RAVEN’S
PROGRESSIVE
MATRICES

Το τεστ ευφυΐας Raven's Progressive Matrices (Τεστ Προοδευτικών Πινάκων
Raven) είναι ένα σύνολο μη λεκτικών δοκιμών που συνήθως χρησιμοποιούνται
σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Είναι η πιο συνηθισμένη και δημοφιλής δοκιμή
που χορηγείται σε άτομα από 5 ετών έως και ηλικιωμένους. Αποτελείται από
60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κατανεμημένες ανά σειρά δυσκολίας.
Το τεστ τύπου Advanced Progressive Matrices του Raven (Τεστ Προηγμένων
Προοδευτικών Πινάκων), είναι ένα ευρύτερο τεστ νοημοσύνης, που απαιτεί
ικανότητες χωροταξικής σκέψης, επαγωγικής συλλογιστικής και ακρίβειας
αντίληψης, που όλες συνεισφέρουν όσον αφορά το χωροταξικό συλλογισμό.
Το Raven’s CPM/CVS είναι από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ στην
εκπαιδευτική και κλινική πράξη διεθνώς, σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών. Η
χορήγησή του είναι σύντομη και γίνεται ατομικά.
Αποτελείται από τις Έγχρωμες Μήτρες (Colored Progressive Matrices) που
μετρούν τη μη-λεκτική ικανότητα του ατόμου να εξάγει συμπεράσματα σε
οπτικοχωρικό πλαίσιο. Και από τις Κλίμακες Λεξιλογίου (Crichton Vocabulary
Scales) που αξιολογούν τη λεκτική ικανότητα του ατόμου, η οποία σχετίζεται
με την εξοικείωση που έχει κάποιος με συγκεκριμένες έννοιες και λεκτικές
πληροφορίες. Ο συνδυασμός των δύο μας δίνει μια σφαιρικότερη εκτίμηση
της γενικής νοητικής ικανότητας.
Χρησιμοποιείται σε οργανισμούς και ιδρύματα όπου υπάρχει ανάγκη για
σύντομη εκτίμηση του γενικού νοητικού δυναμικού ενός ατόμου που χρήζει
άμεσης παρεμβατικής αντιμετώπισης. Το τεστ αποδεικνύεται πολύτιμο για τον
επαγγελματία ψυχολόγο ή ειδικό παιδαγωγό, καθώς, επίσης, για τον ερευνητή,
δίνοντάς τους τη δυνατότητα αδρής εκτίμησης της γενικής νοημοσύνης.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
WISC-III

Το Ελληνικό WISC-III είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 6-16 ετών. Η διάρκεια
χορήγησης του είναι 50-70’. Είναι η Ελληνική έκδοση της κλίμακας Wechsler
Intelligence Scale for Children (WISC-III).
Περιλαμβάνει 13 επιμέρους κλίμακες, οι οποίες αξιολογούν διάφορες
νοητικές λειτουργίες, όπως μνήμη, αφαιρετική σκέψη κλπ. Από την αθροιστική
στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων στις επιμέρους
αυτές κλίμακες εξάγεται ένας ψυχομετρικός δείκτης το Πηλίκο Γενικής
Νοημοσύνης, το οποίο εκφράζει σφαιρικώς τη νοημοσύνη του παιδιού.
Το WISC-III αξιολογεί τη νοημοσύνη μέσω της ακουστικής-γλωσσικής και της
οπτικό-κινητικής διόδου επικοινωνίας. Από την αθροιστική επεξεργασία των
αποτελεσμάτων εξάγεται ένας ενιαίος βαθμός για τη Λεκτική Νοημοσύνη και
ένας ενιαίος βαθμός για την Πρακτική Νοημοσύνη.

Asperger
Syndrome
Diagnostic Scale
(ASDS)

Κλίμακα η οποία διαχωρίζει το σύνδρομο Άσπεργκερ από τον Αυτισμό, τη
ΔΕΠ-Υ, τις μαθησιακές δυσκολίες και άλλες διαταραχές και μας βοηθάει να
τεκμηριώσουμε την ύπαρξη του Συνδρόμου Άσπεργκερ σε παιδί ή ενήλικα.
Κατάλληλο για ηλικίες 5 έως 18 ετών
Η διάρκεια συμπλήρωσής του είναι 10- 15 λεπτά
Τρόπος Χορήγησης: συμπληρώνεται από γονείς, κηδεμόνες ή δασκάλους
ένα ερωτηματολόγιο 50 ερωτήσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 5 τομείς
συμπεριφοράς: Γνωστικό, κοινωνικό, δυσκολίες προσαρμογής, ψυχοκινητικό
και γλωσσικό. Δίδεται η ίδια για αξιολόγηση της συμπεριφοράς στο σπίτι και
στο σχολείο.
Η κλίμακα είναι σταθμισμένη σε πληθυσμό από 21 πολιτείες της Αμερικής.

Detroit Test
Μαθησιακής
Επάρκειας
(DTLA)

Ψυχομετρική – διαφορική αξιολόγηση παιδιών και εφήβων με μαθησιακές
δυσκολίες (Τζουριάδου, 2008).

Το Detroit Test μαθησιακής επάρκειας χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της
μαθησιακής επάρκειας των μαθητών και βοηθάει στη δημιουργία παιδαγωγικών
παρεμβάσεων για διάφορους τύπους μαθησιακών προβλημάτων.

Πρόκειται για ένα ψυχομετρικό τεστ ειδικών ικανοτήτων του ατόμου που
αφορά τη νοητική λειτουργία και βοήθα στον εντοπισμό των δυνατοτήτων και
των αδυναμιών. Το DTLA-P:3 προορίζεται για παιδιά 4.0 έως 7.11 χρονών και
το DTLA-4 για παιδιά 8.0 έως 15.11 ετών που μπορούν να κατανοήσουν και
ανταποκριθούν στο περιεχόμενο των υποδοκιμασιών.

ΑΘΗΝΑ
ΤΕΣΤ

Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών

Το Αθηνά Τεστ αποτελεί διαγνωστική μέθοδο που εντοπίζει με ακρίβεια τις
δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως με 9
ετών (δηλαδή νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά χορηγείται
και σε μεγαλύτερα παιδιά. Σταθμίστηκε στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του
Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 και έχει σταθμιστεί
στην Ελλάδα.
Αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, οι οποίες
αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και
ψυχογλωσσικών διεργασιών.

ΜέταΦΩΝ
Τεστ

Το "ΜέταΦΩΝ τεστ" συνίσταται σε δύο διακριτά μέρη για τη συγκρότηση των
οποίων έγιναν ξεχωριστές μετρήσεις σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πληθυσμού
και οι αντίστοιχες ψυχομετρικές αναλύσεις.
Το ένα έχει διαγνωστικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3;106;6 ετών. Αναφέρεται ως "Αναπτυξιακό" και συνίσταται στην πλήρη χορήγηση
των 37 κριτηρίων αξιολόγησης του ΜέταΦΩΝ τεστ. Προσφέρει πληροφορίες
για τις βασικές αρχές σχεδιασμού ενός προγράμματος αντιμετώπισης με
στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης.
Το άλλο έχει ανιχνευτικό χαρακτήρα. Στοχεύει στον εντοπισμό παιδιών που
βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για να εκδηλώσουν ειδικές δυσκολίες στην
ανάγνωση και στη γραφή. Η χρήση αυτή συνιστά τη βραχεία μορφή του
ΜέταΦΩΝ τεστ, με τη χορήγηση 15 κριτηρίων αξιολόγησης. Τα ψυχομετρικά
του χαρακτηριστικά το καθιστούν αυτόνομο τεστ Ανίχνευσης Αναγνωστικής
Ετοιμότητας ως προς τη Φωνολογική Επίγνωση. Απευθύνεται σε παιδιά
ηλικίας 5;0-7;0 ετών και αναφέρεται ως "Ανιχνευτικό".

Λ-α-Τ-ω
Ψυχομετρικό
κριτήριο
γλωσσικής
επάρκειας

(Τζουριάδου, Συγκολλίτου, Αναγνωστοπούλου & Βακόλα, 2008).
Το ψυχομετρικό κριτήριο Λ-α-Τ-ω 242 Τζιβινίκου, Σ. (2015) «Μαθησιακές
Δυσκολίες-Διδακτικές Παρεμβάσεις» είναι ένα τεστ γλωσσικής επάρκειας
κατάλληλο για παιδιά και εφήβους ηλικίας 4-16 ετών, με σκοπό την εκτίμηση
επάρκειας των γλωσσολογικών στοιχείων του λόγου.
Το κριτήριο γλωσσικής επάρκειας περιλαμβάνει 17 υποδοκιμασίες
που διευθετούνται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει 10
υποδοκιμασίες για παιδιά 4-7.11 ετών, ενώ το δεύτερο 7 υποδοκιμασίες για
παιδιά ηλικίας 8-15.11 ετών.

Α΄-Τεστ

Το "Α΄-Τεστ" είναι μία δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας, που ελέγχει αν και
κατά πόσο ένα παιδί είναι έτοιμο να φοιτήσει στο σχολείο. Αφορά παιδιά του
νηπιαγωγείου, πριν την εισαγωγή τους στην Α' Δημοτικού. Δημιουργήθηκε
από την Λ. Θωμαίδου, Παιδίατρο και Αναπτυξιολόγο, και τον Σ. Μαντούδη,
Εργοθεραπευτή.
Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ατομικά ή ομαδικά. Είναι αναγνωρισμένο
από την Παιδιατρική Εταιρεία, Πανεπιστημιακές Σχολές (Ιατρική Σχολή,
Παιδαγωγικά Τμήματα, Τμήματα Επιστημών Υγείας), το Υπουργείο Παιδείας
και το Υπουργείο Υγείας.
Το “Α΄-Τεστ” είναι εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή του. Αποτελείται από
επτά (7) κλίμακες που καλύπτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για μία επιτυχή
φοίτηση και ερωτήσεις Γενικών Γνώσεων. Εκτιμά την ικανότητα του νηπίου να
ολοκληρώσει σχολικές εργασίες αδιάσπαστα και μεθοδικά, βάσει κριτηρίων
σχετικών με τη διάγνωση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ). Τέλος, η εκτίμηση της συμπεριφοράς του νηπίου,
κατά την εξέταση, εκτιμά την προσαρμοστική ικανότητά του σε καθημερινές
απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος.

ΑΝ-ΟΜΙΛΩ

Το ΑνΟμιΛο 4 δημιουργήθηκε από την ομάδα πρόληψης του Πανελλήνιου
Συλλόγου Λογοπεδικών με βάση το γαλλικό τεστ ERTL 4.
Πρόκειται για ένα αξιόπιστο μέσο, το οποίο επιτρέπει στον ειδικό να
πραγματοποιήσει έναν γρήγορο έλεγχο της ομιλίας, του λόγου, της φωνής και
της ροής της ομιλίας παιδιών ηλικίας 3,9 έως 4,6 ετών, ηλικίας που θεωρείται
ευνοϊκή για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των δυσκολιών του λόγου.
Ανιχνεύει:
•
•
•
•

Καθυστέρηση ή διαταραχή της φωνολογικής - αρθρωτικής ικανότητας   
(φωνολογία, κατάτμηση, ρυθμός)
Διαταραχή της γλωσσικής ικανότητας (λεξιλόγιο, μορφο-συντακτική
δομή, σημασιολογία, πραγματολογία)
Διαταραχή της φωνής και ρυθμού ομιλίας (τραυλισμός)
Ελλείμματα στην αισθητηριακή, αντιληπτική και μνημονική λειτουργία

ΠροΑναΓράφω

Eγχειρίδιο ασκήσεων για εκπαιδευτικούς και γονείς. Το υλικό περιλαμβάνει
ένα σύνολο εβδομήντα εννέα (79) ασκήσεων σε τρεις τομείς: στον τομέα της
ψυχοκινητικότητας, της μνήμης και της γραφο -φωνολογίας.
Το φυλλάδιο βαθμολόγησης λειτουργεί ως ένα είδος διαγράμματος προόδου
και αξιολόγησης της πορείας του παιδιού κατά το διάστημα εφαρμογής
των ασκήσεων είτε μεμονωμένα είτε στο σύνολό τους. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, αξιολογείται η επίδοση και η δυνατότητα του παιδιού ανά άσκηση
και προσδιορίζεται ο χρόνος και η διάρκεια εφαρμογής ή επανάληψης μιας
άσκησης καθώς και η κατάκτηση των βραχυπρόθεσμων κάθε φορά, στόχων
και, κατά συνέπεια, ο βαθμός ετοιμότητας του παιδιού, προκειμένου να
προχωρήσει σε μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας ασκήσεις. Μετρά την επίδοση
και έχει σαν στόχο την κατάκτηση της επαρκούς επίδοσης ανά άσκηση.

Δοκιμασία Φωνητικής &
Φωνολογικής Εξέλιξης των παιδιών
Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών
Το συγκεκριμένο τεστ ασχολείται με την αξιολόγηση του φωνολογικού
συστήματος των ελληνόφωνων παιδιών ηλικίας 2,6 έως 6,0 ετών.
Με την χορήγηση της συγκεκριμένης δοκιμασίας ο λογοθεραπευτής είναι σε
θέση:
1.
2.
3.
4.

Να καταγράψει το φωνητικό ευρετήριο του παιδιού και αν αυτό
αντιστοιχεί στην χρονολογική του ηλικία
Να αξιολογήσει την αντιθετική λειτουργία των φωνημάτων
Να αναλύσει το φωνολογικό του σύστημα
Να καταγράψει τους φωνοτακτικούς συνδυασμούς , που μπορεί να
κάνει το παιδί

Ο λογοθεραπευτής είναι σε θέση να καταγράψει στο σύστημα ενός
παιδιού τόσο τις δομικές διαδικασίες απλοποίησης (πτώση φωνήματος ή
συλλαβής, αναδιπλασιασμούς, μετάθεση ή μετακίνηση κ.α) όσο και τις
συστημικές διαδικασίες απλοποίησης (εμπροσθοποιήσεις,οπισθοποιήσεις,
στιγμικοποιήσεις, ηχηροποιήσεις, χειλικοποιήσεις κ.α)
Mε την ολοκλήρωση της δοκιμασίας και την ανάλυση των αποτελεσμάτων
ο λογοθεραπευτής είναι σε θέση να βρει χρονολογικά το στάδιο της
φωνολογικής του εξέλιξης και να το συγκρίνει με αυτό των συνομηλίκων του.
Στη χορήγηση περιλαμβάνεται και αδρή εξέταση των οργάνων φώνησηςάρθρωσης. Για αδρή εκτίμηση του φωνολογικού συστήματος του παιδιού
μπορεί να χορηγηθεί και η σύντομη μορφή της δοκιμασίας (screening).

Δοκιμασία κατανόησης λεξιλογίου
από εικόνα – ROWPVT
Receptive One word picture Vocabulary Test (ROWPVT) third edition.
Πρόκειται για ατομικά χορηγούμενη δοκιμασία η οποία αξιολογεί την ικανότητα
του ατόμου να κατανοεί ή να κατονομάζει αντικείμενα, ενέργειες και έννοιες.
Το τεστ ROWPVT δημιουργήθηκε από τον R. Brownell το 2000 και αξιολογεί τη
γλωσσική ικανότητα παιδιών από 2 ετών και 0 μηνών έως 18 ετών και 11 μηνών.

ΕΙΚΟΝΕΣ
ΔΡΑΣΗΣ

Δοκιμασία πληροφορικής και γραμματικής επάρκειας, για παιδιά ηλικίας 47 ετών. Αποτελείται από 10 έγχρωμες εικόνες, που παρουσιάζουν διάφορες
καθημερινές καταστάσεις. Κάθε παιδί εξετάζεται ατομικά.
Η παρούσα δοκιμασία εστιάζεται στην ενιαία αξιολόγηση δύο τομέων
της γλώσσας: της μορφοσύνταξης, εξετάζοντας τη γραμματική επάρκεια
των εκφερόμενων φράσεων και της πραγματολογίας, εξετάζοντας την
πληροφοριακή επάρκεια, δηλαδή τη χρήση της γλώσσας που κάνει ο
εξεταζόμενος προκειμένου να μεταδώσει πληροφορίες.
Η ολιγόλεπτη χορήγηση της δοκιμασίας καθιστά εφικτή την αξιολόγηση σε
πληθυσμούς παιδιών με αναπτυξιακά προβλήματα. Το εργαλείο αυτό είναι
χρήσιμο για την κλινική πράξη αλλά και την έρευνα σε παιδικούς πληθυσμούς
με γλωσσικά προβλήματα.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Αποτελεί την ελληνική έκδοση του Word Finding Vocabulary test (Renfrew,
1995)
Η δοκιμασία αποτελείται από 50 εικόνες που απεικονίζουν ουσιαστικά. Οι
εικόνες αυτές επιλέχθηκαν και κατατάχθηκαν σε αναπτυξιακή σειρά για
παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών. Ο έννοιες που απεικονίζονται προέρχονται
από αντικείμενα, γνωστές κατηγορίες αντικειμένων, έννοιες από παιδικά
τηλεοπτικά προγράμματα.
H έκδοση της "Δοκιμασίας εκφραστικού λεξιλογίου", δοκιμασίας
σταθμισμένης για την Ελληνική, συνοδεύεται από λεπτομερή ψυχομετρική
ανάλυση ενώ παράλληλα είναι απλή στη χρήση και σύντομη. Αποτελεί
αξιόπιστο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης, καθιστώντας εφικτή την ακριβή
μέτρηση των λεξιλογικών ικανοτήτων παιδιών ηλικίας 4-8.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Η Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης των Βογινδρούκα και
Γρηγοριάδου αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων
ατόμων με δυσκολίες στην επικοινωνία και τη γλωσσική ανάπτυξη.
Στόχος της είναι ο καθορισμός των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα
με διαταραχές επικοινωνίας και η χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων στο
σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος.
Αποτελεί εύχρηστο εργαλείο για όσους ασχολούνται με τις επικοινωνιακές και
γλωσσικές διαταραχές και με παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρές διαταραχές.

ΤΕΣΤ
ΠΡΩΙΜΗΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ
(2003)

Το Τεστ Πρώιμης ανίχνευσης δυσλεξίας απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5
ετών και έχει σταθμιστεί στην Ελλάδα. Ο χρόνος χορήγησής του είναι πολύ
σύντομος (περίπου 20΄) και χορηγείται από Νηπιαγωγούς, δασκάλους,
Ψυχολόγους, Ειδ. παιδαγωγούς,
Εργοθεραπευτές.
Μας οδηγεί στη διάγνωση ενδείξεων και τάσεων για μελλοντική εμφάνιση
δυσλεξίας, όχι όμως σε πλήρη διάγνωση- ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών
ή γενικευμένης καθυστέρησης.
Εξετάζει τη Νοητική ικανότητα και τις Δεξιότητες ανάπτυξης του παιδιού.

ΤΕΣΤ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Το Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας από την Ε. Τάφα είναι ένα
αξιόπιστο εργαλείο που βοηθά στην αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας
παιδιών των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου, με σκοπό τον εντοπισμό
εκείνων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναγνωστική τους επίδοση.
Το τεστ αφορά παιδιά ηλικίας 6 ετών και 9 μηνών έως 10 ετών και 1 μήνα.
Στόχοι του τεστ είναι η αντικειμενική μέτρηση της αναγνωστικής ικανότητας
των παιδιών των παραπάνω ηλικιών, ο εντοπισμός των παιδιών με προβλήματα
ανάγνωσης και η σύγκριση του επιπέδου της αναγνωστικής ικανότητας
μεταξύ των παιδιών της ίδιας τάξης ή μεταξύ των παιδιών δύο ή περισσοτέρων
σχολείων.

SCHOOL
READINESS
TEST (SRT)

ΤΕΣΤ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
Το Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας είναι μια δοκιμασία η οποία χορηγείται στο
τέλος της τάξης του Νηπιαγωγείου. Ο μαθητής αξιολογείται σε 7 υποκλίμακες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Αναγνώριση εικόνων
Λεξιλόγιο
Αναγνώριση γραμμάτων
Οπτική Διάκριση
Φωνολογική επίγνωση
Κατανόηση
Μαθηματικά

και προαιρετικά σε μια δοκιμασία γραφής.
Η συνολική διάρκεια χορήγησης είναι περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Επιτρέπει
στον Ειδικό παιδαγωγό που το χορηγεί, να αξιολογήσει συνολικά το μαθητή
και να έχει μια γενική εικόνα των δυνατοτήτων και των πιθανών δυσκολιών
του.

(CARS™-2)

Childhood Autism Rating Scale™, Second Edition
Βοηθάει στον προσδιορισμό των παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του
Αυτισμού. Καθορίζει τη σπουδαιότητα των συμπτωμάτων μέσα από ποιοτικές
κλίμακες, βασισμένες στην άμεση παρατήρηση.
Εφαρμόζεται από τους Ειδικούς για παιδιά από 2 ετών και άνω.
Αποτελείται από μία κλίμακα που συμπληρώνεται από τον Ειδικό που κάνει την
παρατήρηση και από ένα ερωτηματολόγιο που καλούνται να συμπληρώσουν
οι γονείς.

DTVP-3

DEVELOPMENTAL TEST OF VISUAL PERCEPTION
Δοκιμασία που χορηγείται από Εργοθεραπευτές, σε παιδιά ηλικίας 4 έως 13
ετών. Ο χρόνος χορήγησης κυμαίνεται από 30΄ έως 45΄.
Ο βασικός τομέας που εξετάζει είναι η οπτική αντίληψη διαμέσου κινητικά
ενισχυμένων ή μη δραστηριοτήτων.
Οι επιμέρους τομείς που εξετάζει είναι ο οπτικοκινητικός συντονισμός, η
οπτική σταθερότητα φόρμας, η αντιγραφική ικανότητα, η διάκριση εικόναςφόντου και το οπτικό κλείσιμο.

Shore
Handwriting
Screening

For Early Handwriting Development
Το Shore Handwriting Screening (SHS) είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο
που χρησιμοποιούμε για να εντοπίσουμε τις αιτίες που προκαλούν τη
δυσλειτουργία στον τομέα της γραφής στα παιδιά. Το SHS μας παρέχει μια
απλή και συγκεκριμένη μέθοδο καταγραφής των ευρημάτων μας.

Χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 3- 7 ετών και η διάρκεια χορήγησής του είναι
15- 20 λεπτά.

