
Δικαίωμα σσμμετοτής στην έρεσνα τοσ λειτοσργικού αναλυαβητισμού 

 

Σν Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο θαη Αμηνιόγεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεύζπλζε 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο δηεμάγεη θάζε ρξόλν έξεπλα γηα ηνλ ιεηηνπξγηθό 

Αλαιθαβεηηζκό. Γηα ην ζθνπό απηό απνζηέιινληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο δνθίκηα 

Διιεληθώλ θαη Μαζεκαηηθώλ, θαζώο θαη έλα ζύληνκν εξωηεκαηνιόγην γηα ηνπο 

καζεηέο ηεο Γ΄ θαη η’ ηάμεο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

Σα δνθίκηα ειιεληθώλ, καζεκαηηθώλ θαη ην εξωηεκαηνιόγην ζπκπιεξώλνληαη από 

όινπο ηνπο καζεηέο ηωλ ηκεκάηωλ ηεο Γ΄ θαη η΄ ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ, ΔΚΣΟ από ηηο 

πην θάηω πεξηπηώζεηο παηδηώλ:  

(α΄) Παηδηά κε ζνβαξήο κνξθήο εηδηθέο αλάγθεο. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα 

παηδηά πνπ έρνπλ δηαγλωζηεί από ηελ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή Δηδηθήο Αγωγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο ωο παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ε ζπγθεθξηκέλε εηδηθή αλάγθε ηνπο 

ηνύο εκπνδίδεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηα δνθίκηα ηνπ Αιθαβεηηζκνύ (π.ρ. παηδηά κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο, παηδηά κε ζύλδξνκν down θηι.). Αληίζεηα, 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο (π.ρ. παηδηά πνπ έρνπλ δηαγλωζηεί  

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, κε πξνβιήκαηα αθνήο  ή παηδηά πνπ θάλνπλ κόλν 

ινγνζεξαπεία θηι.) ΠΡΔΠΔΙ λα ζπκπιεξώζνπλ ηα δνθίκηα. 

(β΄) Αιιόγιωζζα παηδηά πνπ δελ θαηέρνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ηελ ειιεληθή 

γιώζζα θαη κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηε ζπκπιήξωζε ηωλ δνθηκίωλ.  

 

Να ζεκεηωζεί όηη ε ηειηθή απόθαζε γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα αιθαβεηηζκνύ 

αιιόγιωζζωλ παηδηώλ ή παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο (πνπ πηζαλό λα κελ κπνξνύλ 

λα αληαπνθξηζνύλ ζηε ζπκπιήξωζε ηωλ δνθηκίωλ) ελαπόθεηηαη ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ζπκπιεξωζεί έλα από 

ηα δύν δνθίκηα π.ρ. ηωλ καζεκαηηθώλ. 

   

Αλ θάπνηνο καζεηήο απνπζηάδεη ηηο κέξεο ρνξήγεζεο ηωλ δνθηκίωλ ή ηνπ 

εξωηεκαηνινγίνπ απηά ζα πξέπεη λα ηνπ δνζνύλ ηηο επόκελεο κέξεο. Σα νλόκαηα 

ηωλ παηδηώλ πνπ δελ ζα ζπκπιεξώζνπλ ηα δνθίκηα ηνπ Αιθαβεηηζκνύ ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξωζνύλ ζην ζρεηηθό έληππν «ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ’/Σ’ ΣΑΞΗ ΠΟΤ 

ΓΔΝ ΤΜΠΛΗΡΩΑΝ ΣΑ ΓΟΚΙΜΙΑ ΣΟΤ ΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟΤ» πνπ απνζηέιιεηαη ζηα 

ζρνιεία. ην έληππν ζα πξέπεη επίζεο λα ζπκπιεξωζεί ν ιόγνο κε ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηελ έξεπλα ηνπ Αιθαβεηηζκνύ. 

 


