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                                                                                       Μαρούσι 28/11/2016 
 
Προς 
Τους Γονείς των μαθητών Δημοτικών Σχολείων Αμαρουσίου 
 
 
Στο πλαίσιο ανάπτυξης μηχανισμών πρόληψης για θέματα που αφορούν στην 

υγεία των πολιτών, την έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση και γενικά για την 

Προαγωγή Υγείας, ο Δήμος Αμαρουσίου, σε συνεργασία με το Ελληνικό 

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και το Οφθαλμολογικό & Διαθλαστικό 

Κέντρο «Εμμετρωπία» υλοποιεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα το «Μέθοδος 

Αναγνωστικής Επάρκειας RADAR» για τους μαθητές της Γ΄ έως τη ΣΤ΄ τάξη 

του Δημοτικού Σχολείου. 

 
 Σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αναγνωστικής επάρκειας των 

μαθητών με την Μέθοδο RADAR. Οι ερευνητές ζητάνε από τους μαθητές να 

διαβάσουν 2 κείμενα και καταγράφουν τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι 

γρήγορη, εύκολη, καθόλου παρεμβατική (δεν φοράει κανενός είδους 

εξοπλισμό πάνω του ο μαθητής) και απόλυτα ασφαλής αφού το μόνο που 

χρειάζεται είναι το παιδί να διαβάσει το κείμενο από την οθόνη του 

υπολογιστή. Μόλις τελειώσει η ανάγνωση, ο μαθητής θα απαντήσει σε μερικές 

ερωτήσεις με βάση το κείμενο που διάβασε. Η όλη διαδικασία δεν υπερβαίνει 

τα 10-15 λεπτά σε διάρκεια.  

 

Η έρευνα θα βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της ανάγνωσης στην Ελληνική γλώσσα και να αναγνωρίσουμε 

προβλήματα ανάγνωσης όπως Δυσλεξία. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα 

βοηθήσουν στο μέλλον τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν ή να 

τροποποιήσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, ώστε να 
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ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της 

γνωσιακής τους ικανότητας.  

Οι μαθητές/τριες θα πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες υπό την επίβλεψη 

του ερευνητή. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι καθαρά εθελοντική και ο 

μαθητής/-τρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει για οποιονδήποτε λόγο την 

εξέταση χωρίς να είναι υποχρεωμένος/η να δώσει εξηγήσεις στον εξεταστή. 

Τα δεδομένα της αξιολόγησης είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν 

μόνο από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας για τη συγκεκριμένη έρευνα.  

 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 12 Δεκεμβρίου 2016 μέχρι 17 

Δεκεμβρίου 2016 εκτός Τετάρτης 14/11/2016, σε απογευματινές ώρες από τις 

14.00 – 21.00, και το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου,  από 10.00 -14.00, στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου (Β.Σοφίας 9). 

 

Στην περίπτωση που θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή για την εξέταση του 

παιδιού σας, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία και 

να τα στείλετε στο Διευθυντή του σχολείου, το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 

2 Δεκεμβρίου 2016.Από το προσωπικό του Δήμου μας θα επικοινωνήσει μαζί 

σας προκειμένου να κλειστεί το ραντεβού για την εξέταση.  

Τηλ.Επικοινωνίας: 2132038 294 

                                                                              Ο Δήμαρχος  
 

                                                                       Πατούλης Γεώργιος 

 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Όνομα Γονέα/Κηδεμόνα:..................................................................................... 

Όνομα Μαθητή:...................................................................................................  

Σχολείο Μαθητή:……………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο σταθερό……………………….Τηλέφωνο κινητό……………………… 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση των παραπάνω και εγκρίνω τη 

συμμετοχή του παιδιού μου στην δραστηριότητα «Μέθοδος Αναγνωστικής 

Επάρκειας RADAR».  

Υπογραφή                                                                        Ημερομηνία     /     /                                                                             


