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Πορεία παρουσίασης

• Τι είναι το  Λάμδα;
• Ποιος το κατασκεύασε;
• Είναι σταθμισμένο;
• Σε ποιες ηλικίες 

απευθύνεται;
• Απαιτήσεις συστήματος 
• Πόσο διαρκεί η εξέταση;
• Μπορούμε να διακόψουμε 

τη δοκιμασία «στη μέση»;
• Που μπορώ να βρω το λ;

• Το λ στην εκπαίδευση

• Τομείς δεξιοτήτων 
που αξιολογούνται

• Ανάλυση 
δεδομένων

• Ερμηνεία 
αποτελέσματος

• Παρουσίαση 
περιπτώσεων

• Πως αξιοποιώ 
το αποτέλεσμα 

Παπαδόπουλος Χρήστος

Κοουτράκη Ευπραξία Παπαδόπουλος Χρήστος - Κουτράκη Ευπραξία





Τι είναι το λάμδα

• Είναι ένα Τεστ αυτοματοποιημένης ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών στο λόγο
(γραπτό και προφορικό). 

«Αυτοματοποιημένη» σημαίνει ότι η διαδικασία δεν απαιτεί από το προσωπικό που 
αξιοποιεί το λογισμικό καμία παρέμβαση, διότι το λογισμικό ελέγχεται πλήρως από τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, τόσο για τη χορήγηση των δοκιμασιών (ασκήσεων) στους 
μαθητές όσο και για την έκδοση των αποτελεσμάτων. 

«Ανίχνευση» σημαίνει ότι δεν γίνεται πλήρης κλινική εκτίμηση ή διάγνωση, παρά μόνο 
μια σκιαγράφηση των τομέων ιδιαίτερης αδυναμίας των μαθητών, ώστε να μπορούν 

να εντοπιστούν όσα παιδιά πιθανώς χρειάζονται πληρέστερη αξιολόγηση και ενδεχομένως 
ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη. 

Χρήστος Σκαλούμπακας, Αθανάσιος Πρωτόπαπας (Οδηγός Εξεταστή Σελ. 6)



Τι είναι το λάμδα

Το Λάμδα έγινε στο πλαίσιο του έργου:
«Κατασκευή και στάθμιση 12 διερευνητικών-ανιχνευτικών εργαλείων των 

μαθησιακών δυσκολιών»,

με ανάδοχο το Πανεπιστήμιο Πατρών

(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Ενέργεια 1.1.3 "ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ 

ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ")

και δόθηκαν στη δημοσιότητα το 2008.



Τα 12 ανιχνευτικά εργαλεία είναι:
• Εργαλείο 1ο:   Ανίχνευση και διερεύνηση των αναγνωστικών δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α’ & Β’ Δημοτικού (Πόρποδας, 2007).

• Εργαλείο 2ο:   Διερεύνηση των δυσκολιών στη γραπτή έκφραση των μαθητών Γ’ – ΣΤ’ Δημοτικού (Οικονόμου, κ.ά., 2007α).

• Εργαλείο 3ο:   Ανίχνευση διαταραχών λόγου και ομιλίας, μέσω του αφηγηματικού λόγου, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (Παντελιάδου & Αντωνίου, 
2007α).

• Εργαλείο 4ο:   Ανίχνευση και διερεύνηση διαταραχών μνήμης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό σχολείο (Μπεζεβέγκης, Οικονόμου, Μυλωνάς, 2007). 

• Εργαλείο 5ο:   Ανίχνευση και διερεύνηση διαταραχών της διαδικασίας της μάθησης και της κατηγοριοποίησης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό 
σχολείο (Οικονόμου, κ.ά., 2007β).

• Εργαλείο 6ο:   Ανίχνευση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας (Χατζηχρήστου, κ.ά., 2007).

• Εργαλείο 7ο:   Αναγνώριση μαθησιακών δυσκολιών στην τάξη για μαθητές 8-15 ετών (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2007β).

• Εργαλείο 8ο:   Εντοπισμός αναγνωστικών λαθών σε μαθητές 8-15 ετών, (Παντελιάδου & Σιδερίδης, 2007).

• Εργαλείο 9ο:   Ανίχνευση και αξιολόγηση εκτελεστικών λειτουργιών στο Δημοτικό σχολείο (Σίμος, Μουζάκης & Σιδερίδης, 2007α).

• Εργαλείο 10ο: Ανίχνευση και αξιολόγηση δοκιμασιών για την αξιολόγηση της λειτουργίας της προσοχής και της συγκέντρωσης στο Δημοτικό σχολείο 
(Σίμος, Μουζάκης & Σιδερίδης, 2007β).

• Εργαλείο 11ο: Αυτοματοποιημένη διερεύνηση (με την ανάπτυξη ειδικού λογισμικού) ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στην παραγωγή και πρόσληψη 
γραπτού και προφορικού λόγου για μαθητές Β’- Δ’ Δημοτικού (Σκαλούμπακας & Πρωτόπαπας, 2007α).

• Εργαλείο 12ο: Αυτοματοποιημένη διερεύνηση (με ανάπτυξη ειδικού λογισμικού) των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στην παραγωγή, επεξεργασία και 
πρόσληψη γραπτού και προφορικού λόγου για μαθητές Ε’ Δημοτικού - Β’ Γυμνασίου (Σκαλούμπακας & Πρωτόπαπας, 2007β)
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ



Ποιος το κατασκεύασε;

• Κατασκευάστηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) που επελέγη μετά 
από διεθνή δημόσιο διαγωνισμό

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) έχει αναπτύξει από το 1999 ερευνητικές δραστηριότητες 
με στόχο την κατασκευή λογισμικού που θα εντοπίζει μαθητές με πιθανές ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες στο γραπτό λόγο, χωρίς επίβλεψη ή παρέμβαση και χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένου 
προσωπικού.

Προϊόντα αυτών των δραστηριοτήτων αποτελούν το λογισμικό εΜαΔύς, το οποίο στοχεύει στον 
εντοπισμό μαθητών Α΄ Γυμνασίου με πιθανές μαθησιακές δυσκολίες, ενώ το μεταγενέστερο λογισμικό 

ΒΛΕΜΑ εστιάζει στις τάξεις Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού.



Η στάθμιση του Λάμδα

• Η στάθμιση του ΛΑΜΔΑ έγινε σε πληθυσμό 1322 μαθητών και μαθητριών.

Η επιλογή των σχολείων έγινε με γνώμονα την αντιπροσωπευτικότητα
ως προς τη διάκριση σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001. 



Η στάθμιση του Λάμδα



Το ΛΑΜΔΑ χρησιμοποιείται από παιδιά Β′ Δημοτικού (μετά από την 1η Ιανουαρίου) 
μέχρι και Β′ Γυμνασίου.

Η μορφή και το περιεχόμενο των ασκήσεων διαφοροποιούνται ανάλογα με την 
ηλικία ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον των παιδιών και να εξασφαλίζεται η 
εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Για ποιες ηλικίες είναι κατάλληλο το ΛΑΜΔΑ; 



Ο αποκλεισμός της Α′ Δημοτικού
(και του 1ου τριμήνου της Β′ Δημοτικού) οφείλεται:

Στην Α′ Δημοτικού πολλά παιδιά δεν έχουν ακόμα κατακτήσει την αναγνωστική 
δεξιότητα επαρκώς ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν αξιόπιστα τόσο στην ίδια 
την ανάγνωση όσο και σε άλλες δεξιότητες για τις οποίες απαιτείται ανάγνωση.

Η αντοχή, προσοχή, συνεργασία, πειθαρχία των παιδιών της Α′ Δημοτικού είναι
ακόμη σχετικά χαμηλό επίπεδο και παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, 
υπονομεύοντας έτσι την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των μετρήσεων. 

Παρ’ όλη την αυξανόμενη εξοικείωση των παιδιών με τους ηλεκτρ. υπολογιστές,
είναι πιθανό ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών να μην έχει χρησιμοποιήσει 
ακόμα υπολογιστή.  

Η διαχρονική σταθερότητα των μετρήσεων προφορικού & ιδιαίτερα γραπτού λόγου, 
όπως παρουσιάζεται στη διεθνή βιβλιογραφία σε παρόμοια τεστ, είναι χαμηλή
στην Α′ Δημοτικού & αρχίζει να γίνεται αξιόπιστη από τα μέσα της Β′ Δημοτικού.



Το ΛΑΜΔΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο το χρόνο, 
ακόμα και το καλοκαίρι.*
-Επειδή σταθμίστηκε στο τέλος σχολικής χρονιάς, τα πιο αξιόπιστα 

αποτελέσματα αναμένονται γύρω στο τέλος της σχολικής χρονιάς 
(Απρίλιο–Ιούνιο). 
-Καλά αποτελέσματα αναμένονται και το καλοκαίρι ή στην αρχή 
της σχολικής χρονιάς (Σεπτέμβριο), λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
περίπτωση αυτή οι επιδόσεις συγκρίνονται με εκείνες των 
μαθητών της προηγούμενης τάξης

Πότε μπορεί ένας μαθητής 
να χρησιμοποιήσει το ΛΑΜΔΑ;

* Τ ο λ χρησιμοποιεί για τον προσδιορισμό του χρόνου: 
α) την τάξη την οποία εμείς εισάγουμε
β) Το ρολόι του υπολογιστή



Για το ΛΑΜΔΑ, η «σχολική χρονιά» είναι διάστημα δώδεκα μηνών, το 
οποίο αρχίζει την 1η Αυγούστου (ημερομηνία αλλαγής σχολικής χρονιάς).

Έτσι, για μαθητές που εγγράφονται στο ΛΑΜΔΑ:
*τον Ιούλιο θα πρέπει να δίνεται η τάξη που μόλις τελείωσαν, 

ενώ για μαθητές που εγγράφονται 
**τον Αύγουστο θα πρέπει να δίνεται η τάξη που θα αρχίσουν. 

Τι σημαίνει «σχολική χρονιά» για το ΛΑΜΔΑ; 



Τεχνικές απαιτήσεις του λογισμικού
(σύμφωνα με τον κατασκευαστή) 

• Το ΛΑΜΔΑ λειτουργεί σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows

(98, 98SE, ME, 2000, XP, Vista).

Έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε παλαιά και καινούρια μηχανήματα, έτους κατασκευής από 1998 
μέχρι 2007 

• Οι απολύτως ελάχιστες απαιτήσεις σε υλικό για να μπορεί να εκτελεστεί στοιχειωδώς το 
λογισμικό είναι επεξεργαστής Pentium III σε συχνότητα λειτουργίας 500 MHz, 128 MB μνήμη 
RAM, 100 MB ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο, κάρτα γραφικών 8 bit (256 χρώματα) και 
κάρτα ήχου με έξοδο για ακουστικά. 

Πρόσφατα δοκιμάστηκε με επιτυχία σε υπολογιστές με:
WINDOWS 7  & WINDOWS 10

(Νοέμβριος 2019)



Χρόνοι ολοκλήρωσης των ασκήσεων του ΛΑΜΔΑ* (σε λεπτά: δευτερόλεπτα) 
από το 50%, 90% και 95% των μαθητών του δείγματος στάθμισης. 

Διάρκεια δοκιμασιών 

*συμπεριλαμβάνονται οι οδηγίες αλλά όχι τυχόν διαλείμματα ή καθυστέρηση μεταξύ διαδοχικών ασκήσεων



Για να διακόψουμε μεταξύ δύο ασκήσεων, αντί για κλικ στο «Συνέχεια», 
εντοπίστε το κουτάκι με την παύλα στην κάτω αριστερή γωνία της 
ενδιάμεσης οθόνης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl +κλικ με το ποντίκι 
πάνω στο κουτάκι αυτό. Το ΛΑΜΔΑ θα κλείσει αμέσως χωρίς επιβεβαίωση. 

Μπορούμε να διακόψουμε τη δοκιμασία «στη μέση»;



Αν είναι απολύτως αναγκαίο να διακόψετε την εκτέλεση 
του λογισμικού στη μέση μιας άσκησης, χρησιμοποιήστε το 
συνδυασμό πλήκτρων Alt + F4 στο πληκτρολόγιο. 

Μπορούμε να διακόψουμε τη δοκιμασία «στη μέση»;

Το ενδεχόμενο αυτό πρέπει να αποφεύγεται διότι η ημιτελής άσκηση επαναλαμβάνεται από την αρχή και 
μειώνεται η αξιοπιστία της αντίστοιχης επίδοσης. 
Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 



Πού μπορώ να βρω το Λάμδα;



Πού μπορώ να βρω το Λάμδα;



Πού μπορώ να βρω το Λάμδα;



Πού μπορώ να βρω το Λάμδα;





Παρουσίαση του Λάμδα: 

α) Β΄- Δ΄  Δημοτικού    
“Μια βόλτα στο δάσος”

β) Ε΄ Δημοτικού – Β΄ Γυμνασίου 
“Οι περιπέτειες του  Κύκλωπα Περίφημου”.



Λάμδα: 2 Λογισμικά

1.  Β’ – Δ’ Τάξη 2. Ε’ – Β’ Γυμνασίου

Εξετάζονται  8  πεδία











Τα πεδία που αξιολογεί, 
& οι επιμέρους δοκιμασίες:

Μορφοσύνταξη
α. Συμπλήρωση προτάσεων
β. Αναλογίες

Αναγνώριση ερεθισμάτων
α. Αναγνώριση εικόνας      
β. Αναγνώριση λέξεων

Ορθογραφία
α. Ιστορική ορθογραφία
β. Γραμματική ορθογραφία

Κατανόηση κειμένων
α. Προφορική κατανόηση
β. Γραπτή κατανόηση
γ. Μελέτη γραπτού κειμένου

Αντίληψη χαρακτηριστικών μουσικής 
Αναπαραγωγή ρυθμών†

Μη λεκτική νοητική ικανότητα
α. Οπτικές αλληλουχίες†
β. Συμπλήρωση σχημάτων

Μνήμη εργασίας (πρωτογενής μνήμη)
Εύρος γραμμάτων

Λεξιλόγιο
α. Επιλογή εικόνας
β. Ορισμός λέξεων‡

† Μόνο για τα μικρότερα παιδιά (Β′–Δ′ Δημοτικού)                                   ‡ Μόνο για τα μεγαλύτερα παιδιά (Ε′ Δημοτικού–Β′ Γυμνασίου)



Πεδία που δεν αξιολογεί:

• Γραπτός Λόγος           : Ελεύθερο κείμενο ή Ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής

• Ορθογραφία : Φωνητικά Λάθη

• Προφορικός Λόγος            : Ελεύθερη Συνέντευξη ή Αφηγηματικό Λόγο που 
βασίζεται πάνω σε εικόνες  ή ερωτήσεις κατανόησης

• Μαθηματικά            2 : Ασκήσεις με αριθμούς – Προβλήματα
• x







Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης των ασκήσεων του λογισμικού είναι διαθέσιμα μέσα 
από τον κεντρικό πίνακα των μαθητών. 

Ανάλυση δεδομένων – Ερμηνεία αποτελέσματος





Αναλογική εκατοστιαία κλίμακα

Εκατοστιαία κλίμακα ΛΑΜΔΑ

«Τα διαστήματα που καλύπτουν οι 4 ζώνες είναι άνισα, αντανακλώντας το βαθμό ανησυχίας 
που αντιστοιχεί σε καθεμιά».*

*Χρήστος Σκαλούμπακας, Αθανάσιος Πρωτόπαπας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (Σελ. 41)

Ανάλυση δεδομένων – Ερμηνεία αποτελέσματος



Στο διάγραμμα ακρίβειας 
παρουσιάζονται οι επιδόσεις
αναφορικά με τον αριθμό 
των σωστών απαντήσεων
που έδωσε ο μαθητής.

Ανάλυση δεδομένων – Ερμηνεία αποτελέσματος



Στο διάγραμμα της ταχύτητας 
παρουσιάζονται οι επιδόσεις 
αναφορικά με το χρόνο που
χρειάστηκε ο μαθητής για να
δώσει τις σωστές απαντήσεις.

Ανάλυση δεδομένων – Ερμηνεία αποτελέσματος

• Ο υπολογισμός της ταχύτητας δεν περιλαμβάνει τις λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών,
ώστε να δείχνει πιο καθαρά το ενδεχόμενο αναντιστοιχίας μεταξύ ακρίβειας και ταχύτητας.

• Αν όλες οι απαντήσεις σε μια άσκηση είναι λάθος τότε δεν μπορεί να υπολογιστεί επίδοση ταχύτητας.



Ανάλυση δεδομένων – Ερμηνεία αποτελέσματος

Τι σημαίνουν 
οι γκρι ζώνες ;

Σημαίνουν πως:
1. Η δοκιμασία δεν προβλέπεται για την ηλικία του
2. Δεν υπολογίζεται ο χρόνος στη συγκεκριμένη δοκιμασία
3. Όλες οι απαντήσεις είναι λάθος στη συγκεκριμένη δοκιμασία

1
1
2



Επιδόσεις στην κόκκινη ζώνη υποδεικνύουν πιθανή αδυναμία του παιδιού στα αντίστοιχα 
πεδία δεξιοτήτων. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων επιδόσεων στην κόκκινη ζώνη θα 

πρέπει το παιδί να παραπεμφθεί για λεπτομερειακή αξιολόγηση από ειδικό. 

Επίσης, πολλαπλές επιδόσεις στην κίτρινη ζώνη ενδεχομένως να αποτελούν σημάδι μέτριας 
μαθησιακής δυσκολίας. Και στην περίπτωση αυτή συνιστάται η εξέταση του παιδιού από 

κάποιον ειδικό. Επιδόσεις στις πράσινες ζώνες βρίσκονται στο ανώτερο 75% αναφορικά με το 
δείγμα στάθμισης και κατά κανόνα δεν εμπνέουν ανησυχία. 

Παρουσίαση και ερμηνεία αποτελεσμάτων 



Περίπτωση 1: Μαθητής Δ΄ Δημοτικού 

Μελέτη περιπτώσεων

Στο προφίλ ακρίβειας 
παρατηρούμε σοβαρή 
δυσκολία στην ορθογραφία
και μικρότερες δυσκολίες 
στην αναγνώριση λέξεων 
και τις λεκτικές αναλογίες. 

Όσον αφορά στο χρόνο, 
διακρίνουμε ιδιαίτερα 
αργή εκτέλεση όλων των 
δοκιμασιών που απαιτούν 
ανάγνωση (για την επιλογή 
της σωστής απάντησης). 



Περίπτωση 1: Μαθητής Δ΄ Δημοτικού 

Μελέτη περιπτώσεων

Για παιδί μικρής ή μεσαίας τάξης 
του δημοτικού, το προφίλ αυτό είναι 
συμβατό με ειδικές δυσκολίες στο 
γραπτό λόγο (που δεν οφείλονται σε 
χαμηλό νοητικό δυναμικό).

Η αργή αναγνώριση λέξεων έχει ως αποτέλεσμα 
μεγάλη καθυστέρηση στην ανάγνωση 
κειμένων για κατανόηση, παράλληλα 
με αρκετές δυσκολίες στην ορθογραφία. 
Όταν οι δυσκολίες στην ανάγνωση και την 
ορθογραφία είναι τόσο έντονες είναι 
αναμενόμενο να συνοδεύονται
από ελλιπή ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στο 

μορφοσυντακτικό πεδίο.



Περίπτωση 2: Μαθήτρια Γ′ Δημοτικού 

Μελέτη περιπτώσεων

Παρατηρούμε μέτριες 
δυσκολίες στην αναγνώριση 
ερεθισμάτων, την ιστορική 
ορθογραφία και τη 
συμπλήρωση προτάσεων. 

Στο διάγραμμα ταχύτητας 
φαίνεται σημαντική 
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση 
όλων των δοκιμασιών (5 
δοκιμασίες στην κόκκινη ζώνη 
και 7 δοκιμασίες στην κίτρινη 
ζώνη).



Περίπτωση 2: Μαθήτρια Γ′ Δημοτικού 

Μελέτη περιπτώσεων

Οι επιδόσεις(ακρίβεια) στη 
μνήμη εργασίας και τους μη 
λεκτικούς συλλογισμούς δεν 
υποδεικνύουν κάποια γενική 
μαθησιακή δυσκολία.   



Περίπτωση 2: Μαθήτρια Γ′ Δημοτικού 

Μελέτη περιπτώσεων

Ο συνδυασμός αυτών των 
ευρημάτων μπορεί να 
ερμηνευθεί με την υπόθεση 
σχετικά ήπιων αλλά σαφώς 
υπαρκτών δυσκολιών, 
δεδομένου ότι η μαθήτρια 
χρειάζεται πολύ χρόνο για να 
εκτελέσει τις ασκήσεις, ειδικά 
όταν απαιτείται ανάγνωση, 
δεν υστερεί όμως ως προς την 
ακρίβεια των απαντήσεών της. 



• Το προφίλ επίδοσης κάθε μαθητή αναδεικνύει τους τομείς πιθανών 
αδυναμιών, και μπορεί να αποτελέσει, σημεία εκκίνησης ενός προγράμματος 
μαθησιακής παρέμβασης(στόχων προγράμματος).

• Συνυπολογίζει τ’ αποτελέσματα του λ και τα συγκρίνει με τα υπόλοιπα 
δεδομένα(πληροφορίες δασκάλας τμήματος, γενική παρουσία του μαθητή στην 
τάξη, γραπτά μαθητή, άτυπα τεστ αξιολόγησης, παρεμβάσεις στην τάξη κ.λ.π.) 
στην κατάρτιση του τριμηνιαίου προγράμματος της ΕΔΕΑΥ.

• «Συζητά με τους γονείς των παιδιών που παρουσιάζουν αδυναμίες και τα 
παραπέμπει για αξιολόγηση» στο ΚΕΣΥ. Αποστέλλει τ’ αποτελέσματα του λ
στο ΚΕΣΥ μαζί με το Τ.Π.Π. και το υπόλοιπο υλικό.

Τι κάνει ο εκπαιδευτικός 
με τα αποτελέσματα του ΛΑΜΔΑ; 

Σε ατομικό επίπεδο



• Η μαζική εφαρμογή της αυτοματοποιημένης ανίχνευσης σε ένα
σχολικό τμήμα, μια ολόκληρη τάξη ή μια εκπαιδευτική μονάδα.

επιτρέπει τη στιγμιαία αποτύπωση του μαθησιακού δυναμικού του
συνόλου, καθώς και την υλοποίηση επιμέρους κριτηρίων εντοπισμού
των συγκριτικά χαμηλότερων επιδόσεων σε σχέση με τη συγκεκριμένη
ομάδα αναφοράς.
• Η αποστολή των στοιχείων μπορεί να βοηθήσει στη χάραξη πιο

δίκαιης και αποτελεσματικής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Τι κάνει ο εκπαιδευτικός 
με τα αποτελέσματα του ΛΑΜΔΑ; 

Σε ομαδικό επίπεδο



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ





Μελέτη περιπτώσεων

«…ακόμα και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό λόγο, άρα με 
αδύναμες ορθογραφικές αναπαραστάσεις, είναι δυνατό να επιτυγχάνουν 
ορθογραφημένη γραφή (με μεγάλη δυσκολία και καθυστέρηση) όταν δεν 
βρίσκονται υπό καθεστώς χρονικής πίεσης. 

Για το λόγο αυτό η ακρίβεια στις δοκιμασίες ορθογραφίας δεν είναι 
αλάνθαστη ένδειξη ορθογραφικής επάρκειας. Το προφίλ ταχύτητας δίνει 
σημαντικές πληροφορίες για την ορθογραφική αποδοτικότητα των μαθητών, 
καθώς και για τη στρατηγική προσέγγισης των δοκιμασιών». 

Χρήστος Σκαλούμπακας
Αθανάσιος Πρωτόπαπας ( ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ Σελ. 28)



Κάνει το Λάμδα διάγνωση;

Μια διάγνωση απαιτεί λήψη ιστορικού, πολύωρη εξέταση σε ευρύ φάσμα
δεξιοτήτων με κατάλληλα εργαλεία υπό την επίβλεψη ειδικού, συνυπολογισμό
συναισθηματικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και άλλων παραγόντων,
αποκλεισμό αισθητηριακών, νευρολογικών και ψυχιατρικών προβλημάτων,
καθώς και κλινική παρατήρηση και αξιολόγηση από τον ειδικό.

Συνεπώς, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή,
και μάλιστα μέσα σε διάστημα μιας σχολικής ώρας.

Το περισσότερο που μπορεί να γίνει, εφόσον το λογισμικό είναι έγκυρο και
αξιόπιστο, είναι να δοθεί μια χρήσιμη ένδειξη όσον αφορά σε πιθανούς τομείς
αδυναμιών.



Το ΛΑΜΔΑ θα εντοπίσει τους μαθητές που πιθανώς έχουν μαθησιακά προβλήματα, γενικά ή 
ειδικά, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι μαθητές με δυσλεξία. 

Κάτι πιο εξειδικευμένο θα ισοδυναμούσε με διάγνωση και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει για τους λόγους 
που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επιπλέον, το «προφίλ» της δυσλεξίας δεν είναι ομοιόμορφο για όλους τους 
μαθητές αλλά παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. 

Για παράδειγμα:
ένα παιδί που δυσκολεύεται στην ανάγνωση μπορεί να εγκαταλείπει νωρίς την προσπάθεια στο ΛΑΜΔΑ, 

κάνοντας πολλά λάθη.
Ένα άλλο παιδί μπορεί να επιμένει, με πολλή υπομονή, και να κάνει ελάχιστα ή καθόλου λάθη, αλλά με 

μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των ασκήσεων.

Τα «προφίλ» των επιδόσεων των δύο αυτών παιδιών θα είναι εντελώς διαφορετικά, ακόμα και αν και τα δύο 
παιδιά τελικά διαγνωστούν με δυσλεξία από ειδικό. 

Μπορεί το ΛΑΜΔΑ να εντοπίσει 
τους μαθητές με δυσλεξία; 



Εννοιολογική ταξινόμηση των μαθ. δυσκολιών
(διακρίνοντας τρεις βασικούς τύπους διακριτής αιτιολογίας, 

με πιθανές διαγνωστικές αλληλοεπικαλύψεις)
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