδιά και την παρουσία άλλων αναπηριών. Οι διαφορές αφορούσαν 

τις ευκαιρίες εγγραμματισμού στο σπίτι, τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες των 

γονέων για την εξέλιξη του εγγραμματισμού των παιδιών τους. Σχετικά με την επίδραση 

του μέσου εγγραμματισμού στη συχνότητα και τη φύση της υποστήριξης, ένας 

συγκρίσιμος αριθμός γονέων απάντησε ότι είτε οι ίδιοι, είτε άλλοι ενήλικες διαβάζουν στα 

παιδιά τους κατά μέσο όρο 3 έως 4 φορές την εβδομάδα. Δεδομένης της σημασίας αυτής 

της δραστηριότητας για την προετοιμασία των παιδιών για την ανάγνωση, τα 

αποτελέσματα αυτής της έρευνας έχουν πρακτική σημασία, ώστε να γίνει κατανοητό πώς 

τα παιδιά με οπτική αναπηρία καταλήγουν στον εγγραμματισμό. Βρέθηκε, επίσης, ότι οι 

γονείς των παιδιών με μοναδική αναπηρία την οπτική, θεωρούν την κατάκτηση της 

ανάγνωσης και της γραφής ως τη σημαντικότερη προτεραιότητα για τα παιδιά τους και την 

απόκτηση δεξιοτήτων αυτοβοήθειας και την αποτελεσματική επικοινωνία ως δεύτερη και 

τρίτη αντίστοιχα προτεραιότητα, ενώ οι γονείς παιδιών με οπτική και άλλες αναπηρίες 

κατατάσσουν τρίτη την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής. Παρότι αναγνωρίζουν 
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την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής ως την υψηλότερη προτεραιότητα, δεν 

κατέχουν τις γνώσεις και τα βοηθήματα για να διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει, 

λοιπόν, ανάγκη να αναπτυχθούν προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, ώστε να βοηθηθούν οι 

φροντιστές και οι γονείς στο πώς να εμπλέξουν τα παιδιά στο πολιτισμικό, λειτουργικό και 

γλωσσολογικό πλαίσιο της ανάγνωσης και της γραφής που γίνεται στο σπίτι. 

Από πολλές απόψεις, οι μαθητές με χαμηλή όραση, που εντάσσονται στα 

προγράμματα εγγραμματισμού με τη χρήση έντυπου υλικού, παρουσιάζουν πιο σύνθετες 

ανάγκες από τους μαθητές που εισάγονται σε προγράμματα εγγραμματισμού στη Braille, 

κυρίως επειδή οι παθήσεις των ματιών και τα επίπεδα οπτικής αποτελεσματικότητας 

επηρεάζουν ποικιλοτρόπως την ανάγνωση έντυπων κειμένων. Συνεπώς, θα πρέπει να 

αποφεύγονται γενικεύσεις για όλη την ομάδα των παιδιών με χαμηλή όραση και ασφαλώς 

απαιτούνται συστηματικές διαδικασίες αξιολόγησης των ατομικών αναγκών, ώστε να 

παρασχεθούν οι κατάλληλες τροποποιήσεις και η διδασκαλία. Επιπλέον, οι περιοχές 

διδασκαλίας για τα άτομα που συμμετέχουν σε προγράμματα εγγραμματισμού με έντυπα 

υλικά δεν μπορούν εύκολα να καθοριστούν και κατά συνέπεια να οργανωθούν (Koenig & 

Holbrook, 2000a). 

Ας τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι ο εγγραμματισμός των παιδιών με οπτική 

αναπηρία έχει λάβει αρκετή προσοχή, κυρίως επειδή χρησιμοποιούνται διαφορετικά είδη 

μέσων εγγραμματισμού από τα άτομα με πρόβλημα όρασης (Craig, Harnack & DePriest, 

1997 όπως αναφέρεται στο Goudiras, Papadopoulos, Koutsoklenis, Papageorgiou & 

Stergiou, 2009). Η αντίληψη της διδασκαλίας των μαθητών με οπτική αναπηρία μέσω μιας 

ποικιλίας μέσων είναι σχετικά καινούρια και αποτελεί πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς 

(Argyropoulos, Sideridis & Katsoulis, 2008). Για να είναι, όμως, αποτελεσματική, θα 

πρέπει αυτή η προσέγγιση να είναι βασισμένη στις αρχές των καλά δομημένων και 

εκσυγχρονισμένων προγραμμάτων, στα οποία οι δάσκαλοι έχουν την ευκαιρία να 
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διευρύνουν τις γνώσεις τους και να μάθουν να χρησιμοποιούν το λογισμικό και το υλικό 

(hardware) επιδέξια (Koenig & Holbrook, 2000). Σχετικά λίγη έρευνα έχει γίνει, εντούτοις, 

για τα προτιμώμενα μέσα ανάγνωσης -απτικά ή ακουστικά- που χρησιμοποιούν οι μαθητές 

με οπτική αναπηρία για την ανεξάρτητη μελέτη τους.  

Οι Argyropoulos, Sideridis & Katsoulis (2008) εξέτασαν αν η χρήση της 

τεχνολογίας από τους δασκάλους, η εμπειρία τους στην διδασκαλία και η επιδεξιότητα 

τους στη Braille αλλά και η γνώση της Braille από τους μαθητές, τους γονείς και τους 

στενούς φίλους προβλέπουν τις επιλογές των μέσων εγγραμματισμού. Στα μέσα 

συμπεριλαμβάνονταν είτε η ακουστική ανάγνωση (χρήση Η/Υ με παραγωγή ομιλίας ή 

χρήση μαγνητοφώνου), είτε η απτική ανάγνωση (ανάγνωση και γραφή Braille). Βρέθηκε 

ότι όσο περισσότερο οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία και έχουν εργασιακή 

εμπειρία και επιδεξιότητα στη Braille, τόσο λιγότερο οι μαθητές με οπτική  αναπηρία 

προτιμούν να διαβάζουν ακουστικά (χρήση μαγνητοφώνου και συστημάτων εξόδου 

ομιλίας). Επίσης, η γνώση της Braille από τους γονείς προβλέπει θετικά την επιλογή της 

απτικής ανάγνωσης ως μέσου εγγραμματισμού.  

Οι δημοσιευμένες εργασίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη λήψη της 

απόφασης για την επιλογή του αναγνωστικού μέσου, που είναι διαθέσιμες στους γονείς και 

τους δασκάλους, είναι ελάχιστες. Ίσως η έλλειψη προσοχής σ’ αυτό το δύσκολο ζήτημα να 

έχει οδηγήσει στην σύγχυση που έχει τροφοδοτήσει την αντιπαράθεση ανάμεσα στην 

διδασκαλία της ανάγνωσης μέσω έντυπων εγχειριδίων και την διδασκαλία της ανάγνωσης 

μέσω της Braille. Οι επαγγελματίες και οι δάσκαλοι καλούνται να πάρουν ενημερωμένες 

αποφάσεις ως ομάδα, ώστε να εξασφαλίσουν μια κατάλληλη εκπαίδευση για κάθε μαθητή 

με οπτική αναπηρία. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις δε θα πρέπει να βασίζονται σε 

αυθαίρετες πληροφορίες, όπως ο νομικός ορισμός της τύφλωσης, δεδομένου ότι οι 
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μαθητές με οπτική αναπηρία χρησιμοποιούν την όρασή τους με διαφορετικούς βαθμούς 

αποτελεσματικότητας (Koenig & Holbrook, 1989).  

Οι Koenig & Holbrook (1989) πιστεύουν ότι η περίοδος της αναγνωστικής 

ετοιμότητας συνιστά μια ιδανική περίοδο για την εφαρμογή μιας διαγνωστικής διδακτικής 

προσέγγισης, καθώς οι δραστηριότητες ετοιμότητας επιδιώκουν να διεγείρουν όλες τις 

αισθήσεις σε μια προετοιμασία για την επίσημη ανάγνωση. Έτσι, οι δάσκαλοι και οι γονείς 

συλλέγουν πληροφορίες για τις προτιμήσεις του μαθητή, όσο αυτός συλλέγει 

αισθητηριακές πληροφορίες. Απ’ αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται για αρκετούς μήνες ή 

χρόνια προσεκτικής διαγνωστικής διδασκαλίας, αναδύεται το μαθησιακό στυλ του μαθητή, 

αν, δηλαδή, πρόκειται για οπτικό ή απτικό τύπο μαθητή αλλά και πληροφορίες για το 

ρυθμό μάθησης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ενδέχεται κάποιοι μαθητές να εκδηλώσουν 

σχεδόν ίδια προτίμηση για οπτικές και ακουστικές πληροφορίες και τότε θα χρειαστεί 

επιπλέον μελέτη και παρατήρηση από την ομάδα, για παράδειγμα πρόγνωση της οπτικής 

αναπηρίας και μελλοντική εφαρμοσιμότητα του κάθε μέσου. Ας τονιστεί στο σημείο αυτό 

ότι οι μαθητές με οπτική αναπηρία χρειάζονται ένα εκτεταμένο διάστημα ετοιμότητας πριν 

ξεκινήσει η τυπική διδασκαλία της ανάγνωσης και επομένως, οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει 

να νιώθουν εξαναγκασμένοι να ακολουθούν την κοινή πρακτική ότι ένα παιδί ξεκινά να 

διαβάζει σε μια συγκεκριμένη ηλικία αλλά θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν κατακτηθεί 

οι δεξιότητες ετοιμότητας. 

Ο δάσκαλος των μαθητών με χαμηλή όραση ουσιαστικά χρειάζεται να διδάξει τα 

ακόλουθα (Koenig & Holbrook, 2000a): 

• την ενοποιημένη χρήση των οπτικών δεξιοτήτων στην ερμηνεία εικόνων, την 

ανάγνωση και τη γραφή, 

• τη χρήση των οπτικών και μη οπτικών συσκευών χαμηλής όρασης, 
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• την πληκτρολόγηση και τις δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου αν εισαχθούν οι 

μαθητές στα προγράμματα αυτά μετά την τρίτη τάξη, 

• την ευχέρεια και την αντοχή στην ανάγνωση εκτενών κειμένων  με τη χρήση ή μη 

συσκευών, 

• την αποτελεσματική χρήση ακουστικών δεξιοτήτων, ακουστικού διαβάσματος και 

ανάγνωσης με τη βοήθεια κάποιου άλλου προσώπου και 

• την Braille ως συμπληρωματικό μέσο στην έντυπη ανάγνωση ή ως υποκατάστατο 

της έντυπης όταν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης το υποδείξουν. 

Χωρίς αμφιβολία, τα εγγράμματα άτομα μπορούν να αριστεύσουν στο σχολείο και 

να εισαχθούν στην ενήλικη ζωή με ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εργασία και 

τη ζωή, που είναι λιγότερο πιθανό να έχουν τα άτομα με χαμηλές ή μηδαμινές 

δεξιότητες εγγραμματισμού. Για τα άτομα με οπτική αναπηρία, η αξία των δεξιοτήτων 

εγγραμματισμού είναι εξίσου σημαντική (Koenig & Holbrook, 2000). Εντούτοις,  οι 

ρόλοι των εξειδικευμένων δασκάλων για παιδιά με οπτική αναπηρία για τη διδασκαλία 

του εγγραμματισμού, δυστυχώς, δεν έχουν προσδιοριστεί επακριβώς. Επιπλέον, 

πολλές φορές οι αρμοδιότητες του εξειδικευμένου δασκάλου συγχέονται με αυτές του 

γενικού δασκάλου και ο ένας θεωρεί ότι η διδασκαλία του εγγραμματισμού είναι 

ευθύνη του άλλου (Koenig & Holbrook, 2000a). Σίγουρα, οι κατευθυντήριες γραμμές 

που έχουν οριστεί, δεν καθορίζουν το πότε και σε ποιο βαθμό πρέπει να παρέχεται η 

διδασκαλία (Corn & Koenig, 2002), με αποτέλεσμα οι δάσκαλοι να βρίσκονται σε 

αμφιβολία για το τι πρέπει να κάνουν. Σε ένα, όμως, εκπαιδευτικό σύστημα που 

υποθέτει ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δει, έχει οπτικές εμπειρίες, μπορεί να κάνει 

οπτικές συγκρίσεις, διαθέτει οπτική μνήμη και μπορεί να χρησιμοποιεί την όρασή του 

για να διευρύνει τις γνώσεις του, το καθήκον του εκπαιδευτικού των οπτικά ανάπηρων 
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μαθητών, δεν μπορεί να είναι άλλο από το να τροποποιεί τη διδασκαλία του, ώστε οι 

μαθητές με πρόβλημα όρασης να μη μειονεκτούν (Bishop, 2004). 
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Κεφάλαιο 7. Η ανάγνωση των παιδιών με χαμηλή όραση  
 

Παρόλο που η ανάγνωση θεωρείται απαραίτητη για τη σχολική επιτυχία (Vayghn, 

Levy, Coleman & Bos, 2002), η ανάγνωση των ατόμων με χαμηλή όραση έχει λάβει  

ελάχιστη προσοχή στο πεδίο της έρευνας για την οπτική αναπηρία (Layton, 1993). Πολλοί 

εκπαιδευτικοί κι άλλοι επιστήμονες, που δουλεύουν με παιδιά με χαμηλή όραση, συχνά 

αναφέρουν ότι τα παιδιά με χαμηλή όραση δεν επιτυγχάνουν συγκρίσιμο επίπεδο ως προς 

την ανάγνωση με τα βλέποντα παιδιά (Gompel, 2005). Οι λόγοι για τους οποίους 

παρατηρείται αυτή η καθυστέρηση στην αναγνωστική εξέλιξη, δεν έχουν ακόμη 

προσδιοριστεί από τους ερευνητές και είναι προκλητικό να τους αναζητά κανείς (Bosman, 

Gompel, Vervloed & van Bon, 2006).  

Ένας από αυτούς τους λόγους ίσως αφορά την ευκολία με την οποία εστιάζει το 

βλέμμα των παιδιών με χαμηλή όραση στο κείμενο. Κατά την ανάγνωση, τα μάτια δεν 

γλιστρούν πάνω στο χαρτί, αλλά λαμβάνουν χώρα μεγαλύτερα διαλείμματα 

(προσαρμογές/fixations) που εναλλάσσονται με σύντομες σακκαδικές κινήσεις του 

οφθαλμού (saccades). Η λειτουργία των σακκαδικών κινήσεων έγκειται στην μεταφορά 

ενός νέου κάθε φορά κομματιού του κειμένου στο κεντρικό οπτικό πεδίο. Στη συνέχεια, οι 

πληροφορίες εξάγονται με τη βοήθεια της προσαρμογής (fixation) (Rayner, Pollatsek, 

Ashby & Clifton, 2012). Εντούτοις, οι απώλειες του κεντρικού πεδίου και τα κεντρικά 

σκοτώματα εμποδίζουν τις προσαρμογές (fixations) στα κείμενα και καθιστούν τα άτομα 

με χαμηλή όραση πιο αργούς αναγνώστες (Bosman, Gompel, Vervloed & van Bon, 2006). 

Επιπλέον, ο χαμηλός ρυθμός ανάγνωσης εξηγείται από την ικανότητα εξαγωγής 

πληροφοριών από το περιφερειακό οπτικό πεδίο. Όταν το άτομο μπορεί να δει μικρές 

λέξεις που βρίσκονται δεξιότερα της εστιασμένης λέξης, δεν χρειάζεται να εστιάσει στη 

συνέχεια σε αυτές και επομένως, βοηθιέται στην αναγνωστική διαδικασία. Αντίθετα, στην 
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όραση σε τούνελ, το άτομο αναγκάζεται να κάνει περισσότερες προσαρμογές (fixations), 

όπως και στην περίπτωση που το άτομο βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το 

κείμενο, που πάλι πρέπει να κάνει περισσότερες εστιάσεις γιατί βλέπει λιγότερες λέξεις. 

Ας μην αγνοηθεί, επίσης, το γεγονός ότι για την ανάγνωση των προτάσεων απαιτούνται 

περισσότερες κινήσεις των οφθαλμών και του κεφαλιού, όπως και το ότι ο χειρισμός των 

συσκευών είναι αρκετά χρονοβόρος (Bosman, Gompel, Vervloed & van Bon, 2006). 

Ενδεχομένως, κάποιος από αυτούς τους λόγους να δικαιολογεί τα μειωμένα αναγνωστικά 

επίπεδα των εν λόγω παιδιών. 

Οι Bosman, Gompel, Vervloed & van Bon (2006) θέλησαν να ερευνήσουν αν 

αυτοί οι οπτικοί περιορισμοί των μαθητών με χαμηλή όραση επηρεάζουν τις γνωστικές 

διαδικασίες κατά την ανάγνωση ποσοτικά ή ποιοτικά. Συνέκριναν, λοιπόν, την 

πειραματική ομάδα (παιδιά με χαμηλή όραση) με δύο ομάδες ελέγχου (παιδιά με τυπική 

όραση και ίδια ηλικία και παιδιά με τυπική όραση και ίδιο αναγνωστικό επίπεδο). 

Εκτέλεσαν δύο πειράματα, από τα οποία στο πρώτο έλεγξαν αν οι μαθητές με χαμηλή 

όραση στηρίζονται περισσότερο στη φωνολογία σε σχέση με τους βλέποντες μαθητές και 

στο δεύτερο πείραμα ελέγχτηκε η επίδραση των ασυνήθιστων σχέσεων γραμμάτων-ήχων 

στην αποκωδικοποίηση των μεμονωμένων λέξεων. Βρέθηκε ότι οι μαθητές με χαμηλή 

όραση έκαναν τον ίδιο αριθμό λαθών (σε ένα τεστ με 24 λέξεις και 24 ψευδολέξεις) με το 

γκρουπ μαθητών που αντιστοιχιζόταν μαζί τους σε ηλικία, ενώ το γκρουπ που 

αντιστοιχιζόταν μαζί τους σε αναγνωστικό επίπεδο έκανε περισσότερα λάθη στις λέξεις 

παρά στις ψευδολέξεις. Και τα τρία γκρουπ κατονόμαζαν πιο γρήγορα τα πρώτα γράμματα 

λέξεων απ’ ότι ψευδολέξεων, εύρημα που δείχνει ότι δεν μπορούν να αποφύγουν τη 

φωνολογική ενεργοποίηση ολόκληρης της σειράς των γραμμάτων κι ότι στην αναγνώριση 

λέξεων παρεμβαίνει η φωνολογία, όπως διαπίστωσαν κι οι Bosman & de Groot 

παλαιότερα (1995).  
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Αναφορικά με το δεύτερο πείραμά τους, ελέγχτηκε αν οι μαθητές με χαμηλή 

όραση είναι σε θέση να επεξεργάζονται ταυτόχρονα τα γράμματα των λέξεων. 

Παρουσιάστηκαν λέξεις υψηλής και χαμηλής συχνότητας με συνηθισμένες και 

ασυνήθιστες σχέσεις γραμμάτων-ήχων στις τρεις ομάδες παιδιών. Μετά τις αναλύσεις, 

διαπιστώθηκε ότι όσον αφορά τον γενικό αριθμό λαθών, η αναγνωστική συμπεριφορά του 

γκρουπ με χαμηλή όραση ήταν παρόμοια με αυτή του γκρουπ που αντιστοιχιζόταν σε 

αναγνωστικό επίπεδο, αλλά διέφερε από αυτή του γκρουπ που αντιστοιχιζόταν σε ηλικία. 

Όσον αφορά, πάλι, τα λάθη στα συνηθισμένα και ασυνήθιστα ερεθίσματα-λέξεις, το 

γκρουπ των μαθητών με χαμηλή όραση, τα πήγε παρόμοια με το γκρουπ που 

αντιστοιχιζόταν σε ηλικία και διαφορετικά από το γκρουπ που αντιστοιχιζόταν σε  

επίπεδο. Μόνο το γκρουπ που αντιστοιχιζόταν σε ηλικία έκανε περισσότερα λάθη σε 

συνηθισμένες λέξεις απ’ ότι σε ασυνήθιστες. Όλα τα γκρουπ έκαναν περισσότερα λάθη 

στις συχνότερες συνηθισμένες λέξεις απ’ ότι στις συχνότερες ασυνήθιστες λέξεις και ίδιο 

αριθμό λαθών στις σπανιότερες συνηθισμένες και ασυνήθιστες λέξεις. Επιπλέον, όλα τα 

γκρουπ διάβασαν πιο γρήγορα τις σπανιότερες ασυνήθιστες λέξεις από τις σπανιότερες 

συνηθισμένες λέξεις, αλλά δε βρέθηκε τέτοια διαφορά ανάμεσα στις συχνότερες 

συνηθισμένες και ασυνήθιστες λέξεις (Bosman, Gompel, Vervloed & van Bon, 2006).  

Αναφορικά, τέλος, με την ταχύτητα κατονομασίας, το γκρουπ της χαμηλής όρασης 

επέδειξε ταχύτητα ίση με εκείνη του γκρουπ του αντίστοιχου επιπέδου, αλλά κι οι δυο 

ταχύτητες ήταν χαμηλότερες από εκείνη του γκρουπ με αντίστοιχη ηλικία. Γενικά, οι 

αναλύσεις έδειξαν ότι η αναγνωστική συμπεριφορά των μαθητών με χαμηλή όραση 

μιμούνταν εκείνη του γκρουπ με αντίστοιχη ηλικία ποιοτικά και εκείνη του γκρουπ με 

αντίστοιχο επίπεδο ποσοτικά. Το γεγονός ότι όλοι οι μαθητές διάβαζαν με λιγότερη 

ακρίβεια τις συνηθισμένες λέξεις, εξηγείται ίσως από το ότι η γκάμα των λέξεων με 

ασυνήθιστες σχέσεις γραμμάτων-ήχων είναι αρκετά περιορισμένη, με αποτέλεσμα οι 
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μαθητές να μπορούν να τις απομνημονεύουν. Οι μαθητές με χαμηλή όραση διάβαζαν 

εξίσου γρήγορα τις συνηθισμένες και ασυνήθιστες λέξεις, οπότε δε διαφάνηκε κάποια 

ποιοτικώς διαφορετική αναγνωστική συμπεριφορά. Όλα τα γκρουπ, εξάλλου, φάνηκε να 

επηρεάζονται από τη συχνότητα εμφάνισης των λέξεων (frequency effect). Υπήρξε όμως 

μια ποσοτική διαφορά, στο δεύτερο πείραμα, καθώς οι μαθητές με χαμηλή όραση ήταν 

εξίσου γρήγοροι στην κατονομασία λέξεων με το γκρουπ του αντίστοιχου επιπέδου και πιο 

αργοί από το γκρουπ της αντίστοιχης ηλικίας. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν βρέθηκαν 

ενδείξεις που να υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι μαθητές με χαμηλή όραση εμφανίζουν 

μια διαφορετική γνωστικό-αναγνωστική στρατηγική για να αντισταθμίσουν την 

περιορισμένη τους όραση και ότι υπάρχουν προφανώς κι άλλοι παράγοντες πέρα από τον 

οπτικό, που δικαιολογούν τα χαμηλά αναγνωστικά επίπεδα αυτών των μαθητών (Bosman, 

Gompel, Vervloed & van Bon, 2006). 

Για παράδειγμα, η Fellenius (1996) μελετώντας παιδιά με ποικίλους βαθμούς 

οπτικής αναπηρίας, από τα οποία περίπου τα μισά εμφάνιζαν χαμηλή όραση, ανακάλυψε 

ότι ακόμη κι οι αδύναμοι αναγνώστες με οπτική αναπηρία βελτιώνονται, αν ωθούνται να 

διαβάζουν σε προγράμματα εξάσκησης της ανάγνωσης. Ούτε η οπτική οξύτητα, ούτε τα 

αναγνωστικά μέσα, ούτε ο τρόπος ανάγνωσης (π.χ. η επιλογή του οπτικού βοηθήματος, του 

μεγέθους των γραμμάτων και της απόστασης από τον μαθητή) φάνηκε να επηρεάζει την 

αναγνωστική ικανότητα. Ένα κοινό χαρακτηριστικό ανάμεσα στους καλούς αναγνώστες 

ήταν ότι διάβαζαν στον ελεύθερο τους χρόνο και μάλιστα κείμενα που τους ενδιέφεραν. 

Συνεπώς, οι καλοί αναγνώστες διαθέτουν κίνητρα για ανάγνωση, ενώ οι αδύναμοι και οι 

αβέβαιοι αναγνώστες χρειάζονται βοήθεια ώστε να βελτιωθούν τα κίνητρά τους και η 

τεχνική ανάγνωσής τους.  

Όπως τονίζει κι η Καζάζη (2003), η παρώθηση παίζει σημαντικό ρόλο στην 

εκμάθηση της ανάγνωσης. Η εσωτερική παρώθηση οδηγεί στην αναζήτηση και εξήγηση 



82 
 

των πραγμάτων αλλά και στην κατάταξη των μερών σε σχέση με το όλο. Η ανταμοιβή για 

την επιτυχία δεν έρχεται από έξω, αλλά από την ίδια την επιτυχία της διαδικασίας. Έτσι, 

καταλήγει το παιδί από μόνο του να προσπαθεί να μάθει τη γλώσσα, ώστε να την 

καταλαβαίνει και την χρησιμοποιεί για να επικοινωνήσει με τους άλλους. Άρα, η 

περιέργεια των παιδιών πρέπει να στραφεί στο να θέλει να μάθει μέσα από τις σελίδες ενός 

βιβλίου. Οι νέες πληροφορίες που θα αποκτά θα αποτελούν κίνητρο για την ανακάλυψη κι 

άλλων πληροφοριών από άλλα βιβλία και έτσι, θα εξασκείται στην ανάγνωση και θα 

διαβάζει γρήγορα. Διαφορετικά, οι αδύναμοι αναγνώστες, που διαβάζουν σπάνια, 

μπαίνουν σε έναν φαύλο κύκλο, κατά τη Fellenius (1996): η αποτυχία τους στην ανάγνωση 

τούς οδηγεί στην απουσία λεξιλογίου και σε μικρή ικανοποίηση από την ανάγνωση, που 

οδηγεί σε μικρή ή μηδαμινή βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας. Η σοβαρή οπτική 

αναπηρία, που μαζί με την ήπια οπτική αναπηρία, αντιπροσωπεύουν την χαμηλή όραση, 

καθιστά δύσκολη την επαφή με τη γραπτή γλώσσα έξω από καταστάσεις μελέτης και σε 

ορισμένες περιπτώσεις, τα αναγνωστικά μέσα, που προτιμώνται, μπορεί να μεγεθύνουν το 

πρόβλημα. 

Ας επισημανθεί ότι για τους «αβέβαιους αναγνώστες» που προέρχονται κυρίως από 

τις ενδιάμεσες τάξεις (4η -6η τάξη), το ενδιάμεσο επίπεδο φοίτησης σε ένα ενιαίο σχολείο, 

συνιστά μια κρίσιμη περίοδο ως προς την αναγνωστική εξέλιξη. Αυτό εξηγείται από το ότι 

οι βλέποντες συνομήλικοι των παιδιών με οπτική αναπηρία, εκείνη την περίοδο, κάνουν 

μεγάλα βήματα προόδου στην εξέλιξη της ανάγνωσης και διαφαίνονται σημαντικές 

διαφορές ανάμεσά τους. Χρειάζονται εντατικές προσπάθειες, ώστε οι μαθητές με οπτική 

αναπηρία να μην αποφεύγουν να έρχονται αντιμέτωποι με προχωρημένες καταστάσεις 

ανάγνωσης και να μη γίνονται «φυγάδες της ανάγνωσης» κατά την Fellenius, όταν 

συγκρίνονται με τους βλέποντες συμμαθητές τους, και να τους δοθούν κίνητρα να 

διαβάζουν καλύτερα (Fellenius, 1996). 
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Σε άλλη μελέτη της Fellenius (1999a), διερευνήθηκε η εξέλιξη της ανάγνωσης σε 

σχέση με τις εμπειρίες στο σπίτι και στο σχολείο σε παιδιά τρίτης τάξης με οπτική 

αναπηρία και σε βλέποντα παιδιά. Τα παιδιά του δείγματος παρουσίαζαν διάφορους 

βαθμούς οπτικής αναπηρίας, αλλά τα περισσότερα (69%) είχαν ήπια οπτική αναπηρία, 

δηλαδή μια κατηγορία της χαμηλής όρασης, με βάση την κατηγοριοποίηση του ICD-10, 

και σχεδόν τα μισά παιδιά διάβαζαν τυπικά κείμενα, όπως αυτά που διαβάζουν οι 

βλέποντες. Αποδείχθηκε ότι τα δύο γκρουπ μαθητών βρίσκονταν σε ένα πιο ισοδύναμο 

περιβάλλον στο σχολείο από ότι στο σπίτι. Οι μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στα δύο 

γκρουπ βρέθηκαν στις δηλώσεις των παιδιών που αφορούσαν στις αλληλεπιδράσεις τους 

με τους γονείς τους στο σπίτι, ιδιαίτερα των παιδιών που χρησιμοποιούσαν τη Braille και 

το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για ανάγνωση. Επιπλέον, οι αναγνώστες με σοβαρή 

χαμηλή όραση, που χρειάζονταν μεγεθυμένα κείμενα ή τη χρήση του κλειστού κυκλώματος 

τηλεόρασης CCTV, δεν γνώριζαν αρκετά γράμματα και λέξεις πριν πάνε στο σχολείο και 

βρίσκονταν περισσότερο από όλους σε κίνδυνο να εμφανίσουν προβλήματα στην ανάγνωση 

αργότερα. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι για τα παιδιά με οπτική αναπηρία, 

τόσο το φυσικό όσο και το ψυχοκοινωνικό περιβάλλον είναι διαφορετικό από εκείνο των 

βλεπόντων παιδιών ίδιας ηλικίας. Πολλές ασυνείδητες ευκαιρίες για ανάγνωση στο σπίτι 

χάνονται, όταν τα παιδιά δε μπορούν να μιμηθούν τα ενήλικα πρότυπα.  

Όπως φάνηκε από τις συνεντεύξεις με τους δασκάλους, αυτοί έχουν ανάγκη από 

επαγγελματική γνώση και καθοδήγηση για να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στο τι είναι 

ικανοί οι μαθητές να κάνουν και τι απαιτήσεις μπορούν να έχουν οι ίδιοι από αυτούς. 

Επομένως, οι δάσκαλοι της τάξης σε συνεργασία με τους συμβούλους (advisers), πρέπει 

να σκιαγραφήσουν τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών με οπτική αναπηρία 

αλλά και να διεγείρουν την επιθυμία για ανάγνωση. Οι μαθητές πρέπει να βιώσουν την 

ανάγνωση ως σημαντική, να αποκτήσουν κίνητρα για αυτή και να δίνονται τις ίδιες 
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ευκαιρίες με τα βλέποντα παιδιά για να αναπτύξουν τη βέλτιστη αναγνωστική τους 

ικανότητα και να μπορέσουν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα ως ενήλικες (Fellenius, 

1999a). Σε αυτό θα συνεισφέρουν κι οι γονείς με την εμπλοκή τους σε αλληλεπιδραστικές 

συζητήσεις μαζί με τα παιδιά τους σχετικά με τις λέξεις, τα γράμματα και τις εικόνες, 

διαβάζοντας, δηλαδή, μαζί με το παιδί και όχι μόνο στο παιδί. 

Σε παρόμοια μελέτη της Fellenius (1999b) ερευνήθηκε αν οι βιολογικοί (οπτική 

οξύτητα και άλλες αναπηρίες), οι ψυχολογικοί (κίνητρα και επιμονή) παράγοντες, τα 

αναγνωστικά μέσα ή τα οπτικά βοηθήματα επηρεάζουν την ικανότητα ανάγνωσης. Εκεί, 

συγκρίθηκε η κατανόηση και ο χρόνος που ξοδεύουν παιδιά εννιά χρονών με οπτική 

αναπηρία και παιδιά ίδιας ηλικίας με τυπική όραση στην ανάγνωση. Τα περισσότερα 

παιδιά (71.5%) που συμμετείχαν, είχαν ήπια οπτική αναπηρία, μια κατηγορία χαμηλής 

όρασης και διάβαζαν έντυπα υλικά όπως αυτά που διαβάζουν οι βλέποντες (59%). 

Βρέθηκε ότι τα μέσα σκορ των μαθητών με χαμηλή όραση στα δύο τεστ, ένα τεστ 

αναγνώρισης λέξεων και ένα τεστ ανάγνωσης κειμένων, ήταν χαμηλότερα από αυτά των 

βλεπόντων αλλά τα σκορ των μαθητών με χαμηλή όραση στο τεστ ανάγνωσης κειμένων 

ήταν πολύ κοντά με αυτά των βλεπόντων μαθητών. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το 41% 

των μαθητών με χαμηλή όραση πέτυχαν το ίδιο αναγνωστικό επίπεδο με το 75% των 

βλεπόντων μαθητών. Το συγκεκριμένο εύρημα δείχνει ότι οι απαιτήσεις για ανάγνωση 

είναι πολύ υψηλές για περισσότερους από τους μισούς μαθητές με χαμηλή όραση, αν δε 

λαμβάνεται υπόψη η οπτική αναπηρία. Οι δάσκαλοί τους δήλωσαν ότι αυτοί είχαν 

δυσκολίες στη συγκέντρωση, κουράζονταν γρήγορα, έτριβαν τα μάτια τους ή ήθελαν να τα 

παρατήσουν. Εφόσον η ανάγνωση είναι μια κοπιαστική και χρονοβόρα διαδικασία ακόμη 

και για τον καλό αναγνώστη, υπάρχει ανάγκη να δοθεί στους μαθητές με προβλήματα 

όρασης περισσότερος χρόνος για να χρησιμοποιήσουν τις εγγενείς δυνάμεις τους. Το 

χαμηλό επίπεδο ανάγνωσης είναι αποτέλεσμα της μη προσφοράς χρόνου που μπορεί να 
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κάνει και τον πιο υπομονετικό αναγνώστη να αισθανθεί ότι αποτυγχάνει και να χάσει το 

ενδιαφέρον του. 

Ένα άλλο εύρημα που εξήχθη ήταν ότι όλοι οι συμμετέχοντες με οπτική αναπηρία, 

ανεξάρτητα από τα αναγνωστικά μέσα που χρησιμοποιούσαν, διάβαζαν καλύτερα τα 

κείμενα απ’ ότι αναγνώριζαν λέξεις. Επιπλέον, αναδεικνύεται η επίδραση των 

αναγνωστικών μέσων στην ανάγνωση. Για παράδειγμα, η χρήση της Braille περιορίζει τη 

θέαση των λέξεων στην ολότητά τους, με αποτέλεσμα οι αναγνώστες της Braille να 

χρησιμοποιούν μια γλωσσολογική προσέγγιση κατά την αναγνωστική διαδικασία. Η 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ανάγνωση που βασίζεται στις αισθήσεις-ερεθίσματα και 

στην ανάγνωση που βασίζεται στις υποθέσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους 

αναγνώστες με οπτική αναπηρία. Ας επισημανθεί ότι είναι απαραίτητο για τους 

εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν τις απαιτήσεις που θέτουν τα διαφορετικά αναγνωστικά έργα 

στους αναγνώστες με οπτική αναπηρία, ώστε να μπορούν να τους υποστηρίξουν. Επειδή οι 

απαιτήσεις και οι ανάγκες ποικίλλουν και εξαρτώνται από τη φύση των έργων και τις 

δυνατότητες του παιδιού, είναι δύσκολο να εξαχθούν γενικευμένες προτάσεις (Fellenius, 

1999b). 

Μάλιστα, οι Gompel, van Bon, Schreuder & Adriaansen (2002) οδηγήθηκαν στο 

συμπέρασμα ότι τα παιδιά με χαμηλή όραση, που δεν έχουν επιπρόσθετες αναπηρίες, είχαν 

χαμηλότερη επίδοση μόνο στο τεστ της αποκωδικοποίησης σε σχέση με τα παιδιά με τυπική 

όραση, ενώ αυτά με άλλες αναπηρίες είχαν χειρότερη επίδοση σε όλα τα τεστ 

(κατανόησης, αποκωδικοποίησης, ορθογραφίας). Από τις αναλύσεις, προέκυψε ότι τα 

παιδιά με χαμηλή όραση που φοιτούσαν σε ειδικά σχολεία τα πήγαν χειρότερα στα τεστ 

αποκωδικοποίησης από τα παιδιά με χαμηλή όραση που φοιτούσαν σε τυπικά σχολεία. 

Ωστόσο, οι ερευνητές δεν μπορούν να διαλευκάνουν την κατεύθυνση της σχέσης ανάμεσα 

στα επιπλέον προβλήματα και τις δυσκολίες αποκωδικοποίησης. Επίσης, οι περιορισμοί 
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στο οπτικό πεδίο (στην κεντρική και περιφερειακή όραση) διαφάνηκε να επηρεάζουν 

αρνητικά τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης. Οι διαφορές, αναφορικά με την 

αποκωδικοποίηση, στα βλέποντα παιδιά και σε αυτά με τη χαμηλή όραση φαίνεται, 

λοιπόν, να οφείλονται όχι μόνο στους περιορισμούς στο οπτικό πεδίο, αλλά και στην 

γενική γνωστική ικανότητα, τη μητρική γλώσσα και την παρουσία ή μη των επιπρόσθετων 

προβλημάτων. Τα παιδιά στα δύο είδη σχολείων δεν είχαν διαφορετική οπτική οξύτητα, 

οπότε άλλοι παράγοντες φαίνεται να επηρεάζουν και την ικανότητα ανάγνωσης και 

κατανόησης. Συνεπώς, οι δεξιότητες αποκωδικοποίησης δεν συνιστούν προαπαιτούμενο 

για την καλή αναγνωστική κατανόηση και ορθογραφία. Γενικά, τέτοιες έρευνες 

διαφωτίζουν πολύ το θέμα της εκπαίδευσης τέτοιων παιδιών. 

Σε έρευνα των Gompel, Janssen, van Bon & Schreuder (2003) βρέθηκε ότι η μόνη 

αιτία για την φτωχή αναγνωστική απόδοση ήταν η περιορισμένη οπτική είσοδος των 

παιδιών. Οι ερευνητές διερωτήθηκαν αν οι δυσκολίες στην ανάγνωση οφείλονται μόνο 

στην περιορισμένη οπτική είσοδο ή και στην έλλειψη ορθογραφικής γνώσης και μέσα από 

τα πειράματα που εκτέλεσαν, φάνηκε ότι οι εν λόγω μαθητές διαβάζουν μεν πιο αργά τις 

λέξεις, αλλά όχι με λιγότερη ακρίβεια. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά θετικό για την 

ανάπτυξη του εγγραμματισμού στα παιδιά με χαμηλή όραση αλλά ανησυχητικό ως προς 

την ταχύτητα. Χρειάζεται, ασφαλώς, περισσότερη έρευνα για να καθοριστεί πώς θα 

βελτιωθεί η οπτική είσοδος των διαφορετικών ομάδων των παιδιών με χαμηλή όραση. Η 

έρευνα πάνω στην ανάγνωση ενηλίκων με χαμηλή όραση, πάντως, έχει δείξει ότι είναι 

απαραίτητο να προσαρμοστεί το φόντο και το μέγεθος της εκτύπωσης των προς ανάγνωση 

υλικών. 

Σε άλλη έρευνα των Gompel, van Bon & Schreuder (2004a) φάνηκε ότι οι μαθητές 

με χαμηλή όραση, παρά τη χαμηλή αναγνωστική τους ταχύτητα, κατανοούσαν τα κείμενα 

το ίδιο καλά με τα βλέποντα παιδιά σε ένα έργο κατανόησης που τους δόθηκε. 
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Χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να τα διαβάσουν και να τα κατανοήσουν, αλλά 

απεδείχθη ότι χρησιμοποιούσαν τον χρόνο αποτελεσματικά και κατάφερναν να 

επεξεργάζονται τις σημαντικές και συντακτικές πληροφορίες των κειμένων. Από τα 

αποτελέσματα των έργων που τους δόθηκαν, αποκαλύφθηκε ότι η ανάγνωση και η 

κατανόηση των κειμένων προκαλούν ένα επιπλέον πρόβλημα στα παιδιά με χαμηλή 

όραση, πέρα από την αποκωδικοποίηση των μεμονωμένων λέξεων, και η διαφορά 

ανάγνωσης προτάσεων και λέξεων είναι μεγαλύτερη για αυτά τα παιδιά. Αυτό ίσως 

οφείλεται στις περισσότερες οφθαλμικές κινήσεις ή στον έξτρα χρόνο επεξεργασίας των 

συντακτικών πληροφοριών. Μια αντισταθμιστική στρατηγική που φάνηκε να 

χρησιμοποιούν ήταν η στήριξη στο συγκείμενο, κάτι που κάνουν κι οι βλέποντες 

αναγνώστες με αλλοιωμένη οπτική είσοδο. Επίσης, δε φάνηκε η χαμηλή ταχύτητα 

ανάγνωσης να επηρεάζει τη σημαντική και συντακτική επεξεργασία των προτάσεων.  

Σε παρόμοια έρευνα των Gompel, van Bon & Schreuder (2004b) διερευνήθηκαν 

δύο πλευρές της αποκωδικοποίησης των λέξεων: ο εντοπισμός των συστατικών 

γραμμάτων μιας λέξης και η επεξεργασία των πληροφοριών για τη σειρά των γραμμάτων. 

Συγκρίθηκαν μεταξύ τους παιδιά με χαμηλή όραση και βλέποντα, όπως και παιδιά με 

χαμηλή όραση με και χωρίς περιορισμούς στο οπτικό πεδίο. Βρέθηκαν ποιοτικές διαφορές 

ανάμεσα στους πρώτους και καθόλου διαφορές ανάμεσα στους δεύτερους. Από την 

ανάλυση της αναγνωστικής συμπεριφοράς, διαφάνηκε ότι τα παιδιά με χαμηλή όραση 

λαμβάνουν υπόψη τους την ανεπάρκεια τους ως προς την αναγνώριση των οπτικών 

μοτίβων και έτσι, δεν στηρίζονται στην πρώτη εντύπωση που τους κάνουν οι λέξεις, αλλά 

αναλύουν προσεκτικά τα οπτικά μοτίβα. Σύμφωνα με το δεύτερο πείραμα που 

εκτελέστηκε, όλα τα παιδιά με χαμηλή όραση, και όχι μόνο αυτά με περιορισμούς στο 

κεντρικό πεδίο, συναντούν περισσότερα προβλήματα με τη σειρά των γραμμάτων στις 

λέξεις από τα βλέποντα παιδιά. Αυτό ενδεχομένως εξηγείται από το ότι «επιβαρύνεται» η 
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μνήμη εργασίας από την ανάγνωση, όταν το παιδί έχει να θυμάται για μεγάλο διάστημα τα 

μεμονωμένα γράμματα των λέξεων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κρατήσει αρχείο με 

τη σειρά αυτών των γραμμάτων. Το γενικά συμπέρασμα από αυτή τη μελέτη είναι ότι τα 

παιδιά με χαμηλή όραση μοιάζουν να προσαρμόζονται στην ιδιαίτερη οπτική 

λειτουργικότητά τους σχετικά καλά. Παρά τον περισσότερο χρόνο που χρειάζονται για την 

ανάγνωση, διαβάζουν σωστά και δεν μπερδεύονται από την οπτική ομοιότητα. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η αύξηση της αναγνωστικής ταχύτητας των παιδιών με 

χαμηλή όραση έχει απασχολήσει τους εκπαιδευτικούς για πολλά χρόνια (Layton, 1993). 

Τα παιδιά αυτά βρίσκονται σε κίνδυνο να εμφανίσουν ακαδημαϊκές δυσκολίες, αν οι 

αναγνωστικές τους ταχύτητες δεν είναι συγκρίσιμες με εκείνες των βλεπόντων 

συμμαθητών τους. Οι αργές αναγνωστικές ταχύτητες μπορεί να επηρεάζουν σε μεγάλο 

βαθμό την ικανότητα του μαθητή να επιτύχει ακαδημαϊκά και να περιορίζουν τις επιλογές 

επαγγέλματος των μαθητών που αναζητούν επαγγέλματα που απαιτούν δεξιότητες 

εγγραμματισμού (Bell, Corn, Jose, Perez, Wall &Wilcox, 2002).  

Κι οι Tobin & Hill (2012) ύστερα από μια μεγάλου μήκους μελέτη της ίδιας 

ομάδας παιδιών με χαμηλή όραση, κατέληξαν σε ενδείξεις που υποστηρίζουν την άποψη 

ότι η οπτική αναπηρία έχει καταστροφικές επιδράσεις στην ανάπτυξη κάποιων 

αναγνωστικών δεξιοτήτων, όπως την αναγνωστική ταχύτητα. Δεδομένης της αβεβαιότητας 

σχετικά με τις ακριβείς επιδράσεις των πολλών και διαφορετικών οπτικών ελλειμμάτων, οι 

δύο μελετητές προτείνουν ότι το αργό διάβασμα μπορεί να οφείλεται στον «οπτικό 

συνωστισμό» (visual crowding), την αδυναμία δηλαδή του ατόμου να διακρίνει 

αντικείμενα που παρουσιάζονται σε ακαταστασία εξαιτίας της παρουσίας άλλων 

γειτονικών αντικειμένων (Whitney & Levi, 2011). Πρόκειται για ένα αντιληπτικό 

φαινόμενο, που θέτει ένα βασικό περιορισμό στην οπτική αντίληψη και την αναγνώριση 

αντικειμένων σε όλο το φάσμα του οπτικού πεδίου και επηρεάζει καθημερινές διαδικασίες 
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όπως η ανάγνωση και η οδήγηση. Χαρακτηρίζεται από τη σύγχυση του ατόμου, η οποία 

προκύπτει στην ανάγνωση, από την εγγύτητα ανάμεσα στα γράμματα και τις λέξεις, την 

αύξηση του μήκους των λέξεων και την αύξηση του μήκους των προτάσεων και των 

σειρών στα έντυπα κείμενα που συναντούν οι μαθητές, καθώς μεγαλώνουν. Το γρήγορο 

σκανάρισμα από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω που κάνουν οι 

βλέποντες μαθητές, δεν κατακτάται τόσο εύκολα από μαθητές που εργάζονται στα δύο 

εκατοστά από το κείμενο. Εδώ υπονοείται ότι η εγγύτητα με το κείμενο προκαλεί μείωση 

του οπτικού πεδίου, η οποία με τη σειρά της εμποδίζει την πρόσληψη πληροφοριών 

σχετικά με τα στοιχεία δομής του κειμένου. Επομένως, ο συνδυασμός του «οπτικού 

συνωστισμού» με την μείωση των πληροφοριών και την οπτική κούραση ταλαιπωρούν 

ιδιαιτέρως τους μαθητές με οπτική αναπηρία που ασχολούνται με κείμενα, τα οποία όλο 

και επιμηκύνονται. Επειδή, όμως, σε όλη αυτή τη διαδικασία εμπλέκονται και ψυχολογικοί 

παράγοντες -αυτοεκτίμηση, κίνητρα, ενδιαφέρον-, οι συγγραφείς προτείνουν ότι όλα τα 

παραπάνω προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στη μάθηση αυτών των παιδιών.   

Μια μικρή αλλά σημαντική ποσότητα έρευνας σχετικά με την ανάγνωση ατόμων 

με χαμηλή όραση πρέπει να αποδοθεί στους Legge και Rubin, αλλά και τους συνεργάτες 

τους. Αυτοί εστιάζουν στην ανάπτυξη μεθόδων που απομονώνουν τους οπτικούς από τους 

κινητικούς, παρακινητικούς (motivational) και γνωστικούς παράγοντες (Layton, 1993). 

Τρία είναι τα βασικά θέματα στις έρευνές τους για την ανάγνωση στην χαμηλή όραση: α) 

η κατανόηση της ανάγνωσης με τυπική όραση, β) η βασική κατανόηση της χαμηλής 

όρασης και γ) η απαρίθμηση πρακτικών εφαρμογών που προκύπτουν από την έρευνα. Οι 

τελευταίες έχουν να κάνουν με νέα εργαλεία αξιολόγησης της χαμηλής όρασης, νέες 

διαδικασίες για τη συνταγογράφηση και το σχεδιασμό νέων συσκευών ανάγνωσης (Legge, 

Rubin, Pelli, Schleske, Luebker & Ross,1988 όπως αναφέρεται στο Layton, 1993). 
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Σε έρευνα των Legge, Pelli, Rubin & Schleske (1985a) βρέθηκαν οι παράγοντες 

που επηρεάζουν την ανάγνωση με τυπική όραση και στην έρευνα των Legge, Rubin, Pelli 

& Schleske (1985b) με συμμετέχοντες ενήλικα άτομα, ανιχνεύτηκαν οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την ανάγνωση με χαμηλή όραση. Από τις εργασίες αυτές προέκυψε ότι οι δύο 

διαδικασίες παρουσιάζουν διαφορές αλλά και κάποια κοινά στοιχεία. Τα κοινά στοιχεία 

είναι: α) ο ρυθμός σάρωσης ενός κειμένου που εξαρτάται από παράγοντες του κειμένου (η 

ανάγνωση παραμένει τέλεια έως ότου ο ρυθμός σάρωσης φτάσει σε ένα κρίσιμο επίπεδο), 

β) όταν η πυκνότητα του κειμένου αυξάνει, πέφτει ο ρυθμός ανάγνωσης, γ) η ανάγνωση 

είναι πιο αργή για οπτικά πεδία με λιγότερους από τέσσερις χαρακτήρες και δ) η 

ανάγνωση είναι πιο αργή, όταν η απόσταση μεταξύ των χαρακτήρων υπερβαίνει αυτήν 

που χρησιμοποιείται στο τυπικό κείμενο. Επιπλέον, να τονιστεί ότι η αναγνωστική 

συμπεριφορά των υποκειμένων με χαμηλή όραση ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό. Εντούτοις, 

δύο παράγοντες φαίνεται να εξηγούν το 64% της διακύμανσης της αναγνωστικής 

ταχύτητας: οι απώλειες του κεντρικού οπτικού πεδίου και τα θολά οπτικά μέσα. Ο πρώτος 

παράγοντας αποδείχτηκε να επηρεάζει περισσότερο την αναγνωστική συμπεριφορά από 

τον δεύτερο.  

Βέβαια, το παραπάνω αποτέλεσμα πρέπει να ληφθεί υπόψη με προσοχή στην 

παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, δεδομένου ότι οι έρευνες των Legge et al. 

αφορούσαν ενήλικα άτομα με χαμηλή όραση και όχι παιδιά, στα οποία εστιάζει αυτή η 

εργασία. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται να συμφωνεί με εκείνο των van Bon, Adriaansen, 

Gompel & Kouwenberg (2000), οι οποίοι κατέληξαν στο ότι οι περιορισμοί στο οπτικό 

πεδίο είναι η σημαντικότερη αιτία για αναγνωστικά προβλήματα των παιδιών με χαμηλή 

όραση, με την απώλεια του κεντρικού πεδίου να έχει πιο αρνητική επίδραση από τους 

περιορισμούς στην περιφερειακή όραση. 
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Οι Koenig & Layton (1998) εφάρμοσαν την τεχνική της πολλαπλής ανάγνωσης σε 

μαθητές δημοτικού με χαμηλή όραση με σκοπό τη βελτίωση της αναγνωστικής τους 

ευχέρειας. Μέσω αυτής της μεθόδου, ο μαθητής κάθε φορά διαβάζει ένα διαφορετικό 

κομμάτι γραπτού κειμένου και κάθε φορά προκαθορίζεται ένα κριτήριο που πρέπει να 

επιδιωχθεί. Σταδιακά, το κριτήριο όλο και αυξάνει και κατά συνέπεια, αυξάνει κι ο ρυθμός 

ανάγνωσης. Έτσι, ο μαθητής γίνεται ικανός να συγκεντρώνεται και να κατανοεί κι η 

κωδικοποίηση γίνεται αυτόματη. Δε δίνεται έμφαση στην ακρίβεια αλλά στην ταχύτητα 

ανάγνωσης. Ύστερα από την εφαρμογή σε τέσσερα παιδιά, αυτά είχαν την ευκαιρία να 

εξασκηθούν στην ανάγνωση με εύκολα υλικά και επιδίωξαν υψηλούς ρυθμούς ανάγνωσης. 

Η τεχνική ήταν επιτυχημένη με τους τέσσερις μαθητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με 

απώλεια του κεντρικού πεδίου και χρήση θολών μέσων (cloudy media). Η μελέτη αυτή 

έχει ιδιαίτερη αξία μιας και προβάλλει μια εκπαιδευτική πρακτική που φαίνεται να 

«δουλεύει» με τους μαθητές με πρόβλημα όρασης. 

Οι Douglas, Grimley, Hill, Long & Tobin (2002) παρατήρησαν καθυστερήσεις 

στην ταχύτητα, την ακρίβεια και την κατανόηση του έντυπου διαβάσματος στα παιδιά με 

χαμηλή όραση στη Βρετανία, κι ότι αυτές οι καθυστερήσεις τείνουν να μεγαλώνουν καθώς 

μεγαλώνει η ηλικία του παιδιού. Βασίστηκαν στο Project του κέντρου VICTAR (Visual 

Impairment Centre for Teaching and Research), που έτρεξε το 1992 και είχε ως στόχο την 

παραγωγή τυποποιημένων αναγνωστικών ηλικιών για τα παιδιά με οπτική αναπηρία με τη 

χρήση του Neale Analysis of Reading Ability (NARA). Οι συγκεκριμένοι ερευνητές 

κάνοντας χρήση των δεδομένων του πρότζεκτ προσπάθησαν να τυποποιήσουν το Neale 

Analysis of Reading Ability (NARA) για τους μαθητές με χαμηλή όραση. Η τυποποίηση 

αυτή θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να συγκρίνουν τους μαθητές τους με χαμηλή 

όραση με τους υπόλοιπους μαθητές με άλλους βαθμούς οπτικής αναπηρίας αλλά και με 

τους βλέποντες και θα αποτελέσει ένα διαγνωστικό εργαλείο για τους μαθητές με χαμηλή 
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όραση. Διαφάνηκε μέσα από την εργασία τους, η σημασία της τακτικής αξιολόγησης των 

αναγνωστών με χαμηλή όραση μέσω ενός τυποποιημένου αναγνωστικού τεστ και η 

ενσωμάτωση διαγνωστικών εργαλείων στην εκπαίδευση της ανάγνωσης. Το NARA, σε 

συνδυασμό με τυποποιημένα σκορ για αναγνώστες με χαμηλή όραση, συνιστά ένα καλό 

εργαλείο μιας και είναι αναπτυξιακό και περιλαμβάνει και νόρμες. 

Υπάρχουν ανάμεικτα ευρήματα σχετικά με τα λάθη που κάνουν τα παιδιά με 

χαμηλή όραση, όταν διαβάζουν έντυπα κείμενα. Για παράδειγμα, οι Douglas, Grimley, 

McLinden & Watson (2004) συγκρίνοντας τα αναγνωστικά προφίλ 25 παιδιών με τυπική 

όραση και 25 παιδιών με χαμηλή όραση, κάνοντας, πάλι, χρήση του NARA, δε βρήκαν 

κάποια σημαντική διαφορά μεταξύ τους, αλλά μια γενική καθυστέρηση για τους 

τελευταίους. Μια διεξοδικότερη ανάλυση αποκάλυψε ότι τα πιο κοινά λάθη που κάνουν οι 

αναγνώστες με χαμηλή όραση είναι λάθη αντικατάστασης, ενώ οι αναγνώστες με τυπική 

όραση τείνουν να κάνουν λάθη εσφαλμένης προφοράς. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει, 

μάλλον, ότι τα παιδιά με χαμηλή όραση υιοθετούν διαφορετικές αναγνωστικές 

στρατηγικές από τα βλέποντα παιδιά που αντιστοιχίζονται μαζί τους ως προς την 

αναγνωστική ηλικία. Η στρατηγική αυτή είτε περιλαμβάνει την διαδικασία «μαντέματος» 

της σημασιολογικά κατάλληλης λέξης, που δυσκολεύεται να δει το άτομο στο έντυπο 

κείμενο, είτε την εσφαλμένη αναγνώριση λέξεων που μοιάζουν μεταξύ τους ως προς το 

ορθογραφικό μοτίβο. Σίγουρα, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να διαφωτίσουν 

καλύτερα το ζήτημα.  

Συγκεκριμένα λάθη ανίχνευσαν και οι Cornelissen, Bradley, Fowler & Stein, 

(1991), οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθεια να δειχτεί ότι η οπτική αναπηρία επηρεάζει την 

ανάγνωση, τουλάχιστον όταν προκαλείται οπτικό στρες. Τα αποτελέσματα που βρήκαν 

ήταν ότι τα παιδιά με οπτική αναπηρία, στα οποία μειώθηκε το μέγεθος εκτύπωσης του 

υλικού που διάβαζαν, ήταν πιο πιθανό να βιώνουν οπτική σύγχυση και να αντιλαμβάνονται 
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λανθασμένα τις ακολουθίες των γραμμάτων και τις λέξεις ως ψευδολέξεις, σε σχέση με τα 

παιδιά που δεν παρουσίαζαν οπτικά προβλήματα. Τα παιδιά με καλές φωνολογικές 

δεξιότητες ήταν λιγότερο πιθανό να κάνουν τόσα λάθη ψευδολέξεων, καθώς μπορούσαν 

να στηριχτούν σε γραφοφωνημικές μεθόδους. Δηλαδή, τα παιδιά που δεν ήταν καλοί στην 

ανάγνωση, έκαναν λάθη ψευδολέξεων τόσο εξαιτίας των φωνολογικών τους δεξιοτήτων, 

όσο εξαιτίας της οπτικής σύγχυσης που προκλήθηκε, όταν προσπαθούσαν να εστιάσουν το 

βλέμμα τους σε κάθε γράφημα. Οι ερευνητές αυτοί, σε σύγκριση με τους προηγούμενους, 

θεωρούν ότι τα λάθη στην ανάγνωση οφείλονται καθαρά σε οπτικούς παράγοντες. Τα 

συμμετέχοντα παιδιά στην έρευνα τους παρουσίαζαν μια αδυναμία διόφθαλμης εστίασης, 

που τους ανάγκαζε να βλέπουν τα γράμματα επικαλυμμένα. Πέρα από τα αντιθετικά 

αποτελέσματα των ανωτέρω ερευνών, το βέβαιο είναι ότι όλοι οι ερευνητές που 

ασχολήθηκαν με το θέμα, συμφωνούν στο ότι υπάρχουν αντισταθμίσματα ανάμεσα στην 

ακρίβεια, την ταχύτητα και την κατανόηση και ότι η αυξανόμενη προσπάθεια για 

πρόσβαση και αποκωδικοποίηση των έντυπων πληροφοριών έχει ως αποτέλεσμα την 

φτωχότερη ακρίβεια και την πτωτική ταχύτητα και κατανόηση των συγκεκριμένων 

παιδιών.  

Συνοψίζοντας, ας αναφερθεί ότι δεν υπάρχουν «πειστικές» ενδείξεις ότι τα παιδιά 

με χαμηλή όραση μαθαίνουν ανάγνωση με διαφορετικό τρόπο από τα βλέποντα. 

Απεναντίας, θεωρείται ότι αυτά τα παιδιά κι οι βλέποντες συνομήλικοί τους αποτελούν μια 

ομοιογενή ομάδα από διδακτική άποψη (Tobin & Hill, 2012). Είναι γεγονός ότι κανένας 

ερευνητής δεν έχει δείξει ότι αυτοί οι αναγνώστες αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα έντυπα 

κείμενα ή ότι οι δάσκαλοι τους θα πρέπει να αποφεύγουν τις συμβατικές μεθόδους πρώτης 

ανάγνωσης που χρησιμοποιούν με τους βλέποντες μαθητές. Ωστόσο, μια εις βάθος γνώση 

των βιολογικών και ψυχολογικών δυνατοτήτων του κάθε μαθητή με οπτική αναπηρία σε 

σχέση με τις διαθέσιμες ευκαιρίες για αυτόν, θα πρέπει να αποτελεί μια καθοδηγητική 
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αρχή, ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές να αναπτύξουν λειτουργικές στρατηγικές ανάγνωσης 

για τα διάφορα αναγνωστικά έργα.  

Είναι αρκετά σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι οι αιτίες και οι επιπτώσεις 

ποικίλλουν ανάλογα με τους διαφορετικούς βαθμούς οπτικής αναπηρίας αλλά και το ίδιο 

το άτομο. Επιπλέον, ας μην αγνοηθεί ότι η χαμηλή αναγνωστική ταχύτητα και ακρίβεια, 

με τη σειρά της, έχει αρνητική επίδραση στην κατανόηση και οι αιτίες και η φύση της 

επίδρασης μεταβάλλονται από παιδί σε παιδί (Douglas, Grimley, Hill, Long & Tobin, 

2002). Οι δάσκαλοι κι οι ψυχολόγοι θα πρέπει να εφαρμόζουν, επίσης, τακτική, 

τουλάχιστον ετήσια, αξιολόγηση των αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών τους για να 

είναι σε θέση να παρεμβαίνουν στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Έτσι, θα 

μπορέσουν να αποφανθούν σχετικά με τις καταλληλότερες μεθόδους για τη βελτίωση της 

ταχύτητας ανάγνωσης και αν οι φωνολογικές προσεγγίσεις είναι αποτελεσματικές για 

αυτούς τους μαθητές. Επιπλέον, οι στάσεις και οι γνώσεις των εκπαιδευτικών και των 

γονέων για τις ανάγκες των μαθητών είναι αποφασιστικής σημασίας. 
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Κεφάλαιο 8. Η ποικιλία των αναγνωστικών μέσων για τα παιδιά με 

χαμηλή όραση 

8.1. Η χρήση των συσκευών και των βοηθημάτων χαμηλής όρασης (Low 

vision aids) 
 

Αδιαμφισβήτητα, τα άτομα με χαμηλή όραση έχουν την ανάγκη να χρησιμοποιούν 

συσκευές και βοηθήματα για να μεγιστοποιήσουν την δυνατότητα ολοκλήρωσης των 

οπτικών έργων και να έχουν πρόσβαση στο γενικό πρόγραμμα σπουδών. Ωστόσο, η 

εξασφάλιση της πρόσβασης στο πρόγραμμα σπουδών της γενικής εκπαίδευσης για τους 

μαθητές δημοτικού με χαμηλή όραση, αποτελεί μια πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς και 

όσους ασχολούνται με τη διοίκηση, μιας και καλούνται να λάβουν μια σειρά σύνθετων 

αποφάσεων. Αυτές αφορούν πολλές διαδικασίες: από την αξιολόγηση των λειτουργικών 

επιπέδων της όρασης, των παραγόντων που επηρεάζουν την οπτική συμπεριφορά, της 

κατάλληλης τεχνολογίας για να βοηθηθεί η πρόσβαση μέχρι και την αξιολόγηση των 

πολιτικών που εφαρμόζονται από την κάθε πολιτεία και αφορούν στην πρόσβαση (Abner 

& Lahm, 2002). Ανάμεσα στις δεκαετίες 1980 και 1990, έγιναν πολλές προσπάθειες να 

δημιουργηθούν προγράμματα σε πολιτείες της Αμερικής, όπως για παράδειγμα στην 

Φλόριντα, την Αϊόβα, την Τεννεσί και την Δυτική Βιρτζίνια, που στόχο είχαν την 

προσφορά οπτικών συσκευών και διδασκαλίας σε αυτές, σε μαθητές με χαμηλή όραση 

(Lusk & Corn, 2006). Στο παρόν κεφάλαιο, θα περιγραφεί το τι συμβαίνει με τις συσκευές 

και κάποια άλλα μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από 

τα άτομα με πρόβλημα όρασης. 

Αν και τα παιδιά με χαμηλή όραση μπορεί να ωφεληθούν από τις οπτικές 

συσκευές, τα σχολεία συχνά είναι απρόθυμα να πληρώσουν για τις διαδικασίες 

αξιολόγησης των παιδιών από ειδικούς -οπτομέτρες και οφθαλμιάτρους- και για τις 

συσκευές που αυτοί θα συνταγογραφήσουν. Όταν προτείνεται, πάλι, η χρήση τέτοιων 
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συσκευών, οι γονείς κι οι δάσκαλοι πολλές φορές εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά 

με το ότι οι μαθητές θα «μείνουν πίσω» στη σχολική εργασία και θα βιώσουν οπτική 

ταλαιπωρία. Αλλά ακόμα κι όταν οι συσκευές είναι διαθέσιμες, οι μαθητές μπορεί να μην 

τις χρησιμοποιούν λόγω των δικών τους στάσεων ή αυτών των δασκάλων ή της έλλειψης 

εμπειρίας και των δύο στη χρήση τους (Smith & Erin, 2002).  

Ο δάσκαλος των μαθητών με οπτική αναπηρία συμπεριλαμβάνει ασκήσεις στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή στη διαδικασία της λειτουργικής οπτικής αξιολόγησης και στη 

διαδικασία της αξιολόγησης των μέσων εγγραμματισμού. Επίσης, συχνά, ο ειδικός της 

χαμηλής όρασης τις συμπεριλαμβάνει στα τεστ της χαμηλής όρασης, με αποτέλεσμα να 

καθορίσει ποιες συσκευές είναι πιο κατάλληλες για αυτά τα έργα. Έτσι, ο μαθητής θα 

εξοπλιστεί με τις πιο αποτελεσματικές συσκευές χαμηλής όρασης για χρήση σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή (Kapperman & Sticken, 2000). Οι προσδοκίες για την ικανότητα 

του μαθητή να χρησιμοποιεί συσκευές περιορίζονται συνήθως από τις αντιλήψεις των άλλων 

(Corn, DePriest & Erin, 2000). Οι γονείς και οι επαγγελματίες, για παράδειγμα, βασίζονται 

περισσότερο στις δικές τους αντιλήψεις για την αναπηρία του μαθητή, παρά στη γνώση για 

το τι μπορεί ένας ενήλικας με παρόμοια οπτική λειτουργικότητα να φέρει εις πέρας. Είναι, 

επίσης, σίγουρα δύσκολο για τους μαθητές που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει μεθόδους που 

«δουλεύουν» -μεγεθυμένα υλικά ή κάποιον εκπαιδευτικό να τους διαβάζει ό,τι είναι 

εκτεθειμένο στον πίνακα-, να προσαρμοστούν σε μια νέα μέθοδο, την ανεξάρτητη χρήση 

των συσκευών για την απόκτηση οπτικών πληροφοριών. Επομένως, απαιτείται 

εκπαίδευση, υποστήριξη, εξάσκηση και συνεχή ενίσχυση για τη χρήση αυτών. Γενικά, τα 

μικρότερα παιδιά, όπως στην ηλικία των 3 ετών, μαθαίνουν γρήγορα να χρησιμοποιούν τις 

συσκευές χαμηλής όρασης και να τις αντιλαμβάνονται ως επέκταση του εαυτού τους. 

Ωστόσο, στις ενδιάμεσες τάξεις, κάποιοι μαθητές αποδέχονται τη χρήση τους, ενώ άλλοι 

δυσανασχετούν με την εισαγωγή ενός νέου μέσου, διότι δε θέλουν να αισθάνονται 
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διαφορετικοί από τους υπόλοιπους. Τα παιδιά του γυμνασίου, από την άλλη πλευρά, 

αντιλαμβάνονται ευκολότερα την ανάγκη των οπτικών συσκευών για την επίτευξη της 

ανεξαρτησίας και ιδίως όσοι θα μεταβούν στο λύκειο ή θα αναζητήσουν επαγγέλματα 

(Corn, DePriest & Erin, 2000).  

Οι βασικές κατηγορίες συσκευών που χρησιμοποιούνται είναι το κλειστό κύκλωμα 

τηλεόρασης και οι οπτικές συσκευές χαμηλής όρασης χρησιμοποιούνται κυρίως για 

μεγέθυνση. Οι πρώτες είναι ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούν μια μικρή 

μονταρισμένη κάμερα για να προβάλλουν μια εικόνα πάνω σε μια προσκολλημένη οθόνη 

τηλεόρασης. Αυτή η εικόνα μπορεί, μετά, να μεγεθυνθεί για τις ανάγκες του εκάστοτε 

χρήστη. Οι μαθητές με οπτική αναπηρία χρησιμοποιούν το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης 

για στενή εργασία: να διαβάσουν, να γράψουν, να κάνουν μαθηματικούς υπολογισμούς 

και να μεγεθύνουν το υλικό της τάξης. Οι δεύτερες μπορεί να στηρίζονται στο χέρι του 

χρήστη ή να είναι μονταρισμένες πάνω σε μία βάση, ανάλογα με το σκοπό της χρήσης. 

Αυτές που στηρίζονται στο χέρι χρησιμοποιούνται για στενή εργασία ενώ αυτές που 

στηρίζονται στη βάση χρησιμοποιούνται για εργασία από απόσταση π.χ. ανάγνωση από 

τον πίνακα της τάξης (Holbrook & Koenig, 2000a). 

Οι συσκευές χαμηλής όρασης, το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και η ηλεκτρονική 

μεγέθυνση (λογισμικό μεγέθυνσης οθόνης στον υπολογιστή) είναι χρήσιμες τεχνικές για 

τη μεγέθυνση των έντυπων πληροφοριών και συνεπώς για την πρόσβαση σε αυτές. 

Επιπρόσθετα, ο καλής ποιότητας φωτισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη βελτίωση της 

ανάγνωσης (Douglas, McLinden, McCall, Pavey Ware & Farell, 2010).  Όμως, ας μην 

αγνοηθεί το γεγονός ότι ορισμένες φορές η μεγέθυνση δεν επιφέρει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, μιας και καθιστά την ανάγνωση βραδύτερη (Arter, 2005). Η 

αναγνωσιμότητα, επίσης, δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος εκτύπωσης αλλά και από την 

ποιότητα των έντυπων υλικών (Arter, Mason, McCall, McLinden & Stone,1999) 
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Οι Smith & Erin (2002) διερεύνησαν τις επιδράσεις που έχει η διδασκαλία και η 

εξάσκηση με συνταγογραφούμενα γυαλιά στην ανάγνωση σε τρεις μαθητές με χαμηλή 

όραση. Αυτοί δεν διαπίστωσαν κάποια βελτίωση στην ανάγνωση μεγεθυμένων υλικών, 

ύστερα από εξάσκηση, για τους δύο από τους τρεις συμμετέχοντες της έρευνας. Δύο, 

μάλιστα, βελτίωσαν τον αναγνωστικό τους ρυθμό με τη χρήση κοινού έντυπου υλικού, 

ενώ ένας διάβαζε πιο αργά. Όλοι οι μαθητές φάνηκε να προτιμούν την ανάγνωση κοινού 

έντυπου υλικού, ανεξάρτητα από την απόδοσή τους. Επίσης, όλοι οι μαθητές προτιμούσαν 

να διαβάζουν έντυπα υλικά με τη χρήση γυαλιών, μιας και όπως ανέφεραν: «προτιμούσαν 

να διαβάζουν έντυπα υλικά, γιατί έτσι δεν καταλάβαιναν οι άλλοι ότι έχουν οπτική 

αναπηρία». Συνεπώς, η χορήγηση μεγεθυμένων υλικών θα γίνεται μόνο όταν τα δεδομένα 

υποδεικνύουν ότι αυξάνει την αποτελεσματικότητα. Από τις συνεντεύξεις των 

συμμετεχόντων, αποδείχτηκε, επιπλέον, ότι οι αντιλήψεις των δασκάλων επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα και αυτοπεποίθηση των μαθητών στην ανάγνωση. Αν, για 

παράδειγμα, οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι η ανάγνωση των έντυπων υλικών με τη χρήση 

συσκευών είναι αναποτελεσματική, δε θα ενθαρρύνουν τα παιδιά όσο χρειάζεται για να 

αναπτύξουν την αναγνωστική δεξιότητα και θα συνεχίσουν να τους παρέχουν μεγεθυμένα 

υλικά, αν και οι μαθητές προτιμούν τα κοινά έντυπα.  

Από την ανωτέρω έρευνα διαφαίνεται ότι δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η 

χρησιμότητα των μεγεθυμένων υλικών. Σε παρόμοια συμπεράσματα οδηγήθηκαν κι οι 

Lussenhop & Corn (2002), οι οποίοι ανασκόπησαν τη βιβλιογραφία σχετικά με το ζήτημα 

αν είναι προτιμότερο ο μαθητές με χαμηλή όραση να διδάσκονται δεξιότητες 

εγγραμματισμού μέσω μεγεθυμένων υλικών ή κοινών έντυπων υλικών με τη χρήση 

οπτικών συσκευών. Αναφορικά με την κατανόηση, δεν διαπιστώθηκε κάποια σαφής, 

αιτιώδης σχέση ανάμεσα στην κατανόηση και την εισαγωγή οπτικών συσκευών. Όσον 

αφορά την ταχύτητα, καμία από τις έρευνες, που μελέτησαν, δεν έδειξε ότι η χρήση 
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μεγεθυμένων υλικών επιφέρει καλύτερες ταχύτητες στην ανάγνωση. Ίσα-ίσα μόνο 

μαθητές που χρησιμοποιούσαν κοινά έντυπα υλικά και συσκευές αύξησαν τους 

αναγνωστικούς τους ρυθμούς κατά τη διάρκεια του σχολείου. Τέλος, σχετικά με τα κόστη, 

εφόσον οι μαθητές χρειάζονται 5 έως 6 βιβλία το χρόνο, οι μεγεθύνσεις αυτών κοστίζουν 

πολύ παραπάνω από μια κλινική αξιολόγηση και συνταγογράφηση, η οποία θα τους 

εξασφαλίσει την πρόσβαση σε κοντινά και μακρινά οπτικά έργα. Το γενικό συμπέρασμα 

που εξήχθη ήταν ότι η ανάγνωση έντυπων υλικών με τη βοήθεια οπτικών συσκευών είναι 

εξίσου αποδοτική με την ανάγνωση μεγεθυμένων υλικών- και ίσως αποδοτικότερη. 

Επιπλέον, οι αποφάσεις για τα αναγνωστικά μέσα θα πρέπει να λαμβάνονται 

εξατομικευμένα για τον κάθε μαθητή και όχι να λαμβάνονται παγκόσμιες αποφάσεις για 

τους μαθητές, που συγκαταλέγονται σε μια τυχαία κατηγορία. Φυσικά, η αξιολόγηση των 

αναγνωστικών μέσων θα πρέπει να έπεται της κλινικής αξιολόγησης της χαμηλής όρασης, 

της συνταγογράφησης των απαραίτητων συσκευών και της διδασκαλίας στη χρήση τους. 

Η μεγάλη σημασία των οπτικών συσκευών αποκαλύπτεται και από τους Corn & 

Koenig (2002), οι οποίοι εξέτασαν την ποσότητα και τα είδη της διδασκαλίας που πρέπει 

να παρέχεται στα προγράμματα εγγραμματισμού των  μαθητών με χαμηλή όραση. Εκείνοι 

βρήκαν ότι στα προγράμματα ανάπτυξης του εγγραμματισμού απαιτούνται μέτρια έως 

υψηλά επίπεδα διδασκαλίας της χρήσης των συσκευών κοντινής όρασης (1 φορά/ 

εβδομάδα) με σύντομη έως ήπια ένταση (λιγότερο από1/2 ώρα έως 1 ώρα). Επίσης, η 

διδασκαλία της χρήσης συσκευών απόστασης (distance devices) απαιτεί μέτρια επίπεδα 

διδασκαλίας (1-3μέρες/εβδομάδα) με σύντομη έως μέτρια ένταση. Γενικά, η διδασκαλία 

στη χρήση συσκευών κοντινής και μακρινής όρασης πρέπει να είναι διαθέσιμη στους 

μαθητές από τα προσχολικά χρόνια ως το γυμνάσιο, από τη στιγμή που ο ειδικός στην  

κλινική χαμηλής όρασης συνταγογραφήσει νέες συσκευές. 
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Ωστόσο, τα οφέλη από τη χρήση των συσκευών χαμηλής όρασης παραμένουν 

ατεκμηρίωτα (Bell, Corn, Jose, Perez,Wall & Wilcox, 2002), αφού ενώ καθιστούν εφικτή 

την πρόσβαση, δεν αντισταθμίζουν τις δυσκολίες των μαθητών με πρόβλημα όρασης, μιας 

και οι αναγνωστικές ταχύτητές τους είναι κατά μέσο όρο πιο αργές από τους βλέποντες 

ίδιας ηλικίας (Douglas, Grimley, Hill, Long & Tobin, 2002). Από την άλλη πλευρά, οι 

Corn, Wall & Bell (2000) βρήκαν ότι με την παροχή οπτικών συσκευών, το χάσμα 

ανάμεσα στις αναγνωστικές ταχύτητες των παιδιών με χαμηλή όραση και των βλεπόντων 

τείνει να κλείνει ύστερα από εξαμηνιαία χρήση των συσκευών. Επιπρόσθετα, στη μελέτη 

αυτή επισημάνθηκαν θετικές αλλαγές στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών και των 

μαθητών για τη λειτουργική όραση των τελευταίων. Στην έρευνα των Bell, Corn, Jose, 

Perez, Wall & Wilcox (2002) βελτιώθηκε σημαντικά ο ρυθμός σιωπηλής κατανόησης και 

ανάγνωσης στα παιδιά που έλαβαν οπτικές συσκευές. Οι ρυθμοί κατανόησης και 

ανάγνωσης αναλύθηκαν ανά τάξη και κατηγορία οπτικής οξύτητας. Και για τους δύο 

ρυθμούς, οι μέσοι όροι δείχνουν μια γενική μείωση, καθώς η οπτική κατάσταση 

χειροτερεύει και μια αύξηση, όσο μεγαλώνει η τάξη. Αυτά τα αποτελέσματα ήταν 

αναμενόμενα. Η αναγνωστική ταχύτητα πέφτει, όταν το αναγνωστικό μέσο αλλάζει από 

έντυπο σε μεγεθυμένες εκτυπώσεις και Braille. Η κύρια επίδραση της χρήσης των 

συσκευών δεν έγκειται στους μηχανισμούς της ανάγνωσης, αλλά στη δυνατότητα 

αποκρυπτογράφησης του κειμένου. 

Το εύρημα της στατιστικά σημαντικής αύξησης των ταχυτήτων σιωπηλής 

ανάγνωσης των μαθητών της παραπάνω έρευνας συνδυασμένο με το εύρημα του πρότζεκτ 

PAVE (Providing Access to the Visual Environment), τονίζουν τα οφέλη των οπτικών 

συσκευών, πέρα από την πρόσβαση στα οπτικά περιβάλλοντα που παρέχουν. Οι Andersen, 

Bachofer, Bell, Corn, Jose & Perez (2003) περιέγραψαν τα οφέλη του εκπαιδευτικού 

πρότζεκτ του Τμήματος της πολιτείας Τεννεσί των Η.Π.Α. και την πολιτειακή, 
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διεπιστημονική προσφορά εργαλείων αξιολόγησης της χαμηλής όρασης και οπτικών 

συσκευών και διδασκαλίας σε μαθητές ηλικίας από 3 έως 21 χρονών. Βρήκαν καλύτερα 

αποτελέσματα για την πρόσβαση των μαθητών στο γενικό πρόγραμμα σπουδών και 

λιγότερα έξοδα για την φωτοτύπηση και αγορά μεγεθυμένων υλικών, όταν ήταν οι 

συσκευές διαθέσιμες στα παιδιά. Γενικά, αυτοί οι ερευνητές υποστήριξαν τη χρήση των 

συσκευών χαμηλής όρασης έναντι των μεγεθυμένων υλικών, δεδομένου ότι με αυτές ο 

χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε όποιο υλικό επιθυμεί, χωρίς να χρειάζεται άλλους να 

του το προετοιμάσουν. 

Ενώ, όμως, οι συσκευές φαίνεται να ωφελούν σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές με 

χαμηλή όραση, οι εκπαιδευτικοί δε μοιάζουν να είναι προετοιμασμένοι για να διδάξουν 

στα παιδιά την ορθή χρήση τους. Οι Corn & Wall (2002) βρήκαν ότι οι συμμετέχοντες 

δάσκαλοι προτιμούσαν να χρησιμοποιούν τη γενική τεχνολογία στα μαθήματά τους (π.χ. 

επεξεργαστές κειμένου, CD-r ή DVD-r) περισσότερο από τις συσκευές υποστηρικτικής 

τεχνολογίας, διότι ένιωθαν πιο άνετα με αυτή. Τονίστηκε ότι οι δάσκαλοι των παιδιών με 

οπτική αναπηρία χρειάζεται να αναπτύξουν μια συνεκτική γνώση των συσκευών, ώστε οι 

μαθητές τους να λαμβάνουν την κατάλληλη διδασκαλία που σχετίζεται με τις ανάγκες 

τους. Το χάσμα ανάμεσα στην συσσωρευμένη γνώση των εφαρμογών εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας και τη γνώση των εκπαιδευτικών για αυτές, επισημάνθηκε από πολλούς 

ερευνητές.  

Διευρύνοντας λίγο τη θεματική του κεφαλαίου, ας αναφερθεί ότι η Gerber (2003) 

βρήκε μέσω της ποιοτικής της έρευνας ότι οι υπολογιστές, η σχετική υποστηρικτική 

τεχνολογία και το διαδίκτυο έχουν προσδώσει αξία στη ζωή των ατόμων με οπτική 

αναπηρία. Γι’ αυτό, οι χρήστες συχνά ανέχονται τα εμπόδια που συναντούν, ακόμη και σε 

ιστοχώρους που τυπικά ικανοποιούν τα τεχνικά πρότυπα για προσβασιμότητα. Είναι 

πρόθυμοι να ανεχτούν τα υψηλά κόστη, την σύγχυση, τη χρονοβόρα και ατελή τεχνολογία 
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και να υπερβούν αυτά τα εμπόδια χάρη στα πολλαπλά τους οφέλη. Εντούτοις, τα οφέλη 

είναι διαθέσιμα μόνο σε εκείνους που μπορούν να ωφεληθούν από αυτή την τεχνολογία. Η 

πρόσβαση στο ίντερνετ είναι κριτικής σημασίας, καθώς επιδρά θετικά στον 

εγγραμματισμό, την εκπαίδευση, την εργασία και την ποιότητα ζωής. Αναμφίβολα, η 

εμπλοκή αυτών των ατόμων με την τεχνολογία και το διαδίκτυο θα πρέπει να αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος σπουδών για τα παιδιά με οπτική αναπηρία. 

Παρόμοια ευρήματα αποκάλυψε κι η μελέτη των Kumari & Bhatt (2015), που βρήκαν, 

μεταξύ άλλων, ότι το βασικότερο εμπόδιο των χρηστών με οπτική αναπηρία είναι το 

υψηλό κόστος των διάφορων μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας, όπως το λογισμικό 

ανάγνωσης οθόνης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



103 
 

 

8.2. Η απόφαση για  τα μέσα εγγραμματισμού των μαθητών με χαμηλή 

όραση 
 

Με παραπλήσια με τα ανωτέρω ζητήματα ασχολήθηκαν κι οι Argyropoulos, 

Sideridis & Katsoulis (2008), που προσπάθησαν να συσχετίσουν τις αντιλήψεις των 

δασκάλων και των γονέων με τις επιλογές των μέσων εγγραμματισμού για ανεξάρτητη 

μελέτη των παιδιών με οπτική αναπηρία. Οι προβλεπτικοί παράγοντες για την επιλογή των 

μέσων εγγραμματισμού, που λήφθηκαν υπόψη, ήταν η χρήση της τεχνολογίας από τους 

δασκάλους, η εμπειρία τους στη διδασκαλία, η επιδεξιότητα στη Braille και η γνώση της 

Braille από τους μαθητές, τους γονείς και τους στενούς φίλους. Τα μέσα περιελάμβαναν 

είτε ακουστική, είτε απτική ανάγνωση. Απεδείχθη ότι η ανάμειξη των δασκάλων με την 

τεχνολογία ήταν επιφανειακή και επηρέαζε μόνο τη χρήση μαγνητοφώνων από τους 

μαθητές. Δεν ήταν, επίσης, συστηματική και τα δεδομένα δεν αποκάλυψαν σημαντικές 

προβλέψεις για την απτική ανάγνωση. Επιπρόσθετα, όσο περισσότερο οι δάσκαλοι 

χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία και διέθεταν εργασιακή εμπειρία και επιδεξιότητα στη 

Braille, τόσο λιγότερο οι μαθητές τους επέλεγαν να διαβάζουν ακουστικά (π.χ. με 

μαγνητόφωνο). Η γνώση της Braille από τους γονείς αποτελεί, επιπλέον, έναν θετικό 

παράγοντα πρόβλεψης των επιλογών για απτικό διάβασμα. Αυτό το εύρημα είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό, καθώς η πρόοδος των παιδιών υποβαθμίζεται, όταν οι γονείς τους δεν 

εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Γίνεται σαφές ότι το ζήτημα της χρήσης των συσκευών είναι συναφές με το ζήτημα 

της επιλογής των μέσων εγγραμματισμού για κάθε μαθητή με πρόβλημα όρασης. Το αν θα 

διδάσκονται τα παιδιά με κοινά έντυπα υλικά ή Braille αποφασίζεται από τους δασκάλους 

των μαθητών με πρόβλημα όρασης, αφού αυτοί προβούν σε επίσημες ή ανεπίσημες 

διαδικασίες αξιολόγησης των μέσων εγγραμματισμού (Lusk & Corn, 2006). Ένα τέτοιο 
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εργαλείο αξιολόγησης ανέπτυξαν οι Koenig & Holbrook (1995), που προαναφέρθηκε σε 

άλλο κεφάλαιο και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς στον καθορισμό των μαθητών που θα 

ωφεληθούν από την διδασκαλία με κοινά έντυπα υλικά, Braille ή με τα δύο μέσα. Αυτές οι 

αξιολογήσεις μπορούν να γίνουν σε μαθητές οποιασδήποτε ηλικίας και προτού ξεκινήσει η 

τυπική διδασκαλία της ανάγνωσης (Lusk & Corn, 2006). Για τα παιδιά που έχει 

αποφασιστεί να χρησιμοποιούν δύο μέσα εγγραμματισμού, οι οπτικές συσκευές 

προσφέρουν μεγεθυμένα κείμενα, σύμφωνα με τις αξιολογημένες ανάγκες των μαθητών.  

Οι Lusk & Corn (2006) συνέλεξαν πληροφορίες για 103 μαθητές στις Ηνωμένες 

Πολιτείες και τον Καναδά που διδάσκονταν παράλληλα με έντυπα υλικά και Braille.  

Ανέφεραν ότι οι αποφάσεις των δασκάλων να διδάξουν δύο μέσα επηρεάστηκαν από τις 

αντιλήψεις τους, παράγοντες όπως η αναγνωστική ταχύτητα και αντοχή των μαθητών και 

από την πιθανότητα οι δάσκαλοι να βασίστηκαν στις υποκειμενικές τους κρίσεις τη στιγμή 

που αξιολογούσαν με άτυπα εργαλεία τους μαθητές τους. Οι δάσκαλοι παρείχαν 

δημογραφικές πληροφορίες για τους μαθητές τους: το 81% είχε λάβει κάποια κλινική 

αξιολόγηση χαμηλής όρασης και η πλειοψηφία (83.3%) είχε λάβει συνταγογραφημένες 

συσκευές. Παρ’ όλα αυτά, μόνο το 15% χρησιμοποιούσε έντυπα υλικά και συσκευές ως το 

βασικό μέσο εγγραμματισμού. Για τους περισσότερους μαθητές, η απόφαση για τη χρήση 

δύο μέσων, πάρθηκε όταν τα παιδιά ήταν 10 ετών και ύστερα από τη χορήγηση άτυπων 

εργαλείων αξιολόγησης (informal LMAs). Βρέθηκε ότι το 35% των μαθητών διάβαζαν 

έντυπα κείμενα κάτω από το επιθυμητό επίπεδο της τάξης και το 57% των μαθητών ήταν 

κι αυτό κάτω από το επίπεδο της τάξης όταν διάβαζαν Braille, δείχνοντας πολύ φτωχή 

απόδοση και στα δύο μέσα. Η βασικότερη ανησυχία δασκάλων και γονέων ήταν η 

προοδευτική φύση της αναπηρίας, ακολουθούμενη από την αναγνωστική ταχύτητα και 

αντοχή των μαθητών που διαβάζουν κοινά έντυπα υλικά. Το 23.2 % των δασκάλων 

δήλωσε ότι δεν είναι επιδέξιο στη χρήση της Braille, αν και έχει αναλάβει τη διδασκαλία 



105 
 

των δύο μέσων. Βρήκαν, επίσης, ότι ενώ οι περισσότεροι γονείς υποστήριζαν τα παιδιά 

τους στην εκμάθηση και χρήση των δύο μέσων, μόνο μια μικρή μερίδα γονέων γνώριζε 

Braille. Το συγκεκριμένο εύρημα συνεπάγεται ότι οι γονείς δεν εκφράζουν υποστήριξη 

στα παιδιά τους μαθαίνοντας οι ίδιοι Braille ͘ απεναντίας, φάνηκε ότι υπήρχε έλλειψη 

γραπτής επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της οικογενείας. Οι δύο ερευνητές προτείνουν 

ότι καλό θα ήταν να διερευνηθεί στο μέλλον η τιμή της οπτικής οξύτητας και του οπτικού 

πεδίου που καθιστά κατάλληλη την διδασκαλία των δύο μέσων. 

Με παρόμοια ζητήματα ασχολήθηκαν οι Herzberg, Rosenblum & Robbins (2017) 

που ζήτησαν από 84 δασκάλους μαθητών με οπτική αναπηρία να μοιραστούν μαζί τους 

πληροφορίες για τη δουλειά τους με παιδιά που χρησιμοποιούσαν έντυπα υλικά και Braille 

ως μέσα εγγραμματισμού. Ανέφεραν ότι η διάγνωση των μαθητών τους, η ταχύτητα τους 

και η αντοχή τους στην ανάγνωση έντυπων υλικών, τα μελλοντικά σχέδια για την ανώτερη 

εκπαίδευση και την εργασία, οι δεξιότητες αποκωδικοποίησης κατά την ανάγνωση 

έντυπου υλικού και το επίπεδο των κινήτρων των μαθητών, τούς ώθησαν να διδάξουν σε 

αυτούς τη Braille ως δεύτερο μέσο εγγραμματισμού. Ένα άλλο θέμα που τέθηκε υπό 

συζήτηση ήταν η εισαγωγή του κώδικα Braille με συντμήσεις ή χωρίς, στο οποίο δε 

φάνηκε να συμφωνούν οι συμμετέχοντες. Βρήκαν ότι το 47% των μαθητών τους διάβαζε 

κάτω από το επιθυμητό επίπεδο της τάξης τα έντυπα υλικά και το 74% διάβαζε κάτω από 

το επιθυμητό επίπεδο της τάξης κείμενα σε Braille. Μέσω στατιστικής ανάλυσης βρέθηκε 

ότι τα επίπεδα των κινήτρων και της αυτοπεποίθησης των μαθητών συσχετίζονταν θετικά 

μόνο με την ανάγνωση έντυπων κειμένων. Όλοι οι δάσκαλοι θεώρησαν τα κίνητρα πολύ 

σημαντικά για την εκμάθηση της Braille, αν και οι περισσότεροι μαθητές δεν 

ενδιαφέρονταν να μάθουν να διαβάζουν σε Braille. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στη 

μορφή της διδασκαλίας της Braille που είναι αρκετά προσκολλημένη στους κανόνες και τη 

χρήση της και όχι στο πώς θα ενσωματωθεί αυτή σε ουσιαστικές για τον μαθητή 
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δραστηριότητες (π.χ. ανάγνωση συνταγών, κατάρτιση λιστών, ετικετοποίηση χρηστικών 

αντικειμένων του σπιτιού, ανάγνωση καταλόγων εστιατορίων κ.ά.). Η χρήση του κώδικα 

σε διαφορετικά πλαίσια και όχι μόνο για ακαδημαϊκούς σκοπούς θα δώσει στους μαθητές 

κίνητρα να θέλουν να τη μάθουν. 

Εν κατακλείδι, για πολλούς μαθητές η χρήση των οπτικών συσκευών έχει 

διευκολύνει την οπτική ανεξαρτησία και έχει βελτιώσει τις αναγνωστικές ταχύτητές τους 

(Bell, Corn, Jose, Perez,Wall & Wilcox, 2002). Γι’ αυτό, καλό είναι οι δάσκαλοι να 

παραπέμπουν τους μαθητές τους σε διαδικασίες αξιολόγησης της χαμηλής τους όρασης 

και να τους βοηθούν να μάθουν, να θέλουν να χρησιμοποιούν και να χρησιμοποιούν τις 

όποιες συνταγογραφημένες συσκευές (Lusk & Corn, 2006). Όπως φάνηκε παραπάνω, την 

ίδια δυνατότητα μεγέθυνσης με τα μεγεθυμένα βιβλία παρέχουν και οι συσκευές χαμηλής 

όρασης, οπότε ας μη θεωρείται ότι μόνο αυτά παρέχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. 

Για παράδειγμα, υπάρχουν παιδιά που μπορεί να παρεμποδιστούν από μια περιττή 

μεγέθυνση, εξαιτίας των λειτουργικών επιπτώσεων της οπτικής τους κατάστασης (Koenig 

& Holbrook, 2000). Η υποστηρικτική τεχνολογία, γενικά, παίζει το ρόλο του 

«ισορροπιστή» για ένα άτομο με οπτική αναπηρία που προσπαθεί να επιβιώσει σε έναν 

κόσμο φτιαγμένο για άτομα χωρίς οπτική αναπηρία (Michaels & McDermott, 2003). 

Όμως, ας επισημανθεί ότι η υποστηρικτική τεχνολογία δε συνιστά μια μαγική λύση, που 

βοηθά το άτομο με πρόβλημα όρασης να μάθει αυτόματα, αλλά απαιτεί τη χρήση της 

σωστής συσκευής, την εκπαίδευση πάνω σε αυτή και τον απαραίτητο χρόνο (Kumari & 

Bhatt, 2015). 
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8.3. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 
 

  Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι η παρούσα εργασία εστιάζει το 

ενδιαφέρον της σε μια σημαντική πλευρά του επιδιωκόμενου εγγραμματισμού των 

παιδιών με χαμηλή όραση, την κατάκτηση της «αναγνωστικής ικανότητας». Αυτή η έννοια 

εμπεριέχει, σύμφωνα με την Καζάζη (2003): την «αρμοδιότητα», την όλο και καλύτερη, 

δηλαδή, εξαγωγή νοήματος από ένα κείμενο, και την παρώθηση για ανάγνωση, η οποία 

αφορά στην ύπαρξη κινήτρων και ενδιαφέροντος για εμπλοκή σε αναγνωστικές 

δραστηριότητες. Για την ανάγνωση, όμως, είναι απαραίτητες κι η «δεξιότητα ανάγνωσης», 

π.χ. ο ρυθμός ανάγνωσης και η «αναγνωσιμότητα» π.χ. ο βαθμός δυσκολίας της γλώσσας 

κ.ά. (Καζάζη, 2003).  

Στην εν λόγω εργασία υιοθετήθηκε o παραπάνω ορισμός της «αναγνωστικής 

ικανότητας» και έγινε αποδεκτή η συσχέτιση της με τους άλλους δύο παράγοντες. Έτσι, η 

γενικότερη θεματική αφορά στην αναγνωστική ικανότητα των παιδιών με χαμηλή όραση 

και επιμερίζεται σε κάποιες ερευνητικές παραμέτρους. Αυτές προσδιορίζονται σαφώς στα 

ερευνητικά ερωτήματα της εν λόγω διπλωματικής εργασίας. Το πρώτο ερευνητικό 

ερώτημα αφορά στις δυσκολίες που συναντούν στην ανάγνωση οι μαθητές με χαμηλή 

όραση. Με βάση την προϋπάρχουσα έρευνα, αναμένεται ότι οι μαθητές με χαμηλή όραση 

θα είναι σίγουρα αργοί αναγνώστες (Gompel, van Bon & Schreuder, 2004). ͘Το δεύτερο 

ερευνητικό ερώτημα σχετίζεται με τα μέσα που χρησιμοποιούν αυτοί οι μαθητές για να 

αναγνώσουν κείμενα και υπάρχει ενδιαφέρον να εξερευνηθεί το αποδοτικότερο από αυτά. 

Αυτό βασίζεται στην ιδέα ότι ενώ κάποιοι μαθητές με χαμηλή όραση είναι σε θέση να 
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διαβάσουν έντυπο υλικό και να δουν όλα ή μερικά κομμάτια των τυπωμένων 

πληροφοριών σε μια απόσταση στην τάξη, άλλοι χρησιμοποιούν οπτικές συσκευές, 

μεγεθυμένες εκτυπώσεις ή/και Braille για να διαβάζουν αποτελεσματικά (Corn & Koenig, 

2002). Συναντάται, συνεπώς, μια ποικιλία στα χρησιμοποιούμενα αναγνωστικά μέσα 

αυτής της ομάδας παιδιών. Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορά το τι περιλαμβάνει η 

διδασκαλία στα προγράμματα εγγραμματισμού για τα παιδιά με χαμηλή όραση.  

Παρόλο που αυτά τα θέματα έχουν μελετηθεί στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, δεν 

έχει γίνει κάποια μελέτη που να προσπαθεί να παρουσιάσει συστηματικά και συνθετικά τα 

ευρήματα των έως τώρα ερευνητικών  προσπαθειών. Προκειμένου να απαντηθούν τα 

παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα, θα πραγματοποιηθεί βιβλιογραφική ανασκόπηση της 

διεθνούς αρθογραφίας σχετικά με το επίπεδο αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών με 

χαμηλή όραση. 
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Κεφάλαιο 9. Μεθοδολογία 

9.1. Ερευνητική στρατηγική 
 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούν τα μεθοδολογικά θέματα αυτής της 

επιστημονικής εργασίας. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ονομάζεται «συστηματική 

ανασκόπηση» και συνιστά ένα σημαντικό εργαλείο για την αντικειμενική προσέγγιση της 

βιβλιογραφίας, τη σύνθεση και την κριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, η οποία 

στοχεύει στην αποσαφήνιση θεμάτων και την αναζήτηση νέων ερευνητικών 

κατευθύνσεων (Πατελάρου & Μπροκαλάκη, 2010). Αυτή η διαδικασία εμπεριέχει κάποια 

στάδια, τα οποία πρέπει να ακολουθούνται. Καταρχάς, είναι σκόπιμο να τίθενται κάποια 

κριτήρια, με βάση τα οποία θα συμπεριληφθούν ή θα αποκλειστούν οι έρευνες, που θα 

βρεθούν, από την ανασκόπηση. Έπειτα, πραγματοποιείται η αναζήτηση της σχετικής με το 

θέμα βιβλιογραφίας με τη βοήθεια όρων ευρετηριασμού.   

Η μεθοδολογία της συστηματικής ανασκόπησης παρέχει τη δυνατότητα σύνθεσης 

στοιχείων μελετών διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων τόσο ποσοτικών όσο και 

ποιοτικών (Μπελλάλη, 2011). Οι συστηματικές ανασκοπήσεις αναδεικνύουν τα 

ερευνητικά αποτελέσματα ή και τα αναπάντητα ερωτήματα των πρωτογενών μελετών. 

Αυτό επιχειρήθηκε και στη συγκεκριμένη επιστημονική εργασία. Θεωρήθηκε, λοιπόν, 

ιδιαίτερα χρήσιμη αυτή η μέθοδος για την διερεύνηση των επιπέδων αναγνωστικής 

ικανότητας του υπό μελέτη πληθυσμού μέσω της μελέτης πρωτογενών ερευνών αλλά και 

άλλων ανασκοπήσεων. 
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9.2. Κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού των ερευνών 
 

Ένα από αυτά τα κριτήρια ήταν το δείγμα των μελετώμενων ερευνών να 

περιλαμβάνει παιδιά που έχουν κατακτήσει την ανάγνωση, είτε πρωτοβάθμιας είτε 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και όχι ενήλικες, δηλαδή ηλικίες από 6 έως 18 ετών. Αυτό 

θεωρήθηκε σημαντικό διότι τα ευρήματα των ερευνών με ενήλικες συμμετέχοντες με 

πρόβλημα όρασης δεν έχουν εφαρμογή στην ανάγνωση των παιδιών με χαμηλή όραση 

(Alabdulkader & Leat, 2009͘ Gompel, 2005). Για παράδειγμα, στις έρευνες των Legge, 

Ross, Isenberg & LaMay (1992) αλλά και των Ahn & Legge (1995) βρέθηκε ότι ο 

αναγνωστικός ρυθμός μειώθηκε σημαντικά όσο αυξανόταν η ηλικία, ενώ έρευνες με 

συμμετέχοντες παιδιά (Lovie‐Kitchin, Bevanm & Hein, 2001) έδειξαν ότι ο αναγνωστικός 

ρυθμός αυξήθηκε σημαντικά με την αύξηση της ηλικίας. Η χαμηλή όραση στα παιδιά έχει, 

επιπλέον, διαφορετική αιτιολογία από τους ενήλικες  και συνεπώς διαφορετικές 

επιπτώσεις στην ανάγνωση. Επίσης, οι ενήλικες έχουν συνήθως επίκτητη οπτική αναπηρία 

και προσαρμόζουν τις αναγνωστικές τεχνικές που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν πριν 

αποκτήσουν τα προβλήματα όρασης. Επομένως, αναμένεται ότι οι αναγνωστικές 

στρατηγικές θα είναι διαφορετικές από αυτές που υιοθετούν οι ενήλικες.  

Ως προς το δείγμα, τέθηκαν κι άλλα κριτήρια. Δεύτερο, λοιπόν, κριτήριο που 

προέκυψε ήταν ότι τα παιδιά που συμμετείχαν στις πρωτογενείς έρευνες έπρεπε να 

παρουσιάζουν χαμηλή όραση. Διαφορετικά, στα άρθρα έπρεπε να αναφέρεται ότι οι 

μαθητές εμφανίζουν ήπια οπτική αναπηρία ή σοβαρή οπτική αναπηρία, εφόσον οι δύο 

αυτές κατηγορίες ομαδοποιούνται κάτω από τον όρο «χαμηλή όραση» βάσει της 10ης 

αναθεώρησης της Διεθνούς Ταξινόμησης των Ασθενειών (WHO, 2017b). Επιπρόσθετα, η 

εργασία επικεντρώνεται σε παιδιά με οφθαλμική οπτική αναπηρία (ocular visual 

impairment) και όχι σε παιδιά με εγκεφαλική οπτική αναπηρία (cerebral visual 
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impairment), μιας και τα εγκεφαλικώς οπτικά ανάπηρα παιδιά παρουσιάζουν μοναδικές 

οπτικές συμπεριφορές και είναι πιθανό να έχουν άλλα νευρολογικά προβλήματα ή 

πολλαπλές αναπηρίες (Bishop, 2004), οι οποίες είναι πολύ πιθανό να παρεμβαίνουν στην 

αναγνωστική συμπεριφορά τους. Έγιναν δεκτές, επίσης, έρευνες που μετρούν τις 

αντιλήψεις, τις στάσεις ή τις προσδοκίες των δασκάλων των παιδιών με χαμηλή όραση. 

Τρίτο κριτήριο που ορίστηκε ήταν οι έρευνες να μην έχουν δημοσιευτεί παλαιότερα 

από το 1985. Αποδείχτηκε ότι η βιβλιογραφία για το υπό μελέτη θέμα είναι περιορισμένη, 

οπότε οι πηγές που συμπεριλήφθηκαν ήταν πρόσφατες αλλά κυρίως παλαιότερες. Ενώ 

βρέθηκαν δημοσιευμένες εργασίες και βιβλία που είχαν δημοσιευτεί πριν το 1985, αυτές 

αποκλείστηκαν.  

Ως τέταρτο κριτήριο προσδιορίστηκε η γλώσσα του υπό διερεύνηση υλικού, η 

οποία ορίστηκε ως η ελληνική ή η αγγλική, καθώς αυτές κατέχει σε άριστο επίπεδο η 

συγγραφέας. Πέμπτο κριτήριο ορίστηκε η θεματική των μελετών που θα συμπεριληφθούν. 

Αυτή θα έπρεπε να είναι σχετική με την ανάγνωση: είτε με το ρυθμό της είτε με την 

αποκωδικοποίηση είτε με την κατανόηση. Σύμφωνα με τον Πόρποδα (2002), η ανάγνωση 

έχει δύο συνιστώσες: την αποκωδικοποίηση και την κατανόηση και κατά την Καζάζη 

(2003), για την ανάγνωση είναι απαραίτητες και η «αναγνωστική δεξιότητα», που έχει να 

κάνει με τον ρυθμό ανάγνωσης και η «αναγνωσιμότητα», η οποία αφορά στην 

συνθετότητα του κειμένου και στα μορφολογικά χαρακτηριστικά του. Συνεπώς, έρευνες 

που συσχετίζουν τις παραπάνω παραμέτρους και πραγματεύονται την ταχύτητα 

ανάγνωσης παιδιών με χαμηλή όραση, την ευχέρεια, την αποκωδικοποίηση, την 

κατανόηση και την αναγνωσιμότητα του υλικού συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση. 

Αυτές οι έρευνες θα πρέπει να έχουν καταλήξει σε αποτελέσματα μέσω αξιολογήσεων με 

τη χρήση σταθμισμένων εργαλείων ή παρατήρησης ή τεστ αξιολόγησης.  
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Έκτο κριτήριο ορίστηκε η δημοσίευση των επιλεχθέντων μελετών σε επιστημονικά 

περιοδικά. Αυτό φέρει ιδιαίτερη σημασία διότι για να συμπεριληφθούν τα άρθρα σε τεύχη 

επιστημονικών περιοδικών, έχουν υποστεί αυστηρή κρίση από γνώστες του χώρου. Το 

υλικό αναζητήθηκε στις εξής βάσεις δεδομένων: ERIC, PsycInfo, Google Scholar, Science 

Direct. Για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματική εργασίας μελετήθηκαν άρθρα από 

περιοδικά που εξειδικεύονται στην οπτική αναπηρία όπως το Journal of Visual Impairment 

and Blindness (JVIB), RE:view, Visual Impairment Research, Vision Research , Journal of 

Optometry, αλλά και βιβλία που εκδόθηκαν από την Αμερικανική Ένωση για τους 

Τυφλούς (American Foundation for the Blind) [π.χ. Foundations of education: History and 

theory of teaching children and youths with visual impairments (Vol. 1) & Instructional 

strategies for teaching children and youths with visual impairments (Vol. 2)]. 

Χρησιμοποιήθηκαν και περιοδικά με θεματικές γύρω από την αναπηρία όπως τα 

ακόλουθα: European Journal of Special Needs Education, Journal of Special Education 

Technology και υλικό περιοδικών με οφθαλμολογικά θέματα ιδίως για τη συγγραφή του 

πρώτου κεφαλαίου (π.χ. Optometry & Vision Science, Journal of Refractive Surgery κ.ά.). 

Αναφορικά, επίσης, με τα βιβλία που μελετήθηκαν, αυτά βρέθηκαν στην βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Οι όροι ευρετηριασμού ή αλλιώς λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 

αναγνωστική ικανότητα παιδιών με χαμηλή όραση (reading ability of children with low 

vision), χαμηλή όραση και αναγνωστική συμπεριφορά (low vision and reading 

performance), αναγνωστική ταχύτητα παιδιών με χαμηλή όραση (reading speed of children 

with low vision), ανάγνωση με χαμηλή όραση (low vision reading), αναγνωστική 

κατανόηση παιδιών με οπτική αναπηρία (reading comprehension of children with visual 

impairments), παιδιά με οπτική αναπηρία (children with visual impairments), παιδιά με 

χαμηλή όραση (children with low vision), μαθητές με οπτική αναπηρία σε ενταξιακά 
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εκπαιδευτικά πλαίσια (children with visual impairments in mainstream settings), 

διδάσκοντας ανάγνωση σε παιδιά με οπτική αναπηρία (teaching reading in children with 

visual impairment). 
Ύστερα, λοιπόν, από την εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων, συμπεριλήφθηκαν 14 

έρευνες στην ανασκόπηση. Αυτές μελετήθηκαν και αναλύθηκαν, ώστε να απαντηθεί το 

πρώτο ερευνητικό ερώτημα της εργασίας που αφορά στις δυσκολίες που συναντούν στην 

ανάγνωση τα παιδιά με χαμηλή όραση και παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 4. 

Ερευνητές, 

Χρονολογία 

Δείγμα/ Τίτλος Άρθρου  Εργαλεία Θεματική 

Bosman, Gompel, 

Vervloed & van Bon, 

2006 

54 μαθητές δημοτικού 

στην Ολλανδία  

 

(18 με χαμηλή όραση* 

από ειδικό σχολείο,  

18 με τυπική όραση, ίδιο 

αναγνωστικό επίπεδο &  

18 με τυπική όραση, ίδια 

ηλικία). 

 

*Τα παιδιά με χαμηλή 

όραση φορούσαν γυαλιά 

ή φακούς επαφής και 

είχαν επαρκή όραση για 

να διαβάζουν έντυπα. 

Κανείς τους δε διάβαζε 

Braille./ 

 

 

‘Low vision affects 

reading process 

quantitavely but not 

qualitatively’ 

1ο πείραμα: 

Χρησιμοποιήθηκαν 

24 λέξεις και 24 

ψευδολέξεις 

(Bosman & de Groot, 

1995). 

Ένα ηχητικό μήνυμα 

προειδοποιούσε τον 

συμμετέχοντα για 

την παρουσίαση της 

λέξης στην οθόνη. Ο 

εξεταστής μετρούσε 

τον χρόνο απάντησης 

του εξεταζόμενου και 

πατούσε το 

αντίστοιχο κουμπί 

(σωστό/λάθος/άκυρο) 

όταν ο εξεταζόμενος 

κατονόμαζε σωστά 

τα πρώτα γράμματα. 

 

 2ο πείραμα: 

Χρησιμοποιήθηκε 

λίστα 30 λέξεων (15 

με συνηθισμένες 

αντιστοιχίες 

γραμμάτων – ήχων 

και 15 με 

ασυνήθιστες) &14 

λέξεις υψηλής 

συχνότητας και 16 

λέξεις χαμηλής 

συχνότητας. 

 

Και στα δύο 

πειράματα οι λέξεις 

παρουσιάζονταν μία-

μία στη οθόνη και 

ζητούνταν από τον 

εξεταζόμενο να τις 

• Η αναγνωστική 

συμπεριφορά των 

μαθητών με χαμηλή 

όραση μιμούνταν 

εκείνη του γκρουπ με 

αντίστοιχη ηλικία 

ποιοτικά και εκείνη 

του γκρουπ με 

αντίστοιχο επίπεδο 

ποσοτικά. 

• Δεν διαφάνηκε 

κάποια ποιοτικώς 

διαφορετική 

αναγνωστική 

συμπεριφορά για 

τους μαθητές με 

χαμηλή όραση. 
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διαβάσει γρήγορα και 

σωστά. Δίνονταν η 

δυνατότητα πέντε 

δοκιμών πριν την 

έναρξη. 

Fellenius, 1996 25 μαθητές με οπτική 

αναπηρία ηλικίας 10 έως 

19 ετών  

(>13 με χαμηλή όραση 

από γενικά σχολεία, 4 με 

βαθιά οπτική αναπηρία*, 

8 με εξαιρετικά χαμηλή 

όραση) στη Σουηδία/ 

 

*2 διάβαζαν Braille & 2 

διάβαζαν έντυπα με 

CCTV ή μεγεθυντές. 

 

 

‘Reading competence of 

visually impaired pupils 

in Sweden’ 

Η αναγνωστική 

ικανότητα μετρήθηκε 

σε δύο πλαίσια: σε 

συνθήκες κλινικού 

εργαστηρίου και 

σχολείου.  

 

Δόθηκε ένα 

αφηγηματικό κείμενο 

(+ τεστ λεξιλογίου + 

τεστ βραχείας 

μνήμης) στο κλινικό 

πλαίσιο και ένα 

επεξηγηματικό 

κείμενο στο σχολικό 

πλαίσιο 

(+συνεντεύξεις για 

αναγνωστικές 

συνήθειες).  

 

Τα τεστ δόθηκαν σε 

διάφορα μεγέθη 

εκτύπωσης, σε 

κασέτες και σε 

Braille.  

   

Οι συγκρίσιμες 

μεταβλητές ήταν: 

ταχύτητα, ευχέρεια, 

ικανότητα 

συγκράτησης, μέσα & 

τρόποι ανάγνωσης. 

• Ένα κοινό 

χαρακτηριστικό 

ανάμεσα στους 

καλούς αναγνώστες 

ήταν ότι διάβαζαν 

στον ελεύθερο τους 

χρόνο. 

• Οι αδύναμοι και οι 

αβέβαιοι αναγνώστες 

χρειάζονται βοήθεια 

ώστε να βελτιωθούν 

τα κίνητρα και η 

τεχνική ανάγνωσής 

τους. 

Fellenius, 1999a 82 εννιάχρονα βλέποντα 

και οπτικά ανάπηρα 

παιδιά τρίτης τάξης σε 

γενικά σχολεία στη 

Σουηδία (14% με 

αντίληψη φωτός, 17% με 

σοβαρή χαμηλή όραση, 

69% με ήπια οπτική 

αναπηρία) 

 

Κατηγοριοποιήθηκαν ως 

εξής: 

-45 αναγνώστες έντυπων 

(με ή χωρίς γυαλιά) 

-14 αναγνώστες 

μεγεθυμένων 

-12 αναγνώστες με 

CCTV 

-11 αναγνώστες Braille 

 

Σχεδόν οι μισοί 

φορούσαν γυαλιά για 

την ανάγνωση, το 68% 

Χρησιμοποιήθηκαν: 

 

-Ένα τεστ 

ανάγνωσης (τεστ 

αναγνώρισης λέξεων 

και έξι κειμενάκια -

διαφορετικών 

κειμενικών ειδών - 

με ερωτήσεις 

κατανόησης),  

-ένα ερωτηματολόγιο 

για τους μαθητές 

(μέσω συνέντευξης) 

& 

-ένα για τους 

δασκάλους τους 

σχετικά με τις 

αναγνωστικές 

συνήθειες και τις 

ευκαιρίες για 

ανάγνωση. 

 

• Τα δύο γκρουπ 

μαθητών (παιδιά 

με/χωρίς ήπια οπτική 

αναπηρία) 

βρίσκονταν σε ένα 

πιο ισοδύναμο 

περιβάλλον στο 

σχολείο από ότι στο 

σπίτι. 

• Από τις συνεντεύξεις 

των μαθητών 

προέκυψε ότι ενώ 

όλοι ήταν σε θέση να 

αναγνωρίζουν 

γράμματα, υπήρξε 

σημαντική διαφορά 

στην ανάγνωση των 

λέξεων (80% των 

βλεπόντων παιδιών 

μπορούσαν να 

διαβάζουν λέξεις πριν 

πάνε σχολείο  & 51% 

των παιδιών με 
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των παιδιών είχαν 

αδύναμους φακούς 

(weak lenses) και 12 

παιδιά χρησιμοποιούσαν 

CCTV και δυνατούς 

φακούς. 

 

Οι 79 δάσκαλοι που 

συμπλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγια είχαν 

Μ.Ο. προϋπηρεσίας: 22 

έτη και οι 75 ήταν 

γυναίκες./ 

 

‘Reading environment at 

home and at school of 

Swedish students with 

visual impairments’ 

οπτική αναπηρία 

μπορούσε να κάνει το 

ίδιο, ποσοστό που 

μειωνόταν σε 

προτάσεις και 

βιβλία). 

• Οι δάσκαλοι 

αναγνώρισαν ως 

σημαντικότερη 

προτεραιότητα την 

δημιουργία 

μακροπρόθεσμου 

ενδιαφέροντος για 

ανάγνωση στα 

παιδιά. 

• Τα παιδιά με χαμηλή 

όραση που 

χρειάζονται 

μεγέθυνση ή CCTV 

για να δουν τα 

γράμματα, δεν έχουν 

την ευκαιρία να 

εκτεθούν σε 

γράμματα και 

κείμενο πριν πάνε 

στο σχολείο. 

• Πολλές ασυνείδητες 

ευκαιρίες για 

ανάγνωση στο σπίτι 

χάνονται, όταν τα 

παιδιά δε μπορούν να 

μιμηθούν τα ενήλικα 

πρότυπα. 

Fellenius, 1999b 88 μαθητές εννιά χρονών 

από όλες τις κατηγορίες 

οπτικής αναπηρίας σε 

γενικά σχολεία στη 

Σουηδία 

 

(>11 είχαν βαθιά χαμηλή 

όραση ή τυφλοί, 14 

εμφάνιζαν σοβαρή 

χαμηλή όραση & 63 

είχαν ήπια χαμηλή 

όραση) 

 

Χωρίστηκαν σε 4 

αναγνωστικές 

κατηγορίες: αναγνώστες 

έντυπων υλικών (59%), 

αναγνώστες 

μεγεθυμένων υλικών 

(13%), αναγνώστες με 

CCTV (13%)& 

αναγνώστες της Braille 

(13%)./ 

 

 ‘Swedish 9-year-old 

readers with visual 

impairments’ 

Δόθηκε ένα τεστ 

ανάγνωσης που ήταν 

χωρισμένο σε δύο 

μέρη: τεστ 

αναγνώρισης λέξεων 

& τεστ ανάγνωσης 

κειμένων. Στο 1ο 

μέρος, οι μαθητές 

έπρεπε να 

αντιστοιχίσουν 40 

απλές λέξεις με τις 

σωστές εικόνες σε 

1΄30΄΄. 

Στο 2ο μέρος 

δόθηκαν έξι κείμενα 

και τούς ζητούνταν 

να απαντήσουν σε 26 

ερωτήματα 

πολλαπλής επιλογής 

σχετικά με τα 

κείμενα (σε 35΄). 

 

Για τους μαθητές με 

χαμηλή όραση 

αποφασίζονταν αν θα 

συμπληρώσουν τα 

τεστ με τις ίδιες 

• Τα σκορ των 

μαθητών με χαμηλή 

όραση στο τεστ 

ανάγνωσης κειμένων 

ήταν πολύ κοντά με 

αυτά των βλεπόντων 

μαθητών. Δε συνέβη 

το ίδιο με τα σκορ 

στο τεστ 

αναγνώρισης λέξεων. 

• Το χαμηλό επίπεδο 

ανάγνωσης είναι 

αποτέλεσμα της μη 

προσφοράς χρόνου. 

• Αναδεικνύεται η 

επίδραση των 

αναγνωστικών μέσων 

στην ανάγνωση. 
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οδηγίες με τους 

βλέποντες ή αν θα 

τους δοθούν ειδικές 

οδηγίες (π.χ. χωρίς 

χρονικά όρια και 

συμπλήρωση σε 

πολλές φάσεις). 

Gompel, van Bon, 

Screuder & 

Adriaansen, 2002 

404 παιδιά με χαμηλή 

όραση από την πρώτη 

μέχρι την έκτη τάξη (7-

12 χρονών) 

-Τα περισσότερα (268) 

από γενικά σχολεία στην 

Ολλανδία 

 

-Με τυπική νοημοσύνη 

και επαρκή όραση για να 

διαβάζουν έντυπα./ 

 

 

‘Reading and spelling 

competence and 

development of Dutch 

children with low vision’ 

Τα ολλανδικά 

τυποποιημένα τεστ 

που 

χρησιμοποιήθηκαν: 

 

Η αποκωδικοποίηση 

μετρήθηκε με το 

DMT (Drie Minuten 

Toets- Three Minutes 

Test) (Janssen, 

Bosman & Leseman, 

2013) ,  

η κατανόηση 

μετρήθηκε με το 

Lezen met Begrip & 

το Toetsen 

Begrizpend Lezen  

& η ορθογραφία με 

το SVS (Scale 

Progresses in 

Spelling 

Competence) (Dirks, 

Spyer, van Lieshout 

& de Sonneville, 

2008). 

 

Τα παιδιά μπορούσαν 

να χρησιμοποιήσουν 

τα οπτικά 

αναγνωστικά τους 

βοηθήματα στη 

διάρκεια των τεστ. 

• Tα παιδιά με χαμηλή 

όραση, που δεν έχουν 

επιπρόσθετες 

αναπηρίες, είχαν 

χαμηλότερη επίδοση 

μόνο στο τεστ της 

αποκωδικοποίησης 

σε σχέση με τα 

παιδιά με τυπική 

όραση. 

• Oι περιορισμοί στο 

οπτικό πεδίο (στην 

κεντρική και 

περιφερειακή όραση) 

διαφάνηκε να 

επηρεάζουν αρνητικά 

τις δεξιότητες 

αποκωδικοποίησης. 

• Η χρήση των οπτικών 

βοηθημάτων 

περιορίζει, επίσης, 

την απόδοση των 

παιδιών στο τεστ 

αποκωδικοποίησης. 

• Τα παιδιά στα δύο 

είδη σχολείων 

(ειδικό/γενικό) δεν 

είχαν διαφορετική 

οπτική οξύτητα, 

οπότε άλλοι 

παράγοντες φαίνεται 

να επηρεάζουν την 

ικανότητα 

ανάγνωσης και 

κατανόησης (μητρική 

γλώσσα, νοημοσύνη, 

άλλα προβλήματα). 

Gompel, Janssen, van 

Bon & Schreuder, 

2003 

60 μαθητές 

(20 με χαμηλή όραση 

από τους οποίους οι 17 

από γενικό σχολείο), 20 

με τυπική όραση και ίδια 

ηλικία, 20 με τυπική 

όραση και ίδιο 

αναγνωστικό επίπεδο) 

στην Ολλανδία/ 

 

 

‘Visual input and 

orthographic knowledge 

in word reading of 

children with low vision’ 

Το αναγνωστικό 

επίπεδο των παιδιών 

μετρήθηκε με τις 

κάρτες του τεστ Drie 

Minuten Toets 

(DMT) (Janssen, 

Bosman & Leseman, 

2013). 

 

Τα πειράματα έγιναν 

σε Η/Υ και τα παιδιά 

διάλεξαν την 

απόσταση που τους 

βόλευε. 

 

-Στο 1ο πείραμα 

• Η μόνη αιτία για την 

φτωχή αναγνωστική 

απόδοση ήταν η 

περιορισμένη οπτική 

είσοδος των παιδιών. 

• Στο 1ο πείραμα 

βρέθηκε ότι τα παιδιά 

με τυπική όραση και 

ίδια ηλικία διάβαζαν 

τις λέξεις πολύ πιο 

γρήγορα από τα άλλα 

δύο γκρουπ. Στο 2ο 

πείραμα βρέθηκε ότι 

τα παιδιά με χαμηλή 

όραση κατονόμαζαν 

σημαντικά πιο αργά 
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κατονομασίας 

λέξεων 

χρησιμοποιήθηκαν 

60 λέξεις με μέσο 

μήκος τα 7 γράμματα 

(30 υψηλής 

συχνότητας και 30 

χαμηλής 

συχνότητας). 

-Στο 2ο πείραμα 

κατονομασίας 

εικόνων 

χρησιμοποιήθηκαν 

ασπρόμαυρα σχέδια 

γνώριμων 

αντικειμένων, 

σωματικών μελών ή 

ζώων. 

-Στο 3ο πείραμα 

κατονομασίας 

σχημάτων υπήρχαν 5 

απλά σχήματα 

(κύκλος, τετράγωνο, 

τρίγωνο, αστέρι, 

σταυρός). 

 

Για τα τρία 

πειράματα 

υπολογίστηκαν οι 

μέσοι χρόνοι 

απόκρισης. 

 

τις εικόνες από τα 

άλλα δύο γκρουπ 

παιδιών & στο 3ο 

πείραμα, οι 

αναλύσεις έδειξαν ότι 

όλα τα παιδιά είχαν 

χαμηλά ποσοστά 

λαθών και δεν είχαν 

σημαντικές διαφορές 

μεταξύ τους. 

• Τα παιδιά με χαμηλή 

όραση δεν διαβάζουν 

λιγότερο καλά από τα 

βλέποντα αλλά πιο 

αργά. Επίσης, 

επηρεάζονται από τη 

συχνότητα εμφάνισης 

των λέξεων όπως κι 

οι βλέποντες. 

• Ανάγκη για 

περισσότερη έρευνα 

για να καθοριστεί 

πώς θα βελτιωθεί η 

οπτική είσοδος των 

διαφορετικών 

ομάδων των παιδιών 

με χαμηλή όραση. 

Gompel, van Bon & 

Schreuder (2004a) 

123 μαθητές  

(41 με χαμηλή όραση 

από τους οποίους οι 35 

από γενικό σχολείο, 41 

με τυπική όραση και ίδια 

εκπαιδευτική ηλικία, 41 

με τυπική όραση και ίδιο 

αναγνωστικό επίπεδο) 

στην Ολλανδία 

 

Όλα τα παιδιά με 

χαμηλή όραση 

μπορούσαν και 

συνήθιζαν να διαβάζουν 

έντυπα. Μόνο 5 

χρησιμοποιούσαν 

μεγεθυντές./ 

 

 

‘Reading by children 

with low vision’ 

-Το αναγνωστικό 

επίπεδο των παιδιών 

μετρήθηκε με τις 

κάρτες του τεστ Drie 

Minuten Toets 

(DMT) (Janssen, 

Bosman & Leseman, 

2013).  Το σκορ 

δίνονταν από τον 

αριθμό των ορθά 

διαβασμένων λέξεων 

ανά λεπτό. 

-Για την 

αναγνωστική 

κατανόηση 

χρησιμοποιήθηκε το 

TAK (Taaltoets Alle 

Kinderen- Language 

Test All for Children) 

(Verhoeven & 

Vermeer, 2006). 

Περιλαμβάνει 4 

κείμενα με μέσο όρο 

λέξεων τις 262.5. Σε 

αυτά λείπουν 18 έως 

22 λέξεις και τα 

παιδιά πρέπει να τις 

μαντέψουν από τρεις 

• Οι μαθητές με 

χαμηλή όραση 

κατανοούσαν τα 

κείμενα το ίδιο καλά 

με τα βλέποντα 

παιδιά. Οι δεξιότητες 

αυτών των μαθητών 

στην επεξεργασία 

σημασιολογικών και 

συντακτικών 

στοιχείων των 

προτάσεων ήταν 

συγκρίσιμες με 

εκείνες των 

βλεπόντων. 

• Ο ρυθμός ανάγνωσής 

τους ήταν χαμηλός,  

και χαμηλότερος 

στην περίπτωση 

προτάσεων και 

κειμένων. 

• Μια αντισταθμιστική 

στρατηγική που 

φάνηκε να 

χρησιμοποιούν ήταν 

η στήριξη στο 

συγκείμενο. 
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εναλλακτικές 

επιλογές. Οι λέξεις 

αυτές φέρουν 

συντακτική και 

σημασιολογική αξία. 

 

-Δόθηκε κι ένα 

πείραμα που 

μετρούσε την 

εξάρτηση από το 

συγκείμενο μέσα από 

ένα έργο 

κατονομασίας 

λέξεων. Οι λέξεις 

(ουσιαστικά/ ρήματα) 

παρουσιάζονταν 

άλλοτε σε ένα 

συγκείμενο με 

νόημα, άλλοτε σε ένα 

συγκείμενο χωρίς 

νόημα κι άλλοτε σε 

ένα ουδέτερο 

συγκείμενο. Οι 

ερευνητές 

δημιούργησαν 60 

προτάσεις που 

τελείωναν με τη 

λέξη-στόχο και οι 

εξεταζόμενοι έπρεπε 

να κατονομάσουν τη 

ζητούμενη λέξη. 

Gompel, van Bon & 

Schreuder, 2004b 

120 μαθητές  

(40 με χαμηλή όραση 7-

12 χρονών από γενικά 

σχολεία, 

40 με τυπική όραση και 

ίδια ηλικία, 40 με τυπική 

όραση και ίδιο 

αναγνωστικό επίπεδο 

στην Ολλανδία) 

 

Τα μισά παιδιά με 

χαμηλή όραση είχαν 

άθικτα και τα άλλα μισά 

είχαν περιορισμένα 

οπτικά πεδία./ 

 

 

 

‘Word reading and 

processing of the identity 

and order of letters by 

children with low vision 

and sighted children’ 

Εκτελέστηκαν δύο 

πειράματα: 

 

Στο 1ο εξετάστηκε η 

διαδικασία 

αναγνώρισης των 

γραμμάτων στις 

λέξεις με τη βοήθεια 

των γειτονικών 

γραμμάτων σε 80 

ψευδολέξεις. Δόθηκε 

έμφαση στα οπτικά 

χαρακτηριστικά των 

γραμμάτων, το μήκος 

των λέξεων, το 

σημείο του 

αντικατεστημένου 

γράμματος. 

 

Στο 2ο εξετάστηκε η 

επεξεργασία της 

σειράς των 

γραμμάτων σε μια 

λέξη μέσω της 

ανάγνωσης 20 

αναγραμμάτων και 

20 μοναδικών 

λέξεων.   

• Τα παιδιά με χαμηλή 

όραση μοιάζουν να 

προσαρμόζονται στην 

ιδιαίτερη οπτική 

λειτουργικότητά τους 

σχετικά καλά, 

αναλύοντας 

προσεκτικά τα οπτικά 

μοτίβα και χωρίς να 

μπερδεύονται από 

την οπτική 

ομοιότητα. 

• Ως προς το 1ο 

ερευνητικό ερώτημα, 

αποκαλύφτηκε ότι τα 

παιδιά με χαμηλή 

όραση δεν έχουν 

περισσότερα 

προβλήματα με τις 

ψευδολέξεις από όσα 

οι βλέποντες και δεν 

εφαρμόζουν 

στρατηγικές 

μαντέματος 

συχνότερα από 

εκείνους. 

• Ως προς το 2ο 

ερώτημα, φάνηκε ότι 

για τα παιδιά με 
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χαμηλή όραση, τα 

γειτονικά γράμματα 

με υψηλή συχνότητα 

μεγιστοποιούν την 

ταχύτητα και την 

ακρίβεια στην 

ανάγνωση, ενώ στα 

βλέποντα παιδιά 

μόνο την ακρίβεια. 

• Αναφορικά με το 3ο 

ερώτημα, το μήκος 

των λέξεων επηρέαζε 

πιο πολύ τον χρόνο 

απόκρισης του 

γκρουπ με την 

χαμηλή όραση και 

του γκρουπ με το 

αντίστοιχο επίπεδο. 

• Οι επιδράσεις των 

χαρακτηριστικών των 

λέξεων είναι ίδιες για 

όλα τα παιδιά με 

χαμηλή όραση, είτε 

έχουν είτε δεν έχουν 

περιορισμένα οπτικά 

πεδία. 

• Οι μαθητές με 

χαμηλή όραση 

υιοθετούν μια 

αναγνωστική 

στρατηγική 

βασισμένη στην 

αναλογία και όχι 

στου κανόνες, όπως 

κάνουν οι βλέποντες 

συμμαθητές τους. Η 

αναλογία από τις 

γνωστές λέξεις τους 

βοηθά να διαβάσουν 

και τις άγνωστες. 

Tobin & Hill, 2012 60 παιδιά εγγεγραμμένα 

ως τυφλά ή με χαμηλή 

όραση  των οποίων 

ελέγχτηκε η 

αναγνωστική πρόοδος 

από την πρώτη μέχρι την 

έκτη τάξη.  

 

Τα παιδιά διάβαζαν 

έντυπα και Braille./ 

 

 

‘The development of 

reading skills in young 

partially sighted readers’ 

Χρησιμοποιήθηκαν 

τοWilliams 

Intelligence Test for 

Children with 

Defective Vision 

(Tobin & Hill, 2011), 

 το Neale Analysis of 

Reading Ability 

(Douglas, Grimley, 

Hill, Long & Tobin, 

2002) & 

 διάφορα τεστ για το 

λεξιλόγιο και τη 

βραχυπρόθεσμη 

μνήμη. 

• Παρατηρήθηκαν 

συγκεκριμένες 

αδυναμίες των 

μαθητών με χαμηλή 

όραση (ταχύτητα) 

που γίνονταν 

μεγαλύτερες, όσο 

αύξανε η ηλικία. 

• Σημαντικές 

συσχετίσεις 

ανάγνωσης με 

νοημοσύνη,  

βραχυπρόθεσμη 

μνήμη, φωνολογική 

ενημερότητα, οπτική 

αποτελεσματικότητα 

και λεξιλόγιο. 

• Το αργό διάβασμα 

μπορεί να οφείλεται 

στον «οπτικό 
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συνωστισμό» (visual 

crowding). 

• Η εγγύτητα με το 

κείμενο προκαλεί 

μείωση του οπτικού 

πεδίου. 

Van Bon, Adriaansen, 

Gompel & 

Kouwenberg, 2000 

147 μαθητές δημοτικού 

με οπτική αναπηρία (από 

αυτούς οι 102 φοιτούσαν 

σε γενικό σχολείο) 

συγκρίθηκαν με 147 

βλέποντες μαθητές/ 

 

 

‘The reading and 

spelling performance of 

visually impaired Dutch 

elementary 

schoolchildren’ 

Το αναγνωστικό 

επίπεδο μετρήθηκε 

με τις κάρτες του 

τεστ Drie Minuten 

Toets (DMT) 

(Janssen, Bosman & 

Leseman, 2013). 

 

Η ορθογραφία 

μετρήθηκε με το τεστ 

Phonology Dutch 

Oxford (van Daal & 

Reitsma, 2000), 

σύμφωνα με το οποίο 

γίνεται υπαγόρευση 

και καταγραφή 

λέξεων. Οι λέξεις 

παρουσιάζονται μέσα 

σε προτάσεις, ώστε η 

σημασία τους να 

είναι ξεκάθαρη. Από 

τα υποκείμενα 

ζητείται να 

ξαναγράψουν την 

λέξη. 

 

Δόθηκε κι ένα 

ερωτηματολόγιο 

στους δασκάλους για 

τη συγκέντρωση 

επιπλέον 

πληροφοριών για τα 

παιδιά. 

• Το 10-27% των 

μαθητών με οπτική 

αναπηρία πέτυχε από 

τα καλύτερα σκορ 

στο τεστ 

ορθογραφίας. 

• Οι διαφορές των 

μαθητών ως προς την 

ορθογραφία ήταν 

σχετικά μικρές και 

μηδενίζονταν προς το 

τέλος του δημοτικού 

σχολείου. 

• Οι διαφορές δεν 

οφείλονται σε 

έλλειψη γνώσεων 

αλλά σε παράγοντες 

που περιορίζουν την 

ταχύτητα. 

• Οι περιορισμοί των 

πεδίων έχουν την 

αρνητικότερη 

επίδραση στον 

εγγραμματισμό.    

Koenig & Layton, 

1998 

4 μαθητές δημοτικού με 

χαμηλή όραση 

 

Είχαν μέση νοημοσύνη 

& συναντούσαν 

δυσκολίες στην 

αναγνωστική ευχέρεια. 

 

Και οι 4 μαθητές 

διάβαζαν έντυπα και 

μεγεθυμένα υλικά./  

  

‘Increasing Reading 

Fluency in Elementary 

Students with Low 

Vision through Repeated 

Readings’ 

Εφαρμόστηκε ένα 

πρόγραμμα 

παρέμβασης 

καθημερινά, για 30΄ 

για 5 εβδομάδες. Σε 

αυτό, το κριτήριο 

αυξανόταν μετά από 

κάθε πετυχημένη 

φάση του 

προγράμματος, όταν 

δηλαδή αποκτιόταν 

το επιδιωκόμενο 

επίπεδο 

λειτουργικότητας. 

• Η τεχνική της 

πολλαπλής 

ανάγνωσης ήταν 

επιτυχημένη με τους 

τέσσερις 

συμμετέχοντες 

μαθητές, 

συμπεριλαμβανομέν

ων εκείνων με 

απώλεια του 

κεντρικού πεδίου και 

χρήση θολών μέσων. 

Douglas, Grimley, 

Hill, Long & Tobin, 

2002 

476 μαθητές με χαμηλή 

όραση ηλικίας 5 έως 17 

χρονών από σχολεία του 

Ηνωμένου Βασιλείου 

Χρησιμοποιήθηκε η 

αναθεωρημένη 

έκδοση του 1997 του 

Neale Analysis of 

• Τα παιδιά με χαμηλή 

όραση καθυστερούν 

σε όλους τους τομείς 

(ακρίβεια, 
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Οι μαθητές μπορούσαν 

να χρησιμοποιήσουν τις 

συσκευές χαμηλής 

όρασης στη διάρκεια του 

τεστ./ 

 

 

 ‘The use of the NARA 

for assessing the reading 

ability of children with 

low vision’ 

Reading Ability 

(Hill,Long, Douglas, 

Tobin & Grimley, 

2005) &  

Δύο φύλλα με 

πληροφορίες για την 

καταγραφή 

επιπρόσθετων 

στοιχείων για τα 

παιδιά με χαμηλή 

όραση. 

 

Κάθε παιδί 

εξετάζονταν 

μεμονωμένα, με τη 

χρήση των 

απαραίτητων 

γυαλιών ή συσκευών 

και σε άνετη 

απόσταση. 

κατανόηση, 

ταχύτητα) του τεστ 

σε σχέση με τα 

βλέποντα παιδιά. 

• Τα κενά αυτά 

αυξάνονται, όσο 

αυξάνεται η ηλικία 

των παιδιών, αν και 

μέχρι τα 7 τους έτη, 

οι αναγνωστικές 

συμπεριφορές είναι 

παρόμοιες. 

• Αποκαλύφτηκε η 

σημασία της τακτικής 

αξιολόγησης των 

αναγνωστών με 

χαμηλή όραση μέσω 

ενός τυποποιημένου 

αναγνωστικού τεστ. 

Douglas, Grimley, 

McLinden & Watson, 

2004 

25 βλέποντα παιδιά (8 

ετών) και 25 παιδιά με 

χαμηλή όραση (10 

χρονών) από γενικά 

σχολεία στην Αγγλία 

 

Οι μαθητές με χαμηλή 

όραση δεν 

χρησιμοποίησαν στο 

τεστ τις συσκευές 

χαμηλής όρασης./ 

 

 

‘Reading errors made by 

children with low vision’ 

Χρησιμοποιήθηκε η 

αναθεωρημένη 

έκδοση του 1997 του 

Neale Analysis of 

Reading Ability 

(Hill,Long, Douglas, 

Tobin & Grimley, 

2005). 

• Τα πιο κοινά λάθη 

που κάνουν οι 

αναγνώστες με 

χαμηλή όραση είναι 

λάθη 

αντικατάστασης. 

• Ίσως υιοθετούν 

διαφορετικές 

αναγνωστικές 

στρατηγικές από τα 

βλέποντα παιδιά. 

 

Cornelissen, Bradley, 

Fowler & Stein, 1991 

45 παιδιά με οπτικά 

προβλήματα που 

παραπέμφθηκαν για 

αξιολόγηση (6-11 

χρονών) 

 και 45 βλέποντα παιδιά 

με ίδια αναγνωστική 

ηλικία/ 

 

 

 

 ‘What children see 

affects how they read’ 

Χρησιμοποιήθηκε το 

Dunlop Test (Stein & 

Fowler,1982) για να 

ανιχνευτούν τα 45 

οπτικά ανάπηρα 

παιδιά,  

μια σύντομη εκδοχή 

του British Ability 

Scales (BAS) (Hill, 

2005) για τη μέτρηση 

του πρακτικού IQ &  

το φωνολογικό τεστ 

των Bradley & 

Bryant (1983). 

 

Στην αρχή δίνονταν 

το τεστ ανάγνωσης 

του BAS & στη 

συνέχεια 3 λίστες με 

λέξεις ίσης 

δυσκολίας 

(ορθογραφικά ομαλές 

και ανώμαλες). Οι 

λίστες ήταν 

τυπωμένες με τρεις 

• Τα παιδιά με οπτική 

αναπηρία, στα οποία 

μειώθηκε το μέγεθος 

εκτύπωσης του 

υλικού που διάβαζαν, 

ήταν πιο πιθανό να 

βιώνουν οπτική 

σύγχυση και να 

αντιλαμβάνονται 

λανθασμένα τις 

ακολουθίες των 

γραμμάτων και τις 

λέξεις ως 

ψευδολέξεις. 

• Τα λάθη στην 

ανάγνωση οφείλονται 

καθαρά σε οπτικούς 

παράγοντες. 
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τρόπους (μεγάλη-

μεσαία- μικρή 

εκτύπωση). Υπήρχε 

μια πιθανότητα 50% 

λάθους. 
Πίνακας 4. Οι επιλεγμένες μελέτες της ανασκόπησης που σχετίζονται με την ανάγνωση στην χαμηλή όραση 

Εισάγοντας στην μηχανή αναζήτησης του Google Scholar τις ακόλουθες λέξεις-

κλειδιά: συσκευές χαμηλής όρασης για παιδιά με οπτική αναπηρία (low vision aids for 

visually impaired children), υποστηρικτική τεχνολογία για μαθητές με οπτική αναπηρία 

(assistive technology for visually impaired students), προγράμματα εγγραμματισμού για 

παιδιά με οπτική αναπηρία (literacy programs for children with visual impairments), 

βρέθηκαν μελέτες που διερευνούν 1) τη χρήση συσκευών χαμηλής όρασης και άλλων 

μέσων από τους μαθητές 2) την επίδραση αυτών των μέσων στην κατάκτηση των 

δεξιοτήτων εγγραμματισμού αλλά και 3) τα συστατικά των προγραμμάτων 

εγγραμματισμού για παιδιά με χαμηλή όραση. Από αυτές που βρέθηκαν, επιλέχτηκαν 10 

για ανάλυση και μελέτη, που πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια και αναμενόταν ότι θα 

δώσουν απαντήσεις στο δεύτερο και τρίτο ερευνητικό ερώτημα. Στον Πίνακα 5 

παρουσιάζονται οι 10 επιλεγμένες έρευνες που αφορούν στα μέσα ανάγνωσης των παιδιών 

με χαμηλή όραση και τις συσκευές. 

 

Ερευνητές, 

χρονολογία 

Δείγμα/Τίτλος άρθρου Εργαλεία Θεματική 

Smith & Erin, 2002 3 μαθητές με χαμηλή 

όραση (17, 18 και 15 

χρονών αντίστοιχα στην 

10η τάξη) που 

χρησιμοποιούσαν κυρίως 

μεγεθυμένες εκτυπώσεις 

και ενίοτε CCTV 

 

Δεν είχαν εμπειρία από 

ανάγνωση έντυπων 

υλικών με τη χρήση 

συσκευών./ 

 

 

Η έρευνα 

αποτελούνταν από: 

 

-προκαταρκτικές 

δραστηριότητες,  

-4 φάσεις (βασική 

/παρέμβαση/ βασική 

με παρατήρηση του 

προτιμώμενου 

μέσου/επιστροφή 

στην παρέμβαση σε 

πιθανή 

παλινδρόμηση μετά 

την 3η φάση)  

• Όλοι οι μαθητές 

φάνηκε να προτιμούν 

την ανάγνωση 

κοινού έντυπου 

υλικού. 

• Οι προσδοκίες των 

δασκάλων 

επηρεάζουν την 

απόδοση των 

παιδιών στην 

ανάγνωση. 
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‘The effects of practice 

with prescribed reading 

glasses on students with 

low vision’ 

& 

-συγκέντρωση 

ποιοτικών 

δεδομένων μέσω 

συνεντεύξεων στους 

3 συμμετέχοντες. 

 

Το αναγνωστικό 

επίπεδο του κάθε 

συμμετέχοντα 

καθορίστηκε με τη 

χρήση 2 άτυπων 

ερωτηματολογίων 

ανάγνωσης: το 

Analytical Reading 

Inventory (Allen & 

Swearigen, 1991) & 

το Qualitative 

Reading Inventory 

(Leslie & Caldwell, 

1995). 

Lussenhop & Corn, 

2002 

Ανασκόπηση οχτώ 

ποσοτικών μελετών που 

συγκρίνουν τα 

μεγεθυμένα υλικά με τα 

συνηθισμένα έντυπα 

υλικά και τη χρήση των 

οπτικών συσκευών/ 

 

 

 

‘Comparative studies of 

the reading performance 

of students with low 

vision’ 

Χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος της 

συστηματικής 

ανασκόπησης για 8 

ποσοτικές μελέτες 

που κάλυπταν ένα 

χρονικό φάσμα 30 

ετών στη 

βιβλιογραφία. 

• Δεν συσχετίζονταν η 

κατανόηση και η 

εισαγωγή οπτικών 

συσκευών. 

• Μόνο μαθητές που 

χρησιμοποιούσαν 

κοινά έντυπα υλικά 

αύξαναν την 

ταχύτητα ανάγνωσής 

τους. 

• Η ανάγνωση 

έντυπων υλικών με 

συσκευές είναι 

εξίσου αποδοτική με 

την ανάγνωση 

μεγεθυμένων υλικών 

και ίσως 

αποδοτικότερη. 

• Τα μεγεθυμένα 

υλικά κοστίζουν 

πολύ περισσότερο. 

• Σημαντική η λήψη 

εξατομικευμένων 

αποφάσεων για τον 

κάθε μαθητή με 

οπτική αναπηρία. 

Corn & Koenig, 2002 Με τη χρήση της μεθόδου 

Delphi ερωτήθηκαν 40 

ειδικοί στην εκπαίδευση 

δεξιοτήτων 

εγγραμματισμού των 

παιδιών με χαμηλή όραση 

(οι 35 ήταν δάσκαλοι) 

 

 

 ‘Literacy for students 

with low vision: A 

framework for delivering 

instruction’ 

Αξιοποιήθηκε η 

μέθοδος Delphi 

(Linstone & Turoff, 

1975) για να 

αποσπαστούν από 

τους ειδικούς 

κάποιες προτάσεις 

σχετικά με τη 

διδασκαλία των 

παιδιών με χαμηλή 

όραση. 

Η έρευνα 

περιλαμβάνει 

• Η διδασκαλία της 

χρήσης των 

συσκευών θα πρέπει 

να είναι διαθέσιμη 

σε όλα τα σχολικά 

χρόνια. 



124 
 

πολλές φάσεις στις 

οποίες δεσμεύονται 

να συμμετάσχουν οι 

ειδικοί. Σε κάθε 

φάση 

συσσωρεύονται τα 

αποτελέσματα από 

την προηγούμενη 

και οι ειδικοί 

καλούνται να 

σχολιάσουν τις 

απόψεις των 

υπόλοιπων 

συμμετεχόντων. Η 

διαδικασία 

συνεχίζεται έως 

ότου φτάσουν οι 

ειδικοί σε 

ομοφωνία. Τότε, 

προστίθενται νέες 

ερωτήσεις. 

Corn, Wall & Bell, 

2000 

Παιδιά που είχαν λάβει τις 

υπηρεσίες του πρότζεκτ 

PAVE  την ακαδημαϊκή 

χρονιά 1997-1998, 

ηλικίας από 4-18 έτη με 

ποικίλες οφθαλμικές 

παθήσεις 

 

Αυτά τα παιδιά φοιτούσαν 

σε ενιαία σχολεία, στο 

Tenessee School for the 

Blind και ιδιωτικά 

σχολεία. 

 

Οι μικρότεροι 

συμμετέχοντες δεν ήταν 

σε θέση ακόμη να 

διαβάσουν, αλλά 

συμπεριλήφθηκαν στα 

δεδομένα για την 

δυνητική οπτική 

λειτουργικότητά τους.  

 

Τα παιδιά που 

συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα δεν 

μπορούσαν να διαβάσουν 

έντυπα υλικά, παρά μόνο 

μεγεθυμένα./ 

 

 

‘Impact of optical devices 

on reading rates and 

expectations for visual 

functioning of school-age 

children and youth with 

low vision’ 

Πριν και μετά την 

εκπαίδευση στη 

χρήση των 

συσκευών, δόθηκε 

το άτυπο 

ερωτηματολόγιο 

ανάγνωσης των 

Burns & Roe (1993, 

4th ed.) (Roe & 

Burns, 2010) για τη 

μέτρηση των 

ρυθμών 

προφορικής, 

σιωπηλής 

ανάγνωσης και 

κατανόησης. 

 

Μοιράστηκαν και 

ερωτηματολόγια 

στους γονείς, τους 

δασκάλους και τους 

μαθητές για την 

απόκτηση 

δεδομένων 

αναφορικά με τις 

προσδοκίες για την 

οπτική 

αποτελεσματικότητα 

του κάθε μαθητή. 

• Το χάσμα ανάμεσα 

στις ταχύτητες των 

παιδιών με χαμηλή 

και τυπική όραση 

τείνει να κλείνει 

ύστερα από 

εξαμηνιαία χρήση 

συσκευών. 

• Θετικές αλλαγές στις 

προσδοκίες των 

δασκάλων και των 

μαθητών για την 

αναγνωστική 

απόδοση. 

Bell, Corn, Jose, Perez, 

Wall &Wilcox, 2002 

185 μαθητές με χαμηλή 

όραση με Μ.Ο. ηλικιών: 

Δόθηκε το άτυπο 

ερωτηματολόγιο 
• Βελτιώθηκε 

σημαντικά ο ρυθμός 
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10.54 έτη (κάποιοι είχαν 

συμμετάσχει στο 

πρότζεκτ PAVE) 

 

Τα περισσότερα παιδιά 

ήταν εγγεγραμμένα σε 

τοπικούς εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς στην 

πολιτεία Τεννεσί. 

 

Κανείς δε 

χρησιμοποιούσε συσκευές 

έως τη στιγμή της 

έρευνας. 

 

Μετά τη χορήγηση των 

συσκευών, ακολούθησε 

πρόγραμμα εκπαίδευσης 

στη χρήση τους στα 

σχολεία των παιδιών από 

πιστοποιημένους 

δασκάλους στην πολιτεία 

Τεννεσί / 

 

 

‘An initial study of 

reading and 

comprehension rates for 

students who received 

optical devices’ 

ανάγνωσης των 

Burns & Roe (1993, 

4th ed.)(Roe & 

Burns, 2010) για τη 

μέτρηση των 

ρυθμών 

προφορικής, 

σιωπηλής 

ανάγνωσης και 

κατανόησης.  

 

Αυτές οι μετρήσεις 

έγιναν το 

φθινόπωρο (πριν την 

χορήγηση των 

συσκευών) και την 

άνοιξη (ύστερα από 

τετραμηνιαία 

χρήση). 

σιωπηλής 

ανάγνωσης και 

κατανόησης στα 

παιδιά που έλαβαν 

συσκευές. 

• Η αναγνωστική 

ταχύτητα πέφτει 

όταν το μέσο 

αλλάζει από έντυπο 

σε μεγεθυμένες 

εκτυπώσεις και 

Braille. 

Andersen, Bachofer, 

Bell, Corn, Jose & 

Perez, 2003 

Περιγραφή  του πρότζεκτ 

PAVE- review/ 

 

 

‘Providing access to the 

visual environment: A 

model of low vision 

services for children’ 

Οι ερευνητές 

πρόσφεραν μια 

ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας 

σχετικά με τις 

συσκευές χαμηλής 

όρασης. 

 

Το συγκεκριμένο 

πρότζεκτ 

χρηματοδοτείται 

από το Γραφείο 

Εκπαίδευσης της 

πολιτείας Τεννεσί 

των Η.Π.Α. και 

απαρτίζεται από: 

έναν διευθυντή, 

έναν συντονιστή, 

δύο 

πιστοποιημένους 

δασκάλους στην 

εκπαίδευση 

μαθητών με οπτική 

αναπηρία, δύο 

οπτομέτρες που 

ειδικεύονται στη 

χαμηλή όραση &  

έναν γραμματέα. 

  

• Η χορήγηση 

συσκευών προσφέρει 

καλύτερα 

αποτελέσματα ως 

προς την πρόσβαση 

στο πρόγραμμα 

σπουδών. 

• Απαιτούνται 

λιγότερα έξοδα με τη 

χρήση συσκευών 

από ότι με τη χρήση 

μεγεθυμένων υλικών 

και βιβλίων. 

• Όλο και περισσότερο 

γίνονται αποδεκτές 

οι συσκευές για την 

βελτίωση της 

εκπαίδευσης των 

παιδιών με οπτική 

αναπηρία, ύστερα 

από τα ευρήματα 

των πρόσφατων 

ερευνών. 

Corn & Wall, 2002 405 άτομα που Έρευνα που • Οι δάσκαλοι είναι 
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ερωτήθηκαν σε έρευνα 

από τους οποίους οι 377 

ήταν πιστοποιημένοι 

δάσκαλοι παιδιών με 

οπτική αναπηρία 

 

Οι περισσότεροι δάσκαλοι 

(69.5%) ανέφεραν ότι οι 

μαθητές τους 

χρησιμοποιούν την Braille 

ως βασικό μέσο 

ανάγνωσης./ 

 

 ‘Access to multimedia 

presentations for students 

with visual impairments’ 

πραγματοποιήθηκε 

μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου από 

την Αμερικανική 

Ένωση για τους 

Τυφλούς/American 

Foundation for the 

Blind (AFB) σε ένα 

τυχαίο δείγμα 

επαγγελματιών στις 

Η.Π.Α, και τον 

Καναδά. 

 

πιο εξοικειωμένοι με 

τη γενική τεχνολογία 

παρά με την 

εξειδικευμένη. 

• Τα παιδιά με χαμηλή 

όραση 

χρησιμοποιούν 

μεγαλύτερη ποικιλία 

τεχνολογικών μέσων 

συγκριτικά με τα 

τυφλά παιδιά. 

• Οι δάσκαλοι δεν 

είναι έτοιμοι να 

διδάξουν τη χρήση 

των συσκευών 

χαμηλής όρασης. 

Argyropoulos, 

Sideridis & Katsoulis, 

2008 

33 μαθητές 9-18 χρονών 

(8 με χαμηλή όραση) από 

ειδικά και γενικά σχολεία 

& 

24 δάσκαλοι 27-58 

χρονών μαθητών με 

οπτική αναπηρία (από 

ειδικά και γενικά σχολεία) 

 

Όλα τα παιδιά μπορούσαν 

να διαβάζουν και να 

γράφουν Braille./ 

 

 

‘The impact of the 

perspectives of teachers 

and parents on the literacy 

media selections for 

independent study of 

students who are visually 

impaired’ 

Οι ερευνητές 

κατασκεύασαν 2 

ερωτηματολόγια με 

βάση εργαλεία που 

είχαν 

χρησιμοποιηθεί σε 

άλλες έρευνες 

(Abner & Lahm, 

2002).  

Το 1ο περιλάμβανε 

21 ερωτήματα και 

απευθυνόταν στους 

δασκάλους & το 2ο 

περιλάμβανε 19 

ερωτήματα και 

απευθυνόταν στους 

μαθητές. 

 

Τα δεδομένα 

συλλέχτηκαν από 6 

διαφορετικά 

σχολεία στην 

Ελλάδα. 

• Η ανάμειξη των 

δασκάλων με την 

τεχνολογία ήταν 

επιφανειακή και 

επηρέαζε μόνο τη 

χρήση 

μαγνητοφώνων από 

τους μαθητές. Δεν 

ήταν συστηματική 

και τα δεδομένα δεν 

αποκάλυψαν 

σημαντικές 

προβλέψεις για την 

απτική ανάγνωση. 

• Επιπρόσθετα, όσο 

περισσότερο οι 

δάσκαλοι 

χρησιμοποιούσαν 

την τεχνολογία και 

διέθεταν εργασιακή 

εμπειρία και 

επιδεξιότητα στη 

Braille, τόσο 

λιγότερο οι μαθητές 

τους επέλεγαν να 

διαβάζουν 

ακουστικά (π.χ. με 

μαγνητόφωνο). 

• Η γνώση της Braille 

από τους γονείς 

αποτελεί, επιπλέον, 

έναν θετικό 

παράγοντα 

πρόβλεψης των 

επιλογών για απτικό 

διάβασμα. 

Lusk & Corn, 2006 95 δάσκαλοι από 20 

πολιτείες της Αμερικής 

που διάβαζαν κυρίως 

κοινό έντυπο υλικό 

&  

108 μαθητές 4-21 χρονών 

(οι περισσότεροι από 

γενικά σχολεία με 

Κατασκεύασαν ένα 

ερωτηματολόγιο με 

66 ερωτήματα που 

απευθυνόταν σε 

δασκάλους και 

άλλους 

επαγγελματίες στο 

χώρο της οπτικής 

• Οι αποφάσεις των 

δασκάλων να 

διδάξουν δύο μέσα 

επηρεάστηκαν από 

τις αντιλήψεις τους, 

την αναγνωστική 

ταχύτητα και αντοχή 

των μαθητών και την 
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συνταγογραφημένες 

οπτικές συσκευές, αλλά 

χρησιμοποιούσαν 

μεγεθυμένα υλικά)  

 

 

 

‘Learning and using print 

and braille: A study of 

dual-media learners, Part 

1’ 

αναπηρίας. 

 Περιλάμβανε 6 

μέρη: δημογραφικά 

στοιχεία των 

μαθητών, οπτική 

αποτελεσματικότητα 

των μαθητών, 

αποφάσεις για 

διδασκαλία δύο 

μέσων, πρόγραμμα 

σπουδών & 

δημογραφικά 

στοιχεία των 

δασκάλων.  

 

Απάντησαν μόνο οι 

δάσκαλοι που είχαν 

μαθητές που 

μάθαιναν 

ταυτόχρονα Braille 

και ανάγνωση 

έντυπου υλικού την 

ακαδημαϊκή χρόνια 

2004-2005. 

πιθανότητα οι 

δάσκαλοι να 

βασίστηκαν στις 

υποκειμενικές τους 

κρίσεις τη στιγμή 

που αξιολογούσαν με 

άτυπα εργαλεία τους 

μαθητές τους. 

• Για τους 

περισσότερους 

μαθητές, η απόφαση 

για τη χρήση δύο 

μέσων, πάρθηκε 

όταν τα παιδιά ήταν 

10 ετών και ύστερα 

από τη χορήγηση 

άτυπων εργαλείων 

αξιολόγησης. 

•  Βρέθηκε πολύ 

φτωχή απόδοση των 

μαθητών και στα δύο 

μέσα, την ανάγνωση 

με έντυπα κείμενα 

και Braille.  

• Η βασικότερη 

ανησυχία δασκάλων 

και γονέων ήταν η 

προοδευτική φύση 

της αναπηρίας, 

ακολουθούμενη από 

την αναγνωστική 

ταχύτητα και αντοχή 

των μαθητών που 

διαβάζουν κοινά 

έντυπα υλικά.  

• Το 1/4 των 

δασκάλων δήλωσε 

ότι δεν είναι επιδέξιο 

στη χρήση της 

Braille, αν και έχει 

αναλάβει τη 

διδασκαλία των δύο 

μέσων.  

• Βρήκαν, επίσης, ότι 

ενώ οι περισσότεροι 

γονείς υποστήριζαν 

τα παιδιά τους στην 

εκμάθηση και χρήση 

των δύο μέσων, μόνο 

μια μικρή μερίδα 

γονέων γνώριζε 

Braille.  

Herzberg, Rosenblum 

& Robbins, 2017 

84 δάσκαλοι ερωτώμενοι 

σε έρευνα γύρω από την 

εκπαίδευση μαθητών με 

τη χρήση δύο μέσων 

(braille και έντυπο υλικό)/ 

 

 

‘Teachers' Experiences 

Η έρευνα έγινε με 

τη βοήθεια ενός 

διαδικτυακού 

εργαλείου, του 

Survey Monkey. Οι 

δάσκαλοι μαθητών 

με οπτική αναπηρία 

ερωτήθηκαν σχετικά 

• Οι δάσκαλοι 

ανέφεραν ότι η 

διάγνωση των 

μαθητών τους, η 

ταχύτητα τους και η 

αντοχή τους στην 

ανάγνωση έντυπων 

υλικών, τα 
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with Literacy Instruction 

for Dual-Media Students 

Who Use Print and 

Braille’ 

με τα εξής: 

Την εκπαίδευση, το 

υπόβαθρό τους και 

τις εμπειρίες τους 

όσον αφορά 

μαθητές που 

χρησιμοποιούν 

έντυπα και  

Braille μέσα 

εγγραμματισμού. 

Ύστερα, κάθε 

δάσκαλος έχοντας 

στο νου του έναν 

μαθητή που 

χρησιμοποιεί αυτά 

τα δύο μέσα, 

απάντησε σε 

κάποιες ερωτήσεις 

(σχετικά με τα 

δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του, 

τα εργαλεία 

αξιολόγησης στον 

καθορισμό των 

μέσων 

εγγραμματισμού, το 

πρόγραμμα 

σπουδών στην 

διδασκαλία, την 

αυτοπεποίθηση και 

τα κίνητρα του 

μαθητή για τη 

χρήση των δύο 

μέσων).  

μελλοντικά σχέδια 

για την ανώτερη 

εκπαίδευση και την 

εργασία, οι 

δεξιότητες 

αποκωδικοποίησης 

κατά την ανάγνωση 

έντυπου υλικού και 

το επίπεδο των 

κινήτρων των 

μαθητών, τούς 

ώθησαν να διδάξουν 

σε αυτούς τη Braille 

ως δεύτερο μέσο 

εγγραμματισμού.  

• Βρήκαν ότι το 47% 

των μαθητών τους 

διάβαζε κάτω από το 

επιθυμητό επίπεδο 

της τάξης τα έντυπα 

υλικά και το 74% 

διάβαζε κάτω από το 

επιθυμητό επίπεδο 

της τάξης κείμενα σε 

Braille. 

• Βρέθηκε ότι τα 

επίπεδα των 

κινήτρων και της 

αυτοπεποίθησης των 

μαθητών 

συσχετίζονταν 

θετικά μόνο με την 

ανάγνωση έντυπων 

κειμένων.  

• Όλοι οι δάσκαλοι 

θεώρησαν τα 

κίνητρα πολύ 

σημαντικά για την 

εκμάθηση της 

Braille, αν και οι 

περισσότεροι 

μαθητές δεν 

ενδιαφέρονταν να τη 

μάθουν. Αυτό 

ενδεχομένως να 

οφείλεται στη μορφή 

της διδασκαλίας της 

Braille. Η χρήση του 

κώδικα σε 

διαφορετικά πλαίσια 

και όχι μόνο για 

ακαδημαϊκούς 

σκοπούς θα δώσει 

στους μαθητές 

κίνητρα να θέλουν 

να τη μάθουν. 

 
Πίνακας 5. Οι επιλεγμένες μελέτες της ανασκόπησης που σχετίζονται με τα μέσα ανάγνωσης 
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Κεφάλαιο 10. Συζήτηση- Συμπεράσματα 

10.1. Συζήτηση  
 

Στο τελευταίο μέρος της εργασίας, θα γίνει μια σύνοψη των όσων λέχθηκαν στα 

προηγούμενα κεφάλαια και μια προσπάθεια κριτικής προσέγγισης των ευρημάτων των 

αναφερόμενων ερευνών απαντώντας ουσιαστικά στα ερευνητικά ερωτήματα αυτής της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Έτσι, θα φωτιστούν τα σημαντικότερα στοιχεία των 

μελετών που συζητηθήκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. 

Όπως έγινε αντιληπτό μέσα από την ανάλυση των προηγούμενων κεφαλαίων, για 

να επιτευχθεί η ομαλή ενσωμάτωση του μαθητή με οπτική αναπηρία στα ενιαία σχολεία, 

απαιτείται να υποβληθεί αυτός σε διάφορες διαδικασίες αξιολόγησης. Μία από αυτές είναι 

η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών του στο συγκεκριμένο περιβάλλον 

που ζει και μαθαίνει. Αυτό που, ουσιαστικά, απαιτείται είναι μια διαδικασία και κάποιες 

μέθοδοι που θα συμβάλλουν στην επισήμανση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του 

κάθε μαθητή σε σχέση με τις απαιτήσεις του προγράμματος αλλά και της ζωής γενικά 

(Αγαλιώτης, 2012). Η ποιοτική διδασκαλία και μάθηση επιτυγχάνεται μόνο όταν 

αξιολογούνται και γίνονται γνωστά το υπόβαθρο και η πρότερη γνώση του μαθητή. Η 

αξιολόγηση των μαθησιακών αναγκών των παιδιών με πρόβλημα όρασης ωφελεί τόσο τον 

εκπαιδευτικό, όσο τον εκπαιδευόμενο. Επιτρέπει την κατανόηση των ακαδημαϊκών 

δυνατοτήτων, των μαθησιακών στυλ και αναγκών του μαθητή (Spungin, 2002 όπως 

αναφέρεται στο Niwagaba, 2014).  

Αυτό το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών φάνηκε στη μελέτη των Douglas, Grimley, 

Hill, Long & Tobin (2002) που θέλησαν να βρουν ένα εργαλείο το οποίο θα τους επιτρέπει 

την απευθείας σύγκριση των μαθητών με οπτική αναπηρία με τους βλέποντες συμμαθητές 

τους αλλά και στη μελέτη των Koenig & Holbrook (1989) που σκιαγράφησαν τις 
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δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές με οπτική αναπηρία στον προσδιορισμό του 

κατάλληλου αναγνωστικού μέσου. Οι δύο τελευταίοι ερευνητές πρότειναν τα πρώτα 

χρόνια εκπαίδευσης του μαθητή να χρησιμοποιούνται ως μια διαγνωστική, διδακτική 

φάση κατά την οποία θα ανακαλύπτονται διαφορετικές επιλογές για ανάγνωση και γραφή. 

Οι δάσκαλοι, έτσι, οφείλουν να προβαίνουν σε μια «διαγνωστική διδασκαλία» στην οποία 

η διδασκαλία και η αξιολόγηση είναι ουσιαστικά αχώριστες. Ας επισημανθεί στο 

συγκεκριμένο σημείο ότι η αξιολόγηση φέρει μεγάλη σημασία, επειδή πληροφορεί και για 

το αν ένα παιδί με πρόβλημα όρασης θα χρειαστεί συσκευές χαμηλής όρασης, μεγεθυμένες 

εκτυπώσεις, μεγεθυντές, φακούς, Braille κ.ά. (Spungin, 2002 όπως αναφέρεται στο 

Niwagaba, 2014). Το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας είναι να εξοικειώνονται οι 

δάσκαλοι τόσο με τις ανάγκες καθαυτές όσο και με τον τρόπο που πρέπει να τις καλύψουν 

(Lomas, 2005). 

Όπως φάνηκε από τα δείγματα των ερευνών που μελετήθηκαν (Fellenius, 1999a͘  

Fellenius, 1999b͘  Gompel, van Bon, Adriaansen & Schreuder, 2002͘ Gompel, van Bon & 

Schreuder, 2004), η πλειοψηφία των παιδιών με οπτική αναπηρία φοιτούσε σε ενιαία και 

όχι σε ειδικά σχολεία. Είναι γεγονός ότι οι μαθητές με πρόβλημα όρασης είναι σε θέση να 

φοιτούν σε ενιαία/γενικά σχολικά πλαίσια που έχουν προβεί σε κατάλληλες τροποποιήσεις 

του μαθησιακού περιβάλλοντος, κάνουν χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού ή τεχνολογίας 

και υιοθετούν μια ευέλικτη προσέγγιση αναφορικά με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας 

και των μαθησιακών στυλ, ώστε να προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες των μαθητών 

(Webster & Roe, 1998). Το βέβαιο, όμως, είναι ότι τα ενοποιημένα σχολικά πλαίσια 

σπάνια «δουλεύουν» χωρίς τη σωστή προετοιμασία. Το σχολείο -τόσο οι δάσκαλοι όσο 

και αυτοί που ασχολούνται με την διοίκηση- θα πρέπει να είναι ενημερωμένο και δεκτικό 

και να κατανοεί τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να μάθει ο μαθητής με πρόβλημα 

όρασης. Επίσης, ο μαθητής πρέπει να έχει αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για να 
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ανταγωνιστεί τους συνομήλικους του. Θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση του μαθητή και 

τα ειδικά εργαλεία και βοηθήματα, αφού αυτά θα εξασφαλίσουν την ακαδημαϊκή επιτυχία. 

Η εξαναγκαστική ενσωμάτωσή του στο ενιαίο σχολείο, σίγουρα, προαναγγέλλει μόνο 

αποτυχία (Bishop, 1997). Η Bishop (1997), μάλιστα, προτρέπει να εκπαιδευτούν κι οι 

γονείς, ώστε να αντιληφθούν το ζωτικό τους ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία του 

παιδιού τους και να συμμετέχουν ως ενημερωμένα μέλη στην εκπαιδευτική ομάδα. 

Οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στη διδασκαλία και τα υλικά εξαρτώνται από τη 

λειτουργική επίπτωση της οπτικής αναπηρίας του μαθητή (π.χ. φωτοφοβία ή όραση 

τούνελ), το επίπεδο προσαρμοστικών δεξιοτήτων του μαθητή (π.χ. την ικανότητά του να 

χειρίζεται έναν άβακα) και το επίπεδο των δεξιοτήτων ακουστικής κατανόησής του, τις 

προσωπικές προτιμήσεις του και τους πρωτεύοντες και δευτερεύοντες στόχους της 

εκάστοτε ακαδημαϊκής εργασίας. Το σίγουρο είναι ότι δεν υφίσταται κάποια προσαρμογή 

που να βοηθάει όλους τους μαθητές (Koenig & Holbrook, 2000). 

Κάποιες από αυτές τις προσαρμογές αφορούν στην εισαγωγή συσκευών που 

προσφέρουν μεγέθυνση. Από την ανασκόπηση της διαθέσιμης αρθρογραφίας, 

αποκαλύφτηκε ότι η ανάγνωση με οπτικές συσκευές δε μπορεί να είναι το ίδιο γρήγορη με 

την τυπική ανάγνωση χωρίς οπτικές συσκευές, αλλά η κατανόηση μπορεί να είναι ισάξια με 

αυτή των συμμαθητών των παιδιών με χαμηλή όραση και θα πρέπει να αποτελεί το 

σημαντικότερο κριτήριο της αναγνωστικής αποτελεσματικότητας (Bishop, 2004). Ο 

εξειδικευμένος δάσκαλος των μαθητών με οπτική αναπηρία οφείλει να εκτιμήσει τις 

ανάγκες των παιδιών, προτού τους παράσχει το τροποποιημένο υλικό. Για παράδειγμα, θα 

πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η ανάγνωση προσαρμοσμένων έντυπων κειμένων, είτε με 

τη χρήση συσκευών που προσφέρουν μεγέθυνση, είτε με την ανάγνωση μεγεθυμένων 

κειμένων, επιβραδύνει την αναγνωστική διαδικασία (Bishop, 2004). Παρ’ όλα αυτά, τα 

παιδιά με οπτική αναπηρία πρέπει να φτάσουν στα ίδια ακαδημαϊκά και κοινωνικά 
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στάνταρτ με τα βλέποντα για να είναι έτοιμα για την ενήλικη ζωή (Koenig & Holbrook, 

2000). 
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10.2. Συμπεράσματα 
 

Σε γενικές γραμμές, η εκπαίδευση των παιδιών με οπτική αναπηρία δε διαφέρει 

από αυτή των βλεπόντων. Εντούτοις, οι μαθητές με χαμηλή όραση συναντούν 

συγκεκριμένες προκλήσεις στην πρόσβαση σε έντυπα υλικά που επηρεάζουν την ταχύτητα 

και την ακρίβεια της ανάγνωσης. Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας 

σχετίζεται με τις δυσκολίες των συγκεκριμένων μαθητών στην αναγνωστική διαδικασία. 

Κάποιες από τις αδυναμίες των μαθητών με χαμηλή όραση ως προς την ανάγνωση, που 

προέκυψαν, λοιπόν, από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, είναι η χαμηλή ταχύτητα (Douglas, 

Grimley, McLinden & Watson, 2004͘ Fellenius, 1999b͘  Gompel, van Bon, Schreuder & 

Adriaansen, 2002͘  Gompel, van Bon & Schreuder, 2004 ͘  Koenig & Layton, 1998͘  Tobin 

& Hill, 2012) και οι φτωχές δεξιότητες αποκωδικοποίησης (Gompel, van Bon,  Schreuder 

& Adriaansen, 2002͘ van Bon, Adriaansen, Gompel & Kouwenberg, 2000͘ Legge, Rubin, 

Pelli & Schleske, 1985b). Σε έρευνα των Douglas, Grimley, Hill, Long & Tobin (2002) 

εκτέθηκαν τα δεδομένα από ένα μεγάλης κλίμακας πρότζεκτ (476 μαθητές με χαμηλή 

όραση) στα οποία διαφαίνεται ότι οι μέσες αναγνωστικές ηλικίες των μαθητών με χαμηλή 

όραση για την ακρίβεια, την κατανόηση και την ταχύτητα ήταν κάτω από τις χρονολογικές 

τους ηλικίες, όταν αυτοί συγκρίνονταν με βλέποντα παιδιά της ίδιας ηλικίας. Από τις 

μελετώμενες έρευνες, δεν έχει ξεκαθαριστεί, όμως, αν επηρεάζεται η αναγνωστική 

διαδικασία στην ολότητά της ή αν επηρεάζονται μόνο συγκεκριμένες υποδεξιότητες της 

όπως η κατανόηση ή η ακρίβεια ή η ταχύτητα.  

Αναφορικά με τις  δεξιότητες αποκωδικοποίησης, οι Gompel, van Bon, Schreuder 

& Adriaansen (2002) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι περιορισμοί στο οπτικό πεδίο 

αλλά και η γενική γνωστική ικανότητα, η μητρική γλώσσα και η παρουσία ή μη των 

επιπρόσθετων προβλημάτων επηρεάζουν αρνητικά τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης. Την 
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επίδραση των περιορισμών του οπτικού πεδίου στην αποκωδικοποίηση προβάλλουν και οι 

Legge, Rubin, Pelli & Schleske (1985b) και οι van Bon, Adriaansen, Gompel & 

Kouwenberg (2000) που υποστηρίζουν ότι τα ελλείμματα στην κεντρική όραση κάνουν 

τους συμμετέχοντες με οπτική αναπηρία να αποδίδουν χαμηλότερα σε τεστ 

αποκωδικοποίησης  από τους βλέποντες. Οι van Bon et al (2000), μάλιστα, ισχυρίζονται 

ότι οι μαθητές με οπτική αναπηρία εμφανίζουν και ελάχιστα προβλήματα στην 

ορθογραφία αλλά μόνο στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσής τους, τα οποία, μετά, 

εξαφανίζονται. Τα προβλήματα αυτά μάλλον δεν υποδεικνύουν μη κατακτημένη 

ορθογραφική γνώση, αλλά χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας. Οι Arter & Mason (1994), από 

την άλλη πλευρά, παρατήρησαν ότι το 54% των παιδιών με χαμηλή όραση που έλεγξαν, 

κυρίως παιδιά 8 χρονών και πάνω, ήταν δύο χρόνια πίσω από τους συνομήλικούς τους 

στην ορθογραφία. 

Όσον αφορά την κατανόηση των παιδιών, έγινε αντιληπτό από την ανάλυση των 

ερευνών ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές δύνανται να κατανοήσουν τα κείμενα που 

διαβάζουν, αν και χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο από τα βλέποντα παιδιά 

(Fellenius, 1999b͘ Gompel, van Bon, Schreuder & Adriaansen, 2002͘ Gompel, van Bon & 

Schreuder, 2004a). Για παράδειγμα, στην έρευνα των Gompel, van Bon & Schreuder 

(2004a) φάνηκε ότι οι μαθητές με χαμηλή όραση, παρά τη χαμηλή αναγνωστική τους 

ταχύτητα, κατανοούσαν τα κείμενα το ίδιο καλά με τα βλέποντα παιδιά σε ένα έργο 

κατανόησης που τους δόθηκε. Γενικά, παρόλο που οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν 

στο ότι τα παιδιά με χαμηλή όραση είναι κατά μέσο όρο πιο αδύναμοι στην ανάγνωση και 

την ορθογραφία από τα βλέποντα παιδιά, δε συμφωνούν στις πηγές της 

διακύμανσης/μεταβλητότητας και της πορείας ανάπτυξης του εγγραμματισμού της ομάδας 

των παιδιών με χαμηλή όραση (Gompel, van Bon, Schreuder & Adriaansen, 2002). 
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Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορά στα μέσα που χρησιμοποιούν οι μαθητές 

με χαμηλή όραση για να αναγνώσουν τα κείμενα. Οι Lussenhop & Corn (2002) και οι 

Smith & Erin (2002) έδειξαν ότι η ανάγνωση έντυπων υλικών με τη βοήθεια οπτικών 

συσκευών είναι αποδοτικότερη από την ανάγνωση μεγεθυμένων έντυπων υλικών. Επίσης, 

τόνισαν το πόσο κοστοβόρα είναι η παραγωγή μεγεθυμένων  υλικών και βιβλίων έναντι 

της συνταγογράφησης και χρήσης συσκευών.  

Τη μεγάλη σημασία των συσκευών αποκάλυψαν κι οι Corn & Koenig (2002), οι 

οποίοι επεσήμαναν τη σημασία της διδασκαλίας της χρήσης των οπτικών συσκευών τόσο 

σε κοντινή όσο και σε μακρινή απόσταση, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την πρόσβαση 

των παιδιών με χαμηλή όραση στις έντυπες πληροφορίες. Ωστόσο, οι συσκευές θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση κατάλληλων έργων και με προσοχή, καθώς 

μπορεί να προκαλούν χαμηλό ρυθμό ανάγνωσης με το «στένεμα» του οπτικού πεδίου που 

επιφέρουν (Gompel, van Bon, Schreuder & Adriaansen, 2002). Η Braille, από την άλλη, 

εμποδίζει τη θέαση των λέξεων στην ολότητα τους κάνοντας τους αναγνώστες να 

υιοθετούν μια φωνολογική προσέγγιση (phonics) (Fellenius, 1999b). Σε αντίθεση, για τους 

αναγνώστες των έντυπων εγχειριδίων, ενδείκνυται μια μέθοδος ολικής αναγνώρισης των 

λέξεων (Arter, Mason, McCall, McLinden & Stone, 1999). Σίγουρα, θα ήταν απλοϊκό να 

λεχθεί ότι η χρήση της μεγεθυμένης τεχνολογίας συνιστά καλύτερη λύση από το τυπωμένο 

υλικό σε μεγέθυνση. Συγκεκριμένα έργα ταιριάζουν καλύτερα με τη μία μέθοδο παρά με 

την άλλη. Για παράδειγμα, η επεξεργασία πληροφοριών σε πίνακες ή διαγράμματα 

διευκολύνεται από τη μεγέθυνση του έντυπου υλικού, ενώ η χρήση συσκευών καθίσταται 

δύσκολη για μαθητές των οποίων η όραση επιδεινώνεται γρήγορα ή παρουσιάζουν 

σύνθετες ανάγκες (Douglas, McLinden, McCall, Pavey, Ware & Farell, 2011). Πάντως, οι 

αποφάσεις για τα αναγνωστικά μέσα πρέπει να λαμβάνονται εξατομικευμένα για τον κάθε 

μαθητή, μιας και φάνηκε ότι ο πληθυσμός αυτός χαρακτηρίζεται από ετερογένεια. 
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Επιπλέον, στη διαθέσιμη βιβλιογραφία επισημαίνεται κατά κόρον η αρνητική 

στάση των μαθητών με οπτική αναπηρία απέναντι στη χρήση των συσκευών. Φαίνεται ότι 

οι συγκεκριμένοι μαθητές δεν αποδέχονται τις συσκευές χαμηλής όρασης που έχουν 

συνταγογραφηθεί για εκείνους. Διάφοροι ερευνητές (Fellenius, 1996͘  Koenig & Holbrook, 

2000͘͘ Smith & Erin, 2002) το διαπίστωσαν αυτό. Οι μαθητές συχνά ισχυρίζονται ότι δεν 

θέλουν να τις χρησιμοποιούν, γιατί μειώνει την αυτοεικόνα τους, επομένως οι ειδικοί 

πρέπει να βοηθήσουν το παιδί να ξεπεράσει την αντίστασή του ως προς τη χρήση των 

βοηθημάτων. 

Δυστυχώς, όμως, σε χώρες όπως η Ελλάδα, δεν υπάρχει καμία υποστήριξη στους 

εκπαιδευτικούς των γενικών τάξεων από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ως προς την 

εκπαίδευση των μαθητών με οπτική αναπηρία, επομένως τα προβλήματα είναι ακόμη πιο 

σοβαρά (Argyropoulos & Martos, 2006 ͘ Papadopoulos & Goudiras, 2005). Τα γενικά 

σχολεία δεν διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές υποστηρικτικής τεχνολογίας, οι 

εκπαιδευτικοί των γενικών τάξεων που προσπαθούν να βοηθήσουν τους μαθητές με 

οπτική αναπηρία δεν κατέχουν γνώσεις για τη φύση της οπτικής αναπηρίας, τις μεθόδους 

διδασκαλίας και την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού στην κατάλληλη μορφή 

(μέγεθος κειμένου, αντίθεση κτλ) (Papadopoulos & Goudiras, 2005). 

Όπως φάνηκε μέσα από την βιβλιογραφία, οι δάσκαλοι των μαθητών με οπτική 

αναπηρία ενδιαφέρονται να μάθουν το μέγεθος της εκτύπωσης που εξυπηρετεί στην 

ανάγνωση τον κάθε μαθητή κι αν η αναγνώριση λέξεων διαφέρει ανάλογα με την 

ποσότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται κάθε φορά, το διάστημα ανάμεσα στις 

λέξεις, το χρώμα, την αντίθεση των τυπωμένων στοιχείων στη σελίδα, τις συνθήκες 

φωτισμού, τις γωνίες και τις αποστάσεις από τις οποίες προβάλλεται το κείμενο (Webster 

& Roe, 1998).  Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια τυποποίηση όσον αφορά τα τυπογραφικά 

στοιχεία που είναι κατάλληλα για τα παιδιά με χαμηλή όραση, αλλά έχει αποδειχθεί ότι οι 
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γραμματοσειρές Helvetica ή Arial προτιμώνται ιδιαίτερα. Επίσης, προτιμούν το μέγεθος 

αυτής να είναι ανάμεσα στις τιμές 18 έως 24, σε έντονη γραφή και τα διαστήματα να είναι 

ρυθμισμένα στο 1,5 ή 2 (Arter, Mason, McCall, McLinden & Stone, 1999).  

Σχετικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε, τα προγράμματα 

εγγραμματισμού των μαθητών με χαμηλή όραση πρέπει να περιλαμβάνουν τη διδασκαλία 

των δεξιοτήτων του βασικού προγράμματος και αυτών του διευρυμένου προγράμματος 

σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές με οπτική αναπηρία, δηλαδή, 

αποτελείται από δύο μέρη: το βασικό πρόγραμμα σπουδών και το διευρυμένο. Το πρώτο 

αφορά όλα εκείνα που αναμένεται να μάθουν όλοι οι μαθητές (π.χ. γλώσσα, μαθηματικά, 

φυσική, κοινωνικές επιστήμες) ενώ το δεύτερο καλύπτει τις μοναδικές, επικεντρωμένες 

στην αναπηρία δεξιότητες που χρειάζονται τα άτομα αυτά για να ζήσουν ανεξάρτητα και 

παραγωγικά (Holbrook & Koenig, 2000). Από το υλικό που μελετήθηκε, διαφάνηκε ότι τα 

παιδιά με χαμηλή όραση πρέπει να διδάσκονται: τη χρήση των συσκευών (Corn & Koenig, 

2002), δεξιότητες ακρόασης, αφού ενδέχεται να χρησιμοποιούν κασέτες κατά την 

ανάγνωση (Bishop, 2004), τις δεξιότητες του διευρυμένου προγράμματος σπουδών όπως 

αντισταθμιστικές δεξιότητες (π.χ. τρόπους επικοινωνίας), δεξιότητες κινητικότητας και 

προσανατολισμού, δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, δεξιότητες ανεξάρτητης 

διαβίωσης κ.ά. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προβαίνουν σε τακτικές διαδικασίες 

αξιολόγησης του μαθησιακού στυλ των μαθητών με χαμηλή όραση, για να παίρνουν 

σωστές αποφάσεις για το κατάλληλο αναγνωστικό μέσο για τον κάθε μαθητή (Tobin & 

Hill, 2012). Ίσως κάποιοι να επωφεληθούν από την παράλληλη διδασκαλία δύο μέσων, 

της Braille και των έντυπων υλικών για παράδειγμα (Lusk & Corn, 2006). Επιπρόσθετα, οι 

εκπαιδευτικοί γνωρίζουν και είναι ικανοί να κάνουν προσαρμογές στο πρόγραμμα 

σπουδών και να τροποποιούν το διδακτικό υλικό (Holbrook & Koenig, 2000). Επιπλέον, 

αναδείχτηκε η αξία της εμπλοκής των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών, καθώς αυτοί 
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θεωρούν την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής ως την υψηλότερη προτεραιότητα 

για εκείνα, αλλά φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν πώς να τα βοηθήσουν (Craig, 1996). 

Εν κατακλείδι, ας λεχθεί ότι τα περισσότερα κεφάλαια πραγματεύτηκαν τον 

στρατηγικό ρόλο της όρασης στην αναγνωστική διαδικασία και πώς μια αισθητηριακή 

αναπηρία διαταράσσει την αναγνωστική συμπεριφορά. Δε θα κρύψω στο σημείο αυτό πως 

θα ήθελα να μελετήσω, όποτε είναι εφικτό στο μέλλον, συγκεκριμένους παράγοντες της 

οπτικής αναπηρίας (π.χ. οπτική οξύτητα, στενότητα οπτικού πεδίου κ.ά.) και πώς αυτοί 

επηρεάζουν την αναγνωστική απόδοση και συγκεκριμένα την αποκωδικοποίηση ή την 

κατανόηση, ούτως ώστε να γίνει μια αναλυτικότερη διερεύνηση του υπό μελέτη θέματος. 

Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να εμπλουτίσει τη διαθέσιμη, στα ελληνικά, 

βιβλιογραφία γύρω από τα θέματα της ανάγνωσης των παιδιών με πρόβλημα όρασης. 

Δυστυχώς, αυτή η θεματική δεν έχει τύχει αρκετής και άμεσης ερευνητικής προσοχής, 

ιδίως στον παιδικό πληθυσμό, στη σχετική με τα προβλήματα όρασης βιβλιογραφία.  

Τα παιδιά με οπτική αναπηρία έχουν πράγματι περισσότερες δυνατότητες από όσες 

υποδεικνύουν οι νόρμες της τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας, αρκεί να τους 

δοθούν ευκαιρίες, κυρίως μέσω της προσφερόμενης τεχνολογίας, να αποκτήσουν 

βελτιωμένες δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής. Μια βασική προϋπόθεση για αυτό είναι τα 

κείμενα να παρουσιάζονται σε αυτούς σε πιο αναγνώσιμη μορφή (Fellenius, 1999) και μια 

άλλη: η ανάγνωση να αποτελεί μια ζωντανή, πλούσια και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα 

για τα παιδιά αυτά. Τότε μόνο το παιδί θα «αποπλανηθεί» από την ανάγνωση. Όπως 

υποστηρίζει κι ο Bettelheim: δεν υπάρχουν αδιάφορα κείμενα, αλλά μη ενδιαφέρουσες 

μέθοδοι διδασκαλίας των κειμένων (Καζάζη, 2003). Το γενικό μήνυμα της ανάλυσης 

αυτής είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς τους γονείς, δείχνοντάς τους ότι τα παιδιά τους 

με οπτική αναπηρία δε χρειάζεται να περιορίζονται εξαιτίας της αξιωματικής θέσης των 

τρεχουσών νορμών, που προϋποθέτει καθυστερημένη ανάπτυξη, αλλά ότι με τη βοήθεια 
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του κατάλληλου περιβάλλοντος και εμπειριών, τα παιδιά με οπτική αναπηρία μπορούν 

πραγματικά να ακολουθούν μια πορεία άριστης ανάπτυξης.  
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Κεφάλαιο 11. Περιορισμοί της μελέτης και προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα 
 

Από την ανασκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας απεδείχθη ότι η χαμηλή 

όραση προκαλεί εμπόδια στην οπτική συμπεριφορά των παιδιών για όλη τη διάρκεια της 

ζωής τους (Alabdulkader & Leat, 2009), σε αντίθεση με τους ενήλικες με χαμηλή όραση 

που συνήθως παρουσιάζουν επίκτητη οπτική αναπηρία (Gompel, 2005). Η ανάγνωση 

συνιστά μια βασική παράμετρο της ακαδημαϊκής επίτευξης. Αν η οπτική αναπηρία 

επηρεάζει την ικανότητα του παιδιού να διαβάζει, θα εμποδίσει σημαντικά την 

ακαδημαϊκή του επιτυχία. Παρά, όμως, την επίδραση της χαμηλής όρασης στην ανάγνωση 

και συνακόλουθα στη σχολική επιτυχία, δεν υπάρχει έως σήμερα ένας κοινά 

χρησιμοποιούμενος όρος ή ένας νομικός ορισμός για την «χαμηλή όραση» (Corn, DePriest 

& Erin, 2000). Επομένως, η έλλειψη αυτή συνιστούσε τον βασικότερο περιορισμό για την 

συστηματική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε, καθώς δυσχέραινε την αναζήτηση και 

την σύγκλιση των πηγών. 

Άλλος περιορισμός ήταν η ετερογένεια στα δείγματα των ερευνών που 

μελετήθηκαν, με αποτέλεσμα τη μη δυνατή εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων για όλα τα 

παιδιά με χαμηλή όραση. Έτσι, προκύπτουν διάφορες ομάδες παιδιών που όμως και πάλι, 

η καθεμία δεν μπορεί να αποτελέσει ένα ομοιογενές σύνολο με κοινά χαρακτηριστικά. Δεν 

εντοπίζονται μόνο ποικίλες οφθαλμικές καταστάσεις και λειτουργικές οπτικές επιπτώσεις, 

αλλά καθίσταται δύσκολο να προβλεφθεί και η επίδραση των παραγόντων αυτών στην 

κατάκτηση του  αλφαβητισμού. Η ετερογένεια επιτάσσει εξατομικευμένες προσεγγίσεις 

στην εκπαίδευση των παιδιών με χαμηλή όραση, αφού δοθεί προσοχή στις ιδιαίτερες 

οπτικές τους ανάγκες και στα πιθανά επιπρόσθετα προβλήματά τους.  
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Ένας τρίτος περιορισμός αφορά στη συνθετότητα της μεταβλητής (αναγνωστική 

ικανότητα) που μελετάται. Η αναγνωστική ικανότητα δεν περιορίστηκε σε κάποια 

επιμέρους δεξιότητά της, συνεπώς κατέστη σύνθετη η μελέτη όλων των υποδεξιοτήτων 

της ταυτόχρονα στην ίδια μελέτη. Εφόσον οι Rayner, Pollatsek, Ashby & Clifton (2012) 

ισχυρίζονται ότι η αποκωδικοποίηση των λέξεων αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο στην 

ανάγνωση, ίσως κάποια μελλοντική ανασκόπηση που θα εστιάζει στην αποκωδικοποίηση, 

θα είναι πιο στοχευμένη και συγκεκριμενοποιημένη, ώστε να μπορεί να φτάσει σε πιο 

ασφαλή συμπεράσματα.  

Πέραν αυτών των προβλημάτων, η παρούσα εργασία θέλει να αποτελέσει 

εφαλτήριο για μελλοντικές ερευνητικές και βιβλιογραφικές εργασίες που θα διερευνούν 

ζητήματα εκπαίδευσης των παιδιών με χαμηλή όραση. Πρέπει να βρούμε τρόπους με τους 

οποίους όλοι οι γονείς, οι φροντιστές και οι επαγγελματίες θα δουλέψουν μαζί με τα 

παιδιά για να καταστήσουν βέλτιστα τα μαθησιακά περιβάλλοντα. Σ’ αυτά, ο ρυθμός 

μάθησης θα καθορίζεται από αυτά που ο μαθητής μπορεί να πετύχει καθοδηγούμενος από 

τους ενήλικες και μαζί με τον κατάλληλο εξοπλισμό και όχι από τους θεωρητικούς 

περιορισμούς που επιβάλλει η αισθητηριακή αναπηρία (Webster & Roe, 1998). Εξαρτάται 

από  μας τους ίδιους, που μοιραζόμαστε το όραμα, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να 

δώσουμε μορφή στις προαναφερθείσες προτάσεις  και να πραγματοποιήσουμε το όραμα. 
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