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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο δοκίµιο αυτό γίνεται µια προσπάθεια αναφοράς των βασικών ψυχοτεχνικών µέσων
µέτρησης της νοηµοσύνης που χρησιµοποιούνται από

κλινικούς και σχολικούς

ψυχολόγους σήµερα στην Ελλάδα. Επίσης γίνεται µια αναφορά στο πως ο ψυχολόγος
συλλέγει τις πληροφορίες που χρειάζεται από το άτοµο και την οικογένεια

για να

αποκτήσει µια συνολική εικόνα του προβλήµατος που θα τον οδηγήσει στην σωστή
διάγνωση και στην επιλογή της κατάλληλης αντιµετώπισης –θεραπείας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ –ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
Το ενδιαφέρον για την µέτρηση της νοηµοσύνης άρχισε να αναπτύσσεται το 19ο αιώνα
ως συνέπεια της ανάγκης να διαγνωστούν και να εκπαιδευτούν τα νοητικά
καθυστερηµένα άτοµα.
Πρώτος ο Γάλλος γιατρός Jean Esquirol 1838 επιχείρησε να ξεχωρίσει τους ασθενείς
που έπασχαν από νοητική υστέρηση απ΄αυτούς που είχαν κάποια ψυχική νόσο.
Παρατήρησε λοιπόν ότι οι νοητικά καθυστερηµένοι λειτουργούν από τη γέννηση τους
σε χαµηλά νοητικά επίπεδα ενώ οι ψυχικά ασθενείς λειτουργούν σε φυσιολογικά νοητικά
επίπεδα µέχρι την στιγµή που αρρωσταίνουν, οπότε µπορεί να παρατηρηθεί έκπτωση
της νοητικής τους λειτουργίας. Επίσης εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχουν διαβαθµίσεις
στη νοητική υστέρηση και ότι ο καλύτερος τρόπος να αξιολογήσεις το επίπεδο της
νοητικής λειτουργίας του ατόµου είναι να εξετάσεις το επίπεδο του λόγου του.
Γύρω στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα ο Sir Francis Galton που ήταν Άγγλος βιολόγος
ενδιαφέρθηκε να µελετήσει την κληρονοµικότητα στον άνθρωπο. Ο
Galton σε δηµοσίευσή του, το 1883 υποστήριξε, ότι εφόσον οι πληροφορίες σχετικά µε
τα εξωτερικά γεγονότα φθάνουν στον εγκέφαλό µας µέσω των αισθητηρίων οργάνων ,
τα άτοµα τα οποία µπορούν να διαφοροποιήσουν καλύτερα τα αισθητηριακά
ερεθίσµατα λειτουργούν σε ανώτερα νοητικά επίπεδα.
Σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των τεστ έπαιξε επίσης ο Αµερικανός ψυχολόγος
James Mc Keen Cattell. O Cattell δηµιούργησε ένα εργαστήριο πειραµατικής
ψυχολογίας και ήταν ο πρώτος που χρησιµοποίηση τον όρο «νοητικό τεστ». Ανέπτυξε
µια σειρά από τεστ που χορηγούσε σε φοιτητές για να αξιολογήσει το επίπεδο της
νοητικής του λειτουργίας. Τα τεστς αυτά αφορούσαν την µέτρηση της µυϊκής δύναµης
,την ευαισθησία στον πόνο , την οξύτητα της όρασης και της ακοής, την µνήµη κλπ.
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Τον 20ος αιώνα, ο Alfred Binet

µαζί µε άλλους επιστήµονες ανέπτυξαν µεθόδους

µέτρησης της νοηµοσύνης που έδιναν έµφαση στις ανώτερες νοητικές λειτουργίες του
ατόµου αντί στις αντιληπτικές λειτουργίες που αξιολογούνταν ως τότε. ΄Ετσι οι
περισσότερες λειτουργίες µελετούσαν την κρίση την κατανόηση και τη λογική σκέψη του
ατόµου. Το έργο τους ολοκληρώθηκε το 1905 µε την παρουσίαση της πρώτης κλίµακας
νοηµοσύνης που ονοµάσθηκε Binet-Simon. Πρόσφατα –1986- η κλίµακα αυτή
αναπροσαρµόστηκε και σταθµίστηκε εκ νέου στις ΗΠΑ . Χορηγείται σε άτοµα από 2-23
ετών και θεωρείται µια από τις καλύτερες κλίµακες για την µέτρηση της νοηµοσύνης.
Εκτός από την κλίµακα µέτρησης της νοηµοσύνης Stanford-Binet κατά την δεκαετία του
1930 αναπτύχθηκε από τον Αµερικανό ψυχολόγο David Wechsler µια σειρά κλιµάκων
νοηµοσύνης οι οποίες είναι διεθνώς γνωστές και µαζί µε την κλίµακα Stanford-Binet
θεωρούνται οι καλύτερες για την µέτρηση της νοηµοσύνης παιδιών, εφήβων και
ενηλίκων. Οι κλίµακες Wechsler είναι οι εξής: η κλίµακα WAIS-R (Wechsler Adult
Intelligence Scale-Revised) αξιολόγηση της νοηµοσύνης ατόµων 16 ετών και άνω, η
κλίµακα WISC-III (Wechsler Intelligence Scale for Children –Third Edition) για την
αξιολόγηση της νοηµοσύνης παιδιών 6-17 ετών και η κλίµακα WPPSI-R(Wechsler
Preschool and Primary Scale of Intelligence –Revised) για την αξιολόγηση της
νοηµοσύνης παιδιών από 3 ετών ως 7 ετών και 3 µηνών.
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ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Ο Βρετανός ψυχολόγος Spearman πρότεινε την θεωρία των δύο παραγόντων.
Υποστήριζε πως η νοηµοσύνη αποτελείται από ένα γενικό παράγοντα G που
αντιπροσωπεύει τη γενική νοητική ικανότητα και είναι υπεύθυνος για όλες τις νοητικές
λειτουργίες . Η ικανότητα όµως να λύσει κάποιος ένα πρόβληµα ή να απαντήσει σε
κάποιο ερώτηµα δεν εξαρτάται µόνο από τον γενικό νοητικό παράγοντα G αλλά και
κάποιο ειδικό παράγοντα s που έχει σχέση µε την ειδική δεξιότητα που µετράµε.
΄Έτσι η επίδοση κάποιου παιδιού σε ερωτήσεις µαθηµατικών εξαρτάται :
•

από την γενική νοηµοσύνη του ατόµου δηλαδή τον γενικό παράγοντα G και

•

από τον ειδικό παράγοντα που έχει σχέση µε τη µαθηµατική σκέψη και
ικανότητα. ΄

Όσο πιο σύνθετο είναι το έργο που το άτοµο πρέπει να χειριστεί , τόσο σηµαντικότερος
είναι ο ρόλος του γενικού παράγοντα έναντι εκείνου των ειδικών παραγόντων.
Ένας άλλος Αµερικανός ψυχολόγος ο Leon Thurstone

χρησιµοποιώντας στη

στατιστική µέθοδο «ανάλυσης παραγόντων», ισχυρίστηκε ότι η νοηµοσύνη αποτελείται
από επτά νοητικούς παράγοντες δηλαδή πρωταρχικές νοητικές ικανότητες.

•

Αριθµητική ικανότητα: Η ταχύτητα και η ακρίβεια µε την οποία εκτελεί κανείς
αριθµητικές πράξεις

•

Γλωσσική ευφράδεια : Η ικανότητα για έκφραση µε λέξεις

•

Αντίληψη του χώρου: Αναφέρεται στον προσδιορισµό της θέσης και των
γεωµετρικών σχηµάτων στο χώρο.

•

Γλωσσική κατανόηση: Η ικανότητα του ατόµου να κατανοεί γραπτές ή
προφορικές οδηγίες

•

Αντιληπτική ταχύτητα : Ικανότητα να διακρίνει κανείς γρήγορα και µε ακρίβεια
οµοιότητες και διαφορές

•

Μηχανική µνήµη: Αναφέρεται στην ικανότητα του ατόµου να εντυπώσει και να
ανακαλέσει λέξεις, γράµµατα ,αριθµούς.

•

Λογική-Κριτική ικανότητα : Η ικανότητα να διακρίνει κανείς σχέσεις σε
καταστάσεις που περιλαµβάνουν σύνολα .

Αρχικά ο Thurstone δεν δέχθηκε την ύπαρξη κάποιου γενικού παράγοντα αλλά
υποστήριζε ότι νοηµοσύνη εκδηλωνόταν µε τις επτά ανεξάρτητες νοητικές ικανότητες.
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Αργότερα ανακάλυψε όµως ότι αν και χαµηλή υπάρχει κάποια συνάφεια µεταξύ των 7
παραγόντων. Για παράδειγµα βρέθηκε ότι συνήθως ένα άτοµο που έχει ψηλή επίδοση
σε τεστ που εξετάζουν την αντιληπτική ικανότητα θα έχει και σχετικά υψηλή επίδοση και
στα τεστς που εξετάζουν και τις άλλες ικανότητες.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ TESTS

Τα ψυχολογικά τεστ είναι σταθµισµένες τεχνικές µέτρησης της ποικιλίας της
συµπεριφοράς. Κάθε ψυχολογικό τεστ χωρίζεται σε επιµέρους θέµατα. Τα θέµατα
µπορεί να είναι ερωτήσεις προς απάντηση , προβλήµατα προς επίλυση ή έργα προς
εκτέλεση, όπως για παράδειγµα η αναπαραγωγή µιας ζωγραφιάς ή η συµπλήρωση
ενός παζλ ή η κίνηση µ΄έναν συγκεκριµένο τρόπο. Τα θέµατα ενός ψυχολογικού τεστ
είναι σχεδιασµένα για να µετρήσουν κάποιο χαρακτηριστικό ή χαρακτηριστικά της
ανθρώπινης συµπεριφοράς .
Η αντικειµενικότητα ενός ψυχολογικού τεστ αναφέρεται στον αντικειµενικό τρόπο που
παρουσιάζεται το τεστ και ειδικότερα ο τρόπος που γίνονται οι ερωτήσεις στα παιδιά
καθώς και στον τρόπο που βαθµολογούνται τα αποτελέσµατα. Έτσι η παρουσίαση του
τεστ, η βαθµολόγηση και η εξήγηση των αποτελεσµάτων γίνεται µε οµοιόµορφο τρόπο
από όλους τους εξεταστές που θα χορηγήσουν το τεστ. ∆εν βασίζονται στην
υποκειµενική κρίση του κάθε εξεταστή. Με τον τρόπο αυτό ένας εξεταζόµενος πρέπει να
πάρει τον ίδιο βαθµό στο τεστ ανεξάρτητα µε το ποιος είναι ο εξεταστής ψυχολόγος.

Η αντικειµενικότητα ενός τεστ εξαρτάται:
•

από το αν ο εξεταστής ψυχολόγος ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που
παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο του τεστ και αφορούν το υλικό που πρέπει να
χρησιµοποιήσει,

•

τα όρια του χρόνου που θα δώσει στον εξεταζόµενο για να απαντήσει µια
ερώτηση,

•

οι οδηγίες που θα δώσει στον εξεταζόµενο σχετικά µε µια ερώτηση,

•

ο τρόπος που θα απαντήσει στις ερωτήσεις του εξεταζόµενου κλπ.

Υπάρχουν τρία βασικά κριτήρια που διαφοροποιούν ένα καλό από ένα
προβληµατικό τεστ.

1) ΣΤΑΘΜΙΣΗ
Όταν λέµε ότι ένα τεστ είναι σταθµισµένο , εννοούµε ότι πριν αρχίσει η εφαρµογή
του τεστ ο δηµιουργός του το έδωσε σε µια αντιπροσωπευτική οµάδα από άτοµα ,
όµοια µ’ αυτά που θα πάρουν τελικά αυτό το τεστ. Έτσι για παράδειγµα αν το τεστ
χρησιµοποιηθεί σε παιδιά 4-6 ετών όλης της Ελλάδας, θα δοθεί προηγµένως σε µια
παρόµοια οµάδα παιδιών της ηλικίας αυτής αστικών ,ηµιαστικών και αγροτικών
περιοχών

και

όλων

των

κοινωνικο-πολιτιστικών
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τάξεων.

ΟΙ

βαθµοί

της

αντιπροσωπευτικής οµάδας είναι οι γνώµονες, οι νόρµες, προς τους οποίους
συγκρίνεται η βαθµολογία του εξεταζόµενου από το τεστ.

2) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Αφορά την σταθερότητα των αποτελεσµάτων ενός εξεταζόµενου σε δύο διαδοχικές
εφαρµογές του τεστ. Αν το τεστ δοθεί άλλη µέρα ή αν κάποιος άλλος ψυχολόγος
βαθµολογούσε τις απαντήσεις του εξεταζοµένου θα πρέπει το τεστ να δώσει το ίδιο
αποτέλεσµα.
Η αξιοπιστία µιας βαθµολογίας σε ψυχοδιαγνωστικό τεστ είναι η έκταση κατά την
οποία η βαθµολογία είναι απαλλαγµένη από σφάλµατα µέτρησης. Πηγές τέτοιων
σφαλµάτων είναι αρκετές όπως ακατάλληλο περιβάλλον για το τεστ (κρύο δωµάτιο,
φασαρία ,κακός φωτισµός) ,µη κατάλληλες οδηγίες , θέµατα που διαβάζονται
γρήγορα, λάθη στη χρονοµέτρηση, λάθη στη βαθµολογία και την ερµηνεία του τεστ
κ.α.

3) ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ
Αφορά τον βαθµό στον οποίο ένα τεστ µετράει πράγµατι , αυτό που έχει σκοπό να
µετρήσει. Σε τι βαθµό εκπληρώνει τον σκοπό για τον οποίο δηµιουργήθηκε
.Εµπειρικές µελέτες βοηθούν για τον καθορισµό εγκυρότητας ενός τεστ οι οποίες
αναφέρονται στη σχέση ανάµεσα στις βαθµολογίες του τεστ και άλλων ανεξάρτητων
παρατηρήσεων σχετικά µε τα χαρακτηριστικά συµπεριφοράς που το τεστ µετράει.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Α) για την έρευνα
Β) για την διάγνωση

∆ΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση µας βοηθά να κάνουµε πρόγνωση και να αποφασίσουµε σχετικά µε τη
θεραπεία. Με τη διάγνωση έχουµε µια ακριβή και λεπτοµερή γνώση της φύσης µιας
ασθένειας, η οποία µας επιτρέπει από τη µια πλευρά να την διακρίνουµε από άλλες
ασθένειες(διαφοροδιάγνωση) και από την άλλη µεριά να την διακρίνουµε από την
κανονική –«φυσιολογική» κατάσταση (από το µέσον όρο).
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Για να κάνουµε διάγνωση πρέπει να συλλέξουµε στοιχεία που µας βοηθούν να
περιγράψουµε µε λεπτοµέρεια το πρόβληµα και να µπορέσουµε να αξιολογήσουµε το
βαθµό που το πρόβληµα επηρεάζει την ισορροπία του ανθρώπου µε τον εαυτό του (
ενδοπροσωπική προσαρµογή ) και κατά πόσο επηρεάζει την σχέση του µε τον
κοινωνικό περίγυρο( διαπροσωπική προσαρµογή).
Για να περιγράψουµε το πρόβληµα πρέπει να γνωρίζουµε:
Α. Την συχνότητα που παρουσιάζεται το πρόβληµα
Β. Την ένταση που παρουσιάζεται το πρόβληµα
Γ. Να γνωρίζουµε αν υπάρχουν κι άλλα παράλληλα προβλήµατα.
∆. Το είδος του προβλήµατος
Ε. Τον κοινωνικό περίγυρο
ΣΤ. Τις συνθήκες που δηµιουργήθηκε το πρόβληµα
Ακόµη πρέπει να εξετάσουµε:
• Εάν η προβληµατική

συµπεριφορά

επηρεάζει την ενδοπροσωπική

και

διαπροσωπική προσαρµογή
•

Εάν παρεµβαίνει στη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού

•

Κατά πόσο ενοχλεί τις τις ανθρώπους

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ:
 Να υπάρχουν τις απαντήσεις για να σχηµατίσεις µια εικόνα
 Να χρησιµοποιούµε πολλούς τρόπους για να γίνει η αξιολόγηση
 Καλό θα ήταν να ελέγχουµε το πρόβληµα και σε διαφορετικές συνθήκες
 Θα πρέπει να συλλέγουµε πληροφορίες από διάφορα άτοµα που
γνωρίζουν καλά το παιδί π.χ γονείς, δασκάλους για να σχηµατίσουµε µια
πλήρη εικόνα για το πώς λειτουργεί το παιδί

ΤΕΣΤ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ – WISC III

Ένα από τα πλέον έγκυρα και αξιόπιστα τεστ για την αξιολόγηση τις νοηµοσύνης των
παιδιών και εφήβων σχολικής ηλικίας που χρησιµοποιείται ευρύτατα στη χώρα είναι το
τεστ νοηµοσύνης WISC-III . Το τεστ αυτό καλύπτει παιδιά από ηλικίας 6 ετών ως 16
ετών και 11 µηνών. Αποτελείται από 12 δοκιµασίες. Έξι από αυτές τις δοκιµασίες
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αποτελούν την λεκτική κλίµακα και οι τις έξι δοκιµασίες αποτελούν την πρακτική
κλίµακα. Το παιδί αντιµετωπίζει εναλλάξ τις λεκτικές και τις πρακτικές δοκιµασίες.
Η λεκτική κλίµακα αποτελείται από τις :
•

Πληροφορίες

•

Οµοιότητες

•

Αριθµητική

•

Λεξιλόγιο

•

Κατανόηση

•

Μνήµη αριθµών

Και η πρακτική κλίµακα αποτελείται από τη:
•

Συµπλήρωση εικόνων

•

Κωδικοποίηση

•

Σειροθέτηση εικόνων

•

Σχέδια µε κύβους

•

Συναρµολόγηση εικόνων

•

Λαβύρινθοι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η βαθµολόγηση του τεστ γίνεται ως εξής : Προσθέτουµε το σύνολο των σωστών
απαντήσεων σε κάθε δοκιµασία. Οι αρχικοί αυτοί βαθµοί που αντιστοιχούν στο αριθµό
σωστών απαντήσεων σε κάθε µια από τις 12 δοκιµασίες , µετατρέπονται σε
δευτερογενείς βαθµούς (standard scores) συγκρίνοντας την επίδοση του εξεταζόµενου
µε τον µέσο όρο επίδοσης του αντιπροσωπευτικού δείγµατος. Μετά προσθέτουµε τους
δευτερογενείς βαθµούς των λεκτικών δοκιµασιών και τους δευτερογενείς βαθµούς των
πρακτικών δοκιµασιών και τους δευτερογενείς βαθµούς όλων των δοκιµασιών µαζί.
Στο επόµενο στάδιο ανατρέχουµε σε ορισµένους πίνακες του εγχειριδίου όπου βάση
των προηγούµενων τριών αθροισµάτων δευτερογενών βαθµών βρίσκουµε τρεις δείκτες
νοηµοσύνης. Το λεκτικό, τον πρακτικό και τον γενικό δείκτη νοηµοσύνης .
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ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσµατα από το WISC-III µπορούν να µας δώσουν πολλές πληροφορίες για
τον τρόπο που σκέφτεται και αντιµετωπίζει διάφορες δραστηριότητες το παιδί. Μπορούν
να αναλυθούν σε τρία στάδια:
1ο Ανάλυση του γενικού δείκτη νοηµοσύνης
Ο δείκτης νοηµοσύνης δίνει µια έγκυρη και αξιόπιστη εικόνα του επίπεδου της νοητικής
λειτουργείας του παιδιού.

∆ΕΙΚΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

130+

εξαιρετικά ευφυείς

120-129

ευφυείς

110-119

ανώτερα φυσιολογικά

90-109

φυσιολογικά

80-89

χαµηλά φυσιολογικά

70-79

οριακή νοηµοσύνη

55-69

ελαφρά νοητική υστέρηση

40-54

µέτρια νοητική υστέρηση

25-39

βαριά νοητική υστέρηση

25και κάτω

βαρύτατη νοητική υστέρηση

Ο γενικός δείκτης νοηµοσύνης µας δίνει µια εικόνα σχετικά µε το επίπεδο που
λειτουργεί νοητικά το παιδί σε σχέση µε άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας.
2ο Ανάλυση του πρακτικού και λεκτικού δείκτη νοηµοσύνης
Το επόµενο βήµα στην εξήγηση των αποτελεσµάτων είναι η µελέτη των δύο άλλων
δεικτών νοηµοσύνης που λεκτικού και του πρακτικού. Η ανάλυση αυτή αποκτά ιδιαίτερο
ενδιαφέρον όταν ο λεκτικός και ο πρακτικός δείκτης διαφέρουν σε ένα παιδί σηµαντικά
µεταξύ τους. Αρχικά όµως θα έπρεπε να αναφερθούµε στο είδος της νοητικής
λειτουργίας και δεξιότητας που εξετάζουν η λεκτική και η πρακτική κλίµακα.

Η ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
Αποτελείται από έξι λεκτικές δραστηριότητες , εξετάζει τις λεκτικές γνώσεις και την
κατανόηση του παιδιού, γνώσεις που συνήθως αποκτώνται µέσω της εκπαίδευσης των
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παιδιών κύρια στο σχολείο. Εξετάζει επίσης την ικανότητα του παιδιού να
χρησιµοποιήσει αυτές τις γνώσεις σε µια καινούρια κατάσταση.

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Αποτελείται από τις έξι πρακτικές δραστηριότητες, εξετάζει την ικανότητα του παιδιού να
κατανοήσει και να οργανώσει οπτικά ερεθίσµατα µέσα σε περιορισµένο χρονικό
διάστηµα, Η επίδοση του παιδιού σ’ αυτή την κλίµακα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από
την ικανότητά του να χρησιµοποιήσει µε ευέλικτο τρόπο

διάφορες στρατηγικές

µεθόδους ώστε να λύσει ένα νέου είδους πρόβληµα.
Στα περισσότερα παιδιά οι δύο αυτοί δείκτες δεν διαφέρουν σηµαντικά. Υπάρχουν όµως
περιπτώσεις παιδιών όπου ο ένας από τους δύο δείκτες είναι σηµαντικά υψηλότερος
από τον άλλο. Η διαφορά των δύο δεικτών δεν πρέπει να ξεπερνά τις 12 µονάδες για να
θεωρείται σηµαντική για να µπορεί δηλαδή να βγει το συµπέρασµα ότι το παιδί είναι
ικανότερο στον ένα τοµέα σε σχέση µε τον άλλο.
Πως µπορεί να εξηγήσει κανείς µια στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο
αυτών δεικτών ?
•

Μια σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο δεικτών νοηµοσύνης µπορεί να
σηµαίνει πως το παιδί έχει καλύτερα ανεπτυγµένο ένα από τα δύο ηµισφαίρια
του εγκεφάλου του.

•

Ένα παιδί που προέρχεται από οικογένεια σχετικά χαµηλού κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου είναι πιθανόν στην περίπτωση που ο πρακτικός
δείκτης του είναι υψηλότερος από το λεκτικό, αυτό να οφείλεται στις
περιορισµένες εκπαιδευτικές του εµπειρίες

•

Σε περιπτώσεις που ο λεκτικός δείκτης είναι υψηλότερος από τον πρακτικό
µπορεί να σηµαίνει µια δυσκολία του παιδιού να συντονίσει τις κινήσεις του
και ένα προβληµατικό οπτικοκινητικό συντονισµό.

•

΄Ένας ψηλός πρακτικός δείκτης µπορεί να είναι ενδεικτικός κάποιου
προβλήµατος στο κέντρο του λόγου (αριστερό ηµισφαίριο) ενώ ένας
υψηλότερος λεκτικός δείκτης µπορεί να είναι ενδεικτικός προβλήµατος που
έχει σχέση µε την αντίληψη της δοµής του χώρου.

Θα πρέπει να αναφερθεί πως διάφορες έρευνες που χρησιµοποίησαν την µέθοδος
πολλαπλών παραγόντων βρήκαν ότι εκτός από τον λεκτικό και τον πρακτικό παράγοντα
ένα τρίτο παράγοντα που τον ονόµασαν «ελευθερία από περίσπαση» .Τρεις
δραστηριότητες έχουν µεγάλη συνάφεια µεταξύ τους και δηµιουργούν αυτόν τον
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παράγοντα και αυτές είναι η αριθµητική , µνήµη αριθµών και

η κωδικοποίηση.. Ο

παράγοντας αυτός εξετάζει τον βαθµό που το παιδί µπορεί να εργαστεί απερίσπαστα
σε µια δραστηριότητα.
3ο Ανάλυση των επιµέρους δραστηριοτήτων
Στο στάδιο αυτό της ανάλυσης εξετάζουµε τις δυνάµεις και τις αδυναµίες του παιδιού
στις διάφορες δεξιότητες που εξετάζουν οι δύο κλίµακες. Οι δραστηριότητες του
WISC-III εξετάζουν τις εξής ικανότητες:
•

Πληροφορίες : Η δραστηριότητα αυτή εξετάζει το είδος των γνώσεων που
κατέχουν τα περισσότερα παιδιά που έχουν µέτριες ευκαιρίες. Οι απαντήσεις του
παιδιού δείχνουν το εύρος των πληροφοριών που κατέχει το παιδί(ερωτήσεις του
τύπου ποιες είναι οι εποχές του έτους, σε τι µας χρειάζεται το στοµάχι µας, γιατί
το λάδι επιπλέει στο νερό κλπ)

•

Οµοιότητες: Η δραστηριότητα αυτή εξετάζει την ικανότητα του παιδιού να βρει τα
κοινά χαρακτηριστικά των όρων

που ζητείται να συγκρίνει και µετά να

περιγράψει λεκτικά τα κοινά αυτά χαρακτηριστικά. Η επίδοση του παιδιού
εξαρτάται από την εµπειρία του σε παρόµοια ερεθίσµατα και στη µνήµη.(Σε τι
µοιάζουν η γάτα και ο ποντικός, η µπύρα και το κρασί κλπ)
•

Αριθµητική : Αυτή η δραστηριότητα απαιτεί από το παιδί να χρησιµοποιήσει δύο
ικανότητες συγχρόνως. Πρέπει δηλαδή να συγκεντρωθεί και να προσέξει καλά τι
του ζητάει ο εξεταστής και να χρησιµοποιήσει ορισµένες νοητικές λειτουργίες που
αφορούν γνώσεις αριθµητικών πράξεων. Η επίδοση του παιδιού εξαρτάται από
παράγοντες όπως είναι η εκπαίδευση, τα ενδιαφέροντά του και η συγκέντρωση.
(Το 36 ποιου αριθµού είναι τα 2/3)

•

Λεξιλόγιο: Εξετάζει την ικανότητα µάθησης του παιδιού, το εύρος των γνώσεών
του, το πλούτο της σκέψης του, τη µνήµη και την εξέλιξη του λόγου. Ο αριθµός
λέξεων που µπορεί το παιδί να εξηγήσει δείχνει την ικανότητα του να µαθαίνει και
να συγκρατεί πληροφορίες. Αυτή η ικανότητα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις
εµπειρίες του παιδιού και από τα εκπαιδευτικά ερεθίσµατα που δέχεται από το
περιβάλλον (Τι σηµαίνει µικροσκόπιο, µύθος , προβολή)

•

Κατανόηση: Εξετάζει τη λογική κρίση του παιδιού που αφορά κοινωνικές
καταστάσεις Η επίδοσή του παιδιού από τις πολιτιστικές του ευκαιρίες και το
επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνικής και ηθικής του συνείδησης (Τι θα κάνεις αν
ένα µικρότερο παιδί σε πλησιάσει και ξεκινήσει ένα καβγά?)

•

Μνήµη αριθµών : εξετάζει την βραχυπρόθεσµη µνήµη του παιδιού, την
ικανότητά του να συγκεντρωθεί και την άµεση µηχανική ανάκληση. Η επίδοση
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του παιδιού εξαρτάται από την δυνατότητα συγκέντρωσης και από την
δυνατότητα του να κάνει αντίστροφες επαναλήψεις.(Επανέλαβε µετά από
µένα:4692)
•

Συµπλήρωση εικόνων : Εξετάζει την ικανότητα του παιδιού να ξεχωρίσει τις
σηµαντικές από τις ασήµαντες λεπτοµέρειες, την κρίση του και την ικανότητα του
να οργανώσει ένα οπτικό ερέθισµα καθώς και την οπτική του µνήµη.(τι λείπει
από την εικόνα?) Η επίδοση του παιδιού εξαρτάται από την ικανότητα του να
ανταποκρίνεται γρήγορα στα περιβαντολλογικά ερεθίσµατα.

•

Σειροθέτηση εικόνων: Εξετάζει την ικανότητα του παιδιού να τακτοποίηση την
κατάσταση που δείχνουν οι εικόνες στις κάρτες. Πρέπει δηλαδή το παιδί να βρει
την κεντρική ιδέα της ιστορίας. Εξετάζει την λογική του κρίση σε µη λεκτικά
ερεθίσµατα και την ικανότητά του να φτιάξει και να ακολουθήσει ένα σχέδιοπλάνο δράσης. Η επίδοση του παιδιού εξαρτάται αρκετά από την δηµιουργική
του ικανότητα, την εξοικείωση του µε εικονογραφηµένες ιστορίες, καθώς και από
τις πολιτιστικές ευκαιρίες που του παρέχει η οικογένεια του.

•

Σχέδια µε κύβους : Εξετάζει την ικανότητα του παιδιού να αναλύσει µια εικόνα
σε επιµέρους στοιχεία και να την συνθέσει ξανά σε ένα όµοιο σχέδιο (ανάλυσησύνθεση) . Η επίδοση του παιδιού επηρεάζεται από την ευχέρεια του στην οπτική
αντίληψη στο χώρο.

•

Συναρµολόγηση εικόνων: Η δραστηριότητα αυτή εξετάζει την ικανότητα του
παιδιού να οργανώσει ερεθίσµατα αντίληψης , παράγοντας

ένα γνωστό

αντικείµενο από κοµµάτια , που στην αρχή είναι δύσκολο να αναγνωρίσει το
παιδί. Το παιδί πρέπει να καταλάβει πως θα ενώσει τα κοµµάτια ώστε να
δηµιουργήσει το σωστό αντικείµενο .Η επίδοση του παιδιού επηρεάζεται και από
την εµπειρία του σε παρόµοια παιχνίδια(παζλ).
•

Κωδικοποίηση : Το παιδί εδώ πρέπει να αντιγράψει ορισµένα σύµβολα που
έχουν συνδυαστεί µε ορισµένους αριθµούς. Η δραστηριότητα αυτή εξετάζει την
ικανότητα του παιδιού να συγκεντρωθεί, να χρησιµοποιήσει την βραχυπρόθεσµη
µνήµη του και τον οπτικοκινητικό του συντονισµό. Επίσης το παιδί πρέπει να
αντιδράσει µε ακρίβεια και ταχύτητα , διαφοροποιώντας τα σύµβολα αυτά και
αντιγράφοντας σωστά. Η επίδοση του παιδιού επηρεάζεται από την επιµονή του
και την ικανότητα του να συγκεντρώνεται.

•

Λαβύρινθοι: Το παιδί πρέπει να βρει το σωστό δρόµο ώστε να βγει από το
λαβύρινθο . Η δραστηριότητα εξετάζει την ικανότητα του παιδιού να δηµιουργήσει
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και να ακολουθήσει ένα σχέδιο δράσης. Το παιδί πρέπει να οργανώσει το οπτικό
του πεδίο και να εκτελέσει τις κατάλληλες κινήσεις µε ταχύτητα και ακρίβεια.

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Είναι µια συζήτηση µεταξύ δύο ατόµων µε σκοπό την συλλογή στοιχείων και
πληροφοριών που επιτρέπουν την επίτευξη κάποιου στόχου. Με την συνέντευξη για
παράδειγµα ο γιατρός παίρνει το ιατρικό ιστορικό, ο κοινωνικός λειτουργός παίρνει το
κοινωνικό ιστορικό και ο

ψυχολόγος ενηµερώνεται για τα στάδια ψυχοκινητικής

εξέλιξης, τα σηµαντικά ορόσηµα και γεγονότα στη ζωή του παιδιού, τις µορφές
εκπαίδευσης που δέχθηκε κλπ
Οι συνεντεύξεις αυτές έχουν διαφορετικό στόχο ανάλογα µε τον τοµέα που δουλεύει ο
καθένας.

ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
Ανοικτή συνέντευξη: Το άτοµο που εξετάζεται µπορεί να µιλήσει ελεύθερα και όσο θέλει
για θέµατα που θέτει ο εξεταστής. Μ΄αυτόν τον τρόπο µπορεί να δει σε βάθος πως
σκέπτεται ο εξεταζόµενος.
∆οµηµένη / κλειστή συνέντευξη: Την κάνουν ειδικά εκπαιδευµένα άτοµα που ξέρουν να
ακολουθούν µια σειρά ερωτήσεων και να καταγράφουν σωστά τις απαντήσεις.

ΕΙ∆Η ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Ανοικτές ερωτήσεις : όπου ο εξεταζόµενος εκθέτει τα γεγονότα σε ρέοντα λόγο
Κλειστές ερωτήσεις: όπου δίνονται στον εξεταζόµενο εναλλακτικές λύσεις (πιθανές
απαντήσεις) . Για παράδειγµα οι απαντήσεις είναι ναι-όχι, συµφωνώ-διαφωνώ κλπ. Με
τις κλειστές ερωτήσεις υπάρχει λιγότερη έκφραση συναισθηµάτων.
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Οι έρευνες δείχνουν ότι πρέπει να ακολουθήσει µια διαδικασία στη συνέντευξη. Θα
πρέπει να ξεκινάει µε ορισµένες απλές ερωτήσεις όπου ο ειδικός παρεµβαίνει στο
ελάχιστο δυνατόν. Έτσι µπορούµε να καταλάβουµε πώς ο γονέας βλέπει το πρόβληµα,
χωρίς να τον επηρεάσουµε µε κανένα τρόπο.
Στην δεύτερη φάση ο ειδικός ξεκινά να ρωτά τον γονέα, συστηµατικά µε σκοπό να πάρει
πληροφορίες για όλους τους τοµείς τις ψυχικής λειτουργίας.
Οι πρώτες ερωτήσεις πρέπει να είναι συναισθηµατικά ουδέτερες και σταδιακά µπορούν
να γίνουν πιο προσωπικές.
Πρέπει να δηµιουργηθεί πρώτα µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ ειδικού και γονέα,.
Για να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη του γονέα ο ειδικός δεν πρέπει να επικρίνει µα ούτε
και να επιβραβεύει τους γονείς γι΄αυτά που λένε. ∆ιατηρεί το χαµόγελό του καθ΄ολη τη
διάρκεια της συνέντευξης.
Η θεωρητική κατεύθυνση του ειδικού (ανάλογα µε την εκπαίδευσή του

δηλαδή

ψυχαναλυτική, συστηµική, συµπεριφοριστική κλπ) επηρεάζει και το τελετουργικό και το
περιεχόµενο της συνέντευξης.

ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙ ειδικοί ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης αφήνουν να µιλήσει ο εξεταζόµενος ελεύθερα για
ότι εκείνος επιθυµεί. Η παρέµβαση του εξεταστή είναι ελάχιστη. Άλλοι ειδικοί παίζουν
πιο καθοδηγητικό ρόλο δοµώντας την συνέντευξη. Τον ειδικό αυτής της κατεύθυνσης
τον ενδιαφέρει η παιδική ηλικία του παιδιού, οι πρώτες εµπειρίες, τα ασυνείδητα κίνητρα
που καθοδηγούν την συµπεριφορά του παιδιού.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Ο ειδικός αυτής της κατεύθυνσης δεν ενδιαφέρεται για τα ασυνείδητα αίτια , όσο για την
συµπεριφορά , για το πρόβληµα αυτό καθ΄εαυτό: πόσο συχνά συµβαίνει , πόσο διαρκεί,
, τι ακριβώς συµβαίνει πώς το αντιµετωπίζουν οι γονείς, συνθήκες κάτω από τις οποίες
εµφανίζεται το πρόβληµα.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Ο ειδικός αυτής της κατεύθυνσης αξιολογεί ολόκληρη την οικογένεια όπου µεγαλώνει το
παιδί πώς λειτουργεί, δυνάµεις και αδυναµίες από την πρώτη συνάντηση. Στη
συνέντευξη αυτή δεν παίρνουµε µόνο πληροφορίες για γεγονότα από τη ζωή του
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παιδιού και την συµπεριφορά του ,αλλά µαθαίνουµε πως αισθάνονται οι γονείς , ποια
είναι η στάση τους και οι συναισθηµατικές τους αντιδράσεις σ΄αυτά που συµβαίνουν.
Πολλοί ειδικοί συνδυάζουν στοιχεία και από τις τρεις κατευθύνσεις.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
•

Από τις πρώτες «ουδέτερες» ερωτήσεις µας θα πρέπει να είναι ο λόγος που τους
φέρνει στο γραφείο µας, η αιτία παραποµπής.

•

Πρέπει να µάθουµε µε ακριβή παραδείγµατα σχετικά µε την συµπεριφορά του
παιδιού που θεωρείται προβληµατική. (π.χ. είναι απρόσεκτος, αφηρηµένος κλπ
Τι εννοείτε, δώστε µου παραδείγµατα)

•

Πόσο συχνά συµβαίνει το πρόβληµα

•

Πόσο σοβαρό είναι το πρόβληµα

•

Τι έχει γίνει από την πλευρά των γονιών µέχρι στιγµής για να αντιµετωπίσουν το
πρόβληµα

•

Υπάρχουν και άλλα προβλήµατα που συνυπάρχουν µ΄αυτό

∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
Μαθαίνουµε ύστερα για την προσαρµογή του παιδιού στο σχολείο και σχετικά µε κάθε
µορφή εκπαίδευσης που έχει δεχθεί : Πότε πήγε πρώτη φορά παιδικό σταθµό, ποιος
τον φρόντιζε µέχρι εκείνη την ηλικία, πόσα σχολεία έχει αλλάξει κλπ.
Η προσπάθεια του γονέα για δραµατοποίηση ή ωραιοποιήση θα φανεί

σε κάποια

αντίφαση , έκφραση κλπ . ή από τα στοιχεία που έχουµε συλλέξει από το παιδί.
Θέµατα που µας απασχολούν σ΄αυτή τη φάση είναι:
 Μαθησιακά προβλήµατα, επίδοση στο σχολείο
 Μελετά µόνος ή µε βοήθεια
 Προσαρµογή στο σχολείο, προβλήµατα συµπεριφοράς
 Σχολική φοβία
Ο ειδικός κάνοντας τις ερωτήσεις του προσπαθεί να παρουσιάσει τις διάφορες
συµπεριφορές ως κοινωνικά αποδεκτές ώστε να µην αµυνθούν γονείς π.χ. «...Γενικά
πολλά παιδιά σε κάποια φάση αρνούνται να πάνε σχολείο» κλπ

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
Εξετάζουµε τη συµπεριφορά του παιδιού:
Είναι επιθετική? Είναι αντικοινωνική?
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
Εξετάζουµε την συναισθηµατική κατάσταση του παιδιού:
Είναι κακόκεφος? Είναι χαρούµενος? Αλλάζει εύκολα διάθεση/ ΄χει δυσκολίες στον
ύπνο ή στο φαγητό?

ΠΕΜΠΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
Εξετάζουµε αν υπάρχουν νευρωσικά συµπτώµατα :
Φοβάται κάτι ιδιαίτερα? Είναι απόλυτος σε κάποια πράγµατα? Τον πειράζει ιδιαίτερα αν
αλλάξει κάτι στο πρόγραµµά του? (ψυχαναγκαστικά στοιχεία)

ΕΚΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
Εξετάζουµε αν υπάρχουν ψυχωσικά συµπτώµατα:
Έχει το παιδί κάποιες περίεργες ιδέες ?(ιδεοληψία)

ΕΒ∆ΟΜΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
Εξετάζουµε τις σχέσεις µε τους συνοµήλικους :
‘Έχει φίλους? Τί είδους σχέσεις έχει µε τα άλλα παιδιά?

ΟΓ∆ΟΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
Εξετάζουµε τις σχέσεις µε τους ενήλικες, µε τους γονείς του (ενοχλητικός, υπάκουος
κλπ) τις σχέσεις και µε τους άλλους ενήλικες που έρχεται σε επαφή το παιδί , µε τους
δασκάλους του κλπ.

ΕΝΑΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
Ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό ιστορικό θα πρέπει να περιλαµβάνει :
•

Προ και περιγεννητικό ιστορικό του παιδιού (ηλικία µητέρας κατά την εγκυµοσύνη,
πορεία εγκυµοσύνης, φάρµακα κατά την εγκυµοσύνη, προωρότητα, τι είδους γέννα,
επιπλοκές τοκετού, θερµοκοιτίδα, υγεία νεογνού κλπ) ΄Όλες οι παραπάνω ερωτήσεις
είναι απαραίτητες στην περίπτωση που το παιδί παρουσιάζει κάποια µαθησιακή
δυσκολία ή κάποιο πρόβληµα λόγου.

•

Οι εµπειρίες του παιδιού σαν βρέφος ( Ποιος το πρόσεχε, ποια πρόσωπα άλλαζαν
στην φροντίδα του)
Έχει σηµασία πόσο η µητέρα βρίσκεται κοντά στο παιδί αλλά κυρίως η ποιότητα της
σχέσης και ο άνθρωπος που το φροντίζει όταν εκείνη φεύγει.
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•

Τα αναπτυξιακά στάδια: Σε ποια ηλικία και πως έγινε η επίτευξη διαφόρων
αναπτυξιακών στόχων: Πότε περπάτησε, πότε µίλησε, σε ποια ηλικία απέκτησε
έλεγχο σφικτήρων, πως έγινε κλπ

•

Ιατρικό ιστορικό του παιδιού: Αν πέρασε κάποιες ιδιαίτερες αρρώστιες , αν
χρειάζεται φαρµακευτική αγωγή, αν έχει προβλήµατα όρασης , ακοής, αν έχει
κάνει ποτέ εγχείρηση, αν έχει κτυπήσει ποτέ στο κεφάλι κλπ

•

Εµπειρίες στην οικογένεια: Αν υπήρξαν θάνατοι, διαζύγιο, αποχωρισµοί για
µεγάλο διάστηµα, προβληµατικές ενδοοικογενεικές σχέσεις κλπ

•

Οικογενειακό ιστορικό : Πιθανές αρρώστιες στην οικογένεια, αλκοολισµός,
προβλήµατα λόγου κλπ.

∆ΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Υπάρχουν ορισµένα ερωτηµατολόγια υπό τύπου συνέντευξης που επιτρέπουν την
ταξινόµηση της προβληµατικής συµπεριφοράς του παιδιού και τη διάγνωση του
προβλήµατος.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ACHENBACH
Το Ερωτηµατολόγιο Γονέων του ACHENBACH(Child Behavior Chechlists) έχει
σταθµιστεί στην Ελλάδα και αφορά σε παιδιά του ∆ηµοτικού και Γυµνασίου.
Το πρώτος σκέλος περιέχει ερωτήσεις –κλειστού τύπου που αφορούν την γενική
προσαρµογή του παιδιού.

Α) κοινωνική (έχει φίλους)
Β)σχολική (µελέτη, επιµέλεια στο σχολείο)
Γ)εξωσχολική (σχέσεις , χόµπι, συµπεριφορά προς τους γονείς)

Το δεύτερο σκέλος περιέχει 112 προτάσεις οι οποίες περιγράφουν συµπεριφορές και
σχηµατίζουν οκτώ κλίµακες ή σύνδροµα.
Σχιζοειδής συµπεριφορά, κατάθλιψη, δυσκολία στην επικοινωνία, ψυχαναγκαστική
νεύρωση , ψυχοσωµατικά προβλήµατα, κοινωνική αποµόνωση, υπερκινητικότητα,
επιθετικότητα παραπτωµατική συµπεριφορά. Αυτές συνδυάζονται µε δύο άλλες
κλίµακες
α) εσωτερικευµένων προβληµάτων, όπου το ίδιο το παιδί υποφέρει και έχει
δυσκολίες στην ενδοπροσωπική προσαρµογή και
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β)εξωτερικευµένων

προβληµάτων,

όπου

τα

προβλήµατα

του

παιδιού

εξωτερικεύονται και δυσκολεύουν την διαπροσωπική προσαρµογή του. Οι ερωτήσεις σ’
αυτό το σκέλος απαιτούν απαντήσεις του τύπου καθόλου-καµιά φορά-πολύ συχνά.
O Achenbach µας έχει προσφέρει και ένα ακόµη ερωτηµατολόγιο που αφορά σε παιδιά
δηµοτικού και συµπληρώνεται από δασκάλους και λέγεται Teachers Report Form και
έχει την ίδια δοµή που περιγράφτηκε παραπάνω και είναι επίσης σταθµισµένο στην
Ελλάδα. Ο Achenbach όρισε στο 98% του πληθυσµού υπάρχουν κάποια συµπτώµατα
τα οποία όµως δεν υποδηλώνουν την ύπαρξη προβλήµατος. Το όριο αυτό είναι το
διαχωριστικό σηµείο της κλίµακας , πάνω από το οποίο το υποκείµενο θεωρείται
πάσχον .Η στάθµιση του εργαλείου αποσκοπεί στον υπολογισµό αυτού του σηµείου σε
κάποιο συγκεκριµένο πληθυσµό.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι
Σκοπός αυτής της συνέντευξης είναι να πάρουµε πληροφορίες για το πώς βλέπει το ίδιο
το πρόβληµα, αν το βιώνει σαν πρόβληµα ,πως το αντιµετωπίζει, πως αντιδρά
συναισθηµατικά.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι
 Αναπτύσσουµε µια ζεστή και φιλική σχέση µε το παιδί, όσο το δυνατόν πιο
γρήγορα
 ∆εχόµαστε το παιδί όπως ακριβώς είναι µεταφέροντάς του το µήνυµα ότι το
σεβόµαστε σαν άτοµο
 Παρέχουµε στο παιδί ένα επιτρεπτικό περιβάλλον όπου θα µπορέσει να
εκφραστεί ελεύθερα.
 Βάζουµε τα αναγκαία όρια και θέτουµε κάποιους κανόνες συνεργασίας
Κάθε παιδί όταν αισθάνεται άνετα, πλησιάζει τον ειδικό και θέλει να του µιλήσει. ∆εν
ωφελεί να πιέσουµε ένα παιδί να µας εµπιστευθεί , να βιαστούµε πριν το παιδί νιώσει
έτοιµο.
΄Ένα αυθόρµητο χαµόγελο, µια ζεστή και φιλική στάση είναι πολύ σηµαντικά στοιχεία
για να ξεκινήσει η σχέση. Πρέπει να εξηγήσουµε στο παιδί για το ρόλο µας και πως
µπορούµε να τον βοηθήσουµε.
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
•

Πρέπει να χρησιµοποιούνται συνειδητά µικρές και απλές προτάσεις και να
εξασφαλίζουµε ότι το παιδί κατανοεί απόλυτα τις ερωτήσεις µας.

•

Για να αποφύγουµε µια πιθανή άµυνα του παιδιού µπορούµε να χρησιµοποιούµε
υποθετικές καταστάσεις και ιστορίες που αφορούν τρίτους. Π.χ Πως θα ένιωθε
εάν κάποιος τον χτυπούσε? Ή Θα σου πω µια ιστορία :»Στο διάλειµµα όλα τα
παιδιά έπαιζαν κρυφτό και η Μαρία καθόταν µόνη της. Τι σκέφτεσαι πάνω σ’
αυτό? Μας ενδιαφέρει τόσο η απάντηση του παιδιού όσο και η αντίδρασή του
στην ίδια την ερώτηση.

•

Ξεκινάµε από απλές και ουδέτερες συναισθηµατικά ερωτήσεις και σιγά σιγά
περνάµε σε πιο δύσκολες. Το παιδί δείχνει από µόνο του πότε είναι έτοιµο. Και
δεν πρέπει να το πιέσουµε.

•

Το γραφείο πρέπει να έχει µόνο το απαραίτητο εποπτικό υλικό και να µην είναι
παραφορτωµένο

•
Ο τρόπος διεξαγωγής της συνέντευξης µε το παιδί εξαρτάται κυρίως από την ηλικία του
και το αναπτυξιακό του επίπεδο. Ένα από τα πρώτα µελήµατα του ψυχολόγου στην
πρώτη επαφή του µε το παιδί είναι να καθησυχάσει τους φόβους αναφορικά µε τη φύση
της επίσκεψής του. Τα παιδιά έρχονται συνήθως στον ψυχολόγο ύστερα από επιθυµία
των γονέων είτε από παραποµπή του παιδιάτρου ή του δασκάλου. Στην αρχή της
συνέντευξης ο ψυχολόγος µπορεί να ρωτήσει το παιδί εάν γνωρίζει κάτι σχετικά µε το
λόγο της επίσκεψής του. Στην συνέχεια πρέπει να εξηγήσει µε όσο γίνεται µεγαλύτερη
ειλικρίνεια τους λόγους

αυτούς και να του περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίο θα

συνεργαστούν προκειµένου να γίνει η ψυχολογική αξιολόγηση. Η δηµιουργία ενός
κλίµατος εµπιστοσύνης θα κρίνει και την επιτυχία της συνέντευξης. Παρακάτω
αναλύονται ορισµένα θέµατα τα οποία πρέπει να καλυφθούν από την συνέντευξη µε το
παιδί.


Προσαρµογή στο σχολείο



Σχέσεις µε άλλα παιδιά



Οικογένεια



Ενδιαφέροντα



Συναίσθηµα και διάθεση



Αυτοεικόνα



Φόβοι και ανησυχίες

21



Φαντασιώσεις και όνειρα



Μελλοντικά σχέδια



Ψυχοσωµατικά συµπτώµατα.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ

Η συνέντευξη αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ψυχολογικής αξιολόγησης παιδιών και
εφήβων που έχουν παραπεµφθεί για µαθησιακά προβλήµατα ή γνωστικά προβλήµατα.
Παρέχει πληροφορίες που επιτρέπουν στον ψυχολόγο να κατανοήσει και να ερµηνεύσει
καλύτερα τα αποτελέσµατα από ένα τεστ νοηµοσύνης και να εντοπίσει άλλα πιθανά
προβλήµατα στην ψυχολογική λειτουργία και στην προσαρµογή του παιδιού.
Η συνέντευξη µε τους γονείς προσφέρει στον ψυχολόγο µια εικόνα για τον τρόπο
λειτουργίας του παιδιού και τον καθοδηγεί στην επιλογή των ανάλογων τεστς για την
διερεύνηση αυτής της υπόθεσης.
Παράλληλα , η παρατήρηση της λεκτικής και µη λεκτικής συµπεριφοράς του παιδιού και
των γονέων του κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων δίνει χρήσιµες πληροφορίες στον
ψυχολόγο για την λειτoυργία του παιδιού και της οικογένειας και την δυνατότητά τους να
συνεργαστούν περαιτέρω µε τον ψυχολόγο.
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Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η αξιολόγηση ενός περιστατικού ολοκληρώνεται µε τη συγγραφή της ψυχολογικής
έκθεσης.
Η ψυχολογική έκθεση αποτελεί τη σύνθεση των πληροφοριών που έχουν συλλεγεί από
την χορήγηση του τεστ, από την κλινική συνέντευξη , την παρατήρηση της
συµπεριφοράς του παιδιού κλπ. Ένας βασικός σκοπός της ψυχολογικής έκθεσης είναι
να δώσει πληροφορίες σχετικά µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης στην πηγή της
παραποµπής και στα άµεσα ενδιαφερόµενα άτοµα.. Έτσι η ψυχολογική έκθεση δίνεται
στους γονείς αλλά κοινοποιείται και στο άτοµο το οποίο παρέπεµψε το παιδί π.χ.στον
παιδίατρο, στον εκπαιδευτικό κλπ. Αντίγραφο της ψυχολογικής έκθεσης πρέπει επίσης
να παραµείνει στο αρχείο του φορέα όπου έγινε η αξιολόγηση .

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η ψυχολογική έκθεση ξεκινά µε την καταγραφή ορισµένων βασικών πληροφοριών , οι
σηµαντικότερες από τις οποίες είναι:
•

Ονοµατεπώνυµο του παιδιού

•

Ηµεροµηνία εξέτασης

•

Ηµεροµηνία γέννησης

•

Χρονολογική ηλικία

•

Ηµεροµηνία συγγραφής της έκθεσης

•

Σχολική τάξη που παρακολουθεί το παιδί

Μέσα συλλογής πληροφοριών
Στη συνέχεια αναφέρονται τα τεστ που χορηγήθηκαν στο παιδί, καθώς και οι άλλες
µέθοδοι συλλογής πληροφοριών για παράδειγµα συνέντευξη µε γονείς, παιδί,
εκπαιδευτικό, παρατήρηση κλπ. Αναγράφονται µε λεπτοµέρεια η βαθµολογίες που
συγκέντρωσε το παιδί στις κλίµακες αυτές και εξηγήσεις τις ψυχολόγου πάνω σ’ αυτές.
(βλ. Παράδειγµα ψυχολογικής έκθεσης)
ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ
Το κείµενο της ψυχολογικής έκθεσης ξεκινά µε µια περιγραφή της αιτίας παραποµπής
του παιδιού σε ψυχολογική υπηρεσία. Σ΄αυτό το σηµείο παρουσιάζεται και η άποψη
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των ατόµων που κάνουν την παραποµπή (γονέα, παιδιάτρου, δασκάλου) καθώς και
άλλων φορέων που έχουν αξιολογήσει το παιδί στο παρελθόν.
Η αιτία της παραποµπής καθοδηγεί τον ψυχολόγο στον εντοπισµό των τοµέων που θα
αξιολογήσει καθώς και ποια αξιολογητική µέθοδο θα ακολουθήσει. Τα στοιχεία της
λοιπόν πρέπει να είναι καταγραµµένα µε σαφήνεια.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις συνεντεύξεις µε τους γονείς, το παιδί και τον
εκπαιδευτικό

(όπως

αναλύσαµε

και

παραπάνω)

και

κάθε

πληροφορία

από

προηγούµενη ψυχολογική , σχολική ή ιατρική έκθεση παραθέτονται µε την σειρά στην
συνέχεια της ψυχολογικής έκθεσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ
Σ΄αυτήν την ενότητα περιλαµβάνονται στοιχεία από την παρατήρηση του παιδιού και
της συµπεριφοράς του κατά την διάρκεια

της ψυχολογικής αξιολόγησης. Οι

πληροφορίες αυτές βοηθούν στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων των τεστς και
ορισµένες φορές παίζουν καθοριστικό ρόλο στον εντοπισµό προβληµάτων που
υποβόσκουν. Ορισµένες από της παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στην ψυχολογική
έκθεση είναι :
 Φυσική εµφάνιση
 Ποιότητα της οµιλίας
 Συναισθηµατική διάθεση και συναίσθηµα
 Ποιότητα της αλληλεπίδρασης του παιδιού µε τους γονείς και τον ψυχολόγο κα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟ

ΤΗΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΗΣ

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα αποτελέσµατα από την αξιολόγηση της
νοηµοσύνης του παιδιού. Το τεστ που χρησιµοποιείται συνήθως για την αξιολόγηση της
νοηµοσύνης των παιδιών σχολικής ηλικίας είναι το WISC-III που αναφέρθηκε και
προηγουµένως. Ο εξεταστής θα πρέπει να αναφέρει τα αποτελέσµατα αναλύοντάς και
ερµηνεύοντας τα µε τον δέοντα τρόπο ανάλυσης και ερµηνείας.
Στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων θα πρέπει να περιγράφεται το επίπεδο της
νοητικής λειτουργίας του παιδιού βάσει του γενικού δείκτη νοηµοσύνης, το επίπεδο της
λεκτικής και της πρακτικής νοηµοσύνης του παιδιού και η ερµηνεία µιας πιθανής ,
στατιστικά σηµαντικής, διαφοράς ανάµεσα στους δύο δείκτες, η περιγραφή των
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δυνατών και των αδύνατων , από γνωστική άποψη , σηµείων στην επίδοση του
παιδιού. Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων θα µπορούσε να εµπλουτιστεί µε κάποια
παραδείγµατα χαρακτηριστικών απαντήσεων του παιδιού που εξηγούν την ερµηνεία
των αποτελεσµάτων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσµάτων από άλλες κλίµακες και τεστ.

Τα

αποτελέσµατα είναι χρήσιµο να δίνονται µε περιγραφικό τρόπο έτσι ώστε να γίνονται
περισσότερο σαφή τα προβλήµατα του παιδιού.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Τελειώνοντας τα πορίσµατα της αξιολόγησης γίνεται µια σύνοψη των βασικών
ευρηµάτων που συµβάλλουν στην τελική διάγνωση.

ΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ
Η κλινική διάγνωση στηρίζεται στη σύνθεση των πληροφοριών που έχουν συλλεγεί
τόσο από την χορήγηση των τεστ όσο και από την παρατήρηση, την συνέντευξη και την
κλινική εξέταση.
Υπάρχουν διαγνωστικά εγχειρίδια που βοηθούν στη διαδικασία της κλινικής διάγνωσης.
Επίσης, διεθνής και ξένη βιβλιογραφία µπορεί να βοηθήσει τον ψυχολόγο στην τελική
διάγνωση των παιδιών µε δυσλεξία ή µαθησιακές δυσκολίες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η ψυχολογική έκθεση ολοκληρώνεται µε τις συµβουλευτικές προτάσεις του ψυχολόγου.
Ο ψυχολόγος πρέπει να στηριχθεί στα δυνατά σηµεία

του µαθητή για να

αντιµετωπισθούν τα αδύνατα. Οι προτάσεις του πρέπει να έχουν σαφήνεια όσον αφορά
ποιός θα κάνει παρέµβαση (εργοθεραπευτής, ψυχολόγος, λογοθεραπευτής ,ειδικός
παιδαγωγός) , πόσο συχνές πρέπει να είναι οι συνεδρίες και σε πόσο διάστηµα
προτείνεται η επανεξέταση. Επίσης θα πρέπει ο ψυχολόγος σ΄αυτήν την ενότητα να
παραπέµπει τον µαθητή, αν και εφόσον αυτό ενδείκνυται, για περαιτέρω εξετάσεις από
άλλες ειδικότητες.
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Οι γονείς του Κώστα, ζήτησαν να εξετάσει το παιδί ψυχολόγος γιατί συναντά σοβαρές
δυσκολίες στο σχολείο και έχει διάσπαση προσοχής.
Στις 29-5-2003 έγινε η συνάντηση µε την ψυχολόγο. Ο Κώστας φοιτά στη ΣΤ δηµοτικού
σχολείου Καλλιθέας

και είναι 11 χρονών και 8 µηνών

(Ηµεροµηνία γέννησης 8

Σεπτεµβρίου 1992).
Μέσα συλλογής πληροφοριών
•

Συνέντευξη µε γονείς

•

Συνέντευξη µε το παιδί

•

Ελληνική κλίµακα νοηµοσύνης WISC-III

•

Εκτίµηση των µαθησιακών δεξιοτήτων του παιδιού

Οι γονείς ανέφεραν ότι είχε προβλήµατα σε όλα τα µαθήµατα και ότι δεν είχε την
υποµονή και την ικανότητα να συγκεντρωθεί είτε στο παιχνίδι είτε στο διάβασµα.
Ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι έχει κάποιες «αναλαµπές» υποµονής και επιµονής όταν
µια δραστηριότητα τον ενδιαφέρει , όπως είναι η ζωγραφική , η συναρµολόγηση
παιχνιδιών κλπ. Γενικά οι σχέσεις ανάµεσα στη οικογένεια διαφαίνονται αρµονικές. Το
µορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο της οικογένειας θα µπορούσε να χαρακτηριστεί από
µέτριο προς υψηλό. Οι γονείς αφιερώνουν αρκετό χρόνο στον Κ. που δεν αφορά µόνο
την µελέτη του αλλά και την ψυχαγωγία του.
Ο Κώστας είναι ένα πολύ συµπαθητικό και κοινωνικό αγόρι, που χαµογελά εύκολα και
κάνει καλή κοινωνική επαφή. Συζητήσαµε λίγο για θέµατα που του αρέσουν όπως η
µπάλα, οι βόλτες µε το ποδήλατο και τα απογεύµατα µε τους φίλους του. Ο Κ. απέφυγε
να µου µιλήσει για προβλήµατα στο σχολείο. Η απάντηση του στην ερώτηση « πως τα
πας στο σχολείο?» ήταν « ε, δεν τα πάω και τόσο καλά», δείχνει ότι συνειδητοποιεί τις
δυσκολίες του. Ανέφερε καλές σχέσεις µε τους γονείς του και τον αδερφό του και µου
περιέγραψε ευχάριστες εµπειρίες οικογενειακής ζωής... «Πηγαίνουµε όλοι µαζί σινεµά
και αγοράζουµε ποπ κορν...».
Κατά την διάρκεια της εξέτασης έδειξε µια πολύ καλή ικανότητα να συγκεντρωθεί στις
πρακτικές ερωτήσεις άλλα µεγάλη αδυναµία συγκέντρωσης στις λεκτικές υποκλίµακες.
Σ’ αυτές τις υποκλίµακες απαντούσε παρορµητικά ,χωρίς να σκέφτεται, ενώ στις
δοκιµασίες των πρακτικών υποκλιµάκων εργαζόταν µε στρατηγικό τρόπο, µε προσοχή
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και επιµονή. Γενικά όταν δεν ήξερε κάποια απάντηση , έµοιαζε πολύ απογοητευµένος
και µόνο όταν η εξετάστρια τον επιβράβευε , συγκεντρωνόταν και προσπαθούσε
περισσότερο.
Ο λεκτικός του δείκτης τον τοποθετεί στο επίπεδο της οριακής νοηµοσύνης
ενώ η επίδοσή του στις πρακτικές ερωτήσεις του δίνει ένα πρακτικό

(ΙQ : 72)
δείκτη στα

ανώτερα φυσιολογικά επίπεδα (ΙQ:114) . Ο γενικός δείκτης νοηµοσύνης είναι στα
φυσιολογικά επίπεδα ( IQ : 90) . Η διαφορά µεταξύ του πρακτικού και του λεκτικού
δείκτη είναι πολύ σηµαντική (42 σηµεία πρακτικός > λεκτικός) .
Στις λεκτικές κλίµακες ο Κ. Λειτουργεί σαφώς κάτω από το µέσο όρο. Η καλύτερη
επίδοση του ήταν στις ερωτήσεις που εξετάζουν την ικανότητα του παιδιού να λύσει
προβλήµατα αριθµητικής, καθώς και στις ερωτήσεις που εξετάζουν την ικανότητα του
να χρησιµοποιήσει την λογική του κρίση για να λύσει προβλήµατα κοινωνικής φύσης. Ο
Κ.

συνάντησε

µεγάλη

δυσκολία στις ερωτήσεις που

εξετάζουν τις γνώσεις

(πληροφορίες) και την ικανότητά του να δίνει ορισµούς λέξεων (Λεξιλόγιο). Η επίδοσή
του στις πρακτικές ερωτήσεις, ήταν γύρω και πάνω από το µέσον όρο. Η καλύτερη του
επίδοση ήταν στις ερωτήσεις που εξετάζουν την ικανότητά του να φτιάξει µε κύβους ένα
αφηρηµένο γεωµετρικό σχέδιο.(Σχέδια µε κύβους), στις ερωτήσεις που εξετάζουν την
ικανότητά

του

να

συναρµολογήσει

κοµµάτια

και

να

φτιάξει

έτσι

απλά

αντικείµενα(Συναρµολόγηση αντικειµένων) και στις ερωτήσεις που εξετάζουν την
ικανότητά του να βρει ποιο στοιχείο λείπει από την εικόνα ενός αντικειµένου
(Συµπλήρωση εικόνων) . Η χαµηλότερη επίδοσή του ήταν στις ερωτήσεις που
εξετάζουν την ικανότητά του να βάλει σε λογική σειρά εικόνες που αποτελούν µια απλή
ιστορία.(Σειροθέτηση εικόνων). Είχε , δηλαδή , δυσκολία να κατανοήσει την γενική ιδέα
της ιστορίας . Γενικά η επίδοση του Κ. Στις πρακτικές ερωτήσεις δείχνει ότι έχει την
ικανότητα να αναλύσει και να συνδέσει ένα οπτικό ερέθισµα , να χρησιµοποιήσει λογική
κρίση και να λύσει προβλήµατα αντίληψης και να οργανώσει ερεθίσµατα αντίληψης
Στην εξέταση των µαθησιακών του ικανοτήτων ο Κ. Είχε αρκετά ανοµοιογενή επίδοση .
∆ιάβαζε από το βιβλίο της Γλώσσας της τάξης του σχετικά γρήγορα και διόρθωνε µόνος
του τα λάθη του. Στην αντιγραφή , στην ορθογραφία και στη γραφή ελεύθερου κειµένου
εκτός από βασικά ορθογραφικά λάθη (πχ. παίζο , η τάξεις κλπ) , το γραπτό του
παρουσίαζε µουντζαλιές , κακό γραφικό χαρακτήρα, παράλειψη τόνων, παραλείψεις
µικρών λέξεων (µε, στο κλπ) , κακή χρήση των σηµείων στίξης και δυσκολίες στη γραφή
ολοκληρωµένων συντακτικά προτάσεων που να φέρουν ένα νόηµα. Στην αριθµητική
έδειξε πλήρη αδυναµία να κάνει πολλαπλασιασµό και διαίρεση
προβλήµατα από το βιβλίο της τάξης του.
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και να λύσει

Τα αποτελέσµατα των τεστ και των λοιπών αξιολογήσεων δείχνουν ότι ο Κ. έχει µια
συγκροτηµένη προσωπικότητα και απολαµβάνει τη ζωή του πέρα από το σχολείο.
Έχει,σύµφωνα µε το τεστ φυσιολογική νοηµοσύνη µε µεγάλη διαφορά µεταξύ της
επίδοσης του στο λεκτικό και στον πρακτικό τοµέα. Πιθανότατα να υπάρχει ένα
υποβόσκον πρόβληµα λόγου και γι ΄αυτό κρίνεται απαραίτητη η εκτίµησή του από ένα
λογοπεδικό. Θα ήταν επίσης απαραίτητο ο Κ. να βοηθηθεί µε µαθήµατα ενισχυτικής
διδασκαλίας που να επικεντρώνονται στους τοµείς που υστερεί.
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