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“Οη ιέμεηο είλαη ζαλ ηηο αθηίλεο Υ αλ ηηο ρξεζηκνπνηείο ζσζηά. Δηαπεξλνύλ ηα πάληα. 

Δηαβάδεηο θαη δηαπεξλνύλ θη εζέλα.” – Aldous Huxley, Brave New World. 
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Δπραξηζηίεο  

Οινθιεξψλνληαο απηή ηελ επίπνλε θαη δεκηνπξγηθή πξνζπάζεηα ηεο ζπγγξαθήο 

απηήο ηεο εξγαζίαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηά κνπ Διέλε Μνξθίδε 

γηα ηε πνιχηηκε βνήζεηα ηεο, ηηο ζπκβνπιέο ηεο, ηε ζσζηή θαζνδήγεζε θαη 

ζπκπαξάζηαζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

   Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο εθείλνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ κε 

απηαπάξλεζε, πεξίζζηα ςπρηθή δχλακε θαη πξνζπάζεηα βνεζνχλ ηα παηδηά θαη 

θάλνπλ ηε δνπιεηά καο λα θαίλεηαη ζεκαληηθή. 

   Σέινο έλα κεγάιν επραξηζηψ ζην Γεκνζζέλε θαη ηελ Δξκηφλε κνπ γηα ηελ αγάπε 

θαη ηελ ππνκνλή πνπ έδεημαλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 
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Πεξίιεςε  

Ζ αλάγλσζε απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν ηεο ζθέςεο θαη ηεο γλψζεο, απαηηεί ηε 

ζπκβνιή αλψηεξσλ λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ  θαη αλαπηχζζεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

αηφκνπ κε ηνλ θφζκν πνπ ην πεξηβάιιεη. Οξίδνπκε ηελ αλάγλσζε σο ην απνηέιεζκα 

δχν δεμηνηήησλ ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο, αιιά ηαπηφρξνλα 

πεξηθιείεη ηελ θσλνινγηθή επίγλσζε, ηελ επρέξεηα,  ηελ πξνζσδία, ην ιεμηιφγην θαη 

ηηο ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο ελφο θεηκέλνπ. Ζ παξνχζα εξγαζία εθπνλήζεθε κε 

ζηφρν λα δηεξεπλεζεί, πσο εμειίζζεηαη ε αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ηεο 

Β΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ, χζηεξα απφ παξέκβαζε δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαη πνηα ε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπο απφ καζεηέο πνπ δελ παξαθνινπζνχλ πξφγξακκα παξέκβαζεο. 

πγθεθξηκέλα ηέζζεξηο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηέζζεξηο καζεηέο 

ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αμηνινγήζεθαλ  ζηελ αξρή ελφο πξνγξάκκαηνο 

παξέκβαζεο θαη επαλαμηνινγεζήθαλ ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο. ην 

ελδηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δέρηεθαλ 

ζηνρεπκέλε δηδαζθαιία θαη πξφγξακκα πνπ πξνζπαζνχζε λα βειηηψζεη ην ιεμηιφγην, 

ηε θσλνινγηθή ηνπο επίγλσζε, ηελ επρέξεηα θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πνπ ηνπο παξέρεηαη 

εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζή  ηνπο 

θαη λα αθνινπζήζνπλ κε ζηαζεξφ ξπζκφ, αλ φρη λα θηάζνπλ ζην ίδην επίπεδν κε ηνπο 

καζεηέο ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: αλάγλσζε, αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, παηδηά κε αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο , εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, απνθσδηθνπνίεζε, επρέξεηα, θαηαλόεζε. 
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Abstract 

Reading is the foundation stone of thought and knowledge, it requires the contribution of 

superior intellectual processes and develops the individual's communication with the world 

around him. We define reading as the result of two skills decoding and comprehension, but at 

the same time it encompasses phonological awareness, fluency, prosody, vocabulary and 

comprehension strategies of a text. The present paper was designed to investigate how the 

reading ability of pupils in the second grade of primary school progresses after the 

intervention of a teaching program and what their differentiation from students who do not 

follow an intervention program. Specifically, four pupils with learning difficulties and four 

pupils without learning difficulties were evaluated at the beginning of an intervention 

program and reassessed at the end of the intervention program. Meanwhile, students with 

learning difficulties received targeted instruction and a program that tried to improve their 

vocabulary, phonological awareness, fluency and comprehension. The results showed that 

students with learning difficulties who are given a personalized training program can improve 

their performance and follow a steady pace if not to reach the same level as students without 

learning difficulties. 

 

Keywords: Reading, reading difficulties, children with reading difficulties, educational 

intervention, decoding, fluency, comprehension. 
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Δηζαγσγή 

ηε ζχγρξνλε θνηλσλία, ην λα είλαη θάπνηνο εγγξάκκαηνο, ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα 

λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηελ πνιππινθφηεηα θαη ηηο απαηηήζεηο κηαο ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθνπνιηηηθήο δνκήο. Αλ έλα παηδί δελ είλαη εγγξάκκαην ηφηε 

ζα έρεη δπζθνιίεο ηφζν ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη ζηελ θνηλσλία θαη ζηνλ 

θφζκν πνπ ην πεξηβάιεη.  ε έλα θφζκν πνπ θπξηαξρεί ε παγθνζκηνπνίεζε θαη νη λέεο 

ηερλνινγίεο, ν γξακκαηηζκφο θαη ε επηθνηλσλία απνθηνχλ ζπλερψο λέεο κνξθέο θαη 

απνηεινχλ ην θιεηδί γηα λα είλαη θάπνηνο ελεξγφ κέινο. Σα έμππλα ηειέθσλα 

(smartphones), ν παγθφζκηνο ηζηφο (internet), ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

(facebook, twitter θ.α.) δηακνξθψλνπλ λένπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη απαηηνχλ ηελ 

εθκάζεζε ελφο θψδηθα, πνπ δελ είλαη ηφζν απιφο θαη ζηαηηθφο, φπσο ζην γξαπηφ 

ιφγν θαη ζηα βηβιία. 

   Ζ αιιαγή ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηελ ςεθηαθή επνρή είλαη ξαγδαία θαη θαζψο ε 

ηερλνινγία αλαπηχζζεηαη, νη κνξθέο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηεο αλάγλσζεο 

κεηαιιάζζνληαη. Οη ζπλζήθεο θαη ν ηξφπνο πνπ ν ιφγνο θαη ε γιψζζα 

αλαπηχζζνληαη, δελ αθνινπζνχλ πιένλ ηελ νδφ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, αιιά 

δηακνξθψλνληαη θαη εμειίζζνληαη κέζα ζ‘ έλαλ εληειψο ςεθηαθφ πνιπκεζηθφ 

πεξηβάιινλ. Σν λα κελ είλαη έλα παηδί εγγξάκκαην δε ζεκαίλεη απιά κηα απνηπρία, 

αιιά απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή ηνπ ζπκκεηνρή ζηελ 

λέα παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα ( IRA·NCTE, 2010) 

Ζ δηαδηθαζία λα κάζεη θαλείο λα δηαβάδεη είλαη ηφζν βαζηθή, φζν ην λα κάζεη λα 

πεξπαηά, λα ηξέρεη, λα κηιά ή λα έρεη δεμηφηεηεο φπσο λα θξαηά ην πηξνχλη ή ην 

πνηήξη. Γηα ηνλ έκπεηξν αλαγλψζηε ε αλάγλσζε είλαη κηα απηφκαηε κεραληζηηθή 

δηαδηθαζία πνπ δελ απαηηεί θφπν θαη απνξξέεη εχθνια απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Γηα 

εθείλνλ φκσο ην κηθξφ αλαγλψζηε πνπ δπζθνιεχεηαη, απνηειεί επίηεπγκα δσήο θαη 

απαηηεί ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο δεμηφηεηεο 

ηεο κάζεζεο, απηή ηεο αλάγλσζεο, φρη φκσο απφ ην πξίζκα ηεο πξψηεο αλάγλσζεο 

θαη ηεο απιήο επαθήο ηνπ παηδηνχ κε ηνλ θψδηθα, αιιά απφ ηελ πιεπξά ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ηελ αδπλακία θαηάθηεζεο κηαο ηφζν ζχλζεηεο 

δεμηφηεηαο. Ζ απιή ζεψξεζε ηεο αλάγλσζεο έδεημε, φηη γηα λα θηάζεη θαλείο ζηελ 

αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα πξέπεη λα έρεη θαηαθηήζεη ηφζν ηελ απνθσδηθνπνίεζε φζν 
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θαη ηελ θαηαλόεζε ηεο γιψζζαο, φκσο ε αλάγλσζε εκπεξηέρεη πνιιαπιέο 

ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο θαη δεμηφηεηεο φπσο ε θσλνινγηθή επίγλσζε, ε γλψζε ησλ 

γξακκάησλ, ε θσλνινγηθή απνθσδηθνπνίεζε, ε απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο, ην 

ιεμηινγηθφ ππφβαζξν θαη ε κλήκε (Linan- Thompson & Cavazos, 2017). Μπνξνχκε 

λα βειηηψζνπκε ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα αλ παξέκβνπκε φζν πην ζχληνκα θαη 

απνηειεζκαηηθά γίλεηαη. Ζ πξψηκε παξέκβαζε δελ είλαη αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, φκσο έρεη απνδεηρηεί φηη ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο έρνπλ αλάγθε απφ κηα εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα είλαη έγθαηξε, 

δνκεκέλε θαη ζηνρεπκέλε γηα ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνπλ.  

ην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξνζπαζνχκε λα δψζνπκε ηνλ νξηζκφ  

ηεο αλάγλσζεο, αλαιχνπκε ηηο βαζηθέο δνκέο ηεο, ηελ απνθσδηθνπνίεζε, ηελ 

θσλνινγηθή επίγλσζε,  ηελ επρέξεηα θαη ηελ θαηαλφεζε. Γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλάγλσζεο αλαθέξνπκε ηα ζεσξεηηθά κνληέια ηεο. 

Αξρηθά ηα δνκηθά πνπ καο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πψο δηακνξθψλεηαη 

γλσζηηθά ε αλάγλσζε, σο λνεηηθή ιεηηνπξγία θαη έπεηηα ηα αλαπηπμηαθά κνληέια  

γηα λα δνχκε πψο αλαπηχζζεηαη κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ράξε ζηε δηαδηθαζία 

ηεο σξίκαλζεο ηνπ παηδηνχ. Σα κνληέια ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο καο βνεζνχλ 

λα θαηαιάβνπκε ηηο αλψηεξεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο αλάγλσζεο θαη πψο απηή 

θαηαιήγεη λα νδεγεί  ην άηνκν γλψζε.  

Σν πξψην θεθάιαην πεξηιακβάλεη αθφκα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλάγλσζεο θαη πνηα 

κέζα θαη ηεζη ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα αμηνινγήζνπκε ζσζηά. Σα κνληέια εξκελείαο 

ηεο αλάγλσζεο  καο βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο θαη ζην πψο 

δηακνξθψλνληαη νη δηάθνξεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο. Δπηθεληξψλνπκε ηελ αλάιπζε καο 

ζηηο ηέζζεξηο βαζηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηεο πξψηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο, ηελ 

αλαιπηηθνζπλζεηηθή, ηελ αλαιπηηθή – νιηθή (Decroly), ηελ νιηθή – νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε θαη ην ηζνξξνπεκέλν γξακκαηηζκφ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη νη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη πψο απηέο 

παξνπζηάδνληαη ζηε δπζιεμία, ηελ ππεξιεμία θαη ηηο γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε δπζθνιίεο ζηελ 

αλάγλσζε, φπσο δπζθνιίεο νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο αληίιεςεο θαη επεμεξγαζίαο, 

δπζθνιίεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, κλεκνληθέο δπζθνιίεο, κεηαγλσζηηθέο δπζθνιίεο 

θαη ηδηαίηεξα δπζθνιίεο ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, ηελ επρέξεηα θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ 
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γξαπηνχ ιφγνπ (Παληειηάδνπ & Αξγπξφπνπινο, 2011). Σα δηαγλσζηηθά κνληέια καο 

δίλνπλ κηα εηθφλα γηα ηα αίηηα θαη γηα ην πνπ απνδίδνπκε ηηο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο 

ζηα παηδηά. Αλαθεξφκαζηε  ζηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο, γηα ην πνηεο αξρέο πξέπεη 

λα αθνινπζνχλ  θαη γηα ην πνηα είλαη ηα πην γλσζηά θαη δνθηκαζκέλα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο. Σν ηειεπηαίν ππνθεθάιαην ηεο 

ζεσξεηηθήο αλάιπζεο επηθεληξψλεηαη ζηελ έξεπλα  γηα ην ηη πξέπεη λα πεξηέρεη έλα 

πξφγξακκα παξέκβαζεο, θαη θαηά πφζν ηα ήδε ρξεζηκνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα 

πιεξνχλ ηα ζσζηά θξηηήξηα γηα λα είλαη απνδνηηθά θαη πψο θξίλνπκε έλα πξφγξακκα 

σο απνηειεζκαηηθφ. 

ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο καο,  αλαιχνληαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, θαη ηη 

αθξηβψο επηδηψθνπκε κε ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. Παξνπζηάδνπκε ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο ηε κέζνδν ηεο κειέηεο πεξίπησζεο αιιά θαη ην ζρέδην ΑΒΑ. 

ην δείγκα αλαιχνπκε ηφζν ηελ πεηξακαηηθή καο νκάδα φζν θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ, 

αλαθεξφκαζηε ζηα άηνκα ηνπ δείγκαηφο καο ζην θχιν ηελ ειηθία θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ζ δηαδηθαζία παξνπζηάδεη φιε  ηελ πνξεία ηεο εξεπλάο καο, ηηο 

ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Αλαιχνπκε ηα εξγαιεία 

αμηνιφγεζεο ηφζν ηα ηππηθά φζν θαη ηα άηππα γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε ρξήζε ηνπο.  

ηνπο ηνκείο δηδαζθαιίαο θαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο 

αλαιχνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Υσξίζακε ηα απνηειέζκαηα 

καο ζηελ Αξρηθή ηππηθή αμηνιόγεζε, ζηελ Άηππε αξρηθή θαη ηειηθή αμηνιόγεζε θαη 

ζηελ Σειηθή ηππηθή αμηνιόγεζε. ην ηέινο ηεο έξεπλαο δψζακε ηα ζπκπεξάζκαηα, 

ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

Ζ έξεπλα καο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε παξέκβαζε πνπ γίλεηαη ζε κηα 

κηθξή νκάδα καζεηψλ κπνξεί λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη λα βειηηψζεη ηελ 

αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ηνπο επηκέξνπο ηνκείο, θσλνινγηθή 

επίγλσζε, ιεμηιφγην, επρέξεηα, θαηαλφεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΑΓΝΧΗ 

1.1 Οξηζκόο Αλάγλσζεο 

Ζ αλάγλσζε είλαη κηα ζχλζεηε λνεηηθή δηαδηθαζία πνπ απαηηεί πνιιέο δεμηφηεηεο θαη 

θπξίσο ην ζπληνληζκφ πνιιαπιψλ πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη 

ηελ απφδνζε λνήκαηνο ζηνλ γξαπηφ θψδηθα. Ζ ζχλζεηε απηή δηαδηθαζία εκπεξηέρεη 

παξάγνληεο πνπ απνξξένπλ εζσηεξηθά απφ ην άηνκν φπσο ε κλήκε θαη ηα θίλεηξα 

θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο ησλ ηππνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη νη νδεγίεο πνπ δίλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (McNaughton et al., 

2004· Ryan  Anstey, 2005· Woolley, 2011).  Αξρηθά ν αλαγλψζηεο αλαγλσξίδεη ηα 

γξαθήκαηα, ηα ζπζρεηίδεη κε ζπγθεθξηκέλα θσλήκαηα θαη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία 

γελίθεπζεο εθθσλεί ηηο ιέμεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο πξνηάζεηο θαη απηέο κε ηε ζεηξά 

ηνπο ην θείκελν (Sattler, 1992· Παληειηάδνπ  Αλησλίνπ 2008). 

   Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλεηψλ (Perfetti, 1984· Goodman, 1986· Rayner  Polatsek, 

1989· Ατδίλεο  Κσζηνχιε, 2001· Πφξπνδαο, 2002· Bάκβνπθαο, 2004· Smith, 

2004· Ατδίλεο, 2006) απνδέρεηαη φηη ε αλάγλσζε είλαη κηα δηαξθψο αλαπηπζζφκελε 

δεμηφηεηα, πνπ απνζθνπεί ζηελ εξκελεία γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ λνήκαηνο , απαηηεί 

φκσο ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ επρέξεηαο θαη ηελ θαηνρή επξχηεξσλ γλψζεσλ. Οη 

επξχηεξεο γλψζεηο ζπλδένληαη κε ηε δηαξθή αλάπηπμε ηεο αλάγλσζεο, ν άλζξσπνο 

πξνθεηκέλνπ λα δψζεη λφεκα ζε έλαλ κεηαβαιιφκελν θφζκν, ρξεζηκνπνηεί θείκελα 

θαη λνήκαηα πνπ εμειίζζνληαη, ρξεηάδεηαη ινηπφλ έλα εξγαιείν, ηελ αλάγλσζε, πνπ 

λα είλαη αμηφπηζην (Παιηεξάθεο 2010). Ζ αλάγλσζε δε κπνξεί λα απνθνπεί απφ ην 

εθάζηνηε θνηλσληθφ πιαίζην, γη‘ απηφ θαη ζεσξείηαη κηα ζύλζεηε, ζπληνληζκέλε θαη 

δνκεηηθή δηαδηθαζία θαη αλαγλσξίδεηαη σο κηα γισζζηθή, γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή δηαδηθαζία (Παπνχιηα – Σδειέπε, 2000· Ατδίλεο  Κσζηνχιε 

2001·Παιηεξάθεο 2010). 

   Ζ πξψηε εξκελεία ηεο αλάγλσζεο ήηαλ ε απινπζηεπηηθή πξνζέγγηζε, ηεο 

θσλνινγηθήο απνθσδηθνπνίεζεο, φρη ηεο γισζζηθήο επεμεξγαζίαο, αιιά ηεο απιήο 

κεηαηξνπήο ηνπ γξαπηνχ θψδηθα ζε ερεηηθφ. Ζ ςπρνινγία κέζσ ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνχ αληηιακβαλφηαλ ηελ αλάγλσζε ζε απιή παξαηεξήζηκε γλσζηηθή 

δηεξγαζία θαη ε εμέηαζή ηεο πεξηνξηδφηαλ ζηε κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ 

εξκελεία ήηαλ θαζαξά αλνδηθή ή επαγσγηθή δηεξγαζία θαη ν νξηζκφο ηεο αλάγλσζεο 
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σο κεηαζρεκαηηζκόο ησλ γξαπηώλ ζπκβόισλ ζε ήρνπο, ζύκθσλα κε έλα 

πξνθαζνξηζκέλν ζύζηεκα (Σδνπξηάδνπ, 1979:14·Παιηεξάθεο 2010) αληηθαηνπηξίδεη 

απηή ηελ πξψηε πξνζέγγηζε. 

   Οη εθπξφζσπνη ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο Goνdman θαη Smith  πεξλάλε ζε κηα εθ 

δηακέηξνπ αληίζεηε εξκελεία ηεο αλάγλσζεο σο κηα δεμηόηεηα κε ηελ νπνία ν 

αλαγλώζηεο καληεύεη ή εηθάδεη ην λόεκα ηεο ιέμεο (Goνdman,1967) θαη σο κηα 

δεμηόηεηα κε ηελ νπνία ν αλαγλώζηεο κεηαηξέπεη ηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο 

γιώζζαο (κέζσ ηεο νξζνγξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο ιέμεο) ζε έλλνηεο (Smith & 

Goodman, 1971). Ο Smith (2004), πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνχζεη ηνπο πνιέκηνπο ηεο 

νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, επαλέξρεηαη θαη νξίδεη ηελ αλάγλσζε  σο κηα θπζηθή 

δηαδηθαζία εξκελείαο θαη λνεκαηνδόηεζεο ηνπ θόζκνπ (Παιηεξάθεο, 2010). 

   Ζ εμέιημε ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο θαη ε εξκελεία ηεο αλάγλσζεο σο κηα 

πνιχπινθε λνεηηθή δηαδηθαζία πνπ εκπεξηέρεη πνιιέο επηκέξνπο δηεξγαζίεο, νδήγεζε 

ζηελ ςπρνπαηδαγσγηθή ζεώξεζε θαη ζηελ άκεζε ζχλδεζε ηεο αλάγλσζεο κε ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν. Ο Πφξπνδαο (1983:26), νξίδεη ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα σο 

γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία εξκελεύνπκε ην ζπκβνιηθό ζύζηεκα ηνπ γξαπηνύ 

ιόγνπ κε ζθνπό λα απνζπάζνπκε ην ελλνηνινγηθό ηνπ πεξηερόκελν θαη λα επηηύρνπκε 

έηζη ηελ επηθνηλσλία ζηελ επξεία ρσξνρξνληθή ηεο δηάζηαζε, θαη έπεηηα (Πφξπνδαο, 

2002:40,41), νξίδεη ηελ αλάγλσζε σο δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ γξαπηώλ ζπκβόισλ 

ζε θσλνινγηθό θώδηθα κε βάζε ηνλ νπνίν θαζίζηαηαη δπλαηή ε πξόζβαζε ζηε 

ζεκαζηνινγηθή κλήκε θαη ην λόεκα αιιά θαη σο κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία θαηαλόεζεο 

ελλνηώλ θαη απόθηεζεο γλώζεσλ. 

   Ο νξηζκφο ηνπ Πφξπνδα (2002) γηα ηελ αλάγλσζε κέζα απφ ην ζρήκα  

αποκωδικοποίηζη  καηανόηζη δίλεη ηζνκεξή βαξχηεηα ζε θαζεκηά απφ απηέο, 

δειαδή ηφζν ζηε ζπκβνιηθή εξκελεία, φζν θαη ζην λφεκα πνπ απνξξέεη απφ απηή. 

Σν ίδην ηζρπξίδεηαη θαη ν Westwood (2011), νη δχν δεμηφηεηεο ηεο αλάγλσζεο 

αποκωδικοποίηζη  καηανόηζη είλαη εμίζνπ απαξαίηεηεο θαη θακηά απφ κφλε ηεο 

δελ κπνξεί λα είλαη επαξθήο. Ο νξηζκφο «Αλάγλσζε είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

θαηαλνεί ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ κέζσ ελφο θεηκέλνπ» (Pumfrey, 

1991) εζηηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζην λφεκα θαη ζηηο ηδέεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ 

αλάγλσζε θαη φρη ηφζν ζηνλ θψδηθα, ν νπνίνο πεξηνξίδεηαη ζην «θείκελν». χκθσλα 

κε ηελ Clay,ε αλάγλσζε «είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα ζηξαηεγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ 
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θαηάθηεζε ηνπ λνήκαηνο, πνπ απμάλεη ε ηζρχο ηεο θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο κε 

ηελ άζθεζε» (Clay, 1972/1990:6·Κσηνχιαο  Μπελάθα 2001).   

   χκθσλα κε ηε ςπρνγισζζηθή ζεψξεζε ν Chomsky θαη ν Halle (1968) 

ππνζηεξίδνπλ φηη «νη αλαγλώζηεο, κε βάζε ηελ νξζνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

γξαπηνύ ιόγνπ θαη έρνληαο ππόςε ηε θσλνινγηθή δνκή ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ, θαηά 

ηελ αλάγλσζε κπνξνύλ λα παξάγνπλ ηηο ζσζηέο θσλεηηθέο παξαζηάζεηο κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ίδησλ θαλόλσλ πνπ εθαξκόδνπλ γηα ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ παξαγσγή 

ηεο νκηιίαο…». 

Οη ηξεηο βαζηθέο αλεμάξηεηεο θαη ηαπηφρξνλα αιιεινζπζρεηηδφκελεο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή αλάγλσζε είλαη (α) ε 

απνθσδηθνπνίεζε, δειαδή ε ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη ν αλαγλψζηεο ηα γξαπηά 

ζχκβνια ηνπ γξαπηνχ θψδηθα θαη λα ηα κεηαηξέπεη ζε θσλνινγηθή 

αλαπαξάζηαζε· (β) ε επρέξεηα, ε ηθαλφηεηα ηνπ αλαγλψζηε λα δηαβάδεη κε αθξίβεηα, 

έθθξαζε θαη πξνζσδία έλα θείκελν απηφκαηα, ρσξίο δπζθνιία θη ηδηαίηεξε 

πξνζπάζεηα ζην λα απνθσδηθνπνηήζεη· θαη (γ) ηελ θαηαλφεζε, πνπ είλαη ε ηθαλφηεηα 

λα δίλεη λφεκα ζην θείκελν θαη κέζα απφ κηα ζχλζεηε λνεηηθή επεμεξγαζία λα 

θαηαιήγεη ζε ζπκπέξαζκα. Αλ θάπνηα απφ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο δελ επηηειείηαη 

ζσζηά, ηφηε αλαπφθεπθηα δελ επηηπγράλεηαη ε αλάγλσζε (Snowling & Hulme, 

2007· Πνιπρξφλε, 2011).  

   Οη νξηζκνί απνζαθελίδνπλ ηελ έλλνηα δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ λνεηηθή θαη 

ςπρνινγηθή βαξχηεηα ηεο αλάγλσζεο θαη ηε ζεκαζία πνπ απηή έρεη γηα ηνλ 

αλαγλψζηε. Ζ πξψηκε θαηάθηεζή ηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί έλδεημε ραξηζκαηηθφηεηαο, 

ελψ ε κε έγθπξε θαηάθηεζή ηεο πξνβιεκαηίδεη θαη κπνξεί λα ππνδεηθλχεη εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

 

1.1.1 Απνθσδηθνπνίεζε 

Ζ απνθσδηθνπνίεζε δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ θαηαλφεζε θαη απνηειεί δηαθξηηή 

ιεηηνπξγία ηεο αλάγλσζεο, θάηη πνπ έγηλε αηζζεηφ ράξε ζηε κειέηε ηνπ πεδίνπ ησλ 

αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ. Τπάξρνπλ αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θαηαλφεζε (Πφξπνδαο, 2002), αλαθεξφκαζηε ζε πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ ελψ 

θαηαλννχλ έλα θείκελν πνπ δηαβάδεη θάπνηνο άιινο κεγαιφθσλα, αδπλαηνχλ λα 
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θαηαλνήζνπλ απηφ πνπ δηαβάδνπλ κφλα ηνπο. Πξνβιήκαηα ηέηνηνπ ηχπνπ δελ 

αλάγνληαη ζηελ θαηαλφεζε (Sprenger, Charolles & Casalis, 1996) αιιά είλαη θπξίσο 

πξνβιήκαηα απνθσδηθνπνίεζεο, θαλεξψλνληαο παξάιιεια ηελ μερσξηζηή 

ιεηηνπξγία ηεο. 

   Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ ζεσξεί ηελ απνθσδηθνπνίεζε βαζηθή δηεξγαζία ηεο 

αλάγλσζεο, ε νπνία καδί κε ηελ θαηαλφεζε αζθνχλ δηαθξηηφ φζν θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν  θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ηεο. Ζ απνθσδηθνπνίεζε απνηειεί 

πεξηζζφηεξν ηελ αηζζεηεξηαθή, κεραληθή, εμσηεξηθή πιεπξά ηεο αλάγλσζεο 

(Σδνπξηάδνπ, 1979· Πφξπνδαο, 2002· Βάκβνπθαο, 2004) θαη  βαζίδεηαη ηφζν ζηε 

γλψζε ηνπ νξζνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο φζν θαη ζηελ επίγλσζε φηη ηα γξαπηά ζχκβνια 

θαη νη γξαπηέο ιέμεηο είλαη αλαπαξαζηάζεηο ζπγθεθξηκέλσλ θσλεκάησλ ηεο νκηιίαο. 

   πγθεθξηκέλα ε απνθσδηθνπνίεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ είλαη κηα ζχλζεηε γλσζηηθή 

ιεηηνπξγία πνπ μεθηλά απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ γξαπηψλ (νπηηθψλ) ζπκβφισλ, πνπ 

απαξηίδνπλ ην γξαπηφ θψδηθα θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε θσλνινγηθή (αθνπζηηθή) 

παξάζηαζε. Γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε 

ηνπ νξζνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, ζην νπνίν είλαη γξακκέλε ε ιέμε, ελψ ηαπηφρξνλα ν 

αλαγλψζηεο ζπλεηδεηνπνηεί φηη ηα γξαπηά ζχκβνια αλαπαξηζηνχλ ηελ αληίζηνηρε 

πξνθνξηθή ιέμε θαη ηηο θσλεκηθέο ηεο κνλάδεο. Δδψ απαηηείηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία 

ηεο αληίιεςεο θαη ηεο κλήκεο ηφζν ησλ γξαθεκηθψλ φζν θαη ησλ θσλνινγηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ψζηε λα γίλεηαη ε αλαγλώξηζε ησλ γξακκάησλ θαη ν θσλεκηθόο 

πξνζδηνξηζκόο ηνπο, κε βάζε ηε γλώζε ηεο αληηζηνηρίαο κεηαμύ γξακκάησλ θαη 

θζόγγσλ, θαζώο θαη ησλ βαζηθώλ θαλόλσλ πνπ ηε δηέπνπλ (Νανχκε, 2013: 43).   

    

1.1.2   Ο ξόινο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο 

Τπάξρεη έλα πιήζνο φξσλ θσλνινγηθή επίγλσζε, θσλνινγηθή ελεκεξόηεηα, θσλεκηθή 

επίγλσζε, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κνλαδηθή ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα αλαγλσξίδεη ηα 

κηθξφηεξα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ (θσλήκαηα – ζπιιαβέο), λα 

κπνξεί λα ηα δηαρεηξίδεηαη θαη λα κπνξεί λα δηαρσξίδεη ηα δνκηθά απηά ζηνηρεία ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ απφ ηα θαζαξά επηθνηλσληαθά ζηνηρεία (Παληειηάδνπ 2011). Ζ 

θσλνινγηθή επίγλσζε έρεη ζπλδεζεί άκεζα κε ηελ αλαγλσζηηθή δεμηφηεηα θαη 

πιήζνο εξεπλψλ (Torgesen, Wagner  Rashotte, 1994· Share 1995·Papadopoulos, 
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2001b·Hulme, Snowling, Caravolas  Carroll, 2006·Savage, Carless  Ferraro, 

2007· Παπαδφπνπινο 2009) έρεη απνδείμεη φηη ε έιιεηςε ή χπαξμε ηεο πξψηεο 

θαζνξίδεη ηε δεχηεξε. 

Ζ θσλεκηθή επίγλσζε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπκε φηη νη ιέμεηο 

πνπ πξνθέξνπκε απνηεινχληαη απφ κηθξφηεξα δνκηθά θνκκάηηα ηα θσλήκαηα θαη λα 

απνθηήζνπκε ηελ  ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο (αλάιπζεο – ζχλζεζεο) απηψλ ησλ βαζηθψλ 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ (Πφξπνδαο, 2002). Ζ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα 

θσλεκηθά δνκηθά ζηνηρεία θαη λα ηα κεηαηξέπνπλ ζε ιέμεηο απνδεηθλχεηαη σο κηα 

ζπνπδαία δεμηφηεηα γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο. 

   Απφ κεγάιν αξηζκφ εξεπλψλ απνδεηθλχεηαη φηη ε θσλεκηθή επίγλσζε απνθηάηαη 

δχζθνια απφ ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο (Πφξπνδαο, 2002) θαη  φηη ππάξρεη 

ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο απφθηεζεο ηεο θσλεκηθήο επίγλσζεο θαη ηεο αλαγλσζηηθήο 

ηθαλφηεηαο (Hatcher et al., 1994· National Reading Panel 2000· Yopp &Yopp 

2000· Πφξπνδαο, 2002· Καξαληδήο, 2003· Reid, 2003· Πνιπρξνλνπνχινπ, 

2003· Μπειίηζνπ, 2009). 

   Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε είλαη επξχηεξε έλλνηα απφ ηελ θσλεκηθή επίγλσζε θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν νη πξνηάζεηο 

απνηεινχληαη απφ κηθξφηεξα θνκκάηηα, ηηο ιέμεηο, νη ιέμεηο απφ ηηο ζπιιαβέο θαη νη 

ζπιιαβέο απφ ηνπο θζφγγνπο πνπ κπνξνχκε λα αλαγλσξίδνπκε θαη λα δηαρεηξηζηνχκε 

πξνθνξηθά αιιά θαη γξαπηά (ρξήζε αιθαβεηηθνχ θψδηθα). Θα ιέγακε φηη ε 

θσλεκηθή επίγλσζε, ε ζπιιαβηθή επίγλσζε θαη ε επίγλσζε κηαο γισζζηθήο κνλάδαο 

κεηαμχ θσλήκαηνο θαη ζπιιαβήο ζπλζέηνπλ ηε θσλνινγηθή επίγλσζε (Πφξπνδαο 

2002). 

   Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε σο κφλε παξέκβαζε δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε, αλ δε ζπλδπαζηεί κε ηε γλψζε ηνπ γξάκκαηνο – θσλήκαηνο πνπ 

έρεη σο ζηφρν ηελ αλάγλσζε (Hatcher et al., 1994·Snowling  Hulme 2012). 

Υξεηάδεηαη λα μεθηλήζεη θαλείο απφ ηε θσλνινγηθή επίγλσζε, αιιά ζηε ζπλέρεηα 

πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηα επφκελα επίπεδα ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο. 

   Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε δηαθξίλεηαη ζε θσλεκηθή θαη ζπιιαβηθή αλάινγα κε ην 

πνηα θσλνινγηθή κνλάδα πξέπεη ην παηδί λα δηαρεηξηζηεί θαη πεξηιακβάλεη δέθα 

θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ: 
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 Αλάιπζε 

 ύλζεζε 

 Οκνηνθαηαιεμία  

 Δηάθξηζε ζέζεο (αξρηθή, ελδηάκεζε, ηειεπηαία) 

 Αθαίξεζε  

 Πξόζζεζε 

 Αληηζηξνθή 

 Αληηθαηάζηαζε (Παληειηάδνπ 2000).  

   Ζ ειιεηκκαηηθή θσλνινγηθή επίγλσζε ζρεηίδεηαη κε ηηο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ζε 

παηδηά θαη εθήβνπο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Liberman  Shankweiler, 1991·Bruck, 

1992·Fletcher et al. 1994·Torgesen, Wagner,  Rashotte, 1994·Stanovich  Siegel, 

1994·Blachman, 2000·Snowling, 2000·Κσηνχιαο, 2004·Μπφηζαο 2007) θαη εληζρχεη 

ηελ ππφζεζε φηη νδεγεί ζε πξνβιήκαηα επεμεξγαζίαο ησλ ιέμεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ππάξρεη αδπλακία απνζήθεπζεο ή / θαη  αλάθιεζεο ησλ ιέμεσλ σο εληαίσλ ζπλφισλ 

θαη αλαπαξαζηάζεσλ κε ζπγθεθξηκέλνπο νξζνγξαθηθνχο θαλφλεο (Vellutino, 

Fletcher, Snowling,  Scanlon, 2004· Μπφηζαο 2007). Με δεδνκέλε ηελ αδπλακία 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ εξγαδφκελε κλήκε (Brady, Skankweiler,  

Mann, 1983·Gathercole  Baddeley, 1990· Snowling, 2000· Μπφηζαο 2007), 

θαηαλννχκε ηελ δπζθνιία ηνπ παηδηνχ λα ζπλδέζεη ηνλ γξαπηφ ιφγν κε ηνλ 

πξνθνξηθφ θαη λα απνζεθεχεη ηε ιέμε, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ηελ αλαθαιεί 

απηφκαηα θαη λα ηελ αλαγλσξίδεη κε επρέξεηα (Vellutino, et al., 2004· Μπφηζαο 

2007). 

   ε έλα αλψηεξν φκσο επίπεδν, νη δπζθνιίεο αλαγλψξηζεο ηεο ιέμεο, νδεγνχλ ζε 

δπζθνιίεο επεμεξγαζίαο ηεο πξφηαζεο θαη ηνπ θεηκέλνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζε 

έιιεηκκα ιεμηινγίνπ θαη γλψζεο ππφβαζξνπ (Reid, 2003·Vellutino, et al., 

2004·Μπφηζαο 2007). Παξφιν πνπ ην θσλνινγηθφ έιιεηκκα κπνξεί λα πξνβιέςεη ηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, δε ζεσξείηαη ν κνλαδηθφο αηηηαηφο παξάγνληαο θαη έρεη 

δεκηνπξγήζεη κηα ζθιεξή θξηηηθή γηα ηε ζέζε ηνπ ζηελ εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία 

(Μπφηζαο, 2007). 
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1.1.3 Δπρέξεηα  

πλήζσο ππνηηκνχκε ηνλ ξφιν ηεο επρέξεηαο ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο, 

απνηειεί φκσο έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη, πνπ δηαρσξίδεη ηνλ ηθαλφ αλαγλψζηε 

απφ ηνλ κε ηθαλφ. Ζ επαλάιεςε θαη ε πξνζπάζεηα γηα αθξίβεηα είλαη πνιιέο θνξέο 

επίπνλε γηα ηνλ λέν αλαγλψζηε, ε έθθξαζε θαη ε πξνζσδία απφ ηελ άιιε απαηηνχλ 

λα έρεη πξφηππα αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο, ζηα νπνία αλαηξέρεη λνεηηθά γηα λα 

αληιήζεη ην δηθφ ηνπ ξπζκφ, ηφλν ή επηηνληζκφ. 

   Τπάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα παηδηψλ πνπ ελψ δε έρνπλ πξφβιεκα ζηελ 

θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ, παξνπζηάδνπλ δπζθνιία 

ζηελ θαηαλφεζε θάηη πνπ νθείιεηαη ζε δπζθνιίεο ζηελ επρέξεηα (Morris et al., 

1998·Wolf & Bowers, 1999· Lovett, Steinbach & Frijters, 2000· Wimmer & 

Mayringer, 2002). Ζ κεγαιχηεξε αδπλακία, πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα πξνβιήκαηα ηεο 

αλαγλσζηηθήο επρέξεηαο είλαη απηή ζηελ ηαρχηεηα, ε νπνία θαζνξίδεη ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ζηελ αλάγλσζε ησλ ιέμεσλ θαη ησλ θεηκέλσλ . Σν National Reading 

Panel (2000: 3-5), νξίδεη ηελ επρέξεηα σο «ηελ ηθαλφηεηα λα δηαβάδεη θαλείο έλα 

θείκελν, γξήγνξα, κε αθξίβεηα θαη κε ηελ θαηάιιειε έθθξαζε». Δπρέξεηα δειαδή, 

ζεκαίλεη ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα ζηελ αλάγλσζε, είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ έκπεηξνπ 

αλαγλψζηε λα απνθσδηθνπνηεί ηα ζχκβνια απηφκαηα, ηαπηίδνληαο ήρνπο ηφζν ζε 

ιεμηινγηθφ φζν θαη ζε ππν – ιεμηινγηθφ επίπεδν (Harris, 2010), ελψ ηαηφρξνλα έρεη 

έθθξαζε θαη πξνζσδία ζε απηφ πνπ δηαβάδεη (Archer,Gleason  Vachon, 

2003· Παληειηάδνπ  Αλησλίνπ, 2008· Παληειηάδνπ 2011). Ο αλαγλψζηεο δηαβάδεη 

έλα θείκελν απηφκαηα, γξήγνξα θαη νκαιά, ρσξίο λα θαηαβάιεη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα 

θαη ρσξίο λα έρεη ηελ απφιπηε πξνζνρή επηθεληξσκέλε ζε απηή θαζαπηή ηελ 

δηαδηθαζία ηεο απνθσδηθνπνίεζεο (Meyer  Felton, 1999· Παληειηάδνπ, Αλησλίνπ, 

2008· Παληειηάδνπ 2011). 

   Ζ επρέξεηα είλαη πξσηαξρηθφο δείθηεο ηεο χπαξμεο αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ, 

θαζψο νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δηαβάδνπλ αξγά, ζπιιαβηζηά, 

ηεκαρίδνληαο ηε ιέμε ζε γξάκκα – γξάκκα, αδπλαηψληαο λα επεμεξγαζηνχλ γξήγνξα 

κεγάια θνκκάηηα ή κέξε ησλ ιέμεσλ (Foorman, 1994· Archer,Gleason  Vachon, 

2003· Παληειηάδνπ 2011). Βειηηψλεηαη κέζα απφ ηε ζπλερή θαη ζηαζεξή εμάζθεζε, 

πνπ εληζρχεη ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ απφδνζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη. Γηα λα 

αμηνινγήζεη θαλείο ηελ επρέξεηα είηε ειέγρεη ηηο ζσζηέο ιέμεηο πνπ δηαβάδνληαη αλά 
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ιεπηφ (Fuchs  Fuchs, 1999), είηε δηαβάδεη κηα ζπγθεθξηκέλε ιίζηα ιέμεσλ ή έλα 

θείκελν (Παληειηάδνπ  Αλησλίνπ, 2008). 

 

 

1.1.4 Καηαλόεζε 

Ζ θαηαλφεζε είλαη έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ θαη λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ, πνπ έρνπλ έλαλ 

θνηλφ ππξήλα, ηελ εξκελεία ηεο πιεξνθνξίαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζην θείκελν, ηε 

ζπζρέηηζε κε πξνεγνχκελεο γλψζεηο πνπ έρεη ν αλαγλψζηεο θαη ηε δεκηνπξγία κηαο 

λέαο λνεηηθήο αλαπαξάζηαζεο ή εηθφλαο κέζα ζην κπαιφ ηνπ αλαγλψζηε γηα ην 

πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ (Mandler  Johnson, 1977·Applebee, 1978· Kintsch  van 

Dijk, 1978· Stein  Glenn, 1979·Trabasso, Secco  van den Broek, 1984· Graesser 

 Clark 1985· Gernsbacher, 1990· Kendeou et al. 2007). 

   Ο απψηεξνο ζθνπφο ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε θαηαλφεζε θαη φπσο ν 

Πφξπνδαο  (2002) ηελ νξίδεη είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο, επεμεξγαζίαο, 

ζπγθξάηεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, είηε αλαθεξφκαζηε 

ζε ιέμε, πξφηαζε ή θείκελν   πνπ αθνχεη ή δηαβάδεη θαλείο (Πνιπρξφλε, 2011). Ζ 

Clay (1991) νξίδεη ηελ αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηαπηφζεκεο θαη δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη ε κία ρσξίο ηελ άιιε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάγλσζε είλαη κηα δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία ν αλαγλψζηεο επηιχεη κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ θαη θηάλεη ζηνλ 

απψηεξν ζθνπφ πνπ είλαη ην κήλπκα, βειηηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ίδηα ηελ 

αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ράξε ζηελ εκπεηξία πνπ απνθηά. Οη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο 

θαη πξνζδνθίεο, αιιά θαη ε ηθαλφηεηα ελεξγνπνίεζεο ηνπο, ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ βειηηζηνπνηνχλ (Cain, Oakhill  Bryant, 2004·Πνιπρξφλε, 2011). 

Ζ Cain (2009) επηζεκαίλεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαλφεζε φπσο: νη 

πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ν ζπγγξαθέαο, νη γισζζηθέο, ιεμηινγηθέο, πξαγκαηνινγηθέο 

γλψζεηο ηνπ αλαγλψζηε αιιά θαη ε λνεηηθή αλαπαξάζηαζε πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ν 

ίδηνο ζπλνιηθά γηα ην θείκελν (Πνιπρξφλε, 2011). 

   Δίλαη ινηπφλ εκθαλέο φηη πέξα απφ ηηο βαζηθέο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο φπσο ε 

ηθαλφηεηα απνθσδηθνπνίεζεο, ε θσλνινγηθή επίγλσζε, ε γλψζε ηνπ βαζηθνχ 

ιεμηινγίνπ θαη ε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο, ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απαηηεί 

αλψηεξεο δεμηφηεηεο φπσο ε ελεξγνπνίεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο, ε ηθαλφηεηα 
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εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη ε ρξήζε γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

(Pressley, 2000· Rapp, van de Broek, McMaster, Kendeou  Espin, 

2007· Πνιπρξφλε, 2011). 

   Ζ θαηαλφεζε είλαη κηα πνιπζχλζεηε γλσζηηθή δηαδηθαζία, φπνπ ν αλαγλψζηεο δε 

δέρεηαη απιά παζεηηθά ηελ πιεξνθνξία θαη ηελ απνζεθεχεη ζηε κλήκε ηνπ, αιιά 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ηεξάζηην ζχλνιν γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, αλαπηχζζεη έλα λέν 

λνεηηθφ κνληέιν, αληιψληαο θαη ελζσκαηψλνληαο ηαπηφρξνλα πιεξνθνξίεο απφ ηελ 

ήδε ππάξρνπζα γλψζε πνπ δηαζέηεη (Woolley 2011). Έλαο ηθαλφο αλαγλψζηεο γηα λα 

δψζεη λφεκα ζηελ αλάγλσζε, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο κεηαγλσζηηθέο ηνπ 

δεμηφηεηεο, γηα λα δηακνξθψζεη ηα δηθά ηνπ λνεκαηηθά πξφηππα. 

   χκθσλα κε ηα γλσζηηθά κνληέια (Perfetti et al. 2005· Graesser, 2007)  θαηαλφεζε 

ζπκπεξηιακβάλεη: 

1. Σνλ επηθαλεηαθφ θψδηθα δειαδή ηελ απνθσδηθνπνίεζε, ηελ αθξηβή 

ζεκαζία θαη ζχληαμε ηεο ιέμεο  κέζα ζηηο πξνηάζεηο. 

2. Σελ νηθνδφκεζε αλαπαξαζηάζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην θείκελν, 

αληινχκε ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο βαζηδφκελνη ζην θείκελν θαη ζπλζέηνπκε 

πιεξνθνξίεο ζηνλ ππξήλα ηνπ θεηκέλνπ. 

3. Σελ νηθνδφκεζε ελφο λνεηηθνχ κνληέινπ, απηνχ αθξηβψο ηνπ 

«αληηθεηκέλνπ» πνπ πεξηγξάθεη ην θείκελν, εδψ ελζσκαηψλνληαη νη 

γεληθέο γλψζεηο  πνπ έρεη ν αλαγλψζηεο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθεη  

θαηά ηελ αλάγλσζε. 

   Παξεκβάιινληαο γλσζηηθνχο παξάγνληεο φπσο ε γιψζζα, ε αθνπζηηθή ηθαλφηεηα, 

ε κλήκε (Oakhill, Cain  Bryant, 2003) αιιά θαη ε γλψζε ηνπ ππφβαζξνπ ή ην 

πινχζην ιεμηιφγην (Garner, 1988· Woloshyn, Palvio  Pressley,1994) γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη κπνξεί νη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε λα πθίζηαληαη,  

ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη θαη πξνβιήκαηα ζηελ απνθσδηθνπνίεζε (Bishop  Snowling 

2004). Τπάξρεη έλαο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηα παηδηά κε πξνβιήκαηα ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε θαη ηελ θαηαλφεζε θαη ζε απηά κε θαιή αλαγλσζηηθή 

απνθσδηθνπνίεζε θαη πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε (Stothard  Hulme 1996· Nation 

 Snowling, 1998· Παληειηάδνπ, 2011).  
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1.2 Θεσξεηηθά κνληέια ηεο αλάγλσζεο  

 Τπάξρνπλ δηάθνξα ζεσξεηηθά κνληέια εθκάζεζεο ηεο αλάγλσζεο, πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ ιέμεσλ κε βάζε ηε θσλνινγηθή ηνπο 

αλάιπζε φζν θαη ζηελ νιηθή αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ, κέζσ ηεο νπηηθήο ηνπο 

αλαπαξάζηαζεο ζηε κλήκε, θάζε κηα απφ απηέο ηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα ή ζε ζπλεξγαζία (Ατδίλεο, 2006· Πνιπρξφλε, 2011). Έηζη, 

απφ ηε κία πιεπξά ππάξρνπλ ηα δνκηθά κνληέια φπνπ επηθεληξψλνληαη ηφζν ζηε 

γλσζηηθή επεμεξγαζία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ φζν θαη ζηηο ηθαλφηεηεο  θαη δεμηφηεηεο 

πνπ πξέπεη λα έρεη θάπνηνο γηα λα επεμεξγαζηεί κε επρέξεηα ην γξαπηφ ιφγν. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη ηα αλαπηπμηαθά κνληέια πνπ κε βάζε κηα ζεηξά ζηαδίσλ 

πξνζπαζνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηελ εμέιημε θαη ηε δηακφξθσζε απηψλ ησλ γλσζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηθαλνηήησλ (Ατδίλεο, 2012). 

 

1.2.1 Γνκηθά κνληέια 

α. Σν κνληέιν ησλ δύν θαλαιηώλ 

Έλα απφ ηα πην γλσζηά δνκηθά κνληέια είλαη απηφ ησλ Morton θαη Patterson (Murell 

& Morton, 1974· Morton & Patterson, 1980· Morton, 1980· Morton, 1982· Patterson 

& Morton, 1985· Ατδίλεο, 2012), γλσζηφ σο κνληέιν ησλ δχν θαλαιηψλ. Ζ ζεσξία 

ηνπ κνληέινπ δηακνξθψζεθε, ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ έγηλαλ πάλσ ζε ηθαλνχο 

αλαγλψζηεο, ρσξίο πξνβιήκαηα κάζεζεο θαη αληιεί ηελ νλνκαζία ηνπ απφ ηηο δχν 

βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ. “Οη ιέμεηο 

κπνξνύλ λα αλαγλσξηζηνύλ είηε κέζσ ελόο άκεζνπ ιεμηθνύ θαλαιηνύ ή κέζσ ελόο 

ππνιεμηθνύ θαλαιηνύ πνπ εκπιέθεη θσλνινγηθή αλάιπζε θαη ζπζρεηίζεηο ησλ ήρσλ κε 

ηα γξάκκαηα” (Ατδηλεο, 2012: 135). Έηζη έλαο επηδέμηνο αλαγλψζηεο ρξεζηκνπνηεί ην 

άκεζν ιεμηθφ θαλάιη γηα λα αλαγλσξίζεη γλσζηέο ιέμεηο  θαη ην έκκεζν ππνιεμηθφ 

θαλάιη είλαη κηα ελαιιαθηηθή ζηξαηεγηθή γηα λα αλαγλσξίζεη άγλσζηεο ιέμεηο ή 

ςεπδνιέμεηο. 

Ζ έξεπλα πάλσ ζε δπζιεθηηθνχο καζεηέο απέδεημε ηελ χπαξμε ησλ δχν θαλαιηψλ, 

θαζψο ε δπζιεμία ζπλδέεηαη κε έιιεηκκα ηφζν ζηε θσλνινγηθή (Rack, Snowling & 

Olson, 1992) φζν θαη ζηελ νπηηθή επεμεξγαζία (Goulandris & Snowling, 1991). 

χκθσλα κε ην κνληέιν ηα παηδηά ζηα πξψηα ζηάδηα καζαίλνπλ ηηο ιέμεηο είηε νιηθά 
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(νπηηθά), είηε θάλνληαο αληηζηνηρίεο αλάκεζα ζηα γξαθήκαηα θαη ηα θσλήκαηα 

(θσλνινγηθή δηακεζνιάβεζε), θάηη φκσο πνπ ζηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

δελ είλαη εθηθηφ (Ατδίλεο, 2012). 

 

β. Σν κνληέιν ησλ δύν ζεηξηαθά ζπλδεόκελσλ θαλαιηώλ  

Σν κνληέιν ησλ δχν ζεηξηαθψλ ζπλδεφκελσλ θαλαιηψλ (Coltheart, 2005· Stuart, 

2002· Jackson & Colthert, 2001) βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη δχν δηαθνξεηηθά 

ζπζηήκαηα επεμεξγάδνληαη ηηο γξαπηέο ιέμεηο. Σα δχν ζπζηήκαηα ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο θαη  αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο. Ζ επεμεξγαζία ζην έλα επίπεδν ελεξγνπνηεί 

ηελ επεμεξγαζία ζε έλα άιιν επίπεδν ή αλ δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά έλα επίπεδν γίλεηαη 

επηζηξνθή ζην πξνεγνχκελν επίπεδν θαη αθνινπζείηαη άιιν ζχζηεκα επεμεξγαζίαο. 

Υάξε ζε απηή ηελ επεμεξγαζία, ην αξρηθφ νπηηθφ εξέζηζκα νδεγεί ζην νξζνγξαθηθό 

ιεμηθό  γηα λα αλαζχξεη ηελ νξζνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ιέμεο, ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο ελεξγνπνηεί ηελ αληίζηνηρε αλαπαξάζηαζε πνπ πθίζηαηαη ζην θσλνινγηθό 

ιεμηθό θαη ην ζεκαζηνινγηθό ζύζηεκα. Αλ δελ κπνξεί λα αλαζχξεη ηελ νξζνγξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε ηφηε θαηεπζχλεηαη πξνο ην επίπεδν ησλ γξαθεκάησλ θσλεκάησλ γηα 

λα ελεξγνπνηήζεη ηε θσλνινγηθή αλαπαξάζηαζε θαη ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο, εάλ 

ππάξρεη βέβαηα ε θσλνινγηθή αλαπαξάζηαζε (Ατδίλεο, 2012). 

 

γ. Μνληέιν ηεο δηηηήο ζεκειίσζεο 

Ο Seymour θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (Seymour & Duncan, 2001) πξφηεηλαλ ην κνληέιν 

ηεο δηηηήο ζεκειίσζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν δχν θχξηα γλσζηηθά ζπζηήκαηα πνπ 

πεξηγξάθνπλ ζεσξεηηθά ηελ θαηάθηεζε ηνπ κεραληζκνχ αλάγλσζεο, ε γισζζηθή 

ελεκεξόηεηα θαη ην νξζνγξαθηθό πιαίζην. Σν ζχζηεκα ηεο γισζζηθήο ελεκεξφηεηαο, 

έρεη δχν επίπεδα, έλα επηγισζζηθό θαη έλα κεηαγισζζηθό, θαη δχν εζσηεξηθέο 

δηαηξέζεηο, ηελ ηθαλφηεηα θαηάηκεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε θσλνινγηθέο 

κνλάδεο (θσλνινγηθή θαηάηκεζε) θαη ηελ ηθαλφηεηα θαηάηκεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ ζε κνξθνινγηθέο κνλάδεο (κνξθνινγηθή θαηάηκεζεο). Σν ζχζηεκα ηνπ 

νξζνγξαθηθνχ πιαηζίνπ επίζεο έρεη δχν εζσηεξηθέο δηαηξέζεηο, ηελ νξζνγξαθηθή πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε θσλνινγία θαη ηε κνξθνγξαθηθή, πνπ αλαθέξεηαη ζηε κνξθνινγία. 

Σαπηφρξνλα ιακβάλνπλ ρψξα δχν ζεκειηψδεηο δηαδηθαζίεο, ε ινγνγξαθηθή πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα απνζεθεπηνχλ νιφθιεξεο ιέμεηο θαη ε 

αιθαβεηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζεηξηαθή απνθσδηθνπνίεζε θαη ζηε πξνθνξά 

ζεηξψλ γξακκάησλ (Ατδίλεο, 2012). 

 

δ. Μνληέιν ιεμηθήο επεμεξγαζίαο 

Ο Barron (1986), πξφηεηλε έλα κνληέιν ιεμηθήο επεμεξγαζίαο ην νπνίν πεξηγξάθεη 

κφλν κηα δηαδηθαζία, πνπ εμεγεί ηελ θαηάθηεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα ζηελ αλαγλψξηζε 

ιέμεσλ σο κηα ζεηξά απφ αιιειεπηδξάζεηο, αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο 

θσλνινγηθέο κνλάδεο ζην λνεηηθφ ιεμηθφ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο ησλ ιέμεσλ είλαη ε απφθηεζε ελφο νξζνγξαθηθνχ ιεμηθνχ πνπ πεξηέρεη 

πνιιαπιά επίπεδα κηθξφηεξσλ κνλάδσλ απφ ηηο ιέμεηο, ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ  

κεηαμχ ηνπο. Σν κνληέιν απνζεθεχεη κηα ζεηξά γξακκάησλ σο κνλάδεο γξαθήκαηνο – 

θσλήκαηνο θαη ηα ρξεζηκνπνηεί ζην κέιινλ γηα λα αλαγλσξίζεη ηε ιεμηθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο ιέμεο. Οη αληηζηνηρίεο αλάκεζα ζηα γξαθήκαηα θαη ηα θσλήκαηα 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ φπσο ε θαηάηκεζε,  ε ζεηξηαθή 

δηάηαμε θαη ηε δηαηήξεζε ελφο ζπλφινπ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ πνπ βνεζνχλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ιεμηθήο γλψζεο (Ατδίλεο, 2012) 

 

ε. Μνληέιν ηνπ νπηηθν – θσλνινγηθνύ θαλαιηνύ 

Σν κνληέιν ηεο Ehri (1992, 2002) ζεσξεί φηη νη ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηελ νξζνγξαθία 

κηαο ιέμεο θαη ηελ εθθνξά ηεο είλαη πνιχ πην ζεκαληηθέο, απφ φηη νη ζπλδέζεηο 

αλάκεζα ζηελ νξζνγξαθία κηαο ιέμεο θαη ηε ζεκαζία ηεο. Οη ζπλδέζεηο αλάκεζα 

ζηελ νξζνγξαθία θαη ηελ εθθνξά κηαο ιέμεο είλαη νπηηθν – θσλνινγηθέο δειαδή 

ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε γξάκκαηα θαη ήρνπο, πνπ βνεζνχλ ηνλ αλαγλψζηε λα 

αλαθαιέζεη ηε ιέμε κε πην γξήγνξν ξπζκφ. Γηαρσξίδνληαο ηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ 

κε θσλνινγηθή αλαθσδηθνπνίεζε θαη νπηηθνθσλνινγηθέο ζπλδέζεηο, γίλεηαη αηζζεηφ 

φηη  απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγνχληαη νη νπηηθνθσλνινγηθέο ζπλδέζεηο δελ είλαη 

απαξαίηεην λα επαλαιακβάλεηαη ε θσλνινγηθή αλαθσδηθνπνίεζε ησλ ιέμεσλ, αθνχ 

νη ζπλδέζεηο είλαη απνζεθεπκέλεο ζηε κλήκε δεκηνπξγψληαο έλα ζπλνλζχιεπκα ηεο 

εηθφλαο ησλ ιέμεσλ θαη ησλ ζεκαζηψλ ηνπο. Γελ ππνβηβάδεηαη ν ξφινο ηεο 
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αλαθσδηθνπνίεζεο θαζψο απηφο γίλεηαη εκθαλήο ζηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ 

κεησκέλεο ηθαλφηεηεο ζηελ αλαθσδηθνπνίεζε (Ατδίλεο, 2012). 

  

ζη. Μνληέια πνιπεπίπεδεο αλάιπζεο 

Μνληέια πνιπεπίπεδεο αλάιπζεο έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηνλ Taft (1991),ηνπο 

Caramazza, Laudana θαη Romani (1988), ηελ Ehri (2002), ηνλ Baron (1986) θαη ηνπο 

Humphreys θαη Evett (1985). Οη Taft θαη Zhu ππνζηήξημαλ φηη ε επεμεξγαζία ζην 

ιεμηθφ θαλάιη γίλεηαη ηφζν ζε επίπεδν νιφθιεξσλ ιέμεσλ φζν θαη ζε επίπεδν 

κηθξφηεξσλ κνλάδσλ φπσο ηα κνξθήκαηα. χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Taft (1991) 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο επεμεξγάδνληαη νπηηθά νξζνγξαθηθέο κνλάδεο 

πνπ κπνξεί λα είλαη γξάκκαηα, ζπιιαβέο, κνξθήκαηα αθφκα θαη νιφθιεξεο ιέμεηο. Ζ 

Ehri (2002) θαη ν Baron (1986) πξνηείλνπλ έλα νπηηθνθσλνινγηθφ κνληέιν, θαηά ην 

νπνίν πθίζηαληαη αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηηο νξζνγξαθηθέο θαη θσλνινγηθέο 

κνλάδεο πνπ απνζεθεχνληαη ζην νξζνγξαθηθφ ιεμηθφ θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κειινληηθά ζηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ. Σα κνληέια απηά βαζίδνληαη 

ζηελ αξρή φηη νη λενθψηηζηνη αλαγλψζηεο έξρνληαη ζε επαθή θαη βνήζηνπληαη απφ 

πιήζνο νξζνγξαθηθψλ θαη θσλνινγηθψλ κνλάδσλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ην 

νπηηθφ ιεμηθφ, θαη άξα ππάξρεη κηα επξχηεξε επηινγή δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ην 

γξαπηφ ιφγν (Ατδίλεο, 2012).  

 

δ. Γηαζπλδεζηαθό κνληέιν 

Σν ηειεπηαίν κνληέιν πνπ ζα αλαιχζνπκε δελ αλήθεη ζηα πξνεγνχκελα πνιπεπίπεδα 

κνληέια. Σν δηαζπλδεζηαθφ κνληέιν πνπ αλέπηπμαλ ν Seidenberg θαη νη ζπλεξγάηεο 

ηνπ (Seidenberg, 2002) βαζίδεηαη ζηηο ιεγφκελεο «παξάιιειεο αλαπαξαζηάζεηο», 

φπνπ ε νξζνγξαθία, ε θσλνινγία θαη ε ζεκαζία αλαπαξίζηαληαη απφ κηθξέο νκάδεο 

κνλάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζε πνιιέο ιέμεηο. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

επεμεξγαζίαο θαη νη εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ δηακνξθψλνπλ ηελ απνζήθεπζε ησλ 

κνλάδσλ απηψλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ελεξγνπνηεί πνιιέο ηαπηφρξνλα 

αλαπαξαζηάζεηο έηζη ψζηε λα αλαγλσξηζηεί ε ιέμε. Τπάξρνπλ θξπθέο κνλάδεο πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη γηα λα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα θέξνπλ ζηελ επηθάλεηα φιεο 

ηηο ζρεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη κφλν ππφςε ε αξρηθή κνλάδα πνπ 
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ελεξγνπνηήζεθε. Σν κνληέιν απηφ δηαθέξεη απφ ηα πξνεγνχκελα ζηνλ ηφπν 

απνζήθεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο ε απνζήθεπζε ησλ κνλάδσλ δε γίλεηαη ζηελ 

νξζνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε αιιά ρσξηζηά (Plaut, 2005·Ατδίλεο, 2012) 

 

1.2.2 Αλαπηπμηαθά κνληέια εθκάζεζεο ηεο αλάγλσζεο 

Σα αλαπηπμηαθά κνληέια εθκάζεζεο ηεο αλάγλσζεο ζηεξίδνληαη ζηελ ζεσξία φηη ε 

αλάγλσζε θαηαρηείηαη κέζα απφ δηαδνρηθά ζηάδηα – θάζεο αλάπηπμεο, ν αξηζκφο ησλ 

νπνίσλ θπκαίλεηαη απφ δχν έσο πέληε (Ehri, 2005). Οη αηηίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

αλάπηπμε δηαρσξίδνληαη ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο. ηηο εμσηεξηθέο αηηίεο 

αλαθέξνληαη ε ηππηθή θαη ε άηππε εθπαίδεπζε θαη ε γεληθφηεξε ελαζρφιεζε κε ην 

γξαπηφ ιφγν, ελψ ζηηο εζσηεξηθέο αηηίεο ε γλψζε ησλ γξακκάησλ ή ε αλάπηπμε ηεο 

κλήκεο (Ehri, 2005). 

 

α. Αλαπηπμηαθό κνληέιν ησλ Marsh, Friedman, Welch θαη Desberg 

Οη  Marsh, Friedman, Welch θαη Desberg (1981) αλαπηχζζνπλ κηα ζεσξία γηα ηελ 

αλάγλσζε ιέμεσλ ζε ηέζζεξα ζηάδηα: 

 Σν γισζζηθό κάληεκα είλαη ην πξψην ζηάδην θαηά ην νπνίν ηα παηδηά 

«απνκλεκνλεχνπλ ζπλδέζεηο ζε έλα νπηηθφ εξέζηζκα πνπ δελ αλαιχεηαη θαη 

ζε κία πξνθνξηθή απάληεζε πνπ έρεη αλαιπζεί» (Marsh et al., 1981: 201). Σα 

παηδηά δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ άγλσζηεο ιέμεηο εθηφο θεηκέλνπ, γη‘ 

απηφ απνκλεκνλεχνπλ ή καληεχνπλ ηηο ιέμεηο. 

 ην δεχηεξν ζηάδην, ηνπ καληέκαηνο κέζσ ελόο δηθηύνπ δηαθνξνπνίεζεο, ην 

παηδί ρξεζηκνπνηεί ηα γξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιέμεσλ, ην πιαίζην 

(ζπκθξαδφκελα), ηηο γισζζηθέο λχμεηο θαη ηηο νπηηθέο λχμεηο γηα λα 

αλαγλσξίζεη ηηο ιέμεηο. 

 ην ηξίην ζηάδην ηεο ζεηξηαθήο απνθσδηθνπνίεζεο, ρξεζηκνπνηεί ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο απνθσδηθνπνίεζεο απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Παξφιν πνπ 

ην παηδί είλαη γλσζηηθά πην ψξηκν θαη πην έκπεηξν, δελ θαηνξζψλεη παξά λα 

αλαγλσξίζεη νκαιέο/ εχθνιεο ιέμεηο ζην ζηάδην απηφ. 
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 ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ηεξαξρηθήο απνθσδηθνπνίεζεο, ην παηδί αλαγλσξίδεη 

ιέμεηο κε εχθνιε ή δχζθνιε θσλνινγηθή δνκή θαη γηα φζεο ιέμεηο δε γλσξίδεη 

ρξεζηκνπνηεί ηε ζηξαηεγηθή ηεο αλαινγίαο (Ατδίλεο, 2012). 

 

β. Αλαπηπμηαθό κνληέιν ηεο Frith 

Ζ Frith (1985), ππνζηεξίδεη φηη ―έλα αλαπηπμηαθφ κνληέιν έρεη ζπγθεθξηκέλα 

πξναπαηηνχκελα πνπ δελ εθπιεξψλνληαη απφ ηα δνκηθά κνληέια γηα ηνπο επηδέμηνπο 

αλαγλψζηεο. Κπξίσο, έλα αλαπηπμηαθφ κνληέιν είλαη αλαγθαίν λα εμεγεί πσο 

επηηπγράλνληαη νη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ ήδε θαηαθηεζεί απφ έλαλ επηδέμην 

αλαγλψζηε‖ (Frith, 1985:301· Ατδίλεο, 2012) θαη αλαπηχζζεη ην κνληέιν ηεο ζε ηξεηο 

θάζεηο: 

 Ζ πξψηε θάζε νλνκάδεηαη ινγνγξαθηθή (logographic phase) θαη ην παηδί 

δηαβάδεη ινγνγξαθηθά αλαγλσξίδνληαο ηηο ιέμεηο κε βάζε ηελ νπηηθή ηνπο 

εηθφλα.  

 Ζ δεχηεξε θάζε είλαη ε αιθαβεηηθή (alphabetic phase), ε νπνία μεθηλά κε ηε 

ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε ηνπ κεραληζκνχ αλάγλσζεο θαη 

θαιχπηεη ηελ αδπλακία ηνπ λα απνκλεκνλεχεη νιηθά απεξηφξηζην αξηζκφ 

ιέμεσλ θαη λένπ άγλσζηνπ πιηθνχ.  

 Ζ ηειεπηαία θάζε είλαη ε νξζνγξαθηθή (orthographic phase), φπνπ ν 

αλαγλψζηεο δηαβάδεη ιέμεηο ζπλδπάδνληαο ηα ζχλνια ησλ γξακκάησλ κε ηελ 

πξνθνξά ηνπο (Πνιπρξφλε, 2011). 

 

γ. Μνληέιν ησλ Stuart θαη Coltheart 

Οη Stuart θαη Coltheart (1988· Jackson & Coltheart, 2001) κε βάζε ην κνληέιν ησλ 

δχν ζεηξηαθά ζπλδεφκελσλ θαλαιηψλ πξφηεηλαλ έλα αλαπηπμηαθφ κνληέιν κε δχν 

θάζεηο:  

 ηε κεξηθώο νξζνγξαθηθή  ή κεξηθώο αιθαβεηηθή θάζε, ην παηδί δηαζέηεη έλα 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ησλ ιέμεσλ, πνπ δελ είλαη φκσο αθφκα 

πιήξσο αλαπηπγκέλν. 
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 ηελ πιήξσο νξζνγξαθηθή ή πιήξσο αιθαβεηηθή θάζε, ην παηδί έξρεηαη ζε 

επαθή κε θαηλνχξηεο ιέμεηο θαη αλαπηχζζεη ηφζν ηελ ηθαλφηεηα 

απνθσδηθνπνίεζεο φζν θαη ην νξζνγξαθηθφ ιεμηιφγην (Ατδίλεο, 2012). 

 

δ. Μνληέιν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ 

Ζ Ehri (1999, 2002) πεξηγξάθεη ην κνληέιν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ γξαπηνχ ιφγνπ ζε 

ηέζζεξα ζηάδηα: 

 ην πξνγξαθηθό αιθαβεηηθό ζηάδην, φπνπ ε ιέμε αλαγλσξίδεηαη κε βάζε 

νπηηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο ην πξψην γξάκκα ηεο ή ηελ εηθφλα πνπ ηε 

ζπλνδεχεη. Ζ Ehri αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ην πξψην γξάκκα ηεο 

ιέμεο σο θσλεκηθή αλαπαξάζηαζε θαη επηζεκαίλεη ηαπηφρξνλα ηε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ θσλνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο 

εθκάζεζεο ηεο αλάγλσζεο, δίλνληαο ζηνηρεία γηα ηε κεηάβαζε ζην επφκελν 

ζηάδην, φπνπ ν ξφινο ηεο θσλεκηθήο ζηξαηεγηθήο ζα είλαη ζεκαληηθφηεξνο. 

 ην κεξηθώο αιθαβεηηθό ζηάδην, ν αλαγλψζηεο (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

γλσξίδεη θάπνηα γξάκκαηα) θαηαθηά ηε ζηξαηεγηθή ηεο γξαθεκηθήο 

απνθσδηθνπνίεζεο ηεο ιέμεο θαη ηεο θσλνινγηθήο αλαθσδηθνπνίεζεο ηεο. 

 ην πιήξσο αιθαβεηηθό ζηάδην ππάξρεη πιήξε ρξήζε θαη εθαξκνγή ηεο 

γξαθνθσλεκηθήο ζηξαηεγηθήο. 

 ην εδξαησκέλν αιθαβεηηθό (κνξθνγξαθηθό) ε αλάγλσζε γίλεηαη κε βάζε ηα 

κεγαιχηεξα ηκήκαηα ηεο ιέμεο θαη ν αλαγλψζηεο βαζίδεηαη ζηα νξζνγξαθηθά 

κνηίβα ζπλφισλ γξακκάησλ ή ζηα κνξθήκαηα, δειαδή ζηα ζηνηρεηψδε κέξε 

ηνπ ιφγνπ πνπ έρνπλ ζεκαζία (π.ρ. ζέκα, θαηάιεμε ηεο ιέμεο) (Πνιπρξφλε, 

2011· Ατδίλεο, 2012). 

 

ε. Μνληέιν ηεο δηηηήο ζεκειίσζεο  ησλ  Seymour θαη Duncan  

ην αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηεο δηηηήο ζεκειίσζεο ησλ Seymour θαη Duncan 

(2001·Seymour, 2006), ππάξρνπλ ηέζζεξηο θάζεηο: 

 Ζ αιθαβεηηθή γλώζε (θάζε 0), φπνπ αλαγλσξίδνληαη ηα γξάκκαηα θαη γίλεηαη 

ε ζχλδεζή ηνπο κε ηνπο θζφγγνπο. 
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 Ζ ζεκειηαθή αλάγλσζε (θάζε 1), φπνπ νη ιέμεηο πιένλ αλαγλσξίδνληαη σο 

ζχλνια, έρνπκε δειαδή ινγνγξαθηθή αλάγλσζε θαη ζηε ζπλέρεηα αιθαβεηηθή 

αλάγλσζε.  

 Ζ νξζνγξαθηθή αλάγλσζε (θάζε 2), ζηελ νπνία ε ζπιιαβή είλαη ε κνλάδα 

νξγάλσζεο ηνπ ιφγνπ. 

 Ζ κνξθνγξαθηθή αλάγλσζε (θάζε 3),φπνπ ε αλάγλσζε βαζίδεηαη ζην 

ζπλδπαζκφ ησλ ζπιιαβψλ θαη ζε ιέμεηο κε ζεκαζία (Πνιπρξφλε, 

2011·Ατδίλεο 2012). 

 

ζη.  Αλαπηπμηαθό κνληέιν γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα 

Ο Πφξπνδαο (2002· Porpodas, 2006) κε βάζε ην κνληέιν ηεο δηηηήο ζεκειίσζεο, 

πξφηεηλε έλα κνληέιν αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο αλάγλσζεο ησλ ιέμεσλ ζηα 

ειιεληθά, κε ηέζζεξηο θάζεηο: 

 Ζ πξναλαγλσζηηθή 

 Ζ ζεκειηαθή αλάγλσζε 

 Ζ νξζνγξαθηθή αλάγλσζε 

 Ζ κνξθνγξαθηθή αλάγλσζε 

Δλψ νη Ατδίλεο & Παξάζρνπ (2004) βαζηδφκελνη ζηελ έξεπλα πάλσ ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα θαη ζηελ θαηάθηεζεο ηνπ κεραληζκνχ αλάγλσζεο απφ ηνπο Έιιελεο καζεηέο 

νδεγνχληαη ζε κηα πεξηγξαθή ηνπ αλαπηπμηαθνχ κεραληζκνχ πνπ έρεη πέληε ζηάδηα: 

 Σν πξνεπηθνηλσληαθφ 

 Σν εκηθσλεηηθφ 

 Σν θσλεηηθφ 

 Σν κεηαβαηηθφ 

 Σν κνξθνθσλεκηθφ (Ατδίλεο 2012). 

 

1.2.3 Μνληέια αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο 

Σα ζεσξεηηθά κνληέια ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο  παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηεο αλάγλσζεο γηα ηνπο ηθαλνχο αλαγλψζηεο, αιιά βνεζνχλ 

ηαπηφρξνλα ζην λα εληνπηζηνχλ ηα ειιείκκαηα θαη νη πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο ζηα 
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ζηάδηα ηεο επεμεξγαζίαο, ζηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ θαηαλφεζε, εθηφο απφ ηελ απνθσδηθνπνίεζε, ηελ επρέξεηα θαη ην 

ιεμηιφγην, είλαη αξθεηνί, φπσο ε κλήκε εξγαζίαο, ε παξψζεζε, ε πξνζνρή, ην 

θεηκεληθφ είδνο, ην γλσζηηθφ ππφβαζξν, ν έιεγρνο ηεο θαηαλφεζεο, ε αμηνπνίεζε ησλ 

θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ (Harvey & Goudvis, 2007· Klinger, Vaughn & Boardman, 

2007· McNamara, 2007· Israel & Duffy, 2009), ε ζπλεμάξηεζε ή ε αιιειεπίδξαζε 

θάπνησλ απφ απηνχο.  

 

α. Η απιή ζεώξεζε ηεο αλάγλσζεο (Simple view of Reading) 

χκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο απιήο ζεψξεζεο ηεο αλάγλσζεο (Gough & 

Tunmer, 1986) ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο δχν 

βαζηθψλ αλεμάξηεησλ δηαζηάζεσλ ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη δίλεηαη κε ηελ ηζφηεηα:  

    

   Οη δχν δηαζηάζεηο ηεο αλάγλσζεο δελ ιεηηνπξγνχλ πξνζζεηηθά ή παξάιιεια, αιιά 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο δπλακηθά θαη δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ζπλζεηφηεξεο 

δηεξγαζίεο (Gough, Hoover & Peterson, 1996). χκθσλα κε ην κνληέιν νη 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο δηακνξθψλνληαη φηαλ έλα παηδί έρεη: α) ρακειή επίδνζε ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε, δειαδή αδπλακία ζηελ αληηζηνίρηζε γξαθήκαηνο θαη θσλήκαηνο, 

αιιά θαιή επίδνζε ζηε γισζζηθή θαηαλφεζε (Δπζιεμία)· β) ρακειή επίδνζε θαη 

ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ζηελ θαηαλφεζε, δειαδή δηπιφ έιιεηκκα, ην νπνίν 

πξνέξρεηαη απφ ρακειή γεληθή γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη ππνιεηπφκελε ιεθηηθή 

λνεκνζχλε, θάηη πνπ είλαη γεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αδχλακσλ αλαγλσζηψλ 

(Hoover & Gough, 1990)· γ) ρακειή επίδνζε ζηελ θαηαλφεζε θαη πςειή επίδνζε 

ζηελ απνθσδηθνπνίεζε πνπ ζπλαληάηαη πην ζπάληα (Τπεξιεμία) (Πνιπρξφλε, 2011). 

Ζ απιή ζεψξεζε ηεο αλάγλσζεο έρεη δερζεί θξηηηθή, γηαηί αγλνεί ηε ζχλζεηε θχζε 

ησλ αλαγλσζηψλ, ηελ πνιππινθφηεηα ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο ζηε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο (Nation & Snowling, 2004· Kirby, 

Αλαγλσζηηθή θαηαλόεζε = απνθσδηθνπνίεζε Υ θαηαλόεζε ηνπ πξνθνξηθνύ 

ιόγνπ. 
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2007· Protopapas, Sideridis, Mouzaki & Simos, 2007· Dombey, 2009· Hoffman, 

2009· Quellette & Beers, 2010). 

 

β. Σν κνληέιν ηεο ιεμηθήο πνηόηεηαο 

Ο Perfetti (1985) πξφηεηλε έλα ζπκπιεξσκαηηθφ κε αληαγσληζηηθφ κνληέιν ζηελ 

απιή ζεψξεζε ηεο αλάγλσζεο (Πξσηφπαπαο, 2007), απηφ ηεο «ιεμηθήο πνηφηεηαο», 

φπνπ πξσηαξρηθή ζέζε έρεη ε γλψζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη κάιηζηα ε πνηφηεηα ησλ 

ιεμηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ έρεη ζρεκαηίζεη λνεηηθά θαη ρξεζηκνπνηεί ν 

αλαγλψζηεο. Ζ ζεκαζία ηνπ ιεμηινγίνπ θαίλεηαη ζηνπο κε ηθαλνχο αλαγλψζηεο ζηελ 

θαηαλφεζε πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ αλαγλψξηζε (Perfetti & Hart, 2002). 

Τπάξρεη κηα αιιεινπρία αλαηξνθνδφηεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο, φπνπ νη ιεθηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο ελδπλακψλνπλ ηελ θαηαλφεζε, πνπ κε ηε ζεηξά 

ηεο εληζρχεη ην αλαγλσζηηθφ έξγν θαη κεγαιψλεη ηελ εκπινθή ηνπ αλαγλψζηε, κε 

απνηέιεζκα λα βειηηζηνπνηνχληαη νη ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο εθ λένπ. Πξνυπφζεζε γηα 

λα ππάξρεη «ιεμηθή επάξθεηα» θαη άξα θαιχηεξε θαηαλφεζε, είλαη νη θσλνινγηθέο, 

νξζνγξαθηθέο θαη ζεκαζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ιεμηθή 

αλαπαξάζηαζε λα είλαη αξθεηέο, ψζηε ε αλάθιεζε ηεο απφ ηε κλήκε λα είλαη άκεζε 

θαη εχθνια αμηνπνηήζηκε. Γηαθνξεηηθά νη ιεμηθέο αλαπαξαζηάζεηο λα είλαη πνηνηηθά 

ππνβαζκηζκέλεο θαη νη κε ηθαλνί αλαγλψζηεο εθηφο δεμηφηεηεο ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε, ηε γξακκαηηθή θαη ηε ζχληαμε δε δηαζέηνπλ πςειήο πνηφηεηαο 

ιεμηθέο αλαπαξαζηάζεηο (Perfetti & Hart, 2002). Ο έκπεηξνο θαη ηθαλφο αλαγλψζηεο 

δηαζέηεη πάληα ζηξαηεγηθέο θαη κεζφδνπο λα ππεξπεδήζεη ηα εκπφδηα πνπ 

πξνθχπηνπλ κέζα απφ ην θείκελν θαη ηε θαηαλφεζή ηνπ (Πνιπρξφλε, 2011). 

 

γ. Μνληέιν νηθνδόκεζεο θαη ελζσκάησζεο ηεο γλώζεο 

Σν κνληέιν ηεο νηθνδφκεζεο θαη ελζσκάησζεο ηεο γλψζεο πνπ πξφηεηλε ν Kintsch 

(1998) είλαη έλα κνληέιν είλαη ηδηαίηεξα γλσζηφ γηα ηελ αλάιπζε ηεο αλαγλσζηηθήο 

θαηαλφεζεο ζηνπο ηθαλνχο αλαγλψζηεο (Paris & Hamilton, 2009). χκθσλα κε απηφ 

ν αλαγλψζηεο θαηαζθεπάδεη έλα λνεηηθφ κνληέιν πνπ βαζίδεηαη θπξηνιεθηηθά πάλσ 

ζε απηφ πνπ πεξηγξάθεη ην θείκελν θαη ηαπηφρξνλα έλα επεμεξγαζκέλν λνεηηθφ 

κνληέιν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ ππνλνείηαη απφ ην θείκελν. Ζ 
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δεκηνπξγία απηψλ ησλ δχν αιιεινεπηδξψλησλ λνεηηθψλ κνληέισλ ζηεξίδεηαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο θαη ζηνλ αλαζηνραζκφ ηνπ αλαγλψζηε πάλσ ζην 

πεξηερφκελν θαη ηηο έλλνηεο πνπ δίλνληαη κέζα απφ ην θείκελν (Paris & Hamilton, 

2009· Israel & Duffy ,2009). 

   Σν πξψην δνκηθφ επίπεδν ηνπ κνληέινπ ηεο νηθνδφκεζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο  

είλαη ε θαηαζθεπή ηεο θεηκεληθήο βάζεο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αλαγλψζηε λα δεκηνπξγεί ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηε κηθξνδνκή (ιεμηθφ θαη 

πξνηαζηαθφ επίπεδν) θαη ζηε καθξνδνκή (αθαηξεηηθφ θεηκεληθφ επίπεδν) ηνπ 

θεηκέλνπ (Van Dijk, 1980· Kintsch, 1988,1998· Louwerse & Graesser, 2006). ε 

απηφ ην επίπεδν ηεο νηθνδφκεζεο δεκηνπξγείηαη έλα δίθηπν πνπ εκπεξηέρεη ηηο 

ελεξγέο λνεηηθέο έλλνηεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε ζεκαζηνινγηθή θαη ζπληαθηηθή 

δνκή ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηηο γεληθέο γλψζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ (Paris & 

Hamilton, 2009· Israel & Duffy , 2009). 

   Σν δεχηεξν επίπεδν είλαη απηφ ηεο ελζσκάησζεο φπνπ ε ελεξγνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ 

βαζίδεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπ αλαγλψζηε. Σα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ πνπ 

δελ είλαη ρξήζηκα θαη ζπκβαηά κε ηηο γλψζεηο απηέο κέλνπλ απελεξγνπνηεκέλα (Van 

Dijk 1980,1995· McNamara ,2001· Louwerse & Graesser, 2006). Μέζα απφ  απηέο 

ηηο δχν δηαδηθαζίεο, ηεο νηθνδφκεζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο, δεκηνπξγείηαη ε λνεηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ θεηκέλνπ, ε νπνία νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε ζε δχν επίπεδα: α) ζην 

επίπεδν ηεο θεηκεληθήο βάζεο (θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε) θαη β) ζην επίπεδν ηνπ 

θαηαζηαζηαθνχ κνληέινπ (θαηαλφεζε κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο 

γλψζεο θαη ηε δεκηνπξγία ινγηθψλ ζπλεπαγσγψλ) (Kintsch, 1983·Kintsch, 1988, 

1998· van Dijk, 1995· Paris & Hamilton, 2009· Israel & Duffy , 2009) 

 

1.3 Αμηνιόγεζε ηεο Αλάγλσζεο 

Ζ αλάγλσζε είλαη πνιχπινθν θαηλφκελν πνπ εκπεξηέρεη ηξεηο δηαζηάζεηο: ηε 

γλσζηηθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηε θνηλσληθή δηάζηαζε. Γηα λα είλαη έλα παηδί 

ηθαλφ λα δηαβάζεη πξέπεη λα έρεη θαηαθηήζεη ηελ ηερληθή ηεο απνθξππηνγξάθεζεο, 

ελφο γξαπηνχ κελχκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ απνθσδηθνπνίεζε  θαη ηελ 

θαηαλφεζε απηνχ ηνπ κελχκαηνο (Baar  Sadow, 1985· Zigmond, Vallecorsa  

Silverman, 1983· Παληειηάδνπ, 2011). Απηά ηα δχν κέξε ηεο αλαγλσζηηθήο 

ηθαλφηεηαο δε δηαθνξνπνηνχληαη, σο πξνο ηε ζπκβνιή θαη ηελ αμία ηνπο, αιιά 
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αλαπηχζζνληαη παξάιιεια θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Καηά ηε γλσζηηθή 

δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο ην παηδί ρξεζηκνπνηεί πξσηαξρηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο ε 

αλαγλψξηζε ησλ ζπκβφισλ θαη ε ζχλζεζή ηνπο θαη δεπηεξεχνπζεο φπσο  νη 

ζεκαζηνινγηθέο θαη ζπληαθηηθέο – γξακκαηηθέο πξνζδνθίεο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ 

ησλ πιεξνθνξηψλ βνεζά ην παηδί λα θηάζεη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζεκαζηνινγίαο ηνπ γξαπηνχ κελχκαηνο (Παληειηάδνπ, 2011). 

   χκθσλα κε ηελ Παληειηάδνπ (2011) ππάξρνπλ νη παξαθάησ ηξφπνη αμηνιφγεζεο 

ηεο αλάγλσζεο: α) ε άηππε θαηαγξαθή ηεο αλάγλσζεο· β) ε αλάιπζε ησλ ιαζψλ ησλ 

καζεηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ· γ) ε αλαδηήγεζε· δ) ε δνθηκαζία ζπκπιήξσζεο 

ειιηπνχο πξφηαζεο· θαη ε) νη πνιιαπιέο θαηαγξαθέο.  

α. Άηππε θαηαγξαθή αλάγλσζεο 

Ζ πην ζπλεζηζκέλε κε ηππηθή πξαθηηθή αμηνιφγεζεο θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο 

θαηαξηίδεη θαηαιφγνπο ηαμηλνκεκέλσλ ιέμεσλ  θαη ηαμηλνκεκέλσλ θεηκέλσλ, πνπ ν 

καζεηήο δηαβάδεη. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη νινθιεξψζεη ηελ αμηνιφγεζε φηαλ 

θαηαγξάςεη ηα ιάζε θαη θάλεη εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ (Lipson  

Wixson, 1991·Παληειηάδνπ 2011). 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο άηππεο θαηαγξαθήο είλαη: 

 Ζ ζπλάθεηα κε ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή πνπ αθνινπζεί ην παηδί ζηελ 

αλάγλσζε. 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο άηππεο θαηαγξαθήο είλαη: 

 Οη αλαγλσζηηθέο επηινγέο δελ είλαη πάληνηε νη πην αληηπξνζσπεπηηθέο. 

 Γελ είλαη εχθνιν λα ζπγθξηζνχλ ηα ελαιιαθηηθά θείκελα κε θάζε επίπεδν 

ηάμεο. 

 Γελ κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηε θχζε ησλ εξσηήζεσλ 

θαηαλφεζεο θαη θαηά πφζν αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ. 

 Δπηπιένλ δελ κπνξνχκε λα ειέγμνπκε θαηά πφζν νη εξσηήζεηο θαηαλφεζεο 

απνξξένπλ θαη ζηεξίδνληαη ζην θείκελν (Παληειηάδνπ, 2011) 

Σν θαίξην ζεκείν ζηελ άηππε θαηαγξαθή ηεο αλάγλσζεο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ 

ηξηψλ επηπέδσλ αλάγλσζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε αλίρλεπζε ηεο αλαγλσζηηθήο 
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δεμηφηεηαο ηνπ παηδηνχ (Johnson et al., 1987· Lipson  Wixson, 1991· Παληειηάδνπ, 

2011). 

 Σν επίπεδν αλεμαξηεζίαο. Ζ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή είλαη ηέηνηα 

πνπ ηνπ επηηξέπεη λα δηαβάδεη κε επρέξεηα θαη λα θάλεη ειάρηζηα ιάζε 

αλαγλψξηζεο ή θαηαλφεζεο ζε ιέμεηο ρακειήο ζπρλφηεηαο. 

 Σν επίπεδν δηδαζθαιίαο. Ο καζεηήο έρεη θαηαθηήζεη ηθαλνπνηεηηθά ηελ 

αλάγλσζε, θάλεη φκσο ιάζε αλαγλψξηζεο ιέμεσλ, κεδακηλήο ζεκαζίαο, θαη ε 

θαηαλφεζε είλαη επαξθήο.  

 Σν επίπεδν απνγνήηεπζεο. Ζ αλάγλσζε ππνιείπεηαη, είλαη αξγή, δηαθνπηφκελε, 

ρσξίο ξπζκφ θαη πξνζσδία, ν καζεηήο δελ αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν ηεο 

ηάμεο θαη ρξεηάδεηαη θείκελα θαη ιεμηιφγην θαηψηεξν απφ ην επηζπκεηφ 

επίπεδν (Παληειηάδνπ, 2011). 

β. Αλάιπζε ιαζώλ 

Έρεη απνδεηρζεί φηη ηα ιάζε ζηελ αλάγλσζε δελ είλαη ηπραία θαη φηη κπνξεί ν 

εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθνληαο ηα, λα εληνπίζεη ζε πνηνπο ηνκείο ν  αλαγλψζηεο 

δπζθνιεχεηαη. Ο αλαγλψζηεο θηλείηαη ζπλήζσο ζε ιαλζαζκέλν γξαθνθσλεκηθφ, 

ζπληαθηηθφ θαη ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν, γηα λα επεμεξγαζηεί ηνλ γξαπηφ κήλπκα θαη 

νη ζηξαηεγηθέο ηνπ είλαη ιαλζαζκέλεο σο πξνο ηελ επεμεξγαζία ησλ δεπηεξεπφλησλ 

ππαηληθηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα αληιήζεη απφ ην θείκελν. 

   Αθνινπζείηαη έλα πξσηφθνιιν σο πξνο ηελ θαηαγξαθή ησλ ιαζψλ, φπνπ έλα 

θείκελν ζην επίπεδν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ καζεηή, ρσξίδεηαη ζε λνεκαηηθέο κνλάδεο 

– γξακκέο, πνπ αξηζκνχληαη. Ο καζεηήο δηαβάδεη κεγαιφθσλα θαη ηα ιάζε 

ζεκεηψλνληαη ηαπηφρξνλα. Έπεηηα γίλεηαη αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ ιαζψλ, έηζη 

ψζηε λα δηακνξθσζεί ην θαηάιιειν πξφγξακκα παξέκβαζεο (Παληειηάδνπ, 2011). 

γ. Αλαδηήγεζε   

Πνιιέο θνξέο νη εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, πνπ γίλνληαη ζηα παηδηά δελ είλαη ηθαλέο, γηα 

λα καο δψζνπλ ζαθή εηθφλα γηα ην ηη έρνπλ θαηαλνήζεη πξαγκαηηθά. Ζ ειεχζεξε 

αλαδηήγεζε είλαη έλαο πνιχ ηξφπνο γηα λα ειέγμνπκε ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη θαηαθηήζεη ην παηδί, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηηο 

έρεη ηαμηλνκήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο. Σν παηδί θαζνδεγείηαη, ψζηε 
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αβίαζηα, πεγαία θαη ρσξίο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, λα καο ππνδείμεη ηνλ ηξφπν ηεο 

λνεηηθήο ραξηνγξάθεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ (Παληειηάδνπ, 2011). 

δ. Γνθηκαζία ζπκπιήξσζεο ειιηπνύο πξόηαζεο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δνθηκαζία είλαη έλαο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο θαηαλφεζεο ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ησλ δπζθνιηψλ (McKenna  Robinson, 1980·Παληειηάδνπ, 2011). Απφ 

έλα θείκελν αθαηξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο θαη ην παηδί θαιείηαη λα ηηο 

ζπκπιεξψζεη, σο ζσζηή ιακβάλεηαη  ζπγθεθξηκέλε ιέμε. Ο ηξφπνο επηινγήο κπνξεί 

λα είλαη είηε απφ έλα ζχλνιν ιέμεσλ πνπ έρνπλ δνζεί, είηε λα κε δίλεηαη θάπνηα 

πξνεπηινγή θαη ην παηδί λα ζπκπιεξψλεη ειεχζεξα (Παληειηάδνπ, 2011). 

ε. Πνιιαπιέο θαηαγξαθέο 

 Ζ πνιιαπιή θαηαγξαθή είλαη κηα ηαπηφρξνλε ζπλδπαζηηθή ηερληθή πνιιψλ άηππσλ 

θαηαγξαθψλ, κε θπξηφηεξεο  ηηο εμήο: 

 Ζ αλάιπζε ησλ ιαζψλ πξνθνξηθήο αλάγλσζεο (Johnson, Kress,  Pikulski, 

1987). 

 Ζ αλάιπζε ηεο άλεζεο ή επθξάδεηαο (Deno  Fuchs, 1987) 

 Ζ αλάιπζε ηεο θαηαλφεζεο. 

 Ζ αλάιπζε ηεο επίδνζεο ζε δηαθνξεηηθά πιηθά άηππεο θαηαγξαθήο ηεο 

αλάγλσζεο.  

    Ο ηαζηλφο (2003) αλαθέξεη ηξία ηεζη πνπ επηθεληξψλνληαη ζηηο δπζθνιίεο 

αλάγλσζεο α) ηεζη αλαγλψξηζεο κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, β) ηεζη θσλαρηήο αλάγλσζεο 

(θαηαλφεζεο) θεηκέλνπ, θαη γ) ηεζη ζησπεξήο αλάγλσζεο. 

ζη. Σεζη αλαγλώξηζεο κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ 

Απφ κηα ιίζηα ιέμεσλ, κεηξάκε ηνλ αξηζκφ ησλ ιέμεσλ, πνπ έλα παηδί δηαβάδεη 

ζσζηά. Ο αξηζκφο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ «αλαγλσζηηθή ηνπ ειηθία». Σν επίπεδν ηεο 

αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο καο δίλεη απιά κηα έλδεημε ηνπ επηπέδνπ ζην νπνίν 

βξίζθεηαη θαη καο βνεζά λα θαηαξηίζνπκε ην αλάινγν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο γηα ην 

ζηάδην απηφ. 
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δ. Σεζη θσλαρηήο αλάγλσζεο   

ηα ηεζη θσλαρηήο αλάγλσζεο θεηκέλνπ ππάξρνπλ πξνηάζεηο κε δηαβαζκηζκέλε 

δπζθνιία, ηφζν ζηελ πξνθνξά φζν θαη ζηελ θαηαλφεζε. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεζη  

απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ην Neale Analysis of Reading Ability (1966), πνπ έρεη 

ηξεηο παξάιιειεο νκάδεο παξαγξάθσλ (ηξία δηαθνξεηηθά ηεζη αλάγλσζεο) θαη 

θξηηήξηα θαηαλφεζεο, αθξίβεηαο θαη ηαρχηεηαο.  

ε. Σεζη ζησπεξήο αλάγλσζεο 

Αξρηθά ην παηδί δηαβάδεη ζησπεξά έλα θείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα απαληά γξαπηά ζε 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ, είηε γξάθεη νξηζκέλεο θξάζεηο ή επηιέγεη ηε 

ζσζηή ιέμε απφ κηα ιίζηα ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ. 

   Ο Πφξπνδαο (2002, 2003 & 2005) δηαρσξίδεη ηελ αμηνιφγεζε  ζε α) αμηνιφγεζε 

ηεο βαζηθήο αλαγλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο (απνθσδηθνπνίεζε) θαη β) ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηαλόεζεο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο βαζηθήο αλαγλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο 

δηαθξίλεηαη ζε αμηνιφγεζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη ηεο βαζηθήο αλάγλσζεο. 

Ζ ηειεπηαία γίλεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ γξακκάησλ, ησλ ζπιιαβψλ θαη ησλ 

ιέμεσλ κε δηάθνξα ηεζη αλάγλσζεο ςεπδνιέμεσλ θαη ιέμεσλ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

θαηαλφεζεο επηηπγράλεηαη κε δνθηκαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ θπξίσο αλάγλσζε, 

φπσο ε ζπκπιήξσζε παξειεθζέλησλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ. Αθφκα κε δνθηκαζίεο 

κε βάζε ηελ ειεχζεξε αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ ηνπ θεηκέλνπ. 

    Σέινο δηαθξίλεη ηα ηεζη αμηνιφγεζεο ζε α) ηππηθά «όπνπ είλαη ηα ζηαζκηζκέλα ηεζη 

πνπ έρνπλ πίλαθεο κε λόξκεο επηδόζεσλ θαη ζ‟ απηά, ε επίδνζε ηνπ θάζε καζεηή 

ζπγθξίλεηαη κε ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο αληηπξνζσπεπηηθήο 

νκάδαο ίδηαο ειηθίαο» θαη β) άηππα ηεζη φπνπ είλαη κε ζηαζκηζκέλα θξηηήξηα 

ειέγρνπ,  πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή ή ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

 

 

1.4 Γηδαζθαιία ηεο Αλάγλσζεο 

Ζ δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο έρεη απνηειέζεη έλα επξχηεξν πεδίν 

αληηπαξάζεζεο θαη έξεπλαο, ηίζεηαη πάληα ην εξψηεκα πνηα κέζνδνο είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή θαη πψο πξνζεγγίδεηαη θάζε δηδαθηηθή κέζνδνο. Ζ πξψηε γξαθή θαη 
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αλάγλσζε πξέπεη λα εκπεξηέρεη ηφζν ηερληθέο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε θαη ζην ρεηξηζκφ ην ζπκβφισλ, φζν θαη ζε ηερληθέο πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ην λφεκα θαη ηελ επθνιία ζηελ θαηαλφεζε (Παληειηάδνπ, 2000). κσο 

ε επηινγή ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο δελ εμαξηάηαη 

κφλν απφ ιφγνπο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ  κε ηε δνκή ηεο γιψζζαο, αιιά θαη απφ 

πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο, πνιηηηζκηθνχο, ηζηνξηθνχο ή ηδενινγηθνχο ιφγνπο. Ζ 

επηινγή ηεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο, ηελ 

πξνεμέρνπζα πνιηηηθή ηδενινγία, ηελ θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ θαη 

γεληθά ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο (Καηή 

1989· Bentolila  Germain 2005· Snyder 2008· Σχκπα 2010). 

  χκθσλα κε ηε Παληειηάδνπ (2011) απφ ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, 

παξαηεξείηαη κηα αλαθχθισζε θαη κηα επαλαθνξά ηνπο κε θαηλνχξηα λεσηεξηζηηθά 

ζηνηρεία θάζε θνξά. Ζ κεζνδνινγία κε ηελ νπνία δηδάζθεηαη ε γξαθή θαη ε 

αλάγλσζε είλαη άθακπηε κε απνηέιεζκα λα κε ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα παηδηά θαη 

λα κε θηάλνπλ φια ζηελ θαηάθηεζή ηεο.  

Απφ ηε κία πιεπξά έρνπκε ηελ απνθσδηθνπνίεζε , ηε θπζηθή αλαγλώξηζε θαη 

απόδνζε ησλ γξαπηώλ ζπκβόισλ  θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηε θαηαλφεζε, ηε 

παξαγσγή θαη εμαγσγή λνήκαηνο θαη θάζε κέζνδνο πνπ βαζίδεηαη κνλνκεξψο ζηε κία 

ή ηελ άιια δελ επηθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Αλ ε δηδαζθαιία 

επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, ηα παηδηά δηαρεηξίδνληαη 

ηερληθά άξηηα ηε γιψζζα θαη απνθηνχλ επρέξεηα , αδπλαηνχλ φκσο λα εμάγνπλ λφεκα 

θαη έλλνηεο, απφ ηηο επαλαιακβαλφκελεο ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ αλάγλσζε 

γίλεηαη γηα απηά βαξεηή , ρσξίο λα κπνξνχλ λα αληιήζνπλ επραξίζηεζε απφ απηή θαη 

ηειηθά λα εγθαηαιείπνπλ ηελ ελαζρφιεζε κε απηή (Bettelheim & Zelan, 1981). Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ε δηδαζθαιία πνπ παξαιείπεη ηνλ θψδηθα θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ 

παξαγσγή λνήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο δεπηεξεχνληα ζηνηρεία (π.ρ. εηθφλεο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ην θείκελν, κηα δσγξαθηά, ηελ εηθφλα ησλ ιέμεσλ ή ην κάληεκα) 

πξνθαιεί αξγνπνξία ζην λα θαηαθηήζεη ην παηδί ηνλ γξαπηφ ιφγν θαη αξθεηά ζπρλά 

δελ ην θαηνξζψλεη πνηέ, θαζψο αλακέλεηαη απφ ην ίδην ην παηδί λα αλαθαιχςεη ηνλ 

θψδηθα. κσο γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπγθεξάζνπκε ην αθεξεκέλν θαη ην απζαίξεην 

(ην γξάκκα σο ζχκβνιν) κε ην ινγηθό θαη ην ζπγθεθξηκέλν (ην λφεκα) ρξεηαδφκαζηε 

κηα ηζνξξνπεκέλε κείμε ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ (Παληειηάδνπ, 2011).    



38 
 

Οη κέζνδνη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πξψηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Ατδίλε (2012), είλαη νη εμήο: 

 Αιθαβεηηθή 

 Φσλεηηθή  

 πιιαβηθή  

 Αλαιπηηθνζπλζεηηθή  

 Οιηθή (Decroly) 

 Οιηθή – Οιηζηηθή πξνζέγγηζε (whole language approach) 

 Δπηθνηλσληαθή – Λεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε 

 Γνκεηηθή πξνζέγγηζε 

 Δμηζνξξνπεκέλε πξνζέγγηζε (balanced approach) 

χκθσλα φκσο κε ηνπο Bentolila  Germain (2005) κπνξνχκε λα νκαδνπνηήζνπκε 

ηηο κεζφδνπο αλάγλσζεο κε βάζε δχν θξηηήξηα: α) ηηο κνλάδεο αλάιπζεο ηεο γιώζζαο 

(ζεκεία/ζύκβνια, γξάκκαηα, ήρνη, ιέμεηο, θείκελν), ζε ζπλάξηεζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο γξαθήο θαη β) ηηο εμειηθηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο(θπξίσο από ηε κνλάδα έλαξμεο 

πξνο ηε κνλάδα άθημεο, π.ρ. από ην γξάκκα πξνο ηε ιέμε). Έηζη έρνπκε ηξεηο  κεγάιεο 

θαηεγνξίεο κεζφδσλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο, πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Μέζνδνη κε έκθαζε ζηνλ θώδηθα 

α) Φσλνινγηθή ή θσλνγξαθηθή (Phonics) 

β) πιιαβηθή 

γ) Γξαθνθσλεηηθή 

 Μέζνδνη κε έκθαζε ζην λόεκα 

α) Οιηζηηθή (Whole language approache) 

β) Ηδεν- νπηηθή κέζνδνο 

γ) Φπζηθή κέζνδνο 

 Μεηθηέο κέζνδνη 

α) πλζεηηθή (conjointe) 
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β) Αλαιπηηθν - ζπλζεηηθή 

Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ νη θπξηφηεξεο θαη πην ρξεζηκνπνηεκέλεο κέζνδνη ζην 

ειιεληθφ ζχζηεκα δηδαζθαιίαο: 

α. Αναλσηικοζσνθεηική μέθοδος:  Μπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ε πην γλσζηή θαη 

επηθξαηέζηεξε κέζνδνο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο αλάγλσζεο θαη γξαθήο, 

θαζψο ηα αιθαβεηάξηα γηα δεθαεηίεο είλαη γξακκέλα κε βάζε απηή ηε κέζνδν κε 

δηάθνξεο κνξθέο θαη παξαιιαγέο (Βνπγηνχθαο, 1994· Ατδίλεο, 2012). ηε βαζηθή ηεο 

κνξθή ε κέζνδνο πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη δχν αληίζεηεο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ 

νιηθή – αλαιπηηθή θαη ηε ζηνηρεηαθή ζπλζεηηθή κέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη ζύλζεζε 

πξφηππσλ ιέμεσλ πνπ αληινχληαη απφ ηα βηψκαηα ησλ παηδηψλ, ηε θαζεκεξηλφηεηα, 

ηηο ηζηνξίεο ή ηα παξακχζηα πνπ ηα παηδηά αγαπνχλ (Ατδίλεο, 2012:276). Σα παηδηά 

πξψηα δηδάζθνληαη έλα κηθξφ ζχλνιν γξακκάησλ, θηηάρλνπλ ιέμεηο κε απηά πνπ ηηο 

αλαιχνπλ ζε ζπιιαβέο θαη γξάκκαηα θαη αλαζπλζέηνπλ ηα γξάκκαηα ζε ζπιιαβέο 

θαη ιέμεηο θαηάιιεια επηιεγκέλεο (Παληειηάδνπ, 2011). Ζ δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα: 

1. ηελ νπηηθναθνπζηηθή αηζζεηνπνίεζε ηνπ όινπ, όπνπ ηα παηδηά βιέπνπλ ηελ πξόηππε 

ιέμε, 

2. ηελ αλάιπζε ηνπ όινπ ζηα κέξε ηνπ, όπνπ ε πξόηππε ιέμε αλαιύεηαη ζε ζπιιαβέο θαη 

θσλήκαηα 

3. ηελ αλαζύλζεζε ηνπ όινπ, όπνπ ηα παηδηά ζπλζέηνπλ ηηο ζπιιαβέο θαη ηα θσλήκαηα 

γηα λα μαλαδεκηνπξγήζνπλ ηελ πξόηππε ιέμε ( Παπάο, 1995, α, β· Γεξβίζεο, 

1998· Ατδίλεο, 2012: 277). 

   ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ηα θείκελα πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ ην γξάκκα ζηφρν θαη λα πεξηιακβάλνπλ 

κφλν φηη έρεη δηδαρζεί ην παηδί έσο ηψξα. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηα θείκελα λα 

ζηεξνχληαη λνήκαηνο θαη πνηθίισλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ, ηα παηδηά δελ έξρνληαη ζε 

επαθή κε πνηθηιία θεηκέλσλ θαη δελ αλαπηχζζεηαη κε ηνλ αλακελφκελν ξπζκφ ε 

θαηαλφεζε θαη ε παξαγσγή γξαπηψλ θεηκέλσλ (Ατδίλεο, 2012). Ζ 

αλαιπηηθνζπλζεηηθή κέζνδνο ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» 

πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο πξψηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο.  
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   Ζ  ζεσξία απηή ηεο άκεζεο αληίιεςεο πεξηγξάθεηαη σο αλνδηθή, ή επαγσγηθή 

(bottom up από θάησ πξνο ηα πάλσ), ή ζπλζεηηθή δηεξγαζία (Cassells  Green, 

1999:56 ·Βνζληάδνπ, 2001:171· Sternberg, 2003:164· Παιηεξάθεο, 2010) θαη ζεσξεί 

φηη ε επηινγή ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη κφλν κέζσ ηνπ νπηηθνχ εξεζίζκαηνο. Ζ πνξεία 

είλαη γξακκηθή θαη ηεξαξρεκέλε φπνπ ν αλαγλψζηεο μεθηλά απφ πξσηνγελείο 

ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο (αληίιεςε, ζπλέλσζε γξακκάησλ, ζπγρώλεπζε θσλεκηθώλ 

αληηζηνηρηώλ) θαη πξνρσξεί ζε αλώηεξεο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο (παξαγσγή λνεκάησλ). 

Ζ πνξεία απηή αλαιχεηαη σο εμήο:  α) ν αλαγλψζηεο επηθεληξψλεη ην νπηηθφ ηνπ 

πεδίν ζην πξψην ηκήκα ηεο ηππσκέλεο ζειίδαο θαη βιέπεη ηε ιέμε. β) Οδεγείηαη ζηελ 

νπηηθή αλάιπζε θάζε γξάκκαηνο κεκνλσκέλα. γ) Μεηαηξέπεη θάζε γξάκκα ζε ήρν, 

δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ πξνθνξά ηεο ιέμεο. δ) Ζ πξνθνξά ηεο ιέμεο νδεγεί 

απηνκάησο ζηε ζεκαζηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο θαη ηελ απνζήθεπζή ηεο ζηε κλήκε 

ηνπ αλαγλψζηε, ε) Ζ ίδηα επεμεξγαζία αθνινπζείηαη θαη γηα ηηο επφκελεο ιέμεηο, έηζη 

ψζηε λα νινθιεξσζεί ε θξάζε θαη λα θαηαλνεζεί ην πεξηερφκελφ ηεο. Δίλαη ινηπφλ 

κηα δηεξγαζία πνπ μεθηλά απφ ηε βάζε (bottom) θαη εμειίζζεηαη ζηαδηαθά ζε 

αλψηεξεο (up) γισζζηθέο δηεξγαζίεο (ηαζηλφο 2003·Λεβέληε 2009). 

 

β. Αναλσηική – ολική μέθοδος (Decroly): χκθσλα κε ηελ ηδενπηηθή ή νιηθή κέζνδν 

πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Decroly, ηα παηδηά δηδάζθνληαη νιφθιεξεο πξνηάζεηο πνπ ηηο 

δηαβάδνπλ κεραληθά θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο αλαιύνπλ ζε ιέμεηο, ζπιιαβέο θαη γξάκκαηα 

(Παληειηάδνπ, 2011). Ζ αμηαθή ζεκαζία ηεο ιέμεο ιεηηνπξγεί έηζη, ψζηε λα 

δεκηνπξγήζεη έλα νπηηθφ ιεμηθφ, πνπ λα πξνάγεη ηφζν ηε γξαθή φζν θαη ηελ 

αλάγλσζε, ελψ παξάιιεια ζεκειηψλεηαη ζηνλ άμνλα φιν – αλάιπζε – ζχλζεζε 

(Γεκάζε, 2002).  

   Σν πξψην πξάγκα πνπ καζαίλνπλ ηα παηδηά είλαη ην φλνκά ηνπο θαη ηα νλφκαηα 

φισλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο (Παπάο, 1995α, β· Γεξβίζεο, 1998). Έπεηηα ηνπο δίλεηαη 

έλα ζχλνιν πξνηάζεσλ πνπ πξέπεη λα ηηο κάζνπλ θαη λα ηηο αλαγλσξίδνπλ θαζψο θαη 

ηηο ιέμεηο πνπ ηηο απνηεινχλ. Οη πξνηάζεηο απνηεινχληαη απφ ιέμεηο ελφο βαζηθνχ 

ιεμηινγίνπ πνπ ηα παηδηά επαλαιακβάλνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζπλέρεηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ. ηφρνο είλαη λα κπνξνχλ ηα παηδηά λα αλαγλσξίδνπλ 

ηελ πξφηαζε αλάκεζα ζε άιιεο πξνηάζεηο θαη λα ηελ αληηιακβάλνληαη σο έλα ζχλνιν. 
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Μεηά ηελ πξψηε θάζε ηα παηδηά αξρίδνπλ λα αλαιχνπλ ηελ πξφηαζε ζε ιέμεηο  θαη 

λα ηελ μαλαθηηάρλνπλ ζπλζέηνληαο ηηο αλαθαηεκέλεο ιέμεηο ηεο. ην επφκελν ζηάδην 

δίλνληαη ζηα παηδηά αλαθαηεκέλεο ιέμεηο απφ πνιιέο πξνηάζεηο θαη ηνπο δεηείηαη λα 

θηηάμνπλ είηε ηηο αξρηθέο βαζηθέο πξνηάζεηο ή θαηλνχξγηεο πξνηάζεηο. ηαλ ηα παηδηά 

θηάζνπλ ζην επίπεδν λα έρνπλ θαηαθηήζεη νιηθά έλα ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ ιέμεσλ, 

ηφηε ηνπο δεηείηαη λα ηηο αλαιχζνπλ ζε ζπιιαβέο θαη θσλήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ηηο αλαζπλζέζνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή. ηελ ηειηθή θάζε ηεο κεζφδνπ δίλνληαη 

ζηα παηδηά βηβιία. Καη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο είλαη κηα κέζνδνο δηδαζθαιίαο «απφ 

θάησ πξνο πάλσ» θαζψο απηφ πνπ αλαιχεηαη δελ είλαη ην θείκελν αιιά ε ιέμε 

(Ατδίλεο, 2012). 

γ. Ολική – Ολιζηική προζέγγιζη (whole language approach): Αξρηθά ζα πξέπεη λα 

θάλνπκε κηα δηαθνξνπνίεζε ηεο νιηθήο (Decroly) - απφ ην φιν πξνο ηα κέξε -  θαη 

ηεο  νιηθήο – νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ή αιιηψο «πξνζέγγηζε ηνπ νιφθιεξνπ», «ηνπ 

ζπλφινπ ηεο γιψζζαο» (whole language approach), νη νπνίεο δελ ηαπηίδνληαη θαη 

αληηπξνζσπεχνπλ κηα δηαθνξεηηθή ηνπνζέηεζε θαη ζεσξία πάλσ ζηε δηδαζθαιία ηεο 

αλάγλσζεο.  

   Ζ νιηζηηθή πξνζέγγηζε θέξλεη ηα παηδηά απφ πνιχ λσξίο ζε επαθή κε ην γξαπηφ 

ιφγν, δίλνληαο ηνπο πνηθίιεο εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ, ρσξίο λα επηθεληξψλεηαη ζηηο 

ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ γξαπηνχ, αιιά ζηνρεχνληαο ζηελ επηθνηλσλία θαη ην 

λφεκα (Παληειηάδνπ, 2011). Οη αξρέο ηεο νιηζηηθήο κεζφδνπ βαζίδνληαη ζε πέληε 

άμνλεο: 

 Γιψζζα:  βαζηθέο αξρέο ηεο νπνίαο είλαη ε ρξήζε ηεο γιώζζαο σο κέζνπ γηα 

επηθνηλσλία, ζθέςε θαη κάζεζε κέζα ζε πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο ρξήζεο ηεο 

πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο γιώζζαο όπνπ ε γιώζζα εμεηάδεηαη ζπλνιηθά θαη όρη 

μερσξηζηά ζηα δηάθνξα κέξε ηεο (Ατδίλεο, 2012: 279). 

 Μάζεζε: ε κάζεζε ηεο γιώζζαο είλαη νηθνπκεληθή θαη ζπκβαίλεη κέζσ ηεο 

αλαθάιπςεο αιιά θαη ησλ ζπκβάζεσλ ηεο θνηλσληθήο γιώζζαο ζε κηα ζπλερή 

δηαδηθαζία ζην πιαίζην ελόο ππνζηεξηθηηθνύ , ζπλεξγαηηθνύ πιαηζίνπ πνπ είλαη 

κνλαδηθό γηα θάζε άηνκν πνπ καζαίλεη. 

 Γηδαζθαιία: ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

εκπηζηνζύλε πνπ πξέπεη λα ππάξρεη ζην άηνκν πνπ καζαίλεη θαζώο ζεσξείηαη 

ππεύζπλν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ κάζεζε. 
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 Αλαιπηηθφ πξφγξακκα: πξνβιέπεηαη ε ζύλδεζε όισλ ησλ ζεκάησλ αιιά θαη 

ησλ ελδηαθεξόλησλ ησλ καζεηώλ πνπ αλαπηύζζεη ηε ζθέςε θαη ηε γιώζζα 

ηαπηόρξνλα κε ηελ αλάπηπμε ηεο γλώζεο θαη ησλ ελλνηώλ. 

 Κνηλσλία:  νη θνηλσληθέο αξρέο πξνβιέπνπλ ηε ζύλδεζε ησλ εκπεηξηώλ ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο κε ηε ζύλδεζε ησλ εκπεηξηώλ ησλ καζεηώλ έμσ από ηελ ηάμε, 

έηζη ώζηε ε ηάμε λα γίλεηαη κηα θνηλόηεηα  κάζεζεο κε ζηόρν ηελ εηζαγσγή ησλ 

καζεηώλ ζηελ νκάδα γξακκαηηζκνύ (Whitmore & Goodman, 1996· Ατδίλεο, 

2012: 280). 

   Ζ νιηθή – νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο αλάγλσζεο είλαη βαζηζκέλε ζηε ζεσξία πνπ 

είλαη  γλσζηή σο δεκηνπξγηθή αληίιεςε ή λνήκσλ αληίιεςε πεξηγξάθεηαη σο 

θαζνδηθή, ή αλαγσγηθή (top – down, από πάλσ πξνο ηα θάησ), ή νιηζηηθή δηεξγαζία 

θαη πξνβάιεη ηελ επίδξαζε ηεο γλψζεο θαη ηεο πξνζδνθίαο ζηελ αληίιεςε (Cassells 

 Green, 1999:56 ·Βνζληάδνπ, 2001:171· Sternberg, 2003:178· Παιηεξάθεο, 2010). 

Ζ πνξεία πνπ αθνινπζεί ν αλαγλψζηεο είλαη απφ ην λφεκα (ζπιινγηζκνί, δηαηχπσζε 

ππνζέζεσλ, ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπγθείκελνπ θαη πεξηθείκελνπ, ελεξγνπνίεζε ησλ 

απνζεθεπκέλσλ γλψζεσλ) πξνο ηε ιέμε. Ο αλαγλψζηεο πξνζπαζεί λα εηθάζεη ην 

πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιέμεηο πνπ έρεη κπξνζηά ηνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ηνλ θφζκν. Καηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ν αλαγλψζηεο επηβεβαηψλεη ή απνξξίπηεη θαη 

επαλαηνπνζεηεί  ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο γλψζεηο απηέο. ε απηή ηελ top - down (από 

πάνω προς ηα κάηω) πξνζέγγηζε, φπσο νλνκάδεηαη, νη αλψηεξεο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο θαη ηεο ζθέςεο θαζνξίδνπλ ηηο θαηψηεξνπ επηπέδνπ 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επεμεξγαζίαο θαη απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ (Goodman 

1967· Smith 1978· Jorm 1983· ηαζηλφο 2003· Λεβέληε 2009). 

 

δ. Ηζορροπημένος γραμμαηιζμός: Ο ζπγθεξαζκφο ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ, ηεο 

νιηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γιψζζαο θαη ησλ κεζφδσλ πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ θψδηθα, 

νδεγεί  ζηνλ ηζνξξνπεκέλν γξακκαηηζκφ, φπνπ ε δηδαζθαιία εκπινπηίδεηαη κε 

ζηνηρεία δηαθφξσλ πξνζεγγίζεσλ θαη ε θαηάιιειε κέζνδνο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα 

κε ην θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν (Παληειηάδνπ, 2011). Ζ  κέζνδνο πξνζπαζεί λα 

δηαθξίλεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξεο πεηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ. ηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο 
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είλαη λα θέξεη ηνπο καζεηέο ζε επαθή κε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα απζεληηθά 

θείκελα θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο κέγηζηεο δπλαηέο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ 

απνθηήζεη, έηζη ψζηε λα αλαπηπρζνχλ θαη λα βειηησζνχλ ζε κηα ζπλερηδφκελε 

δηαδηθαζία κάζεζεο. Ζ αλάγλσζε θαη ε παξαγσγή θεηκέλσλ είλαη ην βαζηθφ πιηθφ 

θαη ε δηαδηθαζία κάζεζεο αθνινπζεί κηα πνξεία ηεο κνξθήο φιν – κέξνο – φιν 

(Ατδίλεο, 2012). 

    Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο αλληλεπίδραζης φπνπ νπζηαζηηθά είλαη έλαο 

ζπγθεξαζκφο  δχν  ζεσξηψλ, κε έκθαζε πάληα ζηελ απνδνηηθή αλάγλσζε θαη φρη ζε 

φ,ηη πξνεγείηαη εξκελεχεη ηνλ ηζνξξνπεκέλν γξακκαηηζκφ. Οη δχν ιεηηνπξγίεο 

πξνζέγγηζεο ηεο γξαπηήο πιεξνθνξίαο ε bottom – up θαη ε  top – down, ιεηηνπξγνχλ 

παξάιιεια θαη αιιεινζπκπιεξσκαηηθά, δειαδή πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηηο 

γξαπηέο γισζζηθέο πιεξνθνξίεο ν αλαγλψζηεο, δε ζηακαηά λα εηθάδεη γηα ην 

πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ (Jorm, 1983·Λεβέληε, 2009). Ο αληηζηαζκηζηηθφο ξφινο 

ηεο ζεσξίαο απηήο πθίζηαηαη ζην φηη εάλ έλαο αλαγλψζηεο δπζθνιεχεηαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ κπνξεί λα αληιήζεη βνήζεηα απφ ηα ζπκθξαδφκελα ησλ 

πξνηάζεσλ ψζηε λα θηάζεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θεηκέλνπ, θαη 

αληίζηξνθα φηαλ ππάξρεη έιιεηκκα ζηε δηακφξθσζε εηθαζηψλ απφ ηα ζπκθξαδφκελα 

κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα βαζηζηεί ζηελ αθξηβή αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ, κε ζηφρν 

πάληα ηελ νιηθή θαηαλφεζε (Stanovich 1980· Λεβέληε 2009). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2:  ΑΝΑΓΝΧΣΙΚΔ  ΓΤΚΟΛΙΔ 

  

2.1 Πξνζδηνξηζκόο ησλ αλαγλσζηηθώλ δπζθνιηώλ 

Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε παξνπζηάδνληαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, 

ηελ επρέξεηα θαη ηελ θαηαλφεζε γξαπηψλ θεηκέλσλ (Gersten, Fuchs,Williams,  

Baker, 2001b ·Archer, Gleason,  Vachon, 2003· Παληειηάδνπ 2011) αληίζηνηρα νη 

δχν πην θνηλέο δηαηαξαρέο ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο είλαη ε δπζιεμία (αδπλακία 

ζηελ απηφκαηε απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζπκβφισλ) θαη ε ππεξιεμία (δηαηαξαρή ζηελ 

θαηαλφεζε). Ζ έξεπλα βέβαηα ζηε δπζιεμία είλαη πνιχ πην επξχηεξε απφ φηη απηή 

ζην πεδίν ησλ δηαηαξαρψλ θαηαλφεζεο (Snowling  Hulme 2012).  

 

2.1.1 Καηεγνξίεο Αλαγλσζηηθώλ Γπζθνιηώλ 

Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη κηα επξχηαηε θαηεγνξία δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο, ην ελδηαθέξνλ φκσο επηθεληξψλεηαη 

ζηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο φπσο ε δπζιεμία θαη ε ππεξιεμία. 

 

2.1.2 Γπζιεμία  

Τπάξρνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ, φκσο ν 

φξνο «αλαπηπμηαθή δπζιεμία» απνηειεί ζπλψλπκν ηεο αλαγλσζηηθήο δπζθνιίαο. Σα 

παηδηά κε δπζιεμία παξνπζηάδνπλ δπζθνιία, λα απνθσδηθνπνηήζνπλ κε αθξίβεηα θαη 

επρέξεηα ηηο ιέμεηο, λα έρνπλ ζηαζεξφ ξπζκφ αλάγλσζεο, πξνζσδία (πξνθνξηθή 

αλάγλσζε κε λφεκα) θαη λα επηηχρνπλ ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε. Έρνπλ έιιεηκκα 

ζηελ θσλεκηθή επίγλσζε (ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πξσηαξρηθψλ ήρσλ ηεο ιέμεο θαη 

ζην ηεκαρηζκφ ηεο), ζηε θσλνινγηθή επεμεξγαζία (ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε θσλεκάησλ ή ήρσλ ηεο νκηιίαο) θαη ζηε γξαθνθσλεκηθή αληηζηνηρία 

ζπλδπαζκψλ γξακκάησλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ήρνπο (Σβηβηλίθνπ, 2015). 

Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ιέμεσλ, ζηελ επρέξεηα, ζηνλ 

ξπζκφ, ζηελ νξζνγξαθία, ην ιεμηιφγην, ηελ θαηαλφεζε θαη ηε γξαπηή έθθξαζε. Δίλαη 

πνιχ πηζαλφ λα κελ  θαηαλννχλ αθξηβψο, ηη ιέεη θάπνηνο άιινο, αδπλαηνχλ λα 

νξγαλψζνπλ ηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν, ε ηθαλφηεηα νκηιίαο παξνπζηάδεη 

θαζπζηέξεζε, έρνπλ πεξηνξηζκέλε έθθξαζε, δπζθνιεχνληαη λα κάζνπλ λέν ιεμηιφγην, 

είηε αθνπζηηθά είηε κέζσ αλάγλσζεο, ηνπο είλαη πνιχ δχζθνιν λα κάζνπλ κηα μέλε 

γιψζζα, καζαίλνπλ ηξαγνχδηα, ξπζκνχο θαη ξχκεο κε πνιχ αξγφ ξπζκφ, δηαβάδνπλ 
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αξγά θαη εγθαηαιείπνπλ ηελ πξνζπάζεηα φηαλ ην αλαγλσζηηθφ έξγν επεθηείλεηαη 

πέξα απφ ηα δηθά ηνπο πξνζσπηθά φξηα, θαηαλννχλ κφλν θχξηεο πιεξνθνξίεο ζε έλα 

θείκελν θαη αδπλαηνχλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, δελ κπνξνχλ λα 

αθνινπζήζνπλ νδεγίεο, θάλνπλ νξζνγξαθηθά ιάζε αθφκα θαη ζε ιέμεηο πςειήο 

ζπρλφηεηαο, δπζθνιεχνληαη λα ζπκεζνχλ αιιεινπρίεο θαη αθνινπζίεο αξηζκψλ θαη 

ηέινο ε πιεπξίσζε είλαη ειιηπήο, δελ μερσξίδνπλ ην δεμί απφ ην αξηζηεξφ 

(Σβηβηλίθνπ, 2015). 

χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Έλσζε Γπζιεμίαο (IDA) «Η δπζιεμία είλαη κηα 

δηαηαξαρή λεπξνινγηθή, ε νπνία ππεηζέξρεηαη ζηελ απόθηεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

ιόγνπ. Εθδειώλεηαη ζε δηάθνξνπο βαζκνύο ζνβαξόηεηαο, ζηε θσλνινγηθή επεμεξγαζία,  

δπζιεμία δελ είλαη απνηέιεζκα έιιεηςεο θηλήηξσλ, αηζζεηεξηαθώλ αλεπαξθεηώλ, 

αλεπαξθνύο δηδαζθαιίαο ή πεξηβαιινληηθώλ επθαηξηώλ παξόηη κπνξεί λα εθδειώλεηαη 

θαη ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο. Παξόηη ε δπζιεμία είλαη πξόβιεκα δσήο ηα δπζιεθηηθά 

άηνκα αληαπνθξίλνληαη επαξθώο κε ηελ έγθαηξε θαη θαηάιιειε αληηκεηώπηζε» 

Ζ δπζιεμία απνηειεί κία κφλν εηδηθή θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ, ζπγθεθξηκέλα ηε δπζθνιία ζηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο 

γξαθήο (American Psychiatric Association, 1994· Πνιπρξφλε, 2011). Τπάξρνπλ 

φκσο θαη άιιεο θαηεγνξίεο καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ , ε δπζγξαθία, ε δπζνξζνγξαθία 

θαη ε δπζαξηζκεζία (Πνιπρξφλε, 2011). 

  

2.1.3 Τπεξιεμία  

Οη δπζθνιίεο θαηαλφεζεο είλαη θάηη ζχλεζεο ζηα παηδηά κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, 

φκσο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο, ππάξρεη κηα εηδηθή νκάδα πνπ πεξηιακβάλεη πνιχ 

ζνβαξέο δπζθνιίεο  θαηαλφεζεο. Δηδηθά ζε παηδηά κε απηηζκφ πνιχ πςειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, εκθαλίδεηαη ε εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία πνπ απνθαινχκε 

ππεξιεμία (Aaron, Joshi, Palmer et al., 2002·Kamhi and Catts, 2002· Leekam, 

2007·Woolley, 2011). Ζ ππεξιεμία νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δηαβάδεη 

ιέμεηο, πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζην ιεμηιφγην ηεο ρξνλνινγηθήο ηνπ ειηθίαο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ θαηαλνεί ηε ζεκαζία ηνπο (Richman, 1995·Aram, 1997· Kamhi 

and Catts, 2002· Woolley, 2011). 

 

2.1.4  Γεληθέο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο 

Πέξα απφ ηελ εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη έλα παηδί θαη 

λα ππνιείπεηαη ζηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα, ππάξρνπλ θαη νη αλαγλσζηηθέο 
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δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε παηδηά κε εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή ή πνπ 

ππνιείπνληαη αλαπηπμηαθά ζην ιφγν, ζηα παηδηά κε ρακειφ λνεηηθφ δπλακηθφ ή κε 

ζπλαηζζεκαηηθά ή / θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα (Σδηβηλίθνπ, 2015).  

   Οη γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο , φπσο απνθαινχκε κηα επξχηεξε θαηεγνξία 

δπζθνιηψλ, πεξηγξάθνπλ ηνλ αξγφ ξπζκφ κε ηνλ νπνίν έλα παηδί απνθηά θαη 

δηαρεηξίδεηαη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ηελ 

θαηαλφεζε  ηνπ γξαπηνχ θαη ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Οη δπζθνιίεο απηέο κπνξεί λα 

νθείινληαη ζε ελδνγελείο παξάγνληεο (νξηαθή λνεκνζχλε, πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, ςπρνζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα) ή ζε εμσγελείο παξάγνληεο 

(θνηλσληθά, νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, αλεπαξθή δηδαζθαιία). Άξα, νη γεληθέο 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο είλαη ππνθαηεγνξία ησλ γεληθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

(Πνιπρξφλε, 2011). 

   Ζ ζπκπησκαηνινγία ζην πεδίν ησλ δπζθνιηψλ ζηελ αλάγλσζε γηα ηνπο καζεηέο, 

κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Αξγνχλ λα θαηαθηήζνπλ ην κεραληζκφ αλάγλσζεο, ζε ζρέζε κε ηα άιια 

παηδηά ηεο ίδηαο ειηθίαο θαη ηνπ ίδηνπ λνεηηθνχ δπλακηθνχ. 

 Παξαιείπνπλ, πξνζζέηνπλ, αληηθαζηζηνχλ θαη αληηκεηαζέηνπλ γξάκκαηα 

ζπιιαβψλ ή θαη ιέμεσλ.  

 Παξνπζηάδνπλ ζχγρπζε ζηα γξάκκαηα πνπ κνηάδνπλ νπηηθά π. ρ.  γ – ρ , β – ζ.  

 ηαλ αξρίδνπλ λα καζαίλνπλ, έρνπλ ζηαζεξή πξφνδν αιιά θαη πάιη 

καζαίλνπλ πην αξγά ζε ζρέζε κε  ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.  

 Απνζπάηαη εχθνια ε πξνζνρή ηνπο θη έπεηηα δελ βξίζθνπλ ζε πνην ζεκείν 

είραλ κείλεη.  

 Γελ θάλνπλ παχζεηο ζηα ζεκεία ζηίμεο αιιά κπνξεί λα ζηακαηήζνπλ ζε άιιν 

ζεκείν κε απνηέιεζκα λα αιιάμεη ην λφεκα.  

 χγρπζε δηαθνξεηηθψλ ιέμεσλ πνπ απνηεινχληαη απφ ηα ίδηα γξάκκαηα ( π.ρ 

ΣΖ – ΣΖ).  

 Γπζθνιία ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ πξνθνξά αζπλήζηζησλ ιέμεσλ.  

 Αλάγλσζε κε αξγφ ξπζκφ, δηζηαθηηθή, ζπιιαβηζηή, ρσξίο λφεκα θαη ρσξίο 

ξνή.  

 Γπζθνιία αληίιεςεο ηνπ λνεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ θεηκέλνπ πνπ 

δηαβάδνπλ.  

 Γπζθνιία εχξεζεο ηεο ζσζηήο ζεηξάο ζην θείκελν ηνπο.  

 Λαζεκέλε πξνθνξά θσλεέλησλ.  
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 «Καζξεπηηθφο» ηξφπνο αλάγλσζεο  

 Πξνζζέηνπλ  θσλήκαηα πνπ δελ ππάξρνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο 

ιέμεσλ.  

 Αληηθαηάζηαζε κηαο ιέμεο κε κηα άιιε κε παξφκνην λνεκαηηθφ πεξηερφκελν 

(π. ρ. «Λεπθφο-Άζπξνο»).  

 Έρνπλ δπζθνιίεο ζηε κλήκε θαη αδπλαηνχλ λα ζπγθξαηήζνπλ νδεγίεο θαη 

ηππσκέλεο ιέμεηο.  

 Γπζθνιεχνληαη λα παξακείλνπλ ζηε ζσζηή ζεηξά πνπ δηαβάδνπλ θαη λα 

γπξίζνπλ απφ ην ηέινο ηεο γξακκήο ζηελ αξρή ηεο επφκελεο. 

 Λφγσ αδπλακίαο λα θαηαλνήζνπλ ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ, δπζθνιεχνληαη ζε 

δεπηεξεχνληα καζήκαηα, Ηζηνξία, Θξεζθεπηηθά, Μειέηε Πεξηβάιινληνο θηι. 

( Πφξπνδαο, 1997· Μαπξνκκάηε, 2004· Φισξάηνπ, 2006) 

   Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλάγλσζε είλαη κηα πνιχπινθε γλσζηηθή ιεηηνπξγία 

πνπ πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο επηκέξνπο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

απνθσδηθνπνίεζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο (Πφξπνδαο, 2002), αληηιακβαλφκαζηε ηε 

δπζθνιία ησλ παηδηψλ ζηελ θσδηθνπνίεζε θαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε. ηα παηδηά κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ε αλάγλσζε είλαη κηα πην επίπνλε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, 

θάηη πνπ γίλεηαη εκθαλέο αλ ηα ζπγθξίλνπκε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο (Biemiller, 1978· Stanovich, 1984· Perfetti, 1985· Corcos  Willows 

1992· Πφξπνδαο, 2003). 

   Λφγσ ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη ν  ιηγφηεξν ηθαλφο 

αλαγλψζηεο δελ εμαζθείηαη ηφζν φζν ν ηθαλφο αλαγλψζηεο θαη ην ράζκα αλάκεζα 

ζηνπο πην ηθαλνχο θαη ζηνπο αδχλακνπο αλαγλψζηεο ζπλερψο δηεπξχλεηαη (Stanovich, 

1986), ρσξίο λα ππάξρεη, πνιιέο θνξέο, δπλαηφηεηα επαλφξζσζεο. Έρνπλ έλα πην 

κηθξφ εχξνο ζηξαηεγηθψλ, κεραληζκψλ θαη ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν  ζε απηά πνπ 

κπνξνχλ λα αληιήζνπλ απφ ηε κλήκε ηνπο, κε δίλνληαο πξνζνρή ζε νπηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο, καληεχνληαο ηηο ιέμεηο ή πξνζπαζψληαο λα βξνπλ ιέμεηο πνπ 

γλσξίδνπλ, θαηαιήγνληαο φκσο λα μερλνχλ ην κήλπκα θαη ην λφεκα πνπ απηφ θέξεη 

(Clay  Cazden, 1990· Κσηνχιαο  Μπελάθα 2001). 
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2.2  Υαξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο  

 

Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη κηα αλνκνηνγελήο, ζχλζεηε νκάδα πνπ 

πεξηιακβάλεη άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ ηφζν γλσζηηθέο φζν θαη θνηλσληθν – 

ςπρνινγηθέο  δπζθνιίεο. χκθσλα κε κηα πην πξφζθαηε πξνζέγγηζε , ν καζεηήο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη πξσηίζησο ζε έλα επξχηεξν 

θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ πιαίζην (Luke  Freebody, 1999·Woolley, 2011)  θαη 

έπεηηα κέζα ζε έλα απζηεξά καζεζηαθφ πιαίζην. Δίλαη κία πιάλε, ην λα ζεσξεί 

θαλείο φηη νη δπζθνιίεο είλαη εγγελείο θαη θαζαξά εζσηεξηθή αληθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ 

θαη δελ επεθηείλνληαη ζην εχξνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ  ηθαλφηεηα ηνπ ζηελ αλάγλσζε (Culican  Emmitt, 2002· Reid  Green, 

2004·Woolley, 2011). 

   Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, έρνπλ αλάγθε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ, 

ρξεηάδνληαη κεγαιχηεξα ρξνληθά πεξηζψξηα, γηα λα κπνξέζνπλ λα νινθιεξψζνπλ κηα 

εξγαζία. Δπεηδή ππνιείπνληαη ζε ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα θαηά ηελ απνθσδηθνπνίεζε, 

έρνπλ αδπλακία λα ζπγθεληξψζνπλ ηηο γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη λα δηεπξχλνπλ 

ηελ ήδε πεξηνξηζκέλε κλήκε ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κεγαιψλεη ε αλαγλσζηηθή 

δπζθνιία θαη λα κεηψλεηαη ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε (Παληειηάδνπ 2011). Ζ 

πξνζνρή είλαη επηθεληξσκέλε ζην λα κε θάλεη ιάζνο θαη λα απνθσδηθνπνηήζεη 

ζσζηά θαη δε δηνρεηεχεηαη ζην λα επεμεξγαζηεί ην θείκελν, ψζηε λα θηάζεη ζηελ 

θαηαλφεζε. 

   Καζψο  ην επίπεδν απμάλεηαη θαη ν καζεηήο απφ ηελ πξσηνβάζκηα πεξλά ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη απαηηήζεηο γίλνληαη φιν θαη πην πνιχπινθεο, 

απαηηείηαη λα απνθσδηθνπνηεί θαη λα θαηαλνεί πνιπζχιιαβεο θαη δχζθνιεο ιέμεηο 

πνπ παξαπέκπνπλ ζε εμίζνπ ζχλζεηεο θαη δπζλφεηεο έλλνηεο (Perfetti 

1986 ·Παληειηάδνπ 2011). Οη ειιείςεηο ζε γλψζεηο θαη γεληθφηεξεο αθαδεκατθέο 

δεμηφηεηεο, δηεπξχλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν θαη δε αλαθεξφκαζηε πιένλ κφλν ζε 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο.  

   Αλαιχνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα, ζα μεθηλήζνπκε απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή αληίιεςε θαη επεμεξγαζία. Παξφιν πνπ νη δπζθνιίεο ζηελ 

νπηηθή θαη αθνπζηηθή αληίιεςε θαη επεμεξγαζία παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
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επίδνζε ηνπ παηδηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηεο πξψηεο ζρνιηθήο 

ειηθίαο, είλαη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο απφ απηφ ηεο θσλνινγηθήο επεμεξγαζίαο (Smith, 

2004)  θαη ακθηζβεηνχληαη σο πξνο ην βαζκφ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάγλσζε. Οη  

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο απνδίδνπλ ηελ αθνπζηηθή δπζθνιία θαη ηελ αδπλακία 

δηάθξηζεο ησλ ήρσλ, ζε θσλνινγηθφ έιιεηκκα θαη φρη ζε αδπλακία ηεο αθνπζηηθήο 

επεμεξγαζίαο (Waber et al., 2001·Breier, Fletcher, Foorman & Gray, 

2002·Παληειηάδνπ & Αξγπξφπνπινο, 2011).  

   Σα πξνβιήκαηα ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν ππνδεηθλχνπλ πξνβιήκαηα θαη ζηελ 

αλάγλσζε θαζψο ε βαζηθή δνκή ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ είλαη θνηλή 

(Plaut, McClelland, Seidenberg, & Patterson, 1996· Bishop & Snowling, 2004). Ζ 

έξεπλα έρεη ηεθκεξηψζεη ηε ζρέζε κεηαμχ θσλνινγηθήο επίγλσζεο  κε ηελ 

αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη ην γξαπηφ ιφγν (Stanovich, 1988· Goswami, 

1999· Snowling, 2000· Lundberg & Hoien, 2001) θαη κάιηζηα κε έξεπλεο πνπ 

αθνξνχλ θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα (Πφξπνδαο, 1992· Καξπψηεο, 1997· Παπνχιηα – 

Σδειέπε, 1997· Μαλσιίηζεο, 2001· Κσηνχιαο, 2003). Σα ειιείκκαηα ζηε 

θσλνινγηθή επίγλσζε, παξφιν πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε πξνζρνιηθή  θαη 

πξψηε ζρνιηθή ειηθία, αθνινπζνχλ ην άηνκν ζε φιε ηνπ ηε δσή (Gottardo, Siegel, & 

Stanovich, 1997· Κσηνχιαο & Παληειηάδνπ, 2003) θαη επεξεάδνπλ ηε γλσζηηθή ηνπ 

αλάπηπμε (Παληειηάδνπ & Αξγπξφπνπινο, 2011). 

   Ζ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ε επίγλσζε ηεο ζύληαμεο, ζεκαληηθά ζπζηαηηθά κέξε 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο επρέξεηαο 

(Penninghton, Cardoso – Martins, Green & Lefly, 2001 ), ελψ ην ειιηπέο ιεμηιόγην θαη 

ε αδπλακία θαηαλόεζεο ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα (Oakhill, Cain & Bryant, 2003). Έρεη απνδεηρζεί ν ξφινο ηεο 

κνξθνινγηθήο επίγλσζεο ζηελ αλάγλσζε (Deacon & Kirby, 2004), ελψ ε επίγλσζε 

ηεο ζχληαμεο σο δείθηεο κπνξεί λα πξνβιέςεη ηηο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο (Bishop & 

Adams, 1990). Οη παξαπάλσ ειιηπείο πεξηνρέο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ φπσο ε 

αλάπηπμε θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ιεμηινγίνπ (Cunningham & Stanovich, 

1997· Scarborough, 2001·Biemiller, 2003) θαη ε γλψζε ηνπ ζπληαθηηθνχ (Gillon & 

Dodd, 1994· Nation & Snowling, 2000b), κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ αξλεηηθά είηε ζηελ 

θαηαλφεζε είηε ζηελ απνθσδηθνπνίεζε (Catts, Fey, Tomblin, & Zhang, 

2002·Παληειηάδνπ & Αξγπξφπνπινο, 2011).  

   Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηε κλήκε, ζε 

νιφθιεξν ην κλεκνληθφ κεραληζκφ (Sousa, 2001) αιιά θαη ζηε κλήκε εξγαζίαο 
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ζπγθεθξηκέλα (Oakhill, Yuill, & Parkin, 1996) θαη ζηε γισζζηθή βξαρχρξνλε κλήκε 

(Siegel, 1994· Stanovich & Siegel, 1994· de Jong, 1998· Chiappe, Hasher, & Siegel, 

2000). Ζ κλήκε εξγαζίαο, ηφζν ζεκαληηθή ζην λα θξαηά γηα ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα κηα πιεξνθνξία ελεξγή θαη λα ηελ ελζσκαηψλεη κε άιιεο πιεξνθνξίεο 

(Swanson, 1994· Sousa, 2001 ), ζηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδεη 

πξφβιεκα ιφγσ αδπλακίαο απνθσδηθνπνίεζεο θαη απνζήθεπζεο  ηεο πιεξνθνξίαο 

αιιά θαη εμαηηίαο ησλ κεησκέλσλ θηλήηξσλ, πνπ νη ίδηνη νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ 

κπξνζηά ζε έλα ηφζν απαηηεηηθφ λνεηηθφ έξγν (O‘ Shaughnessy & Swanson, 1998). 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη δπζθνιίεο ζηε ρξήζε 

θαηάιιεισλ θσλνινγηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (McBride – Chang, & Mannis, 1996) 

πξνθαινχλ ηηο δπζθνιίεο ζηε κλήκε εξγαζίαο. Οη κλεκνληθέο δπζθνιίεο δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζηε κλήκε εξγαζίαο, αιιά επεθηείλνληαη θαη ζηε καθξφρξνλε 

κλήκε, φπνπ ε πνιππινθφηεηα ησλ αηηηψλ πεξηιακβάλεη ηελ έιιεηςε θσλνινγηθήο 

επίγλσζεο, ηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ ρσξεηηθφηεηα ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο θαη ζηελ 

έιιεηςε ζηξαηεγηθψλ εζσηεξηθήο επαλάιεςεο θαη νξγάλσζεο (O‘ Shaughnessy & 

Swanson, 1998· Swanson, Cooney, & McNamara, 2004· Παληειηάδνπ & 

Αξγπξφπνπινο, 2011). 

   Οη κεηαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη ε δηεξεχλεζε ηνπο (Baker & Brown, 1984·Wong, 

1985) νδήγεζαλ ζηελ αλάδεημε δπζθνιηψλ φπσο ε αλαγλψξηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

έξγνπ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ (Butler, 2002· Graham & Bellert, 2004) θαη ηελ 

επηινγή θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ (Jacobs & Paris, 1987· Englert, 1990). Οη 

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο (Wong, 1994· Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2001) θαη επηθεληξψλνληαη 

ζε κηα επηθαλεηαθή επεμεξγαζία πνπ δε ζπλάδεη νχηε κε ηελ ειηθία ηνπο νχηε κε ηε 

γλσζηηθή ηνπο εκπεηξία (Wong, 1994· Botsas & Padeliadu, 2003). Δπηπιένλ 

παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ξχζκηζε ηεο απφδνζεο ζην 

έξγν (Cornoldi, DeBeni, & Pazzaglia, 1996) θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ γλσζηηθνχ έξγνπ (Schraw,1998· Παληειηάδνπ & Αξγπξφπνπινο, 

2011). 

   Χζηφζν ε κεγαιχηεξε δπζθνιία ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ε 

δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε (Siegel, 2003) θαη παξνπζηάδεηαη ηφζν ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε, φζν ζηελ επρέξεηα θαη ζηελ θαηαλόεζε ησλ γξαπηώλ θεηκέλσλ 

(Gersten, Fuchs, Williams & Baker, 2001· Joseph, 2002· Archer, Gleason & Vachon, 

2003· Leach, Scarborough, & Rescorla, 2003). Οη καζεηέο δηαβάδνπλ αξγά θαη κε 
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δπζθνιία, θνκπηάδνπλ, δελ έρνπλ ξπζκφ, δηαβάδνπλ ζπιιαβηζηά ή γξάκκα γξάκκα,  

δελ έρνπλ πξνζσδία θαη επαλαιακβάλνπλ απηφ πνπ κφιηο δηάβαζαλ γηα λα ην 

θαηαλνήζνπλ (Wolf, Miller, & Donnelly, 2000· Archer et al, 2003· Siegel 2003). ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ νη απαηηήζεηο είλαη κεγαιχηεξεο, νη καζεηέο έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε θείκελα καθξνζθειή θαη δπζλφεηα, νη πεξηνξηζκέλεο φκσο 

δπλαηφηεηεο ηνπο δελ ηνπο βνεζνχλ ζηελ αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε πνιπζχιιαβσλ 

θαη άγλσζησλ ιέμεσλ, πνπ ζπρλά απνδίδνπλ ζχλζεηεο θαη κε θνηλέο έλλνηεο (Perfetti, 

1986· Παληειηάδνπ & Αξγπξφπνπινο, 2011). 

   Ζ αθξίβεηα θαη ε επρέξεηα επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ θαηαλφεζε, αληίζεηα 

φκσο νη δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε κπνξεί λα πθίζηαληαη ρσξίο λα εκθαλίδνληαη 

πξνβιήκαηα ζηελ απνθσδηθνπνίεζε (Bishop & Snowling, 2004). Καζψο νη καζεηέο 

κεγαιψλνπλ, ε κλήκε εξγαζίαο (Oakhill, Cain, & Bryant, 2003· Cain, Oakhill & 

Bryant, 2004), ε γλψζε ππφβαζξνπ θαη ην πινχζην ιεμηιφγην (Woloshyn, Paivio, & 

Pressley, 1994) θαζνξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ θαηαλφεζε. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, 

παξνπζηάδνληαη πεξηνξηζκνί ζηε κλήκε (Oakhill, Yuill, & Parkin, 1996· Bender, 

2004) ειιείκκαηα ζην ιεμηιφγην, ζηε γλψζε ηεο κνξθνινγίαο θαη ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο ζχληαμεο (Archer et al., 2003· Catts & Hogan, 2003· Nation, Clarke, Marshall, & 

Durand, 2004· Smith, 2004). Δπίζεο ε αδπλακία λα επεμεξγαζηνχλ ην θείκελν ζσζηά 

δελ ηνπο βνεζά ζηε κεηαγλψζε θαη ζην λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πεξλνχλ 

απφ ηελ θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε (επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ άκεζα θαη κε 

ζαθήλεηα) ζηε ζπκπεξαζκαηηθή. Οη ζηξαηεγηθέο ηνπο πάλσ ζηε δηεξγαζία λα 

θαηαλνήζνπλ έλα θείκελν είλαη κε ζρεδηαζκέλεο ζσζηά  θαη δελ αλαγλσξίδνπλ ηνπο 

ζθνπνχο ηεο αλάγλσζεο (Graham & Bellert, 2004), απνηπγράλνπλ ζην λα 

αθνινπζήζνπλ ηα βήκαηα ηεο δηεξγαζίαο ηεο  θαηαλφεζεο θαη λα επέκβνπλ ελεξγά 

φηαλ ππάξρεη λνεκαηηθφ θελφ, ζπκπιεξψλνληαο ην κε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο 

(Μπφηζαο, 2007). Σν είδνο ησλ θεηκέλσλ πνπ ηα δπζθνιεχεη πεξηζζφηεξν ζηελ 

αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε είλαη απηά ησλ πιεξνθνξηψλ (Englert & Thomas, 

1987· Saenz & Fuchs, 2002), θαζψο ην πιήζνο ησλ ελλνηψλ γίλεηαη ηξνρνπέδε ζην λα 

θαηαλνήζνπλ ηε δνκή ηνπο (Englert & Hiebert, 1984 ), αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ 

έλλνηεο αθεξεκέλεο θνξηηζκέλεο κε θνηλσληθν –πνιηηηθφ πεξηερφκελν φπσο θξάηνο, 

εθθιεζία, θφκκα, ηδενινγία (Dargie, 2001· Παληειηάδνπ & Αξγπξφπνπινο, 2011).  

Οη δπζθνιίεο ζηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα νδεγνχλ ζην επφκελν επίπεδν 

δπζθνιηψλ πνπ είλαη απηέο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, νη δπζθνιίεο ζηελ νξζνγξαθία (Troia, 

2006), ζηε ζσζηή ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο θαη ζην δηαρσξηζκό ησλ γξακκάησλ ζε 
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θεθαιαία θαη κηθξά (Εαθεζηίδνπ & Μάληνπ – Βαθάιε, 1987· Πφξπνδαο, 

1992· Kotoulas & Padeliadu, 2000· Κσηνχιαο & Παληειηάδνπ, 2003). 

Παξνπζηάδνληαη επίζεο δπζθνιίεο ζηε γξαθή κε ην ρέξη θαζψο είλαη επίζεο 

πξνβιεκαηηθή, αξγή (Miller – Shaul, 2005) θαη δπζαλάγλσζηε (Graham & Harris, 

2002). Ζ παξαγσγή ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζηελ νξγάλσζε 

(Troia, 2006), ζην πεξηερφκελν, ζηνλ έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο νξζνγξαθίαο, 

ζην ιεμηιφγην, ζηε ζχληαμε θαη ζην δηαρσξηζκφ ηνπ ηη είλαη ρξήζηκν θαη πνηεο 

πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ζπγθξαηήζεη θαλείο ζηε κλήκε (Graham & Harris, 

2002· Παληειηάδνπ & Αξγπξφπνπινο, 2011). 

Οη εηδηθέο Μαζεζηαθέο  δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά, θνηλά απνδεθηέο απφ φια ηα 

βαζηθά ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο (National Joint Committee on learning Disabilities, 

1988· World Health Organization, 1992· American Psychiatric Association, 1994) 

αλαθέξνληαη ζε βαζηθέο καζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, ζηελ αξηζκεηηθή θαη ηελ έλλνηα 

ηνπ αξηζκνχ (Dowker, 2005), ζηα κεηαγλσζηηθά πξνβιήκαηα ζηα καζεκαηηθά 

(Parmar & Signer, 2005), ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Desoete, Royers, & Buysse, 

2001· Fuchs & Fuchs, 2002· Garcia, Jimenez & Hess, 2006), ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ 

(Torbeyns, Verschaffel, & Ghesquiere, 2004), ζηελ θαηαζθεπή θαη ρξήζε 

γξαθεκάησλ θαη πηλάθσλ (Parmar & Signer, 2005). Σα παηδηά παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε θαη επίιπζε καζεκαηηθψλ πξάμεσλ πξφζζεζεο, αθαίξεζεο, 

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο δηαίξεζεο (Jordan & Hanich, 

2000· Ostad, 2000· Hanich, Jordan, Kaplan, & Dick, 2001). Ζ ρξήζε ζηξαηεγηθήο 

απνηειεί ίζσο ην ζνβαξφηεξν πξφβιεκα ζηηο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά, θαζψο νη 

καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ απιέο, ρξνλνβφξεο ζηξαηεγηθέο αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ 

θαη δχζθνια κεηαβαίλνπλ ζε πην ζχλζεηεο θαη πνιχπινθεο ζηξαηεγηθέο (Geary, 

2004·Gersten, Jordan, & Flojo, 2005·Cirino, Ewing – Cobbs, Barnes, Fuchs, & 

Fletcher, 2007). Ζ αδπλακία ρξήζεο ζηξαηεγηθήο κεηνπζηψλεηαη ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ππάξρεη αδπλακία ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ζην 

μεθαζάξηζκα ηεο ρξήζηκεο απφ ηελ άρξεζηε πιεξνθνξία (Parmar, Cawley, & Frazita, 

1996), ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ δεηνχκελνπ, φηαλ απηφ δε βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ 

πξνβιήκαηνο (Garcia, Jimenez & Hess, 2006) θαη ζηελ επηινγή ηεο ζσζηήο πξάμεο 

(Rivera, 1997· Παληειηάδνπ & Αξγπξφπνπινο, 2011). 

ια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά δελ νξίδνπλ ηαπηφρξνλα φια ηα παηδηά κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θάζε παηδί είλαη μερσξηζηφ θαη ε δηδαζθαιία πνπ δέρεηαη 

πξέπεη λα είλαη μερσξηζηή. Ζ εηδηθή αγσγή εμειίζζεηαη θαη δηακνξθψλεη θαηάιιειεο 
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ζπλζήθεο γηα λα εληάμεη θαη λα ζπκπεξηιάβεη θάζε παηδί, ε εκπεηξία, ε ηερλνγλσζία, 

ην θαηάιιειν αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ε ηερλνινγία, νη ζσζηέο κέζνδνη θαη ηερληθέο 

δηδαζθαιίαο θαη πάλσ απφ φια ε απνδνρή θαη ν ζεβαζκφο πξνο ην παηδί, ζα καο 

νδεγήζνπλ ζε έλα κέιινλ φπνπ θάζε παηδί ζα είλαη έηνηκν λα κάζεη. 

 

 

2.3 Γηαγλσζηηθά Μνληέια 

 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ζην πεδίν ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είλαη 

απηφ ηεο χπαξμεο ελφο ζαθνχο θαη ζηαζεξνχ νξηζκνχ. ηελ πνξεία φκσο ηεο 

εμέιημεο ηνπ πεδίνπ, έρνπλ αλαπηπρζεί δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εξκελεπηηθά 

κνληέια, πνπ πξνζπαζνχλ λα εληάμνπλ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε έλα πιαίζην θαη 

λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη Fletcher, Lyon, Fuchs θαη Barnes 

(2007)  ζε κηα πξνζπάζεηα λα κειεηήζνπλ θξηηηθά ηνπο νξηζκνχο ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ, αλέδεημαλ δχν εγγελή πξνβιήκαηα: πξψηνλ φηη είλαη κηα κε νξαηή 

δηαηαξαρή θαη, δεχηεξνλ, φηη ε δηαηαξαρή είλαη έλα ζπλερέο θαηλόκελν πνπ δε 

δηαρσξίδεηαη (ππάξρεη – δελ ππάξρεη). Οκαδνπνίεζαλ ινηπφλ, νη ζπγγξαθείο ηα 

δηάθνξα δηαγλσζηηθά κνληέια ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: α) ην θιαζηθφ κνληέιν ηεο 

δηάθξηζεο κεηαμχ ηθαλφηεηαο θαη επίδνζεο· β) ην κνληέιν ηεο ρακειήο επίδνζεο· γ) 

ην κνληέιν ησλ ελδναηνκηθψλ δηαθνξψλ· θαη δ) ην κνληέιν ηεο αληαπφθξηζεο ζηε 

δηδαζθαιία (Παληειηάδνπ, 2011). ηε ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε απηά ηα ηέζζεξα 

κνληέια. 

    

α. Σν θιαζηθό κνληέιν ηεο δηάθξηζεο κεηαμύ ηθαλόηεηαο θαη επίδνζεο 

 

Σν κνληέιν απηφ παξνπζηάδεη ηε βαζηθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε φηη ηα παηδηά κε 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη απφθιηζε κεηαμχ λνεηηθνχ δπλακηθνχ – επίδνζεο είλαη 

δηαθνξεηηθά ζε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, απφ ηα παηδηά κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο 

ρσξίο απφθιηζε λνεηηθνχ δπλακηθνχ – επίδνζεο. Απηή φκσο ε πξνζέγγηζε ηεο 

απφθιηζεο λνεηηθνχ δπλακηθνχ θαη επίδνζεο, έρεη δερζεί θξηηηθή θαη ακθηζβήηεζε, 

ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε εκπεηξηθφ επίπεδν.   

   Έλα πξψην ζεκείν ακθηζβήηεζεο πνπ επηζήκαλαλ νη Hoskyn θαη Swanson(2000) 

ζε κηα κεηα- αλάιπζε εξεπλψλ, αξθεηψλ δεθαεηηψλ, πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, 

είλαη φηη νη καζεηέο κε απφθιηζε λνεηηθνχ δπλακηθνχ – επίδνζεο δελ παξνπζηάδνπλ 
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δηαθνξέο ζηηο δεμηφηεηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο απφ ηνπο καζεηέο κε απιά ρακειή 

επίδνζε ζηελ αλάγλσζε. Δλψ ζε κηα κεηα – αλάιπζε ησλ Stuebing et al.  (2002) 

πάλσ ζηελ αλάγλσζε ιέμεσλ θαη ηελ νξζνγξαθία δελ εληνπίζηεθαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν παξαπάλσ νκάδσλ, δελ ππήξραλ δε θαζφινπ δηαθνξέο ζηελ 

θαηαλφεζε, ζηα καζεκαηηθά θαη ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Ζ ακθηζβήηεζε ηνπ 

κνληέινπ βέβαηα είρε μεθηλήζεη λσξίηεξα ην 1989, φηαλ νη Share et al. ζε έξεπλα ηνπο 

ζπκπέξαλαλ φηη ε λνεκνζχλε ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ κπνξεί λα 

δείμεη αμηφπηζηα ηε γλσζηηθή εμέιημε ηνπο. Αθφκα θαη ζε δηαρξνληθέο έξεπλεο ηα 

απνηειέζκαηα, δελ κπφξεζαλ λα απνδείμνπλ φηη  ππάξρεη δείθηεο πνπ λα απνδεηθλχεη 

ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηα παηδηά κε απφθιηζε ηθαλφηεηαο – επίδνζεο θαη γηα παηδηά κε 

ρακειή επίδνζε (Flowers, Meyer, Lovato, Wood  Felton, 2001· Wristlers, Francis, 

Foorman, Fletcher,  Swank, 2002),απφ άιιεο έξεπλεο επίζεο δελ απνδεηθλχεηαη ε 

πνηνηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν παξαπάλσ νκάδεο παηδηψλ (Vellutino, Scanlon, 

 Lyon, 2000· O‘ Maley, Francis, Foorman, Fletcher,  Swank, 2002· Fletcher, 

Lyon, Fuchs & Barnes, 2007· Παληειηάδνπ, 2011). 

    Οη λεφηεξεο έξεπλεο πάλσ ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά (Fletcher, 

2005· Mazzoco & Myers, 2003) θαη ζηα εηδηθά πξνβιήκαηα αλαγλσζηηθήο 

θαηαλφεζεο (Oakhill, Cain & Bryant, 2003) επηβεβαίσζαλ ηελ έιιεηςε εγθπξφηεηαο 

ηνπ θξηηεξίνπ απφθιηζεο λνεηηθνχ δπλακηθνχ – επίδνζεο. Αθφκα θαη έξεπλεο πνπ 

πξνζπάζεζαλ λα αλαπξνζαξκφζνπλ ην κνληέιν αληηθαζηζηψληαο ην δείθηε 

λνεκνζχλεο κε άιιεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε κε γισζζηθή λνεκνζχλε, 

νδήγεζαλ ζε παξφκνηα κε έγθπξα απνηειέζκαηα (Fletcher et al., 2005· Fletcher, 

Lyon, Fuchs & Barnes, 2007· Παληειηάδνπ, 2011) 

 

β. Σν κνληέιν ηεο ρακειήο επίδνζεο 

 

Ζ αλάγθε γηα κηα πην έγθπξε δηάγλσζε απφ απηή ηνπ κνληέινπ ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ 

ηθαλφηεηαο θαη επίδνζεο νδήγεζε ζε απηφ πνπ βαζίδεηαη εμνινθιήξνπ ζηελ πνιύ 

ρακειή επίδνζε (Siegel, 1992) θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ άιισλ δεηθηψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε απηή φπσο: ε πξνζνρή, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε θσλνινγηθή επίγλσζε, ε 

ηαρεία θαηνλνκαζία, ε αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ, ε νπηηθή επεμεξγαζία, νη νπνίνη 

είλαη πην έγθπξνη (Fletcher et al. 2002, 2003· S.E. Shaywitz, 2004). Οη δείθηεο απηνί 

νδεγνχλ ζηε δηάθξηζε ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: 
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απηή ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (δπζιεμία, ππεξιεμία) θαη ζε 

απηή ησλ καζεηψλ κε επξχηεξεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (ιφγσ ςπρνινγηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ή ειιηπνχο θνηηήζεσο). Ζ έξεπλα έρεη απνδείμεη φηη ε 

ηαρεία θαηνλνκαζία γξακκάησλ επεξεάδεη θαη θαζνξίδεη αλεμάξηεηα απφ άιινπο 

παξάγνληεο, ηελ αλάγλσζε ιέμεσλ, αθφκα θαη φηαλ ειεγρζεί ε θσλνινγηθή 

επεμεξγαζία ησλ ιέμεσλ (Schatschneider et al., 2004· Petrill et al., 2006). Ζ πην 

πξφζθαηε φκσο βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ εξεπλά ηε ζπζρέηηζε ηαρείαο 

θαηνλνκαζίαο θαη δπζιεμίαο, δελ απνδεηθλχεη ηελ παξνπζία ηέηνησλ εηδηθψλ 

πξνβιεκάησλ ζηα παηδηά κε δπζιεμία (Vukovic  Siegel, 2006). Γπζηπρψο, ε έξεπλα 

πάλσ ζε απηφ ην δηαγλσζηηθφ κνληέιν δελ θαηαιήγεη ζε νκνθσλία θαη πξνηάζζεη ηελ 

αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο 

(Fletcher et al., 2007·Παληειηάδνπ,2011).  

 

 

γ. Σν κνληέιν ησλ ελδναηνκηθώλ δηαθνξώλ 

 

Σν κνληέιν απηφ ρξεζηκνπνηεί σο θξηηήξην δηάγλσζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

ηηο δηαθνξέο επίδνζεο ηνπ θάζε παηδηνχ ζε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά έξγα. 

Αθνινπζψληαο ηα δηεζλή ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο φπσο ην Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, 5
th

 edition (DSM- V, American Psychiatric Association, 

2013) θαη ε International Classification of Diseases, 10
th

 revision (ICD -10, World 

Health Organization, 1992), ηα νπνία δηαρσξίδνπλ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε 

ππνθαηεγνξίεο (δηαηαξαρή αλάγλσζεο, δηαηαξαρή γξαπηήο έθθξαζεο θαη δηαηαξαρή 

καζεκαηηθψλ), ην κνληέιν ησλ ελδναηνκηθψλ δηαθνξψλ αλαδεηά ππνηχπνπο εληφο 

ηεο θαηεγνξίαο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ ππεξπήδεζε ηεο 

εηεξνγέλεηαο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Σν κνληέιν εζηηάδεη ζε απνθιίζεηο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  

    Τπάξρεη κηα πιεζψξα εξεπλψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα αλαιχζνπλ απηνχο ηνπο 

ππνηχπνπο θαη λα αλαδείμνπλ ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ απνζαθήληζε ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ, φκσο ην βαζηθφ εξψηεκα  παξακέλεη ε εθπαηδεπηηθή ηνπο εγθπξφηεηα, 

θαηά πφζν, δειαδή, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο αλάγθεο γηα θάζε ππνηχπν θαη 

αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ν θάζε ππνηχπνο, αλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή 

αληαπφθξηζε ζηε δηδαζθαιία. Ζ έξεπλα θαηαιήγεη φηη αλαδεηψληαο απηνχο ηνπο 
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ππνηχπνπο νδεγνχκαζηε ζε άπεηξν αξηζκφ ππνηχπσλ, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ  εζηηάδνπκε θάζε θνξά, ακθηβάιινληαο ηειηθά γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο 

ρξεζηκφηεηα (Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes, 2007· Παληειηάδνπ, 2011).  

 

 

δ. Σα κνληέια αληαπόθξηζεο ζηε δηδαζθαιία 

 

Σν κνληέιν αληαπφθξηζε ζηε δηδαζθαιία ή ζηελ παξέκβαζε (Response to instruction 

or Response to intervention), αληρλεχεη ην θξηηήξην ηεο αλαπάληερεο απνηπρίαο, ην 

νπνίν φκσο δελ πξνθχπηεη σο απόθιηζε κεηαμύ ηθαλόηεηαο θαη επίδνζεο, αιιά σο 

έιιεηςε αληαπόθξηζεο ζε θαηάιιειε δηδαζθαιία (Gresham, 2002). Ζ κέηξεζε θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ δε γίλεηαη ζε κία 

θαη κνλαδηθή ρξνληθή ζηηγκή, αιιά ζε πνιιά δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία. 

Ξεθηλψληαο απφ κηα αξρηθή αμηνιφγεζε φισλ ησλ καζεηψλ, εληνπίδνληαη νη καζεηέο 

πνπ απνηπγράλνπλ, ελψ έρνπλ δερηεί παξέκβαζε θαη έρνπλ αμηνινγεζεί πνιιέο θνξέο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ αληαπφθξηζε ζηε δηδαζθαιία είλαη ε ελζσκάησζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ζηε δηάγλσζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

αιιειεπηδξνχλ ην θξηηήξην ηεο απξνζδφθεηεο απνηπρίαο (παξά ηε παξέκβαζε πνπ 

έρεη δερηεί ν καζεηήο) θαη ην θξηηήξην ηεο απφθιηζεο. Έηζη ε απξνζδφθεηε απνηπρία 

βεβαηψλεηαη απφ κηα απνθιίλνπζα (ζε ζρέζε κε ηε κέζε επίδνζε ησλ άιισλ 

καζεηψλ) αληαπφθξηζε ζηελ θαηάιιειε δηδαζθαιία (Reschly, Tilly  Grimes, 1999). 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ κνληέινπ δελ είλαη θπζηθά ε δηάγλσζε αιιά ε 

αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (Reschly  Tilly, 1999), γη‘ απηφ θαη κέζα 

απφ ηηο αιιεπάιιειεο αμηνινγήζεηο εληνπίδνληαη νη απνθιίλνληεο καζεηέο θαη 

δέρνληαη ηελ θαηάιιειε δηδαζθαιία (Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes, 

2007· Παληειηάδνπ, 2011).  

   Ο IDEA (2004) ηνλίδεη φηη γηα ηε δηάγλσζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ δελ 

απαηηείηαη ην θξηηήξην ηεο απφθιηζεο, αιιά ε απφδεημε φηη δελ νθείινληαη ζε κε 

επαξθή ή αθαηάιιειε δηδαζθαιία. Γηα λα εμαζθαιίζεη ινηπφλ φηη ν καζεηήο δέρεηαη 

ηελ θαηάιιειε δηδαζθαιία ζηελ αλάγλσζε θαη ζηα καζεκαηηθά  ζηε γεληθή ηάμε, 

απαηηεί α) απφδεημε θαη πεξηγξαθή ηεο θαηάιιειεο απηήο δηδαζθαιίαο θαη β) 

επαλαιακβαλφκελεο αμηνινγήζεηο πνπ ζα πηζηνπνηνχλ κε ηεθκήξηα ηελ αληαπφθξηζε 
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ηνπ καζεηή ζηε δηδαζθαιία. ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο αληαπφθξηζεο ζηε δηδαζθαιία ζα 

πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε  

 ην πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο, 

  ν ρξφλνο ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δελ είλαη κηα ψξα ή κηα κέξα αιιά έλα αξθεηφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα, 

 ε εθηίκεζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ βαζίδεηαη ζην ζρήκα «παξέκβαζε – 

δηάγλσζε» θαη φρη  ζε απηφ ηεο «δηάγλσζεο – παξέκβαζε» κε απνηέιεζκα ε 

αληηκεηψπηζε ηνπο λα είλαη άκεζε θαη λα απινπνηεί ηελ παξέκβαζε, 

 δε ράλεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο θαζψο ε δηάγλσζε θαη ε παξέκβαζε μεθηλνχλ 

απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ ν καζεηήο μεθηλά ηε θνίηεζή ηνπ ζην ζρνιείν. 

   ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν απαηηνχληαη: 

 θαηάιιεια, αμηφπηζηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο (Stecker, Fuchs  Fucks,2005) 

πνπ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο, αιιά 

λα είλαη θαη επαίζζεηα ζηε κεηαβαιιφκελε επίδνζε ησλ καζεηψλ, κεηά απφ 

θάζε παξέκβαζε, 

 ζα πξέπεη επίζεο λα ππάξρνπλ θαηάιιεια πξνηππνπνηεκέλα πξσηφθνιια 

παξέκβαζεο γηα θάζε γλσζηηθή πεξηνρή (Vaughn, Linan – Thompson,  

Hickman, 2003), 

 απαηηείηαη κηα νξγάλσζε ζε επίπεδν ζρνιείνπ έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

αμηφπηζηε πινπνίεζε ηνπ κνληέινπ. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηνξηζκνί, αλ γηα παξάδεηγκα έλα παηδί έρεη ρακειέο επηδφζεηο 

ζε κηα ηάμε κε επηδφζεηο πάλσ απφ ην κέζν φξν, ηφηε ην παηδί απηφ έρεη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο; Καη ην αληίζεην έλα παηδί κε ρακειέο επηδφζεηο ζε κηα ηάμε φπνπ ην 

ζχλνιν ησλ καζεηψλ παξνπζηάδεη ρακειέο επηδφζεηο θαη δελ έρεη θίλεηξα κάζεζεο, 

άξα δελ απνηπγράλεη κε βάζε ην δεδνκέλν κέζν φξν, είλαη έλα παηδί κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο (Sideridis, Panteliadou,  Antoniou, 2010· Fletcher, Lyon, Fuchs & 

Barnes, 2007· Παληειηάδνπ, 2011);  
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2.4  Αληηκεηώπηζε Αλαγλσζηηθώλ Γπζθνιηώλ 

 

2.4.1 Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο  

Τπάξρεη κηα πιεζψξα πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ γηα φιεο ηηο ειηθίεο. Σα πεξηζζφηεξα φκσο 

επηθεληξψλνληαη ζηνπο καζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ, γηαηί ζ‘ απηέο ηηο 

δχν ηάμεηο ν καζεηήο ζα πξέπεη λα έρεη θαηαθηήζεη ηνλ κεραληζκφ ηεο αλάγλσζεο 

θαη ζα πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη αλαγλσζηηθή επρέξεηα. ηφρνο φκσο δελ είλαη απιά 

ε αλάπηπμε ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο ηαρχηεηαο ηεο απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ιέμεσλ, 

αιιά ε θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Δθεί επηθεληξψλνληαη ηα απνηειεζκαηηθά 

πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο, φρη κφλν ζηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο 

αιιά θαη ζηελ ηαπηφρξνλε θαηαλφεζε. 

    χκθσλα κε  ηo National Institute of Child Health and Human Development: 

National Reading Panel (NRP 2000· Harris, 2010) γηα ηελ επηηπρή αλαγλσζηηθή 

αλάπηπμε πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη πξαθηηθέο πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα 

απνθηήζεη: 

 

1. Φσλεκηθή επίγλσζε 

2. Γξαθνθσλεκηθή επίγλσζε 

3. Αλαγλσζηηθή επρέξεηα 

4. Λεμηιόγην  

5. ηξαηεγηθέο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ (αλαγλσζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο) 

        

2.4.2 Αξρέο Παξέκβαζεο  

Ξεθηλψληαο απφ ηελ απιή αξρή φηη ε αλάγλσζε θαη ε αξίζκεζε ζα πξέπεη λα 

δηδάζθνληαη ζπζηεκαηηθά θαη κε θαηεπζπλφκελν ηξφπν (Westwood 2011), θάζε 

πξφγξακκα παξέκβαζεο, ζα πξέπεη λα έρεη κηα ζπλέπεηα θαη κηα αθνινπζία ελεξγεηψλ 

κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο. Σν πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιεια επηιεγκέλν θαη ζχκθσλα κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε 

καζεηή. 
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   ηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πξέπεη λα γίλεηαη έλαο ζπλδπαζκφο θσλνινγηθήο 

επίγλσζεο, ιεμηινγίνπ, γξήγνξεο αλάγλσζεο ιέμεσλ, ςεπδνιέμεσλ θαη θεηκέλσλ 

θαζψο θαη ζηξαηεγηθψλ θαηαλφεζεο. Έρεη απνδεηρηεί φηη ε θσλνινγηθή επίγλσζε σο 

κνλαδηθή παξέκβαζε δελ απνδίδεη ηα κέγηζηα απνηειέζκαηα, αλ δε ζπλδπαζηεί κε ηε 

δηδαζθαιία ηνπ γξάκκαηνο θσλήκαηνο κε ηειηθφ ζηφρν πάληα ηελ αλάγλσζε ζε 

επίπεδν θεηκέλνπ  (Hatcher et al 1994· Snowling  Hulme 2012). Ζ πξψηκε φκσο 

παξέκβαζε ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, πξηλ ην παηδί εηζέξζεη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, 

κπνξεί λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, δελ έρεη απνδεηρζεί φκσο αλ ε επίδξαζε απηψλ 

ησλ πξψηκσλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο είλαη καθξφρξνλε. 

   Ζ παξέκβαζε ζην ιεμηιφγην κπνξεί λα έρεη απνηειέζκαηα, θαζψο ε αλάιπζε ησλ 

ιέμεσλ πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ εμάζθεζε ζηε 

κνξθνινγία ησλ ιέμεσλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ παξφκνηεο ιέμεηο πην εχθνια (Harris, 

2010).  ην πξφγξακκα παξέκβαζεο ηεο Φισξάηνπ (2006) δίλνληαη 16 θαξηέιεο κε 

ιέμεηο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εμάζθεζε ζην γξήγνξν 

δηάβαζκα, ελψ ζην πξφγξακκα πξψηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο γηα ηελ εηδηθή αγσγή 

ηνπ Ράληνπ (1992) νη ιέμεηο είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εκπέδσζεο ηνπ 

κεραληζκνχ αλάγλσζεο. 

   Οπζηαζηηθφ θνκκάηη ηεο παξέκβαζεο είλαη θαη νη ςεπδνιέμεηο , ιέμεηο δειαδή πνπ 

είλαη θηηαγκέλεο έηζη πνπ λα κνηάδνπλ κε πξαγκαηηθέο, αιιά  ρσξίο θαλέλα 

ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν (Πφξπνδαο, 2007). Δίλαη άξηηα ζχλνια γξακκάησλ θαη 

ζπιιαβψλ, θηηαγκέλα έηζη πνπ λα πξνζνκνηάδνπλ ησλ αιεζηλψλ ιέμεσλ, αιιά φηαλ 

πξνζπαζήζεη θαλείο λα ηηο θαηαλνήζεη, δε ζα βξεη θακηά έλλνηα ή λφεκα.  

Ζ Γηεζλήο έλσζε γηα ηε δπζιεμία ζηελ έθδνζε ―Informed Instruction for Reading 

Success: Foundations for Teacher Preparation. A position paper of International 

Dyslexia Association‖ (Brady  Moats, 1997· Παληειηάδνπ, 2011), πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξψζεη θαη λα δψζεη θαηεπζχλζεηο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, παξνπζηάδεη δχν 

βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δνκνχλ ηε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο: 

1. Σφζν ε έξεπλα φζν θαη ε δηδαθηηθή πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ θαηαδείμεη φηη ηα 

νθέιε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αλάγλσζεο, είλαη πνιιαπιά, φηαλ απηή είλαη 

ζαθήο, ζπζηεκαηηθή θαη ζηαδηαθή (αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ζέηνληαη 

θαη νη ζηφρνη απφ ηνλ δηδάζθσλ). Σα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη 

απαξαίηεην, λα θαηαθηήζνπλ αξρηθά θάπνην αιθαβεηηθφ ζχζηεκα, λα κάζνπλ 
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γηαηί νη ιέμεηο γξάθνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, γηαηί έρνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνθνξά θαη ηειηθά πνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπο (Παληειηάδνπ, 

2011).  

2. Ζ ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία  είλαη κηα ελεξγόο θαη επράξηζηε 

δηαδηθαζία, πνπ εζηηάδεη ζην λα αλαθαιχπηνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηα παηδηά 

θαη ζην εμαζθνχληαη, φζν πην ζπρλά γίλεηαη, ηηο νξζνγξαθηθέο, γξαθηθέο θαη 

αλαγλσζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο ζε έλα γισζζηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα έρεη 

λφεκα θαη ζεκαζία (Παληειηάδνπ, 2011). 

   Ζ αλαδήηεζε θαη ε έξεπλα πάλσ ζηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο είλαη δηαξθήο θαη 

ππάξρεη πάληα ην εξψηεκα  πνηα είλαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ δνκνχλ έλα άξηην 

πξφγξακκα; 

   Ζ McGuiness (2004), ζέινληαο λα δψζεη έλα «πξφηππν» γηα ην ηη είλαη 

απνηειεζκαηηθφ ζε έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο ζπλφςηζε ζε δέθα θαίξηα ζεκεία ηηο 

βαζηθέο αξρέο: 

 Να κε δηδάζθνληαη ιέμεηο γηα απηφκαηε αλαγλψξηζε (εθηφο απφ θάπνηεο 

ιέμεηο πςειήο ζπρλφηεηαο). 

 Να κε δίλεηαη ε νλνκαζία ησλ γξακκάησλ ηνπ αιθαβήηνπ. 

 Να αθνινπζείηαη πξνζαλαηνιηζκφο απφ ηνλ ήρν ζηελ ηππσκέλε ιέμε. Σα 

θσλήκαηα θαη φρη νη ιέμεηο είλαη ε βάζε γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε. 

 Να δηδάζθνληαη κφλν θσλήκαηα θαη φρη άιιεο θσλεηηθέο κνλάδεο. 

 Ζ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ βαζηθφ θψδηθα  

(έλα πξνο έλα αληηζηνηρία κε ζαξάληα θσλήκαηα θαη ηελ πην ζπρλή ηνπο 

νξζνγξαθία). 

 Πξέπεη λα δηδάζθεηαη ε αλαγλψξηζε θαη ε αθνινπζία ησλ ήρσλ κέζα απφ ηελ 

θαηάηκεζε θαη ηε ζχλζεζε ζε πξαγκαηηθέο ιέμεηο, θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

γξάκκαηα. 

 Να δηδάζθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα γξαθηεί θάζε γξάκκα. ε 

θάζε κάζεκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ε γξαθή. 

 Ζ γξαθή (νξζνγξαθία) πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγλσζε πξνθεηκέλνπ ην 

παηδί λα αληηιεθζεί φηη ην αιθάβεην είλαη έλαο θψδηθαο θαη φηη νη θψδηθεο 

κπνξνχλ λα αληηζηξαθνχλ (θσδηθνπνίεζε/απνθσδηθνπνίεζε). 

 Ζ νξζνγξαθία πξέπεη λα είλαη αθξηβήο ή ηνπιάρηζηνλ θσλεηηθά ζσζηή. 
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 Σα καζήκαηα πξέπεη λα πξνρσξνχλ βαζκηαία ζε βαζκφ δπζθνιίαο έηζη ψζηε 

ηειηθά λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνπο θαλφλεο νξζνγξαθίαο γηα πξνρσξεκέλνπο (136 

θαλφλεο νξζνγξαθίαο) (McGuiness, 2004:121). 

 

 

2.4.3 Παξέκβαζε ζηελ Αλαγλσζηηθή ηθαλόηεηα 

 

ηε βηβιηνγξαθία ππάξρεη κηα πιεζψξα πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ εηδηθά 

ζρεδηαζκέλσλ γηα παξέκβαζε ζηε δπζιεμία θαη ζηηο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. 

Γηαθξίλνληαη γηα ηε δνκή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο, παξνπζηάδνπλ φκσο πνηθηινκνξθία 

σο πξνο ηηο ζεσξεηηθέο απφςεηο, ηελ απφδνζε αηηηφηεηαο ησλ δπζθνιηψλ (π.ρ. 

θσλνινγηθφ έιιεηκκα, λεπξνςπρνινγηθφ έιιεηκκα θ.ιπ.), ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ  

θαη ηε δηάξθεηά ηνπο θ.α. (Πνιπρξφλε, 2011). 

   Ζ πξψηε έγθαηξε παξέκβαζε ζηελ αλάγλσζε είλαη ε διδαζκαλία ηης θωνολογικής 

επίγνωζης, εηδηθά ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο θαηάθηεζεο ηνπ κεραληζκνχ ηεο αλάγλσζεο,  

ε θσλνινγηθή απνθσδηθνπνίεζε ζε επίπεδν ιέμεο, εληζρχεη ηελ αθξίβεηα ηεο 

απνθσδηθνπνίεζεο (Torgeson, Brooks  Hall, 2006· Hatcher, Hulme, Miles, Carroll, 

Hatcher, Gibbs et al., 2006·Singleton, 2009· Πνιπρξφλε, 2011) . Ζ επίδξαζε ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο έρεη απνδεηρηεί θαη ζε ειιεληθέο έξεπλεο, ζπγθεθξηκέλα έρεη 

απνδεηρηεί φηη νη καζεηέο ηνπ λεπηαγσγείνπ πνπ δέρηεθαλ παξέκβαζε ζηελ 

θσλνινγηθή δνκή ηεο γιψζζαο, είραλ κεγαιχηεξε επθνιία ζηελ θαηάθηεζε ηνπ 

κεραληζκνχ ηεο πξψηεο αλάγλσζεο απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο 

(Πφξπνδαο, 2002). ε δηεζλέο επίπεδν έρεη απνδεηρηεί φηη ηα νθέιε ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο κεηαθέξνληαη θαη ζην γξαπηφ ιφγν θαη ζηελ παξαγσγή 

θεηκέλσλ (Πνιπρξφλε, 2011). 

   Ζ δηδαζθαιία ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο κπνξεί λα είλαη έλα εληειψο απηφλνκν 

πξφγξακκα ή κέξνο ελφο επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο. ηελ αγγιφθσλε βηβιηνγξαθία, 

έλα δηαδεδνκέλν  πξφγξακκα είλαη ην: 

 Sound Linkage (Hatcher, 2000), πνπ εζηηάδεη ζην λα δίλεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγεη ηηο ελφηεηεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε θάζε πεξίπησζε, 

άιινηε ε ελίζρπζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο, ε απνθαηάζηαζε 

θσλνινγηθψλ ειιεηκκάησλ ή ε εκπέδσζε ηεο αληηζηνηρίαο θσλήκαηνο – 

γξαθήκαηνο.  
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Σέηνηνπ είδνπο δνκεκέλσλ – ζπζζσξεπηηθψλ θαη ηαπηφρξνλα εμαηνκηθεπκέλσλ 

πξνγξακκάησλ είλαη θαη ηα εμήο: 

 Phono – Graphix 

 Teaching Handwriting 

 Reading and Spelling Skills or THRASS 

 Orton – Gillingham 

 Alpha to Omega Programme 

 Hickey Multisensory Language Course 

 Direct Instruction Systems for Teaching Arithmetic and Rading or DISTAR 

 Reading Success (Reid, 2003· DfES, 2004· Brooks, 2007· Πνιπρξφλε, 2011). 

   Τπάξρνπλ πξνγξάκκαηα πνπ πέξα απφ ηε δηδαζθαιία ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο 

επηθεληξψλνληαη θαη ζε δεπηεξεχνπζεο πιεξνθνξίεο, ζεκαζηνινγηθέο θαη 

ζπληαθηηθέο, πνπ εληζρχνπλ ηελ νιηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο. 

Απνηειεζκαηηθά θαη γλσζηά πξνγξάκκαηα φπσο ηα: 

 Alpha to Omega Programme 

 Hickey  Multisensory Language Course 

 Reading Success 

 Reading Recovery 

    Απηφ ην ηειεπηαίν πξφγξακκα πξψηκεο παξέκβαζεο (Reading Recovery) δίλεη 

έκθαζε ζηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ κέζα απφ ηα ίδηα ηα θείκελα θαη 

γίλεηαη αλαγλσζηηθή επεμεξγαζία ζηα θείκελα πνπ παξάγεη ην ίδην ην παηδί (αλάιπζε, 

επαλαδφκεζε ιέμεσλ – πξνηάζεσλ) (Clay, 1993· Polychroni, 1999· Πνιπρξφλε, 

2011). 

   ηα πξνγξάκκαηα πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ ενίζτσζη ηης εστέρειας θπξηαξρεί ε 

ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο επαλάιεςεο, ηφζν ζε επίπεδν αλάγλσζεο ιέμεσλ, φζν θαη ζε 

ζπλδπαζηηθή δηδαζθαιία επαλαιακβαλφκελεο αλάγλσζεο γλσζηψλ θεηκέλσλ (Wolf 

 Katzir – Cohen, 2001· Rasinki  Hoffman, 2003·Πνιπρξφλε, 2011). Δπεηδή ε 

ζπλερφκελε επαλάιεςε κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλία, θφπσζε θαη έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο, ηα πξνγξάκκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξνζπαζνχλ λα είλαη 

ειθπζηηθά, λα αλαλεψλνπλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν πξφγξακκα κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο επρέξεηαο 

είλαη ην: 

 Repeated Reading 
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   Ηδηαίηεξα απνδνηηθά είλαη ηα ζπλεξγαηηθά πξνγξάκκαηα, φπνπ ηα παηδηά κε 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο δηαβάδνπλ ηαπηφρξνλα καδί κε θάπνηνλ άιινλ, είηε κε έλα 

αθφκα άηνκν, είηε ζε κηθξέο νκάδεο κε ζπλνκήιηθνπο ή ελήιηθνπο ηθαλφηεξνπο 

αλαγλψζηεο. ηε Μεγάιε Βξεηαλία ηα πην γλσζηά πξνγξάκκαηα είλαη ηα εμήο: 

 Paired Reading 

 Better Reading Partnerships 

 Catch up Literacy 

 Parental Involvement in Reading (Wolfndale  Topping, 1996· Brooks, 

2007·Πνιπρξφλε, 2011). 

ηηο ΖΠΑ ηα πην δηαδεδνκέλα πξνγξάκκαηα είλαη ηα: 

 Class Wide Peer Tutoring or CWPT (Greenwood,  Delquadri  Carta, 1997) 

 Peer – Assisted Learning Strategies (Fuchs  Fuchs, 2005). 

 

2.4.4  Έξεπλα θαη αλάγλσζε 

 

Σα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα ε έξεπλα έρεη πξνζθέξεη ζεκαληηθέο γλψζεηο γηα ηελ 

εμέιημε θαη ηε ραξηνγξάθεζε ηεο λνεηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο αλάγλσζεο θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ απηή παξνπζηάδεη. Απηφ πνπ απνηέιεζε ζεκαληηθφ ζεκείν, ήηαλ ε 

ζχλδεζε  ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε ηελ αλάγλσζε θαη ε επίδξαζε πνπ αζθεί ηφζν 

ζηελ απνθσδηθνπνίεζε φζν θαη ζηελ θαηαλφεζε (Foorman & Connor, 2011). ε 

απηφ φκσο, πνπ ζπγθιίλνπλ νη εξεπλεηέο είλαη ε ζπζρέηηζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε 

ην γξακκαηηζκφ γεληθφηεξα θαη ηελ αλάγλσζε ζπγθεθξηκέλα (Foorman & Connor, 

2011·Verhoeven, 2011).  

   Σν λα αλαιχζεη θάπνηνο ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πάλσ ζηελ αλάγλσζε ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη απφ κφλν κηα επηζηεκνληθή εξγαζία, κε πνιχ ελδηαθέξνληα 

επξήκαηα, θαζψο δελ εμεηάδνπκε απιά ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα κφλν γηα ηνπο 

ηθαλνχο αλαγλψζηεο αιιά θαη γηα απηνχο πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο. Τπάξρνπλ 

πνιιέο ζπγθεληξσηηθέο αλαζθνπήζεηο πάλσ ζηελ έξεπλα ηεο θαηάθηεζεο ηνπ 

κεραληζκνχ ηεο αλάγλσζεο, ηξεηο φκσο έξεπλεο ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ, ιφγσ 

ηνπ θξαηηθνχ θνξέα πνπ ηηο δηεμήγαγε, ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο επξχηεξεο απνδνρήο 

ηνπο: α) ην National Reading Panel ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (NICHD, 2000), β) ην 

National Inquiry into the Teaching of Literacy (NITL) (Department of Education 

Science and Training [DEST], 2005) ζηελ Απζηξαιία θαη γ) ην Independent Review 
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of the Teaching of Early Reading ζηελ Αγγιία (Rose, 2006). Οη αλαζθνπήζεηο απηέο 

έδσζαλ ζηνηρεία γηα ην ηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη 

πνηεο είλαη νη πην απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο γηα λα δηδάμεη θαλείο ηα επηκέξνπο 

ηκήκαηα ελφο πξνγξάκκαηνο (Reynolds et al., 2011) 

   Σν National Reading Panel Report (NICHD, 2000) ζε κηα κεηα – αλαιπηηθή 

επεμεξγαζία ζε έξεπλεο ηξηάληα εηψλ, ζπγθέληξσζε ζηνηρεία πάλσ ζηηο βαζηθέο 

δεμηφηεηεο ηεο αλάγλσζεο: θσλεκηθή επίγλσζε, γξαθνθσλεκηθή αληηζηνηρία, 

επρέξεηα, ιεμηιφγην, θαηαλφεζε θεηκέλνπ θαη ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο, θαη 

πξνζπάζεζε λα επηζεκάλεη ζσζηέο πξαθηηθέο θαη νδεγίεο πνπ ζα ζπληεινχλ ζηε 

ζσζηή δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο γηα παηδηά απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη 12 ρξνλψλ. 

Σν NRP έδσζε απαληήζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο, ηεο 

γξαθνθσλεκηθήο αληηζηνηρίαο, ηεο θαζνδεγνχκελεο αλάγλσζεο, ηνπ ιεμηινγίνπ θαη 

ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηαλφεζεο (NICHD, 2000). Βνήζεζε επίζεο λα θαηαλνήζνπκε 

πσο ε αλαγλσζηηθή επηηπρία επεξεάδεη ηα θίλεηξα  θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο 

αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη θπζηθά θαηά πφζν ε εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ κπνξεί 

λα επεξεάζεη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. 

   ηελ Απζηξαιία ε θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνχζεη ηελ θξηηηθή γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο θαη ην πεξηερφκελν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα 

δαζθάινπο, πνπ είραλ αζθήζεη έγθξηηνη επηζηήκνλεο θαη ςπρνιφγνη, δεκηνχξγεζε ην 

National Inquiry into the teaching of Literacy (NITL)(DEST, 2005). Ζ θξηηηθή 

επηθεληξσλφηαλ ζην γεγνλφο φηη ην ππάξρνλ νιηθφ ζχζηεκα δηδαζθαιίαο ηεο 

αλάγλσζεο δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο (Anderson et al., 2004). Σν  NITL απνθαλζεί φηη «ε 

ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαηά ηελ πξψηε ζρνιηθή 

ειηθία είλαη ζεκειηψδεο γηα λα κάζνπλ ηα παηδηά λα δηαβάδνπλ» (DEST, 2005:11). 

Δπηζήκαλε φηη ζεκειηψδεηο δεμηφηεηεο φπσο ε αλαγλψξηζε ηνπ αιθαβεηηθνχ θψδηθα, 

ε γξαθνθσλεκηθή αλαγλψξηζε θαη ε δηακφξθσζή ηεο (κε ηε θσλνινγηθή επίγλσζε), 

ε νπηηθή αλαγλψξηζε ηεο ιέμεο θαη ε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ είλαη απαξαίηεηα θαη 

ζα έπξεπε λα δηδάζθνληαη απφ πνιχ λσξίο  θαη κε ηε δένπζα ζεκαζία πνπ απαηηείηαη. 

Πξνηείλεη δε φηη γηα κηα νινθιεξσκέλε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε απαηηείηαη λα 

δηδάζθνληαη γξάκκαηα, θσλνινγηθή επίγλσζε, επρέξεηα, θαηαλφεζε θαη ιεμηιφγην 

(Reynolds et al., 2011). 

Σν Independent Review of the Teaching of Early Reading είλαη κηα αλεμάξηεηε 

αλαζθφπεζε πνπ έρεη ηελ θξαηηθή έγθξηζε θαη εμεηάδεη ηηο κεζφδνπο θαη ηηο 
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πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο (Rose, 2006). Ζ 

ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε απφ πνιιέο πεγέο φπσο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αλάγλσζε, γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο  καξηπξίεο, ηεθκήξηα, αλαθνξέο, δεδνκέλα 

απφ αμηνινγήζεηο θαη πηινηηθέο έξεπλεο, αλαζθνπήζεηο θαη επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία. 

Ζ Rose (2006) επηζήκαλε φηη γηα λα είλαη επηηπρήο ε δηδαζθαιία πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο: α) ζηελ θαιή εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, β) 

ζηα θαιά δνκεκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζε ζσζηά 

νξγαλσκέλεο βάζεηο, γ) ζηελ αμηνιφγεζε ηφζν ηεο δηδαζθαιίαο φζν θαη ηεο κάζεζεο 

θαη δ) ζην λα ππάξρνπλ  ραξηζκαηηθνί θαη ηθαλνί εθπαηδεπηηθνί πνπ λα θαζνδεγνχλ. 

Σνλίδεηαη επίζεο φηη γηα λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα θαηαθηήζνπλ ηελ αλάγλσζε 

πξέπεη λα δηδαρηνχλ κε ηε ζπλζεηηθή κέζνδν ην αιθάβεην ζηελ ειηθία ησλ πέληε 

εηψλ (Reynolds et al., 2011). 

Οη ηξεηο απηέο θξαηηθέο αλαζθνπήζεηο έρνπλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία θαη δηαθνξέο, 

αιιά εκκέλνπλ ζηνπο  βαζηθνχο άμνλεο γηα ηε δνκή ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο: θσλνινγηθή επίγλσζε, γξαθνθσλεκηθή αληηζηνηρία, επρέξεηα, 

ιεμηιόγην θαη θαηαλόεζε. Έρνπλ δερηεί ζθνδξφηαηε θξηηηθή, φκσο κε δεδνκέλν ηνλ 

ηεξάζηην φγθν εξεπλψλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, νη ηξεηο απηέο αλαζθνπήζεηο δίλνπλ 

κηα ρξήζηκε ζχλζεζε γηα ην ηη πξέπεη λα πεξηκέλεη θαλείο απφ κηα έξεπλα θαη γηα ην 

ηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα ζσζηά δνκεκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηελ 

αλάγλσζε. 

Πξφζθαηα ην ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο ζηξάθεθε φρη κφλν ζηε δνκή ησλ 

πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο θαη ζηελ έξεπλα γηα ην πψο δηαβάδνπκε, αιιά θαη ζην 

θαηά πφζν είλαη ηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο απνηειεζκαηηθά (Fuchs & Fuchs, 

1998· Greenwood, 2001) θαη πψο κπνξνχκε λα κεηαθέξνπκε ηα επξήκαηα ηεο  

έξεπλαο ζηελ πξαθηηθή ηνπ ζρνιείνπ (Gersten & Brengelman, 1996· Mathes et al., 

2003· Pressley, Graham, & Harris, 2006). Γχν κεγάιεο έξεπλεο αλαζθφπεζεο 

ζπγθέληξσζαλ ζηνηρεία γηα ην πνηα πξνγξάκκαηα είλαη απνηειεζκαηηθά ην What 

Works Clearinghouse (WWC, 2007)  θαη ε έξεπλα ησλ  Slavin et al. (2009) θαη καο 

δίλνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο. 

Σν What Works Clearinghouse (WWC, 2007)  έδσζε κηα αλεμάξηεηε θαη αθξηβή 

αλαζθφπεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξνζεγγίζεσλ, πνπ βαζίδνληαλ 

ζηα θξηηήξηα πνπ είρε ζεκειηψζεη ην National Reading Panel (NICHD, 2000). Ζ 

έθζεζε αλαθέξεη φηη ελψ ππάξρνπλ πάξα πνιιά πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο είλαη 

πνιχ ιίγα απηά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Απφ ηηο 887 
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έξεπλεο  πνπ αλαθέξνληαη ζε 153 πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο ζηα ηέζζεξα πξψηα 

ρξφληα ηνπ ζρνιείνπ, κφλν 27 απφ απηέο αθνινπζνχλ ηα θξηηήξηα ρσξίο πεξηνξηζκνχο, 

ελψ 24 έξεπλεο αθνινπζνχλ ηα θξηηήξηα κε πεξηνξηζκνχο. Απφ απηέο ηηο 51 έξεπλεο 

κφλν 24 μεθίλεζαλ θάπνην πξφγξακκα αλάγλσζεο θαη απφ απηέο κφλν 10 έδεημαλ 

ζεηηθά ή κειινληηθά ζεηηθά δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ National Reading 

Panel. Απφ φια ηα πξνγξάκκαηα πνπ εμεηάδνληαη ην WWC θαηαιήγεη φηη ην Reading 

Recovery είλαη ην πξφγξακκα πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο, φρη φκσο γηα ηνπο 

αδχλακνπο καζεηέο θαη ζα πξέπεη λα βειηηψζεη θάπνηνπο ηνκείο. Ζ έθζεζε δελ 

θαηνξζψλεη λα θαιχςεη φιν ην εξεπλεηηθφ πεδίν θαη δε δίλεη ζαθείο απνδείμεηο γηα ην 

πνηεο είλαη νη θαιχηεξεο παξεκβάζεηο γηα ηνπο αδχλακνπο καζεηέο (Reynolds et al., 

2011). 

ε κηα έθδνζε ηεο Best Evidence Encyclopedia (www.bestvidence.org) νη  Slavin 

et al. (2009) θάλνπλ αλαζθφπεζε γηα ηέζζεξηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αδχλακνπο καζεηέο ησλ πξψησλ ηάμεσλ θαη εμεηάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. πγθεθξηκέλα εμεηάδνπλ ηα εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα 

πνπ παξέρνληαη απφ δαζθάινπο, ηα εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνληαη 

απφ βνεζεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη εζεινληέο, ηε δηδαζθαιία ζε κηθξέο 

νκάδεο θαη ηελ θαζνδεγνχκελε παξέκβαζε κέζα ζηελ ηάμε κε ή ρσξίο δηδαζθαιία 

θαη βνήζεηα απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Βξήθαλ 96 έξεπλεο πνπ ηαπηίδνληαλ κε ηα 

θξηηήξηα, απφ ηηο νπνίεο 38 δελ είραλ δερηεί ζηαζεξή αμηνιφγεζε ζηηο ζπλζήθεο 

παξέκβαζεο. ιεο νη έξεπλεο αλαθέξνληαλ ζε παξεκβάζεηο πνπ ε δηάξθεηά ηνπο ήηαλ 

12 εβδνκάδεο ή θαη πεξηζζφηεξν θαη παξαηήξεζαλ φηη ε δηδαζθαιία έλαο πξνο έλαλ 

είλαη απνηειεζκαηηθή, εηδηθά φηαλ επηθεληξψλεηαη ζηελ θσλεκηθή επίγλσζε. 

Γεληθφηεξα, ε δηδαζθαιία ζε κηθξέο νκάδεο πνπ γίλεηαη είηε απφ ην δάζθαιν είηε απφ 

ην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα (Reynolds et al., 2011). 

Μηα άιιε πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ έξεπλα πάλσ ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

αλαγλσζηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη απηή ηνπ Hattie (2009). ην βηβιίν ηνπ Visible 

Learning ζπλνςίδεη ηα δεδνκέλα κεηαλαιπηηθψλ εξεπλψλ πάλσ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο παξέρνληαο έλα πιήζνο πιεξνθνξηψλ γηα ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ζε φιν ην εχξνο ηεο κάζεζεο θαη 

θπζηθά γηα ην κεραληζκφ θαηάθηεζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ (Hattie, 2009). Ο Hattie 

εξεπλά παξάγνληεο φπσο ν καζεηήο, ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ην ζρνιείν, νη 

επηξξνέο ηνπ δαζθάινπ, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, νη δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη ην πψο 

απηνί νη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε. Αλέιπζε 815 κεηα – αλαιπηηθέο 

http://www.bestvidence.org/
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εθζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ 50.000 έξεπλεο, απνθιείνληαο ζηνηρεία πνπ δελ 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαη βξήθε 138 παξάγνληεο πνπ ηνπο θαηέηαμε ζχκθσλα κε ηελ 

επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηελ επίδνζε ηνπ καζεηή (Reynolds et al., 2011). 

Βξήθε φηη νη παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ αλαγλσζηηθή 

ηθαλφηεηα είλαη α) ηα πξνγξάκκαηα ιεμηινγίνπ, β) ε επαλαιακβαλφκελε αλάγλσζε, γ) 

ε θσλεκηθή επίγλσζε θαη δ) ηα πξνγξάκκαηα θαηαλφεζεο. Ζ ζπλζεηηθή απηή έθζεζε 

δελ αλαθέξεη ζε πνηα ηάμε ή ρξνληθή ζηηγκή ηεο ζρνιηθήο δσήο πξέπεη λα 

αθνινπζείηαη πξφγξακκα κε απηνχο ηνπο παξάγνληεο, κε απνηέιεζκα λα κε δίλεη 

ζαθή θαζνδήγεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί γηα ηελ 

ζπλζεηηθή  έθζεζε ηνπ Hattie είλαη ηα επξήκαηα πάλσ ζηελ νιηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γιψζζαο (whole language approach) γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πξψηεο γξαθήο θαη 

αλάγλσζεο. Βξέζεθε ινηπφλ φηη απηή ε νιηθή πξνζέγγηζε έρεη ακειεηέα 

απνηειέζκαηα ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ θαη επηζεκαίλεηαη 

φηη πξνζθέξεη ειάρηζηα ζηε δηδαζθαιία ηεο πξψηεο αλάγλσζεο θαζψο φπσο ιέεη 

«θαίλεηαη φηη νη ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο πξέπεη λα είλαη δηδαθηηθά ζηνρεπκέλεο 

εηδηθά ζηνπο καζεηέο πνπ δπζθνιεχνληαη λα δηαβάζνπλ (Hattie, 2009:138· Reynolds 

et al., 2011). Χο ζπλζεηηθή έθζεζε απηή ηνπ Hattie καο δίλεη πνιιά δεδνκέλα θαη 

εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ε θσλεκηθή επίγλσζε ζα πξέπεη λα είλαη κέξνο θάζε 

πξνγξάκκαηνο αλάγλσζεο πξψηκεο παξέκβαζεο, θαζψο θαη φηη ε δηδαζθαιία πξέπεη 

λα είλαη ζηνρεπκέλε θαη εμαηνκηθεπκέλε. 

πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη φπσο ην λα κάζεη ν κηθξφο καζεηήο λα δηαβάδεη είλαη 

πνιχπινθν, έηζη θαη ε δηδαζθαιία είλαη εμίζνπ πεξίπινθε (Ehri, 2003). Παξφιν πνπ 

κπνξνχκε λα ππεξπεδήζνπκε ηηο δπζθνιίεο ηεο θαηάθηεζεο ηνπ κεραληζκνχ ηεο 

αλάγλσζεο κε εληαηηθή παξέκβαζε, αλ έλαο καζεηήο κείλεη πίζσ ζηελ αλαγλσζηηθή 

ηθαλφηεηα δχν κε ηξία ρξφληα, είλαη πνιχ δχζθνιν λα θηάζεη ηηο επηδφζεηο ησλ άιισλ 

καζεηψλ (Torgesen, 2005). Αλ φκσο νη δάζθαινη θαη ηα ζρνιεία ελεξγήζνπλ άκεζα 

θαη  κεζνδηθά απηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο ζρνιηθήο δσήο ελφο παηδηνχ ηφηε ζρεδφλ 

φινη νη καζεηέο ζα κπνξέζνπλ λα επηηχρνπλ ζηελ αλάγλσζε (Scanlon et al., 2005). Ζ 

ζχλζεζε ησλ εξεπλψλ ζπκπεξαίλεη φηη ηα πξψηκα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπο εμήο ηνκείο: θσλνινγηθή επίγλσζε, γξαθνθσλεκηθή 

αληηζηνηρία, επρέξεηα, ιεμηιφγην θαη θαηαλφεζε. Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε ζα πξέπεη 

λα μεθηλά απφ πνιχ λσξίο θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αζθήζεηο 

ηεο αλάιπζεο θαη ηεο ζχλζεζεο (Reynolds et al., 2011). ίγνπξα ππάξρνπλ πνιιά 

πεδία θαη πνιιέο  πιεξνθνξίεο, πνπ ζα πξέπεη κειινληηθά λα εξεπλεζνχλ θαη λα 
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δνζνχλ απαληήζεηο, γηα ην ηη είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη σθέιηκν πάλσ ζηε θαηάθηεζε 

ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο. 
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ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

Δηζαγσγή 

Έλαπζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ ε πνιχρξνλε εκπεηξία ζηηο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ηφζν 

ζε ηάμεηο γεληθήο αγσγήο φζν θαη ζε ηάμεηο έληαμεο θαη εηδηθά ζρνιεία. Ζ αλάγθε γηα 

πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο ησλ αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ καο νδήγεζε ζ‘ έλα 

βαζηθφ πξφγξακκα φπνπ ζα πεξηιάκβαλε ιέμεηο θαηάιιειεο γηα καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θαζψο θαη παξέκβαζε ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ζηε 

θαηαλφεζε ησλ ιέμεσλ. Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε καο βνήζεζε λα δνχκε ηηο 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

δηακνξθψλνληαη πάλσ ζε απηή.  

   Ζ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο δεκηνπξγήζεθε γηα λα δνχκε ηηο επηπηψζεηο κηαο 

παξέκβαζεο πάλσ ζε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπο απφ 

ηα παηδηά δίρσο δπζθνιίεο κάζεζεο. Αλαθέξνληαη ν ζθνπφο ηεο κειέηεο, ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθαζία θαη ηα κέζα ζπιινγήο θαη αμηνιφγεζεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο κε αθφινπζε ζπδήηεζε πάλσ ζηα εξεπλεηηθά 

επξήκαηα. Ζ κειέηε νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ πεξηνξηζκψλ θαη κε ηηο 

πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ κειινληηθή έξεπλα. 

 

1. Μεζνδνινγία 

 

1.1 θνπόο ηεο έξεπλαο – Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο, είλαη κέζα απφ έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο λα 

βειηηψζεη βαζηθέο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο κηαο κηθξήο νκάδαο καζεηψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη δπζθνιεχνληαη ζην πιαίζην ηεο γεληθήο 

ηάμεο. Οη πηπρέο πνπ εμεηάζζεθαλ ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία είλαη νη αθφινπζεο: 

 Φσλνινγηθή επίγλσζε 

 Αλαγλψξηζε γξακκάησλ 

 Αλάγλσζε ιέμεσλ  

 Αλάγλσζε ςεπδνιέμεσλ 
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 Αλάγλσζε θεηκέλσλ  

 Καηαλφεζε ζε επίπεδν ιέμεο 

 

1.2 ρεδηαζκόο έξεπλαο  

Χο εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε κειέηε πεξίπησζεο ιφγσ ησλ 

πιείζησλ ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ απάληεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. Ζ κειέηε πεξίπησζεο παξαηεξεί, εμεηάδεη, αλαιχεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά  θαη ηα θαηλφκελα πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θχθιν δσήο ελφο αηφκνπ, κηαο 

νκάδαο, κηαο ζρνιηθήο ηάμεο, ελφο ζρνιείνπ ε κηαο θνηλφηεηαο θαη πξνζπαζεί λα 

πξνρσξήζεη ζε γεληθεχζεηο πνπ αθνξνχλ ην γεληθφηεξν πιεζπζκφ ζηνλ νπνίν αλήθεη 

απηή ε κνλάδα (Παξαζθεπφπνπινο 1993· Cohen & Manion 1994) . 

ηε κειέηε πεξίπησζεο, φπσο ηε δηθή καο, νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ δαζθάινπ – 

εξεπλεηή  θαη ησλ παηδηψλ πνπ παξαηεξεί είλαη πην ζηελέο, ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο 

αιιειεπίδξαζεο θαη επνκέλσο ην εξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ είλαη πην θπζηθφ απφ απηφ 

ησλ πεηξακάησλ ή ησλ επηζθνπήζεσλ. Έρνπκε κεγαιχηεξν έιεγρν ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη νη παξαηεξήζεηο είλαη ιηγφηεξν αλαδξαζηηθέο, κπνξνχλ δειαδή λα 

εηζαρζνχλ ιηγφηεξνη παξάκεηξνη θαη παξεκβνιέο, πνπ ζα αιινηψζνπλ ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα. 

   Δπεηδή ε παξνχζα έξεπλα απνηειεί κειέηε κεκνλσκέλεο πεξίπησζεο, απαηηείηαη ε 

αμηνιφγεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο, εδψ αλαθεξφκαζηε ζηελ 

αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα, θαη ζηελ επίδξαζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ 

επαλαιακβάλνληαη  αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηα ίδηα ππνθείκελα (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007). Πεξηιακβάλεη πεηξακαηηθφ έιεγρν κε φξνπο ζρεδίνπ 

ΑΒΑ, δειαδή  κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο θαηά ηηο νπνίεο γίλνληαη παξαηεξήζεηο ησλ 

επηδφζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (έλα ζπγθεθξηκέλν εξεπλψκελν ππνθείκελν ή κηα 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα ππνθεηκέλσλ) θαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο γίλνληαη αιιαγέο ζηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, ζηηο νπνίεο εθηίζεηαη ην 

ππνθείκελν ή ε νκάδα. Ζ βαζηθή ινγηθή ηνπ πεηξακαηηθνχ ζρεδίνπ πεξηγξάθεηαη απφ 

ηνλ Kazdin (1982) θαη εμεηάδεη ηηο επηδξάζεηο κηαο παξέκβαζεο, κεηαβάιινληαο ηηο 

βαζηθέο ζπλζήθεο (Α θάζε), θαηά ηηο νπνίεο δελ πθίζηαηαη επίδξαζε απφ θακηά 

παξέκβαζε, κε ηε ζπλζήθε ηεο παξέκβαζεο (Β θάζε). Έπεηηα ε θάζε Α  



71 
 

επαλαιακβάλεηαη γηα λα νινθιεξσζεί ην ζρέδην κε ηηο ηξεηο θάζεηο (Cohen, Manion 

& Morrison, 2007). 

   Ζ παξνχζα κειέηε έιαβε ρψξα θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015- 2016 θαη  

ζπγθεθξηκέλα θαηά ην δεχηεξν κηζφ  ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο επηιέρζεθε σο πεξίπησζε κειέηεο ε νκάδα ηεζζάξσλ καζεηψλ ηεο Β‘ ηάμεο 

ηνπ δεκνηηθνχ, δχν αγφξηα θαη δχν θνξίηζηα, ηα νπνία παξνπζίαδαλ ρακειέο 

επηδφζεηο θαη δπζθνιίεο ζηε κάζεζε απφ ηελ Α‘ ηάμε. Παξαθνινπζνχληαλ απφ ηε 

δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη δέρνληαλ βνήζεηα κέζα ζην πιαίζην ηεο ηάμεο, 

ρσξίο λα απνκαθξχλνληαη απφ απηή. 

   Σαπηφρξνλα επηιέρζεθε θαη κηα νκάδα ηεζζάξσλ παηδηψλ δχν αγφξηα θαη δχν 

θνξίηζηα κε θπζηνινγηθή καζεζηαθή επίδνζε θαη απφ ηελ ίδηα ζρνιηθή ηάμε, σο 

νκάδα ειέγρνπ, πνπ παξνπζηάδνπλ θνηλά  ραξαθηεξηζηηθά  κε ηελ εξεπλεηηθή νκάδα 

(ειηθία, θχιν, θνηλφ θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην). 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ δχν δηαγλσζηηθά εξγαιεία αμηνιφγεζεο έλα ζηαζκηζκέλν 

(Δξγαιείν Αλίρλεπζεο θαη Γηεξεχλεζεο ησλ Αλαγλσζηηθψλ Γπζθνιηψλ ζην 

Νεπηαγσγείν θαη Α‘ – Β‘ Γεκνηηθνχ ή Σεζη Αλίρλεπζεο θαη Γηεξεχλεζεο 

Αλαγλσζηηθψλ Γπζθνιηψλ, Πφξπνδαο 2007) θαη έλα κε ζηαζκηζκέλν ηεζη 

(Παξάξηεκα Α) πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο Α΄ 

θαη Β΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ. Ζ πξψηε αμηνιφγεζε έγηλε ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2016 θαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016. 

Μεηαμχ ησλ δχν αμηνινγήζεσλ ηα ηέζζεξα παηδηά ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο 

δέρηεθαλ παξέκβαζε βαζηζκέλε ζε δξαζηεξηφηεηεο απνθσδηθνπνίεζεο κε βάζε 

ιέμεηο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά ζην ηέινο ηεο Α΄ ηάμεο θαη ζην πξψην ηξίκελν 

ηεο Β‘ ηάμεο. Σα παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ δε δέρηεθαλ θακία άιιε παξέκβαζε, 

παξά κφλν ηελ θαλνληθή δηδαζθαιία ζηελ ηάμε. 

 

1.3 Γείγκα  

ηελ παξνχζα κειέηε επηιέρζεθαλ καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε πνπ: 

 Έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζπλεζηζκέλεο ηάμεο σο 
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                  καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, ε επίδνζή ηνπο είλαη πνιχ θάησ απφ          

ηνλ κέζν φξν ηεο επίδνζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

 Δίλαη ζηε δηαδηθαζία λα πεξάζνπλ ή έρνπλ πεξάζεη απφ αμηνιφγεζε ζην 

ΚΔΓΓΤ, σο καζεηέο  κε  αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ιφγσ λνεηηθήο 

δπζθνιίαο ή ιφγσ δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ θνηλσληθν –

πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο. Οη δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε κπνξεί λα 

ζπλνδεχνληαη θαη απφ άιιεο δπζθνιίεο (ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ζην γξαπηφ 

ιφγν, ζηα καζεκαηηθά, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα, ζηε θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά  θ.ά.). 

   Θα νλνκάζνπκε αλαιπηηθά θάζε παηδί, ρξεζηκνπνηψληαο θσδηθνπνηεκέλα ηα 

ζηνηρεία γηα ιφγνπο απνξξήηνπ, θαζψο ηα παηδηά απηά ζπλερίδνπλ λα δέρνληαη 

παξέκβαζε θαη λα θνηηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ πιαίζην. 

 

 

 

Πειραμαηική ομάδα 

 

Ζ πεηξακαηηθή νκάδα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα παηδηά δχν αγφξηα θαη δχν θνξίηζηα 

γελλεκέλα φια ην 2008, θαηά ην έηνο 2015 – 2016 θνηηνχζαλ ζηε Γεπηέξα ηάμε 

Γεκνηηθνχ. Παξαθνινπζνχληαη θαη δέρνληαη βνήζεηα απφ ην ηκήκα έληαμεο απφ ηελ 

Πξψηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ. Αξρηθά παξνπζίαδαλ  ρακειφηεξε επίδνζε ζηε ηάμε 

γηαηί είηε ν πξνθνξηθφο ιφγνο δελ ήηαλ νινθιεξσκέλνο, είηε δελ κπνξνχζαλ λα 

θαηαθηήζνπλ ηνλ κεραληζκφ αλάγλσζεο κε ηνλ ίδην ξπζκφ, φπσο ηα ππφινηπα παηδηά 

ηεο ηάμεο ηνπο. Ζ παξέκβαζε ζηελ πξψηε ηάμε έγηλε κέζα ζηελ ηάμε ρσξίο λα 

απνκαθξπλζνχλ απφ απηή, ηνπο δηλφηαλ επηπιένλ βνήζεηα θαη πεξηζζφηεξεο 

πξνθνξηθέο αζθήζεηο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ν πξνθνξηθφο ιφγνο. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ Πξψηε ηάμε είραλ θαηαθηήζεη ην κεραληζκφ αλάγλσζεο αιιά 

παξνπζίαδαλ ειιείςεηο, έηζη πξνρσξήζακε ηελ παξέκβαζε ζε επίπεδν κηθξήο νκάδαο 

πνπ ζα δέρεηαη ζηνρεπκέλε δηδαζθαιία πξνζαξκνζκέλε ζην δηθφ ηνπο ξπζκφ. 

   Αλαιχνληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε παηδηνχ ζα ιέγακε ηα εμήο: 

ΓΛ: (Αγφξη -8 ρξνλψλ)  Δίλαη ην δεπηεξφηνθν παηδί κηαο πεληακεινχο νηθνγέλεηαο, 

φπνπ νη γνλείο εξγάδνληαη πνιχ θαη ρσξίο ζηαζεξά σξάξηα. Σα παηδηά δε ζηεξνχληαη 

ηίπνηα, εθηφο απφ κηα ζηαζεξή νξηνζεηεκέλε θαη πξνγξακκαηηζκέλε θαζεκεξηλφηεηα, 

κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα βξίζθνληαη ζε ζχγρπζε θαη λα είλαη αλαγθαζκέλα λα 
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θξνληίδνπλ κφλα ηνπο ηνλ εαπηφ ηνπο. Ο ΓΛ είλαη έλα εμαηξεηηθά επαίζζεην, 

εζσζηξεθέο, ρακειψλ ηφλσλ παηδί κε ρακειή απηνεθηίκεζε, πνπ πνιιέο θνξέο 

απνηπγράλεη γηαηί δελ έρεη απηνπεπνίζεζε θαη θίλεηξα. Θέιεη λα είλαη θαιφο θαη 

πξνζπαζεί πάξα πνιχ, αιιά αλ απνηχρεη ζε θάπνηα πξνζπάζεηα ηφηε εγθαηαιείπεη θαη 

απνηπγράλεη εληειψο. Οη δπζθνιίεο ηνπ εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ αλάγλσζε, ζην 

γξαπηφ ιφγν θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ. Παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ νξγάλσζε 

θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ γηα λα νινθιεξψζεη κία εξγαζία. Αξρηθά δελ 

κπνξνχζε λα αληηγξάςεη θαιά θαη θαζαξά απφ ηνλ πίλαθα θαη δελ κπνξνχζε λα 

απαληήζεη θαζφινπ ζε εξσηήζεηο θσλνινγηθήο επίγλσζεο. 

ΓΓ: (Αγφξη – 7,6 ρξνλψλ) Δίλαη ην δεπηεξφηνθν παηδί κηαο ηεηξακεινχο νηθνγέλεηαο, 

πνπ φκσο δεη καδί κε ηελ ππφινηπε νηθνγέλεηα ηεο κεηέξαο (γνλείο, ζείνπο) θαη ζε έλα 

πεξηβάιινλ νηθνλνκηθά εππαζέο, ρσξίο παξνρέο θαη δπλαηφηεηα, παξά λα θαιχπηεη 

βαζηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. Ο ΓΓ είλαη ην κηθξφηεξν παηδί ζηελ ηάμε ηνπ θαζψο 

είλαη γελλεκέλνο ην Γεθέκβξην θαη ζε αλάπηπμε είλαη κηθξνθακσκέλνο κε 

απνηέιεζκα λα δείρλεη γηα παηδί κηθξφηεξεο ειηθίαο. ηαλ πξσηνήξζε ζηελ πξψηε 

ηάμε ν πξνθνξηθφο ηνπ ιφγνο δελ ήηαλ θαζαξφο κε απνηέιεζκα λα κε γίλεηαη αξρηθά 

αληηιεπηφο νχηε απφ ηε δαζθάια ηνπ, επεηδή φκσο λνεηηθά ην παηδί δελ παξνπζηάδεη 

θάπνηα δπζθνιία, ν ιφγνο ηνπ θαζάξηζε θαη άξρηζε λα καζαίλεη κε ην δηθφ ηνπ ξπζκφ. 

ηα καζεκαηηθά δελ έρεη δπζθνιίεο θάηη πνπ επηβεβαηψλεη ην θαιφ λνεηηθφ ππφβαζξν, 

φκσο παξνπζηάδεη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη δπζθνιίεο ζην γξαπηφ ιφγν. Σηο 

δπζθνιίεο ηνπ καο έρεη επηζεκάλεη θαη ην ΚΔΓΓΤ, καδί κε ηελ παξαηήξεζε φηη 

παξνπζηάδεη ειαθξηά δηάζπαζε πξνζνρήο θάηη πνπ επηβαξχλεη ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. 

ΓΝ: (Κνξίηζη – 8 ρξνλψλ). Δίλαη δεπηεξφηνθν παηδί κηαο ηεηξακεινχο νηθνγέλεηαο, 

θαη ελψ ππάξρεη ελδηαθέξνλ απφ ηε κεηέξα δελ κπνξεί θαη ε ίδηα λα βνεζήζεη,  

θαζψο δελ έρεη ηηο γλψζεηο. Σν παηδί είλαη πάξα πνιχ επγεληθφ, πνιχ θηιφηηκν, 

εξγαηηθφ θαη ε πξνζπάζεηά ηνπ ππεξβαίλεη πνιιέο θνξέο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. 

Παξφιν πνπ ην ΚΔΓΓΤ δε καο ην έρεη επηβεβαηψζεη επίζεκα, νη πιεξνθνξίεο πνπ 

καο έρεη δψζεη ην ηαηξνπαηδαγσγηθφ ζην νπνίν έρεη παξαπεκθζεί είλαη φηη είλαη παηδί 

κε νξηαθή λνεκνζχλε. Οη δπλαηφηεηέο ηνπ πνιιέο θνξέο δελ επαξθνχλ γηα λα 

κπνξέζεη λα νινθιεξψζεη έλα έξγν φκσο ε ζέιεζε ηνπ είλαη ηεξάζηηα. Οη δπζθνιίεο 

ηνπ παηδηνχ ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ γξαθή δελ είλαη ζην κεραληζηηθφ 

επαλαιακβαλφκελν θνκκάηη, αιιά ζε φηη απαηηεί βαζχηεξε θαηαλφεζε, δεχηεξε 
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ζθέςε, κεηαγλψζε, ζπλζεηηθή επαγσγηθή επεμεξγαζία ηνπ ιφγνπ, παξαγσγή 

ζχλζεηνπ ιφγνπ θαη απηελέξγεηα. 

ΜΠ: (Κνξίηζη – 8 ρξνλψλ). Δίλαη ην δεπηεξφηνθν κηαο ηεηξακεινχο νηθνγέλεηαο, 

βνπιγαξηθήο θαηαγσγήο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ Διιάδα ιίγν πξηλ γελλεζεί ε 

ΜΠ. Ζ νηθνγέλεηα είλαη θαιή θαη κε κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά ηεο, δπζηπρψο 

φκσο δε γλσξίδνπλ ηφζν θαιά ηε γιψζζα θαη δελ κπνξνχλ λα ηα βνεζήζνπλ. Ζ ΜΠ 

δελ κηιά ηε κεηξηθή ηεο γιψζζα αιιά κφλν ειιεληθά, θαζψο έρεη γελλεζεί θαη 

κεγαιψζεη εδψ, ην πεξηβάιινλ φκσο δελ κπνξεί λα ηηο παξέρεη ηα εξεζίζκαηα πνπ 

ρξεηάδεηαη. Δίλαη έλα θαιφθαξδν, επγεληθφ, ραξνχκελν θαη θνηλσληθφ παηδί  θαη 

ηδηαίηεξα αμηαγάπεην, πνπ δηαβάδεη θαη πξνζπαζεί εληειψο κφλν ηνπ απφ ηελ πξψηε 

ηάμε, ρσξίο λα ππάξρεη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο απφ ηελ νηθνγέλεηα. Οη δπζθνιίεο ηεο 

είλαη θπξίσο ζην ιεμηιφγην θαη ζηελ έθθξαζε, ζηε ρξεζηκνπνίεζε πην ζχλζεησλ 

πξνηάζεσλ θαη ζην γξαπηφ ιφγν. Ο ξπζκφο θαη ε πξνζσδία ηεο αλάγλσζεο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθά, φκσο ε θαηαλφεζε ππνιείπεηαη πνιιέο θνξέο. 

 

 

Ομάδα ελέγτοσ 

 

Ζ νκάδα ειέγρνπ απνηειείηαη απφ παηδηά ηεο ίδηαο ηάμεο πνπ παξνπζηάδνπλ θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, έρνπλ ίδην θχιν (δχν αγφξηα θαη δχν 

θνξίηζηα), ειηθία (γελλεκέλα θαη απηά ην 2008), θνηλσληθν – πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ 

(ρακειή – κεζαία  θνηλσληθή ηάμε)  θαη ίδηα κέιε ζηελ νηθνγέλεηα (ηέζζεξα κέιε). 

Γέρνληαη ηελ ίδηα δηδαζθαιία, ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο θαη  κε ηα ίδηα εξεζίζκαηα, φκσο 

δηαθνξνπνηνχληαη ζηελ επίδνζή ηνπο πνπ είλαη απφ κέηξηα θαη πάλσ, ρσξίο λα 

παξνπζηάδνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο. ηελ αξρή ηεο πξψηεο ηάμεο ν ξπζκφο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ παηδηψλ δε δηέθεξε απφ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ ζπλέρεηα φκσο 

δηαθνξνπνηήζεθαλ θαη ηψξα δε ππνιείπνληαη απφ ην κέζν φξν ηεο ηάμεο.  

Αλαιχνληαο ηελ νκάδα ειέγρνπ ζα επηζεκαίλακε ηα εμήο: 

ΓΜ: (Αγφξη – 7,7 ρξνλψλ). Σν δεπηεξφηνθν κηαο ηεηξακεινχο νηθνγέλεηαο, πνπ είλαη 

πνιχ ζπγθξνηεκέλε θαη δίλεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηηο αμίεο θαη ζην ζεβαζκφ πνπ 

ζα δηδάμεη ζηα παηδηά, θαη νη δχν γνλείο αζρνινχληαη κε ηα παηδηά θαη ηα θξνληίδνπλ, 

παξφιν πνπ εξγάδνληαη θαη νη δχν. Με ην ΓΛ κε ηνλ νπνίν απνηεινχλ ην πξψην 

δεπγάξη καο είλαη πάξα πνιχ θαινί θίινη θαη γείηνλεο, θαη παίδνπλ καδί ηα 

απνγεχκαηα. Οη νηθνγέλεηεο έρνπλ ην ίδην θνηλσληθν – νηθνλνκηθφ ππφβαζξν θαη 
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θάλνπλ θνηλέο εξγαζίεο. Ο ΓΜ είλαη έλα έμππλν παηδί κε έκθπην ρηνχκνξ θαη 

απηνπεπνίζεζε, ζάξξνο γηα ηε γλψκε ηνπ θαη πάληα έηνηκνο λα ηειεηψζεη πξψηνο ηελ 

εξγαζία πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί. 

ΛΓ: (Αγφξη – 8,1 ρξνλψλ). Σν πξσηφηνθν παηδί κηαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο 

θαζψο νη γνλείο έρνπλ πάξεη δηαδχγην.  Οη γνλείο ελδηαθέξνληαη γηα ηα δχν παηδηά θαη 

βξίζθνληαη ζε ζπλελλφεζε γηα ην θαιφ ηνπο. Χο λήπην παξνπζίαδε πξνβιήκαηα ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν θαη άξγεζε λα κηιήζεη, φκσο ε κεηέξα αληηιήθζεθε λσξίο ηηο 

δπζθνιίεο θαη άξρηζε ακέζσο λα ηνλ πεγαίλεη ινγνζεξαπεία. Έρεη έλαλ δηθφ ηνπ 

ξπζκφ κάζεζεο, φκσο δελ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο. Δίλαη έλα ρακειψλ ηφλσλ παηδί 

πνιχ επγεληθφ θαη θηιφηηκν, πνπ πξνζπαζεί πάξα πνιχ θαη δελ εγθαηαιείπεη ηελ 

εξγαζία ηνπ. 

ΚΑ: (Κνξίηζη – 8,1 ρξνλψλ). Σν δεπηεξφηνθν κηαο ηεηξακεινχο νηθνγέλεηαο, πνπ 

επίζεο θξνληίδεη πάξα πνιχ γηα ηελ παηδεία θαη ηε δηαγσγή ησλ παηδηψλ ηεο. Ζ 

κεηέξα δελ είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο, αιιά δελ κηιά ζηα παηδηά ηε γιψζζα ηεο θαη 

ε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηεο είλαη πξνηεξαηφηεηα θαζψο δελ εξγάδεηαη. Ζ ΚΑ είλαη 

έλα απφ ηα πην επγεληθά θαιφθαξδα, ζπκπνλεηηθά θαη επαίζζεηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ, 

εξγάδεηαη κε ηεξάζηηα ζέιεζε, ππνκνλή, πνιχ κεζνδηθά θαη πξνγξακκαηηζκέλα. Ζ 

πξφνδνο ηεο είλαη ηεξάζηηα απφ ηελ πξψηε ηάμε θαη ζπλερψο αλνδηθή, ρσξίο λα 

θξαπγάδεη ή λα ηξαβά ηελ πξνζνρή. 

ΜΜ: (Κνξίηζη – 8,2 ρξνλψλ) Σν δεπηεξφηνθν κηαο ηεηξακεινχο νηθνγέλεηαο, 

ηδηαίηεξα αγαπεκέλεο θαη δεκέλεο φπνπ θαη νη δχν γνλείο εξγάδνληαη. Ζ ΜΜ είλαη 

έλα ηδηαίηεξα ρακειψλ ηφλσλ παηδί, επγεληθή θαη θνηλσληθή κε ζηαζεξέο θηιίεο, 

αγαπεηή θαη ζηα δχν ηκήκαηα ηεο ηάμεο ηεο. Παξνπζηάδεη έλαλ αξγφ ξπζκφ ζηα 

καζεκαηηθά θαη δπζθνιεχεηαη ζηε ζχλζεηε καζεκαηηθή ζθέςε, φκσο έρεη βνήζεηα 

απφ ηελ κεηέξα θαη νη δπζθνιίεο ηεο δελ είλαη εκθαλείο γηα θάπνηνλ πνπ δε γλσξίδεη 

ηελ πξφνδν ηεο. Γε παξνπζηάδεη θαλέλα πξφβιεκα ζηελ αλάγλσζε θαη ζην γξαπηφ 

ιφγν, γηαηί έρεη θίλεηξα θαη ελδηαθέξνλ. 

    

 

1.4 Γηαδηθαζία  

 Ζ εξγαζία καο μεθίλεζε απφ ηελ ηδέα λα θηηάμνπκε έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ 

λα κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ επίδνζε θαη λα βνεζήζεη ηα παηδηά. θνπφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ήηαλ λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηελ 
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αλάγλσζε, λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο θαη λα κπνξέζνπλ λα παξαθνινπζνχλ 

ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία κέζα ζηε θαλνληθή ηάμε ρσξίο λα είλαη εκθαλέο ην έιιεηκκά 

ηνπο.  Ο καζεηήο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ζα πξέπεη κεηά ηελ παξαθνινχζεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία ηα 

καζήκαηα ηεο ηάμεο ηνπ ζηα νπνία είλαη απαξαίηεηε ε αλάγλσζε (θαη ε γξαθή π.ρ. 

Γιψζζα, Ηζηνξία, Φπζηθή θ. ι. π.). 

Ζ πεηξακαηηθή καο νκάδα δελ επηιέρζεθε ηπραία θαζψο γλσξίδακε ηηο δπζθνιίεο 

ηνπο, αιιά ζέιακε λα πξνρσξήζνπκε ηελ παξέκβαζε ζε έλα άιιν επίπεδν φπνπ ζα 

ήηαλ πην εμαηνκηθεπκέλν θαη ζηνρεπκέλν. Γηα ηελ ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή 

έθβαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιιέγνληαη ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηα αηνκηθά δεδνκέλα 

ηνπ καζεηή αιιά θαη ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη γηα ην δηδαθηηθφ 

πιαίζην (δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ελαιιαθηηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, ζρέζε 

θαη ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο θαλνληθήο ηάμεο απέλαληη ζην καζεηή, ζέζε θαη 

άπνςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απέλαληη ζηελ εηδηθή παξέκβαζε). Δίρακε ήδε ζηνηρεία γηα 

ηελ πεηξακαηηθή καο νκάδα θαη γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ήηαλ ζρεηηθά εχθνιν λα 

ηαπηίζνπκε ηα δεπγάξηα. Δπηιέμακε ηε Γεπηέξα ηάμε, παξφιν πνπ ην ηκήκα έληαμεο 

δέρεηαη καζεηέο απφ φιεο ηηο ηάμεηο, γηαηί είλαη κηα κεηαβαηηθή ηάμε θαη δηαρσξίδεη 

ηνπο αδχλακνπο καζεηέο, αιιά θαη γηαηί ε παξέκβαζε είλαη αθφκα πξψηκε θαη κπνξεί 

λα έρεη απνηέιεζκα, θαζψο ε εηθφλα ησλ παηδηψλ δελ έρεη παγησζεί. 

Γεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηα παιηά θαη ηα λέα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν γηα ηα παηδηά ηεο Γεπηέξαο ηάμεο δεκνηηθνχ, έλα άηππν ηέζη 

αμηνιφγεζεο (Παξάξηεκα  Α), έλα πιηθφ γηα παξέκβαζε (Παξάξηεκα Β) θαη έλα 

πιηθφ γηα θσλνινγηθή επίγλσζε (Παξάξηεκα Γ). Σν πιηθφ απηφ θηηάρηεθε γηα 

επέκβαζε θπξίσο ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε θαη 

δεπηεξεπφλησο ζηελ θαηαλφεζε. 

   Ο ρξφλνο θάζε παξέκβαζεο ήηαλ κία δηδαθηηθή ψξα (45 ιεπηά) θαη ηνπιάρηζηνλ 2 

κε 4 δηδαθηηθέο ψξεο κέζα ζε κηα εβδνκάδα. Οη καζεηέο έξρνληαλ ζην ηκήκα έληαμεο 

θαη ζε ψξεο πνπ είραλ θάπνην δεπηεξεχνλ κάζεκα (Μειέηε Πεξηβάιινληνο, Δπέιηθηε 

Εψλε), θάηη πνπ ζην πξφγξακκα ηεο Γεπηέξαο ηάμεο ήηαλ εθηθηφ. Ο ρξφλνο 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζπγθεθξηκέλνο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: α) Ο 

καζεηήο ζα πξέπεη λα δερηεί  δηδαζθαιία ζηνρεπκέλε θαη κε άκεζα απνηειέζκαηα, 

ψζηε λα έρνπκε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη  ηεο απηνεηθφλαο ηνπ 

β) Ζ έληαμε ηνπ καζεηή ζηελ θαλνληθή ηάμε λα είλαη νκαιή θαη φρη ρξνλνβφξα, ε  

παξέκβαζε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο λα είλαη κφλν ζε επίπεδν ειέγρνπ θαη βειηίσζεο 
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δεμηνηήησλ πςειφηεξνπ επηπέδνπ (κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, παξαγσγήο ζχλζεηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ, δηδαζθαιία ζεκαζηνινγίαο – κνξθνινγίαο – ζπληαθηηθήο δνκήο θ.α.). 

 

1.5 Δξγαιεία Αμηνιόγεζεο  

 

Απνθαζίζακε λα θάλνπκε κηα αξρηθή ηππηθή αμηνιφγεζε θαη κηα αξρηθή άηππε 

αμηνιφγεζε ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ γηα λα δνχκε ην ζεκείν 

εθθίλεζεο φισλ ησλ παηδηψλ θαη αθνχ νινθιεξψζεθε ε παξέκβαζε πξνρσξήζακε ζε 

κηα ηειηθή ηππηθή αμηνιφγεζε θαη ζε κηα ηειηθή άηππε αμηνιφγεζε γηα λα 

δηαπηζηψζνπκε ζε πην επίπεδν είραλ θηάζεη ηα παηδηά θαη θαηά πφζν ηα σθέιεζε ε 

παξέκβαζε.   

   Γηα ηελ ηππηθή αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην Δργαλείο ανίτνεσζης και 

διερεύνηζης ηων αναγνωζηικών δσζκολιών ζηο νηπιαγωγείο και Α΄ - Β΄ Γημοηικού 

(Πόξπνδαο 2007). Σν ζπγθεθξηκέλν δηαγλσζηηθφ κέζν ρνξεγείηαη ζηνπο καζεηέο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ θαη ησλ δχν πξψησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Μπνξεί ε 

ρνξήγεζε ηνπ λα γίλεηαη απφ ζρνιηθφ ςπρνιφγν, ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ή ηνλ 

εηδηθφ παηδαγσγφ θαη ζηνρεχεη ζηελ αλαιπηηθή δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε ησλ θχξησλ 

γλσζηηθν – γισζζηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αλαγλσζηηθή δεμηφηεηα. 

   θνπνί ηνπ ηεζη είλαη: α) ε αλίρλεπζε θαη ν έγθαηξνο εληνπηζκφο παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ειιηπή αλάπηπμε γλσζηηθν-γισζζηθψλ 

παξαγφλησλ θαη άξα, είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζηελ εθκάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο ζηελ Α‘ ηάμε δεκνηηθνχ, β) ε δηεξεχλεζε βαζηθψλ παξακέηξσλ, πνπ 

παξνπζηάδνπλ ειιηπή αλάπηπμε θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εθδήισζε ηεο αλαγλσζηηθήο 

δπζθνιίαο  ζε καζεηέο ησλ δχν πξψησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ, γ) ν ζρεδηαζκφο 

εμαηνκηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ειηθίεο (Πφξπνδαο 

2007: 14 – 15). 

   Σν Σεζη Αλίρλεπζεο θαη Γηεξεύλεζεο Αλαγλσζηηθώλ Γπζθνιηώλ είλαη κηα 

ζπζηνηρία 9 δνθηκαζηψλ, νη νπνίεο αμηνινγνχλ 4 βαζηθνχο ηνκείο ησλ γλσζηηθν-

γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δνκνχλ ή ππνβνεζνχλ  ηελ εθκάζεζε θαη νινθιήξσζε 

ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο. 

 Αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε: αλάγλσζε ζπιιαβψλ, αλάγλσζε 

ςεπδνιέμεσλ. 
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 Αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε: αλάγλσζε πξνηάζεσλ θαη επηινγή εηθφλσλ, 

αλάγλσζε θαη ζπκπιήξσζε ειιηπψλ πξνηάζεσλ. 

 Φσλνινγηθή επίγλσζε: δηάθξηζε θσλεκάησλ, θαηάηκεζε ςεπδνιέμεσλ ζε 

θσλήκαηα, απαινηθή θσλεκάησλ. 

 Βξαρππξφζεζκε κλήκε θσλνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ: κλήκε αθνινπζηψλ 

αξηζκψλ, επαλάιεςε ςεπδνιέμεσλ. 

   Σν ηεζη ζηνρεχεη ζηελ πξψηκε αλίρλεπζε ησλ πηζαλψλ αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ 

πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ, ελψ πξνζπαζεί λα θαζνξίζεη ην 

γλσζηηθφ – γισζζηθφ ππφβαζξν ηνπ παηδηνχ, λα δηεπθξηλίζεη ηε θχζε ηεο δπζθνιίαο 

θαη λα ζρεδηάζεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα πεξαηηέξσ παξέκβαζε 

ζηηο δχν πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ.  Οη αξρηθνί βαζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

επηκέξνπο δνθηκαζίεο κεηαηξέπνληαη ζε ηππηθνχο θαη νκαδνπνηνχληαη ζε 5 

θαηεγνξίεο: πςειή επίδνζε, κέζε αλψηεξε επίδνζε, κέζε θαλνληθή επίδνζε, κέζε 

θαηψηεξε επίδνζε θαη ρακειή επίδνζε. 

  Υνξεγήζεθαλ νη 6 απφ ηηο 9 δνθηκαζίεο , θαζψο ε δηάθξηζε θσλεκάησλ δελ αθνξά 

ηηο δχν πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ  θαη νη 2 θιίκαθεο ηεο βξαρππξφζεζκεο κλήκεο 

δε ζεσξήζεθε απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

   Κάζε παηδί αμηνινγήζεθε μερσξηζηά κε ηελ ηππηθή αμηνιφγεζε πξηλ μεθηλήζεη ε 

παξέκβαζε, ζε ψξα πνπ δελ είρε θάπνην θχξην κάζεκα. Ζ αμηνιφγεζε γηλφηαλ αθνχ 

πξψηα είραλ δνζεί νδεγίεο γηα θάζε θιίκαθα μερσξηζηά θαη θάλνληαο πάληα ηα 

παξαδείγκαηα γηα λα θαηαλνήζεη ην παηδί ηη ηνπ δεηείηαη. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε έγηλε 

αθνχ είρε νινθιεξσζεί ε παξέκβαζε. 

    Ζ άηππε αμηνιφγεζε βαζίζηεθε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο. 

Γφζεθαλ ηα βαζηθά θσλήκαηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, γξάκκαηα κηθξά θαη θεθαιαία, 

ηα δίςεθα ζύκθσλα θαη ηα δίςεθα θσλήεληα. Απφ ηα βηβιία ηεο Α‘ Γεκνηηθνχ « 

Γξάκκαηα – Λέμεηο – Ηζηνξίεο»  επηιέρζεθε έλα βαζηθφ ιεμηιφγην εθαηφ (100) 

ιέμεσλ , έλα θείκελν απφ ηελ αξρηθή χιε ηεο Α΄ ηάμεο (Αληίν ζάιαζζα),  έλα θείκελν 

απφ ην ηειεπηαίν ηεχρνο ηεο Α΄ ηάμεο (Η Μπνπξνύ) θαη έλα απφ ηελ αξρή ηεο Β΄ 

ηάμεο (Η εξελάηα ζην Καληαδνρώξη) (βιέπε Παξάξηεκα Α).  

   Κάζε παηδί μερσξηζηά δηάβαζε ηα βαζηθά θσλήκαηα, ηηο ιέμεηο θαη ηα θείκελα, 

έπεηηα απφ θάζε θείκελν έγηλαλ εξσηήζεηο θαηαλφεζεο (βιέπε Παξάξηεκα Α). ηε 

ζπλέρεηα έγηλε αμηνιφγεζε ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ζηηο ηέζζεξηο πην βαζηθέο 

θαηεγνξίεο αλάιπζε, ζύλζεζε,  απαινηθή θαη αληηθαηάζηαζε. Γηα θάζε θνκκάηη ηεο 
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αμηνιφγεζεο δφζεθαλ ζαθήο νδεγίεο γηα ην ηη πξέπεη λα θάλεη θαη ρξφλνο γηα λα κελ 

αηζζάλεηαη ην θάζε παηδί άγρνο. Σνλίζηεθε ζηα παηδηά φηη ε αλάγλσζε γίλεηαη γηα λα 

δνχκε ηη ζπκνχληαη απφ ηελ Α΄ ηάμε, ρσξίο φκσο λα ηνπο εηπσζεί φηη ήηαλ χιε πνπ 

έρνπλ δηδαρζεί.  Ζ άηππε αμηνιφγεζε έγηλε ζε δηαθνξεηηθή ψξα θαη κέξα απφ ηελ 

ηππηθή, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα κελ αηζζαλζνχλ θνχξαζε θαη εγθαηαιείςνπλ ηελ 

πξνζπάζεηα. 

 

1.6 Σνκείο δηδαζθαιίαο θαη βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξέκβαζεο 

 

Ζ παξέκβαζή καο βαζίζηεθε ζε επίπεδν απνθσδηθνπνίεζεο θαη ζε κηα πξνζπάζεηα 

λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο επρέξεηα ζε βαζηθέο ιέμεηο ηεο Α΄ ηάμεο (βιέπε 

Παξάξηεκα Β), έηζη ψζηε λα γίλεη επαλνξζσηηθή δηδαζθαιία θαη λα εκπεδσζνχλ 

γλψζεηο πνπ πηζαλφλ δελ είραλ θαιπθζεί απφ πξνεγνχκελε δηδαζθαιία.  

 

1
ε
 Γξαζηεξηφηεηα  

   Γίλακε ζηνπο καζεηέο ζε θάζε δηδαθηηθή ελφηεηα έλα βαζηθφ ιεμηιφγην νρηψ 

ιέμεσλ, πνπ έπξεπε λα ηηο αλαιχζνπλ αξρηθά ζε θσλήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο 

δηαβάζνπλ φζν πην ζσζηά θαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. 

 

2
ε
 Γξαζηεξηφηεηα 

 ηε ζπλέρεηα δηλφηαλ έλα ίδην ζχλνιν ςεπδνιέμεσλ ηηο νπνίεο επίζεο έπξεπε λα ηηο 

δηαβάζνπλ κε φζν ην δπλαηφ πην ζσζηά θαη κε ζσζηφ ξπζκφ. Οη νδεγίεο θαη ζηηο δχν 

αλαγλψζεηο ήηαλ φηη πξέπεη λα δηαβάζνπκε ηηο ιέμεηο ήξεκα, ρσξίο λα βηαδφκαζηε, 

ρσξίο λα θάλνπκε ιάζε, κε ηελ πην ήξεκε θαη κεισδηθή θσλή καο. Γε δηνξζψλνπκε ν 

έλαο ηνλ άιιν, αιιά κφλν ν δάζθαινο έρεη δηθαίσκα λα καο δηαθφςεη θαη λα 

μαλαδηαβάζνπκε καδί ηνπ ηε ιέμε.  

 

3
ε
 Γξαζηεξηφηεηα 

   Αθνχ νινθιεξσλφηαλ ε πξψηε αλάγλσζε ηφηε πξνρσξνχζαλ ζηελ δεκηνπξγία 

πξνηάζεσλ κε ηελ  αξρηθή νκάδα ιέμεσλ, έηζη ψζηε λα γίλεη ζπζρεηηζκφο ησλ ιέμεσλ 

κε ηνλ γξαπηφ ιφγν. Μπνξνχζαλ λα γξάςνπλ νηηδήπνηε ήζειαλ, κε ηηο νδεγίεο φηη δε 

ζα επαλαιάκβαλαλ απηά ηα νπνία είραλ γξάςεη θαη ζα πξνζπαζνχζαλ λα ζπκεζνχλ 
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απινχο θαλφλεο νξζνγξαθίαο. Σα γξάκκαηα ζα έπξεπε λα είλαη επαλάγλσζηα θαη δε 

ζα κηινχζαλ κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Γε δηνξζψλακε φια ηα 

ιάζε ηνπο παξά κφλν απηά πνπ ζρεηίδνληαλ κε πνιχ βαζηθνχο θαλφλεο θαηαιεθηηθήο 

νξζνγξαθίαο. Πνιιέο θνξέο γηα πεξαηηέξσ εκπέδσζε, ιέγακε παξαδείγκαηα 

πξνηάζεσλ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, γηα λα θαηαιάβνπλ ηε ρξήζε ησλ ιέμεσλ  ζε έλα 

πνιπεπίπεδν  ζρήκα ιφγνπ. 

 

4
ε
 Γξαζηεξηφηεηα 

   ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο επέκβαζεο έθαλαλ αζθήζεηο θσλνινγηθήο επίγλσζεο. 

Δπηιέρζεθε έλα ζχλνιν ιέμεσλ (βιέπε Παξάξηεκα Γ) θαη εξγάδνληαλ ζε αζθήζεηο 

αλάιπζεο, ζύλζεζεο,  απαινηθήο θαη αληηθαηάζηαζεο. ε θάζε παηδί κε θπθιηθή 

ζεηξά δίλνληαλ ηέζζεξηο ιέμεηο γηα θάζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο. Αλ έλα παηδί έθαλε ιάζνο ζηελ ιέμε πνπ ηνπ είρε δνζεί 

ηφηε δηνξζψλακε ην ιάζνο θαη κεηά πξνρσξνχζακε ζην επφκελν παηδί. ηελ αξρή 

θάζε δξαζηεξηφηεηαο δίλνληαλ νδεγίεο γηα ην ηη απαηηνχζε λα θάλεη ην παηδί ζε 

θαζεκηά. Οη ιέμεηο πνπ πξνέθππηαλ ζε θάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ήηαλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ςεπδνιέμεηο, αιιά είρακε εμεγήζεη ζηα παηδηά φηη απηφ είλαη έλα 

παηρλίδη κε ιέμεηο πνπ εκείο ζα θηηάμνπκε. 

   Σα παηδηά είλαη ζπκκαζεηέο ζηελ ίδηα ηάμε, γλσξίδνληαη πνιχ θαιά απφ ηελ Α΄ 

ηάμε θαη ζπλερίδνπλ λα δέρνληαη παξέκβαζε απφ ην ηκήκα έληαμεο. ηελ αξρή ηεο 

παξέκβαζεο δφζεθαλ νδεγίεο σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ελφο απφ ηνλ άιιν. Σνλίζακε φηη ζεβφκαζηε ν έλαο ηνλ άιινλ, δελ ηνλ δηαθφπηνπκε 

ηνλ αθήλνπκε λα νινθιεξψζεη, δε δηνξζψλνπκε ην ιάζνο ηνπ θαη πξνζπαζνχκε λα 

ηνλ αθνχζνπκε κε πξνζνρή, γηα λα κάζνπκε απφ ηνλ άιινλ. Ο θαζέλαο ζα έρεη ην 

ρξφλν ηνπ θαη ηε ζεηξά ηνπ, πνπ εκείο ζα νξίδακε απφ ηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. 

Πξνζπαζνχκε λα είκαζηε ζπγθεληξσκέλνη θαη λα κε βηαδφκαζηε λα ηειεηψζνπκε φζν 

πην γξήγνξα γίλεηαη, γηαηί ζα θάλνπκε ιάζε. 

   Πξνζπαζήζακε ηα παηδηά λα αληηιεθζνχλ θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ παξέκβαζε 

ζαλ έλα κάζεκα πνπ ζα έθαλαλ κε ηε δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη λα κε ηνπο 

δεκηνπξγεζεί άγρνο, πάληα ηα επηβξαβεχακε θαη ηνπο δίλακε θίλεηξα λα ζπλερίζνπλ. 

Αλ ηα παηδηά θαηά ηελ παξέκβαζε θνπξάδνληαλ δελ επηκέλακε αιιά αιιάδακε 

δξαζηεξηφηεηα θαη επαλεξρφκαζηε αξγφηεξα ζε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. ηφρνο ήηαλ 

λα αηζζάλνληαη ηα παηδηά άλεηα θαη λα ζπκκεηέρνπλ πξφζπκα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 
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2. Απνηειέζκαηα  

2.1 Αξρηθή Σππηθή αμηνιόγεζε  

Ζ αξρηθή ηππηθή αμηνιφγεζε έγηλε ζηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο, γηα λα κπνξέζνπκε 

έηζη λα δνχκε ηηο δηαθνξέο ησλ παηδηψλ θαη ην ζεκείν εθθίλεζεο θάζε παηδηνχ.  

Πίλαθαο 1: Απνηειέζκαηα αξρηθήο ηππηθήο αμηνιόγεζεο Εεσγαριού 1. 

Πεηξακαηηθή πεξίπησζε : ΓΛ  Πεξίπησζε Διέγρνπ: 

ΓΜ 

α/α Κιίκαθεο  Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σππηθφο 

βαζκφο 

 Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σππηθφο 

βαζκφο 

1. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΤΛΛΑΒΧΝ 

(24) 

20 5  23 9 

2. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΦΔΤΓΟΛΔΞΔΧΝ 

(24) 

12 3  23 12 

3. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

ΚΑΗ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΔΗΚΟΝΧΝ (16) 

14 7  16 13 

4. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΚΑΗ 

ΤΜΠΛΖΡΧΖ 

ΔΛΛΗΠΧΝ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

(16) 

15 11  16 14 

5. ΚΑΣΑΣΜΖΖ 

ΦΔΤΓΟΛΔΞΔΧΝ 

Δ ΦΧΝΖΜΑΣΑ 

(24) 

11 5  24 14 

6. ΑΠΑΛΟΗΦΖ 

ΦΧΝΖΜΑΣΧΝ 

(24) 

17 6  24 14 

 

Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα βιέπνπκε φηη ην παηδί κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο 

δπζθνιεχεηαη θαη ζηηο έμη ππνθαηεγνξίεο ηεο αμηνιφγεζεο θαη παξνπζηάδεη ρακειή 

επίδνζε, εθεί φκσο πνπ ε δηαθνξά είλαη κεγαιχηεξε είλαη ζηελ αλάγλσζε 

ςεπδνιέμεσλ θαη ζηε θαηάηκεζε ησλ ςεπδνιέμεσλ ζε θσλήκαηα. ην παηδί ρσξίο 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο  παξνπζηάδεηαη αθφκα θαη πςειή επίδνζε. 
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Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα αξρηθήο ηππηθήο αμηνιόγεζεο Εεσγαριού 2. 

Πεηξακαηηθή πεξίπησζε: ΓΓ  Πεξίπησζε ειέγρνπ: 

ΛΓ 

α/α Κιίκαθεο  Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σππηθφο 

βαζκφο 

 Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σππηθφο 

βαζκφο 

1. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΤΛΛΑΒΧΝ 

(24) 

20 5  21 6 

2. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΦΔΤΓΟΛΔΞΔΧΝ 

(24) 

17 5  21 9 

3. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

ΚΑΗ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΔΗΚΟΝΧΝ (16) 

15 10  16 13 

4. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΚΑΗ 

ΤΜΠΛΖΡΧΖ 

ΔΛΛΗΠΧΝ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

(16) 

11 5  15 11 

5. ΚΑΣΑΣΜΖΖ 

ΦΔΤΓΟΛΔΞΔΧΝ 

Δ ΦΧΝΖΜΑΣΑ 

(24) 

12 6  21 11 

6. ΑΠΑΛΟΗΦΖ 

ΦΧΝΖΜΑΣΧΝ 

(24) 

22 10  22 10 

 

Παξαηεξνχκε φηη ν καζεηήο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ππνιείπεηαη ζε φιεο ζρεδφλ 

ηηο ππνθαηεγνξίεο εθηφο απφ ηε αλάγλσζε ιέμεσλ κε επηινγή εηθφλσλ θαη ηελ 

απαινηθή θσλεκάησλ. Ο καζεηήο ρσξίο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδεη κηα 

κέηξηα ζηαζεξή επίδνζε ρσξίο δηαθπκάλζεηο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ππνθιίκαθεο πνπ 

ηνλ θαηαηάζζεη ζηε κέζε επίδνζε. 
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Πίλαθαο 3: Απνηειέζκαηα αξρηθήο ηππηθήο αμηνιόγεζεο Εεσγαριού 3. 

Πεηξακαηηθή πεξίπησζε: ΓΝ  Πεξίπησζε ειέγρνπ: 

ΚΑ 

α/α Κιίκαθεο  Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σππηθφο 

βαζκφο 

 Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σππηθφο 

βαζκφο 

1. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΤΛΛΑΒΧΝ 

(24) 

18 4  22 7 

2. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΦΔΤΓΟΛΔΞΔΧΝ 

(24) 

17 5  23 12 

3. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

ΚΑΗ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΔΗΚΟΝΧΝ (16) 

11 3  16 13 

4. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΚΑΗ 

ΤΜΠΛΖΡΧΖ 

ΔΛΛΗΠΧΝ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

(16) 

11 5  16 14 

5. ΚΑΣΑΣΜΖΖ 

ΦΔΤΓΟΛΔΞΔΧΝ 

Δ ΦΧΝΖΜΑΣΑ 

(24) 

12 6  24 14 

6. ΑΠΑΛΟΗΦΖ 

ΦΧΝΖΜΑΣΧΝ 

(24) 

20 7  23 11 

 

ην παηδί κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, πνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε νθείινληαη ζε 

νξηαθή λνεκνζχλε, έρνπκε δπζθνιίεο ζε φιεο ηηο ππνθαηεγνξίεο ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

ε επίδνζε ζηνπο ηππηθνχο βαζκνχο είλαη ζηε ρακειή βαζκίδα. Αληίζεηα ζην παηδί 

ρσξίο δπζθνιίεο είλαη απφ ηε κέζε θαηψηεξε επίδνζε θαη πάλσ, άξα θπζηνινγηθά. 
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Πίλαθαο 4: Απνηειέζκαηα αξρηθήο ηππηθήο αμηνιόγεζεο Εεσγαριού 4. 

 

 

Σν παηδί κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδεη αζχκκεηξε επίδνζε, ζηηο 

ππνθιίκαθεο αλάγλσζε πξνηάζεσλ θαη επηινγή εηθφλσλ  θαη θαηάηκεζε 

ςεπδνιέμεσλ ζε θσλήκαηα, ε επίδνζε είλαη κέζε αλψηεξε θαη πςειή, ζηηο ππφινηπεο 

παξνπζηάδεη ρακειή επίδνζε. Αληίζεηα ζην παηδί ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ε 

επίδνζε είλαη κέζε έσο πςειή. 

 

 

 

 

 

Πεηξακαηηθή πεξίπησζε: ΜΠ  Πεξίπησζε ειέγρνπ: 

ΜΜ 

α/α Κιίκαθεο  Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σππηθφο 

βαζκφο 

 Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σππηθφο 

βαζκφο 

1. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΤΛΛΑΒΧΝ 

(24) 

21 6  23 9 

2. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΦΔΤΓΟΛΔΞΔΧΝ 

(24) 

16 4  21 9 

3. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

ΚΑΗ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΔΗΚΟΝΧΝ (16) 

16 13  16 13 

4. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΚΑΗ 

ΤΜΠΛΖΡΧΖ 

ΔΛΛΗΠΧΝ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

(16) 

12 6  16 14 

5. ΚΑΣΑΣΜΖΖ 

ΦΔΤΓΟΛΔΞΔΧΝ 

Δ ΦΧΝΖΜΑΣΑ 

(24) 

21 11  20 11 

6. ΑΠΑΛΟΗΦΖ 

ΦΧΝΖΜΑΣΧΝ 

(24) 

21 8  24 14 
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2.2   Άηππε αμηνιόγεζε 

Ζ άηππε αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη θαη ηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, θαζψο 

πηζηεχνπκε φηη ε παξνπζίαζε ηνπο έηζη ζα είλαη πην νινθιεξσκέλε θαη νδεγεί 

επθνιφηεξα ζε ζπγθξίζεηο θαη δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

  

Πίλαθαο 5: Απνηειέζκαηα άηππεο αμηνιόγεζεο Εεσγαριού 1. 

 Γξάκκαηα - Λέμεηο Πεηξακαηηθή πεξίπησζε: ΓΛ Πεξίπησζε ειέγρνπ: 

ΓΜ 

α/α Κιίκαθεο  Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

1. Γξάκκαηα κηθξά  24/24 23/24  24/24 24/24 

2. Γξάκκαηα κεγάια 24/24 24/24 24/24 24/24 

3. Γίςεθα ζχκθσλα 7/7 7/7 7/7 7/7 

4. Γίςεθα θσλήεληα 0/4 (αλ 2  

γξάκκαηα) 

4/4 4/4 4/4 

5. Λέμεηο  85/100 91/100 97/100 100/100 

 

 θείκελα     

α/α Κιίκαθεο  Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

1. Απνθσδηθνπνίεζε 

ιέμεσλ (αθξίβεηα) 

Α.  21/22 

Β.  140 /165 

Γ.   178/194 

A.22/22 

B. 142/165 

Γ. 182/194 

Α. 22/22 

Β. 161 /165 

Γ.  191/194 

A.22/22 

Β. 165/165 

Γ. 191/194 

2. Καηαλφεζε Α. 3/4 

Β. 1/6 

Γ. 1/5 

A. 4/4 

B. 3/6 

Γ. 3/5 

Α.4 /4 

Β. 5/6 

Γ. 5/5 

Α.4/4 

Β.6/6 

Γ. 5/5 

 

 Φσλνινγηθή επίγλσζε     

α/α Κιίκαθεο  Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

1. Αλάιπζε  0/10 8/10 10/10 10/10 

2. χλζεζε  5/10 8/10 10/10 10/10 

3. Απαινηθή  0/10 7/10 10/10 10/10 

4. Αληηθαηάζηαζε  0/10 8/10 9/10 10/10 

 

Βιέπνπκε ζηα απνηειέζκαηα ηεο αξρηθήο άηππεο αμηνιφγεζεο φηη ην παηδί κε 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, ελψ γλσξίδεη ηα γξάκκαηα, δε δηαβάδεη ηα δίςεθα 

θσλήεληα ζαλ έλα θψλεκα αιιά ζαλ δχν θσλήκαηα. ηηο ιέμεηο θάλεη πεξηζζφηεξα 

ιάζε απφ ην παηδί ρσξίο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, ην ίδην θαη ζηα θείκελα. Ζ 

κεγαιχηεξε φκσο δηαθνξά θαίλεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, θαζψο φζν 
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κεγαιψλεη ην θείκελν θαη ην πιήζνο ησλ πιεξνθνξηψλ δελ είλαη ηφζν εχθνια 

δηαρεηξίζηκν, ηφηε δελ είλαη δπλαηή ε θαηαλφεζε βαζηθψλ ζεκείσλ ηνπ θεηκέλνπ. 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο εθηφο απφ απηή ηεο ζχλζεζήο 

έρνπκε απνηπρία θαη δπζθνιία λα θαηαλνεζεί ηη απαηηεί ε πξνθνξηθή απηή άζθεζε. 

Έπεηηα φκσο απφ ηελ παξέκβαζε θαη αθνχ είρακε θάλεη αξθεηέο πξνθνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηφηε ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά. ην παηδί ρσξίο 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο δελ ππάξρνπλ δηαθπκάλζεηο ζηελ επίδνζε θαη ε 

αλαγλσζηηθή  ηνπ ηθαλφηεηα θαη θαηαλφεζε είλαη ζηαζεξή. 

 

Πίλαθαο 6: Απνηειέζκαηα άηππεο αμηνιόγεζεο Εεσγαριού 2. 

 Γξάκκαηα - Λέμεηο Πεηξακαηηθή πεξίπησζε: 

ΓΓ 

Πεξίπησζε ειέγρνπ: 

ΛΓ 

α/α Κιίκαθεο  Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

1. Γξάκκαηα κηθξά 24/24 24/24 24/24 24/24 

2. Γξάκκαηα κεγάια 24/24 24/24 24/24 24/24 

3. Γίςεθα ζχκθσλα 7/7 7/7 7/7 7/7 

4. Γίςεθα θσλήεληα 3/4 4/4 4/4 4/4 

5. Λέμεηο  77/100 86/100 93/100 90/100 

 

 θείκελα     

α/α Κιίκαθεο  Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

1. Απνθσδηθνπνίεζε 

ιέμεσλ (αθξίβεηα) 

Α.21 /22 

Β.138/165 

Γ. 169/194 

Α. 22/22 

Β. 154/165 

Γ. 180/194 

Α.21 /22 

Β.156/165 

Γ. 184/194 

Α.22/22 

Β. 155/165 

Γ.180/194 

2. Καηαλφεζε Α.4 /4 

Β. 1/6 

Γ.1 /5 

Α. 4/4 

Β. 3/6 

Γ. 1/6 

Α.4 /4 

Β. 5/6 

Γ. 3/5 

Α. 4/4 

Β.6/6 

Γ. 4/5 

 

 Φσλνινγηθή επίγλσζε     

α/α Κιίκαθεο  Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

1. Αλάιπζε  0/10 7/10 9/10 9/10 

2. χλζεζε  0/10 9/10 5/10 8/10 

3. Απαινηθή  0/10 9/10 7/10 8/10 

4. Αληηθαηάζηαζε  0/10 8/10 5/10 7/10 
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Καη ζε απηφ ην δεπγάξη παξαηεξνχκε δηαθνξέο ζην ιεμηιφγην, ζηελ θαηαλφεζε θαη 

ζηηο αξρηθέο αζθήζεηο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο, θαζψο ην παηδί κε αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο δπζθνιεχεηαη λα δηαβάζεη ζσζηά φιεο ηηο ιέμεηο, θάλεη ιάζε ζηα θείκελα 

θαη ζηελ θαηαλφεζε θαη αξρηθά απνηπγράλεη εληειψο ζηηο αζθήζεηο θσλνινγηθήο 

επίγλσζεο. κσο ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ε εηθφλα ηνπ βειηηψλεηαη ζηηο αζθήζεηο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο, ζπλερίδεη λα ππνιείπεηαη  ζηελ θαηαλφεζε. 

 

Πίλαθαο 7: Απνηειέζκαηα άηππεο αμηνιόγεζεο Εεσγαριού 3. 

 Γξάκκαηα - Λέμεηο Πεηξακαηηθή πεξίπησζε: 

ΓΝ 

Πεξίπησζε ειέγρνπ: 

ΚΑ 

α/α Κιίκαθεο  Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

1. Γξάκκαηα κηθξά 24/24 24/24 24/24 24/24 

2. Γξάκκαηα κεγάια 24/24 24/24 24/24 24/24 

3. Γίςεθα ζχκθσλα 6/7 7/7 7/7 7/7 

4. Γίςεθα θσλήεληα 4/4 4/4 4/4 4/4 

5. Λέμεηο  86/100 90/100 95/100 96/100 

 

 θείκελα     

α/α Κιίκαθεο  Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

1. Απνθσδηθνπνίεζε 

ιέμεσλ (αθξίβεηα) 

Α. 21/22 

Β. 138/165 

Γ. 167/194 

Α.22/22 

Β.150/165 

Γ. 184/194 

Α. 21/22 

Β.156/165 

Γ. 192/194 

Α.22/22 

Β.160/165 

Γ. 193/194 

2. Καηαλφεζε Α. 4/4 

Β. 1/6 

Γ. 2/5 

Α. 4/4 

Β. 4/6 

Γ. 3/5 

Α. 4/4 

Β. 6/6 

Γ. 5/5 

Α. 4/4 

Β. 6/6 

Γ. 5/5 

 

 Φσλνινγηθή επίγλσζε     

α/α Κιίκαθεο  Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

1. Αλάιπζε  6/10 8/10 10/10 10/10 

2. χλζεζε  0/10 9/10 8/10 9/10 

3. Απαινηθή  0/10 4/10 9/10 9/10 

4. Αληηθαηάζηαζε  0/10 7/10 6/10 9/10 

 

Ζ δηαθνξά ησλ δχν παηδηψλ θαη εδψ είλαη ζηηο ιέμεηο θαη ζηα ιάζε πνπ έρνπλ γίλεη 

θαηά ηελ αλάγλσζε, ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηηο αξρηθέο αζθήζεηο θσλνινγηθήο 

επίγλσζεο. ηελ άζθεζε ηεο απαινηθήο ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε ζπλερίδεη ην παηδί 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα παξνπζηάδεη ππνεπίδνζε. 
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Πίλαθαο 8: Απνηειέζκαηα άηππεο αμηνιόγεζεο Εεσγαριού 4. 

 Γξάκκαηα - Λέμεηο Πεηξακαηηθή πεξίπησζε: 

ΜΠ 

Πεξίπησζε ειέγρνπ: 

ΜΜ 

α/α Κιίκαθεο  Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

1. Γξάκκαηα κηθξά 24/24 24/24 24/24 24/24 

2. Γξάκκαηα κεγάια 24/24 24/24 24/24 24/24 

3. Γίςεθα ζχκθσλα 7/7 7/7 7/7 7/7 

4. Γίςεθα θσλήεληα 4/4 4/4 4/4 4/4 

5. Λέμεηο  87/100 88/100 97/100 95/100 

 

 θείκελα     

α/α Κιίκαθεο  Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

1. Απνθσδηθνπνίεζε 

ιέμεσλ (αθξίβεηα) 

Α. 21/22 

Β. 155/165 

Γ. 185/194 

Α. 22/22 

Β.155/165 

Γ.179/194 

Α. 22/22 

Β. 162/165 

Γ. 191/194 

Α. 22/22 

Β. 160/165 

Γ. 192/194 

2. Καηαλφεζε Α. 4/4 

Β. 5/6 

Γ. 3/5 

Α. 3/4 

Β. 6/6 

Γ. 5/5 

Α. 4/4 

Β. 6/6 

Γ. 5/5 

Α. 4/4 

Β.6/6 

Γ. 5/5 

 

 Φσλνινγηθή επίγλσζε     

α/α Κιίκαθεο  Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σειηθφο 

βαζκφο 

1. Αλάιπζε  7/10 ιέμεηο 9/10 10/10 10/10 

2. χλζεζε  0/10 10/10 7/10 9/10 

3. Απαινηθή  0/10 10/10 7/10 7/10 

4. Αληηθαηάζηαζε  0/10 10/10 5/10 8/10 

 

ην ηειεπηαίν καο δεπγάξη ην παηδί κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδεη κεγάιε 

βειηίσζε θαζψο ε γεληθφηεξε εηθφλα ηνπ παηδηνχ απνδεηθλχεη φηη κε επηπιένλ 

δηδαζθαιία θαη βνήζεηα δε ζα παξνπζίαδε θαλέλα πξφβιεκα. Ζ εμάζθεζε ζηε 

θσλνινγηθή επίγλσζε βνήζεζε ην παηδί θαη ε επίδνζή ηνπ δε δηαθέξεη απφ ην παηδί 

ρσξίο καζεζηαθέο θαη πνιιέο θνξέο είλαη θαη θαιχηεξε. 
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2.3  Σειηθή Σππηθή Αμηνιόγεζε 

ηε ηειηθή ηππηθή αμηνιφγεζε, πνπ έγηλε ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, βιέπνπκε 

ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ έπεηηα απφ ηελ παξέκβαζε πνπ είραλ δερηεί ηα 

παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Πίλαθαο 9: Απνηειέζκαηα ηειηθήο ηππηθήο αμηνιόγεζεο Εεσγαριού 1. 

Πεηξακαηηθή πεξίπησζε : ΓΛ  Πεξίπησζε Διέγρνπ: 

ΓΜ 

α/α Κιίκαθεο  Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σππηθφο 

βαζκφο 

 Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σππηθφο 

βαζκφο 

1. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΤΛΛΑΒΧΝ 

(24) 

24 13  24 13 

2. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΦΔΤΓΟΛΔΞΔΧΝ 

(24) 

22 10  24 14 

3. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

ΚΑΗ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΔΗΚΟΝΧΝ (16) 

14 7  16 13 

4. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΚΑΗ 

ΤΜΠΛΖΡΧΖ 

ΔΛΛΗΠΧΝ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

(16) 

15 11  16 14 

5. ΚΑΣΑΣΜΖΖ 

ΦΔΤΓΟΛΔΞΔΧΝ 

Δ ΦΧΝΖΜΑΣΑ 

(24) 

22 12  24 14 

6. ΑΠΑΛΟΗΦΖ 

ΦΧΝΖΜΑΣΧΝ 

(24) 

23 11  24 14 

 

ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξψηνπ δεπγαξηνχ παξαηεξνχκε βειηίσζε ηνπ παηδηνχ 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ρσξίο φκσο λα θηάλεη ην άξηζηα παξά κφλν ζηελ 

αλάγλσζε ζπιιαβψλ, αληίζεηά ζην παηδί απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ φιεο νη 

ππνθαηεγνξίεο είλαη ζην κέγηζην.  
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Πίλαθαο 10: Απνηειέζκαηα ηειηθήο ηππηθήο αμηνιόγεζεο Εεσγαριού 2. 

Πεηξακαηηθή πεξίπησζε: ΓΓ  Πεξίπησζε ειέγρνπ: 

ΛΓ 

α/α Κιίκαθεο  Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σππηθφο 

βαζκφο 

 Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σππηθφο 

βαζκφο 

1. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΤΛΛΑΒΧΝ 

(24) 

22 7  21 6 

2. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΦΔΤΓΟΛΔΞΔΧΝ 

(24) 

22 10  21 9 

3. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

ΚΑΗ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΔΗΚΟΝΧΝ (16) 

16 13  16 13 

4. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΚΑΗ 

ΤΜΠΛΖΡΧΖ 

ΔΛΛΗΠΧΝ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

(16) 

16 14  16 14 

5. ΚΑΣΑΣΜΖΖ 

ΦΔΤΓΟΛΔΞΔΧΝ 

Δ ΦΧΝΖΜΑΣΑ 

(24) 

23 14  24 14 

6. ΑΠΑΛΟΗΦΖ 

ΦΧΝΖΜΑΣΧΝ 

(24) 

24 14  23 11 

 

ε απηφ ην δεπγάξη ην παηδί κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζίαζε βειηίσζε, ελψ ην 

παηδί ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ παξνπζίαζε θακία ηδηαίηεξε αιιαγή ζηε 

ζπλνιηθή ηνπ εηθφλα. 
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Πίλαθαο 11: Απνηειέζκαηα ηειηθήο ηππηθήο αμηνιόγεζεο Εεσγαριού 3. 

Πεηξακαηηθή πεξίπησζε: ΓΝ  Πεξίπησζε ειέγρνπ: 

ΚΑ 

α/α Κιίκαθεο  Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σππηθφο 

βαζκφο 

 Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σππηθφο 

βαζκφο 

1. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΤΛΛΑΒΧΝ 

(24) 

23 9  24 13 

2. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΦΔΤΓΟΛΔΞΔΧΝ 

(24) 

24 14  23 12 

3. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

ΚΑΗ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΔΗΚΟΝΧΝ (16) 

14 7  15 10 

4. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΚΑΗ 

ΤΜΠΛΖΡΧΖ 

ΔΛΛΗΠΧΝ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

(16) 

16 14  16 14 

5. ΚΑΣΑΣΜΖΖ 

ΦΔΤΓΟΛΔΞΔΧΝ 

Δ ΦΧΝΖΜΑΣΑ 

(24) 

21 11  24 14 

6. ΑΠΑΛΟΗΦΖ 

ΦΧΝΖΜΑΣΧΝ 

(24) 

21 8  23 11 

 

Ζ εηθφλα ηνπ παηδηνχ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο  έρεη βειηησζεί ζε ζρέζε κε ηελ 

αξρηθή αμηνιφγεζε, φκσο θαη πάιη δε θηάλεη απηέο ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ, θαζψο 

εδψ κηιάκε γηα νξηαθή λνεκνζχλε θαη δεμηφηεηεο πνπ μεπεξλνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

παηδηνχ. 
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Πίλαθαο 12: Απνηειέζκαηα ηειηθήο ηππηθήο αμηνιόγεζεο Εεσγαριού 4. 

Πεηξακαηηθή πεξίπησζε: ΜΠ  Πεξίπησζε ειέγρνπ: 

ΜΜ 

α/α Κιίκαθεο  Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σππηθφο 

βαζκφο 

 Αξρηθφο 

βαζκφο 

Σππηθφο 

βαζκφο 

1. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΤΛΛΑΒΧΝ 

(24) 

24 13  24 13 

2. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΦΔΤΓΟΛΔΞΔΧΝ 

(24) 

23 12  23 12 

3. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

ΚΑΗ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΔΗΚΟΝΧΝ (16) 

16 13  16 13 

4. ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΚΑΗ 

ΤΜΠΛΖΡΧΖ 

ΔΛΛΗΠΧΝ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

(16) 

16 14  16 14 

5. ΚΑΣΑΣΜΖΖ 

ΦΔΤΓΟΛΔΞΔΧΝ  

Δ ΦΧΝΖΜΑΣΑ 

(24) 

23 13  22 12 

6. ΑΠΑΛΟΗΦΖ 

ΦΧΝΖΜΑΣΧΝ 

(24) 

24 14  24 14 

 

Δπεηδή νη δπζθνιίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ, πνπ αλήθεη ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα 

δελ νθείινληαη ζε νξγαληθά αίηηα αιιά νη αηηίεο είλαη θαζαξά πεξηβαιινληηθέο ε 

πξφνδνο ηνπ είλαη πάξα πνιχ κεγάιε θαη απνδεηθλχεη φηη απιά κε ιίγν πεξηζζφηεξε 

βνήζεηα ην παηδί δε ζα είρε θαλέλα πξφβιεκα. Δίλαη ζέκα δηδαζθαιίαο θαη 

νξγάλσζεο ηνπ παηδηνχ ψζηε λα έρεη ηηο ίδηεο επηδφζεηο  κε ηα ππφινηπα παηδηά ηεο 

ηάμεο.  
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3. πδήηεζε  

Ζ κειέηε απηή είλαη κηα πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο θαη δηδαζθαιίαο ελφο 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ καζεηψλ, πνπ ζηφρνο ηεο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε 

ηεο απνθσδηθνπνίεζεο, ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο, ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηεο 

θαηαλφεζεο, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία παξαδεηγκάησλ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. Έγηλε 

πξνζπάζεηα λα αληρλεπζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη κηα παξέκβαζε ζηελ 

αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη πνηα ηα νθέιε ηεο 

εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο.  

   Τπάξρνπλ αξθεηέο απαηηήζεηο ζηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα, θαζψο ηα παηδηά 

πξνρσξνχλ ζε κεγαιχηεξε ηάμε, εηδηθά ζηελ επρέξεηα θαη ζην ιεμηιφγην  ηδηαίηεξα 

ζην δεχηεξν απαηηείηαη ε αλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ φπσο ε θσλνινγηθή 

επίγλσζε θαη ε γλψζε ηεο γξαθνθσλεκηθήο αληηζηνηρίαο, πνπ είλαη δείθηεο γηα 

δεμηφηεηεο πνπ ζα αλαπηχμεη αξγφηεξα ην παηδί (NRP, 2000). Οη θαζπζηεξήζεηο ζηε 

θσλνινγηθή επίγλσζε, πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο κε δπζθνιίεο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ αξγφηεξα δπζθνιίεο ζε πην πνιχπινθεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο πάλσ 

ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε (Harris, 2010). Ο  Cunningham (1990) βξήθε φηη 

φηαλ ηα παηδηά ηεο Πξψηεο ηάμεο δηδάζθνληαη θσλνινγηθή επίγλσζε ζε ζπλδπαζκφ 

κε ζαθή δηδαζθαιία πνπ δίλεη έκθαζε ζηηο αιιεινζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηε 

θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο, κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ 

ηε δεμηφηεηα ζηελ ίδηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο αλάγλσζεο, απφ φηη ηα παηδηά πνπ 

δηδάζθνληαη δξαζηεξηφηεηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο απνκνλσκέλεο απφ ηελ 

επηπιένλ πξνζέγγηζε.   

     Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ηα παηδηά, πνπ δέρνληαη εμαηνκηθεπκέλν 

πξφγξακκα, παξνπζηάδνπλ βειηίσζε, αλ απηφ ην πξφγξακκα, είλαη ζηνρεπκέλν θαη 

ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Οη καζεηέο παξνπζίαζαλ θαιχηεξε επίδνζε, αλ θαη 

απηή δηαθέξεη απφ παηδί ζε παηδί, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ην κέγεζνο ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδεη ην θαζέλα. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα παηδηά αλαγλσξίδνπλ ηα 

γξάκκαηα θαη παξνπζηάδνπλ θαιχηεξε εηθφλα ζηηο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, 

ζπλερίδνπλ λα έρνπλ φκσο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε, φρη ζε επίπεδν κηθξήο 

πξφηαζεο ή κηθξνχ θεηκέλνπ, αιιά ζε κεγάια θείκελα φπνπ ην πιήζνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ δηνγθψλεηαη θαη δελ κπνξεί ε κλήκε λα ζπγθξαηήζεη παξά έλα βαζηθφ 

ειάρηζην αξηζκφ πιεξνθνξηψλ. 
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  ην επίπεδν ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο, ελψ αξρηθά νη καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο απέηπραλ λα νινθιεξψζνπλ ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

(ζχλζεζε – αλάιπζε – αληηθαηάζηαζε – απαινηθή), ζηελ επαλαμηνιφγεζε, φρη κφλν 

δελ εγθαηέιεηςαλ ηελ πξνζπάζεηα αιιά ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζην ίδην επίπεδν κε ηα 

παηδηά ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ εμνηθείσζή ηνπο κε δξαζηεξηφηεηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο ηνπο έδσζε ηε δπλαηφηεηα πξψηα λα θαηαλννχλ ηέηνηνπ 

είδνπο αζθήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα λα παξνπζηάδνπλ επηδφζεηο πξνο φθειφο ηνπο.  

   Τπάξρνπλ ηξεηο απφςεηο πάλσ ζηε ζρέζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη ηεο 

αλάγλσζεο. Ζ πξψηε άπνςε ζεσξεί φηη ε θσλνινγηθή επίγλσζε αθνξά δεμηφηεηεο 

πνπ αλαπηχζζνληαη πξηλ ηελ θαηάθηεζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο αλάγλσζεο θαη φηη έρεη 

αηηηψδε ζρέζε κε ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα (Fox & Routh, 1984). Ζ δεχηεξε 

άπνςε  ζεσξεί φηη ε θσλνινγηθή επίγλσζε αλαπηχζζεηαη απφ ηελ αλάγλσζε θαη 

είλαη πξντφλ ηεο (Ehri, 1983) θαη ε ηξίηε άπνςε ππνζηεξίδεη φηη νη δχν δεμηφηεηεο 

θσλνινγηθή επίγλσζε θαη αλάγλσζε αλαπηχζζνληαη παξάιιεια θαη ηηο ελψλεη κηα 

ακθίδξνκε ζρέζε (Morais, Cary, Alegria & Bertelson, 1979· Strickland & Cullinan, 

1990· Παληειηάδνπ, 2011). χκθσλα κε απηή ηελ ηξίηε αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε 

θαηαλννχκε, φηη βειηηψλνληαο ηε θσλνινγηθή επίγλσζε παξνπζηάδεηαη βειηίσζε θαη 

ζηελ αλάγλσζε, θάηη πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζήο καο. 

   ην επίπεδν ιέμεο παξνπζηάδεηαη κηα επρέξεηα ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, φκσο δελ 

πξέπεη λα κείλνπκε ζε απηφ ην ζεκείν, αιιά ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζε επίπεδν 

θεηκέλνπ φπνπ απαηηνχληαη πην ζχλζεηεο δεμηφηεηεο, φπσο ν ξπζκφο θαη ε πξνζσδία. 

εκαληηθή είλαη θαη ε παξαγσγή κηθξψλ πξνηάζεσλ πνπ εκπεξηέρνπλ ηηο ιέμεηο πνπ 

δηδάζθνληαλ θαη βνήζεζαλ ηα παηδηά λα θηηάμνπλ ηα ίδηα δηθά ηνπο παξαδείγκαηα 

πνπ λα ελζσκαηψλνπλ ηηο ιέμεηο. Ζ επαλαιακβαλφκελε αλάγλσζε κπνξεί λα είλαη 

βαξεηή γηα ηα παηδηά, αιιά φηαλ γίλεηαη αλαηξνθνδνηνχκελε κε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ, 

απνηειεί κηα απφ ηηο πην πεηπρεκέλεο επεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνθσδηθνπνίεζεο, ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο επρέξεηαο (NRP, 2000). 

   Χο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλάγλσζεο, μεθηλάκε απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαζψο έρεη αηηηψδε ζρέζε κε ηελ αλάγλσζε θαη είλαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε  γηα ηε ζσζηή εθκάζεζή ηεο (Πφξπνδαο, 

2002· Παιαηνζφδσξνπ, 2004· Villagran et al., 2010· Κνθθηλάθε, 2014). Ζ έιιεηςε 

ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο απνηειεί ηελ θχξηα αηηία ησλ αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ 
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θαη γεληθφηεξα ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (Prior, 1996· Παληειηάδνπ, 

2000· Παληειηάδνπ, 2004), επνκέλσο ε ζσζηή αμηνιφγεζή ηεο, κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε νξζά ζπκπεξάζκαηα γηα ην είδνο ηεο παξέκβαζεο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο γίλεηαη ζε ηξία επίπεδα: ζε επίπεδν 

γξακκάησλ, ζπιιαβψλ θαη ιέμεσλ.  Ξεθηλάκε απφ ηα δηδαγκέλα πεδά θαη θεθαιαία 

γξάκκαηα θαη πξνρσξάκε ζε ζπιιαβέο κε βαζκφ δπζθνιίαο (Φ – κα, Φ – ηεο, 

Φ – ζην, Φ – ζηηο), ζηηο ιέμεηο (κνλνζχιιαβεο, δηζχιιαβεο, ηξηζχιιαβεο, 

ηεηξαζχιιαβεο θαη πνιπζχιιαβεο)  θαη ζηηο ςεπδνιέμεηο  (κνλνζχιιαβεο, 

δηζχιιαβεο, ηξηζχιιαβεο, ηεηξαζχιιαβεο θαη πνιπζχιιαβεο) (Κνθθηλάθε, 2014). 

Σφζν ηα ηππηθά φζν θαη ηα άηππα ηεζη αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάιπςαλ 

φια ηα επίπεδα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη καο έδσζαλ ζηνηρεία γηα 

ην πφζν απνηειεζκαηηθή κπνξεί λα είλαη κηα αμηνιφγεζε θαη πψο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κειινληηθά. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο, ηεο ηθαλφηεηαο δειαδή ηνπ παηδηνχ λα θαηαλνεί 

ό,ηη δηαβάδεη, λα κπνξεί λα πξνζιακβάλεη, λα επεμεξγάδεηαη, λα ζπγθξαηεί θαη λα 

αμηνπνηεί ην ζεκαζηνινγηθό πεξηερόκελν όζσλ δηαβάδεη (Κνθθηλάθε, 2014) απνηειεί 

θαηά ηε γλψκε καο ην πην δχζθνιν κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο αλάγλσζεο, γηαηί ε 

θαηαλφεζε θξίλεηαη θαη ζε επίπεδν ιέμεο θαη ζε επίπεδν θεηκέλνπ θαη πεξηιακβάλεη 

θαη δεπηεξεχνληα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ επεμεξγάδεηαη ν καζεηήο. Ζ ηππηθή 

θπξίσο θαη ε άηππε αμηνιφγεζε δεπηεξεπφλησο καο έδσζαλ κηα εηθφλα γηα ηελ 

ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ παηδηψλ θαη γηα ην πψο κπνξνχκε λα εληζρχζνπκε ηελ 

ηθαλφηεηα απηή. 

Αλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηά καο κε ην αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηεο  (1985), ζηε 

ινγνγξαθηθή θάζε φπνπ νη ιέμεηο αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηελ νπηηθή ηνπο εηθφλα, 

ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ κπνξνχλ αθφκα λα αλαγλσξίζνπλ νιηθά ηηο 

ιέμεηο. ηελ αιθαβεηηθή θάζε γίλεηαη ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε ηνπ 

κεραληζκνχ γηα λα κπνξεί ν κηθξφο αλαγλψζηεο λα θαιχςεη ηελ αδπλακία ηνπ λα 

απνκλεκνλεχζεη  νιηθά απεξηφξηζην αξηζκφ ιέμεσλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν άγλσζην 

πιηθφ. ηα παηδηά φκσο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο φπσο ε πεηξακαηηθή καο νκάδα, 

πνπ έρνπλ ρακειφ επίπεδν ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε ζε απηή ηε θάζε θάλνπλ ιάζε, 

πνπ ζπλήζσο είλαη παξαιείςεηο, αληηθαηαζηάζεηο θαη αληηζηξνθέο γξακκάησλ ή θαη 

ζπιιαβψλ. Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο φηη φζν πην ζχληνκα παξέκβεη θαλείο ζε απηή ηε 
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θάζε, ηφζν πην ζεηηθά απνηειέζκαηα ζα έρεη θαη κπνξεί λα απνηξέςεη ηε ζσξεία 

ιαζψλ. Άξα λα εληζρχζεη ηε ηειεπηαία θάζε πνπ είλαη ε νξζνγξαθηθή θαη ηα παηδηά 

κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ ιέμεηο ζπλδπάδνληαο ηα ζχλνια ησλ γξακκάησλ κε ηε 

πξνθνξά ηνπο (Παληειηάδνπ, 2011· Πνιπρξφλε, 2011). 

 Έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ απνθνκίδεη θαλείο, είλαη φηη κηα παξέκβαζε κπνξεί λα 

έρεη απνηειέζκαηα κε ειάρηζην θφζηνο, πιηθά θαη επηπιένλ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

Μπνξνχκε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κέζνδν θαη ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο 

κέζα ζηελ ίδηα ηελ ηάμε, ζε κηα δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. Οη καζεηέο πνπ 

θνηηνχλ ζε θαλνληθή ηάμε, κε αλχπαξθηεο πξνζαξκνγέο, αληίζεηα φηαλ παξέρεηαη 

εθπαίδεπζε ζε δηαθνξνπνηεκέλν πεξηβάιινλ φπνπ ππάξρεη εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε, 

ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ θαιχηεξε επίδνζε. Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα 

επηβεβαηψλνληαη φηαλ ε παξέκβαζε είλαη ζαθήο, εληαηηθή θαη ζηνρεπκέλε θαη 

βνεζνχλ ζηε γεληθή κάζεζε ησλ παηδηψλ (Harris, 2010). 

ηαλ ε δηδαζθαιία πξνζαξκφδεηαη ζε κηθξή νκάδα καζεηψλ, ε επηθνηλσλία θαη ε 

αιιειεπίδξαζε βνεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ φπσο ε θσλνινγηθή επίγλσζε, ε 

απνθσδηθνπνίεζε θαη ε αλάγλσζε ιέμεσλ. Ζ δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο έρεη 

απνδεηρηεί φηη έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα (Vaughn, Linan – Thompson, Hickman, 

2003) φηαλ γίλεηαη ζε κηθξέο νκάδεο. Γηα ηα παηδηά πνπ δπζθνιεχνληαη λα δηαβάζνπλ 

δε θηάλεη απιψο λα βειηηψζεηο ηηο ζπλζήθεο θαη ηε δηδαζθαιία κέζα ζηε γεληθή ηάμε, 

γηα λα επηηεπρζεί  ε επηζπκεηή επίδνζε (Matches et al., 2005), ρξεηάδεηαη λα δερηνχλ 

παξέκβαζε ζε κηθξφηεξε νκάδα (Foorman & Connor, 2011).  

 

3.1 Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

Ζ παξνχζα κειέηε έγηλε ζε κηα κηθξή νκάδα θαη κε έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ 

εζηηάδεη ζην ιεμηιφγην, ελψ ζα έπξεπε λα επεθηαζεί θαη ζε θείκελα θαηάιιεια γηα ην 

επίπεδν θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Δμεηάδεη θαη αμηνινγεί ηηο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θάηη πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ επίδνζή 

ηνπο, θαζψο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο έρνπλ ήδε δερζεί δηδαζθαιία θαη κέζα 

ζηε γεληθή ηάμε. Θα έπξεπε ινηπφλ λα ππήξρε ε δπλαηφηεηα γηα επέθηαζε ηεο 
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κειέηεο θαη γηα αμηνιφγεζε ηεο παξέκβαζεο ζε πην καθξφρξνλε δηάξθεηα θαη αθνχ 

έρνπλ δερηεί θαη επηπιένλ παξέκβαζε. 

   Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο θαη ην πεηξακαηηθφ ζρέδην κε φξνπο ΑΒΑ πνπ 

αθνινπζήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αζρνιείηαη κε ηελ παξαηήξεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο αηνκηθήο κνλάδαο, ελφο μερσξηζηνχ ππνθεηκέλνπ (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007). Γη ‗απηφ ην ιφγν ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ ζε φιν ην πιεζπζκφ ησλ καζεηψλ κε 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. 

   πσο ζε θάζε κειέηε πεξίπησζεο δελ κπνξνχκε λα παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο φηη 

νη εθζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κπνξνχλ λα εκπεξηέρνπλ ππνθεηκεληθφηεηα, 

πξνθαηάιεςε, ηκπξεζηνληζηηθέο, ηδηνζπγθξαζηαθέο απφςεηο θαη ειιείςεηο, σο πξνο 

ηελ αθξίβεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηεο κέηξεζεο απφ φηη ζηελ επηζθφπεζε θαη ην 

πείξακα (Cohen, Manion 1994). 

 

3.2 Πξνηάζεηο γηα πεξεηαίξσ έξεπλα 

Ζ παξέκβαζε ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί ζηηο επφκελεο ηάμεηο θαη λα γίλεη 

αμηνιφγεζε ζε θάζε ζηάδην, κε ηειηθφ ζθνπφ λα ειέγμνπκε ηελ αλαγλσζηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ζηελ η΄ ηάμε θαη λα δνχκε θαηά πφζν απηή ππνιείπεηαη ζε 

ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ καζεηψλ. 

 Μηα επηπιένλ πνξεία ζα ήηαλ λα ειέγμνπκε ηελ εξεπλεηηθή καο νκάδα θαη ζε άιινπ 

είδνπο παξεκβάζεηο. Θα κπνξνχζακε λα πξνρσξήζνπκε ζε παξέκβαζε πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζε θείκελα  θαη ζε ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ. Θα κπνξνχζε 

παξάιιεια λα δνπιεχεηαη ιεμηιφγην, ηερληθέο αλάιπζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη δηεμαγσγή 

δεπηεξεπφλησλ ελλνηψλ κέζα απφ κε εκθαλή ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ. 

   Θα ήηαλ επίζεο πνιχ ελδηαθέξνλ λα εξεπλήζνπκε πνηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη θαηά πφζν απηά είλαη 

απνηειεζκαηηθά. 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

«Αλ κπνξείο λα δηαβάζεηο απηό πνπ κόιηο είδεο, ηόηε επραξίζηεζε ην δάζθαιν πνπ ζε 

έκαζε λα δηαβάδεηο». Δπραξίζηεζε ηνλ αγλφ, νλεηξνπφιν δάζθαιν πνπ θάζηζε πάλσ 

απφ ην θεθάιη ζνπ, πνπ δηφξζσζε ην ιάζνο, πνπ ζε έβαιε λα δηαβάζεηο μαλά θαη μαλά 

κε ππνκνλή θαη επηκνλή γξάκκαηα, ζπιιαβέο θαη ιέμεηο, πνπ ηξαγνχδεζε καδί ζνπ 

ηελ αιθαβήηα, πνπ είδεο ζηα κάηηα ηνπ ηε ραξά θάζε θνξά πνπ δηάβαδεο φιν θαη 

θαιχηεξα θαη πνπ ζνπ έιεγε κπξάβν, αθφκα θαη αλ δελ ην άμηδεο. Αιιά πάλσ απφ 

φια πεο επραξηζηψ ζε εθείλνλ ην δάζθαιν πνπ ζε έκαζε λα δηαβάδεηο ηνλ θφζκν θαη 

λα έρεηο αλνηρηφ ην κπαιφ ζνπ ζε θάζε ιέμε θαη κήλπκα πνπ ζε θάλνπλ θαιχηεξν 

άλζξσπν… 
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Παξάξηεκα Α 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 Μηθξά  

    α  ς  ε  π  λ  ξ  ζ  ν  ζ  θ  ε  η  β   σ  θ  γ μ δ π ι ρ κ η δ 

 Κεθαιαία  

  Β Χ  Ρ  Δ  Σ  Ξ   Π  Τ  Θ  Ο Λ  Η Μ  Α    Γ  Φ  Γ Ε  Ζ  Κ  Ν  Υ  Φ 

  Γίςεθα ζύκθσλα  

κπ, λη, γθ, γγ, ηζ, ηδ, ζη 

  Γίςεθα θσλήεληα  

αη, εη, νη, νπ 

 

ΛΔΞΔΗ 

γε  παππνχο  κάληξα  θξχβεη  ζθνηάδη  

θσο  Σάζνο  θιεηδί  βφιηα  ςπγείν  

παπί  είλαη  ζπφγγνο  δέζηε  θξχβνκαη  

πίηα  ιίκλε  θηεξά  παηάηα  αλνίγσ  

ηφπη  ζπαζί  βνπλφ  ζάιαζζα  νπξαλφο  

έια  ζθελή  θξχν  αρηλφο  κπαιφλη  

παλί  δξφκνο  Μάξηεο  πεπφλη  αγθάζη  

πάκε  μερλψ  πέθησ  θνξίηζη  αγγίδσ  

κακά  ςάρλσ  Μάεο  ζέαηξν  θιηηδάλη  

ηξέλν  παίδεη  έλαο  δηδάλην  κνπηδνχξα  

αχξην  βηβιίν  ζσζίβην  νδνληφβνπξηζα  θειαεδψ  
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ζπξηάξη  δηαβάδσ  πεξπαηάεη  ειεχζεξνο  βηβιηνζήθε  

καδεχσ  ρνξεχσ  θαηλνχξηνο  επραξηζηψ  βηβιηνζεθάξηνο  

κπανχιν  Γεπηέξα  νηθφπεδν  ηαπηφηεηα  γατηαλάθη  

θαΐθη  Κπξηαθή  πνιπθαηνηθία  ηαρπδξνκείν  παληνκίκα  

λπρηψλεη  χθαζκα  ηππφθακπνο  πεξηπέηεηα  πεηξνθάξαβν  

άλνημε  παπαγάινο  δσγξαθίδσ  θσηνγξαθία  παπνπηζσκέλνο  

θνηζχθη  ρειηδφλη  ρηνλάλζξσπνο  επάγγεικα  θαξδνχια 

ζθπξίδσ  ζαιηγθάξη  θαηζαξφια  ρειηδφλη  Φεβξνπάξηνο  

Απξίιεο  ηζηνξία  παπνχηζη  πξνζερηηθά  Καξαγθηφδεο  

 

ΚΔΗΜΔΝΑ 

 

1. Αληίν ζάιαζζα 

 

- Άξε, Μαξίλα! Διάηε! 

- Αα, κακά, έια! 

Έλαο αρηλφο! 

Θα πάξσ άκκν απφ ηελ παξαιία. 

- Αληίν, ζάιαζζα. 

 

Εξσηήζεηο  

1. Πνηα είλαη ηα παηδηά πνπ θσλάδεη ε κακά; 

2. Πνχ έρνπλ πάεη ηα παηδηά; 

3. Ση βξήθαλ ζηελ παξαιία; 

4.  Γηαηί ιέλε «αληίν ζάιαζζα»; 

 

2. Η κπνπξνύ 

   Σα παηδηά βξήθαλ ηνλ Μνιχβην. Κη απηφο είρε βξεη ηνλ ζεζαπξφ πνπ θξπβφηαλ ζηε 

ζπειηά. Δίρε ζηαζεί κπξνζηά ζε έλα κεγάιν θνρχιη θαη ην γάβγηδε. Ήηαλ κηα 

κπνπξνχ. ηα παιηά ρξφληα νη λαπηηθνί θπζνχζαλ κέζα ζε ηέηνηα θνρχιηα. Έβγαηλε 

έλαο δπλαηφο ήρνο. Έηζη εηδνπνηνχζαλ φηη έθηαλαλ ζηε ζηεξηά.  
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   Με κηα κπνπξνχ ζθχξηδε θαη ν Σξίησλαο, είπε ε Μαξίλα. Έλαο αξραίνο ειιεληθφο 

κχζνο έιεγε φηη ν Σξίησλαο δνχζε ζηε ζάιαζζα. Απηφο είρε ζψκα αλζξψπνπ θαη 

νπξά ςαξηνχ, φπσο νη γνξγφλεο. Ήηαλ γηνο ηνπ Πνζεηδψλα, ηνπ Θενχ ηεο ζάιαζζαο. 

ηαλ ν Σξίησλαο ζχκσλε, ζήθσλε ηξηθπκία. Οη λαπηηθνί έρπλαλ θξαζί ζηε ζάιαζζα, 

γηα λα ηνλ θαινπηάζνπλ θαη λα έρνπλ θαιφ ηαμίδη. 

   Αο παίμνπκε ηνπο πεηξαηέο. Απηνί νπσζδήπνηε ζα είραλ κπνπξνχ, θψλαμε ε 

Ησάλλα. 

   Πάκε ζηελ αθξνγηαιηά λα θπζήμνπκε κε ηελ κπνπξνχ. Ίζσο θάπνηνο καο αθνχζεη 

θαη απαληήζεη, είπε ν ακπέξ. 

   Αλ βάινπκε ην θνρχιη ζην απηί καο, κπνξνχκε λα αθνχζνπκε ην ηξαγνχδη ηεο 

ζάιαζζαο, είπε ε Αγγειηθή. 

   Καη λα νλεηξεπηνχκε ζαιαζζηλά ηαμίδηα, ζπκπιήξσζε ν Άξεο. 

Εξσηήζεηο  

1. Πνηνλ βξήθαλ ηα παηδηά θαη πνπ ηνπο νδήγεζε; 

2. Ση είλαη ε κπνπξνχ θαη γηαηί ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ; 

3. Ση ήηαλ ν Σξίησλαο θαη ηη έθαλε; 

4. Πνηα παηδηά ήηαλ ζηελ παξαιία;  

5. Ση πξφηεηλε ε Ησάλλα λα θάλνπλ; 

6. Ση είπε ε Αγγειηθή; 

 

3. Η εξελάηα γηα ην Καληαδνρώξη 

   Ζ εξελάηα έρεη έλα θξπθφ φλεηξν. Πψο ζα ήζειε λα γίλεη έλα κνπζηθφ ζρνιείν θαη 

ζην δηθφ ηεο ρσξηφ! Να, θάηη ζαλ σδείν! 

   Γε δίζηαζε, ινηπφλ, λα ρηππήζεη πξσί πξσί ηελ πφξηα ηνπ δεκαξρείνπ. 

- Καιεκέξα ζαο, θχξηε Πξνεδξάθε, είπε κε φιε ηεο ηελ επγέλεηα ε εξελάηα. 

- Πνηνο θαιφο άλεκνο ζε θέξλεη ηφζν λσξίο ζην γξαθείν κνπ; 

- Ζ αγάπε κνπ γηα ηε κνπζηθή. Βξήθα ην ζάξξνο θαη ήξζα ζε ζαο, γηαηί φιε 

λχρηα δελ έθιεηζα κάηη. 

- νβαξέςνπ εξελάηα! Ση πξνζπαζείο λα κνπ πεηο; 

- πσο ζαο είπα, φιε ηε λχρηα ζπιινγηδφκνπλα… Πψο είλαη δπλαηφλ έλα 

ρσξηφ ζαλ ην δηθφ καο, κε ηέηνηα ηζηνξία, λα έρεη μεράζεη ηε κνπζηθή; Μήπσο 

ήξζε ε ζηηγκή λα ηεο ραξίζνπκε έλα ζπίηη; 

- Μνπζηθή; Ηζηνξία; πίηη; Ση είλαη φια απηά πνπ κνπ αξαδηάδεηο! Δδψ εγψ 

θαίγνκαη ζηε δνπιεηά θαη εζχ κνπ κηιάο γηα άιιεο επνρέο… γηα πεξαζκέλα 

κεγαιεία. αλ ηφηε πνπ παίξλακε ην καληνιίλν θαη θάλακε θαληάδεο… αρ… 

άιιεο επνρέο! 
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- Ώζηε γηα ζαο ε κνπζηθή είλαη πεξαζκέλν κεγαιείν… ε κνπζηθή πνπ 

νκνξθαίλεη ηε δσή καο, εθείλε πνπ θάπνηε ράξηδε ην γέιην ζηα πξφζσπά 

καο… γηα ζαο είλαη έλα ηίπνηα! 

Εξσηήζεηο  

1. Πνην ήηαλ ην φλεηξν ηεο εξελάηαο; 

2. ε πνηνλ πήγε ε ζεξελάηα λα κηιήζεη; 

3. Ση ηνπ δήηεζε; 

4. Ση ηεο απάληεζε ν θχξηνο Πξνεδξάθεο; 

5. Ση είπε ζην ηέινο ε εξελάηα γηα ηε κνπζηθή; 

 

ΑΣΤΠΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

1. ΦΩΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΓΝΩΖ 

 

 Αλάιπζε 

Φώλεκα  

πσο  π – σ – ο  

ιεο  ι – ε – ο  

γάια  

θσλή  

παηάσ  

ζηακαηψ  

πάληνηε  

γνξγά  

βιέπσ  

ζηξαηφο  

ληξνπή  

ζκαξάγδη  

 

 ύλζεζε 

θ – σ – ο  θσο  

π- α –π -ί  παπί 

ι – χ – θ – ν – ο  

θ – φ –ξ – ε – κ – α  

ή – ζ – ε – ι – α  

ε – ι – έ – θ – α – λη – α - ο  

ά – γγ – ε – ι – ν - ο  
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ηδ – ί – ηδ – η – θ – α – ο  

η – ξ  – έ – μ – η – κ – ν  

 κπ – α – ι – φ – λ – η  

έ – μ – π – π – λ  – ν – ο  

β – νπ – ξ – ηζ – ί – δ –σ  

 

 

 Απαινηθή 

λεκα  
δέξκα  - ξ = δέκα (ελδηάκεζν)  

αρλφο – λ = αρφο  

απιψλσ  -  π = αιψλσ  

άικα – ι =  

θάθηνο – η =  

 ιηγλφο – γ =  

 ζάκλνο – κ =  

ιπρλάξη – ρ  =  

λεαξφ – α = λεξφ  

φπιν – π =  

φξζην  - ζ =  

θνχξζα  - ζ =  

έιεγρα – ρ =  

 Αληηθαηάζηαζε  

κπφξα – ( ξ – η ) = κπφηα  (ελδηάκεζν)  

θαιφο – (ι – θ ) = θαθφο  

ζέζε – ( ζ – ι ) =  ζέιεη 

βάθσ – (θ – δ ) = βάδσ  

γέξνο – (ξ – λ ) = γέλνο  

δέκα – (κ – θ ) = δέθα  

δήκνο  - ( κ – ι ) = Γήινο  

κίζνο – (ζ – κ) = κίκνο 

θηιφ – (ι – π) = θήπν  

θξχβσ – ( β – λ ) = θξίλσ  

επνρή – ( π – ζ) = εζνρή  

θαιάκη – (κ – ζ) = θαιάζη  

εμσηεξηθφο – (μ – ζ ) = εζσηεξηθφο  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

ΤΛΙΚΟ ΠΑΡΔΜΒΑΗ 

1. ΛΔΞΔΙ 

αλ αλνίγσ αγθαιηάδσ 

σο γξήγνξα θαηαιαβαίλσ 

γε εχθνινο απφγεπκα 

πξηλ παηξίδα αξξσζηαίλσ 

κέλσ πξνζπαζψ γπκλαζηηθή 

βαξχ ηξαπέδη θνπβεληηάδσ 

θφζκνο ρνξηάξη ηξαπεδαξία 

κνηάδσ φκνξθνο ζηξνγγπιεχσ 

ρισξφο αξρίδσ ηειεηψλσ 

ηξχπα έξρνκαη ζπλάληεζα 

αξρή δνπιεχσ εηζηηήξην 

θάκπνο μάδεξθνο πεξπάηεκα 

θιεηζηφο ήζπρνο εξγαιείν 

ζθχβσ ειαθξχο ειεθηξηζκφο 

είδα θιεηδψλσ ηξηγσληθφο 

γσληά βηβιίν θξενπσιείν 

κεηξψ θεξδίδσ ηεηξαγσληθφο 

λσξίο ηξάβεμα ηαρπδξνκείν 

ρσξηφ θαθεηδήο μελνδνρείν 

θξχν ζηξαηηψηεο εξγάηξηα 

ςάρλσ δηάδξνκνο θειάεδεκα 

βιέπσ ςεχηηθνο παηδφηνπνο 

θνχξλνο γηνξηάδσ θσηνγξαθία 

πξψηνο δηάιεηκκα πνξηνθαιάδα 

δξφκνη θνιπκπψ δηςαζκέλνο 

θιείλσ ζεξηζκφο αγξνθχιαθαο 

ζπξψρλσ πνίεκα μεθνπξάδνκαη 

πηθξφο παηξίδα αδπλαηνχηζηθνο 

θχθινο ππάξρεη θηλεκαηνγξάθνο 

πινίν θαξθψλσ Καξαγθηφδεο  

 

 

2. ΦΔΤΓΟΛΔΞΔΙ 

θπλ αθνίισ αγθεζηάδσ 

ειψ γξήδνλα θαιαγαβαίλσ 

γεξφο εχκνιαο απφδεπλα 

θινίν καηξίδη αξξαζηείλσ 

ζξηλ πξηζπαρψ γεκλαζηεθή 

βέλσ ηξνθέδη θνπιεληηάμσ 

ραξχ βνξηάξα ηξηπεηαξία 

γφζκνο ίκνξθεο ζηξαγγπδεχσ 



142 
 

κηάθσ εξράδσ ηειαηάλσ 

ρισλφο χξρεκαη ζπθάληνζα 

ηξχζα γνπκεχσ εηζηκέξην 

αξρά κάδεξρνο πεξθάηνκα 

θάηδνο άζπρσο εξγαηιίε 

θιεηηζφο πιεθξφο εινθηξαζκφο 

ζθχδσ θιαηδάλσ ηξεγαληθφο 

αίδα βαγιίν θξηαπσιείν 

γσπηά θαξζίδσ ηεηξεγσλεθφο 

παηηξψ ηξέβεδα ηπραδξνκείν 

λσςίο θπιεηδήο μελαδαρείν 

ρσιηφ ζηξεηηψηνο εξγέηξην 

θηχν δηάδξπκαο θαιάεδπκα 

βάρλσ ςεχηαινο παηδέηαπνο 

θιέπσ γηαξηέδσ θαηαγξαθία 

γνχξηνο δηέινηκκα πνξηαβαιάδα 

ηξψλνο θαιεκπψ δηθαζκέλαο 

ρξφκεη ζπξαζκφο αγξερχιαθαο 

θιείδσ πνίελε μπθνηξάδνκαη 

ζπξάρλσ ζπηξίδα αδελαινχηζηθνο 

ιηθξφο πβάξρνη θηλεκαηαγξίθνο 

Θξέπσ  θεξδψλσ παξαγθηφμεο  

 

 

 

3. ΚΔΙΜΔΝΑ 

 

1. Πξνηάζεηο 

 

Ζ Πφπε έρεη έλα ηφπη θαη έλα παπί. Να ν Σάζνο θαη ε Κηθή. 

 Δκέλα κε ιέλε ίκν θαη εζέλα ζε ιέλε Σάζν. 

 

Εξσηήζεηο 

 Ση είρε ε Πφπε;  

 Πνηα νλφκαηα αθνχο ζηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο; 

 

2. Η αιεπνύ θαη ηα ζηαθύιηα 

Μηα αιεπνχ, ιηγσκέλε απφ ηελ πείλα, φπσο πέξαζε θάησ απφ κηα θιεκαηαξηά 

θαη ηελ είδε θνξησκέλε σξαία ζηαθχιηα, ράξεθε πνιχ θαη πξνζπάζεζε λα ηα 

θηάζεη. Μα ήηαλ πνιχ ςειά. Πήδεζε, μαλαπήδεζε. Υακέλνο πήγε ν θφπνο 

ηεο. ην ηέινο απειπίζηεθε, θη έθπγε κνπξκνπξίδνληαο: ‗Γε βαξηέζαη, 

αγνπξίδεο είλαη!‘ 

Όζα δε θηάλεη ε αιεπνύ ηα θάλεη θξεκαζηάξηα. (Αίζσπνο) 
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Εξσηήζεηο  

 Γηα πνην δψν κηιά ν κχζνο; 

 Ση ήζειε λα θάεη ε αιεπνχ; 

 Ση πξνζπάζεζε λα θάλεη; 

 ην ηέινο ηη έθαλε; 

 Ση καο καζαίλεη απηφο ν κχζνο; 

 

3. Μηα αζηεία ηζηνξία 

ε κηα παιηά επνρή πνπ δελ ππήξραλ απηνθίλεηα, φηαλ ήζειε θάπνηνο λα πάεη ζε έλα 

θνληηλφ κέξνο, ρξεζηκνπνηνχζε θάπνην δψν, θαη ζπλήζσο έλα γατδνπξάθν. Έηζη, έλαο 

λνίθηαζε  έλα γατδνπξάθν απφ ην γείηνλά ηνπ. 

   Ο γείηνλαο ηνπ φκσο ήζειε λα πάεη θη απηφο, γηαηί δελ ήζειε λ‘ αθήζεη κφλν ηνπ ην 

γατδνπξάθν ηνπ. Αθνχ ζπκθψλεζαλ γηα ηε πιεξσκή, μεθίλεζαλ. Μεηά απφ κηα ψξα 

δξφκν, θη ελψ ν ήιηνο έθαηγε πνιχ, επεηδή ήηαλ θαηαθαιφθαηξν, ζηακάηεζαλ θάπνπ 

γηα λα μεθνπξαζηνχλ.  

   Δπεηδή δελ ππήξραλ δέληξα γηα ζθηά, ν άλζξσπνο πνπ είρε λνηθηάζεη ην γατδνπξάθν 

μάπισζε ζηε ζθηά ηνπ γηα λα κελ ηνλ ρηππάεη ν θαπηφο ήιηνο. Ο γείηνλαο ηνπ φκσο 

ζχκσζε πνιχ θαη ηνπ είπε: 

- Άθνπ, θίιε κνπ. νπ λνίθηαζα κφλν ην γατδνπξάθν θη φρη ηε ζθηά ηνπ. Ή ζα 

ζεθσζείο, λα θαζίζσ εγψ ζηε ζθηά ηνπ, ή ζα κνπ δψζεηο θαη άιια ρξήκαηα 

γηα ηε ζθηά ηνπ. 

   Ο άιινο παξαμελεχηεθε πνπ άθνπγε φηη έπξεπε λα πιεξψζεη γηα ηε ζθηά θαη άξρηζε 

λα δηακαξηχξεηαη. Έηζη, ζε ιίγν αγξίεςε ν θαβγάο θαη ήξζαλ ζηα ρέξηα. Σφηε ην 

ππνκνλεηηθφ δψν βξήθε ηελ επθαηξία λα ην ζθάζεη καθξηά, ζε θάπνην ιηβάδη, ελψ νη 

δπν εθείλνη άλζξσπνη αθφκα ηνλ ςάρλνπλ. 

(Α. Μεηαμά: Ζ ζεία Λέλα, Γηαζθεπή)   

Εξσηήζεηο  

 Γηαηί νη άλζξσπνη λνίθηαδαλ ηα γατδνπξάθηα; 

 Ση ζπκθψλεζαλ νη δχν γείηνλεο; 

 Γηαηί νη δχν γείηνλεο ζηακάηεζαλ λα μεθνπξαζηνχλ; 

 Γηαηί νη δχν γείηνλεο ηζαθψζεθαλ; 

 Ση έθαλε ν γάηδαξνο; 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

Λέμεηο γηα θσλνινγηθή επεμεξγαζία 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ιέμεηο απφ ην βηβιίν «Η Καηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αληηκεηώπηζεο ηεο Γπζιεμίαο» ηεο Γώξα Μαπξνκάηε. 

βάθσ δεμί θαθέ κάρε 

γίδα ζάβσ ιχξα ρήλα 

ξφδη ζήςε θχιν ςάζα 

πνηάκη ηαμίδη ρσλάθη ιάραλν 

ςαξάθη βάςηκν κάζεκα θηδάθη 

δάραξε μειψλσ θσλάδσ βαδίδσ 

βαζίιεκα γαξίθαιν παμηκάδη ηειεθσλψ 

μεζήθσκα παξαθαιψ θεθαιάξη θνβεξίδσ 

πνδήιαην παξακχζη ρειηδφλη ιεκνλάδα 

βγάδσ ξαβδί γδχλσ γιπθφ 

βδέιια βξέρσ βιέπσ γλψζε 

δξάζε ζξέθσ θιάκα ππθλφ 

θξέκα θηήκα κλήκε πιάθα 

πιέλσ πξάζν ιεπηφ ζθεπή 

ζπίηη ζθφλε ζπαζί ζηέγε 

ζθήθα ζρέζε ζβήλσ ζθπξί 

ζρήκα ηξέλν ηξίρα θζνξά 

θξάζε θηεξφ ρξήκα ρηίδσ 

βξαδηλφ γδχζηκν γλσξίδσ δξνζίδσ 

βιέθαξν γιπθάθη γξαβάηα ζιηβεξφ 

θιαξάθη θιίκαθα θπθιψλσ θξεβάηη 

θηχπεκα γπκλάδσ πιεγψλσ πξνζέρσ 

πξφβαην δαζθάια ζθπιάθη γέκηζκα 

ζπάζηκν ζηαθχιη ζηεθάλη ζηνκάρη 

ζθπξίδσ ζρνιηθφ ζβήζηκν παηξίδα 

ηξαπέδη ηξίγσλν θινγέξα θξφληκν 

θηεξσηφ βάθηηζε ρζεζηλφ ρξπζάθη 

ρηελίδσ λπρηψλσ ρηχπεκα ιηθλίδσ 

θαβγαδάθη δσγξαθηθή πνιπζξφλα θαξεθιάθη 

θπθιάκηλν θξηζαξάθη πιεξνθνξψ πξνπφλεζε 

πεξίπηεξν θαζάξηζκα ζηακάηεκα κνλαζηήξη 

ηξαπεδάθη ηξηγσληθφ θζηλφπσξν ρξσκαηίδσ 

βξίζθσ γλσζηφ θισζηή θξπθηφ 

πιερηφ ζπαζηφ ζηάρηε ζηεγλφ 

θξέζθν ρηηζηφ ρξσζηψ ηξηπιφ 

βάθηηζκα γάβγηζκα γιχθηζκα θαπληζηφ 

πξφβιεκα πξνζζέησ πξνζπαζψ ζθαιηζηφ 

ζηεγλψλσ ηξάβεγκα ρηέληζκα ζηφιηζκα 

βάξνο βπζφο γέξνο δάζνο 

ζπκφο ιάζνο ιφθνο πφλνο 

ζάθνο ηφλνο ςειφο ρνξφο 

γαιαλφο δίδπκνο δπκσηφο ζπξσξφο 

θαλαπέο θφθνξαο ληθεηήο παηέξαο 
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ππξεηφο ζίδεξνο ηνμφηεο θάθεινο 

θαθφηπρνο θαιχηεξνο παξάινγνο πεξήθαλνο 

θαλνληθφο ιππεκέλνο καζεηηθφο κνλαδηθφο 

ιάκπα κπάια κπνξψ ζφκπα 

κπαιφλη κπακπάθη θακπάλα κπαλάλα 

δφληη κέληα ληχλσ πέληε 

θάιαληα ληχζηκν καληαιάθη ζπλάληεζε 

ηζέπε θαηζίθα πεηζέηα ηζηγάξν 

θαηζαξίδα θαηζηθάθη θνηζηδάθη παηεξίηζα 

θεγγάξη γθακήια δαγθψλσ ζπγθίλεζε 

άγγεινο εγγφλη αγθάζη αγθψλαο 

ηδάθη ηδάκη ηδηηδίθη ηδαηδίθη 

 


