


Περιγραφή του τεστ

 Το Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής είναι μία 

αξιολογική κλίμακα που έχει ως στόχο να 

εντοπίσει δεξιότητες ή ελλείμματα στο κοινωνικό, 

συναισθηματικό τομέα και τη σχολική 

προσαρμογή, καθώς και να ανιχνεύσει 

δυσκολίες ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής 

προσαρμογής. 



 Πρόκειται για ένα σταθμισμένο τεστ στο οποίο  

συμμετείχαν 4155 παιδιά και εκπαιδευτικοί 

προσχολικής αγωγής και πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Το τεστ περιλαμβάνει 3 κλίμακες 

εκ των οποίων οι 2 αφορούν παιδιά 

προσχολικής (4-6 ετών) και σχολικής ηλικίας (7-

12 ετών) που συμπληρώνονται από τον 

εκπαιδευτικό.



 Η τρίτη κλίμακα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 

10-12 ετών και συμπληρώνεται από τον ίδιο το 

μαθητή (κλίμακα αυτοαναφοράς).



Υποκλίμακες
 Κοινωνική επάρκεια: ικανότητα 

αλληλεπίδρασης με τους άλλους σε ένα 

δεδομένο κοινωνικό πλαίσιο με τρόπους 

κοινωνικά αποδεκτούς και μη επιβλαβείς.

 Διαστάσεις κοινωνικής επάρκειας: 

 α)Δεξιότητες διεκδίκησης/Ηγετικές ικανότητες 

β)Διαπροσωπική επικοινωνία

 γ) Συνεργασία με συνομηλίκους.



 Σχολική επάρκεια: ο βαθμός στον οποίο ο 

μαθητής έχει κατακτήσει και χρησιμοποιεί όλες 

εκείνες τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για 

την προσαρμογή του στο σχολικό πλαίσιο.

 Διαστάσεις σχολικής επάρκειας: 

 α)Κίνητρα 

 β)Οργάνωση/σχεδιασμός

 γ)Σχολική αποτελεσματικότητα  

 δ)Σχολική προσαρμογή



 Συναισθηματική επάρκεια: ο βαθμός στον 

οποίο το παιδί αναγνωρίζει και διαχειρίζεται τα 

συναισθήματα του ίδιου και του περιβάλλοντος 

του.

 Διαστάσεις συναισθηματικής επάρκειας: 

α)Αυτοέλεγχος 

 β)Διαχείριση συναισθημάτων 

 γ)Ενσυναίσθηση 

 δ)Διαχείριση στρες.



 Αυτοαντίληψη: η υποκλίμακα αυτή αποτελεί μέρος 

της κλίμακας αυτοαναφοράς και αξιολογεί την εικόνα 

που ο μαθητής έχει για τον εαυτό του σχετικά με τις 

ακαδημαϊκές του ικανότητες.

 Διαστάσεις αυτοαντίληψης: α)αντίληψη του μαθητή 

όσον αφορά τις επιδόσεις του στη Γλώσσα και τα 

Μαθηματικά 

 β) εκτίμηση σχετικά με την ικανότητα να μαθαίνει 

καινούρια πράγματα

 γ)εικόνα για τον εαυτό του σε τομείς πέραν του 

μαθησιακού.



 Προβλήματα συμπεριφοράς: ο βαθμός 

εμφάνισης αρνητικών συμπεριφορών στη τάξη 

που επηρεάζουν την κοινωνική, συναισθηματική 

και γενικότερα ψυχολογική προσαρμογή του 

παιδιού στο περιβάλλον του. 

 Διαστάσεις προβλημάτων συμπεριφοράς: 

 α)Διαπροσωπική προσαρμογή 

 β)Ενδοπροσωπική προσαρμογή

 γ) υπερκινητικότητα/ 

παρορμητικότητα/δυσκολίες συγκέντρωσης



Χορήγηση

 Συμπληρώνεται από εκπαιδευτικούς για την 

ανίχνευση πιθανών μαθησιακών και 

ψυχοκοινωνικών δυσκολιών.

 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωριμία με το 

παιδί για τουλάχιστον 2-3 μήνες.



Δομή ερωτηματολογίου

 Φυλλάδιο εξέτασης-καταχώριση ατομικών 

στοιχείων του παιδιού.

 112 ερωτήσεις-προτάσεις για παιδιά σχολικής 

ηλικίας και 113 ερωτήσεις-προτάσεις για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας.

 Μικρό περιθώριο αναπάντητων ερωτήσεων/ 

ευχέρεια του ψυχολόγου τις λάβει υπόψη στην 

έγκυρη ερμηνεία του τεστ. 



Βαθμολόγηση

 Το τεστ βαθμολογείται σε επίπεδο διάστασης 

και σε επίπεδο υποκλίμακας. 

 Κάθε πρόταση αξιολογείται με 5βαθμη κλίμακα 

μέτρησης τύπου Likert από το 1(καθόλου) έως 

το 5 (πάρα πολύ).

 Η συνολική βαθμολογία κάθε υποκλίμακας είναι 

το άθροισμα των συνολικών βαθμών των 

διαστάσεων από τις οποίες απαρτίζεται.



 Αθροίζοντας τις μονάδες των διαστάσεων 

προκύπτουν 14 αρχικοί βαθμοί.

 Από το άθροισμα των μονάδων των διαστάσεων 

της κάθε υποκλίμακας υπολογίζεται ο αρχικός 

βαθμός που αντιστοιχεί στη κάθε υποκλίμακα.

 Μετατροπή αρχικών βαθμών σε τυπικούς 

βαθμούς με βάση τους πίνακες των τυπικών 

βαθμών ανά ηλικία.



Ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων

 Μέσος όρος των τυπικών βαθμών των 

υποκλιμάκων ορίζεται το 50 και τυπική 

απόκλιση το 10. Επομένως οι τιμές 

κυμαίνονται από 20-80.



 Αρχικά καθορίζεται η αξιολογική κατηγορία στην 

οποία ανήκει ο μαθητής. Ειδικότερα:

 Τυπικοί βαθμοί μεταξύ 40-60 ανήκουν στη μέση

αξιολογική κατηγορία

 60-70: υψηλή αξιολογική κατηγορία

 >70: πολύ υψηλή αξιολογική κατηγορία

 30-40: χαμηλή αξιολογική κατηγορία

 < 30: πολύ χαμηλή αξιολογική κατηγορία



 Υψηλές τιμές στις υποκλίμακες Κοινωνική, 

Σχολική και Συναισθηματική επάρκεια δηλώνουν 

καλή προσαρμογή, θετικές συμπεριφορές, ενώ 

για την υποκλίμακα προβλήματα συμπεριφοράς 

οι υψηλοί τυπικοί βαθμοί δηλώνουν έντονα 

προβλήματα.



 Αν οι τυπικοί βαθμοί είναι < 43 το παιδί 

παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες στη 

συγκεκριμένη διάσταση ή στη συγκεκριμένη 

υποκλίμακα και χρειάζεται παραπομπή για 

διάγνωση ή κάποιας μορφής υποστήριξη.



 Αν οι τυπικοί βαθμοί είναι > 57στην υποκλίμακα 

προβλήματα συμπεριφοράς τότε θεωρούμε ότι 

το παιδί εμφανίζει προβλήματα. 



 Επισημαίνεται η ύπαρξη σημαντικών ενδο-

ατομικών διαφορών για την οποία απαιτείται η 

βαθμολογία του παιδιού σε δύο ή περισσότερες 

διαστάσεις ή υποκλίμακες ταξινομείται σε 

διαφορετικές αξιολογικές κατηγορίες.  





Ψυχοπαιδαγωγική 

αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων του τεστ

 Αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών που 

συνδέονται με δυσκολίες μάθησης.

 Εντοπισμός των χαρακτηριστικών του ψυχοκοινωνικού 

προφίλ των παιδιών με διαγνωσμένες μαθησιακές 

δυσκολίες.

 Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του παιδιού σε τομείς 

ψυχοκοινωνικών και μαθησιακών δυσκολιών. 



Σύνδεσμοι

 http://kesy.dra.sch.gr/index.php/forms/dete

ction-tools

 http://www.dyskolies.gr/index.php/aks?id=

64:erg6&catid=7:ergaleia

http://kesy.dra.sch.gr/index.php/forms/detection-tools
http://www.dyskolies.gr/index.php/aks?id=64:erg6&catid=7:ergaleia

