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Πεξίιεςε 

 

Η παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ 

πνπ ζπλζέηνπλ ην κεραληζκφ ηεο αλάγλσζεο, θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ θαηάθηεζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη 

θαηαλφεζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Η εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία-δπζιεμία πνπ 

ζπλαληάηαη ζε καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε θαηάιιειεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ζηξαηεγηθέο ηηο 

νπνίεο κπνξεί λα εθαξκφζεη κέζα ζηελ ηάμε. 
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Δηζαγσγή 

 

Έλα απαξαίηεην ζπζηαηηθφ θάζε επαγγεικαηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο 

ηεο θνηλσλίαο είλαη ε δπλαηφηεηα κάζεζεο θαη απφθηεζεο αθαδεκατθψλ γλψζεσλ 

απφ ηνπο πνιίηεο. Οη δπλαηφηεηεο απηέο εμαζθαιίδνληαη κέζσ ηεο αλάγλσζεο πνπ 

απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν ηξφπν κάζεζεο. Η αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ηεο αλάγλσζεο 

ζηελ θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή δσή ηνπ αλζξψπνπ αιιά 

θαη ε πνιππινθφηεηά ηεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ηνπ επηζηεκνληθνχ θφζκνπ ζηε ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη αλάιπζε ηεο  αλάγλσζεο σο 

γλσζηηθή ιεηηνπξγία (Πφξπνδαο, 2005).  

ηελ εθπαίδεπζε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ καζεηψλ αληηκεησπίδεη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε αθνχ απηή ζεσξείηαη σο 

θπξηφηεξνο ηξφπνο κάζεζεο. Αλαγλσξίδνληαο νη εθπαηδεπηηθνί ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

αλάγλσζεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζε φιεο ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ 

επηζηξαηεχνπλ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ κε ζθνπφ 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο . 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη ε ελλνηνινγηθή 

απνζαθήληζε ηνπ φξνπ αλάγλσζε θαη αλαθέξνληαη νη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

ζπλδένληαη κε απηήλ. Αθφκε αλαθέξεηαη ε δνκή, ε κνξθή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ειιεληθνχ νξζνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο θαη παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά κνληέια 

αλάγλσζεο. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη εηδηθνί κεραληζκνί ηνπ νπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ν ξφινο ηεο κλήκεο θαη ηεο νπηηθήο αληίιεςεο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάγλσζεο θαη ε ζρέζε ηεο αλάγλσζεο κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηελ 

νξζνγξαθεκέλε γξαθή. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε 

θαη ηε γξαθή, νη νπνίεο ζπλαληψληαη κε ηνπο φξνπο δπζιεμία-δπζαλαγλσζία. 

Πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δπζιεμηθνί καζεηέο θαηά ηελ 

πξνζπάζεηα θαηάθηεζεο ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. Αθφκε, πξνζδηνξίδεηαη ν φξνο 

θσλνινγηθή επίγλσζε, ε ζρέζε ηνπ κε ηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ν ξφινο ηνπ 

ζηηο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. 

 ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη ζηξαηεγηθέο ελίζρπζεο ησλ 

αλαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηηο 
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νπνίεο κπνξεί λα εθαξκφζεη θάζε εθπαηδεπηηθφο ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε 

θαη πξνηείλνληαη πξαθηηθέο θαιιηέξγεηαο εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο κε 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ αλαγλσζηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ. Αθφκε αλαθέξεηαη ε 

κεγάιε ζπκβνιή πνπ κπνξεί λα έρεη ε νηθνγέλεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πηνζεηψληαο πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνληαη κέζα απφ ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  
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1
ν
  Κεθάιαην Αλάγλσζε 

 

1.1 Πξνζδηνξηζκόο ηεο αλάγλσζεο θαη ζρεηηδόκελεο γλσζηηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο 

 

Χο αλάγλσζε νξίδεηαη ε αλψηεξε εθείλε γλσζηηθή ιεηηνπξγία πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αληίιεςε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ελλνηνπνίεζε ησλ νπηηθψλ ζπκβφισλ. Η 

ιεηηνπξγία απηή πινπνηείηαη φηαλ νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηα νπηηθά 

ζχκβνια θαη πξνζθεχγνπλ ζηηο δηθέο ηνπο πεγέο πιεξνθνξηψλ επηιέγνληαο φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο - θιεηδηά πνπ είλαη ε βάζε ηεο αλάγλσζεο (Μαξθνβίηεο & Σδνπξηάδνπ, 

1991).  χκθσλα κε ηνλ Πφξπνδα (2005), σο αλάγλσζε νξίδεηαη εθείλε ε δηαδηθαζία, 

ε νπνία ζπλζέηεη ην γξαπηφ ιφγν κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ απηφλ, θαζψο απνθσδηθνπνηεί ην γξαπηφ θψδηθα θαη ηνλ κεηαηξέπεη 

ζε θσλνινγηθφ θψδηθα, αθνχ ν γξαπηφο ιφγνο αλαπαξηζηάλεη ηε θσλνινγηθή δνκή 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. χκθσλα κε ηε Φισξάηνπ (1996), σο αλάγλσζε 

πξνζδηνξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ θαηάθηεζε 

ηεο έλλνηαο ελφο θεηκέλνπ. πλεπψο, πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο αλάγλσζεο δελ είλαη ν 

ζπιιαβηζκφο αιιά ε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο νιφθιεξεο ηεο θξάζεο, ηελ νπνία 

απνθσδηθνπνηεί απηνκαηνπνηεκέλα ν αλαγλψζηεο απφ ηελ πξψηε θηφιαο αλάγλσζε 

θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηηο πξνεγνχκελεο θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ (Μπνπξζηέ, 1986). 

Χο θχξηεο πξνζπάζεηεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο αλάγλσζεο αλαθέξνληαη νη παξαθάησ 

ηξεηο πξνζεγγίζεηο: 

1. Η ςπρνπαηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηεο αλάγλσζεο, ε νπνία έρεη σο θχξην 

δηακνξθσηή ηεο ην Ρψζν ςπρνιφγν Elkonin, καζεηή ηνπ Vygotsky,  

πξεζβεχεη φηη ε αλάγλσζε είλαη κία γλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο δεκηνπξγείηαη ε θσλνινγηθή ηαπηφηεηα θάζε ιέμεο κε 

βάζε ηε γξαπηή αλαπαξάζηαζή ηεο θαη ακέζσο κεηά ηε θσλνινγηθή ηεο 

αλαπαξάζηαζε γίλεηαη θαηαλνεηή θαη ε ζεκαζία ηεο  (Πφξπνδαο, 2005). 

2. Η ςπρνγισζζνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο αλάγλσζεο ησλ Chomsky & Halle 

(1968 ζην Πφξπνδαο, 2005), ε νπνία πξεζβεχεη φηη ε αλάγλσζε είλαη κία 

θσλνινγηθή κεηάθξαζε ησλ νξζνγξαθεκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ. 

3. Η ηξίηε πξνζέγγηζε έρεη πξνθχςεη απφ ηε κειέηε ηεο παξαγσγήο (νκηιίαο) 

θαη πξφζιεςεο (αλαγλψξηζεο θαη θαηαλφεζεο) ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη 

απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ βαζηθψλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ κε θχξηνπο 
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εθθξαζηέο ηεο ηνπο Liberman, Cooper, Shankweiler θαη Studdert- Kennedy, 

(1967), Liberman (1971,1973) θαη Mattingly (1972). χκθσλα κε απηή ηελ 

πξνζέγγηζε, ε δεμηφηεηα ηεο αλάγλσζεο πξνυπνζέηεη ηε δεμηφηεηα αθξφαζεο 

θαη νκηιίαο ηνπ αλαγλψζηε, ν νπνίνο έρνληαο ήδε θαηαθηήζεη ηηο δχν απηέο 

δεμηφηεηεο θαηαλνεί ηε ζεκαζία ηνπ κελχκαηνο πνπ ππάξρεη ζην γξαπηφ ιφγν 

(Πφξπνδαο, 2005).  

πκπεξαζκαηηθά  πξνθχπηεη φηη «ε αλάγλσζε είλαη κηα δηαδηθαζία κεηαηξνπήο 

ησλ γξαπηψλ ζπκβφισλ ηνπ αιθαβεηηθνχ θψδηθα, ζε θσλνινγηθφ θψδηθα, κε βάζε 

ηνλ νπνίν θαζίζηαηαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηε ζεκαζηνινγηθή κλήκε γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ιέμεο» (Πφξπνδαο, 2005: 41). 

Οη δχν βαζηθέο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ πεξηιακβάλεη ε αλάγλσζε είλαη ε 

απνθσδηθνπνίεζε θαη ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε.  

Χο απνθσδηθνπνίεζε νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη κεηαηξνπήο ηνπ 

αιθαβεηηθνχ θψδηθα ζε θσλνινγηθφ θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ. Η απνθσδηθνπνίεζε 

κπνξεί  λα είλαη θσλαρηή ή ζησπειή. Καηά ηε θσλαρηή κπνξεί λα ειεγρζεί ε 

πνηφηεηα ηεο αλάγλσζεο, ελψ ζηε ζησπεξή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κφλν θαηαλφεζεο 

ηνπ θεηκέλνπ (Παληειηάδνπ θ.ά., 2004). Η θσλνινγηθή αλαπαξάζηαζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ιέμεο είλαη παξφκνηα κε εθείλε πνπ 

δεκηνπξγείηαη θαηά ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ε νπνία ζεσξεηηθά είλαη ήδε γλσζηή ζηνλ 

αλαγλψζηε θαη ζπλεπψο αλακέλεηαη ε πξφζβαζε ζηε ζεκαζία κηαο ιέμεο λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα κε ηε θσλνινγηθή ηεο αλαπαξάζηαζε (Πφξπνδαο, 

2005). Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο απνθσδηθνπνίεζεο είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη 

ν αλαγλψζηεο ην νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα κε ην νπνίν γξάθεηαη ε ιέμε θαη φηη θάζε 

πξνθνξηθή ιέμε πνπ παξηζηάλεηαη κε γξαπηά ζχκβνια πξνθέξεηαη κε θσλεκηθέο 

κνλάδεο. Δπίζεο, ε θαιή αληίιεςε θαη κλήκε ηνπ αλαγλψζηε δηεπθνιχλνπλ ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ γξακκάησλ θαζψο θαη ην θσλεκηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπο ζχκθσλα κε 

ηελ αληηζηνηρία γξακκάησλ θαη θζφγγσλ (Πφξπνδαο, 2005). Η Frith αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη ε απνθσδηθνπνίεζε δηέξρεηαη απφ ηξία ζηάδηα: ην ινγνγξαθηθφ, 

ην αιθαβεηηθφ θαη ην νξζνγξαθηθφ (Frith, 1985 ζην Καξαπέηζαο, 1988). Γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηνπ θάζε ζηαδίνπ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν αλαγλψζηεο εηδηθέο 

ζηξαηεγηθέο. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ,ηνπ 

ινγνγξαθηθνχ, ρξεηάδεηαη ν αλαγλψζηεο λα ελεξγνπνηήζεη νπηηθν-αληηιεπηηθέο 

ελδείμεηο φπσο είλαη ε παξνπζία ελφο γξάκκαηνο ηεο αιθαβήηνπ πνπ ηνπ θάλεη 

εληχπσζε, ην κήθνο ηεο ιέμεο θαη ε γεληθή κνξθή ηεο ιέμεο. Όηαλ δηαηαξάζζνληαη 
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νη ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο ζε απηφ ην ζηάδην ηφηε πξνθχπηνπλ ιάζε αλάγλσζεο 

νπηηθνχ ηχπνπ. Καηά ην δεχηεξν ζηάδην, ν αλαγλψζηεο πξνζδηνξίδεη ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηα γξάκκαηα θαη ηνπο ήρνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

θαηάηκεζεο ησλ ιέμεσλ. Σα ιάζε ηα νπνία πξνθχπηνπλ ζε απηφ ην ζηάδην είλαη  

θσλνινγηθά. Καηά ην ηξίην ζηάδην ην νξζνγξαθηθφ, ν αλαγλψζηεο θαηαλνεί ηηο 

ιέμεηο ζηεξηδφκελνο ζηε δηάθξηζε ησλ ζπιιαβψλ θαη ηε ιεμηθνινγηθή 

απνθσδηθνπνίεζή ηνπο (Καξαπέηζαο, 1988). 

Με ηνλ φξν αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε νξίδεηαη ε γλσζηηθή εθείλε ιεηηνπξγία θαηά 

ηελ νπνία ν αλαγλψζηεο θαηαζθεπάδεη ην λφεκα απφ ην γξαπηφ θείκελν 

ζηεξηδφκελνο ζηνλ πνιχπινθν ζπληνληζκφ ελφο αξηζκνχ αιιεινζπλδεφκελσλ πεγψλ 

πιεξνθνξηψλ (Anderson, Hiebert, Scott & Wilkinson, 1985 ζην Παληειηάδνπ, 2011). 

Η θαηαλφεζε θάζε ιέμεο ζπληειείηαη κφλνλ εάλ πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάζπξζε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο αληίζηνηρεο ιέμεο απφ ηε ζεκαζηνινγηθή κλήκε. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηέηνηαο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη απαξαίηεηε ε δηαθχιαμε 

ηεο έλλνηαο ηεο θάζε ιέμεο ζηε  καθξνπξφζεζκε κλήκε, γεγνλφο πνπ ζχκθσλα κε 

ηνλ Πφξπνδα (2005) ζεκαίλεη φηη ε αλάγλσζε δελ είλαη ην άζξνηζκα αιιά ην 

γηλφκελν ησλ δχν ιεηηνπξγηθψλ παξαγφλησλ ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη ηεο 

θαηαλφεζεο. Δπηπιένλ, επεηδή ε δεμηφηεηα ηεο θαηαλφεζεο είλαη πξντφλ 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη πνιιψλ ζπλαθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ 

(ηαζηλφο, 2003), θάζε αλαγλψζηεο δελ θαιείηαη κφλνλ λα θαηαλνήζεη ην θείκελν ην 

νπνίν δηαβάδεη αιιά ρξεηάδεηαη λα δηαηππψζεη ππνζέζεηο, λα πξνβεί ζε εξκελείεο θαη 

λα αμηνινγήζεη ηηο ηδέεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απηφ, ψζηε λα αλαβαζκηζηεί ζε 

ελεξγεηηθφ αλαγλψζηε «ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίιεο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο» 

(Παληειηάδνπ, 2011: 244). 

πγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη νη παξαθάησ δηαζηάζεηο ηεο αλαγλσζηηθήο 

θαηαλφεζεο: 

Α) Αλάπηπμε ιεμηινγίνπ. Γηα λα θαηαζηεί επηηπρεκέλε ε θαηαλφεζε ελφο 

θεηκέλνπ ζα πξέπεη ν αλαγλψζηεο λα δηαζέηεη έλα ζπλαθέο ιεμηθφ θαη ζεκαζηνινγηθφ 

απφζεκα πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ηδεψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην 

θείκελν (ηαζηλφο, 2003). Δηδάιισο, θαηαθεχγεη ζηε ρξήζε δηνξζσηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ είηε ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην ιεμηθφ είηε μαλαδηαβάδνληαο θάζε 

πξφηαζε ηνπ θεηκέλνπ, ψζηε λα εμάγεη ην λφεκα ηεο άγλσζηεο ιέμεο απφ ηα 

ζπκθξαδφκελα (Παληειηάδνπ, 2011). 
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Β) Κπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε. Η θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ αλαγλψζηε λα αλαγλσξίδεη θαη λα αλαθαιεί κε αθξίβεηα πιεξνθνξίεο πνπ 

εθθξάδνληαη κε ζαθήλεηα κέζα ζην θείκελν ψζηε λα κπνξέζεη λα απαληήζεη ζηηο 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο  (Παληειηάδνπ, 2011). 

Γ) Δξκελεπηηθή θαηαλφεζε. Η εξκελεπηηθή θαηαλφεζε αθνξά ζηε δπλαηφηεηα 

ηνπ αλαγλψζηε λα ηεξεί «ελεξγεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην θείκελν ζπλδένληαο ην λέν 

αλαγλσζηηθφ πιηθφ κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπ γηα παξφκνηα ζέκαηα» 

(Παληειηάδνπ, 2011:246). Αθφκε, κπνξεί λα απαληά ζε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο πνπ 

εθθξάδνπλ ζρέζεηο αίηηνπ-αηηηαηνχ θαη λα δηαηππψλεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ γλψκε γηα 

ηηο ηδέεο ηνπ θεηκέλνπ. Ιδηαίηεξα ηα θείκελα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ 

αλαγλψζηε έρνπλ σο απνηέιεζκα λα εληζρχεηαη ε εξκελεπηηθή ηνπ θαηαλφεζε 

(Παληειηάδνπ, 2011). 

Γ) Κξηηηθή θαηαλφεζε. Όηαλ ν αλαγλψζηεο δηαζέηεη θξηηηθή θαηαλφεζε έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα εθθξάδεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε κε θξηηηθή νπηηθή θαη λα ζρνιηάδεη 

«ηελ εζηθή δηάζηαζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη γεγνλφησλ φπσο απνδίδνληαη απφ ην 

ζπγγξαθέα» (Παληειηάδνπ, 2011:246). 

Δ) Αληαλάθιαζε-απνηίκεζε. Η δηάζηαζε απηή ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο 

αθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη αηζζεηηθήο επαηζζεζίαο ηνπ 

αλαγλψζηε, ψζηε απηφο λα κπνξεί λα κεηαθέξεη πξνθνξηθά  ή γξαπηά ηηο αληηιήςεηο, 

ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο εξκελείεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ 

(Παληειηάδνπ, 2011). 

Οη δχν ζεκαληηθέο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο αλάγλσζεο ε απνθσδηθνπνίεζε 

θαη ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε, απνηεινχλ ζηφρν ζε θάζε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο νη καζεηέο δηδάζθνληαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

αλάγλσζεο απφ ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε έσο ηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο απνθηνχλ έλα κέξνο 

ηεο ηθαλφηεηαο ηεο αλάγλσζεο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα νινθιεξψλεηαη (Παληειηάδνπ 

θ.ά., 2004). πγθεθξηκέλα, ζηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο νη καζεηέο 

έξρνληαη ζε πξψηε επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν κέζα απφ παηρλίδηα ζπλεηδεηνπνίεζεο 

ηνπ θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο γιψζζαο, φπσο είλαη ηα παηρλίδηα ρεηξηζκνχ 

ζπιιαβψλ θαη θσλεκάησλ. Αθνινπζεί ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζηε θσλνινγηθή 

αληηζηνηρία θσλήκαηνο θαη γξαθήκαηνο. Καηά ην ζηάδην απηφ, ην νπνίν ν Πφξπνδαο 

νλνκάδεη αιθαβεηηθφ, γίλεηαη «ε απνθσδηθνπνίεζε ηεο γξαθεκηθήο παξάζηαζεο 

θάζε ιέμεο θαη ε θσλνινγηθή απνθσδηθνπνίεζή ηεο, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά ησλ 
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γξακκάησλ». Γειαδή νη καζεηέο αξρίδνπλ λα πξνζέρνπλ ηα κεκνλσκέλα γξάκκαηα 

θαη πξνθέξνπλ ηηο αληίζηνηρεο θσλέο ηνπο. Αθνινπζεί ην νξζνγξαθηθφ ζηάδην θαηά 

ην νπνίν «νη καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο ιέμεηο ζπλδπάδνληαο φια ηα επηκέξνπο ζχλνια 

ησλ γξακκάησλ θαζψο θαη ηελ πξνθνξά πνπ αληηζηνηρεί ζηα ζχλνια απηά» 

(Πφξπνδαο, 2005: 342).  

ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν Πφξπνδαο (1989-1990) 

δηαπηζηψζεθε φηη, επεηδή ε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε δηαξθεί 5 έηε, νη Έιιελεο 

καζεηέο θαηαθηνχλ ηε θσλνινγηθή επίγλσζε κεηαγισζζηθνχ επηπέδνπ πξηλ πάλε ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν θαηά ηελ πξναλαγλσζηηθή θάζε. Απηφ είλαη πνιχ ζεηηθφ γηα ηελ 

αθνκνίσζε ησλ δνκεκέλσλ ζπλφισλ ηεο γιψζζαο, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε 

θσλνινγηθέο κνλάδεο νη νπνίεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα είλαη νη ζπιιαβέο. Έηζη, ν 

αλαγλψζηεο θαηνξζψλεη λα δηαβάδεη αμηνπνηψληαο ηα δνκεκέλα νξζνγξαθηθά 

ζχλνια ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ θαηαθηά πνιχ πην γξήγνξα 

ηελ νξζνγξαθηθή θάζε ηεο αλάγλσζεο ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ην αιθαβεηηθφ ζηάδην 

(Πφξπνδαο, 2005). 

ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε νη καζεηέο 

δηδάζθνληαη ζπληαθηηθφ θαη γξακκαηηθή, εκπινπηίδνληαο ην ιεμηιφγηφ ηνπο θαη 

ζπγρξφλσο έξρνληαη ζε επαθή κε κηα πνηθηιία θεηκέλσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ φια 

ηα είδε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Αθφκε, γξάθνπλ δηθά ηνπο θείκελα έρνληαο σο βαζηθφ 

ζθνπφ λα έρνπλ απνθηήζεη επρέξεηα ρεηξηζκνχ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ αλάγλσζε 

θαη ζηε γξαθή (Παληειηάδνπ θαη ζπλ., 2004). 

 

1.2 Μνξθή, δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνύ νξζνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 

 

  Οη δχν κνξθέο ηνπ γξαπηνχ νξζνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε αλάγλσζε θαη 

ε γξαθή, ελψ ε αληηζηνηρία πνπ παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηα γξάκκαηα ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ θαη ηνπο ήρνπο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ νξίδεηαη σο δηαθάλεηα (Scheerer, 1986 

ζην Πφξπνδαο, 2005). χκθσλα κε ηνλ Scheerer, ηα νξζνγξαθηθά ζπζηήκαηα 

δηαθξίλνληαη ζε: 

Α) Ρερά νξζνγξαθηθά ζπζηήκαηα, θαηά ηα νπνία παξαηεξείηαη απφιπηε αληηζηνηρία 

αλάκεζα ζηα γξάκκαηα θαη ηνπο ήρνπο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ζπλεπψο κεγάινο 

βαζκφο δηαθάλεηαο. 

Β) Βαζηά νξζνγξαθηθά ζπζηήκαηα, θαηά ηα νπνία παξαηεξείηαη κία πξνο 

πεξηζζφηεξεο αληηζηνηρίεο αλάκεζα ζε γξάκκαηα θαη ήρνπο ή θσλήκαηα ηνπ 
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πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη επνκέλσο ππάξρεη κηθξφο βαζκφο δηαθάλεηαο αλάκεζα ζηνλ 

πξνθνξηθφ θαη ην γξαπηφ ιφγν (Scheerer, 1986 ζην Πφξπνδαο, 2005). 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ δηαρσξηζκφ ζε ξερά θαη βαζηά, δηαθαλή θαη κε δηαθαλή 

νξζνγξαθηθά ζπζηήκαηα, ην ειιεληθφ νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα ζπγθαηαιέγεηαη, ζε  

φ,ηη αθνξά ζηελ αλάγλσζε, ζηα δηαθαλή νξζνγξαθηθά ζπζηήκαηα, θαζψο ππάξρεη 

κεγάιε αληηζηνηρία ήρσλ θαη γξακκάησλ θαη ε πξνθνξά ιέμεσλ έρεη κεγάιε 

γξαθεκηθή-θσλεκηθή αληηζηνηρία. ε φ,ηη αθνξά ζηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή ε 

ειιεληθή γιψζζα αλήθεη ζηα εκηδηαθαλή νξζνγξαθηθά ζπζηήκαηα θαζψο 

παξαηεξείηαη κία πξνο δχν ή πεξηζζφηεξεο αληηζηνηρίεο αλάκεζα ζηα γξαθήκαηα θαη 

ηα θσλήκαηα, φπσο π.ρ. ζηηο νκφερεο ιέμεηο (Πφξπνδαο, 2005). Έηζη, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο κία ιέμε κπνξεί λα γξαθεί κε πνιινχο ηξφπνπο θαη ρξεηάδεηαη λα νξηζηεί 

ε ελλνηνινγηθή ηεο ηαπηφηεηα γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην λφεκά ηεο. Σν γεγνλφο απηφ 

δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο νξζνγξαθεκέλεο 

γξαθήο (Πφξπνδαο, 1992). Άιινη ιφγνη ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα νθείιεηαη ε 

δπζθνιία ζηελ κάζεζε ηεο αλάγλσζεο είλαη ν ειιηπήο βαζκφο αληηζηνηρίαο αλάκεζα 

ζηα γξαθήκαηα θαη θσλήκαηα, ε θχζε ηνπ γξαπηνχ ζπζηήκαηνο, ε θχζε ησλ 

θσλνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαπαξηζηάλνληαη απφ ην γξαπηφ ιφγν θαη ν βαζκφο 

δπζθνιίαο ζηε δηάθξηζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζηα δνκηθά ηνπ ζηνηρεία (Πφξπνδαο, 

1992). 

 

1.3 Βαζηθά κνληέια αλάγλσζεο 

 
Σα βαζηθά κνληέια αλάγλσζεο θαη νη αλάινγεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

δηακνξθψζεθαλ κε βάζε ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ζρεηηθά κε 

ηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο. Έηζη, ηα κνληέια 

αλάγλσζεο ηαμηλνκνχληαη κε θξηηήξην, αθελφο ηηο κνλάδεο ζηηο νπνίεο αλαιχεηαη ε 

γιψζζα δειαδή ηα γξάκκαηα, νη ήρνη, νη ιέμεηο ην θείκελν θαη αθεηέξνπ ηηο 

εμειηθηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο φπσο π.ρ. απφ ηα γξάκκαηα πξνο ηηο ιέμεηο 

(Bentolila & Germain 2005). 

Σα βαζηθά κνληέια αλάγλσζεο είλαη ηα παξαθάησ: 

1. Μνληέιν αλάγλσζεο «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» (Bottom-up, Text-based), 

2. Μνληέιν αλάγλσζεο «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» (Top-down, Reader-based). 

3. Αληηζηαζκηζηηθφ κνληέιν αλάγλσζεο (Interactive models). 
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1. Μνληέιν αλάγλσζεο «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» (Bottom-up, Text-based). 

Σν κνληέιν αλάγλσζεο πνπ νλνκάδεηαη «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» (Bottom-up, Text-

based), αθνξά ζε κία ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ηεο αλάγλσζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζε νξηζκέλα ζηάδηα, ηα νπνία νινθιεξψλνληαη ζηαδηαθά ψζηε ν αλαγλψζηεο λα 

πξνρσξήζεη ζην επφκελν ζηάδην. Ολνκάδεηαη «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» επεηδή ν 

αλαγλψζηεο μεθηλάεη ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο απφ θάησ, απφ ηα γξάκκαηα θαη 

ηειεηψλεη ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, δειαδή 

νδεγείηαη απφ ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ ζηελ θαηαλφεζή ηνπ. 

Πην αλαιπηηθά, ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ν αλαγλψζηεο μεθηλάεη απφ ηα αξηζηεξά 

πξνο ηα δεμηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξψηεο ιέμεο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα 

γξαθήκαηα θαη θσλήκαηα, ζπλερίδεη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο δεχηεξεο ιέμεο 

κεηαηξέπνληαο θάζε γξάκκα ζηνλ αληίζηνηρν ήρν θαη έηζη ν νπηηθφο θψδηθαο γίλεηαη 

θαηαλνεηφο θαζψο ζπλδέεηαη κε ην πξνθνξηθφ ζχκβνιν πνπ είλαη γλσζηφ ζηε 

γιψζζα ηνπ αλαγλψζηε. ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο θαη ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ απφ ηνλ αλαγλψζηε 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ  ξφιν ε κλήκε (Webster, 1986, ζην Λακπξνπνχινπ 1999). 

Οη βαζηθφηεξεο κέζνδνη ζην κνληέιν αλάγλσζεο «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» 

(Bottom-up, Text-based) είλαη: 

Α) Φσλνινγηθή ή θσλν-γξαθηθή (Phonics) κέζνδνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 

αλαγλψζηεο μεθηλάεη απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ζηαδηαθά κε θαηάιιειεο ηερληθέο 

θαιιηεξγείηαη ε ηθαλφηεηα γηα ην πέξαζκα απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ζην γξαπηφ ιφγν 

έρνληαο θαηαλνήζεη φηη νη ήρνη, ηα θσλήκαηα θαη νη ζπιιαβέο απεηθνλίδνληαη κε 

γξαπηά ζχκβνια πνπ είλαη νη γξαπηέο ζπιιαβέο (Bentolila & Germain, 2005). 

Β) πιιαβηθή κέζνδνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο αξρίδεη 

κε ηε δηδαζθαιία ησλ γξακκάησλ δίλνληαο έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ζπιιαβψλ θαη 

θαηφπηλ ζην ζρεκαηηζκφ ιέμεσλ. θνπφο ηεο ζπιιαβηθήο κεζφδνπ είλαη ε απηφκαηε 

ζχλδεζε αλάκεζα ζηα γξαθήκαηα θαη ηα θσλήκαηα δειαδή ε αλαγλψξηζε θαηαξρήλ 

ησλ γξακκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε ζχλζεζή ηνπο ζε ζπιιαβέο ηφζν πξνθνξηθά φζν 

θαη γξαπηά (Bentolila & Germain, 2005). 

Γ) Γξαθν-θσλεηηθή κέζνδνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο 

αξρίδεη κε ηελ εμάζθεζε ησλ καζεηψλ κε ζπιιαβέο ζε πξνθνξηθφ επίπεδν, δειαδή 

κε ηε θσλνινγηθή ζπλεηδεηνπνίεζε θαη πξννδεπηηθά πεξλάεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

θψδηθα κε ηε ρξήζε κνξθνινγηθψλ θαη ιεμηινγηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Η θξηηηθή απηήο 

ηεο κεζφδνπ αθνξά ζηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ θψδηθα  
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γηα ηελ εμαγσγή ηνπ λνήκαηνο θαη ηελ ηθαλφηεηα θξηηηθήο αλάγλσζεο (Bentolila & 

Germain, 2005). 

2. Μνληέιν αλάγλσζεο «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» (Top-down, Reader-based). 

 Σν δηδαθηηθφ κνληέιν αλάγλσζεο «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» (Top-down, Reader-

based) δίλεη έκθαζε ζην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ε 

δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε θπζηθφ 

ηξφπν δειαδή φπσο καζαίλεη ν αλαγλψζηεο λα κηιάεη. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κνληέινπ απηνχ, ζθνπφο θαη κέζνλ ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ 

ελψ ν αλαγλψζηεο ελζαξξχλεηαη λα αλαθαιχςεη ην λφεκα κε ηελ θαηάθηεζε ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ, φπσο είλαη νη ιέμεηο, ε ζχληαμε, ε δνκή, ηα 

γισζζνινγηθά θαη λνεκαηηθά ζηνηρεία θ.ά. (Bentolila & Germain, 2005). 

Χο κέζνδνη πξνζέγγηζεο ηνπ κνληέινπ αλάγλσζεο «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» 

(Top-down, Reader-based) αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία: 

Α) Η νιηζηηθή κέζνδνο, θαηά ηελ νπνία επηρεηξείηαη ε άκεζε πξφζβαζε ζηε ζεκαζία 

ησλ ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο ζεκαζίαο 

ηνπ θεηκέλνπ. Καηά ηελ αλάγλσζε ελφο θεηκέλνπ νη λέεο άγλσζηεο ιέμεηο θαη έλλνηεο 

ελζσκαηψλνληαη ζην θείκελν κέζσ ηεο ζχγθξηζεο θαη ηεο δηαηχπσζεο ππνζέζεσλ 

(Bentolila & Germain, 2005). 

Β) Η νιηθή ή ηδενπηηθή κέζνδνο (κέζνδνο Decroly), θαηά ηελ νπνία ε εθκάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο αξρίδεη κε ηε δηδαζθαιία νιφθιεξσλ πξνηάζεσλ, νη νπνίεο αξρηθά 

αλαγλσξίδνληαη νιηθά θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ζε ιέμεηο, ζπιιαβέο θαη 

γξάκκαηα. Η δηαδηθαζία απηή αθνινπζεί ηα παξαθάησ ζηάδηα: θαηαξρήλ νη καζεηέο 

εμαζθνχλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο κε νπηηθέο αζθήζεηο, ζηε ζπλέρεηα 

δηαηππψλνπλ πξνηάζεηο γηα έλα ζέκα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη 

ζε θαξηέιεο θαη δηαβάδνληαη κεραληθά ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν κελψλ, 

αθνινχζσο αλαιχνληαη ζε ιέμεηο, ζε ζπιιαβέο θαη ηέινο ζε γξάκκαηα. ην ηειηθφ 

ζηάδην νη καζεηέο θαηαιήγνπλ ζην ζηάδην ηεο ζπλεηδεηήο αλάγλσζεο θαηά ην νπνίν 

δηαβάδνπλ δηάθνξα θείκελα ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο (Κίηζνο, 1982). 

Γ) Φπζηθή κέζνδνο, ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Freinet θαη είλαη κία παξαιιαγή 

ηεο νιηζηηθήο κεζφδνπ. Η θπζηθή κέζνδνο έρεη ζην επίθεληξφ ηεο ηελ αλάγλσζε θαη 

δηδάζθεηαη δηα κέζνπ ελεξγψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο (Bentolila & Germain, 2005). 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο θπζηθήο κεζφδνπ ζηε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο ηα θείκελα 

είηε παξάγνληαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά είηε αληινχληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα ελδηαθέξνληαη θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Η θξηηηθή πνπ 



 13 

αζθήζεθε ζηε κέζνδν απηή αθνξά ζηελ ππνηίκεζε ηεο θσλνινγηθήο πξνζέγγηζεο 

ηεο γιψζζαο θαη ζηελ αξλεηηθή επίπησζε ζηελ απηνλνκία ηεο αλάγλσζεο ηδηαίηεξα 

γηα ηνπο καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ θησρφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ελψ 

ε εθαξκνγή ηεο απαηηεί θαιή ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Bentolila & Germain, 2005). 

3. Αληηζηαζκηζηηθφ κνληέιν αλάγλσζεο (Interactive models). 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ απηνχ πξαγκαηνπνηνχληαη δηαδηθαζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη ηφζν κε ην «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» κνληέιν φζν θαη κε ην κνληέιν 

«απφ πάλσ πξνο ηα θάησ». Παξάιιεια ν αλαγλψζηεο αλαθαιεί απφ ηε κλήκε ηνπ 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο ήρνπο, ηα γξάκκαηα θαη ηε γξακκαηηθή γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηελ θαηαλφεζε (Webster, 1986 ζην Λακπξνπνχινπ 

1999). 

 

1.4 Δηδηθνί κεραληζκνί νπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 

Σα δεδνκέλα ηεο λεπξνςπρνινγίαο αλαθέξνπλ φηη ν εγθέθαινο είλαη έλα ζχλζεην 

φξγαλν κε πνιιέο ιεηηνπξγίεο ε δνκή ηνπ νπνίνπ είλαη απφξξνηα αιιειεπίδξαζεο 

γελεηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ (Kendler & Baker, 2007) 

χκθσλα κε ηνλ Καξαπέηζα (2003), ν εγθέθαινο απνηειείηαη απφ δχν 

εκηζθαίξηα, ην δεμί θαη ην αξηζηεξφ, ζην νπνίν έρνπλ ην θέληξν ηνπο νη ηθαλφηεηεο 

ηεο νκηιίαο, ηεο γιψζζαο θαη ηεο αλάγλσζεο. Κάζε εκηζθαίξην έρεη 4 ινβνχο :  

Α) Σνλ κεησπηαίν ινβφ, ν νπνίνο είλαη ν κεγαιχηεξνο ζε επηθάλεηα θαη ειέγρεη ηελ 

νκηιία, ην ζπιινγηζκφ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηε ξχζκηζε 

θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ζπλείδεζεο, ελψ νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ 

κεησπηαίνπ ινβνχ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ επηηπρεκέλε ζησπεξή αλάγλσζε.  

Β) Σνλ βξεγκαηηθφ ινβφ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ εγθεθάινπ θαη 

ειέγρεη ηελ αληίιεςε ησλ αηζζεηεξηαθψλ εξεζηζκάησλ, αιιά θαη ζπλδέεη ηε γξαπηή 

θαη ηελ πξνθνξηθή γιψζζα κε ηε κλήκε ψζηε λα κπνξεί ην άηνκν λα θαηαιαβαίλεη 

απηά πνπ αθνχεη θαη δηαβάδεη. 

Γ) Σνλ ηληαθφ ή νπηηθφ ινβφ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ θαη 

εθεί έρεη ηελ έδξα ηνπ ν νπηηθφο θινηφο, πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

γξακκάησλ.  

Γ) Σνλ θξνηαθηθφ ινβφ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην ρακειφηεξν κέξνο ηνπ εγθεθάινπ, 

παξάιιεια κε ηα απηηά θαη ζπλδέεη ηε ιεθηηθή θαη αθνπζηηθή κλήκε. 
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Δπνκέλσο πνιιέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάγλσζεο, θπξίσο φκσο ε θξνηαθηθή, ε ηληαθή πεξηνρή θαη ν βξεγκαηηθφο ινβφο 

πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηηο δχν. 

Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ ηέζζεξηο ινβνχο θάζε εκηζθαηξίνπ ππάξρνπλ δχν 

ζπζηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάγλσζε θαη βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ ινβψλ θαη 

είλαη: 

Α) Σν αξηζηεξφ βξεγκαηηθνθξνηαθηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν επεξεάδεη ηε ζπλεηδεηή 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιέμεσλ, ηε γξαθνθσλεκηθή αληηζηνηρία θαη ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ (Shaywitz et al, 2005). 

Β) Σν αξηζηεξφ ηληαθνθξνηαθηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

αλάγλσζε θαη ζπγθεθξηκέλα επεξεάδεη ηελ απηφκαηε θαη γξήγνξε πξνζέγγηζε 

ιέμεσλ ψζηε λα θαζίζηαηαη επρεξήο ε αλάγλσζε (Καξαπέηζαο, 2003). 

Σα δεδνκέλα ηεο γλσζηηθήο λεπξνςπρνινγίαο αλαθέξνπλ φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν 

αλαγλψζηεο έξζεη ζε επαθή κε ηε ιέμε θηλεηνπνηείηαη κεραληζκφο, ν νπνίνο 

νλνκάδεηαη Γλσζηηθφ Πξφηππν Αλάιπζεο ηεο Οπηηθήο Λέμεο (Ellis & Young ζην 

Καξαπέηζαο, 1988). Καηαξρήλ ε νπηηθή ιέμε πεξλάεη απφ ην ζχζηεκα νπηηθήο 

αλάιπζεο, ην νπνίν κεηαηξέπεη θάζε γξάθεκα ζε θψλεκα. ηε ζπλέρεηα, κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη ν ξπζκηζηήο ηεο πξνθνξηθήο 

έθθξαζεο, νινθιεξψλεηαη ε άξζξσζε ηεο λέαο ιέμεο. 

Τπάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο, ζχκθσλα κε απφςεηο ησλ γλσζηηθψλ 

Νεπξνεπηζηεκψλ θαη εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, φηη ε «λεπξσληθή  σξίκαλζε» ηνπ 

εγθεθάινπ επεξεάδεη ηελ  πεηπρεκέλε θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο ζε 

πξψηκε ειηθία, γεγνλφο πνπ επλνεί θαη ηε λνεηηθή ηνπο αλάπηπμε (Stromswold, 

2005), ελψ ζχκθσλα κε άιιεο κειέηεο, δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 

αθνξνχλ ζηε δνκή ησλ εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ αιιά θαη ζηελ εκηζθαηξηθή 

αζπκκεηξία επζχλνληαη γηα ηελ εκθάληζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηελ 

αλάγλσζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο δπζιεμίαο. χκθσλα κε ηνλ Stromswold (2005), ε 

«θξίζηκε πεξίνδνο» γηα ηελ απφθηεζε ηεο γιψζζαο πηζηεχεηαη φηη ηαπηίδεηαη κε ηελ 

πεξίνδν ηεο απμεκέλεο λεπξσληθήο πιαζηηθφηεηαο θαη ηειεηψλεη ιίγν πξηλ ηελ 

απαξρή ηεο εθεβείαο. Βέβαηα, ε αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ζπλερίδεηαη ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ αιιά κε πην αξγνχο θαη πεξηνξηζκέλνπο 

ξπζκνχο. 

Οξηζκέλεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ πσο νη δηαηαξαρέο ηνπ νπηηθνχ 

κεγαινθπηηαξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ εγθεθάινπ νδεγνχλ ζε ειιεηκκαηηθή νπηηθή 
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επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δπζιεθηηθψλ παηδηψλ  

(Livingstone,  Rosen, Drislane & Galaburda, 1991). Σν ζχζηεκα απηφ είλαη ππεχζπλν 

γηα ηνλ νπηηθφ έιεγρν ηνπ νθζαικνθηλεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ππνζηεξίδεη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ θηλνχκελσλ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ θαη βνεζά ζην λα θνηηάδνπλ ηα 

κάηηα ζηαζεξά θάζε γξάκκα κε ηε ζεηξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο θαη 

ζπλεπψο λα νξίδνπλ ηε ζεηξά ησλ γξακκάησλ. Γπζιεηηνπξγία ηνπ κεγαινθπηηαξηθνχ 

ζπζηήκαηνο νδεγεί ζε αλεπαξθείο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ γξακκάησλ γεγνλφο 

πνπ θαζηζηά πην δχζθνιε ηε δηάθξηζε ηνπο (Καξαπέηζαο, 1988). Η δπζιεηηνπξγία 

απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζε αιινίσζε ηεο ρεκηθήο νπζίαο ησλ λεπξψλσλ ηνπ 

εγθεθάινπ κε απνηέιεζκα λα επεξεαζηνχλ ηα θέληξα ηεο γιψζζαο θαη ηνπ ιφγνπ θαη 

θαη’ επέθηαζε λα πξνθχςνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Pavlidis, 1990). 

Σηο δπζθνιίεο ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο αλάγλσζεο νη επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο 

ηεο πεηξακαηηθήο Φπρνινγίαο ηε ζπλδένπλ κε ηε κε ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία ησλ 

νθζαικηθψλ θηλήζεσλ, θαζψο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη άηνκα κε αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ αθαλφληζηεο νθζαικηθέο θηλήζεηο θαηά ηελ αλάγλσζε 

(Πφξπνδαο, 2005). Βέβαηα νη εηδηθνί επηζεκαίλνπλ φηη νη αθαλφληζηεο νθζαικηθέο 

θηλήζεηο είλαη ην απνηέιεζκα ησλ αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ θαη φρη ην αληίζεην 

γεγνλφο πνπ ππνζηεξίδεηαη ιαλζαζκέλα έσο ζήκεξα απφ ηνλ Παπιίδε (Παπιίδεο, 

2014).  

 Οξηζκέλεο αθφκε ηθαλφηεηεο ή δεμηφηεηεο ελδέρεηαη λα κελ αλαπηπρζνχλ 

θαζφινπ ή λα αλαπηπρζνχλ κεξηθψο, εάλ έρεη πξνζιάβεη θησρέο εκπεηξίεο ην άηνκν ή 

είρε έιιεηςε εξεζηζκάησλ θαηά ηελ «θξίζηκε πεξίνδν», πνπ είλαη ε πεξίνδνο θαηά 

ηελ νπνία αλαπηχζζεηαη ε γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη εζηηάδεηαη απφ ηελ ψξα ηεο 

γέλλεζεο κέρξη ηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ εηψλ, ελψ ε θαηάθηεζε ηνπ ζπληαθηηθνχ 

θαη ηεο γξακκαηηθήο επεθηείλεηαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ επηά εηψλ (Stromswold, 

2005). Βέβαηα ε αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ζπλερίδεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ αιιά κε πην αξγφ ξπζκφ. πκπεξαζκαηηθά, αλαθέξεηαη φηη ε 

δπζιεμία ζρεηίδεηαη κε εγθεθαιηθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη απηή ε δηαπίζησζε είλαη 

πιένλ απνδεθηή παγθνζκίσο (Pavlidis, 1990).  

 

1.5 Ο ξόινο ηεο κλήκεο θαη ηεο νπηηθήο αληίιεςεο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάγλσζεο 

 

Η κλήκε είλαη κία λνεηηθή δηεξγαζία κε ηελ νπνία θάζε άλζξσπνο κπνξεί λα 

δηαηεξεί γηα έλα κεγάιν ή κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο εκπεηξίεο ηνπ κεηά απφ ηελ 
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απφθηεζή ηνπο (Παξαζθεπφπνπινο, 1985). Η δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηεο κλήκεο 

ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα: 

1. Σηο αηζζεηεξηαθέο εηθφλεο 

2. Σε βξαρππξφζεζκε κλήκε 

3.Σε καθξνπξφζεζκε κλήκε 

1. Σν πξψην ζηάδην ησλ αηζζεηεξηαθψλ εηθφλσλ πεξηιακβάλεη ηηο πξψηεο 

αληηιεπηηθέο απεηθνλίζεηο ησλ εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ δειαδή ησλ εηθφλσλ θαη ησλ 

ήρσλ. Οη εηθφλεο θαη νη ήρνη πνπ πξνζιακβάλεη ν άλζξσπνο κέζσ ησλ αηζζεηεξίσλ 

νξγάλσλ, π.ρ. ηα κάηηα θαη ηα απηηά, εληππψλνληαη απηνχζηνη «ρσξίο θακηά 

εζσηεξηθή δηεξγαζία», δηαηεξνχληαη ιίγα δεπηεξφιεπηα θαη νη ζεκαληηθφηεξνη 

κεηαθέξνληαη ζηε βξαρππξφζεζκε κλήκε πνπ είλαη ν επφκελνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο 

ηεο κλήκεο (Παξαζθεπφπνπινο, 1985:102). 

2. Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο κλήκεο είλαη ε βξαρππξφζεζκε κλήκε, ζηελ νπνία 

δηαβηβάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο κεηά ην πέξαζκά ηνπο απφ ηα 

αηζζεηήξηα φξγαλα. Η ρσξεηηθφηεηα ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο είλαη πεξηνξηζκέλε, 

θαζψο ζπγθξαηεί 5-9 ζηνηρεία θαη γηα ην ιφγν απηφ ε επεμεξγαζία εξεζηζκάησλ θαη 

πιεξνθνξηψλ πξνυπνζέηεη ηελ εθαξκνγή κλεκνληθψλ ηερληθψλ φπσο ζηξαηεγηθψλ 

επαλάιεςεο, νξγάλσζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο (Παληειηάδνπ, Παηζηνδήκνπ & 

Μπφηζαο, 2004). 

3. Σν ηξίην ζηάδην ηεο κλήκεο είλαη ε καθξνπξφζεζκε κλήκε, ε νπνία απνηειεί ην 

ηειηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ηεο κλεκνληθήο ιεηηνπξγίαο, έρεη απεξηφξηζηε ρσξεηηθφηεηα 

θαη κπνξεί εθεί λα απνζεθεπηνχλ κφληκα φιεο νη πιεξνθνξίεο (Παξαζθεπφπνπινο, 

1985). Γηα λα απνζεθεπηνχλ φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

βξαρππξφζεζκε κλήκε, εθηφο απφ ηελ πξψηε επεμεξγαζία πνπ ζα ππνζηνχλ, 

ρξεηάδεηαη λα ελζσκαησζνχλ ζηα πξνυπάξρνληα λνεηηθά ζρήκαηα εθηνπίδνληαο απηά 

πνπ πξέπεη λα αιιάμνπλ (Παληειηάδνπ θαη ζπλ., 2004). 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο ν αλαγλψζηεο πξέπεη λα επεμεξγαζηεί 

γλσζηηθά ηξία είδε πιεξνθνξηψλ, ηηο γξαθεκηθέο, ηηο θσλνινγηθέο θαη ηηο 

ζεκαζηνινγηθέο, ηηο νπνίεο πξνζιακβάλεη απφ θάζε γξαπηή ιέμε. Πξνυπφζεζε ηεο 

θσλνινγηθήο θαη ζεκαζηνινγηθήο επεμεξγαζίαο θάζε ιέμεο είλαη ε γξαθεκηθή 

απνθσδηθνπνίεζή ηεο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ γξακκάησλ ηεο 

κέζσ ηεο πξνυπάξρνπζαο κλεκνληθήο ζπγθξάηεζεο ησλ ζρεηηθψλ γξαθεκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ (Πφξπνδαο, 2005). Δπνκέλσο, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε επηηπρεκέλε 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάγλσζεο πξνυπνζέηεη ηελ επηηπρεκέλε 
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ιεηηνπξγία ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο αλάθιεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηε κλήκε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε αλαγλψξηζε αλαθέξεηαη ζε εθείλε ηε ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ν 

αλαγλψζηεο, αθνχ αλαγλσξίζεη ηα ζηνηρεία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

πιεξνθνξίαο, αλαδεηά ηελ ίδηα ή παξφκνηα πιεξνθνξία ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε, 

ζπγθξίλεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη θαηφπηλ αλαγλσξίδεη θαη απνζεθεχεη ηελ ηαπηφηεηα 

ηεο λέαο πιεξνθνξίαο (Πφξπνδαο, 2005). 

Όηαλ δελ θαηαθέξλεη ν αλαγλψζηεο λα επεμεξγαζηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη 

ψζηε λα ηηο απνζεθεχζεη, εμαηηίαο ησλ θησρψλ νξγαλσηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

δηαζέηεη, ηφηε αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. ρεηηθέο έξεπλεο 

ζε καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο δηαπίζησζαλ φηη ε 

βξαρππξφζεζκε κλήκε ηνπο ήηαλ ειιεηκκαηηθή, παξφιν πνπ ε καθξνπξφζεζκε ήηαλ 

άζηθηε. Δπίζεο αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα ζηελ ελζσκάησζε ησλ αθνπζηηθψλ θαη 

νπηηθψλ εξεζηζκάησλ ζε εληαίεο κνξθέο θαη ζρήκαηα (Παληειηάδνπ θαη ζπλ., 2004).  

πλεπψο, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ν ξφινο ηεο κλήκεο θαη ηεο νπηηθήο αληίιεςεο  

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο. 

 

1.6 ρέζε ηεο αλάγλσζεο κε ηνλ πξνθνξηθό ιόγν θαη ηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή 

 

Δπεηδή ηφζν θαηά ηελ νκηιία φζν θαη θαηά ηελ αλάγλσζε ρξεζηκνπνηνχληαη 

βαζηθά ηα ίδηα θσλήκαηα, πνπ είλαη θαη ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ 

ιέμεσλ, δηακνξθψλεηαη ην εξψηεκα ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ αλάγλσζε θαη ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν αιιά θαη ηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή. Ο Πφξπνδαο (2005) αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη θαίλεηαη πσο ε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν θαη ηελ αλάγλσζε απνηειεί ζρέζε εμάξηεζεο ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ πνπ ε 

αλάγλσζε λα ζηεξίδεηαη θαη λα εμαξηάηαη απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Σα ζηνηρεία πνπ 

επηθαιείηαη γηα λα εδξαηψζεη ηελ άπνςε απηή είλαη ηα παξαθάησ: 

Η αλάγλσζε θαη ε νκηιία απνηεινχλ δχν βαζηθέο πηπρέο ηεο γισζζηθήο 

ιεηηνπξγίαο κε πξσηνγελή ηε ιεηηνπξγία ηεο νκηιίαο, θαζψο ν πξνθνξηθφο ιφγνο 

απνθηάηαη αξρηθά εχθνια θαη αβίαζηα απφ ηνλ άλζξσπν ρσξίο δηδαζθαιία, ελψ ε 

αλάγλσζε απνθηάηαη δεπηεξνγελψο κε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία θαη κεγάιε 

εμάζθεζε. Η ζρέζε, σζηφζν, ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ είλαη ζρέζε αηηηψδεο, ζρέζε 

εμάξηεζεο κε πξψηε αηηία ηελ νκηιία θαη απνηέιεζκα ηελ αλάγλσζε (Πφξπνδαο, 

2005). 
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Άιινο ιφγνο πνπ ζπλεγνξεί ζηελ αηηηψδε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

θαη ηελ αλάγλσζε είλαη ε θχζε ηνπ αιθαβεηηθνχ ζπζηήκαηνο γξαθήο ηεο γιψζζαο, 

θαζψο ην ειιεληθφ ζχζηεκα γξαθήο απνηειεί αλαπαξάζηαζε ηεο θσλνινγηθήο δνκήο 

ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο. Έηζη, νη ιέμεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζην γξαπηφ 

ιφγν ζρεκαηίδνληαη κε βάζε ηα δνκηθά ζπζηαηηθά θσλήκαηα πνπ απνηεινχλ ηηο 

ιέμεηο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε απνηέιεζκα ε απνθσδηθνπνίεζε θαη ε θαηαλφεζε 

ηεο έλλνηαο ησλ ιέμεσλ λα ζηεξίδεηαη ζηνλ ίδην θσλεκηθφ θψδηθα (Πφξπνδαο, 2005). 

Σξίηνο ιφγνο πνπ ζπλεγνξεί ζηελ αηηηψδε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

θαη ηελ αλάγλσζε είλαη ε δπζθνιία ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ νη θσθνί ζηελ 

αλάγλσζε παξφιν φηη δελ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ νπηηθή πξφζιεςε 

πιεξνθνξηψλ. Η δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ αλάγλσζε νθείιεηαη ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαζψο αδπλαηνχλ λα πξνθέξνπλ ηα 

θσλήκαηα θαη έηζη δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ (Liberman, 1971 ζην Πφξπνδαο, 2005). 

Χζηφζν, παξφιν πνπ ε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηελ αλάγλσζε 

είλαη ζρέζε αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο, νη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο νθείινληαη ζηελ αδπλακία ηεο θαηαλφεζεο ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ιφγνπ απφ ηνλ αλαγλψζηε αθνχ δελ πξνθέξνληαη ρσξηζηά αιιά 

ζπκπξνθέξνληαη γηα ην ζρεκαηηζκφ ιέμεσλ κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εχθνιε 

δηαδηθαζία ε αλαγλψξηζε ησλ δνκηθψλ απηψλ ζπζηαηηθψλ (Πφξπνδαο, 1992). 

ην ειιεληθφ αιθαβεηηθφ ζχζηεκα, γηα λα θαηαλνήζεη ν αξράξηνο αλαγλψζηεο 

φηη νη ιέμεηο απνηεινχληαη απφ δνκηθά ζηνηρεία πνπ είλαη ηα θσλήκαηα, δειαδή λα 

θαηαλνήζεη ηελ εζσηεξηθή δνκή ησλ ιέμεσλ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ρξεηάδεηαη θαηά 

ηε δηδαζθαιία λα θαηαλνήζεη ηε ζχλδεζε ηεο αιθαβεηηθήο γξαθήο θαη ηεο 

θσλνινγίαο κε ηα κεκνλσκέλα γξάκκαηα θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ήρνπο ηνπο 

(Πφξπνδαο, 1992). 

Σν ειιεληθφ ζχζηεκα γξαθήο είλαη αιθαβεηηθφ θαη απνηειείηαη απφ είθνζη πέληε 

(25) θσλνινγηθέο κνλάδεο α, ε, η, ν, νπ, β, γ, δ, δ, ζ, θ, ι, κ, λ, π, ξ, ζ, η, θ, ρ, κπ,  λη, 

γθ, ηζ, ηδ (Πφξπνδαο, 2005). Απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ 

αιθαβήηνπ έσο ζήκεξα ν πξνθνξηθφο ιφγνο έρεη ηελ ηάζε λα εμειίζζεηαη ζπλερψο, 

παξ’ φιεο φκσο ηηο εμειηθηηθέο κεηαβνιέο πνπ έρεη ππνζηεί ν πξνθνξηθφο ιφγνο, δελ 

αθνινχζεζε αλάινγεο κεηαβνιέο θαη ν γξαπηφο ιφγνο αιιά παξέκεηλε ίδηνο, κε 

απνηέιεζκα ε γξαθή λα κελ παξνπζηάδεη απφιπηε αληηζηνηρία κε ηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν. Γηα ην ιφγν απηφ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο αλαληηζηνηρίεο αλάκεζα ζηνλ 
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πξνθνξηθφ θαη ηνλ γξαπηφ ιφγν θαη θαη’ επέθηαζε αλάκεζα ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

θαη ηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή (Πφξπνδαο, 2005). Αθφκε, ζην ειιεληθφ 

νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα ε θσλεκηθή δνκή κηαο ιέμεο κπνξεί λα γξαθεί κε πνιινχο 

ηξφπνπο κε απνηέιεζκα ε απνπζία γξαθεκηθήο θαη θσλεκηθήο αληηζηνηρίαο λα 

επεξεάδεη ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο νξζνγξαθίαο. Όκσο, αλ θαη ε 

εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο ηείλεη λα είλαη πην εχθνιε απφ ηελ νξζνγξαθία, νη 

δπζθνιίεο πνπ απαληψληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο κπνξεί λα νθείινληαη ζε 

πιεζψξα άιισλ ιφγσλ, φπσο είλαη ε θχζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ε θχζε ησλ 

θσλνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαπαξηζηάλνληαη απφ ην γξαπηφ ιφγν θαη ν βαζκφο 

δπζθνιίαο ζηε δηάθξηζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζηα δνκηθά ηνπ ζηνηρεία (Πφξπνδαο, 

1992). 
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2
ν
  Κεθάιαην Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε 

 

2.1 Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή: δπζιεμία θαη 

δπζαλαγλσζία   

 

Με ην γεληθφ φξν «καζεζηαθέο δπζθνιίεο», ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη θαη σο 

φξνο «νκπξέια» (Νηθνιφπνπινο, 2007) ζηε βηβιηνγξαθία, αλαθέξνληαη νη γεληθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε, αλεμάξηεηα απφ ηηο αηηίεο απφ 

ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη, ελψ κε ηνλ φξν «εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο» αλαθέξνληαη 

εθείλεο νη δπζθνιίεο κάζεζεο πνπ αθνξνχλ ζε έλα πεξηνξηζκέλν εχξνο αηηηψλ θαη δελ 

αθνξνχλ λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο (Παπαδάηνο, 2003). Ο φξνο «καζεζηαθέο δπζθνιίεο» 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1972 απφ ηνλ Samuel Kirk ν νπνίνο αλέθεξε 

ζρεηηθά φηη νη καζεηέο, νη νπνίνη έρνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο «…παξνπζηάδνπλ κηα 

εμειηθηηθή αλνκνηνγέλεηα ζηηο ςπρνινγηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε 

κάζεζε ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα ρξεηάδεηαη θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα 

λα θαιπθζνχλ νη  εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο ηνπο αλάγθεο» (Kirk, 1972: 78). 

 ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πεξηιακβάλεηαη ε δπζιεμία, ε νπνία 

κειεηάηαη ζπζηεκαηηθά απφ ηνπο επηζηήκνλεο πνπ θάλνπλ πνιιέο πξνζπάζεηεο 

ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο, ψζηε λα ηελ πεξηγξάςνπλ κε ζαθήλεηα θαη 

αθξίβεηα. Ο φξνο «δπζιεμία» πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή γιψζζα, ην πξφζεκα 

«δπζ» δειψλεη δπζιεηηνπξγία ή δπζθνιία θαη ε ξίδα ηνπ φξνπ «ιέμε» ζεκαίλεη 

γιψζζα. Η πηζηή κεηάθξαζε ηνπ φξνπ «δπζιεμία» είλαη δπζθνιία κε ηηο ιέμεηο θαη 

απηφ ππνδειψλεη φηη ππάξρεη ζην άηνκν εηδηθή δπζθνιία ζηελ εθκάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο θαη ηεο νξζνγξαθίαο. Χζηφζν δπζθνιία κπνξεί λα 

εκθαληζηεί θαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνκείο, φπσο ηελ ηθαλφηεηα αξίζκεζεο, ηελ 

θηλεηηθή ιεηηνπξγία θαη ηηο νξγαλσηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ (Μήηζηνπ- Γάθηπια, 

2008). 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη γηα ηνλ νξηζκφ ηεο δπζιεμίαο θαζψο θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αηηηψλ πνπ ηελ πξνθαινχλ έρεη αλαιψζεη άπεηξεο κειέηεο θαη 

πξνζπάζεηεο ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ρσξίο σζηφζν λα θαηαθέξεη λα βξεη έλαλ 

θνηλά απνδεθηφ φξν ιφγσ θπξίσο ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ, θαζψο 

αθνξά πνιινχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. Καηαξρήλ ε δπζιεμία έγηλε αληηθείκελν 

κειέηεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, αθνινχζσο φκσο φηαλ δηαπηζηψζεθε φηη απνηειεί 

έλα κεγάιν καζεζηαθφ πξφβιεκα αζρνιήζεθε θαη ε παηδαγσγηθή επηζηήκε, ελψ ζηε 
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ζπλέρεηα έγηλε αληηθείκελν κειέηεο θαη απφ ηελ ςπρνινγία, ε νπνία κειεηά ηελ 

επίδξαζε πνπ έρεη ε δπζιεμία ζηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ (Πφξπνδαο, 

1997). Έλαο απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ δηαηππψζεθαλ γηα ηε δπζιεμία θαηαγξάθεθε απφ 

ηε Βξεηαληθή Δηαηξία Γπζιεμίαο ην 1989 (British Dyslexia Association/ 

www.bdadyslexia.org.uk) θαη νξίδεη ηε δπζιεμία σο κία «εηδηθή καζεζηαθή 

δπζθνιία, ε νπνία έρεη ηδηνζπζηαζηαθή πξνέιεπζε θαη επεξεάδεη νξηζκέλνπο ηνκείο 

ηεο αλάγλσζεο, ηεο νξζνγξαθίαο θαη ηεο γξαπηήο γιψζζαο, ελψ κπνξεί λα επεξεάδεη 

αξλεηηθά ην ρεηξηζκφ ησλ αξηζκψλ».  

Γέθα ρξφληα αξγφηεξα ε Βξεηαληθή Δηαηξία Γπζιεμίαο παξέζεζε έλαλ 

αλαιπηηθφηεξν νξηζκφ ηεο δπζιεμίαο πξνζζέηνληαο φηη ε δπζιεμία απνηειεί κία 

ζχλζεηε λεπξνινγηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη ηδηνζπζηαζηαθή πξνέιεπζε. ην λέν 

νξηζκφ πνπ δηαηχπσζε ε Βξεηαληθή Δηαηξία Γπζιεμίαο αλαθέξεηαη ε λεπξνινγηθή 

βάζε ηεο δπζιεμίαο θαη επηζεκαίλεηαη ε πηζαλφηεηα χπαξμεο ειιεηκκάησλ ζηελ 

αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα, ζηηο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κνπζηθή, ζηελ θηλεηηθή 

ιεηηνπξγία θαη ζηηο δεμηφηεηεο νξγάλσζεο ηνπ αηφκνπ (Αλαζηαζίνπ, 1998). 

χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Οκνζπνλδία Νεπξνινγίαο, ε νπνία απαξηίδεηαη 

απφ εηδηθνχο ηεο παηδηαηξηθήο, ηεο λεπξνινγίαο, ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο 

παηδαγσγηθήο, σο δπζιεμία νξίδεηαη ε δηαηαξαρή ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

δπζθνιίεο ζηελ αλαγλσζηηθή δεμηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηε λνεκνζχλε ηνπ αηφκνπ 

(Πφξπνδαο, 1997). Η Ακεξηθάληθε Δηαηξία Γπζιεμίαο Όξηνλ (US Orton Society), 

πνπ ζήκεξα είλαη γλσζηή κε ηελ επσλπκία International Dyslexia Association, 

δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη ε δπζιεμία είλαη κία θιεξνλνκηθή δηαηαξαρή λεπξνινγηθήο 

θχζεο, ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηελ θαηάθηεζε ηεο γισζζηθήο επεμεξγαζίαο, 

εθδειψλεηαη σο δπζθνιία ζηελ θαηάθηεζε ησλ κεραληζκψλ ηεο αλάγλσζεο, ηεο 

νξζνγξαθίαο, ηεο γξαθήο θαη ηεο αξηζκεηηθήο θαη δελ είλαη ην απνηέιεζκα 

γεληθεπκέλεο αλαπηπμηαθήο αλαπεξίαο ή αλαπηπμηαθψλ ειιεηκκάησλ νχηε έρεη ζρέζε 

κε ηελ ειηθία ή άιιεο δηαλνεηηθέο ή αθαδεκατθέο ηθαλφηεηεο (Orton Society, 1995). 

 Η Μαπξνκάηε κε ηνλ φξν Δμειηθηηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζην γξαπηφ 

ιφγν, αλαθέξεηαη ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζηε κάζεζε, ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζπκβνιηθνχ (γξαπηνχ) ιφγνπ θαη 

εθθξάδνληαη κε έληνλε θαη αζπλήζηζηα επίκνλε αδπλακία ηνπ καζεηή ζηελ 

απφθηεζε ηεο Αλαγλσζηηθήο Ιθαλφηεηαο θαη ηεο Ιθαλφηεηαο γηα Οξζνγξαθεκέλε 

Γξαθή (Μαπξνκάηε, 1995). 

http://www.bdadyslexia.org.uk/
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Ο ηαζηλφο αλαθέξεη ηελ εηδηθή εμειηθηηθή δπζιεμία σο ζνβαξή δηαηαξαρή 

πνπ αθνξά ζηε ρξήζε θαη θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ην 

λνεηηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν ηνπ αηφκνπ. Οη επηδφζεηο ηνπ 

δπζιεμηθνχ αηφκνπ ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή είλαη θάησ ηνπ 

αλακελφκελνπ επηπέδνπ φπσο ζα αλέκελε θαλείο ιφγσ ηεο λνεκνζχλεο θαη ηεο 

ρξνλνινγηθήο ηνπ ειηθίαο (ηαζηλφο, 2003). Παξνκνίσο, ε Πνιπρξνλνπνχινπ (2001), 

νξίδεη ηε δπζιεμία σο κία καζεζηαθή δηαηαξαρή πνπ εκθαλίδεηαη ζηνπο καζεηέο κε 

ραξαθηεξηζηηθά ηε δπζθνιία ζηελ εθκάζεζε αλάγλσζεο, γξαθήο θαη νξζνγξαθίαο, 

ρσξίο λα απνδίδνληαη νη ιφγνη ηεο δηαηαξαρήο ζηε λνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, πνιηηηζηηθή ζηέξεζε ή ζε αηζζεηεξηαθή βιάβε . 

Οη παηδαγσγνί θαη ςπρνιφγνη επηρείξεζαλ θαηά θαηξνχο λα δηαηππψζνπλ θαη 

άιινπο νξηζκνχο ηεο δπζιεμίαο, επηζεκαίλνληαο πάληα ηελ αλαληηζηνηρία αλάκεζα 

ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ θαη ηελ επίδνζή ηνπ, ρσξίο φκσο λα θαζνξίδνπλ ηηο 

αηηίεο (ηαζηλφο, 1999), ελψ ζπγρξφλσο επεζήκαλαλ ηηο ελδείμεηο ηεο δπζιεμίαο φπσο 

ηελ αληηζηξνθή γξακκάησλ θαη αξηζκψλ πνπ κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο, φπσο ην 6 θαη ην 

9 ή ην ζ θαη ην θ, αλαδεηψληαο ηα αίηηα ηεο δπζιεμίαο ζηελ εμειηθηηθή αθνινπζία 

ησλ αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ (Snowling, 1996). 

Πνιινί κειεηεηέο δηαηππψλνπλ δηαθσλίεο γηα ηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δνζεί  

φπσο ε Snowling (1996), ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη νη νξηζκνί ηεο δπζιεμίαο είλαη 

αλεπαξθείο, θαζψο δελ πεξηιακβάλνπλ θξηηήξηα γηα δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

παξά κφλν φηη είλαη κηα δπζθνιία ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο. Παξφκνηα θξηηηθή 

κε ηεο Snowling δηαηππψλεη θαη ν Rutter (Rutter ζην ηαζηλφο, 1999), ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν ν ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο δεκηνπξγεί πνηθίια εξσηήκαηα, θαζψο δελ 

δηεπθξηλίδεηαη ηη ζεσξείηαη θπζηνινγηθή  λνεκνζχλε (ηαζηλφο, 1999). 

Οξηζκέλεο θνξέο παξαηεξείηαη κία απφθιηζε αλάκεζα ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ 

δπζιεμία ζηελ θιηληθή πξαθηηθή θαη ζηε ρξήζε ηνπ ζηελ έξεπλα. Έηζη, πνιινί 

εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν δπζιεμία σο δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε, ελψ ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θιηληθψλ επηζηεκφλσλ ζεσξνχλ φηη ην ζπνπδαηφηεξν 

δηαθξηηφ ζεκείν ηεο δπζιεμίαο είλαη ε δπζθνιία ζηελ νξζνγξαθία θαη ηελ 

απνθσδηθνπνηεηηθή πιεπξά ηεο αλάγλσζεο (Αλαζηαζίνπ, 1998). 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηελ άπνςε ησλ Wheeler θαη Watkins νη νπνίνη 

αλαθέξνπλ ηε δπζιεμία σο κία έλλνηα κήηξα ε νπνία «βηψλεηαη απφ άηνκα κε επαξθή 

λνεκνζχλε σο έλα γεληθφ γισζζηθφ έιιεηκκα ην νπνίν εθδειψλεηαη εηδηθά σο έλαο 
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επξχηεξνο πεξηνξηζκφο πνπ αθνξά ηελ επεμεξγαζία θάζε νπηηθήο ή αθνπζηηθήο 

πιεξνθνξίαο ζηε βξαρχρξνλε κλήκε» (ηαζηλφο, 2003:47). 

Απφ ηελ παξάζεζε φισλ ησλ παξαπάλσ αληηπξνζσπεπηηθψλ νξηζκψλ γηα ηε 

δπζιεμία δηαθαίλεηαη ε δηαθσλία ηνπ επηζηεκνληθνχ θφζκνπ γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο 

θνηλά απνδεθηνχ νξηζκνχ. 

 

2.2 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ 

 

Αλάινγα κε ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηε δπζιεμία, απηή δηαθξίλεηαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: ηελ αλαπηπμηαθή δπζιεμία, ηελ νπνία ν ηαζηλφο (2003) αιιά θαη άιινη 

επηζηήκνλεο νλνκάδνπλ εμειηθηηθή δπζιεμία θαη ηελ επίθηεηε δπζιεμία. Σα αίηηα ηεο 

αλαπηπμηαθήο δπζιεμίαο είλαη εγγελή-βηνινγηθά, πξνέξρνληαη απφ γελεηηθέο επηξξνέο 

ελψ ηα αίηηα ηεο επίθηεηεο δπζιεμίαο πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο 

είλαη νη αζζέλεηεο ή αηπρήκαηα (Πφξπνδαο, 1997). Η αλαπηπμηαθή ή εμειηθηηθή 

δπζιεμία εκθαλίδεηαη θαη εληνπίδεηαη θαηά ηε ζρνιηθή ειηθία φηαλ ηα άηνκα έξρνληαη 

ζε επαθή κε γισζζηθέο δεμηφηεηεο, ελψ ε επίθηεηε εκθαλίδεηαη αξγφηεξα φηαλ θαηά 

ηελ ελειηθίσζε απνιέζνπλ ηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε επίθηεηε δηαηαξαρή φπσο βιάβε ζηνλ εγθέθαιν (ηαζηλφο, 2003). 

ηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλνη φξνη γηα λα απνδνζεί θάζε θνξά ν 

ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο δπζιεμίαο. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη  

δπζαλαγλσζία, δπζνξζνγξαθία, δπζγξαθία θαη δπζαξηζκεζία γηα λα δειψζνπλ 

αλάινγε καζεζηαθή δπζθνιία, ελψ ζηελ Ακεξηθή κε ην γεληθφ φξν δπζιεμία 

αλαθέξνληαη ζε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο αλαγλσζηηθήο δπζθνιίαο (ηαζηλφο, 2003). 

Σειεπηαία νη επηζηήκνλεο κέζσ ηεο ηαηξηθήο θαη ςπρνινγηθήο έξεπλαο θαηέιεμαλ 

ζην δηαρσξηζκφ ηεο δπζιεμίαο ζε δχν επηκέξνπο ηχπνπο: ηελ νπηηθή δπζιεμία θαη ηελ 

αθνπζηηθή δπζιεμία. Απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο ε νπηηθή δπζιεμία είλαη ν πιένλ 

δηαδεδνκέλνο ηχπνο δπζιεμίαο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ειιείκκαηα ζηελ νπηηθή 

αληίιεςε, ηελ νπηηθή δηάθξηζε θαη ηελ νπηηθή κλήκε, θαζψο ην άηνκν δελ είλαη 

ηθαλφ λα κεηαηξέπεη ηα γξαπηά ζχκβνια ζε ιεθηηθφ πεξηερφκελν ρσξίο λα ππάξρεη 

ζνβαξή νπηηθή δηαηαξαρή (ηαζηλφο, 2003). Δπίζεο ζχκθσλα, κε ηνλ Ellis (1993) ηα 

παηδηά κε νπηηθή δπζιεμία, έρνπλ πεξηνξηζκέλν νπηηθφ ιεμηιφγην, κε απνηέιεζκα λα 

αληηδξνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε φιεο ηηο ιέμεηο, αθφκα θαη ζε απηέο πνπ βιέπνπλ πνιχ 

ζπρλά. Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά θάλνπλ αληηζηξνθέο 

γξακκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ νπηηθή νκνηφηεηα (Gjessing & Karlen, 1989). 
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Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην νπνίν ζπλδένπλ νη εξεπλεηέο κε ηελ αλαγλσζηηθή 

δπζθνιία είλαη ε κε ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία ησλ νθζαικηθψλ θηλήζεσλ. 

πγθεθξηκέλα, έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ηα άηνκα κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο 

παξνπζηάδνπλ αθαλφληζηεο νθζαικηθέο θηλήζεηο θαηά ηελ αλάγλσζε θαη φηη νη 

θηλήζεηο απηέο είλαη απνηέιεζκα ηεο αλαγλσζηηθήο αδπλακίαο θαη φρη αίηην ησλ 

αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ. Η άπνςε απηή έξρεηαη λα θαηαξξίςεη ηελ άπνςε ηνπ 

Παπιίδε, ν νπνίνο ηζρπξίδεηαη φηη νη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ησλ δπζιεμηθψλ 

νθείινληαη ζηηο αθαλφληζηεο νθζαικηθέο θηλήζεηο. ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ ηζπαληθή γιψζζα ην 1990 ειέγρζεθαλ 90 καζεηέο ειηθίαο 7-14 εηψλ, 

ρσξηζκέλνη ζε ηξεηο νκάδεο: κία νκάδα δπζιεμηθψλ καζεηψλ, κία νκάδα κε 

αλαγλσζηηθή θαζπζηέξεζε θαη κία θαλνληθψλ αλαγλσζηψλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρεη αηηηψδεο ζρέζε αλάκεζα ζηηο αθαλφληζηεο 

νθζαικηθέο θηλήζεηο θαη ηε δπζιεμία θαη επνκέλσο δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ε 

άπνςε φηη νη αθαλφληζηεο νθζαικηθέο θηλήζεηο απνηεινχλ αηηία ηεο δπζιεμίαο 

(Πφξπνδαο, 2005). 

Σα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ αθνπζηηθή δπζιεμία έρνπλ ειιείκκαηα ζηελ 

ηθαλφηεηα λνεηηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ήρσλ ηεο γιψζζαο, αδπλακία ζχλζεζεο 

ήρσλ, νλνκαζίαο πξνζψπσλ θαη πξαγκάησλ θαη αδπλακία απνκλεκφλεπζεο θαη 

ηήξεζεο αθνινπζηψλ, ρσξίο λα έρεη δηαπηζησζεί φηη απηά ηα άηνκα αληηκεησπίδνπλ 

νξγαληθά πξνβιήκαηα ζηελ αθνπζηηθή ηνπο ιεηηνπξγία (ηαζηλφο, 1999). Οη 

δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε αθνπζηηθή δπζιεμία κπνξεί λα δηαπηζησζνχλ θαηά ηελ 

ππαγφξεπζε ελφο θεηκέλνπ, θαζψο αηζζάλνληαη αλαζθαιείο θαη δεηνχλ ζπλήζσο 

επαλάιεςε ηεο ππαγφξεπζεο (ηαζηλφο, 2003). Οη Dawes θαη Bishop (2010), 

πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζηελ νπνία ζχγθξηλαλ ηα ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

παηδηψλ κε δηαηαξαρή αθνπζηηθήο επεμεξγαζίαο θαη ησλ δπζιεθηηθψλ παηδηψλ θαη 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο θαη νη δχν νκάδεο παηδηψλ παξνπζίαδαλ παξφκνηα 

πξνβιήκαηα ζηελ πξνζνρή, ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γιψζζα. 

Σέινο, είλαη απίζαλν λα ππάξρεη πεξίπησζε αηφκνπ κε ακηγή νπηηθή ή ακηγή 

αθνπζηηθή δπζιεμία, θαζψο ζπλππάξρνπλ ζπλήζσο ζην άηνκν ραξαθηεξηζηηθά θαη 

απφ ηνπο δχν ηχπνπο αλαπηπμηαθήο δπζιεμίαο (Πφξπνδαο, 1997). 

Σα εκπφδηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ πξνζπάζεηα θαηάθηεζεο ησλ 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ δπζιεμηθψλ καζεηψλ νθείινληαη ζε πξνβιήκαηα ζηε 

βξαρππξφζεζκε κλήκε γισζζηθψλ εξεζηζκάησλ, πνπ είλαη ε κλήκε πνπ δέρεηαη 

πξψηε φζεο πιεξνθνξίεο  πξνζιακβάλεη ην άηνκν νπηηθά ή αθνπζηηθά ή κέζσ άιισλ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dawes%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bishop%20DV%5Bauth%5D
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αηζζήζεσλ θαη ηηο ζπγθξαηεί γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα θαη ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε 

γισζζηθψλ εξεζηζκάησλ, πνπ είλαη ε κλήκε  ζηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη επηιεθηηθά 

κεξηθέο απφ ηηο πιεξνθνξίεο, θσδηθνπνηνχληαη θαη παξακέλνπλ εθεί γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα (Πφξπνδαο, 1997). 

πγθεθξηκέλα, ηα εκπφδηα πνπ παξνπζηάδνληαη ιφγσ πξνβιεκάησλ ζηε 

βξαρππξφζεζκε κλήκε γισζζηθψλ εξεζηζκάησλ νθείινληαη ζηελ αδπλακία ησλ 

δπζιεμηθψλ αηφκσλ λα ζπγθξαηήζνπλ ζηε κλήκε πνιχ ιηγφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ 

ηηο 7 σο ηηο 9 πνπ ζπγθξαηνχλ νη θαλνληθνί αλαγλψζηεο θαη γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (Μαπξνκάηε, 1995). Σελ ίδηα άπνςε δηαηππψλεη θαη ν Αλαζηαζίνπ (1998), 

ν νπνίνο επηθαιείηαη ζχγρξνλεο έξεπλεο ππνζηεξίδνληαο φηη, ηα άηνκα κε δπζιεμία 

παξνπζηάδνπλ ρεηξφηεξεο επηδφζεηο ζε δνθηκαζίεο πνπ εκπιέθνπλ ηε βξαρππξφζεζκε 

κλήκε φπσο είλαη ε αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ, θαζψο δηαζέηνπλ κηθξή κλεκνληθή 

ρσξεηηθφηεηα. Αθφκε, ππνζηεξίδεη φηη νη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε 

βξαρππξφζεζκε κλήκε επεξεάδνπλ ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε 

καθξνπξφζεζκε κλήκε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, παξφιν πνπ, ζχκθσλα κε ππνζέζεηο 

εξεπλεηψλ ηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ίδηεο αιιά ζε πην αξγνχο ξπζκνχο ζηξαηεγηθέο απνθσδηθνπνίεζεο ή πνηνηηθά 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο. 

Οη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο εληνπίδνληαη 

θπξίσο ζε αλεπάξθεηεο ζηε θσλνινγηθή επεμεξγαζία, ζηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα, 

ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε θαη ην γξαπηφ ιφγν (αιβαξάο, 2013). πγθεθξηκέλα 

νη καζεηέο κε δπζιεμία αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ζηελ αλάιπζε ησλ θσλεκάησλ  

(γα → γ θαη α), ηε ζχλζεζε θσλεκάησλ (γ θαη α → γα), ηελ αληηζηξνθή θσλεκάησλ 

(γα θαη αγ), ην ζπλδπαζκφ θσλεκάησλ (γ θαη ν → γν, γ θαη ε → γε θηι.), ηελ 

νκνηφηεηα θσλεκάησλ (γα → γάηα, γε → γήπεδν) θηι., ελψ θάλνπλ ιάζε ζηε 

θσλνινγηθή επεμεξγαζία ζπγρένληαο ηα γξάκκαηα β-δ, κ-λ, θ-β θηι θαη 

δπζθνιεχνληαη λα δηαβάζνπλ ζπκπιέγκαηα γξακκάησλ, π.ρ. ζη-ηζ θηι. 

Δπηπιένλ, νη καζεηέο κε δπζιεμία ζπιιαβίδνπλ ηηο ιέμεηο, δηαβάδνπλ αξγά θαη 

κε δπζθνιία, αθαηξνχλ, πξνζζέηνπλ, αληηθαζηζηνχλ θαη κεηαζέηνπλ θσλήκαηα θαη 

ζπιιαβέο, ρξεζηκνπνηνχλ άιιε ιέμε, παξαηνλίδνπλ, επαλαιακβάλνπλ ιέμεηο, 

παξαιείπνπλ ιέμεηο, πξνζζέηνπλ ιέμεηο, δελ ζηακαηνχλ ζην θφκκα ή ζηελ ηειεία θαη 

ζπρλά απηνδηνξζψλνληαη (Pierangelo & Giuliani, 2008).  Έηζη, ε αλάγλσζε ράλεη ζε 

λφεκα αθνχ δελ είλαη ινγηθή θαη εθθξαζηηθή. Σν έιιεηκκα ζηελ αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε δπζιεμία κεηαθξάδεηαη ζε δπζθνιία 
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ζηνλ εληνπηζκφ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θείκελν πνπ δηαβάδνπλ φπσο 

πνηνο κηιάεη, ζε πνηνλ απεπζχλεηαη, πνην είλαη ην πεξηερφκελν ησλ ιφγσλ ηνπ θαη 

πνηεο νη ελέξγεηέο ηνπ, ελψ δπζθνιεχνληαη λα ζπληάμνπλ πεξίιεςε, λα εμάγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα, λα βξνπλ ηελ θεληξηθή ηδέα (αιβαξάο, 2013). 

ηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ νη καζεηέο κε δπζιεμία δπζθνιεχνληαη 

ζηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, παξνπζηάδνπλ αδπλακία ζηνρνζεζίαο πξηλ ην 

γξάςηκν θαη δπζθνιία ξχζκηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ζπγγξαθή 

θεηκέλνπ θαη ηε κεηαηξνπή ησλ ηδεψλ ζε γισζζηθέο αλαπαξαζηάζεηο.  Δπίζεο, δελ 

κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ ηε ζθέςε ηνπο ζε παξαγξάθνπο, ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο 

επαλαιήςεηο, θάλνπλ πνιιά ζπληαθηηθά θαη νξζνγξαθηθά ιάζε (αιβαξάο, 2013). 

Αθφκε, γξάθνπλ θείκελα, θησρά ζε ηδέεο, κε ιίγεο δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο 

ρξεζηκνπνηψληαο πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην. (Sexton, Harris, & Graham, 1998, ζην 

Pierangelo & Giuliani, 2008) 

Όιεο νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ην κάζεκα ηεο γιψζζαο θαη 

απνηεινχλ νξηδφληην ζηφρν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, 

ελψ ε αλάπηπμε ηνπο αιιά θαη νη κεηνλεμίεο ζε απηέο επεξεάδνπλ φια ηα καζήκαηα. 

 

2.3 Πξνζδηνξηζκόο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο 

 

Η δηεζλήο επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζπγθιίλεη ζηελ άπνςε φηη ππάξρεη ζηελή 

θαη αηηηψδεο ζρέζε αλάκεζα ζηε «θσλνινγηθή επίγλσζε» θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο (Πφξπνδαο, 2005). Ο φξνο «θσλνινγηθή επίγλσζε» είλαη 

κεηάθξαζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ «phonological awareness» θαη νξίδεηαη σο 

κεηαγισζζηθή ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ θσλνινγηθψλ κεξψλ κηαο 

ιέμεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ κεξψλ απηψλ απφ ηνλ αλαγλψζηε δειαδή ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα ρεηξίδεηαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ επηδξψληαο ζε 

απηά. Τπάξρεη ζπλεπψο ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε, ζηελ 

θαηαλφεζε δειαδή απφ ηνλ αλαγλψζηε φηη νη ιέμεηο απνηεινχληαη απφ δηαθξηηά κέξε 

πνπ είλαη νη ζπιιαβέο θαη ηα θσλήκαηα θαη ηελ αλαγλσζηηθή δεμηφηεηα 

(Παληειηάδνπ, 2011).   

Η θσλνινγηθή επίγλσζε ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα, ηα νπνία 

έρνπλ ζρέζε κε ηε θχζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ιφγνπ φπσο είλαη νη ιέμεηο, νη 

ζπιιαβέο ή ηα θσλήκαηα αιιά θαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ζε γλψζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δνκηθψλ απηψλ ζηνηρείσλ κε απνηέιεζκα 
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λα είλαη επθνιφηεξε ε επίγλσζε ηεο ιεμηθήο δνκήο ηνπ ιφγνπ απφ ηελ επίγλσζε ηεο 

θσλεκηθήο δνκήο ηνπ (Πφξπνδαο, 2005). Η ζρέζε αλάκεζα ζηε θσλνινγηθή 

επίγλσζε θαη ηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο είλαη ζην επίθεληξν ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη 

εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ κέξνπο ησλ εξεπλεηψλ θαη νη ζέζεηο ηνπο 

ζπκπίπηνπλ σο πξνο ην φηη ε ζρέζε απηή είλαη ππαξθηή, θαζψο δηαπηζηψλεηαη 

ζπλερψο φηη ππάξρεη ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζά ηνπο αθνχ καζεηέο πνπ εηζέξρνληαη 

ζην δεκνηηθφ ζρνιείν κε ρακειή θσλνινγηθή επίγλσζε έρνπλ ιηγφηεξεο ηθαλφηεηεο 

αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο απφ απηνχο πνπ δηαζέηνπλ πςειή θσλνινγηθή επίγλσζε 

(Παληειηάδνπ, 2011). Χζηφζν, νη απφςεηο ηνπο δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα 

απηήο ηεο ζρέζεο, δειαδή αλ είλαη αηηηψδεο, θαη αλ λαη, ηφηε ην εξψηεκα είλαη πνην 

είλαη ην αίηην θαη ην απνηέιεζκα. Έηζη, δηακνξθψζεθαλ νη ηξεηο παξαθάησ απφςεηο 

σο πξνο ηελ εξκελεία ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο δχν απηέο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο: 

Α) Οη ππνζηεξηθηέο ηεο πξψηεο άπνςεο ζεσξνχλ φηη ππάξρεη αηηηψδεο ζρέζε 

αλάκεζα ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο 

θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ε θσλνινγηθή επίγλσζε φρη κφλν δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο αιιά απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζή ηεο. 

Β) Οη ππνζηεξηθηέο ηεο δεχηεξεο άπνςεο ζεσξνχλ φηη ε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο είλαη 

εθείλε πνπ επεξεάδεη ηε θσλνινγηθή επίγλσζε. 

Γ) Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ηξίηεο άπνςεο ζεσξνχλ φηη ππάξρεη ακνηβαία, ακθίδξνκε θαη 

αληαπνδνηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ηε κάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο θαη φηη ε θσλνινγηθή επίγλσζε δηεπθνιχλεηαη αιιά θαη δηεπθνιχλεη ηε 

κάζεζε ηεο αλάγλσζεο (Πφξπνδαο, 2005). 

 

2.4 Ο ξόινο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο ζηηο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο 

 

Όζνλ αθνξά ζην ξφιν ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάγλσζεο, θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα δηαρξνληθψλ εξεπλψλ φηη, φρη κφλνλ 

δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο αιιά απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζή 

ηεο (Πφξπνδαο, 2005). Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε 

καζεηέο πξνζρνιηθήο αγσγήο, ε εμάζθεζε ησλ νπνίσλ ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε 

ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ηνπο δηεπθφιπλε ζεκαληηθά ζηελ 

απφθηεζε ζηε ζπλέρεηα ηεο δεμηφηεηαο ηεο αλάγλσζεο. Παξφκνηα ήηαλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα απφ έξεπλεο κε καζεηέο πνπ παξνπζίαδαλ εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο (Πφξπνδαο, 2005). ε κηα έξεπλα ησλ Bryant & Brandley (1985), ε νπνία 
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πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 20 καζεηέο θαηά ηελ έλαξμε ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην ζρνιείν, 

δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο, νη νπνίνη δελ είραλ αλαπηχμεη ηθαλνπνηεηηθά ηελ 

ηθαλφηεηα αλάιπζεο ησλ γξαθεκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ιέμεσλ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, 

εμαθνινπζνχζαλ αθφκε θαη κεηά ηξία ρξφληα θνίηεζεο λα παξνπζηάδνπλ ρακειή 

αλαγλσζηηθή θαη νξζνγξαθηθή απφδνζε, παξφιν πνπ ε δπζθνιία θσλνινγηθήο 

αλάιπζεο είρε μεπεξαζηεί. Σα ίδηα απνηειέζκαηα είρε εμάγεη λσξίηεξα κεγαιχηεξε 

έξεπλα ησλ Lundberg, Olofsson θαη Wall ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1981, φπσο 

αλαθέξεηαη απφ ηνπο Bryant θαη Brandley (1985) κε ππνθείκελα 200 καζεηέο 

Νεπηαγσγείνπ ειηθίαο 6 έσο 7 εηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο πνπ 

αθνξνχζαλ ζηελ ηθαλφηεηα νκνηνθαηαιεμίαο θαη αλαγλψξηζεο ιέμεσλ, ηελ 

ηθαλφηεηα αλάιπζεο ζηα θσλήκαηα ηεο θάζε ιέμεο θαζψο θαη ηεο ζέζεο ελφο 

θσλήκαηνο κέζα ζηε ιέμε. Η αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ επαλαιήθζεθε θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ. Απφ ηε ζχγθξηζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επίδνζήο ηνπο ζηα θξηηήξηα πνπ ππνβιήζεθαλ δηαπηζηψζεθε 

φηη νη καζεηέο νη νπνίνη παξνπζίαδαλ θαιφ επίπεδν θσλνινγηθήο επίδνζεο πξηλ ηε 

θνίηεζή ηνπο ζην δεκνηηθφ, είραλ θαιχηεξε επίδνζε ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ 

νξζνγξαθία θαη θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζηελ πξψηε ηάμε. 
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3
ν
 Κεθάιαην Αληηκεηώπηζε ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ζηελ 

αλάγλσζε ζε καζεηέο Γεκνηηθνύ 

 

3.1 ηξαηεγηθέο ελίζρπζεο ησλ αλαγλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ ρσξίο 

δπζθνιίεο 

 

Οη ζηξαηεγηθέο ελίζρπζεο ησλ αλαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ 

κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνπο καζεηέο ήδε απφ ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία, κε ηελ νπνία ζπκπίπηεη ε πξναλαγλσζηηθή θάζε (Πφξπνδαο, 

2005). Κάζε εθπαηδεπηηθφο ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θσλνινγηθή επίγλσζε απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο επηηπρεκέλεο αλάγλσζεο θαη 

γλσξίδνληαο φηη αθφκε θαη φηαλ ππάξρεη εκθαλήο δπζθνιία ζηελ αλάιπζε ηεο 

θσλνινγηθήο δνκήο ησλ ιέμεσλ απηή κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε  νξγαλσκέλε, 

ζπζηεκαηηθή θαη κεζνδηθή πξνζπάζεηα, εθαξκφδεη ζηξαηεγηθέο θαιιηέξγεηαο ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο ησλ καζεηψλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο ησλ καζεηψλ επηιέγεη απφ έλα πιήζνο αζθήζεσλ εθείλεο  κε 

ηηο νπνίεο ζα δηδαρζνχλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη ζα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο 

αλάγλσζεο θαη νξζνγξαθίαο (Παληειηάδνπ, 2011).  

Καηά ηε δηδαζθαιία ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο κέζα απφ ζπζηεκαηηθά 

δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, νη καζεηέο καζαίλνπλ ζηαδηαθά λα ρεηξίδνληαη ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν ζε δηάθνξα επίπεδα αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο (ιέμεσλ, ζπιιαβψλ, 

θσλεκάησλ). Δπίζεο, θαηαλννχλ ηηο ζρέζεηο νξγάλσζεο θαη δνκήο ηεο γιψζζαο, 

ζπκβνιίδνπλ ηα θσλήκαηα, θαη ηέινο ρεηξίδνληαη κε επηηπρία γξαθνθσλεκηθέο 

αληηζηνηρίεο θαη ζηε γξαθή θαη ζηελ αλάγλσζε ιέμεσλ (Παληειηάδνπ, 2011). 

Γηα ηελ επηηπρεκέλε δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ ν εθπαηδεπηηθφο 

εθαξκφδεη κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ γεληθφ θαη θνηλφ ζθνπφ ηελ 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε θσλνινγηθή δνκή ησλ ιέμεσλ (Κσηνχιαο, 2007). 

Δπηκέξνπο ζηφρνη ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη: 

 Η ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θσλεκάησλ ηεο πξνθνξηθήο γιψζζαο. 

 Η επίηεπμε αθνπζηηθήο θαη νπηηθήο ζχλδεζεο κεηαμχ γξαθεκάησλ θαη 

θσλεκάησλ. 

 Η αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο θσλεκηθήο αλάιπζεο ησλ ιέμεσλ. 
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 Η αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ζχλζεζεο ησλ θσλεκάησλ θαη κεηαηξνπήο 

ηνπο ζε γξαπηά ζχκβνια (Αγαιηψηεο, 1999). 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα εθαξκφζεη 

ζηξαηεγηθέο απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαζψο γλσξίδεη φηη εάλ νη καζεηέο δε 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηη αληηπξνζσπεχνπλ ηα θσλήκαηα δελ κπνξνχλ λα σθειεζνχλ 

απφ νπνηαδήπνηε κέζνδν δηδαζθαιίαο ηεο πξψηεο αλάγλσζεο (Παληειηάδνπ, 2011). 

Καηαξρήλ ζηνπο καζεηέο πξνζρνιηθή ειηθίαο πνπ θνηηνχλ ζην λεπηαγσγείν 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί έλα θαζεκεξηλφ πξφγξακκα κε αζθήζεηο θσλνινγηθήο 

επίγλσζεο θαζψο είλαη γλσζηφ φηη ηα παηδηά ζην ειιεληθφ λεπηαγσγείν κπνξνχλ λα 

θαηαθηήζνπλ κε επθνιία ην κεηαγισζζηθφ επίπεδν ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο σο 

πξνο ηε ζπιιαβηθή δνκή ηνπ ιφγνπ. Γεληθά, φινη νη καζεηέο κε θαηάιιειε θαη 

ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα θαηαθηήζνπλ ηε κεηαγισζζηθή θσλεκηθή 

αλάγλσζε, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αιθαβεηηθή ζηξαηεγηθή ηεο αλάγλσζεο (Πφξπνδαο, 

2005). Χζηφζν, δελ επηηπγράλνπλ ην ίδην επίπεδν θσλνινγηθήο επίγλσζεο φινη νη 

καζεηέο νη νπνίνη ηειεηψλνπλ ην λεπηαγσγείν γηα ιφγνπο πνπ αλαδεηνχληαη, είηε ζην 

φηη εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο ιέμεηο θαη φρη ζην θψλεκα, είηε ζην 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ην επάγγεικα, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ 

θαζψο θαη ην θιίκα γξακκαηηζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο φπσο είλαη ε ζηάζε ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο απέλαληη ζην γξαπηφ ιφγν θαη ηε ινγνηερλία θαη ηα θίλεηξα πνπ 

πξνζθέξνπλ ζην παηδί γηα αλαγλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Παληειηάδνπ, 2011). Σν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο δηαθξίλεηαη ζε 

δχν ελφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην επηγισζζηθφ θαη κεηαγισζζηθφ επίπεδν ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ (Πφξπνδαο, 2005). 

Γηα λα αζθήζεη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο καζεηέο ζηελ θσλνινγηθή δνκή ησλ 

ιέμεσλ κπνξεί λα εθαξκφζεη ηε κέζνδν Elikonin (Κσηνχιαο, 2007), ε νπνία εζηηάδεη 

ζηελ αηζζεηνπνίεζε ηεο θσλνινγηθήο δνκήο ησλ ιέμεσλ θαη απνηειεί ζηνηρείν ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο αηζζεηνπνίεζεο ηεο θσλεκηθήο δνκήο ησλ ιέμεσλ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο πνπ δελ έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε θσλεκηθή δνκή θαη εθδειψλνπλ ιάζε πξνζζέζεσλ, 

αθαηξέζεσλ, αληηκεηαζέζεσλ θαη αληηθαηαζηάζεσλ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ζηελ 

νξζνγξαθία (Κσηνχιαο, 2007).  
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Οη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα απφθηεζε θσλνινγηθήο επίγλσζεο ησλ καζεηψλ ηνπ κπνξνχλ 

λα έρνπλ ηηο παξαθάησ κνξθέο: 

1. πάδσ ηελ πξφηαζε. ηε δξαζηεξηφηεηα απηή εθθσλνχληαη πξνθνξηθά 

πξνηάζεηο θαη θαινχληαη νη καζεηέο λα ηηο αλαιχζνπλ ζηηο ιέμεηο πνπ ηελ απνηεινχλ 

κε παξάιιεια ρηππήκαηα ρεξηψλ. 

2. Γηαηξψ ηε ιέμε. Καηά ηε δηαίξεζε ηεο ιέμεο νη καζεηέο θαινχληαη λα 

ρσξίζνπλ πξνθνξηθά ηηο δηζχιιαβεο αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο πνιπζχιιαβεο 

ιέμεηο πνπ ηνπο πξνθέξεη ν εθπαηδεπηηθφο ζε ζπιιαβέο κε ηαπηφρξνλα ρηππήκαηα 

ησλ ρεξηψλ ή άιισλ ήρσλ. 

3. Οη θσλνχιεο ηεο ιέμεο. Οη καζεηέο ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα θαινχληαη 

λα αλαιχζνπλ ιέμεηο ηξηψλ θσλεκάησλ ζηα θσλήκαηά ηνπο πξνθέξνληαο ην πξψην, 

ην ηειεπηαίν θαη ην ελδηάκεζν θψλεκα. ηαδηαθά απμάλεηαη ν δείθηεο  δπζθνιίαο κε 

αλάιπζε ιέμεσλ πνπ πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξα θσλήκαηα. 

4. πλζέησ ηηο ζπιιαβέο. Η ζχλζεζε ηεο ιέμεο είλαη ε αληίζηξνθε 

δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ αλάιπζή ηεο, θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο κε παηγληψδε ηξφπν 

παξνπζηάδεη ηηο ζπιιαβέο κηαο ιέμεο θαη δεηεί απφ ηνπο καζεηέο λα ηε καληέςνπλ 

ζπλζέηνληάο ηηο ζπιιαβέο ηεο. 

5. Μαληεχσ ηε ιέμε. ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ν εθπαηδεπηηθφο εθθέξεη 

μερσξηζηά ηα θσλήκαηα κηαο ιέμεο θαη θαιεί ηνπο καζεηέο λα ηε καληέςνπλ. 

6. Αθνχο ηε ζπιιαβή. Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη θάξηεο νη νπνίεο 

απεηθνλίδνπλ γλσζηά αληηθείκελα θαη θαιεί ηνπο καζεηέο λα ηα θαηνλνκάζνπλ αιιά 

θαη λα δηαθξίλνπλ κία νξηζκέλε ζπιιαβή ή έλα νξηζκέλν θψλεκα. 

7. Έμσ ε αηαίξηαζηε. ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ν εθπαηδεπηηθφο 

παξνπζηάδνληαο ηξηάδεο θαξηψλ πνπ απεηθνλίδνπλ δηαθνξεηηθά αληηθείκελα-ιέμεηο 

θαιεί ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηελ νκνηφηεηα θαη ηε δηαθνξά ζηηο ηειεπηαίεο 

ζπιιαβέο. 

8. Βξίζθσ ηελ πξψηε θσλνχια. Καηά ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ν εθπαηδεπηηθφο 

παξνπζηάδεη δχν ή ηξεηο εηθφλεο θαη θαιεί ηνπο καζεηέο λα δηαθξίλνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν αξρηθφ θψλεκα κηαο ιέμεο. 

9. Σν ζπηηάθη ηεο ζπιιαβήο.  Καηά ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ν εθπαηδεπηηθφο 

παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο θάξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ γλσζηά αληηθείκελα ζηνπο 

καζεηέο κε άδεηα θνπηάθηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ζπιιαβέο ηεο θάζε ιέμεο θαη ηνπο 

θαιεί λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζέζε ζπγθεθξηκέλεο ζπιιαβήο κέζα ζηε ιέμε. 
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10.Κφβνληαο ηελ νπξά ηεο ιέμεο. Καηά ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ν 

εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη πξνθνξηθά κηα ιέμε, ηελ νπνία αληιεί απφ κηα ηζηνξία, 

θαη δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηελ ηειεπηαία ζπιιαβή, λα ηελ 

αθαηξέζνπλ θαη λα πνπλ ηε λέα ιέμε πνπ πξνθχπηεη, ελψ κία παξαιιαγή είλαη λα 

αθαηξέζεη ηελ πξψηε ζπιιαβή ηεο ιέμεο. 

11. Σα θνξαθίζηηθα. Καηά ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ν εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο 

καζεηέο λα ρσξίζνπλ ηε ιέμε ζε ζπιιαβέο θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ ηηο αλαθαηέςνπλ, 

λα ηηο βάινπλ ζε ηπραία ζεηξά θαη λα μαλαδηαβάζνπλ ηε λέα ιέμε. Η ίδηα 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα επαλαιεθζεί κε αληηζηξνθή ησλ θσλεκάησλ κηαο 

ζπιιαβήο.  

12. Βάιε κέζα κηα θσλνχια. Καηά ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ν εθπαηδεπηηθφο 

παξνπζηάδεη πξνθνξηθά ζηνπο καζεηέο δπν ιέμεηο πνπ δηαθέξνπλ θαηά έλα θψλεκα 

θαη δεηάεη απφ απηνχο λα ην πξνζδηνξίζνπλ. 

13. Βγάιε κηα, βάιε άιιε. Καηά ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ν εθπαηδεπηηθφο 

παξνπζηάδεη κία ιέμε ζηελ νπνία θαιεί ηνπο καζεηέο λα αληηθαηαζηήζνπλ έλα 

θψλεκα κε έλα άιιν θαη λα δηαβάζνπλ ηε ιέμε πνπ ζα πξνθχςεη. 

14. Γξάθσ κε ρξψκαηα. Καηά ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ν εθπαηδεπηηθφο θαιεί 

ηνπο καζεηέο λα ζπλζέζνπλ ιέμεηο κε πξφζζεζε, αθαίξεζε, αληηθαηάζηαζε, 

αληηζηξνθή θαη επαλάιεςε θσλεκάησλ. (Παληειηάδνπ, 2011). 

Ο εθπαηδεπηηθφο γηα λα εθαξκφζεη θάζε ζηξαηεγηθή ρξεηάδεηαη λα εμεγήζεη 

ζην καζεηή αλαιπηηθά κε παξαδείγκαηα ηη είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα θάλεη θαη λα 

εληζρπζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ, 

παξνπζηάδνληαο ηηο αζθήζεηο κε παηγληψδε ηξφπν φπσο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ (Κσηνχιαο, 2007). Ιδηαίηεξα ην ζεαηξηθφ παηρλίδη  ή ην 

θνπθινζέαηξν κπνξνχλ λα  ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο γηα λα αλαιχζνπλ νη καζεηέο απφ κφλνη ηνπο ηηο ιέμεηο ζηα θσλήκαηά ηνπο 

(Κσηνχιαο, 2007). Η εμάζθεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί 10΄έσο 20΄ηελ εκέξα, λα 

πεξηιακβάλεη παξαδείγκαηα απφ πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη λα εμειίζζεηαη κε 

πξννδεπηηθή δπζθνιία (Πφξπνδαο, 2005). Οη γεληθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα έρεη ππφςε 

ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο θαηά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη 

απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

είλαη πνιιέο θαη αθνξνχλ: ζηελ ρξήζε παξαδεηγκάησλ, ψζηε ν καζεηήο λα θαηαλνεί 

ηη πξέπεη λα θάλεη, ζηε δηαθξηηηθή βνήζεηα ζε θάζε ιάζνο πνπ θάλεη, ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ αζθήζεσλ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο, ηε δηάζεζε θαη ηηο 
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δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ, ζηελ επαλάιεςε θαη αλαηξνθνδφηεζε φηαλ θαη φζεο θνξέο 

ρξεηάδεηαη (Παληειηάδνπ, 2011). 

 

3.2 ηξαηεγηθέο ελίζρπζεο ησλ αλαγλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ ζε καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο  

 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ελίζρπζε ησλ αλαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαηαξρήλ επηβάιιεηαη ε αμηνιφγεζε 

ησλ καζεζηαθψλ ηνπο δπζθνιηψλ, ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη αδπλακίεο αιιά θαη νη 

δπλαηφηεηέο ηνπο (Αγαιηψηεο, 1999). Η αμηνιφγεζε απηή κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο επίζεκεο ή αλεπίζεκεο αμηνιφγεζεο. Η αλεπίζεκε 

αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, ν νπνίνο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη αλεπίζεκα θξηηήξηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ηεο ηάμεο θαη παξάιιεια λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

παξαηεξήζεηο θαη εθηηκήζεηο (Αγαιηψηεο, 1999). Απαξαίηεηε ελέξγεηα ζεσξείηαη ε  

αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο ησλ καζεηψλ ακέζσο κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη πξηλ απφ ηε 

δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο ησλ 

καζεηψλ ν εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί απιά ηεζη δηαθφξσλ επηπέδσλ, ελψ ην πιηθφ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη θαηά ηελ εμάζθεζε ησλ καζεηψλ 

ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θσλεκηθήο δνκήο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ (Πφξπνδαο, 

2005). Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο βαζηθήο αλάγλσζεο σο παξάκεηξνη ππνινγίδνληαη ε 

αθξίβεηα ηεο αλάγλσζεο, ε επρέξεηα θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

νινθιήξσζή ηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο βαζηθήο αλάγλσζεο 

εθαξκφδεη ηα παξαθάησ ζηάδηα αμηνιφγεζεο : 

 αμηνιφγεζε ηεο αλάγλσζεο ησλ γξακκάησλ,  

 αμηνιφγεζε ηεο αλάγλσζεο ησλ ζπιιαβψλ,  

 αμηνιφγεζε ηεο αλάγλσζεο ησλ ιέμεσλ θαη  

 ην ηεζη αλάγλσζεο ησλ ιέμεσλ.  

Η αμηνιφγεζε ηεο αλάγλσζεο ησλ γξακκάησλ πινπνηείηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο 

γλψζεο θαη ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα αλαγλσξίδεη ηα γξαθεκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θάζε γξάκκαηνο θαη λα αλαζχξεη απφ ηε κλήκε ηνπ ηε θζνγγηθή ηαπηφηεηα πνπ 

αληηζηνηρεί ζην θαζέλα (Πφξπνδαο, 2005). Δθφζνλ ν εθπαηδεπηηθφο δηαπηζηψζεη φηη 

είλαη κεγάινο ν ρξφλνο αλαγλψξηζεο ησλ γξακκάησλ απφ ην καζεηή ηφηε 
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παξεκβαίλεη κε αζθήζεηο εμάζθεζεο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ γξακκάησλ, ψζηε λα 

εληζρπζνχλ νη βαζηθέο γλσζηηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο δειαδή ε αληίιεςε θαη ε κλήκε 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ γξακκάησλ (Πφξπνδαο, 2005). 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλάγλσζεο ησλ ζπιιαβψλ ν εθπαηδεπηηθφο εθαξκφδεη 

παξφκνηα ηαθηηθή κε απηήλ πνπ εθάξκνζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ γξακκάησλ, ελψ νη 

ζπιιαβέο πνπ ζα επηιέμεη γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ αμηνιφγεζε πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ κφλν δηδαγκέλα γξάκκαηα, λα αξρίδεη κε ζπιιαβέο ηνπ ηχπνπ Φ 

(ζχκθσλν-θσλήελ) θαη ε πξνθνξά ησλ γξακκάησλ ηεο ζπιιαβήο λα γίλεηαη σο έλα 

εληαίν ζχλνιν. Με ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλάγλσζεο ιέμεσλ, πνπ απνηειεί ην 

ηειεπηαίν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο βαζηθήο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο, ν 

εθπαηδεπηηθφο ειέγρεη ηε γλψζε θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ηεο γξαθεκηθήο παξάζηαζεο ηεο ιέμεο θαη ηε κεηάθξαζή ηεο ζε 

θσλνινγηθή παξάζηαζε αιιά θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο  (Πφξπνδαο, 

2005). Ακέζσο κφιηο αξρίζνπλ νη καζεηέο λα δηαβάδνπλ ηηο πξψηεο ιέμεηο ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απιά ηεζη αλάγλσζεο ιέμεσλ, ψζηε λα 

αμηνινγήζεη θαηά πφζν νη καζεηέο θαηέθηεζαλ ην κεραληζκφ ηεο αλάγλσζεο. ηα 

ηεζη αλάγλσζεο ιέμεσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί κνλνζχιιαβεο ιέμεηο ηνπ ηχπνπ 

Φ (ζχκθσλν-θσλήελ), απιέο ιέμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ δηδαγκέλα γξάκκαηα, 

δηζχιιαβεο ή ηξηζχιιαβεο αιιά θαη ςεπδνιέμεηο (Πφξπνδαο, 2005). ηε ζπλέρεηα ν 

εθπαηδεπηηθφο πινπνηεί ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηεζη ηα νπνία εθαξκφδνπλ κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πνπ ζηεξίδνληαη 

ζηελ αλάγλσζε, είηε κε ηε ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ, είηε κε απάληεζε ζε 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην θείκελν, είηε κε αλαγλψξηζε ελλνηψλ (Πφξπνδαο, 2005). 

Η επίζεκε αμηνιφγεζε δηελεξγείηαη απφ ην ΚΔ.Γ.Γ.Τ. (Κέληξν 

Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ) 

ή απφ επίζεκν Ιαηξνπαηδαγσγηθφ θέληξν (Νφκνο, 3699/2008), αθνχ νινθιεξσζνχλ 

πξψηα νη παξεκβάζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ πεξηιακβάλεη ηελ ζπκπιήξσζε ελφο ηεζη 

λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο, ην νπνίν ρνξεγεί ν ςπρνιφγνο ηνπ 

ΚΔ.Γ.Γ.Τ. θαη αθνινχζσο ην βαζκνινγεί γηα λα πξνζδηνξίζεη ην δείθηε λνεκνζχλεο. 

Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ ηνπο δπζθνιηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ 

ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ν νπνίνο δηαπηζηψλεη ην είδνο θαη ηελ έληαζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ νη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ 

νθείινληαη ζηε δπζιεμία δίλνληαη ζηνπο καζεηέο ηεζη κε ηα νπνία ειέγρεηαη θάζε κία 
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απφ ηηο αηζζεηεξηαθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο, φπσο είλαη νη αθνπζηηθέο, θηλεηηθέο, 

κλεκνληθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηθαλφηεηεο δηαδνρήο (Πφξπνδαο, 2003). ηα νπηηθά ηεζη 

πεξηιακβάλνληαη αζθήζεηο απνθσδηθνπνίεζεο  θαη ηεζη νπηηθήο αλίρλεπζεο, ελψ ζηα 

αθνπζηηθά ηεζη πεξηιακβάλνληαη αζθήζεηο επαλάιεςεο ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ, ηεζη 

ζπιιαβηζκνχ θαη αθνπζηηθήο αληίιεςεο. ηα θηλεηηθά ηεζη πεξηιακβάλνληαη 

δξαζηεξηφηεηεο κε αληηγξαθή ζρεδίσλ θαη αζθήζεηο γισζζηθήο έθθξαζεο, φπσο 

νλνκαζία αληηθεηκέλσλ. ηα ηεζη δηαδνρήο δίλνληαη αζθήζεηο κε πίλαθεο 

πνιιαπιαζηαζκνχ, κήλεο ηνπ ρξφλνπ, αιθάβεην, επαλάιεςε πνιπζχιιαβσλ ιέμεσλ 

θαη πξνζδηνξηζκφ ξπζκηθήο δηαδνρήο (Πφξπνδαο, 2003). Παξάιιεια κε ηελ 

αμηνιφγεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ε θνηλσληθή ιεηηνπξγφο ηεο 

ππεξεζίαο ζπιιέγεη ην θνηλσληθφ ηζηνξηθφ ησλ παηδηψλ κέζσ ζπλέληεπμεο θαη ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη γνλείο ησλ καζεηψλ ((Νφκνο, 3699/2008). 

Όηαλ νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε, ην ΚΔ.Γ.Γ.Τ. εθδίδεη γλσκάηεπζε ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη νη πξνηάζεηο ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

νκάδαο  κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ηνπο. ε πεξίπησζε 

πνπ δηαγλσζηνχλ εηδηθέο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο-δπζιεμία ζρεδηάδεηαη έλα Δ.Δ.Π. 

(Δμαηνκηθεπκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα) γηα  λα πινπνηεζεί είηε απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κέζα ζην γεληθφ 

ζρνιείν (Νφκνο, 3699/2008), είηε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο γεληθήο ηάμεο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηα δεδνκέλα ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

ηηο πξνηάζεηο ηνπ Δ.Δ.Π. θαηαξηίδεη δηαθνξνπνηεκέλν πξφγξακκα θαη εθαξκφδεη 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο ελίζρπζεο ησλ αλαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ  ησλ καζεηψλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ εηδηθέο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. 

Οη ζηξαηεγηθέο ηηο νπνίεο κπνξεί λα εθαξκφζεη θαη λα ελζσκαηψζεη ζηελ 

θαζεκεξηλή δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο  

1. ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη πξηλ απφ ηελ αλάγλσζε. 

2. ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο. 

3. ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη κεηά απφ ηελ αλάγλσζε (Παληειηάδνπ, 2011). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ν 

εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο κπνξεί 

λα επηιέμεη κία απφ ηηο παξαθάησ κεζφδνπο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ Παληειηάδνπ 

(2011): 

1.Μέζνδνο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο  ηεο Montessori. 
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2.Σερληθέο Fernald. 

3.Μέζνδνο ησλ Orton-Gillinghan. 

4.Μέζνδνο ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο (DISTAR) 

5.Πξφγξακκα «Αλάθηεζε Αλάγλσζεο» ηεο Marie Glay 

6.Πξφγξακκα «Αλαγλσζηηθή Δπηηπρία». 

1. Η κέζνδνο Montessori ζηεξίδεη ηε ζεσξία ηεο ζηελ αξραηνειιεληθή ξήζε φηη 

ηίπνηε δελ ππάξρεη ζην λνπ εάλ δελ πέξαζε λσξίηεξα απφ ηηο αηζζήζεηο. Γηα ην ιφγν 

απηφ ην πξφγξακκα ηεο κεζφδνπ Montessori ζηεξίδεηαη θαηαξρήλ ζηηο αηζζεηεξηαθέο 

εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα νδεγνχληαη νη καζεηέο ζε αθεξεκέλν 

επίπεδν. Γηα λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ θαηάθηεζε ηνπ αθεξεκέλνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ ν εθπαηδεπηηθφο  γλσξίδνληαο, φηη ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή ζπγθξνηνχλ έλα 

εληαίν ςπρηθφ γεγνλφο, εθαξκφδεη πξνπαξαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε 

ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο πνπ αζθνχλ ηελ νπηηθή κλήκε θαη ηελ νπηηθή δηάθξηζε, ηελ 

αθνπζηηθή κλήκε θαη ηελ αθνπζηηθή δηάθξηζε, ην ιεμηιφγην θαη ηελ νκηιία ησλ 

καζεηψλ (Παληειηάδνπ, 2011). Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη 

απαξαίηεην ην πινχζην δηδαθηηθφ πιηθφ.  

Γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο κε ηε κέζνδν Montessori ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αθνινπζήζεη  ηα ηξία παξαθάησ βήκαηα: 

Πξψην βήκα: Ο εθπαηδεπηηθφο αζθεί ην καζεηή ζηελ αληίιεςε ηνπ θάζε γξάκκαηνο 

κε ηε βνήζεηα ηε αθήο ελψ ζπγρξφλσο πξνθέξεη ην θζφγγν ψζηε λα ην αληηιεθζεί 

αθνπζηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα γξάθεη ην γξάκκα εμαθνινπζψληαο λα ην πξνθέξεη θαη 

εδξαηψλνληαο ηελ εηθφλα ηνπ κε θιεηζηά κάηηα.  Έηζη, σο πξψην βήκα ν 

εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηνπο καζεηέο νπηηθέο θαη αηζζεηηθέο εκπεηξίεο κε ζηφρν ηελ 

νπηηθή, αθνπζηηθή θαη θηλαηζζεηηθή αληίιεςε (Παληειηάδνπ, 2011). 

Γεχηεξν βήκα: Ο εθπαηδεπηηθφο ειέγρνληαο ηελ παξάζηαζε ηνπ γξάκκαηνο δεηά απφ 

ην καζεηή λα δψζεη θάπνην γξάκκα. 

Σξίην βήκα: Όηαλ ν εθπαηδεπηηθφο δηαπηζηψζεη φηη ν καζεηήο έρεη θάλεη θηήκα ηνπ 

έλα θσλήελ πεξλάεη ζηε δηδαζθαιία ζπκθψλνπ, ψζηε λα ζρεκαηίζεη ν καζεηήο κία 

ζπιιαβή θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπλζέζεη κία  ιέμε (Παληειηάδνπ, 2011). 

2. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ Fernald απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη 

απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηεί ν ζηφρνο ηεο επαλαθηλεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ, ν 

νπνίνο ηίζεηαη φηαλ νη καζεηέο απνηχρνπλ ζηελ θαηάθηεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη 

ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κία λέα κέζνδνο. Με ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ 

Fernald νη καζεηέο ζα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε θαη βεβαηφηεηα φηη κπνξνχλ λα 
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αλαγλσξίζνπλ θάζε ιέμε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ φξαζε, ηελ αθνή θαη ηελ αθή ηνπο 

θαη έηζη ζα θαηαθηήζνπλ ην γξαπηφ θψδηθα ηεο γιψζζαο (Παληειηάδνπ, 2011).  

Η εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ Fernald ζηε δηδαζθαιία εμειίζζεηαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα: 

Α) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ νη καζεηέο αθνινπζνχλ ην πεξίγξακκα ησλ 

ιέμεσλ ελψ παξάιιεια δηαβάδνπλ θάζε γξάκκα κεγαιφθσλα έσο φηνπ πεηχρνπλ λα 

ηε γξάςνπλ ρσξίο λα ηελ θνηηάμνπλ. 

Β) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ζηαδίνπ νη καζεηέο καζαίλνπλ λέεο ιέμεηο πξψηα 

θνηηάδνληάο ηηο, αθνινχζσο πξνθέξνληάο ηηο θαη ζηε ζπλέρεη γξάθνληάο ηηο, ψζηε λα 

ζπζρεηίζνπλ ηελ θάζε εηθφλα θαη ηνλ ήρν κε ηελ αληίζηνηρε ιέμε. 

Γ) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηηο ιέμεηο, ηηο 

δηαβάδνπλ θαη ηηο γξάθνπλ ρσξίο λα ηηο θνηηάδνπλ. 

Γ) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ επηδηψθεηαη ε ζπλεηδεηή αλάγλσζε απφ 

ηνπο καζεηέο θαζψο αλαγλσξίδνπλ ηηο λέεο ιέμεηο βάζεη ηεο νκνηφηεηαο πνπ έρνπλ κε 

ηηο ήδε γλσζηέο θαη έηζη γεληθεχνπλ ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ (Παληειηάδνπ, 2011). 

3. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ησλ Orton-Gillinghan νη εθπαηδεπηηθνί 

επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ηνπο ζηε δηδαζθαιία ηεο 

απνθσδηθνπνίεζεο-αλάγλσζεο θαη ηεο θσδηθνπνίεζεο-γξαθήο πινπνηψληαο ηξία 

ζηάδηα:   

Α) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ νη καζεηέο δηδάζθνληαη λα βξίζθνπλ 

ηελ αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ γξαθεκάησλ θαη ησλ θσλεκάησλ. Καηαξρήλ, ν 

εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζε θάξηεο θάζε γξάθεκα θαη νη καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο 

θάξηεο νπηηθά θαη αθνπζηηθά πξνθέξνληαο ην αληίζηνηρν θψλεκα θαη 

ςειαθίδνληάο ην. Χο ελαιιαθηηθή, ν εθπαηδεπηηθφο ιέεη έλα θψλεκα θαη δεηάεη 

απφ ην καζεηή λα ηνπ δψζεη ην αληίζηνηρν γξάκκα. 

Β) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ζηαδίνπ νη καζεηέο καζαίλνπλ ηηο πην γλσζηέο 

θαηαιήμεηο δηαθξίλνληαο ηα θσλήκαηα, ηε ζχλζεζή ηνπο, ηα λέα γξάκκαηα θαη 

αλαγλσξίδνληαο ηηο ιέμεηο. Κάζε λέν γξάκκα παξνπζηάδεηαη ζε θάξηα θαη 

επηδεηθλχεηαη ζηνπο καζεηέο. Αθνινχζσο γξάθεηαη ζην ηεηξάδηφ ηνπο θαη 

αληηγξάθεηαη απφ ηνπο καζεηέο νη νπνίνη ην πξνθέξνπλ πνιιέο θνξέο. 

Γ) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ ν εθπαηδεπηηθφο ππαγνξεχεη ζηνπο 

καζεηέο ιέμεηο, θξάζεηο θαη πξνηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην γξάκκα ην νπνίν 

δηδάρζεθε πξφζθαηα. Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα γξάςνπλ πξνηάζεηο θαη 

ηζηνξίεο θαη αθνινχζσο πξνβαίλνπλ ζηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ απφ πεξηνδηθά θαη 
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βηβιία ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ην δάρηπιν ή ην 

κνιχβη ζε φ, ηη δηαβάδνπλ (Παληειηάδνπ, 2011). 

4. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο (DISTAR) 

πξνηείλεηαη έλα πξφγξακκα αλάγλσζεο έμη επηπέδσλ, πνπ πεξηέρνπλ 

πξναλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο. Η εθαξκνγή ησλ δχν πξψησλ επηπέδσλ μεθηλάεη απφ ην 

λεπηαγσγείν θαη δηαξθεί έσο ηε δεπηέξα ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ. ηα δχν απηά επίπεδα  

νη καζεηέο δηδάζθνληαη θαηαξρήλ δεμηφηεηεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ιεμηινγίνπ 

θαζψο θαη ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο. Αθφκε, εμαζθνχληαη ζηελ αλάιπζε ιέμεσλ 

ζε θζφγγνπο θαη ζηελ αληηζηνηρία ησλ θζφγγσλ κε ηα γξάκκαηα, δειαδή δηδάζθνληαη 

γξαθνθσλεκηθέο αληηζηνηρίεο, ψζηε λα έξζνπλ νη καζεηέο ζε επαθή κε θζφγγνπο, 

θσλήεληα θαη ζχκθσλα. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη εθπαίδεπζε θσλνινγηθήο επίγλσζεο 

κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο νκνηνθαηαιεμίαο ησλ ιέμεσλ θαη θαηφπηλ πεξλά ζηελ 

ηζηνξηθή νξζνγξαθία ηεο ιέμεο, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ 

έιεγρν ηεο θαηαλφεζεο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηε δηδαζθαιία ηεο νξζνγξαθίαο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηθξέο νκάδεο 

καζεηψλ (Παληειηάδνπ, 2011). 

5. Σν πξφγξακκα «Αλάθηεζε Αλάγλσζεο» ηεο Marie Glay αθνξά ζηελ 

θαζεκεξηλή δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο κέζα απφ θείκελα πνπ είλαη ήδε γλσζηά θαη 

νηθεία ζηνπο καζεηέο ελψ παξάιιεια νη καζεηέο αζθνχληαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

γξακκάησλ. Αθνινχζσο, νη καζεηέο αλαιχνπλ ηηο ιέμεηο θαη επαλαζπλζέηνπλ ηελ 

ηζηνξία (Παληειηάδνπ, 2011). Πην αλαιπηηθά ην πξφγξακκα «Αλάθηεζε Αλάγλσζεο» 

ηεο Marie Glay νινθιεξψλεηαη ζε δεθαέμη ελφηεηεο πνπ δηδάζθνληαη 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ: 

1. Καηαξρήλ δηδάζθνληαη ζηνπο καζεηέο νη θαλφλεο θαηεπζχλζεσλ ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ, π.ρ. ε θνξά ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη πάλσ πξνο 

ηα θάησ. 

2. Αθνινχζσο νη καζεηέο δηδάζθνληαη ηε ζεηξνζέηεζε θαη αζθνχληαη ζηε 

δηαδνρηθή ζεηξά ησλ αληηθεηκέλσλ. 

3. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο αζθνχληαη ζην λα ρξεζηκνπνηνχλ γξάθνληαο 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζην ραξηί θαη λα ζπγθξίλνπλ ην κέγεζνο γξακκάησλ θαη ιέμεσλ. 

4. Οη καζεηέο γξάθνπλ αθνινπζψληαο θαλφλεο γξαθνθσλεκηθήο αληηζηνηρίαο. 

5. Αθνινχζσο νη καζεηέο ζπλζέηνπλ ηζηνξίεο θαη ηηο δηαβάδνπλ. 

6. ηε ζπλέρεηα αλαγλσξίδνπλ ηε θσλεκηθή δνκή ησλ ιέμεσλ δηαθξίλνληαο ηε 

δηαδνρή ησλ θσλεκάησλ ηεο θαη ηελ γξάθνπλ.  
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7. Αλαιχνπλ ηηο πξνηάζεηο πνπ δεκηνχξγεζαλ θαη ηηο επαλαζπλζέηνπλ. 

8. Οη καζεηέο δηαβάδνπλ δηθέο ηνπο πξνηάζεηο θαη θείκελα απφ βηβιία πνπ 

επηιέγνπλ. 

9. Ο εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο, ψζηε λα πηνζεηνχλ πξαθηηθέο 

απηνδηφξζσζεο θαη απηνειέγρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο. 

10. Οη καζεηέο αζθνχληαη ζηελ αλάιπζε θαη ζχλζεζε ησλ ιέμεσλ θαη ησλ 

πξνηάζεσλ θαη αθνινχζσο ζηε ζχλδεζε ηνπ πξνθνξηθνχ κε ην γξαπηφ ιφγν. 

11. Οη καζεηέο δηαβάδνπλ κεκνλσκέλεο ιέμεηο θαη ηηο ζπλδένπλ κε άιιεο ιέμεηο 

ηεο επηινγήο ηνπο απφ έλα θείκελν. 

12. Ο εθπαηδεπηηθφο αζθεί ηνπο καζεηέο ζηε ξένπζα αλάγλσζε. 

13. Ο εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη ζηνπο καζεηέο ηελ αθνινπζία ζην γξαπηφ ιφγν.  

14. Ο εθπαηδεπηηθφο παξαθηλεί ηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ ηα ιάζε ηνπο θαη 

ηνπο αζθεί ψζηε λα κελ ηα επαλαιάβνπλ. 

15. Οη καζεηέο θαινχληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αλαζχξνπλ πιεξνθνξίεο απφ 

ηε κλήκε ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελν ζπλδένληαο ηε γξαθνθσλεκηθή 

αληηζηνηρίαο κε απηφ. 

16. Ο εθπαηδεπηηθφο εθπαηδεχεη ηνπο καζεηέο ψζηε λα βειηηψζνπλ ηνλ πξνζσπηθφ 

ξπζκφ αλάγλσζήο ηνπο ηξνπνπνηψληαο ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί (Παληειηάδνπ, 

2011). 

 

6. Σν πξφγξακκα «Αλαγλσζηηθή Δπηηπρία» εθαξκφδεηαη εδψ θαη ζαξάληα 

πεξίπνπ ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε θαη έρεη σο θχξην θαλφλα ηελ εμάζθεζε ησλ 

καζεηψλ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, ζηελ θαηαλφεζε ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ θαη ηελ 

επρεξή αλάγλσζε, δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο ζηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε 

(Παληειηάδνπ, 2011). Οη καζεηέο πνπ έρνπλ ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ιέμεσλ εμαζθνχληαη ζηε γξαθνθσλεκηθή αληηζηνηρία πξνηνχ 

δηαβάζνπλ κηα πξφηαζε ή παξάγξαθν ή έλα εθηελέζηεξν θείκελν. Μπνξεί λα δνζνχλ 

θαξηέιεο ζηηο νπνίεο θαινχληαη νη καζεηέο λα πξνβνχλ ζε γξαθνθσλεκηθέο 

αληηζηνηρίεο θαη ζηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα ηηο δηαβάζνπλ θσλαρηά. Γηα εμάζθεζε 

ησλ καζεηψλ ζηελ επρεξή αλάγλσζε ν εθπαηδεπηηθφο πξψηνο εθαξκφδεη 

ππνδεηγκαηηθή θσλαρηή αλάγλσζε δηαβάδνληαο έλα θείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα 

παξαθηλεί ηνπο καζεηέο λα ζπλερίζνπλ ηελ αλάγλσζε πξψηα ζησπειά θαη θαηφπηλ 

θσλαρηά δηαηεξψληαο ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ. Αθφκε, κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα 

εθαξκφζεη «ρξνλνκεηξεκέλεο επαλαιακβαλφκελεο αλαγλψζεηο» θεηκέλνπ απφ ηνπο 
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καζεηέο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ιέμεηο πνπ έρνπλ ηεζεί πξνο απνθσδηθνπνίεζε 

(Παληειηάδνπ & Αλησλίνπ, 2008).  

Έλα ηδηαίηεξν ζεκείν πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζέμνπλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

εθαξκφδνπλ κία απφ ηηο κεζφδνπο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ κε αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο είλαη φηη ρξεηάδεηαη θάζε βήκα λα πινπνηείηαη κε ηδηαίηεξε ακεζφηεηα, 

πξνζνρή θαη ζαθήλεηα, θαζψο, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε δηδαζθαιία ηεο 

αλάγλσζεο ζε καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ρξεηάδεηαη λα είλαη «ζαθήο, 

ζπζηεκαηηθή, ζηαδηαθή» θαη λα έρεη μεθάζαξνπο ζηφρνπο θαη δηαβαζκηζκέλε 

δπζθνιία.(Παληειηάδνπ, 2011:221). 

Οξηζκέλεο γεληθέο αξρέο πνπ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη θάζε εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο 

εθαξκφδεη ζηξαηεγηθέο ππνζηήξημεο καζεηψλ κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο είλαη 

αθφκε νη παξαθάησ: 

Α) Όηαλ ε αλαγλσζηηθή δπζθνιία αθνξά ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ιέμεσλ, ηφηε 

πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο εμαζθεί ηνπο καζεηέο ζηελ αλάγλσζε ζπιιαβψλ θαη 

θαηφπηλ απιψλ πξψηα θαη ζηε ζπλέρεηα πην ζχλζεησλ ιέμεσλ (Μπφηζαο, 2007). 

Β) Δίλαη ρξήζηκν γηα ηνπο καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο λα εμαζθνχληαη 

πξψηα ζηε ζησπεξή αλάγλσζε θαη θαηφπηλ ζηε θσλαρηή. 

Γ) Σν θείκελν πξνο αλάγλσζε λα είλαη απιφ θαη θαηαλνεηφ ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ην ρεηξηζηνχλ νη καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. 

Γ) Ο εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη απαξαίηεην λα δηνξζψλεη ηα αλαγλσζηηθά ιάζε εάλ 

δελ αιινηψλνπλ ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ. Δηδάιισο επηζεκαίλνληαη ηα ιάζε θαη 

δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο ζαλ επαλαιάβνπλ ηε ιέμε ππνβνεζνχκελνη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ (Παληειηάδνπ θ.ά.2004). 

Οη παξαθάησ αξρέο απνηεινχλ βαζηθά ζεκεία ηα νπνία ρξεηάδεηαη λα πηνζεηεί θάζε 

εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο 

αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ θαη ελίζρπζεο ησλ αλαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο: 

 πλερήο ελζάξξπλζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ καζεηψλ. 

 Πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε θαη ελαιιαθηηθή επαλάιεςε. 

 Απνδνρή θαη ελίζρπζε θηλήηξσλ. 

 Οξγάλσζε ηεο κειέηεο θαη δηδαζθαιία απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

κάζεζεο. 

 Γηεξεχλεζε ησλ γεληθφηεξσλ ζηάζεσλ ηνπ παηδηνχ απέλαληη ζηε κάζεζε 

θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκά ηεο (Αγαιηψηεο, 

1999). 
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Δθηφο απφ ηηο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, είλαη ζεκαληηθφ θάζε 

εθπαηδεπηηθφο λα δηακνξθψζεη ζηελ ηάμε ηνπ έλα ειθπζηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν λα θαιιηεξγεί ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη 

αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. Σν πεξηβάιινλ απηφ πεξηιακβάλεη γσληέο δξαζηεξηνηήησλ 

αλάγλσζεο κε πινχζην αλαγλσζηηθφ πιηθφ, επηινγή επράξηζησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

αλαγλσζηηθνχ πιηθνχ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη λα 

πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, θαιιηέξγεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο θαη βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

(Παληειηάδνπ, 2011). 

 

3.3 Πξαθηηθέο ελίζρπζεο ησλ αλαγλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ από ηνπο καζεηέο 

 

Πέξα απφ ηηο πξαθηηθέο ελίζρπζεο ησλ αλαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, είλαη απαξαίηεην ζηε δηαδηθαζία απηή λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά θαη κε δηθή ηνπο ζπλαίλεζε θαη νη ίδηνη νη καζεηέο θαζψο «ε κάζεζε σο 

γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαηαθηάηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο  θαη φρη απφ εθείλνλ ν 

νπνίνο πξνζθέξεη ην γλσζηηθφ αγαζφ δειαδή ηνλ εθπαηδεπηηθφ παξφιν φηη ε 

δηδαζθαιία πινπνηείηαη απφ απηφλ» (Πφξπνδαο, 2005:396). Γηα ην ιφγν απηφ είλαη 

απαξαίηεην ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο λα βνεζάεη θαη λα παξαθηλεί ζπλερψο ηνπο 

καζεηέο λα εκπιαθνχλ κφλνη ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο πξφζθηεζεο ηεο γλψζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο, νη νπνίεο 

πξνεγνχληαη ηεο κάζεζεο δηεπθνιχλνληάο ηελ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ αθνινπζνχλ 

ψζηε λα ηελ αλαηξνθνδνηήζνπλ (Πφξπνδαο, 2005). 

Γηα λα ην επηηχρεη απηφ είλαη απαξαίηεην ν θάζε εθπαηδεπηηθφο λα πξνζαξκφδεη 

ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε καζεηή πξνζπαζψληαο λα 

εμαηνκηθεχζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη λα ηελ εθαξκφζεη ζε κηθξέο νκάδεο καζεηψλ 

(Πφξπνδαο, 2005), ελψ ηαπηφρξνλα παξέρεη ζηνπο καζεηέο ην ρξφλν πνπ ηνπ είλαη 

απαξαίηεηνο λα αθνκνηψζεη ηελ θαηλνχξηα γλψζε (Μπφηζαο, 2007). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα δηδάμεη 

ζηξαηεγηθέο ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο ψζηε λα 

αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε απφ θάζε θαηάθηεζε λέαο γλψζεο θαη επηηπρίαο. Μία 

ηέηνηα ηερληθή είλαη ε αλάιπζε κε παξαδείγκαηα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ην ηη είλαη 

απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη, ψζηε λα εληζρπζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη έηζη λα 

εμαζθαιηζηεί ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπο. Αθφκε, ν εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί 
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παηγληψδεηο ηξφπνπο παξνπζίαζεο ησλ αζθήζεσλ φπσο είλαη ην ζεαηξηθφ παηρλίδη ή 

ην θνπθινζέαηξν ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε λα αλαιχζνπλ κφλνη ηνπο νη καζεηέο π. ρ. ηηο ιέμεηο ζηα 

θσλήκαηά ηνπο (Κσηνχιαο, 2007). Δπίζεο, ν εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο 

λα εμεγήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην πιαίζην ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ηνπο παξνηξχλεη λα ηηο ζπλδέζνπλ κε γλψξηκεο ιέμεηο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ νη καζεηέο εκπινπηίδνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο. (Welkes, 2008) 

Μία πξαθηηθή ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είλαη ε αλάγλσζε ελφο θεηκέλνπ ζε νκάδεο 

θαη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκείσλ πνπ πξνθαινχλ ελδηαθέξνλ ζηνπο καζεηέο ψζηε λα 

απμεζνχλ νη γλψζεηο ηνπο, λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα απηά πνπ δηάβαζαλ θαη λα 

απνθηήζνπλ εζσηεξηθά θίλεηξα (Αγαιηψηεο, 1999). Γηα ηελ εθκάζεζε ηεο 

νξζνγξαθίαο αμίδεη λα αλαθεξζεί ε πξφηαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ δαζθάινπ γηα ηελ Α΄ 

ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ πνπ πξνηείλεη κία νιηθή ιεθηηθή δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο 

νξζνγξαθίαο ζε πέληε βήκαηα:  

1. Βιέπσ ηε ιέμε. 

2. Πξνθέξσ ηε ιέμε. 

3. Αθνχσ ηε ιέμε. 

4. Κιείλσ ηα κάηηα θαη βιέπσ ηε ιέμε κέζα κνπ 

5. Γξάθσ ηε ιέμε θαη ειέγρσ ηελ νξζνγξαθία ηεο (Καξαληδφια θαη ζπλ. 1987) 

Οη παξαπάλσ απιέο πξαθηηθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ ηεο Α΄ 

ηάμεο απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θαη απνηεινχλ έλαλ απιφ θαη εχρξεζην ηξφπν εθκάζεζεο ηεο νξζνγξαθίαο πνπ 

κπνξεί λα πηνζεηεζεί απφ ηνλ ίδην ην καζεηή αιιά θαη ηνπο γνλείο ηνπ ζηελ εξγαζία 

ηνπ ζην ζπίηη. 

 

3.4 Η ζπκβνιή ηεο νηθνγέλεηαο 

 

Η ζπκβνιή ηεο νηθνγέλεηαο, ε νπνία  κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο 

κε ηε ζρνιηθή δνκή ηνπ παηδηνχ ηεο απνηειεί έλα ζνβαξφ θαη επαίζζεην ζέκα πνπ 

έρεη πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ Διιήλσλ θαη μέλσλ εξεπλεηψλ εδψ θαη κεξηθέο 

δεθαεηίεο, αθνχ κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία απηή κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθά 

νθέιε γηα ην παηδί θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ (πκενχ, 2003). πγθεθξηκέλα επξήκαηα  

επηά εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε  είθνζη δχν θξάηε, απέδεημαλ φηη ε 

νηθνγέλεηα κπνξεί λα επεξεάζεη ηε αθαδεκατθή επίδνζε ησλ παηδηψλ ζε κεγαιχηεξν 
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βαζκφ απφ φηη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ε πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε θαιά 

νξγαλσκέλε εθπαίδεπζε (πκενχ, 2003). Γηα λα πινπνηεζεί φκσο απηφ ρξεηάδεηαη λα 

ππάξρεη αγαζηή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν γεγνλφο 

επαίζζεην θαη δχζθνιν ηδηαίηεξα ζην ειιεληθφ ζρνιείν, αθνχ νη ζρέζεηο γνλέσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ βξίζθνληαη πνιιέο θνξέο ζε επίπεδν αληαγσληζκνχ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

εθδειψλνπλ παξάπνλα φηη νη γνλείο γίλνληαη πηεζηηθνί θαη επεκβαίλνπλ ζην έξγν 

ηνπο, ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά νη γνλείο ζεσξνχλ φηη δελ εηζαθνχνληαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νχηε ππάξρεη δηάζεζε ζπλεξγαζίαο (Φισξάηνπ, 1996). Χζηφζν, φινη 

εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο αλαγλσξίδνπλ φηη ηα νθέιε απφ κία ζπλεξγαζία είλαη πνιιά 

θαη γηα ηνπο δχν παξάγνληεο, ηδηαίηεξα γηα ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

ελψ ν ξφινο ησλ γνλέσλ αλαβαζκίδεηαη ιφγσ ηεο έκθαζεο ζηελ έγθαηξε αλίρλεπζε 

θαη παξέκβαζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (πκενχ, 2003). πγθεθξηκέλα, ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ ζεκαληηθή βνήζεηα κπνξεί λα 

πξνζθέξνπλ νη γνλείο, θαζψο κπνξεί λα είλαη ζπκπαξαζηάηεο θαη βνεζνί ζην έξγν 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αξρίδνληαο απφ ηελ πξψηκε παξέκβαζε θαη ζπλερίδνληαο κε ηε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζην ζπίηη. 

Έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο είλαη ε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε 

ησλ γνλέσλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα επράξηζην θαη ζεηηθφ πεξηβάιινλ γηα ην παηδί 

ηνπο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ (Σδνπξηάδνπ, 2010). 

Απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ηφζν ζε παγθφζκην επίπεδν φζν θαη ζηελ 

Διιάδα δηαπηζηψλεηαη φηη νη καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο αζρνινχληαη 

πνιιέο ψξεο ηελ εκέξα κε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ γηα ην ζπίηη ρσξίο φκσο λα 

θαηαθέξλνπλ λα έρνπλ πξφνδν, κε απνηέιεζκα νη θαη’ νίθνλ εξγαζίεο λα 

επηβαξχλνπλ ηφζν ηνπο καζεηέο φζν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο (Γαξβνχδεο &  

Μεζεκέξε, 2007). ηηο ίδηεο έξεπλεο δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ησλ 

καζεηψλ εληείλνληαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ησλ θαη’ νίθνλ εξγαζηψλ θαη φηη νη 

γνλείο ηηο ζεσξνχλ σο επηπιένλ επηβάξπλζε θαζψο νη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ησλ 

παηδηψλ ηνπο θαζηζηνχλ ηηο εξγαζίεο ζην ζπίηη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα ππφζεζε πνπ 

δηαηαξάζζεη ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο (Γαξβνχδεο &  Μεζεκέξε, 2007). 

Η ιχζε ζην κεγάιν απηφ πξφβιεκα βξίζθεηαη ζηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη κπνξεί λα δψζνπλ θαηάιιειεο 

θαηεπζχλζεηο θαη άκεζε θαζνδήγεζε γηα ηηο κεζφδνπο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ 

γηα λα έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε 

φηη ε ζπκβνιή ησλ γνληψλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ηνπο θαζψο θαη ζηελ 
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αληηκεηψπηζε ηεο δπζθνιίαο πνπ έρνπλ είλαη θαζνξηζηηθή. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα 

εκπλένπλ ην παηδί, λα ην ζηεξίδνπλ, λα ην θαζνδεγνχλ θαη λα ηνπ δίλνπλ ηα 

απαξαίηεηα εθφδηα, ψζηε λα απνθηήζεη απηνπεπνίζεζε θαη απηνεθηίκεζε. Έηζη θαη 

νη γνλείο ζα κπνξέζνπλ λα βηψζνπλ αηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο θαη αηζηνδνμίαο 

παξαθνινπζψληαο ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο αιιά θαη λα απνκαθξχλνπλ ην 

άγρνο πνπ αηζζάλνληαη ηνλψλνληαο παξάιιεια ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ παηδηψλ 

ηνπο (Κνιηάδεο, 2010). 

 

Δπίινγνο 

 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ επηζηεκφλσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη  επηθεληξσζεί ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ ζηελ αλάγλσζε θαη γξαθή, 

θαζψο ζεσξνχλ φηη νη δχν απηέο δεμηφηεηεο ζπκβάιινπλ θαίξηα ζηε γλσζηηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ θαιιηέξγεηα φισλ ησλ γλσζηηθψλ ηνπο ιεηηνπξγηψλ. Η αλάγλσζε 

ζεσξείηαη φηη έρεη άκεζε ζρέζε κε ην επίπεδν θσλνινγηθήο επίγλσζεο ησλ καζεηψλ 

θαη γηα ην ιφγν απηφλ νη εηδηθνί πξνηείλνπλ νη πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ λα έρεη σο αθεηεξία ηελ αμηνιφγεζή ηνπο  

θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ θαιιηέξγεηαο ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο. Οη 

ζηξαηεγηθέο ηηο νπνίεο ζα εθαξκφδεη θάζε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη 

ζηηο δπλαηφηεηεο θάζε καζεηή θαη λα ηξνπνπνηνχληαη κέζα απφ δνκεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο λα πινπνηνχληαη κέζα ζε έλα ειθπζηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ, πνπ θαιιηεξγεί ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη αλάγλσζε θαη ηε 

γξαθή. Παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ νηθνγέλεηα 

ησλ καζεηψλ, ψζηε λα έρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο θαη θνηλή καζεζηαθή πνξεία πξνο 

φθεινο ησλ καζεηψλ ηνπο. 
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