Η µέθοδος οφθαλµικής ιχνηλάτησης R.A.D.A.R.
µπορεί να βοηθήσει στα εξής:

Oι µαθησιακές δυσκολίες αφορούν ένα σηµαντικό ποσοστό των µαθητών

• Αξιολόγηση αναγνωστικής επάρκειας

λειτουργία της ανάγνωσης, όπως αυτή καταγράφεται µέσω της οπτικής διαδροµής,

• ∆ιάγνωση µαθησιακών δυσκολιών

µας δίνει σηµαντικές πληροφορίες για το πως προσέγγισε και επεξεργάστηκε

• Λεπτοµερή ανάλυση της αναγνωστικής διαδικασίας

το κείµενο ο αναγνώστης.

κάθε εκπαιδευτικής βαθµίδας. Ως επί το πλείστον εµφανίζονται ως δυσκολίες
στην ανάγνωση καθώς και στο γραπτό λόγο. Η πολύπλοκη εγκεφαλική
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• Εντοπισµό δυσκολιών στην ανάγνωση, σε επίπεδο συλλαβής
• Εντοπισµό δυσκολιών στην αποκωδικοποίηση κειµένων

Η διεπιστηµονική οµάδα των ειδικών ιατρών
και επιστηµόνων µας, θα διενεργήσει
µια πλήρη αξιολόγηση, η οποία περιλαµβάνει
τα ακόλουθα:

AΝΑΓΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ

• Οφθαλµολογικό έλεγχο
• Οπτοµετρικό έλεγχο
• Ακοολογικό έλεγχο
• Παιδοψυχιατρική αξιολόγηση
• Αξιολόγηση ειδικής αγωγής
• Μέθοδο οφθαλµικής ιχνηλάτησης R.A.D.A.R.

Ο ∆ίσκος της Φαιστού.

1908: ανακαλύφθηκε από τον αρχαιολόγο Luigi Pernier
2016: η ανάγνωσή του δεν έχει γίνει ακόµα...
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Μ ο ν ά δ α Η µ ε ρ ή σ ι α ς Ν ο σ η λ ε ί α ς ( Μ . Η . Ν. )

Email: info@emmetropia.gr
www.emmetropia.gr

www.emmetrolexia.gr

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Η ανάγνωση αποτελεί µια πολύπλοκη γνωστική (αγγλ. cognitive) διαδικασία αποκωδικοποίησης συµβόλων µε σκοπό την εξαγωγή νοήµατος (αναγνωστική κατανόηση).
Είναι η εξοικείωση µε βασικές γνωστικές λειτουργίες στο βαθµό που να γίνονται
αυτόµατα, και εποµένως η προσοχή να είναι στραµµένη στην ανάλυση του νοήµατος.
Είναι ένα µέσο «κατάκτησης» της γλώσσας, της επικοινωνίας και της ανταλλαγής
πληροφοριών και ιδεών το οποίο απαιτεί συνεχή εξάσκηση, ανάπτυξη και τελειοποίηση.
Όπως όλα τα στοιχεία της γλώσσας, η ανάγνωση αποτελεί µια αλληλεπίδραση µεταξύ
του κειµένου και του αναγνώστη. Εξαρτάται δηλαδή τόσο από την πρότερη γνώση,
τις εµπειρίες και τη συµπεριφορά του αναγνώστη όσο και από το κοινωνικό
και πολιτισµικό περιβάλλον της ίδιας της γλώσσας.

Oπτικό µονοπάτι

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας χαρακτηρίζει την αναπτυξιακή δυσλεξία ως µια
ειδική διαταραχή της ανάγνωσης. Σύµφωνα µε το ICD- 10 (∆ιεθνής Ταξινόµηση
Νοσηµάτων, εκδ.10), η αναπτυξιακή δυσλεξία (ή αλλιώς ειδική διαταραχή ανάγνωσης)
είναι µια µαθησιακή δυσλειτουργία που εκδηλώνεται ως δυσκολία στην αποκωδικοποίηση και κατανόηση κειµένου.
Η δυσλεξία δεν πρέπει να συγχέεται µε άλλες
µαθησιακές δυσλειτουργίες οι οποίες προκύπτουν
από αδυναµίες στην όραση και στην ακοή, από
χαµηλή νοηµοσύνη ή από ελλιπή εκπαίδευση.
Υπολογίζεται ότι τα άτοµα µε δυσλεξία είναι το
5-17% (Shaywitz et al. 1994) του πληθυσµού.
Ο αριθµός αυτός δεν έχει αυξηθεί µε την πάροδο
∆ιαφορές στο οπτικό µονοπάτι κατά την
του χρόνου, απλά τώρα αφενός έχουµε τα εργαλεία ανάγνωση κειµένου µεταξύ φυσιολογικού
να διαγιγνώσκουµε πιο εύκολα τις µαθ. δυσκολίες
αναγνώστη (πάνω εικόνα) και αναγνώστη
µε δυσλεξία (κάτω εικόνα).
και αφετέρου οι γονείς σήµερα ψάχνουν περισσότερο τις αιτίες των µαθ. προβληµάτων των παιδιών τους.

Μια αποτίµηση ανάγνωσης µέσω του R.A.D.A.R. παρέχει υψηλής
ακρίβειας και µεγάλης ταχύτητας µετρήσεις και στατιστικά µέσω
ειδικού λογισµικού που ονοµάζεται Emmetrolexia, το οποία δίνει
στους ειδικούς τη δυνατότητα:
• να έχουν την επιστηµονική παρατήρηση της ανάγνωσης σε πραγµατικό χρόνο,

µε φυσιολογικό τρόπο και χωρίς καµία ανθρώπινη παρέµβαση
• να διαγνώσουν το πρόβληµα αρχικά, καθώς και να εντοπίσουν τα ποιοτικά στοιχεία
του κειµένου που προκαλούν τη µεγαλύτερη δυσκολία (µέγεθος λέξεων, δίφθογγοι
κλπ.) τα οποία µπορεί να διαφέρουν ανά περίπτωση
• να αποτυπώνουν και να αξιολογούν το βαθµό βελτίωσης και προόδου
ενός ατόµου πριν και µετά τη θεραπεία
Η µέθοδος R.A.D.A.R. παρέχει επίσης τη δυνατότητα στον ειδικό να εξετάσει
την αναγνωστική ικανότητα µε διάφορες παραµετροποιήσεις και σενάρια,
όπως σιωπηλή ή φωναχτή ανάγνωση, αναζήτηση πληροφορίας σε κείµενο κλπ.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ R.A.D.A.R.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο R.A.D.A.R.

Σκοπός της οµάδας µας είναι να µπορούµε να αξιολογήσουµε ταχύτατα και αξιόπιστα

αντίληψη και τις κινήσεις του µατιού προκειµένου να κατανοήσουµε την αναγνωστική

Με την ακριβή παρατήρηση των κινήσεων του µατιού, η µέθοδος Rapid Assessment for

λειτουργίας µέσω κειµένου, βοηθά στην πρόβλεψη των µελλοντικών δυσχερειών

διαδικασία. Ένας φυσιολογικός αναγνώστης µετακινεί τα µάτια του καθώς διαβάζει κάθε

Diﬃculties & Abnormalities in Reading (R.A.D.A.R.) προσδιορίζει µε ακρίβεια τις εστιάσεις

έξυπνων µαθητών οι οποίοι µπορεί να έχουν ένα πολύ ειδικό γνωστικό µονοπάτι.

τέταρτο του δευτερολέπτου (κατά µέσο όρο). Για όσο διάστηµα το βλέµµα είναι προση-

και τις σακκαδικές κινήσεις που πραγµατοποιεί ο χρήστης κατά την οπτική επεξεργασία

λωµένο, η πληροφορία αντλείται από το κείµενο και επεξεργάζεται από τον εγκέφαλο.

του κειµένου. Σχηµατίζεται έτσι το οπτικό µονοπάτι, που περιέχει

Η αξιολόγηση µε τη µέθοδο R.A.D.A.R. γίνεται σε 2 στάδια:

Ο µέσος χρόνος εστίασης, δηλαδή προσήλωσης του βλέµµατος σε ένα σηµείο, είναι

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, από το οποίο µπορούµε

250-300χιλ. του δευτερολέπτου και η µέση απόσταση που διανύει το µάτι µεταξύ δύο

i. Με µια πρωτοποριακή συσκευή που ανιχνεύει τον τρόπο ανάγνωσης του παιδιού

να εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα.

εστιάσεων (σακκαδικό διάστηµα) είναι 7-9 χαρακτήρες. Οι κινήσεις προς τα πίσω(αγγλ.

µε τρόπο έγκυρο και ασφαλή. Η συσκευή αυτή είναι αποτέλεσµα 10χρονης έρευνας

Συγκεντρώνοντας όλες αυτές τις πληροφορίες,

regressions) αποτελούν περίπου το 10-15% του ολικού χρόνου για ένα φυσιολογικό

και κλινικής εµπειρίας της Εµµετρωπίας και της Optotech, και καλύπτεται

µπορούµε να αποφανθούµε µε ακρίβεια και

αναγνώστη. Πρόσφατα, οι ερευνητές

από εθνικές και διεθνείς πατέντες.

αντικειµενικότητα σε ποια σηµεία του κειµένου

άρχισαν να µελετούν το οπτικό

ο αναγνώστης παρουσίασε κάποια δυσκολία

µονοπάτι ως µια ακριβή αποτύπωση

καθώς και ποιά τα προσπέρασε εντελώς.

Η ανάγνωση αποτελεί µια εντατική διεργασία στην οποία το µάτι µετακινείται γρήγορα
για την αφοµοίωση του κειµένου. Είναι απαραίτητο λοιπόν να µελετήσουµε την οπτική

της γνωστικής επεξεργασίας κατά
την ανάγνωση.

την αναγνωστική ικανότητα ενός παιδιού µέσω ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών. Το R.A.D.A.R., ως εργαλείο διάγνωσης και ελέγχου προόδου της αναγνωστικής

ii. Με µια οµάδα υποστήριξης ειδικών ιατρών και επιστηµόνων που αποτιµά
το επίπεδο επάρκειας της ανάγνωσης του παιδιού.
Η παραπάνω αξιολόγηση µπορεί να εντοπίσει µε ακρίβεια και αντικειµενικότητα
εάν το παιδί δυσκολεύεται κατά την ανάγνωση και σε ποια σηµεία, µε ακρίβεια
συλλαβής. Πρόκειται για µια πλήρη µαθησιακή αξιολόγηση της αναγνωστικής
επάρκειας του παιδιού σας µε µια εντελώς καινούργια µεθοδολογία.
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