
1 
 

 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

- Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική & Διδακτική Πράξη 

                       Ειδίκευση: «ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ  ΗΛΙΚΙΑ» 

 

Διπλωματική εργασία: 

«Ο ρόλος των φωνολογικών δεξιοτήτων 

στην ανάπτυξη της αναγνωστικής 

ικανότητας» 

 

 

Φοιτήτρια: Μουρατίδου Μαρία (339) 

Επιβλέπων καθηγητής: Γεώργιος Μανωλίτσης 

 

   

 

 

   ΡΕΘΥΜΝΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 



2 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Περίληψη…………………………………………………………………………….4 

Εισαγωγή …………………………………………………………………………….5 

1. Θεωρητικό υπόβαθρο 

1.1 Ορισμός ανάγνωσης………………………………………………………………..8 

1.2 Βασικές γνωστικές λειτουργίες της ανάγνωσης……………………………………10 

1.3 Προϋποθέσεις για την μάθηση της ανάγνωσης……………………………………..13 

1.4 Θεωρητικά μοντέλα για την ανάπτυξη της αναγνωστικής 

ικανότητας……………………………………………………………………………….14 

1.5Εξελικτικά μοντέλα μάθησης της ανάγνωσης………………………………………..16 

1.6 Η ανάπτυξη της αναγνωστικής ακρίβειας και ευχέρειας (αναγνωστική 

αποκωδικοποίηση)……………………………………………………………………….19 

2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

2.1 Ο ρόλος της φωνολογικής μνήμης στην ανάπτυξη της αναγνωστικής 

ικανότητας……………………………………………………………………………….21 

2.2 Ο ρόλος της φωνολογικής επίγνωσης στην ανάπτυξη της αναγνωστικής 

ικανότητας………………………………………………………………………………24 

2.3 Ο ρόλος της ταχείας αυτοματοποιημένης ονομασίας στην ανάπτυξη της αναγνωστικής 

ικανότητας………………………………………………………………………………29 

3. Ερευνητικό μέρος 

3.1 Σκοπός και αναγκαιότητα της 

έρευνας………………………………………………………………………………….32 

3.2 Μεθοδολογία της έρευνας…………………………………………………………..33 

3.3 Το δείγμα της έρευνας……………………………………………………………...33 

3.4 Ερευνητικά εργαλεία- Μέσα συλλογής 

δεδομένων………………………………………………………………………………35 

3.5 Διαδικασία διεξαγωγής έρευνας…………………………………………………....38 

3.6 Ζητήματα ηθικής δεοντολογίας της έρευνας……………………………………….39 



3 
 

3.7 Αποτελέσματα……………………………………………………………………40 

3.8 Συνοπτική περιγραφή των αποτελεσμάτων…….………………………………..57 

3.9 Συζήτηση ………………………………………………………………………...60 

4. Περιορισμοί έρευνας……………………………………………………………….64 

5. Βιβλιογραφικές αναφορές…………………………………………………………..65 

6. Παράρτημα …………………………………………………………………………69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα μελέτη σκοπό είχε να εξετάσει τις σχέσεις των φωνολογικών δεξιοτήτων με 

την αναγνωστική ικανότητα. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν η φωνολογική επίγνωση (ΦΕ), η 

φωνολογική μνήμη (ΦΜ), η ταχύτητα ονομασίας (RAN) και η αναγνωστική ικανότητα ως προς 

την ακρίβεια, την ταχύτητα, την ευχέρεια και την κάθετη-σειριακή ανάγνωση λέξεων. Για τον 

σκοπό της έρευνας αξιολογήθηκαν 43 μαθητές δημοτικού, 20 μαθητές Β και 23 της Γ τάξης. Τα 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των μαθητών ήταν το GORT-5 για την 

αξιολόγηση της ευχέρειας, ακρίβειας και ταχύτητας ανάγνωσης κειμένου, καθώς και  κριτήρια 

για την αξιολόγηση της φωνολογικής μνήμης, την αξιολόγηση της φωνολογικής επίγνωσης και 

την αξιολόγηση της ταχύτητας ονομασίας. Επίσης με τη δοκιμασία TOWRE αξιολογήθηκε η 

ευχέρεια της κάθετης-σειριακής ανάγνωσης λέξεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η φωνολογική 

επίγνωση είχε την υψηλότερη συσχέτιση με την αναγνωστική ευχέρεια και ιδίως για τους 

μαθητές της Β τάξης. Για την ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία και την φωνολογική μνήμη 

βρέθηκαν γραμμικές συσχετίσεις για τους μαθητές της Β τάξης, όμως δεν θεωρήθηκαν 

στατιστικά σημαντικές σε κανένα μοντέλο παλινδρόμησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη σύγχρονη εποχή, όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των μέσων επικοινωνίας 

βαδίζουν με γοργούς ρυθμούς, η ανάγκη εγγραμματισμού της κοινωνίας καθίσταται απαραίτητη. 

Ο γραπτός λόγος διακατέχει πλέον σημαντική θέση στην καθημερινότητα του σύγχρονου 

πολίτη, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής και ιδίως στην επικοινωνία του με τους 

άλλους. Η έξαρση των κοινωνικών δικτύων (social media), για παράδειγμα, ευνοεί και καθιστά 

την επικοινωνία μέσω γραπτών μηνυμάτων ευκολότερη και αμεσότερη. Επομένως, ο  

γραμματισμός  του σύγχρονου πολίτη αποτελεί πρώτο και κύριο μέλημα της εκπαίδευσης. 

Συνεπώς, χωρίς τις δύο βασικές δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, ο σημερινός άνθρωπος 

αδυνατεί να επικοινωνήσει αποτελεσματικά, αφού πλέον είναι απαραίτητες σε κάθε μέσο 

επικοινωνίας, εργασίας και δικτύωσης. (Κουμπιάς, 2004).  

Η ευχερής ανάγνωση αποτελεί μια απαραίτητη δεξιότητα, την οποία οι μαθητές πρέπει 

να κατακτήσουν για να είναι επιτυχημένοι στην ακαδημαϊκή τους πορεία, αλλά και στην 

μετέπειτα ζωή τους. Για τον λόγο αυτό, η εκμάθηση των δεξιοτήτων του γραπτού λόγου 

αποτελεί βασικό και κύριο κομμάτι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ξεκινά ήδη από την 

προσχολική ηλικία , με σκοπό να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν δυσκολίες 

που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η αποτυχία ή  δυσκολία στο κομμάτι αυτό προβληματίζει 

ιδιαίτερα εκπαιδευτικούς, γονείς, και  ειδικούς πολλών επιστημονικών κλάδων . Ως εκ  τούτου η 

εκμάθηση των δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών 

ερευνητών , με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση δυσκολιών καθώς και την υιοθέτηση των 

αποτελεσματικότερων μεθόδων διδασκαλίας τους. 

Ο πολιτισμός του γραπτού λόγου ξεκινά από τα πρώτα χρόνια ζωής του ανθρώπου στο 

οικογενειακό του περιβάλλον. Έτσι , με την είσοδο στο σχολείο, ένα παιδί είναι εφοδιασμένο 

από εμπειρίες, γνώσεις και άποψη γύρω από τον γραπτό λόγο που έχουν διαμορφωθεί σε ένα 

περιβάλλον γραμματισμού μέσα από την καθημερινή του επαφή με τον γραπτό λόγο . Βέβαια, 

υπάρχουν διαφορές στον βαθμό άμεσης έκθεσης σε έντυπο υλικό και ενασχόλησης με τον 

γραπτό λόγο στο οικογενειακό περιβάλλον. Ωστόσο, το έργο του σχολείου είναι να 

ενσωματώσει τις όποιες εμπειρίες και γνώσεις των παιδιών αλλά και να προσφέρει νέες μέσα 

από την εμπλοκή και ενασχόληση με δραστηριότητες γραπτού λόγου κατανοώντας έτσι την 

αναγκαιότητα και την χρησιμότητά του στην επικοινωνία και τη ζωή γενικότερα. (Τάφα, 2001) 
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Ο ρόλος των φωνολογικών δεξιοτήτων στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας έχει 

αναδειχθεί μέσα από πλήθος ερευνών για την κάθε μία ξεχωριστά. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται 

πως η καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης στην νηπιακή ηλικία, είναι σημαντική για την 

μετέπειτα ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας, καθώς πλήθος μελετών αποδεικνύουν πως η 

φωνολογική επίγνωση αποτελεί προγνωστικό παράγοντα της αναγνωστικής ικανότητας 

(Μανωλίτσης, 2004. Αϊδίνης, 2007. Furnes & Samuelsson, 2010). Συνεπώς, παρατηρείται μία 

σύνδεση της αναγνωστικής ικανότητας και της φωνολογικής επίγνωσης, καθώς μαθητές με 

υψηλές επιδόσεις σε δοκιμασίες της φωνολογικής επίγνωσης φαίνεται να χαρακτηρίζονται από 

καλή αναγνωστική ικανότητα σε αντίθεση με μαθητές που παρουσιάζουν φωνολογικά 

ελλείμματα (Manolitsi & Georgiou, 2015). 

Εξίσου σημαντική είναι και η συμβολή της φωνολογικής μνήμης για την ανάπτυξη της 

αναγνωστικής ικανότητας, καθώς είναι γνωστό πως η μνήμη είναι μία βασική γνωστική 

λειτουργία για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας. Μάλιστα, έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε δυσλεκτικά παιδιά (Tijms, 2004) έδειξε ότι ελλείμματα στην φωνολογική 

μνήμη και η αδυναμία συγκράτησης φωνολογικών πληροφοριών σχετίζεται σημαντικά με την 

εμφάνιση αναγνωστικών δυσκολιών. Αντίστοιχα κι άλλοι ερευνητές που επιχείρησαν να 

εξετάσουν τον ρόλο και την επίδραση της φωνολογικής μνήμης στην ανάπτυξη της 

αναγνωστικής δεξιότητας ( Goswami, 2000. Alloway, Gathercole, Adams & Wills, 2005. 

Carvalho, Kida, Capellini & Avila, 2014 ) βρήκαν ότι η αδυναμία συγκράτησης πληροφοριών 

στην φωνολογική μνήμη συσχετιζόταν με αναγνωστικές δυσκολίες. 

Τέλος, ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος της ταχείας αυτοματοποιημένης 

ονομασίας στην αναγνωστική ικανότητα των μαθητών, καθώς σε διάφορα ορθογραφικά 

συστήματα έχει φανεί ότι η επίδραση της ταχείας αυτοματοποιημένης ονομασίας είναι 

σημαντική για την ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας των μαθητών κυρίως σε 

ορθογραφικά συστήματα με σχετική ή πλήρη διαφάνεια (Furnes & Samuelsson, 2009’ 2010. 

Georgiou, Parilla & Papadopoulos, 2008. Areces, Garcia, Gonzalez- Castro, Alvarez-Garcia & 

Rodriguez, 2018). Μάλιστα, σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Georgiou, Parilla και 

Papadopoulos (2012) για τον ρόλο της ταχείας αυτοματοποιημένης ονομασίας στην 

αναγνωστική ικανότητα Ελλήνων μαθητών, βρήκαν ότι υπήρξε σύνδεση της αναγνωστικής 

ευχέρειας με την ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία ως προς την ταχύτητα.  
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Συμπερασματικά, ο ρόλος των φωνολογικών δεξιοτήτων στην ανάπτυξη της 

αναγνωστικής δεξιότητας έχει απασχολήσει ερευνητές σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι και η  

παρούσα έρευνα συγκροτήθηκε με σκοπό να εξετάσει το ρόλο και των τριών αυτών 

φωνολογικών δεξιοτήτων (φωνολογική επίγνωση, φωνολογική μνήμη και ταχεία 

αυτοματοποιημένη ονομασία)  με την ανάπτυξη της ανάγνωσης στις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού (Β’ και Γ’ τάξη), , δεδομένου ότι στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει πλήθος ερευνών 

που να εξετάζει ταυτόχρονα και τις τρεις αυτές φωνολογικές δεξιότητες σε σχέση με την 

ανάγνωση. 
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1 . ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

    

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

Η ανάγνωση είναι μία πολυδιάστατη και εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία καθώς για την 

εκμάθησή της εμπλέκονται πλήθος δεξιοτήτων. Σύμφωνα μάλιστα με τον Πόρποδα (2002)  «η 

ανάγνωση είναι μία διαδικασία μετατροπής των γραπτών συμβόλων σε φωνολογικό κώδικα, με 

βάση τον οποίο καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη για την κατανόηση 

της σημασίας της λέξης». Παρόμοιο ορισμό της ανάγνωσης δίνει και ο Κουμπιάς (2004 σελ. 23 ) 

σύμφωνα με τον οποίο «η ανάγνωση είναι η μεταφορά ενός κώδικα συμβόλων (γραφήματα) σε 

έναν κώδικα ήχων (φωνήματα)». Από τους ορισμούς και μόνο κατανοούμε την πολυπλοκότητα 

καθώς και τους πολλούς παράγοντες που συνθέτουν την δεξιότητα της ανάγνωσης. Η λειτουργία 

της όμως είναι εξαιρετικά σύνθετη , και γι αυτό το λόγο έχει αποτελέσει αντικείμενο 

πολυάριθμων μελετών με σκοπό την ερμηνεία της. «Η πλειοψηφία των ειδικών αποδέχεται ότι η 

ανάγνωση περιλαμβάνει δύο βασικές δεξιότητες : α) τη λεκτική αναγνώριση και β) την 

κατανόηση (Κουμπιάς, 2004, σελ.24).  

Οι βασικές γνωστικές λειτουργίες, επομένως που συνθέτουν την ανάγνωση είναι η 

αποκωδικοποίηση και η κατανόηση. « Η αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου είναι μία 

γνωστική λειτουργία που περιλαμβάνει την αναγνώριση των γραμμάτων (οπτικών) συμβόλων 

που αποτελούν τον γραπτό κώδικα, καθώς και τη μετάφρασή τους σε φωνολογική παράσταση.»  

(Πόρποδας, 2002) Είναι αυτό που διαφορετικά ονομάζουμε αντιστοίχιση γραφήματος-

φωνήματος . Η κατανόηση πραγματοποιείται σε επόμενο στάδιο μετά την αποκωδικοποίηση της 

λέξης προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάγνωσης. Αυτό σημαίνει ότι ένα το 

άτομο που αποκωδικοποιεί σωστά μια λέξη αλλά δεν την αναγνωρίζει σημασιολογικά , δεν την 

διαβάζει. « Η ανάγνωση μιας λέξης είναι το αποτέλεσμα της επιτυχούς λειτουργίας και των δύο 

αυτών λειτουργιών, της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης» (Πόρποδας, 2002). Όταν ένας 

από τους δύο παράγοντες απουσιάζει η υπολειτουργεί τότε αναφερόμαστε σε αναγνωστική 

δυσκολία.  

Το σύστημα γραφής μιας γλώσσας φαίνεται να επιδρά στη μάθηση της ανάγνωσης, 

καθώς όσα περισσότερα σύμβολα διαθέτει ένα σύστημα τόσο πιο πιθανό είναι να επιβαρύνεται η 
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μνημονική λειτουργία για τη συγκράτησή τους και συνεπώς για την αναγνώριση ή ανάκλησή 

τους.  Βέβαια, η αμεσότερη σχέση που υπάρχει μεταξύ των συμβόλων και των εννοιών που 

αναπαριστούν  ενδέχεται να διευκολύνουν την αποκωδικοποίηση και άρα τη μάθηση της 

ανάγνωσης. Συγκεκριμένα , το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα το οποίο χαρακτηρίζεται από 

σχετική διαφάνεια καθότι υπάρχει μεγάλη αντιστοιχία φωνήματος- γραφήματος, φαίνεται να 

διευκολύνει την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των συμβόλων. Ωστόσο η εκμάθηση της 

ανάγνωσης δεν παύει να είναι μία χρονοβόρα, απαιτητική και επίπονη διαδικασία κατά την 

οποία ενεργοποιούνται και εκτελούνται σύνθετες λειτουργίες του εγκεφάλου. 

Μελετώντας τη φύση και τον ρόλο της ανάγνωσης δεν πρέπει να παραβλέπεται το 

γεγονός ότι «εκτός όμως από γνωστική λειτουργία η οποία έχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, η 

ανάγνωση αποτελεί σήμερα τον κυριότερο τρόπο μάθησης και απόκτησης γνώσεων» 

(Πόρποδας, 2002). 

Ο Goodman (2014) δίνει έναν διαφορετικό ορισμό για την ανάγνωσης παραγκωνίζοντας 

έννοιες όπως την αναγνώριση φωνημάτων, γραφημάτων και τονίζει τον ψυχολογικό παράγοντα 

καθώς και τον ρόλο γλωσσικών δεξιοτήτων κατά την διαδικασία αποκωδικοποίησης. Πιο 

συγκεκριμένα, υποστηρίζει πως η ανάγνωση είναι ένα ψυχογλωσσικό παιχνίδι, κατά το οποίο ο 

αναγνώστης στην προσπάθειά του να αποκωδικοποιήσει την λέξη, αξιοποιεί στοιχειώδεις 

γλωσσικές μονάδες προκειμένου να προβλέψει την λέξη και να την συνδέσει με την σημασία 

της.  

Συμπερασματικά, η πολυδιάστατη φύση της ανάγνωσης και το σύνολο των γνωστικών 

και γλωσσολογικών δεξιοτήτων που προαπαιτούνται για την εκμάθησή της είναι και οι λόγοι 

που την καθιστούν δύσκολη στην εκμάθησή της. 
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1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

Η εκμάθηση της ανάγνωσης  απασχολεί γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά και  επιστήμονες. 

Είναι μία διαδικασία που ξεκινά από την προσχολική ηλικία κατά την οποία οι μαθητές ξεκινούν 

από την αποκωδικοποίηση γραφημάτων σε φωνήματα και αναπτύσσεται με την έναρξη του 

δημοτικού σχολείου σε επίπεδο συλλαβής, λέξης και πρότασης. Σύμφωνα μάλιστα με την 

Τζιβινίκου (2015) η ανάγνωση δεν είναι εγγενής δεξιότητα, δεν έχει βιολογική βάση όπως η 

ομιλία ή η βάδιση, ωστόσο, όλα τα παιδιά διέρχονται από συγκεκριμένα, εμφανή και διακριτά 

στάδια ώσπου να κατακτήσουν την ανάγνωση, η διάρκεια των οποίων διαφέρει από παιδί σε 

παιδί και φαίνεται να επηρεάζεται δραματικά από την ποιότητα της διδασκαλίας. 

Το πολυσύνθετο και απαιτητικό αυτό έργο για την ανάπτυξη της αναγνωστικής 

δεξιότητας, είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας εξάσκησης και βασίζεται σε δυο βασικές 

λειτουργίες. Η πρώτη αναφέρεται στο ότι το γράμμα και οι ομάδες γραμμάτων με βάση τη 

διαδοχική τους σειρά μεταφέρουν νόημα, και η δεύτερη αναφέρεται στη διαδικασία της 

ανάγνωσης, κατά την οποία έχοντας πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη γίνεται ανάσυρση της 

σημασίας της λέξης και έτσι συμπληρώνεται η λειτουργία της κατανόησης (Τζιβινίκου, 2015) . 

Ωστόσο, φαίνεται ότι όσο το παιδί αναπτύσσεται, η σχέση μεταγλωσσικών και αναγνωστικών 

δεξιοτήτων μεταβάλλεται. (Μανωλίτσης, 2000) 

Αν και η σύνθετη φύση και λειτουργία της ανάγνωσης ενδεχομένως δεν είναι φανερή σε 

όσους κατέχουν την δεξιότητα αυτή, εντούτοις επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη ποικίλων 

αναγνωστικών προβλημάτων και από τη δυσκολία που παρουσιάζει η αντιμετώπισή τους. 

Συνεπώς, η πλήρης κατανόηση της ανάγνωσης είναι δυνατόν να προέλθει μόνο από τη 

συστηματική και λεπτομερή διερεύνηση των πολύπλοκων γνωστικών λειτουργιών που την 

συνθέτουν και καθιστούν δυνατή τη μάθησή της από τα παιδιά και τη διεκπεραίωσή της από 

ώριμους αναγνώστες (Πόρποδας, 2002). 

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Πόρποδα (2002) οι παράγοντες που συγκροτούν την 

ανάγνωση είναι λειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος καθώς και των οφθαλμικών 

κινήσεων (νευροφυσιολογική φύση), ψυχολογικές λειτουργίες όπως η νοημοσύνη, η μνήμη και 

η οπτική αντίληψη, και η επίγνωσης της φωνολογικής δομής της γλώσσας.  Βέβαια, οι βασικές 

γνωστικές λειτουργίες που συνθέτουν την ανάγνωση είναι η αποκωδικοποίηση (αντιστοίχιση 

γραφήματος-φωνήματος) και η κατανόηση (Αϊδίνης, 2007). Για την διεκπεραίωση της 
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λειτουργίας αυτής προαπαιτείται η γνώση του ορθογραφικού συστήματος της γλώσσας που είναι 

γραμμένη η λέξη καθώς και την επίγνωση ότι η αντίστοιχη προφορική λέξη συγκροτείται από 

φωνήματα (φωνολογική επίγνωση) , τα οποία αναπαριστάνονται με γραπτά σύμβολα 

(γραφήματα).  Η κατανόηση πραγματοποιείται σε επόμενο στάδιο μετά την αποκωδικοποίηση 

της λέξης προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάγνωσης.  

Άλλες γνωστικές λειτουργίες που εμπλέκονται κατά την ανάγνωση είναι η προσοχή, ο 

οπτικοκινητικός συντονισμός, η αντίληψη, η κριτική και αναλυτική ικανότητα. (Πόρποδας, 

2002). Συμπερασματικά, οι δύο βασικότερες γνωστικές λειτουργίες που απαιτούνται για την 

ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας είναι η αποκωδικοποίηση και η κατανόηση, καθώς είναι 

εξίσου σημαντική τόσο η αναγνώριση μιας λέξης όσο και η σύλληψη του νοήματός της. Η 

ανάγνωση επιτυγχάνεται μέσω της αλληλεπίδρασης των δύο αυτών λειτουργιών, αφού η 

απουσία της μίας ή της άλλης μπορεί να προκαλέσει αναγνωστική δυσκολία. 

Εξετάζοντας  όλες τις γνωστικές παραμέτρους που συντελούνται κατά την ανάγνωση και  

που φαίνεται να έχουν καθοριστικό ρόλο στην εκμάθησή της, αναλύονται η φωνολογική 

επίγνωση, η φωνολογική μνήμη, η ευχέρεια και η ταχύτητα ονομασίας σε επόμενο κεφάλαιο. 
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1.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

Η πολυδιάστατη φύση της ανάγνωσης και το σύνολο των γνωστικών και γλωσσολογικών 

δεξιοτήτων που προαπαιτούνται για την εκμάθησή της είναι και οι λόγοι που την καθιστούν 

δύσκολη στην εκμάθησή της. Όλες αυτές οι δεξιότητες πρέπει να συνυπάρχουν και να έχουν 

αναπτυχθεί ικανοποιητικά στο άτομο, προκειμένου αυτό να είναι σε θέση να διδαχθεί ανάγνωση. 

Η εκμάθηση της αναγνωστικής δεξιότητας προϋποθέτει ένα υψηλού επιπέδου οργανωμένο 

σύστημα στον εγκέφαλο, το οποίο περιλαμβάνει ορθογραφικά, φωνολογικά και λεξικό-

σημασιολογικά χαρακτηριστικά των λέξεων σε γραπτή μορφή (Martin et al., 2015). Οι τυπικοί 

αναγνώστες έχουν κατακτήσει τις δεξιότητες της ταχεία ταυτοποίησης, της αναγνώρισης και της 

κατηγοριοποίησης των γραφημάτων, μέσω της ενεργοποίησης περιοχών στον εγκέφαλο, 

υπεύθυνων για την οπτική αναγνώριση (González, 2014).  

Η αναγνωστική δεξιότητα διδάσκεται και έχει τη βάση της στο συντονισμό τόσο 

γλωσσικών όσο και γνωστικών υπο-δεξιοτήτων. Επομένως, ο τρόπος που ο εγκέφαλος 

επεξεργάζεται την φωνολογική πληροφορία επηρεάζει την κατάκτησή της. Η κατάκτησή της 

περιλαμβάνει την γνώση των συμβόλων των γραφημάτων, την αντιστοιχία τους σε φωνήματα 

και την αποθήκευση των αντιστοιχιών στην μακρόχρονη μνήμη. Αναλυτικότερα, κατά την 

ανάγνωση τα γραφήματα αποκωδικοποιούνται σε ήχους (φθόγγους), στη συνέχεια 

αποθηκεύονται προσωρινά στην φωνολογική μνήμη εργασίας, όπου μετατρέπονται αρχικά σε 

αλληλουχία ήχων και έπειτα δημιουργούνται οι λέξεις, το νόημα των οποίων ανακτάται από την 

μακρόχρονη μνήμη. Επίσης, απαραίτητη θεωρείται η σημασιολογική κατανόηση του 

περιεχομένου του κειμένου και η ανάπτυξη της απαραίτητης κριτικής δεξιότητας ώστε ο 

αναγνώστης να μπορεί εν συνεχεία να αξιολογήσει το περιεχόμενο του κειμένου (αναγνωστική 

κατανόηση).  

Τα βασικά επίπεδα της φωνολογικής επίγνωσης, που σχετίζονται με τη μάθηση της 

ανάγνωσης, είναι η επίγνωση της φωνημικής δομής του προφορικού λόγου, η επίγνωση της 

συλλαβικής δομής του προφορικού λόγου και η επίγνωση της δομής στο επίπεδο μιας 

γλωσσικής μονάδας που ορίζεται μεταξύ της φωνημικής και συλλαβικής δομής (Πόρποδας, 

2002). Η φωνολογική επίγνωση είναι το κριτήριο που προβλέπει καλύτερα τις μετέπειτα 

αναγνωστικές επιδόσεις του παιδιού στο δημοτικό σχολείο. 
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Σύμφωνα μάλιστα με τη Τζιβινίκου (2015), καλύτερα αποτελέσματα υπάρχουν όταν οι 

δραστηριότητες φωνολογικής ευαισθητοποίησης συνδέονται με την γνώση των γραμμάτων. 

Στόχοι είναι: 

 Η κατανόηση του παιδιού ότι ο γραπτός λόγος αποτελείται από λέξεις. 

 Να αντιληφθούν ότι οι λέξεις αποτελούνται από συλλαβές. 

 Η συνειδητοποίηση της ομοιοκαταληξίας. 

 Η αναγνώριση της συλλαβικής έναρξης και λήξης μιας λέξης. 

 Η αναγνώριση των φωνημάτων (αντιστοιχία γράμματος - φωνήματος). 

 

Συνεπώς όπως προκύπτει και από άλλες μελέτες (Anthony et al., 2007)  οι ικανότητες 

φωνολογικής επεξεργασίας (φωνολογική ικανότητα, φωνολογική μνήμη και ταχεία 

αυτοματοποιημένη κατονομασία) αποτελούν τους τρεις βασικότερους προγνωστικούς 

παράγοντες για την κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας. 
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1.4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τον μηχανισμό της ανάγνωσης χρειάζεται να εξετάσουμε 

και να αναλύσουμε τις γνωστικές λειτουργίες που πραγματοποιούνται κατά την ανάγνωση. Η 

ανάλυση αυτή αποσκοπεί και στην εξέταση του τρόπου που μαθαίνουμε να διαβάζουμε αλλά και 

στον εντοπισμό δυσκολιών ανάγνωσης. Η ανάγνωση δεν είναι εγγενής δεξιότητα, δεν έχει 

βιολογική βάση όπως η ομιλία, ωστόσο, όλα τα παιδιά διέρχονται από συγκεκριμένα, εμφανή 

και διακριτά στάδια ώσπου να την κατακτήσουν, η διάρκεια των οποίων διαφέρει από παιδί σε 

παιδί και φαίνεται να επηρεάζεται δραματικά από την ποιότητα της διδασκαλίας (Seymour και 

Elder, 1986 όπ.παρ στο Τζιβινίκου 2015), την οποία δέχεται το κάθε παιδί-μαθητής. «Αν και η 

αναγνωστική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία εξελικτική και συνεχής, χωρίς ορισμένα σημεία 

έναρξης και λήξης φάσεων κατά τη βαθμιαία εξέλιξη, η αποδοχή της οπτικής των σταδίων της 

αναγνωστικής ανάπτυξης βοηθά στην αποσαφήνιση της αναπτυξιακής της διαδικασίας»  

(Τζιβινίκου, 2015). Μάλιστα σύμφωνα και με τον Πόρποδα (2002)  «τα μοντέλα ανάγνωσης 

αποτελούν μια περιληπτική αναπαράσταση των υποθέσεων  που έχουν διαμορφωθεί για τη 

διεκπεραίωση της αναγνωστικής λειτουργίας, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα της 

επιστημονικής έρευνας», που σημαίνει ότι τα μοντέλα αυτά έχουν αναπτυχθεί με βάση 

επιστημονικές έρευνες με σκοπό να προσδιορίσουν με έναν σαφή τρόπο τα στάδιο ανάπτυξης 

της αναγνωστικής ικανότητας. 

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία τους δεν είναι αποδεκτή από όλους τους ερευνητές, για 

τον λόγο αυτό τα μοντέλα ανάγνωσης δεν υιοθετούνται και δεν υποστηρίζονται από όλους. 

Παρά τα πλεονεκτήματά τους ως προς τη μελέτη των γνωστικών σταδίων και της ροής 

επεξεργασίας των πληροφοριών κατά την ανάγνωση, υποστηρίζεται ότι με την υιοθέτηση 

τέτοιων μοντέλων απλουστεύεται και αμφισβητείται η πολυπλοκότητα της ανάγνωσης. Όπως 

έχει προαναφερθεί άλλωστε, η ανάγνωση χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητά της καθώς για 

την διεκπεραίωσή της εμπλέκονται παράλληλα πολλές λειτουργίες και απαιτούνται αρκετές 

ικανότητες. Πέραν τούτου, η ανάγνωση παρουσιάζει διαφορετικό βαθμό ανάπτυξης σε κάθε 

άνθρωπο. Είναι μία δεξιότητα που καλλιεργείται για πολλά χρόνια και αυτοματοποιείται σε 

διαφορετικό για τον κάθε άνθρωπο χρονικό διάστημα. Επίσης, τα στάδια αυτά πρέπει να 

διαφοροποιούνται και ανάλογα με το αλφαβητικό σύστημα της εκάστοτε χώρας, και πιο 
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συγκεκριμένα με βάση την διαφάνειά τους (αντιστοιχία φωνήματος-γραφήματος). 

Αναλυτικότερα, «λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων 

αλφαβητικών συστημάτων γραφής ως προς το βαθμό διαφάνειας και αντιστοιχίας των 

γραφημάτων προς τα φωνήματα και ως προς τη φύση της συλλαβής, μπορούμε να υποθέσουμε 

ότι η  γνωστική επεξεργασία των πληροφοριών δεν είναι ίδια κατά την ανάγνωση κάθε γραπτής 

γλώσσας» (Πόρποδας, 2002). 

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός μοντέλου ανάγνωσης είναι «η αναπαράσταση της ροής 

της επεξεργασίας των πληροφοριών, η πληρότητά του ως προς την αναπαράσταση των βασικών 

λειτουργιών που συνθέτουν την αναγνωστική λειτουργία και η στήριξή του σε ερευνητικά 

δεδομένα της γλώσσας, την ανάγνωση της οποίας το μοντέλο αυτό προσπαθεί να 

αναπαραστήσει και να ερμηνεύσει» (Πόρποδας, 2002).  Με τον όρο ροής της επεξεργασίας των 

πληροφοριών εννοείται η διαδικασία επεξεργασίας των γραφημικών, φωνολογικών, 

σημασιολογικών, γραμματικών και συντακτικών πληροφοριών κατά την ανάγνωση. «Σ’ ένα 

μοντέλο της βασικής αναγνωστικής λειτουργίας , το οποίο χαρακτηρίζεται από πληρότητα στην 

αναπαράσταση των βασικών λειτουργιών , θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η λειτουργία 

γνωστικών μηχανισμών για την αποκωδικοποίηση, τη συγκράτηση και την ανάσυρση των 

πληροφοριών στο γραφημικό, φωνημικό, σημασιολογικό και φωνολογικό επίπεδο». (Πόρποδας, 

2002) Επίσης ένα μοντέλο θα πρέπει να προβλέπει την ταυτόχρονη λειτουργία περισσότερων 

επιπέδων επεξεργασίας πληροφοριών . Τέλος, σε ένα μοντέλο ανάγνωσης θα πρέπει να έχει 

προβλεφθεί τόσο η επιρροή  από τις προϋπάρχουσες γνώσεις κατά την ανάγνωση, όσο και η 

πιθανότητα δυσλειτουργίας κάποιου γνωστικού μηχανισμού και , συνεπώς η δυνατότητα 

εναλλακτικής διαδικασίας για την επεξεργασία των πληροφοριών. Στην ελληνική γλώσσα δεν 

έχουν αναπτυχθεί πλήρως αντίστοιχα μοντέλα ανάγνωσης, ωστόσο έχουν γίνει σημαντικές 

προσπάθειες (Πόρποδας, 2002, Porpodas, 2006). 
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1.5 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

Τα εξελικτικά μοντέλα μάθησης, σύμφωνα με τον Πόρποδα (2002), βασίζονται στην ιδέα 

ότι η εκμάθηση της ανάγνωσης ολοκληρώνεται μέσα από τρία διαδοχικά αλλά διαφορετικά 

στάδια ανάπτυξης: το λογογραφικό, το αλφαβητικό και το ορθογραφικό. 

Πιο συγκεκριμένα, το λογογραφικό στάδιο είναι το αρχικό στάδιο της ανάπτυξης της 

ανάγνωσης κατά το οποίο η ανάγνωση φαίνεται να διεκπεραιώνεται ως ολική αναγνώριση της 

λέξης. Ο αναγνώστης δηλαδή, «διαβάζει» ολικά τη λέξη και την συνδέει με μία προφορά. 

(Πόρποδας, 2002). Η ανάγνωση ταμπελών ή επωνυμιών παιχνιδιών, για παράδειγμα, 

παρατηρείται από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του λόγου των παιδιών, τα οποία είναι σε θέση να 

«διαβάζουν» λέξεις ολικά, σαν εικόνα, λόγω της συχνότητας που τις συναντούν.  Ως 

αποτέλεσμα αυτής της νοητικής εξέλιξης, καθώς και της επίγνωσης για τη φωνολογική δομή του 

προφορικού  λόγου, ο αρχάριος αναγνώστης περνά από το λογογραφικό στο αλφαβητικό στάδιο 

μάθησης της ανάγνωσης.  

Στο στάδιο αυτό, ο αναγνώστης αποκτά τη στρατηγική για την αποκωδικοποίηση της 

γραφημικής παράστασης τη λέξης και τη φωνολογική ανακωδικοποίησή της, ακολουθώντας τη 

διαδοχική σειρά των γραμμάτων (Πόρποδας, 2002). Συγκεκριμένα, αποκτά την ικανότητα να 

αναγνωρίζει τα γράμματα που συγκροτούν την κάθε λέξη, να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για 

τη σχέση μεταξύ των γραμμάτων με τους αντίστοιχους φθόγγους, να μετατρέπει τα γράμματα σε 

φθόγγους, να οργανώνει τα γράμματα που έχει αναγνωρίσει σε δομημένα σύνολα και να 

διαμορφώνει τη φωνολογική ταυτότητα της λέξης.  

Τέλος, το παιδί κατακτά το ορθογραφικό στάδιο, κατά το οποίο ο αρχάριος αναγνώστης 

μπορεί να διαβάζει τις λέξεις συνδυάζοντας τα επιμέρους δομημένα σύνολα των γραμμάτων και 

την προφορά που αντιστοιχεί σε αυτά (Πόρποδας, 2002). Με βάση την λογογραφική στρατηγική 

που υιοθετείται στα εξελικτικά μοντέλα ανάγνωσης έχει διαμορφωθεί και η ολική μέθοδος 

διδασκαλίας για τη μάθηση της ανάγνωσης και στην ελληνική εκπαίδευση. Βέβαια η υπόθεση 

αυτή έχει διαψευθεί από ερευνητές και όσον αφορά τη διαδοχική σειρά καθώς υποστηρίζεται ότι 

συγκεκριμένα στην εκμάθηση της αγγλικής οι μαθητές ξεκινούν από το αλφαβητικό στάδιο. 

Σύμφωνα με τον Porpodas (2006), οι προαναγνώστες της ελληνικής γλώσσας αναμένεται 

να ξεκινούν την εκμάθηση της ανάγνωσης με ένα ικανοποιητικό επίπεδο φωνολογικής 
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επίγνωσης σε επίπεδο συλλαβής, καθώς το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα χαρακτηρίζεται από 

σχετική διαφάνεια. Αυτή η προ-αναγνωστική φάση χαρακτηρίζεται από τη μάθηση των 

αντιστοιχιών γραμμάτων-ήχων, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 

αναγνωστικής ικανότητας (Seymour, 2000, 2005 οπ. παρ.στο Σαρρής, 2011). Παρά το  γεγονός 

ότι κάποια παιδιά μαθαίνουν ορισμένα γράμματα κατά τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο, η 

συστηματική και πλήρης μάθηση του αλφάβητου συμβαίνει στην πρώτη τάξη του δημοτικού 

σχολείου.  

Μάλιστα σύμφωνα με τον Πόρποδα (2006), για την ελληνική γλώσσα η μάθηση των 

γραμμάτων θα πρέπει να ενταχθεί στα πλαίσια της επόμενης αναπτυξιακής φάσης. Πιο 

συγκεκριμένα, ο ίδιος προτείνει τρεις φάσεις του αναπτυξιακού μοντέλου ανάγνωσης, οι οποίες 

διαφοροποιούνται ανάλογα με το ορθογραφικό σύστημα και τη συλλαβική δομή της κάθε 

γλώσσας.  

 Γενικότερα, οι απόψεις στο θέμα ανάπτυξης εξελικτικών μοντέλων ανάγνωσης, 

για τις δυο κυρίαρχες προσεγγίσεις που απασχόλησαν την επιστημονική και ευρύτερη 

κοινότητα, την  ολιστική μέθοδο ανάγνωσης (whole word approach) και την αλφαβητική μέθοδο 

(φωνήματα-phonics), διαφέρουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επέλθουν πολλές αλλαγές στον 

τρόπο διδασκαλίας της πρώτης ανάγννωσης. Έτσι, στην εκπαιδευτική ιστορία σε διεθνές 

επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα, είναι έντονη η συνεχής αλλαγή των προσεγγίσεων, από την 

καθαρή διδασκαλία του αλφάβητου,  στην αναλυτικοσυνθετική μέθοδο.  

Πιο συγκεκριμένα, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για την Α’ τάξη δημοτικού όσον 

αφορά τη διδασκαλία της ανάγνωσης (ΔΕΠΣΣ, 2003) προτείνει την υιοθέτηση ενός 

συνδυαστικού μοντέλου για τη διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής ,το οποίο συνθέτει 

στοιχεία της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου και της ανάδυσης της γραφής αλλά και της 

ολιστικής προσέγγισης της γλώσσας. Αναλυτικότερα, η αναλυτικοσυνθετική μέθοδος δίνει 

έμφαση στην αντιστοίχιση φθόγγων και γραμμάτων ,μέσα από τη συστηματική άσκηση στην 

κατάτμηση και επανασύνθεση λέξεων. Έτσι η ανάγνωση γίνεται αντιληπτή ως μία διαδικασία 

που αρχίζει με την αναγνώριση γραμμάτων και την αντιστοίχιση τους με φθόγγους,  συνεχίζει με 

τις συλλαβές, εμπλέκοντας αργότερα λέξεις και φράσεις με νόημα.  Από την άλλη οι 

προσεγγίσεις στο αναλυτικό πρόγραμμα των πρώτων τάξεων του δημοτικού για τη γλώσσα 

αναφέρονται ως αναδυόμενη γραφή/ γραμματισμός και ολική προσέγγιση της γλώσσας. 



18 
 

Επομένως, ένα συνδυαστικό μοντέλο είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της 

καθεμιάς από τις παραπάνω προσεγγίσεις.. 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα εξελικτικά μοντέλα μάθησης της ανάγνωσης, τα παιδιά 

που αρχίζουν να μαθαίνουν να διαβάζουν ένα ρηχό αδιαφανές ορθογραφικό σύστημα (όπως για 

παράδειγμα το αγγλικό)  βασίζονται στη λογογραφική στρατηγική. Διαβάζουν δηλαδή ολικά τη 

λέξη. Η υιοθέτηση όμως της ολικής μεθόδου διδασκαλίας της ανάγνωσης έχει αμφισβητηθεί 

μετά από έρευνες σε γλώσσες με διαφανή ορθογραφικά συστήματα, συμπεριλαμβανόμενης και 

της ελληνικής (Seymour, Aro & Erskine 2003), καθώς απ ΄ ότι φαίνεται η αλφαβητική αρχή 

προηγείται της ολιστικής δεδομένου ότι υπάρχει πλήρη αντιστοιχία φωνήματος-γραφήματος. 

«Ωστόσο κανένα γνωστικό μοντέλο δεν είναι ικανό από μόνο του να αποδώσει τον πολύπλοκο 

και πολυσύνθετο μηχανισμό της αναγνωστικής λειτουργίας, διότι οι διεργασίες που 

πραγματοποιούνται κατά την ανάγνωση ενός κειμένου είναι τόσες, όσοι και οι άνθρωποι που 

διαβάζουν, όση η ποικιλία των αναγνωστικών κειμένων και όσοι οι αναγνωστικοί στόχοι που 

θέτουμε» (Κουμπιάς, 2004 σελ. 31-32). 
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1.6 ΑΝΑΝΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 

(ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) 

Η ανάγνωση θεωρείται μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία απαιτεί την ενεργοποίηση 

διαφορετικών νευρωνικών συστημάτων. Οι δυο βασικές γνωστικές λειτουργίες που εμπλέκονται 

είναι η «αποκωδικοποίηση» και η «κατανόηση». Η «αποκωδικοποίηση» αναφέρεται στην 

αναγνώριση των γραπτών συμβόλων και την μετέπειτα μετατροπή τους σε φωνολογική 

αναπαράσταση (Πόρποδας, 2002).  Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την 

Τζιβινίκου (2015) η αναγνωστική ευχέρεια και η αποκωδικοποίηση είναι δύο έννοιες που 

διαφέρουν, καθώς η πρώτη  αναφέρεται στην ικανότητα της προφορικής (φωναχτής) ανάγνωσης 

με ακρίβεια, ταχύτητα και κατάλληλη έκφραση/προσωδία,  ενώ η δεύτερη στη γρήγορη, 

αυτόματη αναγνώριση της λέξης. Συνεπώς, η αναγνωστική ευχέρεια εμπερικλείει πολλά 

περισσότερα από την απλή αποκωδικοποίηση. 

Η εκμάθηση της αναγνωστικής δεξιότητας προϋποθέτει ένα υψηλού επιπέδου 

οργανωμένο σύστημα στον εγκέφαλο, το οποίο περιλαμβάνει ορθογραφικά, φωνολογικά και 

σημασιολογικά χαρακτηριστικά των λέξεων σε γραπτή μορφή (Martin, Schurz, Kronbichler & 

Richlan., 2015).  Η έρευνα των  Gonzalez, Zanic, Tijms,  Bonte,  Blomert και Molen, (2014) 

επιβεβαιώνει τη θεωρία αυτή καθώς βρήκε ότι  οι τυπικοί αναγνώστες έχουν κατακτήσει τις 

δεξιότητες της ταχεία ταυτοποίησης, της αναγνώρισης και της κατηγοριοποίησης των 

γραφημάτων, μέσω της ενεργοποίησης περιοχών στον εγκέφαλο, υπεύθυνων για την οπτική 

αναγνώριση. Η ικανότητα της σημασιολογικής και πραγματολογικής χρήσης της γλώσσας και 

της ικανότητας επεξεργασίας φωνολογικών στοιχείων κατακτάται στην προσχολική ηλικία 

(Παντελιάδου, 2001).  

Η ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας περιλαμβάνει δυο διακριτές αλλά σύνθετες 

γνωστικές λειτουργίες: την αποκωδικοποίηση και την κατανόηση. Στην παρούσα μελέτη 

εξετάζεται η αναγνωστική ευχέρεια και ακρίβεια σε σχέση με άλλες φωνολογικές δεξιότητες. 

Επομένως, γίνεται εστίαση στο σκέλος της αποκωδικοποίησης καθώς η αποκωδικοποίηση 

αποτελεί και την πρώτη γνωστική λειτουργία της ανάγνωσης (Τζιβινίκου, 2015). 

Αναλυτικότερα, η  αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου πραγματοποιείται από το άτομο 

όταν αυτό γνωρίζει τον κώδικα (γράμματα), καθώς και την αντιστοιχία τους με τους φθόγγους 

(φωνολογική επίγνωση). Σε επόμενο στάδιο το άτομο καλείται να συνδέσει τις φωνολογικές 
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μονάδες (φωνήματα, συλλαβές, λέξεις, προτάσεις), προκειμένου να σχηματιστεί ένα νόημα, 

αφού σκοπός της ανάγνωσης και του γραπτού λόγου γενικότερα είναι να μεταφέρει ένα μήνυμα. 

Σύμφωνα μάλιστα με τον Κουμπιά (2004), η ανάγνωση ανέρχεται μέσα από τρία στάδια. Πρώτο 

είναι αυτό της αναγνώρισης των γραπτών συμβόλων και της αποκωδικοποίησης του μηνύματος, 

όπου επιτυγχάνεται στα πρώτα χρόνια φοίτησης του παιδιού στο δημοτικό σχολείο. Στο στάδιο 

αυτό ο μαθητής είναι ικανός να αποκωδικοποιεί με ακρίβεια τα γραφήματα και να τα αντιστοιχεί 

σε φωνήματα σχηματίζονται έτσι λέξεις.  Πρόκειται λοιπόν για μια εξωτερική –επιφανειακή όψη 

της ανάγνωσης, που σχετίζεται κυρίως με τη μάθηση των τεχνικών μερών της.  

Σε επόμενο στάδιο ο αναγνώστης είναι σε θέση να κατανοεί το σημασιολογικό 

περιεχόμενο όσων διαβάζει. Μιλάμε επομένως για τη διανοητική όψη της ανάγνωσης, όπου ο 

αναγνώστης αξιοποιεί την προϋπάρχουσα γνώση  για να αναγνωρίσει τις νέες λέξεις ου συναντά 

και συνεπώς να διευκολύνει την κατανόηση του κειμένου. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, ο 

αναγνώστης ασκεί μία κριτική στο περιεχόμενο της ανάγνωσης. Πρόκειται για την αξιολογική 

όψη της ανάγνωσης όπου ο αναγνώστης παύει να δέχεται παθητικά τις πληροφορίες του 

κειμένου και αρχίζει να αναπτύσσει την ικανότητα να ελέγχει και να αξιολογεί αυτά που 

διαβάζει.  Γίνεται επομένως σαφές ότι για την αποτελεσματικότερη ανάγνωση  

(αποκωδικοποίηση) το άτομο πρέπει να έχει αναπτύξει πλήρως όλες τις γλωσσικές και 

νευρολογικές δεξιότητες που απαιτούνται για την διεκπεραίωσή της. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αναγνωστική ικανότητα είναι ποικίλοι. Αυτοί μπορεί 

να είναι νευροφυσιολογικοί, οι οποίοι σχετίζονται με τον ρόλο των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, 

την εγκεφαλική κυριαρχία και τις σωματικές βλάβες που επιδρούν στην ανάγνωση. Άλλοι 

παράγοντες είναι οι γνωστικοί, οι οποίοι αναφέρονται στην νοημοσύνη, την αντίληψη και τη 

μνήμη. Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες διακρίνονται σε γλωσσολογικούς, προσωπικούς, 

συναισθηματικούς, πολιτιστικούς, συμπεριφορικούς και εκπαιδευτικούς. (Κουμπιάς, 2004)  

Όταν δυσλειτουργούν ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους παράγοντες με εμφανές αντίκτυπο 

στην ικανότητα της ανάγνωσης, τότε γίνεται λόγος για εμφάνιση αναγνωστικών δυσκολιών. 
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ  

 

Η μνήμη αποτελεί βασική και απαραίτητη γνωστική λειτουργία για την εκμάθηση της 

ανάγνωσης, καθώς είναι αυτή που συμβάλλει στην αναγνώριση, τη συγκράτηση και την 

ανάκληση των βασικών προσδιοριστικών στοιχείων  ενός γράμματος . Με βάση τη 

διαφοροποίηση της γνωστικής επεξεργασίας και μνημονικής συγκράτησης των γραφημικών, 

φωνολογικών και σημασιολογικών πληροφοριών κάθε λέξης, υποστηρίζεται η άποψη ότι  η 

λειτουργία της μνήμης μπορεί να διακριθεί σε γραφημική, σημασιολογική και φωνολογική. 

(Πόρποδας, 2002) 

Ο ρόλος της φωνολογικής μνήμης θεωρείται εξίσου σημαντικός στην ανάπτυξη της 

ικανότητας ανάγνωσης, κυρίως στην αποκωδικοποίηση και στην  κατανόηση του κειμένου. 

 Όποια και αν είναι η κατάσταση αποκωδικοποίησης, η μνήμη εργασίας επιτρέπει την διατήρηση 

των πληροφοριών μέχρι να επιλυθεί κάποιο ζήτημα με την έννοια του κειμένου. Σε σχετική 

έρευνα οι Carvalho, Kida, Capellini και Avila (2014) επιχείρησαν να συγκρίνουν την επίδοση  

μαθητών τυπικής ανάπτυξης  με αυτή των μαθητών που έχουν διαγνωσθεί με δυσλεξία στην 

ικανότητα ανάγνωσης, προκειμένου να εξετάσουν το ρόλο τις φωνολογικής μνήμης και άλλως 

δεξιοτήτων που σχετίζονται με αυτήν. Η ανάλυση των επιδόσεων στις δοκιμασίες που 

υποβλήθηκαν οι ομάδες, έδειξε όπως αναμενόταν οι μαθητές με δυσλεξία να έχουν χειρότερη 

απόδοση στην ευχέρεια ανάγνωσης και τη φωνολογική βραχυπρόθεσμη μνήμη στην δοκιμασία 

επανάληψης των ψευδολέξεων, γεγονός που επιβεβαιώνει  τη φωνολογική φύση της 

διαταραχής. Η απουσία συσχετίσεων μεταξύ της φωνολογικής μνήμης και των παραμέτρων της 

ευχέρειας ανάγνωσης στη δυσλεξία υποστηρίζει αυτό το χαρακτηριστικό. Οι Grivol και Hage 

( 2011 ) παρατήρησαν ότι υπήρξε μείωση των επιδόσεων των παιδιών όταν επαναλάμβαναν 

ψευδολέξεις καθώς ο αριθμός των συλλαβών αυξανόταν και οι Couture ενώ και Mccauley 

( 2000 ) έλαβαν παρόμοια αποτελέσματα σε μελέτη παιδιών με φωνολογικά ελλείμματα . 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4103405/#B16
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4103405/#B8
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Η σχέση της φωνολογικής μνήμης με την ανάγνωση είναι αδιαμφισβήτητη αφού η 

επιτυχής ανάγνωση προϋποθέτει μεταξύ άλλων, την ικανότητα επαρκής χωρητικότητας στη 

φωνολογική μνήμη. Επομένως, ενδεχόμενο έλλειμμα της επηρεάζει την αναγνωστική 

κατάκτηση (Piquard-Kipffer και Sprenger-Charolles, 2013). Αναλυτικότερα, σύμφωνος με την 

άποψη αυτή είναι και ο Πόρποδας (2002) ,  οποίος θεωρεί ότι το φωνολογικό κύκλωμα"(…) 

επιτρέπει στον αναγνώστη που διαβάζει μια λέξη να συγκρατεί τις φωνημικές αναπαραστάσεις του 

κάθε γράμματος που αναγνωρίζει, μέχρις ότου συγκεντρώσει επαρκείς αναπαραστάσεις γραμμάτων 

που θα μπορούν να σχηματίσουν μία συλλαβή, η οποία θα συγκρατηθεί και αυτή, μέχρις ότου 

αναγνωριστούν τα επόμενα γράμματα της λέξης και σχηματιστεί η επόμενη συλλαβή κ.ο.κ., που 

τελικά θα οδηγήσει στην ανάγνωση της λέξης" (σ. 192). Στα άτομα που ήδη έχει κατακτηθεί η 

αναγνωστική ικανότητα, η αποκωδικοποίηση των λέξεων πραγματοποιείται μέσω 

αυτοματοποιημένης διαδικασίας και "(…) η πρόσβαση στη σημασία των λέξεων μπορεί να γίνει 

απευθείας με βάση τη γραφημική κωδικοποίηση και αναπαράσταση, χωρίς τη μεσολάβηση της 

φωνολογικής ανακωδικοποίησης" (Πόρποδας, 2002, σ. 193). Συνεπώς η ανάπτυξη και η 

ενίσχυση της φωνολογικής μνήμης μπορούν να επιδράσουν θετικά στην εκμάθηση της 

ανάγνωσης. Για τον λόγο αυτό η ανάγνωση είναι μία δεξιότητα που διδάσκεται σε ηλικία κατά 

την οποία το παιδί έχει αναπτύξει πλήθος δεξιοτήτων, ενώ με την πάροδο του χρόνου καθώς 

δεξιότητες όπως η φωνολογική μνήμη, αναπτύσσονται και ενισχύονται έχοντας θετικό 

αντίκτυπο και στην καλλιέργεια της αναγνωστική δεξιότητας. 

Στην προσπάθειά τους οι  Preßler, Könen, Hasselhorn και  Krajewski (2014) να 

μελετήσουν  την επίδραση της μη λεκτικής νοημοσύνης, της φωνολογικής επεξεργασίας και της 

μνήμης εργασίας στην κατάκτηση της πρώιμης αναγνωστικής δεξιότητας, διαπίστωσαν ότι η 

επίδραση της φωνολογικής μνήμης στην αναγνωστική ικανότητα ήταν ισχυρότερη από αυτή 

άλλων δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, η εργαζόμενη μνήμη ήταν ο ισχυρότερος προγνωστικός 

παράγοντας για την ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας στο τέλος της Ά τάξης του 

δημοτικού σχολείου, συγκριτικά με την νοημοσύνη και την φωνολογική επανακωδικοποίηση. 

Επίσης, η εργαζόμενη μνήμη λειτούργησε και ως προγνωστικός παράγοντας για την πρώιμη 

ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης.  Ωστόσο η σχέση της φωνολογικής μνήμης με την 

φωνολογική επίγνωση επιβεβαιώθηκε και στην έρευνα των Anthony, Williams, McDonald και 

Francis (2007), οι οποίοι συμπέραναν ότι  για να μπορέσει να ανταποκριθεί ο εξεταζόμενος στις 

διαδικασίας φωνολογικής επίγνωσης, ήταν απαραίτητη η ενεργοποίηση της χωριτηκότηταας της 
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μνήμης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συμπεραίνουμε πως οι δεξιότητες αυτές 

διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην εκμάθηση της ανάγνωσης. 

Επίσης, έρευνα που διεξήχθη σε 267 παιδιά με δυσλεξία στην Ολλανδία (Tijms, 2004) 

έδειξε ότι τα φωνολογικά ελλείμματα και η αδυναμία συγκράτησης πληροφοριών στην λεκτική 

μνήμη έχουν κοινή ρίζα, με αποτέλεσμα και οι δύο να επηρεάζουν εξίσου την ικανότητα 

αποκωδικοποίησης. Έτσι, ελλείμματα στη φωνολογική μνήμη φαίνεται να αποτελούν αρνητικό 

προγνωστικό παράγοντα για τις αναγνωστικές και ορθογραφικές δεξιότητες των δυσλεκτικών 

παιδιών. Παρόμοια αποτελέσματα έδειξε κ η έρευνα της Goswami (2000), η οποία σε μία 

προσπάθεια να εντοπίσει τις αιτίες εμφάνισης της δυσλεξίας, βρήκε ότι η αδυναμία 

συγκράτησης, αποθήκευσης και συνεπώς ανάκτησης των φωνολογικών αναπαραστάσεων στην 

φωνολογική μνήμη, αποτελεί μία από τις βασικότερες αιτίες εμφάνισης δυσκολιών κατά την 

ανάγνωση. 

Συνεπώς, όπως προκύπτει  από τα δεδομένα των σύγχρονων ερευνών η σχέση της 

φωνολογικής μνήμης με την ανάγνωση  είναι αποδεδειγμένη, καθώς στις περιπτώσεις που έγινε 

συσχέτιση των δύο αυτών δεξιοτήτων βρέθηκε ότι τα άτομα με αναπτυγμένη φωνολογική μνήμη 

ανταπεξέρχονταν με μεγαλύτερη επιτυχία σε δοκιμασίες ανάγνωσης. Τέλος όπως 

προαναφέρθηκε η φωνολογική μνήμη συσχετιζόταν με την ανάγνωση περισσότερο κατά τις 

πρώτες τάξεις δημοτικού απ’ ότι στο νηπιαγωγείο. Γεγονός που αποδεικνύει ότι όσο 

αναπτύσσεται η φωνολογική μνήμη τόσο ενισχύεται η αναγνωστική ετοιμότητα και ικανότητα 

στο άτομο. 
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2.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Ως φωνολογική επίγνωση ορίζεται «η ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τη λέξη 

ως μονάδα του λόγου, να μπορεί να χειρίζεται κατά βούληση τα φωνολογικά της δομικά 

στοιχεία και να μπορεί τα στοιχεία αυτά να τα αναλύει και να τα συνθέτει» (Πόρποδας, 2002).                                   

Για πολλούς εκπαιδευτικούς και ερευνητές η έννοια της  φωνολογικής επίγνωσης είναι στενά 

συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της ανάγνωσης. Κι αυτό, γιατί πλήθος ερευνών μελετώντας την 

φωνολογική επίγνωση σε συνάρτηση με την ικανότητα της ανάγνωσης έχουν προσδιορίσει την 

φωνολογική επίγνωση ως προγνωστικό παράγοντα για την μετέπειτα ανάπτυξη της ανάγνωσης. 

Ορίζοντας την ανάγνωση, μπορούμε να πούμε ότι είναι « η αναγνώριση και η μεταφορά 

ενός κώδικα συμβόλων (γραφημάτων) σε ένα κώδικα ήχων (φωνημάτων)». Η αποκωδικοποίηση 

αποτελεί την πρώτη γνωστική λειτουργία της ανάγνωσης, ενώ η  φωνολογική επίγνωση 

ακολουθεί την αναπτυξιακή πορεία. Επομένως, τα παιδιά προοδευτικά γίνονται περισσότερο 

ευαίσθητα σε μικρότερες ενότητες φωνημάτων στην προσχολική ηλικία και στα πρώτα σχολικά 

χρόνια. Η φωνολογική επίγνωση καθίσταται απαραίτητη για την αποκωδικοποίηση της 

ανάγνωσης.( Τζιβινίκου, 2015) 

Υπάρχει γενική συμφωνία ότι η φωνολογική επίγνωση επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό 

την ανάγνωση. Ωστόσο, υπάρχουν τρία βασικά επίπεδα φωνολογικής επίγνωσης : επίπεδο 

φωνημάτων, επίπεδο συλλαβών και επίπεδο αρκτικών φωνημάτων-ρίμας (θέματος-κατάληξης). 

Η επίδοση του ατόμου σε αυτές τις δεξιότητες σχετίζεται κατά πολύ με την αναγνωστική του 

ικανότητα και μπορεί να αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μαθησιακών δυσκολιών (Κουμπιάς, 2004). 

Πιο συγκεκριμένα, μελέτες σε διάφορα γλωσσικά συστήματα, συμπεριλαμβανόμενου και του 

ελληνικού, συσχετίζουν την υψηλή ή χαμηλή επίδοση σε δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης με 

του υψηλού ή χαμηλού επιπέδου ανάγνωσης αντίστοιχα. Αναλυτικότερα μαθητές με ελλιπή 

φωνολογική επίγνωση φαίνεται συχνά να αντιμετωπίζουν αναγνωστικές δυσκολίες, καθώς η 

διαδικασία της αποκωδικοποίησης προαπαιτεί την αναγνώριση των γραμμάτων (οπτικών) 

συμβόλων που αποτελούν τον γραπτό κώδικα, καθώς και τη μετάφρασή τους σε φωνολογική 

παράσταση (Πόρποδας, 2002). Μελέτες στο διεθνή επιστημονικό χώρο έχουν δείξει ότι η 

φωνολογική επίγνωση είναι μια απολύτως απαραίτητη ικανότητα για την εκμάθηση της 
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ανάγνωσης και της γραφής, μια ικανότητα η οποία εάν ενισχυθεί κατά την προσχολική ηλικία 

έχει θετική επίδραση στην εκμάθηση του γραπτού λόγου (Τάφα, 2001). 

Όπως προαναφέρθηκε, σε μια προσπάθεια των ερευνητών να μελετήσουν αιτίες και 

παράγοντες που σχετίζονται με τις δυσκολίες ανάγνωσης, εξέτασαν το ρόλο της φωνολογικής 

επίγνωσης ως προς την ανάγνωση.  Έχει λοιπόν φανεί και σε ελληνικές έρευνες πως η 

φωνολογική επίγνωση αποτελεί ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα για τη μετέπειτα ικανότητα 

ανάγνωσης (Μανωλίτσης 2004, Αϊδίνης,2007). Ακόμη, για τη συμβολή της φωνολογικής 

επίγνωσης στην εκμάθηση της ανάγνωσης υπάρχει πλήθος ερευνών που να αποδεικνύει ότι "η 

επιτυχημένη αναγνωστική ικανότητα σε ένα αλφαβητικό σύστημα γραφής φαίνεται να 

στηρίζεται στο βαθμό απόκτησης της φωνολογικής επίγνωσης, της γνωστικής δηλαδή 

ικανότητας  για αναγνώριση των επιμέρους δομικών συστατικών των λέξεων του προφορικού 

λόγου".(Πόρποδας, 2002). Επίσης, έρευνες που πραγματώθηκαν για τη σύγκριση < καλών > και 

< φτωχών > αναγνωστών εντόπισαν ότι η κύρια διαφορά τους ήταν το επίπεδό τους στη 

φωνολογική επίγνωση. Οι φτωχοί αναγνώστες είχαν και φτωχή φωνολογική επίγνωση ενώ οι 

ικανότεροι αναγνώστες είχαν περισσότερο ανεπτυγμένες τις ικανότητες φωνολογικής 

επεξεργασίας και χειρισμού του λόγου. (Manolitsis, 2015). Βέβαια έρευνες σε διαφανή 

ορθογραφικά συστήματα, όπως τα ελληνικά, τα σουηδικά και τα νορβηγικά έχουν υποστηρίξει 

πως η προβλεψιμότητα της φωνολογικής επίγνωσης ως προς την ικανότητα ανάγνωσης δεν είναι 

εξίσου ισχυρή με την πάροδο του χρόνου. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας των 

Furnes και Samuelsson (2009) έδειξαν ότι η φωνολογική επίγνωση είχε υψηλή συσχέτιση με την 

ανάγνωση μόνο στην πρώτη τάξη του δημοτικού και όχι σε μεγαλύτερες. Γενικότερα ,φαίνεται 

ότι η σχέση μεταξύ της φωνολογικής επίγνωσης και της ανάγνωσης είναι πιο έντονη σε 

αδιαφανείς ορθογραφίες από ότι σε αρκετές διαφανείς ευρωπαϊκές ορθογραφίες (Furnes και 

Samuelsson, 2010). Αντίστοιχα, σε έρευνα των Georgiou, Torppa, Manolitsis, Lyytinen και 

Parrila (2012) ,όπου εξετάστηκε ο ρόλος της φωνολογικής επίγνωσης και άλλων μεταβλητών ως 

προς την ανάπτυξη της ανάγνωσης και της ορθογραφίας σε ποικίλα ορθογραφικά συστήματα 

(ελληνικά, αγγλικά, φιλανδικά) βρέθηκε ότι η φωνολογική επίγνωση είχε σημαντική επίδραση 

μόνο στην ανάγνωση ψευδολέξεων στην αγγλική γλώσσα. Η διαπίστωση αυτή, αποδεικνύει την 

συμφωνία πολλών ερευνητών πως η φωνολογική επίγνωση δεν έχει τόσο μεγάλη επίδραση στην 

ανάπτυξη της ανάγνωσης σε γλώσσες με διαφανές ορθογραφικό σύστημα. 
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Η φωνολογική επίγνωση μπορεί να διακριθεί σε δύο επίπεδα: τη φωνημική και τη 

συλλαβική επίγνωση. Η πρώτη αφορά στην επίγνωση της ύπαρξης φωνημάτων και στον 

πολλαπλό χειρισμό τους. Είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη ικανότητα στην απόκτησή της από τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η δεύτερη, η συλλαβική επίγνωση, αφορά στην επίγνωση της 

ύπαρξης των συλλαβών στις λέξεις και στη δυνατότητα πολλαπλού χειρισμού αυτών των 

συλλαβών. Είναι αρκετά πιο εύκολη και γι’ αυτό αποκτάται νωρίτερα από τη φωνημική 

επίγνωση. «Η φωνολογική επίγνωση, αφορά στην ικανότητα που επιτρέπει στον ομιλητή της 

γλώσσας να κινηθεί από τα διαφανή στα αδιαφανή στοιχεία της γλώσσας και να αποκτήσει 

επίγνωση και ικανότητα χειρισμού των βασικών δομικών στοιχείων της λέξης, όπως είναι τα 

φωνήματα» (Porpodas, 2001). Η ικανότητα αυτή δεν έχει σχέση με την κατανόηση της σημασίας 

της λέξης και συνεπώς αναπτύσσεται και διεκπεραιώνεται ανεξάρτητα από τη σημασιολογία της 

λέξης. 

Αρκετοί ερευνητές θεωρούν τη φωνολογική επίγνωση ως μία από τις τέσσερις 

κατηγορίες της μεταγλωσσικής επίγνωσης (οι άλλες τρεις κατηγορίες είναι η λεξική, η 

συντακτική και η πραγματολογική επίγνωση). Ωστόσο, η φωνολογική επίγνωση αφενός δε 

φαίνεται να αναπτύσσεται σε σχέση με τις άλλες τρεις κατηγορίες, αφετέρου, ως γλωσσική 

λειτουργία, αναπτύσσεται αργότερα και χωριστά από τις δεξιότητες της κατανόησης και ομιλίας 

του προφορικού λόγου. Η φωνολογική επίγνωση χαρακτηρίζεται από διαφορετικά επίπεδα, τα 

οποία προσδιορίζονται α) από τη διαφορετική φύση των δομικών στοιχείων του λόγου (δηλαδή 

αν είναι λέξεις, συλλαβές, φωνήματα) και β) από τις διαφορετικές γνωστικές απαιτήσεις που 

προϋποθέτει η επίγνωση ή συνειδητοποίηση του καθενός από αυτά τα δομικά στοιχεία 

(Πόρποδας, 2002). Με τη διδασκαλία των δεξιοτήτων φωνολογικής το παιδί αρχίζει να 

συνειδητοποιεί ότι η γλώσσα αποτελείται από φωνήματα, τα οποία σχηματίζουν συλλαβές και 

λέξεις. Αυτή η πρώτη συνειδητοποίηση είναι απαραίτητη ώστε στη συνέχεια το παιδί να έχει τη 

δυνατότητα κωδικοποίησης (γραφής) και αποκωδικοποίησης (ανάγνωσης) οποιουδήποτε 

λεκτικού μηνύματος. 

Κατά τη διδασκαλία της φωνολογικής επίγνωσης μέσα από συστηματικά δομημένες 

δραστηριότητες, το παιδί σταδιακά μαθαίνει να χειρίζεται τον προφορικό λόγο σε διάφορα 

επίπεδα ανάλυσης και σύνθεσης (λέξεις, συλλαβές, φωνήματα). Στη συνέχεια είναι σε θέση να 

κατανοεί τις σχέσεις οργάνωσης και δομής της γλώσσας, να μπορεί να συμβολίζει τα φωνήματα 
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και, τέλος, μπορεί να χειρίζεται με επιτυχία γραφο-φωνημικές αντιστοιχίες και στη γραφή και 

στην ανάγνωση λέξεων.  (Παντελιάδου, 2000). 

 

Η ανάδειξη της σύνδεσης της φωνολογικής επίγνωσης με την ανάγνωση και τις 

αναγνωστικές δυσκολίες οδήγησε σε νέες μελέτες. Κάποιες εντόπισαν ότι ειδοποιός διαφορά 

ανάμεσα σε «καλούς» και «φτωχούς» αναγνώστες είναι το επίπεδο της φωνολογικής τους 

επίγνωσης (Manolitsi & Georgiou, 2015). Άλλες έρευνες εξέτασαν τη δυνατότητα καλλιέργειας 

της φωνολογικής επίγνωσης στα παιδιά που δεν την έχουν αναπτύξει σε υψηλό επίπεδο, ώστε 

αργότερα να μην παρουσιάσουν χαμηλή αναγνωστική επίδοση. Τα πορίσματα κατέδειξαν ότι η 

φωνολογική επίγνωση μπορεί να διδαχτεί, και μάλιστα ότι τα παιδιά που εξασκήθηκαν σε αυτήν 

υπερέχουν ως προς την αναγνωστική τους επίδοση έναντι των ομάδων ελέγχου που δεν τη 

διδάχθηκαν (Παντελιάδου, 2000). Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η ελλιπής φωνολογική επίγνωση 

χαρακτηρίζει τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Αντίθετα στην διαπίστωση αυτή, είναι τα αποτελέσματα από την μελέτη των Furnes και 

Samuelsson, (2011) όπου κύριος σκοπός της έρευνάς τους  ήταν να μελετήσει τη σχέση ανάμεσα 

στις ατομικές διαφορές στην φωνολογική επίγνωση  και τη ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία 

και την πρώιμη ανάπτυξη της ανάγνωσης και της ορθογραφίας μέσα από διαφανή και αδιαφανή 

ορθογραφικά συστήματα. Αναλυτικότερα, εξετάστηκε η σχέση των παραγόντων της 

φωνολογικής επίγνωσης και της ταχείας αυτοματοποιημένης ονομασίας με τις μετέπειτα 

μετρήσεις ανάγνωσης και ορθογραφίας που έγιναν σε παιδιά που μάθαιναν να διαβάζουν 

διαφορετικά αλφαβητικά συστήματα (Νορβηγικά/Σουηδικά  και Αγγλικά). Εξετάστηκαν 750 

Αυστραλιανά και Αμερικάνικα παιδιά και 230 Σκανδιναβικά από το νηπιαγωγείο μέχρι και το 

δεύτερη τάξη φοίτησης τους. Η φωνολογική επίγνωση  και η ταχύτητα ονομασίας μετρήθηκαν 

στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη τάξη, ενώ η αναγνώριση λέξεων, η φωνολογική 

αποκωδικοποίηση και η ορθογραφία μετρήθηκαν στην πρώτη και δεύτερη τάξη. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία συσχετιζόταν περισσότερο με 

την ανάγνωση από ότι με την ορθογραφία σε όλα τα ορθογραφικά συστήματα, ενώ συνέβαινε το 

αντίθετο για την φωνολογική επίγνωση. 

Γενικότερα, αν και τα αποτελέσματα ερευνών σε διαφορετικά ορθογραφικά συστήματα 

διαφέρουν, αυτό που είναι γενικά αποδεκτό είναι ότι η σχέση της φωνολογικής επίγνωσης και 
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της ανάγνωσης είναι πιο σαφής σε αδιαφανή ορθογραφικά συστήματα από ότι στα διαφανή 

ευρωπαϊκά ορθογραφικά συστήματα. Συνεπώς, καθίσταται αναγκαία η συστηματική αξιολόγηση 

του επιπέδου της φωνολογικής επίγνωσης με την έναρξη της φοίτησης των μαθητών στην Α' 

τάξη του δημοτικού σχολείου (έως και τη Β τάξη του δημοτικού σχολείου), προκειμένου να 

προληφθούν ή και να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσκολίες κατά την γραφή ή την ανάγνωση. 
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2.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Ως ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία ορίζεται η ικανότητα του ατόμου να 

κατονομάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μια σειρά αντικειμένων, αριθμών, γραμμάτων, 

χρωμάτων ανακαλώντας παράλληλα τα ονόματά τους (Denckla & Rudel, 1976). Για την 

αξιολόγηση της ταχείας αυτοματοποιημένης ονομασίας χορηγούνται δοκιμασίες που 

περιλαμβάνουν την ικανότητα αναγνώρισης όμοιων αντικειμένων, γραμμάτων ή αριθμών, σε 

τυχαία σειρά όπου ο εξεταζόμενος καλείται να τις προφέρει  όσο το δυνατόν πιο γρήγορα 

(Anthony et al., 2007). 

 Η έρευνα των Heikkilä, Närhi, Aro και Ahonen (2009) επιβεβαιώνει τη θεωρία ότι οι 

επιδόσεις των μαθητών σε αντίστοιχες δοκιμασίες ταχείας αυτοματοποιημένης ονομασίας 

μπορούν να αποτελέσουν προβλεπτικό παράγοντα για την μετέπειτα αναγνωστική τους εξέλιξη. 

Αναλυτικότερα, στην συγκεκριμένη έρευνα εξέτασαν την σχέση της ταχύτητας ονομασίας με τις 

αναγνωστικές δυσκολίες και κατέληξαν ότι η ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία ήταν ένα 

αξιόπιστο εργαλείο ανίχνευσης μετέπειτα αναγνωστικών δυσκολιών. 

Το πρότυπο πρόγνωσης της ταχείας αυτοματοποιημένης  ονομασίας σε σχέση με την 

ανάπτυξη της ανάγνωσης είναι ακριβώς το αντίθετο με αυτό της φωνολογικής επίγνωσης. Αν 

και η ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία  παραμένει ένας ισχυρός προγνωστικός παράγοντας 

της αναγνωστικής ικανότητας σε διαφανή ορθογραφικά συστήματα σε όλες τις τάξεις, αυτό είναι 

αρκετά περιορισμένο στα αγγλικά.  Σε έρευνα των Georgiou, Parilla και Papadopoulos (2008) 

καθώς και στων Furnes και Samuelsson (2010)  αναφέρεται ότι η ταχεία αυτοματοποιημένη 

ονομασία είναι ένας ισχυρός προγνωστικός παράγοντας της ανάγνωσης στα διάφορα 

ορθογραφικά συστήματα. Βέβαια, όσον αφορά την Αγγλική γλώσσα η ταχύτητα ονομασίας 

φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με την ορθογραφία παρά με την ανάγνωση. Από την μία η 

ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία θεωρείται ότι αγγίζει το φωνολογικό σύστημα σε μετρήσεις 

ακρίβειας για την πρόσβαση σε φωνολογικές πληροφορίες στην μακρόχρονη μνήμη. Αν ισχύει 

αυτή η θεωρία, τότε η ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία θα έπρεπε να συσχετίζεται 

περισσότερο με την ανάπτυξη του γραμματισμού στην Νορβηγική και Σουηδική παρά την 

Αγγλική γλώσσα.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=N%C3%A4rhi%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19105054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aro%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19105054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahonen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19105054
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Αντίστοιχα, και στην έρευνα των Areces, Garcia,  Gonzalez-Castro, Alvarez-Garcia και 

Rodriguez (2018)  που σκοπό είχε να περιγράψει και να συγκρίνει τις ικανότητες ταχείας 

αυτοματοποιημένης ονομασίας στα παιδιά που διαγιγνώσκονται  με δυσκολίες στην εκμάθηση 

της ανάγνωσης  ή με διαταραχή ελλειμματικής  προσοχής / υπερκινητικότητας ή και με τα δύο, 

τα αποτελέσματα και πάλι έδειξαν την συσχέτιση που υπήρχε ανάμεσα στην ταχεία 

αυτοματοποιημένη ονομασία και τις αναγνωστικές δυσκολίες, καθιστώντας την ταχεία 

αυτοματοποιημένη ονομασία ως σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα ανίχνευσης αναγνωστικών 

δυσκολιών και ελλειμματικής προσοχής. 

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Furnes και Samuelsson (2011)  μελέτησαν τις 

προγνωστικές δυσκολίες ανάγνωσης και ορθογραφίας μεταξύ των παιδιών που διδάσκονταν πιο 

διαφανείς (νορβηγικές / σουηδικές) και λιγότερο διαφανείς (αγγλικές) ορθογραφίες εξετάστηκαν 

διαχρονικά από το νηπιαγωγείο έως τη Β’ τάξη.  Σε σχέση με την επίδραση της φωνολογικής 

επίγνωσης και της ταχείας αυτοματοποιημένης ονομασίας στην ανάγνωση και την ορθογραφία 

των σουηδικών/νορβηγικών και αγγλικών, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ταχεία 

αυτοματοποιημένη ονομασία είναι ένας αξιόπιστος προγνωστικός παράγοντας για την πρώιμη 

ανάπτυξη της ανάγνωσης σε όλα τα ορθογραφικά συστήματα, ενώ η ΦΕ σχετίζεται περισσότερο 

με την ανάπτυξη της ορθογραφίας. Πιο συγκεκριμένα, φάνηκε ότι η φωνολογική επίγνωση ως 

προβλεπτικός παράγοντας  των δυσκολιών ανάγνωσης στο σκανδιναβικό δείγμα ήταν χρονικά 

περιορισμένη στην Α’ τάξη, αλλά παρέμεινε σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης στο 

αγγλόφωνο δείγμα. Αντίστοιχα , στο νηπιαγωγείο η ταχύτητα ονομασίας ήταν ένας σημαντικός 

παράγοντας πρόβλεψης των δυσκολιών ανάγνωσης και ορθογραφίας σε όλα τα ορθογραφικά 

συστήματα. 

Μελέτες για τον ρόλο της ταχείας αυτοματοποιημένης ονομασίας στην ανάπτυξη της 

αναγνωστικής ικανότητας σε διαφανή ορθογραφικά συστήματα (σουηδικά/νορβηγικά) δείχνουν 

η δεξιότητα ταχύτητα ονομασίας αποτελεί ισχυρό προγνωστικό παράγοντα, κάτι που δεν ισχύει 

όμως για τα αγγλικά  (Furnes και Samuelsson 2009,2010). Επίσης, έχει υποστηριχθεί ότι η 

φωνολογική επίγνωση συνήθως αξιολογείται με δοκιμασίες που εστιάζουν στην ακρίβεια ενώ η 

δεξιότητα ταχύτητας ονομασίας στην ταχύτητα, γεγονός που εξηγεί κατά κάποιον τρόπο το λόγο 

που η δεξιότητα ταχύτητας ονομασίας φαίνεται να είναι ισχυρότερος προβλεπτικός παράγοντας 

σε διαφανή γλώσσες, σε αντίθεση με την φωνολογική επίγνωση  που είναι καλύτερος 

προγνωστικός δείκτης στην αγγλική γλώσσα (Furnes και Samuelsson, 2010). Παρ’ όλα αυτά 
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φαίνεται πως η δεξιότητα ταχείας αυτοματοποιημένης ονομασίας αποτελεί πιο ισχυρό 

προγνωστικό παράγοντα για την ταχύτητα ανάγνωσης απ’ ότι η φωνολογική επίγνωση ( 

Georgiou, Parilla και Papadopoulos, 2008). Τα αποτελέσματα της έρευνας των Georgiou et. al. 

(2012) έρχονται σε συμφωνία με τα παραπάνω καθώς όπως απεδείχθη η ταχύτητα ονομασίας 

αποτελούσε ισχυρό προγνωστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ανάγνωσης στα ελληνικά. 

Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε σύνδεση μεταξύ της ευχέρειας και της ταχείας αυτοματοποιημένης 

ονομασίας, καθώς και οι δύο λειτουργίες έχουν κοινό παράγοντα την ταχύτητα. Στο σημείο αυτό 

αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με έρευνες,  η ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία φαίνεται 

να αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα της αναγνωστικής ευχέρειας μόνο σε μετρήσεις 

ταχύτητας ονομασίας ψηφίων , και όχι χρωμάτων (Georgiou, Parrila και Papadopoulos, 2008). 

 Στη διαχρονική τους μελέτη οι Koponen, Salmi, Torppa, Eklund, Aro,  Aro , Poikkeus, 

Lerkkanen και Nurmi (2016) εξέτασαν αν η λεκτική μέτρηση και η ταχεία αυτοματοποιημένη 

ονομασία προέβλεπαν την μελλοντική ευχέρεια ανάγνωσης αριθμών και σε ποιο βαθμό 

σχετίζονται οι πρώιμες αναδυόμενες γνωστικές ικανότητες και το κοινωνικοοικονομικό 

υπόβαθρο αντιστοιχούσαν στην προβλεπτική ισχύ της ταχείας αυτοματοποιημένης ονομασίας. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία ήταν ισχυρός προγνωστικός 

παράγοντας της αριθμητικής και της αναγνωστικής ευχέρειας. Ο έλεγχος της φωνολογικής 

επίγνωσης, του λεξιλογίου, της μνήμης και του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, είχε ελάχιστη 

επίδραση στην προβλεπτική σχέση της ταχείας αυτοματοποιημένης ονομασίας στην ευχέρεια 

της αριθμητικής και της ανάγνωση. 
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3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

3.1 Σκοπός και αναγκαιότητα της έρευνας 

Η επικείμενη  έρευνα σκοπό είχε να εξετάσει τις σχέσεις των φωνολογικών δεξιοτήτων με 

την αναγνωστική ικανότητα σε μαθητές Β και Γ τάξης δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα 

μελέτη επεδίωξε τη διερεύνηση των σχέσεων της ταχύτητας και ακρίβειας ανάγνωσης λέξεων 

και κειμένου με τη φωνολογική επίγνωση, τη φωνολογική μνήμη και την ταχύτητα ονομασίας 

αριθμών και γραμμάτων. 

Τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από προηγούμενες έρευνες σε γλωσσικά συστήματα 

παρόμοια με το ελληνικό με σχετική ή πλήρη διαφάνεια (αντιστοιχία φωνήματος-γραφήματος) 

αποκαλύπτουν τον καθοριστικό ρόλο της φωνολογικής επίγνωσης για τη μετέπειτα ανάπτυξη 

της αναγνωστικής ικανότητας (Furnes & Samuelsson, 2009). Αντίστοιχες έρευνες έχουν 

επισημάνει ως αιτία των αναγνωστικών δυσκολιών τα ελλείμματα των μαθητών σε φωνολογικές 

δεξιότητες (Manolitsis & Georgiou, 2015). 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε προκειμένου να εξεταστεί η σχέση κι άλλων 

φωνολογικών δεξιοτήτων με την ικανότητα ανάγνωσης. Πιο συγκεκριμένα, αν η ταχεία 

αυτοματοποιημένη ονομασία και  η φωνολογική μνήμη συσχετίζονται το ίδιο ή όχι με την 

ταχύτητα ανάγνωσης σε μαθητές δημοτικού. Έρευνες σε άλλα γλωσσικά συστήματα (Furnes & 

Samuelsson, 2011)  έχουν δείξει ότι η ικανότητα ανάγνωσης σχετίζεται περισσότερο με την 

ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία σχετίζεται παρά με τη φωνολογική επίγνωση, κάτι το οποίο 

δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα για το ελληνικό αλφαβητικό σύστημα. Επιπλέον, αν και αρκετές 

μελέτες που προσπαθούν να συγκρίνουν άμεσα τα πρότυπα της μελλοντικής πρώιμης ανάπτυξη 

της ανάγνωσης στα ορθογραφικά συστήματα, παρέχουν αντιφατικά αποτελέσματα, κάποιες από 

αυτές  φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι η φωνολογική επίγνωση είναι ένας μελλοντικός 

προγνωστικός παράγοντας στην αγγλική γλώσσα, αλλά δεν ισχύει το ίδιο σε παραδείγματα 

διαφανών ορθογραφικών συστημάτων μετά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της ανάγνωσης λέξεων 

(Georgiou, Parilla και Papadopoulos, 2008, Furnes και Samuelsson 2010). Η ποικιλομορφία 

αυτών των αποτελεσμάτων καθιστά αναγκαία την εξέταση των συγκεκριμένων μεταβλητών σε 

ελληνικά δεδομένα. Ακόμη, αν και στα ελληνικά δεδομένα έχει πραγματοποιηθεί αντίστοιχη 

έρευνα που εξέτασε τη σχέση της γραφής και της ανάγνωσης με την φωνολογική επίγνωση, την 

γνώση γραμμάτων και την ταχύτητα ονομασίας (Georgiou  Minna,Manolitsis, Lyytinen και  
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Parrila, 2012), σε αυτήν δεν εξετάστηκε ο ρόλος της φωνολογικής μνήμης στην ανάπτυξη της 

ανάγνωσης. 

Έτσι , έπειτα από την ανασκόπηση στη βιβλιογραφία καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως 

υπάρχει έλλειμμα στην εκπαιδευτική έρευνα όσον αφορά το ρόλο των συγκεκριμένων 

φωνολογικών δεξιοτήτων στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας στην ελληνική γλώσσα. 

Χρειάζεται επομένως να προσδιοριστούν οι σχέσεις αυτών των δεξιοτήτων ως προς την 

ταχύτητα και την ακρίβεια ανάγνωσης. Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα που 

τίθενται στην παρούσα έρευνα είναι τα εξής:  

 η  φωνολογική επίγνωση σχετίζεται με την ακρίβεια και την ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων 

στην Β’ και Γ’ τάξη εξίσου; 

 η ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία  ερεθισμάτων σχετίζεται με ακρίβεια και την 

ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων στην Β’ και Γ’ τάξη εξίσου; 

 η φωνολογική μνήμη σχετίζεται με την ταχύτητα και την ακρίβεια ανάγνωσης λέξεων 

και κειμένου στην Β’ και Γ’ τάξη εξίσου; 

 

Και οι ερευνητικές υποθέσεις: 

 Η επίδραση της φωνολογικής επίγνωσης στην αναγνωστική ευχέρεια των μαθητών  θα 

είναι μεγαλύτερη στους μαθητές Β τάξης από ότι αυτών της Γ τάξης. 

 Η ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία ερεθισμάτων θα σχετίζεται με την ταχύτητα 

ανάγνωσης λέξεων και κειμένου περισσότερο στους μαθητές της Γ παρά της Β τάξης. 

 Η φωνολογική μνήμη δεν θα σχετίζεται σημαντικά με την ακρίβεια και την ταχύτητα 

ανάγνωσης σε καμία από τις δύο τάξεις. 
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3.2 Μεθοδολογία της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται ως περιγραφική και πιο συγκεκριμένα, συσχετιστική 

μελέτη , καθώς όπως προαναφέρθηκε σκοπό έχει να βρει αν υπάρχει και κατά πόσο συσχέτιση 

ανάμεσα στις φωνολογικές δεξιότητες και την ταχύτητα ανάγνωσης.  

Οι περιγραφικές έρευνες σαν και αυτή έχουν ως σκοπό τον προσδιορισμό και την εκτίμηση 

των χαρακτηριστικών μιας δεδομένης κατάστασης. Επίσης, σύμφωνα με τον Βάμβουκα (2007) 

οι περιγραφικές έρευνες δίνουν έμφαση στην περιγραφή ειδικών χαρακτηριστικών μιας 

δεδομένης κατάστασης. Περιγράφονται και απεικονίζονται επιφανειακά τα στοιχεία/ γεγονότα 

που ερευνώνται.  

3.3 Το δείγμα της έρευνας 

Ο πληθυσμός της έρευνας συγκροτήθηκε από μαθητές των  Β και Γ τάξεων δημοτικού κατά 

το σχολικό έτος 2017-2018, οι οποίοι φοιτούσαν σε δημόσια δημοτικά σχολεία του νομού 

Ηρακλείου. Το δείγμα της έρευνας επελέγη με τη μέθοδο της βολικής δειγματοληψίας. 

Αποτελείται από 51 παιδιά συνολικά, 24 από την Β και 27 από τη Γ τάξη, ενός σχολείου  του 

νομού Ηρακλείου. Τα παιδιά μιλούν και διδάσκονται την ελληνική γλώσσα είτε ως μητρική είτε 

ως δεύτερη γλώσσα.  

Ως κριτήρια επιλογής του δείγματος τέθηκαν τα εξής: οι μαθητές να είναι τυπικά 

αναπτυσσόμενα παιδιά χωρίς διάγνωση μαθησιακής δυσκολίας ή διανοητικής φύσης έλλειμμα. 

Τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και το φύλο δεν ελήφθησαν υπόψη.  
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3.4 Ερευνητικά εργαλεία- Μέσα συλλογής δεδομένων 

Ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία: Για την αξιολόγηση της ταχείας αυτοματοποιημένης 

ονομασίας χορηγήθηκαν στους μαθητές τα κριτήρια που κατασκεύασαν οι Manolitsis, Georgiou, 

Stephenson, και Parrila (2009). Τα κριτήρια αυτά είναι κατάλληλα για το αναπτυξιακό επίπεδο 

των μαθητών του δείγματος και η χορήγησή τους γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Αναλυτικότερα, τα κριτήρια αυτά αποτελούνται από έναν πίνακα αξιολόγησης της ταχύτητας 

ονομασίας αριθμών και έναν ακόμη για την ταχύτητα ονομασίας των γραμμάτων. Για κάθε 

πίνακα δίνεται πρώτα ένα δοκιμαστικό προκειμένου ο μαθητής να εξοικειωθεί με τη διαδικασία, 

αλλά και να βεβαιωθούμε ότι γνωρίζει την ονομασία των αριθμών και των γραμμάτων. Αν 

αποτύχει στα δοκιμαστικά η εξέταση δεν μπορεί να ξεκινήσει. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο 

μαθητής καλείται να προφέρει όσο τον δυνατόν ταχύτερα και σωστότερα τα γράμματα και τους 

αριθμούς που βλέπει (σε τυχαία σειρά κάθε φορά) οριζοντίως. Ο εξεταστής  καταγράφει τον 

χρόνο και τα λάθη που τυχόν έκανε ο μαθητής κατά την προφορά τους. Η διάρκεια της εξέτασης 

υπολογίστηκε στα 2 λεπτά για κάθε μαθητή. 

Ταχύτητα και ευχέρεια ανάγνωσης:  Για την αξιολόγηση της ταχύτητας και ευχέρειας 

ανάγνωσης χορηγήθηκε το προσαρμοσμένο στην ελληνική εργαλείο Test of Word Reading 

Efficiency (TOWRE) από τους Georgiou, Parrila και Papadopoulos (2008), το οποίο 

περιλαμβάνει λέξεις και ψευδολέξεις αυξημένης δυσκολίας (από μονοσύλλαβες σε 

πολυσύλλαβες). Ο μαθητής κλήθηκε σε συγκεκριμένο χρόνο (1 λεπτό) να διαβάσει σωστά όσο 

το δυνατό περισσότερες λέξεις μπορεί. Πριν από κάθε δοκιμασία γινόταν  ένα δοκιμαστικό για 

να εξοικειωθεί ο μαθητής με τη διαδικασία και τον τρόπο αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης, ο εξεταστής κατέγραφε το σύνολο των λέξεων που διαβάστηκαν σωστά εντός του 

χρονικού πλαισίου. Επίσης για την εξέταση της ταχύτητας και της ευχέρειας ανάγνωσης 

κειμένου χορηγήθηκε στους μαθητές το εργαλείο GORT-5, το οποίο προσαρμόστηκε στην 

ελληνική γλώσσα, σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια και τον βαθμό δυσκολίας του πρωτότυπου για 

κάθε ιστορία. Το GORT-5 αποτελούνταν από 10 ιστορίες διαβαθμισμένης δυσκολίας. Κατά την 

προσαρμογή, διατηρήθηκε η διαβαθμισμένη δυσκολία από την μία ιστορία στην άλλη, ενώ ως 

κριτήρια επιπέδου δυσκολίας ορίστηκαν: η συλλαβική δομή, η συχνότητα και η χρηστικότητα 

(π.χ επιστημονική ορολογία)  των λέξεων. Συνήθως, η διάρκεια εξέτασης ήταν 15 έως 45 λεπτά, 

ανάλογα με την επίδοση του εξεταζόμενου. Πριν την εξέταση, ο εξεταστής έλεγε την εξής 
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φράση στον εξεταζόμενο: «Θέλω να μου διαβάσεις μερικές ιστορίες δυνατά. Θα σου δώσω το 

βιβλίο και όταν σου πω να ξεκινήσεις, θα διαβάσεις την ιστορία δυνατά. Διάβασε την ιστορία όσο 

πιο προσεχτικά και γρήγορα μπορείς». Μόλις ο εξεταζόμενος ξεκινούσε την ανάγνωση, ο 

εξεταστής πατούσε το χρονόμετρο. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, σημειώνει τα λάθη στο 

εγχειρίδιο καταγραφής του εξεταστή της αντίστοιχης φόρμας. Με την ολοκλήρωση της 

ανάγνωσης, το χρονόμετρο σταματά και ο εξεταστής καταγράφει τον χρόνο σε δευτερόλεπτα. 

Έπειτα, αθροίζει τα αναγνωστικά λάθη που έχουν σημειωθεί και γράφει τον αριθμό τους στο 

αντίστοιχο χωρίο. Ο χρόνος και ο αριθμός των λαθών μετατρέπονταν σε σκορ ταχύτητας και 

ακρίβειας αντίστοιχα. Ο πίνακας μετατροπής διαφοροποιείται σε κάθε ιστορία. Το σκορ ρυθμού 

(Rate Score) και ακρίβειας (Accuracy Score) αθροίζονται και προκύπτει το σκορ ευχέρειας 

(Fluency Score). Tο σκορ της ευχέρειας (Fluency Score) χρησιμοποιείται για να καθοριστεί η 

βάση (basal) και η οροφή (ceiling). Βάση προκύπτει όταν το σκορ ευχέρειας είναι για δύο 

διαδοχικές ιστορίες 9 ή 10. Αν δε δημιουργηθεί βάση στις δύο πρώτες ιστορίες η επίδοση του 

κριτηρίου συνεχίζεται έως ότου βρεθεί οροφή, δηλαδή αν ο εξεταζόμενος λάβει σε δύο 

διαδοχικές ιστορίες 2 ή λιγότερο. Συνεπώς ότι ο εξεταζόμενος σημείωνε σκορ 2 ή χαμηλότερο 

για δύο συνεχόμενες ιστορίες, η εξέταση ολοκληρωνόταν.  

 

Φωνολογική επίγνωση:  Για την αξιολόγηση της φωνολογικής επίγνωσης δόθηκαν τα 

κριτήρια που έχουν σχεδιαστεί από τον Μανωλίτση (βλέπε σχετικά σε Desrochers, Manolitsis, 

Gaudreau, Georgiou, 2017), τα οποία είναι κατάλληλα σχεδιασμένα για μαθητές αυτών των 

ηλικιακών ομάδων. Στο κριτήριο αυτό ο μαθητής καλείται να κάνει απάλειψη λέξεων και 

φωνημάτων από συγκεκριμένες λέξεις που δίνονται καθώς πάντα μετά την απάλειψη μένει μία 

πραγματική λέξη. Το κριτήριο αποτελείται από τέσσερα θέματα (blocks). Στο πρώτο ζητείται 

από το μαθητή να προφέρει τη λέξει αφαιρώντας ένα συνθετικό ή μια συλλαβή της. Στο δεύτερο 

πρέπει να απαλείψει το αρχικό ή το τελικό φώνημα μιας μονοσύλλαβης λέξης, ενώ στο τρίτο το 

αρχικό ή μεσαίο φώνημα συμφωνικού συμπλέγματος από δισύλλαβη λέξη. Τέλος, στο τέταρτο 

θέμα ο μαθητής καλείται να απαλείψει το μεσαίο φώνημα συμφωνικού συμπλέγματος από 

δισύλλαβες λέξεις. Ο εξεταστής σημείωνε σε κάθε περίπτωση το σύνολο των σωστών και 

λανθασμένων απαντήσεων και διέκοπτε την εξέταση, όταν σημειώνονταν  4 συνεχόμενα λάθη 

σε ένα θέμα (Block). 
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Φωνολογική μνήμη: Για την αξιολόγηση της φωνολογικής μνήμης χρησιμοποιήθηκε τo 

κριτήριο  της επανάληψης αριθμών από το WISC III (Γεώργας et al., 1997). Ο εξεταστής 

πρόφερε μία σειρά τυχαίων αριθμών και ο μαθητής καλούνταν να την επαναλάβει όπως την 

άκουσε. Το κριτήριο αυτό αποτελούνταν από δύο θέματα αξιολόγησης (items) και είχε 

αυξανόμενη δυσκολία καθώς όσο προχωρούσε η εξέταση, οι σειρές αποτελούνταν από 

περισσότερους αριθμούς. Η εξέταση διακόπτονταν  όταν σημειώνονταν τέσσερα συνεχόμενα 

λάθη για καθένα από τα θέματα αξιολόγησης. Δόθηκε ένα χρονικό περιθώριο στο μαθητή μέχρι 

να απαντήσει (περίπου 5 δεύτερα), αν δεν τα κατάφερνε, η απάντησή του λαμβανόταν ως 

λανθασμένη. Ο εξεταστής κατέγραφε τις σωστές και λάθος απαντήσεις του μαθητή για κάθε 

θέμα. 
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3.5. Διαδικασία διεξαγωγής έρευνας 

 Η διεξαγωγή της έρευνας στις σχολικές μονάδες για τη χορήγηση των εργαλείων  

πραγματοποιήθηκε  κατά τους μήνες  Απρίλιο και Μάιο του 2018. Έγιναν δύο συναντήσεις με 

κάθε μαθητή με απόσταση μίας εβδομάδας μεταξύ τους. Στην πρώτη συνάντηση, διάρκειας 

περίπου 20 λεπτών, χορηγήθηκαν τα κριτήρια φωνολογικών δεξιοτήτων ατομικά σε κάθε 

μαθητή. Στη δεύτερη συνάντηση, μέγιστης διάρκειας 20 λεπτών, χορηγήθηκαν τα εργαλεία 

TOWRE και GORT-5 για την αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας ατομικά σε κάθε 

μαθητή. 

Το χρονικό διάγραμμα για την υλοποίηση της έρευνας προέβλεπε δύο συναντήσεις για κάθε 

μαθητή. Η πρώτη γινόταν για την αξιολόγησή του στις φωνολογικές δεξιότητες (φωνολογική 

επίγνωση, φωνολογική μνήμη και ταχύτητα  ονομασίας), όπου διαρκούσε 15-20 λεπτά ανάλογα 

με την επίδοση του κάθε μαθητή και η δεύτερη για τη χορήγηση του TOWRE και του GORT-5, 

η οποία διαρκούσε  15 -30 λεπτά περίπου. Οι δύο συναντήσεις πραγματοποιούνταν διαφορετικές 

ημέρες σε διάστημα μιας εβδομάδας, για να αποφευχθεί η χαμηλή επίδοση των μαθητών λόγω 

κόπωσης, αλλά και για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. 

Οι δύο συναντήσεις διεξήχθησαν στον χώρο του σχολείου, σε αίθουσα ήταν διαθέσιμη για 

τον σκοπό της έρευνας. Το περιβάλλον ήταν ήσυχο, ώστε να ευνοεί την συγκέντρωση του 

μαθητή στις διάφορες δοκιμασίες και να αποφεύγεται η διάσπαση της προσοχής του με 

οτιδήποτε άλλο μη σχετικό. Η συγκεκριμένη αίθουσα βρισκόταν σε διαφορετικό όροφο από 

αυτόν των αιθουσών διδασκαλίας, με σκοπό να επικρατεί όσο το δυνατόν περισσότερη ησυχία 

για την καλύτερη συγκέντρωση των μαθητών. Επίσης, επελέγησαν ώρες εντός του ωρολογίου 

προγράμματος, ώστε να αποφευχθεί η φασαρία του διαλείμματος και να διευκολυνθεί η 

συγκέντρωση της προσοχής των μαθητών. Προτιμήθηκαν πρώτες διδακτικές ώρες, προκειμένου 

οι μαθητές να είναι ξεκούραστοι, εφόσον βέβαια συναινούσαν σε αυτό και οι υπεύθυνοι 

εκπαιδευτικοί των μαθητών.  

Οι δοκιμασίες παρουσιάζονταν στους μαθητές ως παιγνιώδεις δραστηριότητες, ώστε να μη 

βρεθούν σε αγχώδη κατάσταση ενώ  εξαρχής ενημερώθηκαν ότι πρόκειται για μία έρευνα, τα 

αποτελέσματα της οποίας είναι ανώνυμα και δε θα δοθούν στον δάσκαλό τους ούτε θα 

βαθμολογηθούν σε κάτι, προκειμένου να είναι χαλαροί και να απαντήσουν με ηρεμία.  
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3.6 Ζητήματα ηθικής δεοντολογίας της έρευνας 

Όταν μία έρευνα διεξάγεται στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών πρέπει να ακολουθεί 

τις ηθικές αξίες ώστε να προάγει τον σεβασμό και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Έτσι λοιπόν και στην παρούσα μελέτη, αφού το αντικείμενό της ήταν άνθρωποι και μάλιστα 

ανήλικοι, ο ερευνητής έπρεπε να δράσει με βάσει τις ηθικές αξίες που αρμόζουν. 

Βασική αρχή πέρα από τον σεβασμό σε γονείς, εκπαιδευτικούς, διευθυντές και παιδιά είναι 

και η καλή συνεργασία. Προκειμένου να υπάρξει σωστή και καλή συνεργασία, τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας ενημερώθηκαν για τους σκοπούς και τη μέθοδο της έρευνας. Επίσης, μέσω 

σχετικής έντυπης ενημερωτικής επιστολής διασφαλίστηκε ενυπόγραφα η συγκατάθεση των 

γονέων και κηδεμόνων των μαθητών (βλέπε Παράρτημα Ι ), καθώς το δείγμα αποτελούν 

ανήλικοι μαθητές. Συγκεκριμένα διασφαλίστηκε ότι οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών 

κατανοούν τους σκοπούς της έρευνας, τη διαδικασία στην οποία θα εμπλακούν οι μαθητές, τους 

λόγους που κρίνουν απαραίτητη τη συμμετοχή τους, καθώς και τον προαιρετικό χαρακτήρα της 

συμμετοχής τους και τη δυνατότητα αποχώρησής τους σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της 

έρευνας. Ακόμη,  έγινε σαφές ότι θα διασφαλιστεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων στην έρευνα 

και η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τους, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.  

Τέλος, οι συμμετέχοντες προστατεύτηκαν από την έκθεση σε πιθανό ψυχολογικό κίνδυνο ή 

άλλες δυσμενείς για τους ίδιους επιπτώσεις στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην ερευνητική 

διαδικασία. Όταν κάποιος μαθητής παρουσίαζε συμπτώματα έντονου άγχους, αδιαθεσία ή μη 

προθυμίας να συνεχίσει τη διαδικασία της εξέτασης τότε ο εξεταστής τον αποδέσμευε με 

ασφάλεια και φιλικότητα και τον επέστρεφε στην τάξη του. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι ίδιοι οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον σκοπό και τη διαδικασία 

της έρευνας και τους γνωστοποιήθηκε ότι η συμμετοχή τους είναι προαιρετική, ότι μπορούν να 

αποχωρήσουν σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας και τέλος ότι οι απαντήσεις τους ήταν 

ανώνυμες. Η ανωνυμία διασφαλίστηκε με τη χρήση κωδικών αριθμών που αντιστοιχούσαν 

στους συμμετέχοντες μαθητές. 

Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε μετά την συγκέντρωση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών, των υπεύθυνων δηλώσεων συγκατάθεσης των γονέων για τη συμμετοχή των 
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μαθητών στην έρευνα και έπειτα από συνεννόηση και με τη συνεργασία του διευθυντή και των 

εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. 

 

3.7 Αποτελέσματα 

Η έρευνα που πραγματοποιήσαμε είχε ως σκοπό να  εξετάσει τις σχέσεις των φωνολογικών 

δεξιοτήτων με την αναγνωστική ικανότητα σε μαθητές Β και Γ τάξης δημοτικού. Πιο 

συγκεκριμένα, τη διερεύνηση των σχέσεων της ταχύτητας και ακρίβειας ανάγνωσης λέξεων με 

τη φωνολογική επίγνωση, τη φωνολογική μνήμη και την αυτοματοποιημένη ταχύτητα 

ονομασίας αριθμών και γραμμάτων. 

Αρχικά, γίνεται παρουσίαση του δείγματός μας κάνοντας χρήση  περιγραφικών μέτρων και 

γραφημάτων. Σκοπός είναι να εξετάσουμε τη δομή του δείγματος ανά τάξη και φύλο αλλά και 

τις μέσες τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις που προέκυψαν στις βασικές μετρήσεις για τους 

μαθητές των δύο τάξεων που συμμετείχαν στην έρευνα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος για στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των εν λόγω μετρήσεων (φωνολογικών 

δεξιοτήτων και αναγνωστικής ικανότητας) μέσω της χρήσης t-test.  Επιπλέον, με τη χρήση του 

συντελεστή συσχέτισης του Pearson ερευνήσαμε πιθανές γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ των 

μεταβλητών μας ώστε να προχωρήσουμε και σε περεταίρω αναλύσεις μέσω των μοντέλων 

πολλαπλής παλινδρόμησης. Η επιλογή των μεταβλητών του μοντέλου  έγινε με τη διαδικασία 

stepwise backward selection και με p-value= 0.05. 

 

Χαρακτηριστικά του δείγματος: 

Το δείγμα των μαθητών που συμμετείχε στην έρευνα μας προήλθε από τάξεις Β και Γ δημοτικού 

της περιοχής Χερσονήσου κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Στον πίνακα 1 και το διάγραμμα 1 

που ακολουθεί παρατηρούμε ότι σε ένα σύνολο 51 μαθητών, οι 27 ήταν μαθητές της Γ’ τάξης 

ενώ οι υπόλοιποι 24 της Β’ τάξης. Αναφορικά με το φύλο το δείγμα μας διαμορφώθηκε από 28 

αγόρια και 23 κορίτσια.  
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Πίνακας 1.: Στοιχεία συμμετεχόντων ανά τάξη και ανά φύλο. 

 

Φύλο   Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι   

    Συχνότητα Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό Σύνολο 

Τάξη Β 11 13 46% 54% 24 

  Γ 17 10 63% 37% 27 

Σύνολο   28 23 55% 45% 51 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1. Απεικόνιση του δείγματος σε ποσοστά ανά φύλο και τάξη 
 

 

 
Στην συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία των μαθητών σύμφωνα με την ηλικία, η 

οποία έχει υπολογιστεί σε μήνες (Ημερομηνία εξέτασης - Ημερομηνία γέννησης). Όπως 

φαίνεται και στον πίνακα 2, από τους 51 συμμετέχοντες η μέγιστη ηλικία είναι 116 μήνες, η 

ελάχιστη 90 μήνες ενώ η μέση ηλικία είναι 101,2 μήνες με τυπική απόκλιση 8.04. 
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Πίνακας 2: Στοιχεία συμμετεχόντων ανάλογα με την ηλικία (σε μήνες) 

Περιγραφικά Μέτρα 

 

Μέγεθος 

Δείγματος Ελάχιστο Μέγιστο Μέση Τιμή Τυπική Απόκλιση 

Ηλικία Μαθητή 51 90 116 101,20 8,040 

 51     

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακα 3) αποτυπώνονται  τα περιγραφικά μέτρα των 

φωνολογικών δεξιοτήτων και της αναγνωστικής ευχέρειας ανά τάξη. Πιο συγκεκριμένα, 

απεικονίζεται για κάθε τάξη ξεχωριστά το πλήθος των μαθητών που αξιολογήθηκε στις 

φωνολογικές δεξιότητες και την αναγνωστική ευχέρεια, καθώς και το μέγιστο και ελάχιστο σκορ 

επίδοσης που σημείωσαν για κάθε δεξιότητα με μέση τιμή και τυπική απόκλιση για κάθε μία 

από τις μεταβλητές. Στο σημείο αυτό, να διευκρινίσουμε ότι η αναγνωστική ευχέρεια αποτελεί 

το άθροισμα του σκορ που σημείωσαν οι μαθητές στην ταχύτητα και την ακρίβεια ανάγνωσης.  

Αναλυτικότερα, στην Β’ τάξη αξιολογήθηκαν 24 μαθητές ως προς την φωνολογική 

μνήμη με ελάχιστο σκορ επίδοσης 14 βαθμούς και μέγιστο 37, με μέση τιμή 30,46 και τυπική 

απόκλιση 5,12 μονάδες. Αντίστοιχα στην Γ’ τάξη αξιολογήθηκαν 27 παιδιά στην φωνολογική 

μνήμη με ελάχιστο σκορ επίδοσης 16 και μέγιστο 37, με μέση τιμή 31,89 και τυπική απόκλιση 

4,12 μονάδες. Παρατηρείται γενικά, ότι κατά μέσο όρο οι μαθητές της Γ’ τάξης έχουν καλύτερες 

επιδόσεις προς την φωνολογική μνήμη, την φωνολογική επίγνωση, την ταχεία 

αυτοματοποιημένη ονομασία και την αναγνωστική ευχέρεια. Η υψηλότερη μέση τιμή 46,46 για 

τους μαθητές της Β’ τάξης συγκριτικά με της Γ’, οφείλεται στο ότι στις δοκιμασίες αξιολόγησης 

της ταχείας αυτοματοποιημένης ονομασίας το υψηλότερο σκορ σήμαινε χαμηλότερη επίδοση, 

καθώς σημειωνόταν ο χρόνος (sec) που χρειάστηκαν οι μαθητές για να διαβάσουν μία σειρά από 

αριθμούς και γράμματα. Συνεπώς όσο μεγαλύτερη είναι  η τιμή της ταχείας αυτοματοποιημένης 

ονομασίας, τόσο χαμηλότερη είναι η επίδοση στην αναγνωστική ευχέρεια. 
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Πίνακας 3: Περιγραφικά μέτρα Φωνολογικών δεξιοτήτων. 

 

Τάξη Μαθητή 

Πλήθος 

μαθητών  

Ελάχιστο 

σκορ 

επίδοσης 

Μέγιστο 

Σκορ 

επίδοσης Μέση Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Β Φωνολογική Μνήμη 24 14 37 30,46 5,12 

Αυτοματοποιημένη  

Ταχεία αυτοματοποιημένη 

ονομασία (δευτερόλεπτα) 

24 35 56 46,46 6,43 

Φωνολογική Επίγνωση 24 20 73 52,58 14,59 

Αναγνωστική Ευχέρεια 23 8 64 26,91 13,33 

 23     

Γ Φωνολογική Μνήμη 27 16 38 31,89 4,12 

Αυτοματοποιημένη  

Ταχεία αυτοματοποιημένη 

ονομασία (δευτερόλεπτα) 

27 33 59 44,22 7,53 

Φωνολογική Επίγνωση 27 33 73 57,04 11,27 

Αναγνωστική Ευχέρεια 27 5 156 42,37 30,47 

 27     

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων t-test (πίνακας 4) που 

διενεργήσαμε για στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των  μέσων ορών  των επιδόσεων στις 

φωνολογικές δεξιότητες και την αναγνωστική ευχέρεια του πίνακα 3 ανάμεσα στις δύο τάξεις. 

Πίνακα 4: Αποτελέσματα ελέγχων t. ( έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας διαφορών 

μέσων τιμών) 

 

t-tests 

Μεταβλητές Τάξη Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τιμές 

t 

sig Βαθμοί 

Ελευθερίας 

Πλήθος Διαφορά 

Μέσων 

Φωνολογική Μνήμη Β 30,46 5,12 -1,10 0,28 49 24 -1,43 

Γ 31,89 4,12 27   

Φωνολογική Επίγνωση Β 52,58 14,60 -1,23 0,23 49 24 -4,45 

Γ 57,04 11,27 27   

Ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία (δευτερόλεπτα) Β 46,46 6,43 1,13 0,26 49 24 2,24 

Γ 44,22 7,53 27   

Αναγνωστική Ευχέρεια Β 26,91 13,34 -2,25 0,02 48 24 -15,46 

Γ 42,37 30,47 27   

Ανάγνωση λέξεων  Β 1,23 0,42 -1,18 0,02 49 24 -0,16 

Γ 1,39 0,53 27   
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Μελετώντας τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα (πίνακας 4) παρατηρήσαμε ότι οι 

επιδόσεις των μαθητών της Γ’ τάξης στην φωνολογική μνήμη, την φωνολογική επίγνωση, την 

ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία και την αναγνωστική ευχέρεια κειμένου και λέξεων 

υπερείχαν στατιστικά σημαντικά των μαθητών της Β’ τάξης.  

 

Μονοπαραγοντικές – γραμμικές  συσχετίσεις 

Στη συνέχεια εξετάσαμε τις γραμμικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ φωνολογικών 

δεξιοτήτων και αναγνωστικής ευχέρειας με σκοπό να βεβαιωθούμε αν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 5,  

υπάρχουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών με υψηλότερη 

εκείνη της φωνολογικής επίγνωσης με την ακρίβεια ανάγνωσης κειμένου στους μαθητές της Β 

τάξης (0,79). Επομένως, στο σημείο αυτό επιβεβαιώνεται η ερευνητική μας υπόθεση ότι η 

επίδραση της φωνολογικής επίγνωσης στην αναγνωστική ευχέρεια των μαθητών θα είναι 

μεγαλύτερη στους μαθητές της Β’ τάξης απ’ ότι αυτών της Γ’ τάξης. 

Επιπλέον, φαίνεται η ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία να μην σχετίζεται στατιστικά 

σημαντικά με καμία μεταβλητή στο σύνολο του δείγματος ενώ παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση 

με την ταχύτητα ανάγνωσης (την αναγνωστική ευχέρεια κειμένου και  την ανάγνωση λέξεων) 

μόνο στους μαθητές της Β τάξης. Αυτό συμβαίνει καθώς όσο περισσότερο χρόνο σημείωναν 

κατά την αξιολόγηση της ταχείας αυτοματοποιημένης ονομασίας, τόσο χαμηλότερη ήταν η 

επίδοσή τους στην ανάγνωση κειμένου και λέξεων. Συνεπώς, είναι φανερή η θετική συμβολή 

που κατέχει η ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία στην ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων και 

ευχέρειας κειμένου. Ο λόγος που δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση στους μαθητές 

της Γ’ τάξης πιθανόν να είναι ότι η ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία αποτελεί σημαντικό 

προβλεπτικό παράγοντα για την εμφάνιση αναγνωστικών δυσκολιών από το νηπιαγωγείο μέχρι 

και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού (Furnes & Samuelsson , 2011, Georgiou, Parrila & 

Papadopoulos 2008). 

Η φωνολογική μνήμη παρουσιάζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ακρίβεια 

ανάγνωσης κειμένου μόνο για τους μαθητές της Β’ τάξης ( 0,58). Επίσης, η ταχεία 
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αυτοματοποιημένη ονομασία συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά (αρνητική συσχέτιση) με την 

ανάγνωση λέξεων (-0,48) πάλι μόνο για τους μαθητές της Β’ τάξης. 

Γενικότερα, συγκρίνοντας του συντελεστές συσχέτισης των φωνολογικών δεξιοτήτων με 

την αναγνωστική ευχέρεια των δύο τάξεων, παρατηρούμε στην πλειοψηφία τους, υψηλότερες 

συσχετίσεις για τους μαθητές της Β τάξης. 

 

Πίνακας 5: Συσχέτιση Φωνολογικών Δεξιοτήτων και αναγνωστικής Ευχέρειας. 

Pearson Correlation συνολικά 

  Φωνολογική Μνήμη Φωνολογική Επίγνωση 

Ταχεία αυτοματοποιημένη 

ονομασία 

Ταχύτητα Ανάγνωσης 0,43** 0,59** -0,23 

Ακρίβεια Ανάγνωσης 0,31* 0,39** 0,02 

Αναγνωστική Ευχέρεια 0,38** 0,50* -0,07 

Ανάγνωση λέξεων 0,37* 0,63** -0,26 

Pearson Correlation Τάξη Β 

  Φωνολογική Μνήμη Φωνολογική Επίγνωση 

Ταχεία αυτοματοποιημένη 

ονομασία 

Ταχύτητα Ανάγνωσης 0,41* 0,67** -0,46* 

Ακρίβεια Ανάγνωσης 0,58** 0,79** -0,39 

Αναγνωστική Ευχέρεια 0,53** 0,77** -0,43* 

Ανάγνωση λέξεων 0,37 0,61** -0,48* 

Pearson Correlation Τάξη Γ 

  Φωνολογική Μνήμη Φωνολογική Επίγνωση 

Ταχεία αυτοματοποιημένη 

ονομασία 

Ταχύτητα Ανάγνωσης 0,45** 0,60** -0,09 

Ακρίβεια Ανάγνωσης 0,24 0,29 0,19 

Αναγνωστική Ευχέρεια 0,34 0,43* 0,09 

Ανάγνωση λέξεων 0,36 0,67** -0,09 

* p<0,01 ** p<0,05     
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Ανάλυση Πολλαπλής παλινδρόμησης: 

Αφού λάβαμε υπόψη, τις παραπάνω συσχετίσεις του Pearson, προχωρήσαμε και στο 

τελευταίο στάδιο της ανάλυσης, αυτό της πολλαπλής παλινδρόμησης, προκειμένου να 

εξετάσουμε την συμπεριφορά της αναγνωστικής ευχέρειας (εξαρτημένη μεταβλητή) σε σχέση με 

την συμπεριφορά (μεταβολές) των φωνολογικών δεξιοτήτων (ανεξάρτητες μεταβλητές) και της 

τάξης (ανεξάρτητη μεταβλητή) και έτσι να καταλήξουμε στο βέλτιστο μοντέλο. 

Αρχικά στο μοντέλο μας εισαγάγαμε όλες τις μεταβλητές και στη συνέχεια με τη μέθοδο 

backward analysis υπολογίσαμε τα υπόλοιπα 2 μοντέλα που προέκυψαν. Στον πίνακα 6 

παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα τρία μοντέλα που προέκυψαν . 

Στο πρώτο μοντέλο που δημιουργήσαμε χρησιμοποιήσαμε σαν εξαρτημένη την 

αναγνωστική ευχέρεια και ως ανεξάρτητές όλες τις φωνολογικές δεξιότητες και την τάξη των 

μαθητών. Στο δεύτερο μοντέλο αφαιρείται η Αυτοματοποιημένη Ταχύτητα Ονομασίας ενώ στο 

τρίτο η Φωνολογική Μνήμη. 

Πίνακας 6: Πίνακας μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης με την μέθοδο Backward Step 

Wise (Εξαρτημένη μεταβλητή: Αναγνωστική ευχέρεια)  

 

Μοντέλα  Εισαχθείσες μεταβλητές  Αφαιρούμενες μεταβλητές  Μέθοδος  

1 Ψευδοομεταβλητή Τάξη 

Μαθητή, 

Αυτοματοποιημένη 

Ταχύτητα Ονομασίας, 

Φωνολογική Επίγνωση, 

Φωνολογική Μνήμη
b
 

. Enter 

2 

. 
Αυτοματοποιημένη 

Ταχύτητα Ονομασίας 

Backward (criterion: 

Probability of F-to-remove 

>= ,100). 

3 

. Φωνολογική Μνήμη 

Backward (criterion: 

Probability of F-to-remove 

>= ,100). 
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Α. εξαρτημένη μεταβλητή : Αναγνωστική Ευχέρεια 

b. καταχωρήθηκαν όλες οι ζητούμενες μεταβλητές 

 

Το φύλο των μαθητών καταχωρήθηκε ως ψευδομεταβλητή καθώς αποτελεί κατηγορική 

και όχι ποσοτική μεταβλητή. 

 

Πίνακας 7: Πίνακας Μεταβολών συντελεστή προσδιορισμού (Εξαρτημένη μεταβλητή: 

Αναγνωστική ευχέρεια) 

Μοντέλα  

Συντελεστής προσδιορισμού 

R τετράγωνο  

1 ,32 

2 ,31 

3 ,30 

a. Predictors: (συνεχείς),  Ψευδομεταβλητή, Τάξη Μαθητή, Αυτοματοποιημένη Ταχύτητα Ονομασίας, 

Φωνολογική Επίγνωση, Φωνολογική Μνήμη 

b. Predictors: (συνεχείς),  Ψευδομεταβλητή, Τάξη Μαθητή, Φωνολογική Επίγνωση, Φωνολογική Μνήμη 

c. Predictors: (συνεχείς),  Ψευδομεταβλητή, Τάξη Μαθητή, Φωνολογική Επίγνωση 

d. Eξαρτημένη μεταβλητή: αναγνωστική ευχέρεια  

Σύμφωνα και με τον πίνακα 7 που παρουσιάζει τις μεταβολές του συντελεστή R
2
 , το 

αρχικό μας μοντέλο (Model 1) έχει την πιο ισχυρή ερμηνευτική ικανότητα (0,32) σε σχέση με τα 

υπόλοιπα δύο(Model 2,Model 3). Πιο συγκεκριμένα 32 % (R
2
=0.32)της μεταβλητότητας της 

Αναγνωστικής ευχέρειας ερμηνεύεται μέσα από το εκτιμηθέν υπόδειγμα, που σημαίνει ότι η 

ερμηνευτικότητα του μοντέλου 1 είναι 32 % σε ποσοστό. 

Παρόλα αυτά, κοιτάζοντας των πίνακα ανάλυσης διακύμανσης (Πίνακάς 8) που 

αποτυπώνει και τον έλεγχο ταυτόχρονης στατιστικής σημαντικότητας των εκτιμητών των 

συντελεστών των υποδειγμάτων  παρατηρούμε ότι και στα τρία μοντέλα το sig<0.00 που 

σημαίνει ότι  και στα τρία μοντέλα υπάρχει τουλάχιστον ένας συντελεστής στατιστικά 

σημαντικός κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από τον πίνακα  9 όπου μάλιστα και στις τρεις 

περιπτώσεις η Φωνολογική επίγνωση είναι στατιστικά σημαντική με Sig=0.011. 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

Πίνακας 8: Πίνακας ανάλυσης διακύμανσης των μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης 

(Εξαρτημένη μεταβλητή: Αναγνωστική ευχέρεια) 

 

ANOVA
a
 

Μοντέλα 

Άθροισμα 

τετραγώνων df 

Μέση τιμή 

τετραγώνου F Sig. 

1 Regression 9870,679 4 2467,670 5,25 ,001
b
 

Residual 21142,941 45 469,843   

Total 31013,620 49    

2 Regression 9734,514 3 3244,838 7,02 ,001
c
 

Residual 21279,106 46 462,589   

Total 31013,620 49    

3 Regression 9343,091 2 4671,546 10,13 ,000
d
 

Residual 21670,529 47 461,075   

Total 31013,620 49    

a. εξαρτημένη μεταβλητή: Αναγνωστική Ευχέρεια 

b. Predictors: (συνεχείς),   Ψευδομεταβλητή, Τάξη Μαθητή, Αυτοματοποιημένη 

Ταχύτητα Ονομασίας, Φωνολογική Επίγνωση, Φωνολογική Μνήμη 

c. Predictors: (συνεχείς),  Ψευδομεταβλητή, Τάξη Μαθητή, Φωνολογική 

Επίγνωση, Φωνολογική Μνήμη 

d. Predictors: (συνεχείς),  Ψευδομεταβλητή, Τάξη Μαθητή, Φωνολογική 

Επίγνωση 
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Πίνακας 9: Πίνακας συντελεστών των υποδειγμάτων πολλαπλής παλινδρόμησης. 

Coefficients
a
 

Μοντέλα  

Μη τυποποιημένοι 

συντελεστές  

Τυποποιημένοι 

συντελεστές  

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -48,643 34,091  -1,43 ,16 

Φωνολογική Μνήμη ,82 ,81 ,15 1,00 ,32 

Αυτοματοποιημένη 

Ταχύτητα Ονομασίας 
,25 ,47 ,07 ,54 ,59 

Φωνολογική Επίγνωση ,75 ,28 ,39 2,64 ,01 

 Ψευδομεταβλητή, 

Τάξη Μαθητή 
11,35 6,29 ,23 1,81 ,08 

2 (Constant) -34,188 20,843  -1,64 ,11 

Φωνολογική Μνήμη ,72 ,79 ,13 ,92 ,36 

Φωνολογική Επίγνωση ,74 ,28 ,39 2,65 ,01 

 Ψευδομεταβλητή, 

Τάξη Μαθητή 
11,05 6,21 ,22 1,78 ,08 

3 (Constant) -19,391 13,233  -1,47 ,15 

Φωνολογική Επίγνωση ,882 ,24 ,46 3,72 ,00 

 Ψευδομεταβλητή, Τάξη 

Μαθητή 
11,5 6,19 ,23 1,86 ,07 

 

Η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης συνεχίστηκε διατηρώντας τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές (φωνολογικές δεξιότητες) και την μέθοδο (Backward Stepwise) ίδιες, αλλάζοντας 

όμως την εξαρτημένη μεταβλητή, καθώς πριν είχαμε ως εξαρτημένη την αναγνωστική ευχέρεια 

ενώ τώρα θα ορίσουμε την ταχύτητα και την ακρίβεια ανάγνωσης χωριστά προκειμένου να 

δούμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στα μοντέλα. Όπως φαίνεται στον πίνακα 9, η 

φωνολογική επίγνωση είναι στατιστικά σημαντική για την αναγνωστική ευχέρεια και στα τρία 

μοντέλα με sig<0,00. 

Στους επόμενους πίνακες (10-17) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μοντέλων με 

εξαρτημένη μεταβλητή αρχικά την ταχύτητα ανάγνωσης κειμένου (Πίνακες 10-13) και στη 

συνέχεια την ακρίβεια ανάγνωσης κειμένου  (Πίνακες 13-17) . 
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Αρχικά στο μοντέλο μας εισαγάγαμε όλες τις μεταβλητές και στη συνέχεια με τη μέθοδο 

backward analysis υπολογίσαμε τα υπόλοιπα 2 μοντέλα μας. Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται τα 

τρία μοντέλα που προέκυψαν .Στο δεύτερο μοντέλο αφαιρείται η Αυτοματοποιημένη Ταχύτητα 

Ονομασίας ενώ στο τρίτο η Φωνολογική Μνήμη. Στο δεύτερο μοντέλο που δημιουργήσαμε 

χρησιμοποιήσαμε σαν εξαρτημένη την ταχύτητα ανάγνωσης και ως ανεξάρτητές όλες τις 

φωνολογικές δεξιότητες και την τάξη των μαθητών. 

Πίνακας  10: Πίνακας μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης με την μέθοδο Backward Step 

Wise και εξαρτημένη μεταβλητή την Ταχύτητα ανάγνωσης. 

 

 

 

Μοντέλα  Εισαχθείσες μεταβλητές  Αφαιρούμενες μεταβλητές Μέθοδος 

1 Ψευδομεταβλητή, Τάξη 

Μαθητή, Αυτοματοποιημένη 

Ταχύτητα Ονομασίας, 

Φωνολογική Επίγνωση, 

Φωνολογική Μνήμη
b
 

. Enter 

2 

. 
Αυτοματοποιημένη Ταχύτητα 

Ονομασίας 

Backward (criterion: 

Probability of F-to-remove >= 

,100). 

3 

. Φωνολογική Μνήμη 

Backward (criterion: 

Probability of F-to-remove >= 

,100). 

a.εξαρτημένη μεταβλητή: Ταχύτητα Ανάγνωσης 

b. . καταχωρήθηκαν όλες οι ζητούμενες μεταβλητές 
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Πίνακας 11: Πίνακας Μεταβολών συντελεστή προσδιορισμού. 

Μοντέλα  

Συντελεστής προσδιορισμού  

R τετράφωνο 

1 ,45 

2 ,44 

3 ,43 

  

a. Predictors: (συνεχείς),  Ψευδομεταβλητή, Τάξη Μαθητή, Αυτοματοποιημένη Ταχύτητα Ονομασίας, Φωνολογική Επίγνωση, 

Φωνολογική Μνήμη 

b. Predictors: (συνεχείς),  Ψευδομεταβλητή, Τάξη Μαθητή, Φωνολογική Επίγνωση, Φωνολογική Μνήμη 

c. Predictors: (συνεχείς),  Ψευδομεταβλητή, Τάξη Μαθητή, Φωνολογική Επίγνωση 

d. εξαρτημένη μεταβλητή: Ταχύτητα Ανάγνωσης 

 

Σύμφωνα και με τον πίνακα 11 που παρουσιάζει τις μεταβολές του συντελεστή R
2
 το 

αρχικό μας μοντέλο έχει την πιο ισχυρή ερμηνευτική ικανότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα δύο. 

Πιο συγκεκριμένα 45% (R
2
=0.45)της μεταβλητότητας της ταχύτητας ανάγνωσης ερμηνεύεται 

μέσα από το εκτιμηθέν υπόδειγμα. Αυτό σημαίνει ότι η ερμηνευτικότητα του μοντέλου 1 για την 

ταχύτητα ανάγνωσης είναι 45% σε ποσοστό. 

Παρόλα αυτά κοιτάζοντας των πίνακα ανάλυσης διακύμανσης (Πίνακάς 12) που 

αποτυπώνει και τον έλεγχο ταυτόχρονης στατιστικής σημαντικότητας των εκτιμητών των 

συντελεστών των υποδειγμάτων  παρατηρούμε ότι και στα τρία μοντέλα το sig<0.00 που 

σημαίνει ότι  και στα τρία μοντέλα υπάρχει τουλάχιστον ένας συντελεστής στατιστικά 

σημαντικός κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από τον πίνακα  13 όπου μάλιστα και στις τρεις 

περιπτώσεις η Φωνολογική επίγνωση είναι στατιστικά σημαντική με Sig=0.01. 
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Πίνακας 12: Πίνακας ανάλυσης διακύμανσης των μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης. 

(Εξαρτημένη μεταβλητή: ταχύτητα ανάγνωσης) 

 

ANOVA
a
 

Μοντέλα  

Άθροισμα 

τετραγώνων df 

Μέση τιμή 

τετραώνου F Sig. 

1 Regression 2428,36 4 607,09 9,06 ,000
b
 

Residual 3015,32 45 67,01   

Total 5443,68 49    

2 Regression 2392,69 3 797,56 12,03 ,000
c
 

Residual 3050,99 46 66,33   

Total 5443,68 49    

3 Regression 2335,31 2 1167,65 17,66 ,000
d
 

Residual 3108,37 47 66,14   

Total 5443,68 49    

a. εξαρτημένη μεταβλητή: Ταχύτητα Ανάγνωσης 

b. Predictors: (συνεχείς), Ψευδομεταβλητή, Τάξη Μαθητή, Αυτοματοποιημένη Ταχύτητα Ονομασίας, Φωνολογική Επίγνωση, 

Φωνολογική Μνήμη 

c. Predictors: (συνεχείς), Ψευδομεταβλητή, Τάξη Μαθητή, Φωνολογική Επίγνωση, Φωνολογική Μνήμη 

d. Predictors: (συνεχείς), Ψευδομεταβλητή, Τάξη Μαθητή, Φωνολογική Επίγνωση 
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Πίνακας 13: Πίνακας συντελεστών των υποδειγμάτων πολλαπλής παλινδρόμησης. 

(Εξαρτημένη μεταβλητή: ταχύτητα ανάγνωσης) 

 

 

 

Μοντέλα  

Μη τυποποιημένοι συντελεστές 

τυποποιημένοι 

συντελεστές 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -8,52 12,87  -,662 ,512 

Φωνολογική Μνήμη ,23 ,31 ,10 ,751 ,457 

Αυτοματοποιημένη 

Ταχύτητα Ονομασίας 
-,13 ,18 -,09 -,730 ,469 

Φωνολογική Επίγνωση ,38 ,11 ,48 3,579 ,001 

Ψευδομεταβλητή, Τάξη 

Μαθητή 
5,61 2,38 ,27 2,362 ,023 

2 (Constant) -15,91 7,89  -2,016 ,050 

Φωνολογική Μνήμη ,28 ,30 ,12 ,930 ,357 

Φωνολογική Επίγνωση ,38 ,11 ,48 3,611 ,001 

Ψευδομεταβλητή, Τάξη 

Μαθητή 
5,77 2,35 ,28 2,452 ,018 

3 (Constant) -10,25 5,01  -2,045 ,046 

Φωνολογική Επίγνωση ,44 ,09 ,54 4,856 ,000 

Ψευδομεταβλητή, Τάξη 

Μαθητή 
5,94 2,34 ,28 2,533 ,015 

a.εξαρτημένη μεταβλητή: Ταχύτητα Ανάγνωσης 

 

 

       Στην τελευταία φάση της ανάλυσης μας με εξαρτημένη την μεταβλητή την ακρίβεια 

ανάγνωσης η μέθοδος backward stepwise επέστρεψε 4 μοντέλα παλινδρόμησης για τα οποία τα 

αποτελέσματα αποτυπώνονται στους πίνακες 14-17. 

       Αρχικά στο μοντέλο μας εισαγάγαμε όλες τις μεταβλητές και στη συνέχεια με τη μέθοδο 

backward analysis υπολογίσαμε τα υπόλοιπα 3 μοντέλα μας. Στον πίνακα 14 παρουσιάζονται τα 

τρία μοντέλα που προέκυψαν .Στο δεύτερο μοντέλο αφαιρείται η Φωνολογική μνήμη, στο τρίτο η  

Αυτοματοποιημένη Ταχύτητα Ονομασίας ενώ στο τέταρτο η τάξη. 
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Πίνακας 14 : Πίνακας μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης με την μέθοδο Backward Step 

Wise και εξαρτημένη μεταβλητή την Ακρίβεια Ανάγνωσης 

 

 

Μοντέλα  Εισαχθείσες μεταβλητές  Αφαιρούμενες μεταβλητές Mέθοδος 

1 Ψευδομεταβλητή, Τάξη 

Μαθητή, Φωνολογική 

Μνήμη, 

Αυτοματοποιημένη 

Ταχύτητα Ονομασίας, 

Φωνολογική Επίγνωση
b
 

. Enter 

2 

. Φωνολογική Μνήμη 

Backward (criterion: 

Probability of F-to-

remove >= ,100). 

3 

. 
Αυτοματοποιημένη 

Ταχύτητα Ονομασίας 

Backward (criterion: 

Probability of F-to-

remove >= ,100). 

4 

. 
Ψευδομεταβλητή, Τάξη 

Μαθητή 

Backward (criterion: 

Probability of F-to-

remove >= ,100). 

a.εξαρτημένη μεταβλητή: Ακρίβεια Ανάγνωσης 

b. καταχωρήθηκαν όλες οι ζητούμενες μεταβλητές 
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Πίνακας 15: Πίνακας Μεταβολών συντελεστή προσδιορισμού. 

Μοντέλα  

Συντελεστής προσδιορισμού 

R τετράγωνο 

1 ,21 

2 ,2 

3 ,18 

4 ,15 

 

Σύμφωνα και με τον πίνακα 15 που παρουσιάζει τις μεταβολές του συντελεστή R
2 

,  το 

αρχικό μας μοντέλο έχει την πιο ισχυρή ερμηνευτική ικανότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα τρία 

(0,21). Πιο συγκεκριμένα 21 % (R
2
=0.21)της μεταβλητότητας της Αναγνωστικής ακρίβειας 

ερμηνεύεται μέσα από το εκτιμηθέν υπόδειγμα. Αυτό σημαίνει ότι η ερμηνευτικότητα του μοντέλου 

1 για την ακρίβεια ανάγνωσης είναι 21 % σε ποσοστό. 

Πίνακας 16: Πίνακας ανάλυσης διακύμανσης των μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης. 

(εξαρτημένη μεταβλητή την Ακρίβεια Ανάγνωσης) 

ANOVA
a
 

Μοντέλα  

Άθροισμα 

τεραγώνων df 

Μέση τιμή 

τετραγώνου F Sig. 

1 Regression 2793,67 4 698,42 3,09 ,025
b
 

Residual 10386,34 46 225,79   

Total 13180,04 50    

2 Regression 2565,24 3 855,08 3,79 ,016
c
 

Residual 10614,80 47 225,85   

Total 13180,04 50    

3 Regression 2396,32 2 1198,16 5,33 ,008
d
 

Residual 10783,72 48 224,66   

Total 13180,04 50    

4 Regression 1976,52 1 1976,52 8,65 ,005
e
 

Residual 11203,52 49 228,64   

Total 13180,04 50    

a.εξαρτημένη μεταβλητή: Ακρίβεια Ανάγνωσης 

b. Predictors: (συνεχείς), Ψευδομεταβλητή, Τάξη Μαθητή, Φωνολογική Μνήμη, 

Αυτοματοποιημένη Ταχύτητα Ονομασίας, Φωνολογική Επίγνωση 

c. Predictors: (συνεχείς), Ψευδομεταβλητή, Τάξη Μαθητή, Αυτοματοποιημένη Ταχύτητα 

Ονομασίας, Φωνολογική Επίγνωση 

d. Predictors: (Constant), Ψευδομεταβλητή, Τάξη Μαθητή, Φωνολογική Επίγνωση 

e. Predictors: (Constant), Φωνολογική Επίγνωση 

Οι συντελεστές προσδιορισμού είναι οι μικρότεροι από όλα τα μοντέλα που υπολογίσαμε 

παραπάνω και μάλιστα στο αρχικό μοντέλο που περιλαμβάνονται όλες οι μεταβλητές κανένας 



56 
 

Οι συντελεστές προσδιορισμού είναι οι μικρότεροι από όλα τα μοντέλα που υπολογίσαμε 

παραπάνω και μάλιστα στο αρχικό μοντέλο που περιλαμβάνονται όλες οι μεταβλητές κανένας 

συντελεστής δεν είναι στατιστικά σημαντικός  (sig=0.025) όπως αυτό προκύπτει από τους 

πίνακες 15 και 16. Στα υπόλοιπα 3 μοντέλα στατιστικά σημαντική βρέθηκε η φωνολογική 

επίγνωση, η οποία φαίνεται να αποτελεί στατιστικά σημαντικό ερμηνευτικό συντελεστή για την 

ακρίβεια ανάγνωσης. 

Πίνακας 17: Πίνακας συντελεστών των υποδειγμάτων πολλαπλής παλινδρόμησης. (εξαρτημένη 

μεταβλητή την Ακρίβεια Ανάγνωσης) 

 

Coefficients
a
 

Μοντέλα  

Μη τυποποιημένοι συντελεστές 

Τυποποιημένοι 

συντελεστές 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -37,69 23,37  -1,61 ,11 

Φωνολογική Μνήμη ,56 ,56 ,16 1,01 ,32 

Αυτοματοποιημένη Ταχύτητα 

Ονομασίας 
,33 ,32 ,14 1,05 ,3 

Φωνολογική Επίγνωση ,36 ,2 ,29 1,86 ,07 

Ψευδομεταβλητή, Τάξη 

Μαθητή 
6,13 4,32 ,19 1,42 ,16 

2 (Constant) -22,86 18,14  -1,26 ,21 

Αυτοματοποιημένη Ταχύτητα 

Ονομασίας 
,27 ,31 ,12 ,87 ,39 

Φωνολογική Επίγνωση ,47 ,17 ,37 2,78 ,01 

Ψευδομεταβλητή, Τάξη 

Μαθητή 
6,34 4,32 ,2 1,47 ,15 

3 (Constant) -9,37 9,22  -1,02 ,32 

Φωνολογική Επίγνωση ,44 ,17 ,36 2,69 ,01 

Ψευδομεταβλητή, Τάξη 

Μαθητή 
5,84 4,27 ,18 1,37 ,18 

4 (Constant) -8,42 9,28  -,91 ,37 

Φωνολογική Επίγνωση ,48 ,16 ,39 2,94 ,005 

a. Εξαρτημένη μεταβλητή: Ακρίβεια Ανάγνωσης 
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Στον παραπάνω πίνακα (πίνακας 17) φαίνεται ότι η φωνολογική επίγνωση επηρεάζει 

στατιστικά σημαντικά την ακρίβεια ανάγνωσης και στα τρία μοντέλα και περισσότερο μάλιστα 

στο 4
ο
 μοντέλο με sig=0,005. 

 

3.8 Συνοπτική περιγραφή των αποτελεσμάτων  

 
Η έρευνα που εκπονήθηκε για την συγγραφή της εν λόγω μελέτης είχε ως στόχο να 

ανιχνεύσει και στην συνέχεια να ερμηνεύσει την όποια ύπαρξη συσχέτισης  της ταχύτητας και 

ακρίβειας ανάγνωσης λέξεων (αναγνωστική ευχέρεια) με τη φωνολογική επίγνωση, τη 

φωνολογική μνήμη και την ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία αριθμών και γραμμάτων. 

1. Φωνολογική Επίγνωση 

Για την αξιολόγηση της φωνολογικής επίγνωσης δόθηκαν τα κριτήρια που έχουν σχεδιαστεί 

από το Μανωλίτση (βλέπε σχετικά σε Desrochers, Manolitsis, Gaudreau, Georgiou, 2017), τα 

οποία είναι κατάλληλα σχεδιασμένα για μαθητές αυτών των ηλικιακών ομάδων. Από τις 

στατιστικές μας αναλύσεις προέκυψε ότι  η φωνολογική επίγνωση και για τις δύο τάξεις 

σχετίζεται γραμμικά και με την ταχύτητα και με την ακρίβεια ανάγνωσης κειμένου και κατ’ 

επέκταση την αναγνωστική ευχέρεια (πίνακας 5) ενώ στην διερεύνηση για τη γραμμική 

συσχέτιση ανά τάξη ξεχωριστά παρατηρήθηκαν πιο ισχυρές συσχετίσεις για τους μαθητές της Β 

τάξης (πίνακας 5). Με βάση τις παλινδρομήσεις που έγιναν στην συνέχεια πράγματι 

διαπιστώθηκε ότι η φωνολογική επίγνωση επηρεάζει στατιστικά σημαντικά και τις τρεις αυτές  

μεταβλητές  (beta=0.48, beta=0.29,beta=0.39). Αυτό σημαίνει ότι αν αυξηθεί η φωνολογική 

επίγνωση κατά 1 μονάδα, τότε η αναγνωστική ευχέρεια θα αυξηθεί κατά 0,47 μονάδες. 

Αντίστοιχα, η ταχύτητα ανάγνωσης θα αυξηθεί κατά 0,29 ενώ η ακρίβεια ανάγνωσης κατά 0,39 

μονάδες. (Πίνακες:11,13,17 όπου sig=0.001, άρα υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση). 

2. Φωνολογική Μνήμη 

Για την αξιολόγηση της φωνολογικής μνήμης χρησιμοποιήθηκε τo κριτήριο  της 

επανάληψης αριθμών από το WISC III (Γεώργας et al., 1997).Από τις στατιστικές μας αναλύσεις 

προέκυψε ότι  η φωνολογική μνήμη και για τις δύο τάξεις σχετίζεται γραμμικά και με την 

ταχύτητα και με την ακρίβεια ανάγνωσης κειμένου και κατ’ επέκταση την αναγνωστική 

ευχέρεια κειμένου (πίνακας 5) ενώ στην διερεύνηση για τη γραμμική συσχέτιση ανά τάξη 
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ξεχωριστά παρατηρήθηκαν πιο ισχυρές και στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις για τους μαθητές 

της Β τάξης παρά για αυτούς της Γ’ τάξης (πίνακας 5). Επιπλέον, για τους μαθητές της Γ τάξης 

η Φωνολογική μνήμη σχετίζεται στατιστικά σημαντικά μόνο με την ταχύτητα 

ανάγνωσης(συντελεστής γραμμικής συσχέτισης του pearson r=0,45**) σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 5%. 

3. Ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία 

  Για την αξιολόγηση της ταχείας αυτοματοποιημένης ονομασίας χορηγήθηκαν στους 

μαθητές τα κριτήρια που κατασκεύασαν οι Manolitsis, Georgiou, Stephenson, και Parrila (2009). 

Από τις στατιστικές μας αναλύσεις, προέκυψε  ότι η ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία δεν 

έχει στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις στο σύνολο των μαθητών με καμία από τις εξαρτημένες 

μεταβλητές : ταχύτητα ανάγνωσης, ακρίβεια ανάγνωσης και αναγνωστική ευχέρεια ενώ στην 

διερεύνηση για τη γραμμική συσχέτιση ανά τάξη ξεχωριστά παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικές σχέσεις για τους μαθητές της Β τάξης (πίνακας 5)   με την αναγνωστική ευχέρεια (-

0.425*) και την ταχύτητα ανάγνωσης (-0.464*) καθώς και την ανάγνωση λέξεων (-0.477*), οι 

οποίες μάλιστα ήταν και αρνητικές. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο χρόνο κάνει ο μαθητής 

να κατονομάσει αριθμούς ή γράμματα σε τυχαία σειρά, τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται για 

να μπορεί να διαβάσει λέξεις ή κείμενο. 

 

Με βάση λοιπόν τα ερευνητικά μας ερωτήματα πράγματι επιβεβαιώσαμε ότι η 

φωνολογική επίγνωση σχετίζεται με την ακρίβεια (0,39**) και την ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων 

(0, 63**) και συνεπώς  και με  την αναγνωστική ευχέρεια (0,50*) (βλ.σχετικά πίνακα 5) και 

μάλιστα η επίδρασή της είναι πιο ισχυρή στους μαθητές της Β τάξης με υψηλότερη την 

συσχέτισή της με την ακρίβεια ανάγνωσης (0,79**) . Για τους μαθητές της Γ τάξης, βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στην φωνολογική επίγνωση με την ανάγνωση 

λέξεων (0,67**) και με την ταχύτητα ανάγνωσης (0,67**). Επομένως επιβεβαιώνεται και η 

ερευνητική μας υπόθεση ότι η επίδραση της φωνολογικής επίγνωσης στην αναγνωστική 

ευχέρεια των μαθητών θα είναι μεγαλύτερη στους μαθητές της Β τάξης απ’ ότι αυτών της Γ 

τάξης. 

Ωστόσο για την φωνολογική μνήμη βρέθηκε να σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την 

ακρίβεια (0,58**)  και την ταχύτητα ανάγνωσης κειμένου (0,41*)και συνεπώς και με την 

αναγνωστική ευχέρεια (0,53**) (πίνακας 5) κυρίως για τους μαθητές της Β τάξης . Ωστόσο δεν 
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βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ανάγνωση λέξεων (0,37) όπως αναμενόταν. 

Για τους μαθητές της Γ τάξης βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μόνο ανάμεσα στην 

φωνολογική μνήμη και την ταχύτητα ανάγνωσης (0,45**). Συνεπώς, η ερευνητική μας υπόθεση 

ότι η φωνολογική μνήμη δεν θα σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την ακρίβεια και την 

ταχύτητα ανάγνωσης κειμένου και συνεπώς με την αναγνωστική ευχέρεια σε καμία από τις δύο 

τάξεις απορρίπτεται αφού στον πίνακα 5 υπήρξε μία γραμμική συσχέτιση (r=0,53) στην Β τάξη, 

ωστόσο η φωνολογική μνήμη φάνηκε να μην έχει ισχυρά στατιστικά σημαντική συσχέτιση με 

την ακρίβεια, ταχύτητα ανάγνωσης και την αναγνωστική ευχέρεια σε κανένα μοντέλο (πίνακας 

9, 13,17). 

Η ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία ερεθισμάτων σχετίζεται με την ταχύτητα 

ανάγνωσης κειμένου(-0,464*) και την ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων (-0,48*) όπως αναμενόταν, 

αλλά μόνο στους μαθητές της Β τάξης, ενώ με την ακρίβεια ανάγνωσης δεν συνέβη το ίδιο (-

0,39). Ωστόσο σε κανένα μοντέλο δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην 

ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία και την ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων (0,47) βλ.σχετικά 

πίνακα 13, ούτε και με την ακρίβεια ανάγνωσης (0,3) βλ. σχετικά πίνακα 17. Τέλος, στο σημείο 

αυτό απορρίπτεται η ερευνητικά μας υπόθεση ότι η ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία θα 

σχετίζεται με την ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων περισσότερο στους μαθητές της Γ παρά της Β 

τάξης, καθώς όπως προέκυψε και από τον πίνακα 5, υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

της ταχείας αυτοματοποιημένης ονομασίας με την ανάγνωση λέξεων (-0,48*) και την ταχύτητα 

ανάγνωσης (-0,48) μόνο στους μαθητές της Β τάξης. Αντίθετα , για τους μαθητές της Γ τάξης 

δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση της ταχείας αυτοματοποιημένης ονομασίας 

με ταχύτητα ανάγνωσης (-0,09) ούτε με την ανάγνωση λέξεων (-0,09). 
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3.9  Συζήτηση 

 
Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης υπήρξε η διερεύνηση των σχέσεων και ρόλου των 

φωνολογικών δεξιοτήτων με την αναγνωστική ικανότητα. Πιο συγκεκριμένα, εξετάσαμε αν και 

κατά πόσο η φωνολογική επίγνωση, η φωνολογική μνήμη και η ταχεία αυτοματοποιημένη 

ονομασία επηρεάζουν την ταχύτητα και ακρίβεια ανάγνωσης κειμένου (αναγνωστική ευχέρεια) 

και λέξεων. 

Αφού το θέμα της μελέτης μας πλαισιώθηκε θεωρητικά μέσω βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, τέθηκαν ο σκοπός και οι υποθέσεις της έρευνάς μας. Μέσα από τις υποθέσεις που 

διατυπώσαμε, αναμέναμε πως οι παραπάνω φωνολογικές δεξιότητες θα σχετίζονται στατιστικά 

σημαντικά με την αναγνωστική ικανότητα. Πιο συγκεκριμένα, αναμέναμε πως τα υψηλά σκορ 

στις δοκιμασίες φωνολογικής επίγνωσης, ταχεία αυτοματοποιημένης ονομασίας και 

φωνολογικής μνήμης θα συνδέονταν με αντίστοιχα υψηλές επιδόσεις στην ταχύτητα και 

ακρίβεια ανάγνωσης (αναγνωστική ευχέρεια). Επίσης, σχετικά με την τάξη, υποθέσαμε ότι η 

επίδραση της φωνολογικής επίγνωσης θα είναι μεγαλύτερη στην αναγνωστική ευχέρεια των 

μαθητών της Β τάξης, ενώ αναμέναμε ότι η ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία θα σχετίζεται 

περισσότερο με την ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων των μαθητών της Γ τάξης. Τέλος, θεωρήσαμε 

ότι η φωνολογική μνήμη δεν θα σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την αναγνωστική ευχέρεια 

των μαθητών σε καμία τάξη. 

Προκειμένου να ελέγξουμε τις υποθέσεις μας, σχεδιάσαμε και πραγματοποιήσαμε μια 

συσχετιστική έρευνα με συμμετέχοντες  51 μαθητές και μαθήτριες που φοιτούσαν σε δημόσιο 

δημοτικό σχολείο του Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Σε αυτά τα παιδιά 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με ειδικά σχεδιασμένες προφορικές ατομικές δοκιμασίες, με 

στόχο να καταγράψουμε τις επιδόσεις τους σε φωνολογικές δεξιότητες σε πρώτη φάση και την 

αναγνωστική τους ικανότητα σε δεύτερη φάση.  

Οι στατιστικές αναλύσεις που πραγματοποιήσαμε μας έδωσαν τα παρακάτω 

αποτελέσματα. Αρχικά βρέθηκε ότι η φωνολογική επίγνωση  έχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με την ταχύτητα, ακρίβεια ανάγνωσης και την αναγνωστική ευχέρεια σε όλα τα 

μοντέλα (sig=0,011 sig=0,001, sig=0,008, sig=0,010) και ιδίως στο τέταρτο μοντέλο, όπου 

sig=0,005 (βλ.σχετικά πίνακες 9, 13, 17). Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σύμφωνα με την 
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έρευνα του  Manolitsis και Georgiou (2015) όπου βρέθηκε πώς η κύρια διαφορά των «φτωχών» 

και « καλών» αναγνωστών αποτέλεσε το επίπεδό τους στην φωνολογική επίγνωση. Πιο 

συγκεκριμένα, οι φτωχοί αναγνώστες είχαν και φτωχή φωνολογική επίγνωση ενώ οι ικανότεροι 

αναγνώστες είχαν περισσότερο ανεπτυγμένες τις ικανότητες φωνολογικής επεξεργασίας και 

χειρισμού του λόγου. Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας μας για τον ρόλο της φωνολογικής 

δεξιότητας στην εκμάθηση της ανάγνωσης συμφωνούν με αυτά των πάροδο του χρόνου. 

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας των Furnes και Samuelsson (2009) οποίοι βρήκαν 

ότι η επίδραση της φωνολογικής επίγνωσης ως προς την ικανότητα ανάγνωσης δεν είναι εξίσου 

ισχυρή με την πάροδο του χρόνου. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας των Furnes και 

Samuelsson (2009) έδειξαν ότι η φωνολογική επίγνωση είχε υψηλή συσχέτιση με την ανάγνωση 

μόνο στην πρώτη τάξη του δημοτικού και όχι σε μεγαλύτερες. Αντίστοιχα τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας έδειξαν υψηλότερες συσχετίσεις ανάμεσα στην φωνολογική επίγνωση και 

την αναγνωστική ευχέρεια για τους μαθητές της Β (0,77**) παρά της Γ τάξης (0,430*), γεγονός 

που επιβεβαιώνει την παραπάνω διαπίστωση. Ωστόσο, τα ευρήματα αυτά διαφέρουν από αυτά 

των Furnes και Samuelsson, (2011), οι οποίοι σε έρευνα που διεξήγαγαν σε γλώσσες με διαφανή 

ορθογραφικά συστήματα βρήκαν ότι η ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία είχε ισχυρότερη 

σχέση με την αναγνωστική ικανότητα απ’ ότι η φωνολογική επίγνωση. Στην παρούσα έρευνα, 

αντιθέτως η ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία φάνηκε να παρουσιάζει μία γραμμική 

συσχέτιση με την ανάγνωση λέξεων μόνο για τους μαθητές της Β τάξης, ενώ η συσχέτιση αυτή 

δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική σε κανένα μοντέλο. 

Οι στατιστικές αναλύσεις της παρούσας έρευνας σχετικά με τον ρόλο της φωνολογικής 

μνήμης στην εκμάθηση της ανάγνωσης έδειξαν ότι αν και υπήρχαν γραμμικές συσχετίσεις με 

την ακρίβεια ανάγνωσης (0,6**) και την αναγνωστική ευχέρεια (0,53**) στην Β τάξη, ωστόσο η 

συσχέτιση αυτή δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική σε κανένα μοντέλο. Σε αντίθεση, οι 

Carvalho, Kida, Capellini και Avila (2014)  σε έρευνα που πραγματοποίησαν για να συγκρίνουν 

την επίδοση  μαθητών τυπικής ανάπτυξης  με αυτή των μαθητών που έχουν διαγνωσθεί με 

δυσλεξία στην ικανότητα ανάγνωσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές με δυσλεξία να 

έχουν χειρότερη απόδοση στην ευχέρεια ανάγνωσης και τη φωνολογική βραχυπρόθεσμη μνήμη 

στην δοκιμασία επανάληψης των ψευδολέξεων, γεγονός που επιβεβαιώνει  τη φωνολογική φύση 

της διαταραχής. Η απουσία συσχετίσεων μεταξύ της φωνολογικής μνήμης και των παραμέτρων 

της ευχέρειας ανάγνωσης στη δυσλεξία υποστηρίζει αυτό το χαρακτηριστικό. Αντίστοιχα, οι 
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Grivol και Hage ( 2011 ) παρατήρησαν ότι υπήρξε μείωση των επιδόσεων των παιδιών όταν 

επαναλάμβαναν ψευδολέξεις καθώς ο αριθμός των συλλαβών αυξανόταν και οι Couture ενώ και 

Mccauley ( 2000 ) έλαβαν παρόμοια αποτελέσματα σε μελέτη παιδιών με φωνολογικά 

ελλείμματα . Πιθανόν και στην δική μας έρευνα να έπαιξε σημαντικό ρόλο ο αριθμός των 

συλλαβών των ψευδολέξεων, και λόγω του επιπέδου δυσκολίας να μην βρέθηκαν συσχετίσεις με 

την ικανότητα ανάγνωσης. Επίσης, στην παρούσα έρευνα για την αξιολόγηση της φωνολογικής 

μνήμης χρησιμοποιήσαμε και την επανάληψη αριθμοσειρών, κάτι που δεν συνέβη στις 

προαναφερθείσες έρευνες. Πιθανόν και αυτό να δυσκόλεψε αρκετά τους εξεταζόμενους μαθητές 

ανεξάρτητα από το επίπεδο της αναγνωστικής τους ικανότητας. Ωστόσο δεν μπορούμε να 

παραβλέψουμε την νευροφυσιολογική φύση και τον καθοριστικό ρόλο της μνήμης για την 

καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, η σχέση της φωνολογικής μνήμης με 

την ανάγνωση είναι αδιαμφισβήτητη αφού η επιτυχής ανάγνωση προϋποθέτει μεταξύ άλλων, 

την ικανότητα επαρκής χωρητικότητας στη φωνολογική μνήμη. Επομένως, ενδεχόμενο έλλειμμα 

της επηρεάζει την αναγνωστική κατάκτηση (Piquard-Kipffer και Sprenger-Charolles, 2013, 

Πόρποδας 2002). 

Τέλος, όσον αφορά το ρόλο της ταχείας αυτοματοποιημένης ονομασίας τα αποτελέσματα 

της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία δεν είχε σημαντικές 

συσχετίσεις στο σύνολο  των μαθητών με καμία από τις εξεταζόμενες μεταβλητές (ταχύτητα 

ανάγνωσης, ακρίβεια ανάγνωσης και αναγνωστική ευχέρεια). Ωστόσο βρέθηκε γραμμική 

αρνητική συσχέτιση της ταχείας αυτοματοποιημένης ονομασίας με την αναγνωστική ευχέρεια 

και την ταχύτητα ανάγνωσης μόνο για τους μαθητές της Β τάξης. Τα αποτελέσματα έρχονται σε 

μερική συμφωνία με αυτά των Georgiou, Parrila και Papadopoulos (2008) καθώς και των Furnes 

και Samuelsson (2010) ,οι οποίοι βρήκαν ότι η ταχεία αυτοματοποιημένη ονομασία αποτελεί 

σημαντικό προγνωστικό παράγοντα αναγνωστικών δυσκολιών όμως αυτό ισχύει κυρίως για το 

νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Για τον λόγο αυτό και στην παρούσα έρευνα 

οι συσχετίσεις ήταν σημαντικές μόνο για τους μαθητές της Β τάξης. 

Συμπερασματικά, η παρούσα έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα 

προηγούμενων ερευνών για τον σημαντικό ρόλο των φωνολογικών δεξιοτήτων και κυρίως της 

φωνολογικής επίγνωσης, στην εκμάθηση της ανάγνωσης. Η εκπαίδευση των παιδιών σε 

δοκιμασίες φωνολογικής επίγνωσης θα πρέπει να ξεκινάει από την προσχολική ηλικία και να 

καλλιεργούνται φωνολογικές δεξιότητες ήδη από τα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους. Με τον 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4103405/#B16
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4103405/#B8
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τρόπο αυτό οι μαθητές θα αναπτύξουν τις φωνολογικές τους δεξιότητες και έτσι παρουσιάζουν 

λιγότερες πιθανότητες να συναντήσουν δυσκολίες κατά την εκμάθηση της ανάγνωσης στ 

δημοτικό σχολείο (Τάφα, 2011) . 
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4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές και την 

έγκριση του παιδαγωγικού ινστιτούτου έρευνας του Υπουργείου Παιδείας και υπό την επίβλεψη 

του αξιότιμου καθηγητή και Αντιπροέδρου του Παιδαγωγικού τμήματος Προσχολικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

Η έρευνα σχεδιάστηκε και διαμορφώθηκε μετά από ανασκόπηση σε σχετική 

βιβλιογραφία και προσαρμόστηκε στις ανάγκες της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας. 

Αφού έγινε ο σχεδιασμός, επιλέχθηκαν τα κατάλληλα εργαλεία για την αξιολόγηση των 

φωνολογικών δεξιοτήτων και της αναγνωστικής ικανότητας. Οι αξιολογήσεις έγιναν σε ήσυχο, 

φιλικό περιβάλλον μέσα στο σχολείο, ενώ οι μαθητές αξιολογήθηκαν ατομικά σε δύο φάσεις. 

Παράγοντες που ίσως να επηρέασαν την έκβαση και τα αποτελέσματα της έρευνας πιθανόν είναι 

το άγχος της εξέτασης, καθώς ως εξετάστρια ήμουν άγνωστη για τα παιδιά και όσο κι αν 

προσπαθούσα να δημιουργήσω ένα φιλικό κλίμα κάποια παιδιά ένιωθαν ακόμη αγχωμένα κατά 

την αξιολόγηση. Ωστόσο σε κάθε δοκιμασία υπήρχε επιβράβευση ανεξάρτητα από τον βαθμό 

επιτυχίας του κάθε μαθητή. 

Επίσης, στην έρευνα μας το δείγμα αν και επαρκές  (51 μαθητές/τριες συνολικά) ίσως να 

μην είναι αντιπροσωπευτικό για τον σκοπό της έρευνας. Υπήρξαν ωστόσο και κάποιες απώλειες,  

καθώς μαθητές που συμμετείχαν  στην Α’ φάση της αξιολόγησης απουσίαζαν στην Β’ φάση. Η 

καταγραφή των επιδόσεων έγινε με την απαιτούμενη προσοχή και ακρίβεια, ωστόσο ο 

υπολογισμός της ηλικίας των μαθητών σε μήνες δεν είναι πάντα ακριβής.  

Τέλος, μία επιφύλαξη για τα αποτελέσματα της έρευνας είναι το γεγονός ότι για την 

αξιολόγηση της αναγνωστικής ταχύτητας, ακρίβειας και ευχέρειας χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο 

GORT-5 το οποίο δεν έχει σταθμιστεί επισήμως στην ελληνική γλώσσα. Έγινε όμως μία 

προσπάθεια προσαρμογής του με βάση το επίπεδο δυσκολίας λέξεων και της δομής τους. 

Συνεπώς οι νόρμες που χρησιμοποιήθηκαν να μην είναι πλήρως αξιόπιστες για τα συγκεκριμένα 

δεδομένα. 
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες, 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το παιδί σας επιλέχθηκε τυχαία να συμμετάσχει ανώνυμα στην έρευνα 

που θα πραγματοποιήσω για την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο «Ο ρόλος των 

φωνολογικών δεξιοτήτων στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας» στο πλαίσιο του προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών «Γλώσσα και Γραμματισμός στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Γ. Μανωλίτση, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Παιδαγωγικό 

Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Σκοπός της έρευνας είναι να αξιολογήσει τον ρόλο των φωνολογικών δεξιοτήτων στην ικανότητα 

ανάγνωσης. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με συγκεκριμένες προφορικές δοκιμασίες που αφορούν 

τη φωνολογική επίγνωση, τη φωνολογική μνήμη, την ταχύτητα ονομασίας και την ταχύτητα και ακρίβεια 

ανάγνωσης λέξεων. Η αξιολόγηση προβλέπεται να γίνει σε δύο συναντήσεις διάρκειας περίπου 20 

λεπτών η κάθε μία στον χώρο του σχολείου. Η μέρα και η ώρα των συναντήσεων θα οριστούν μετά από 

συνεννόηση με τον διευθυντή του σχολείου και τον εκπαιδευτικό της τάξης του παιδιού σας. 

Η συμμετοχή του παιδιού σας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στον ελλαδικό χώρο η έρευνα στον 

συγκεκριμένο τομέα είναι ελλιπής και απαιτείται η παραγωγή νέων δεδομένων για την ελληνική γλώσσα 

και την καλύτερη εκμάθηση της ανάγνωσης. Τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού θα παραμείνουν 

εμπιστευτικά και θα διασφαλιστεί η ανωνυμία του με τη χρήση κωδικού αριθμού. Το παιδί σας έχει το 

δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή του στην έρευνα ή/ και να αποσυρθεί από αυτή σε οποιοδήποτε 

στάδιό της. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας. 

Μαρία Μουρατίδου  (20/3/2018) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τη συμμετοχή του παιδιού μου στην έρευνα. Το παιδί μου διατηρεί το 

δικαίωμα να αποσυρθεί από τη διαδικασία της έρευνας σε οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής της. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Προσαρμογή GORT-5  

Ιστορία 1 

Αριθμός λέξεων που μπορούν να δοθούν: 4 

1 Δες μαμά.  

2 Ο φίλος μου είναι εδώ.  

3 Δώσε μου το τόπι, μαμά.  

4 Έλα, Νίκο, πάρε το τόπι.  

5 Πέτα το σε εμένα πάλι.  

Χρόνος (σε δευτερόλεπτα):   Αριθμός λαθών: 

Σκορ 

Ταχύτητα/Ακρίβεια 

0 1 2 3 4 5 

Χρόνος >42 31-42 20-30 14-19 11-13 <11 

Λάθη ανάγνωσης >5 4-5 3 2 1 0 
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Ιστορία 2  

Αριθμός λέξεων που μπορούν να δοθούν: 8 

1 Η γάτα μας η Μίνι είναι στο σπίτι.  

2 Η Μίνι έχει ένα κόκκινο λουρί.  

3 Πηδά από κλαδί σε κλαδί.  

4 Πίνει νερό και τρώει ψαροκόκαλα.  

5 Της αρέσει να κυνηγά το μπαλάκι της.  

Χρόνος (σε δευτερόλεπτα):   Αριθμός λαθών:  

Σκορ Ταχύτητα 

/Ακρίβεια 

0 1 2 3 4 5 

Χρόνος >60 44-60 37-43 27-36 18-26 <18 

Λάθη ανάγνωσης >7 5-7 3-4 2 1 0 
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Ιστορία 3  

Αριθμός λέξεων που δίνονται: 10 

1 Ένας άντρας βγήκε από το αμάξι.  

2 Είχε ένα όμορφο κουτί κάτω από το χέρι του.  

3 Ένα μικρό κορίτσι έτρεξε από το σπίτι για να τον συναντήσει.  

4 "Καλημέρα, μπαμπά", είπε.  

5 "Έχεις καμία έκπληξη για μένα;"  

6 Ο μπαμπάς είπε: " Έχω κάτι για ένα καλό κορίτσι".  

7 Το κορίτσι χαμογέλασε, "Εγώ είμαι πολύ καλό κορίτσι".  

Χρόνος (σε δευτερόλεπτα): Αριθμός λαθών: 

Σκορ Ταχύτητα 

/Ακρίβεια 

0 1 2 3 4 5 

Χρόνος >104 71-104 54-70 36-53 24-35 <24 

Λάθη ανάγνωσης >9 7-9 5-6 3-4 1-2 0 
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Ιστορία 4  

Αριθμός λέξεων που μπορούν να δοθούν: 16 

1 Δύο κορίτσια πήγαν σε μία φάρμα. Εκεί υπήρχαν αγελάδες, γουρούνια, πάπιες και πέντε κότες.  

2 Τα κορίτσια μάζεψαν μερικά αυγά. Ο ιδιοκτήτης της φάρμας τους έδειξε πώς παίρνει το γάλα  

3 από την αγελάδα. Η μία είπε: «Το γάλα φαίνεται καλό. Όμως θα είναι καλύτερο όταν 

κρυώσει.»  

4 Έπειτα, τους έδειξε πώς να ψαρεύουν. Τον βοήθησαν, επίσης, να μαζέψει τα ώριμα σιτηρά.  

5 Τότε τους είπε: «Τώρα είδατε από πού παίρνουμε το φαγητό μας.»  

Χρόνος (σε δευτερόλεπτα): Αριθμός Λαθών: 

Σκορ Ταχύτητα 

/Ακρίβεια 

0 1 2 3 4 5 

Χρόνος >88 61-88 55-60 41-54 34-40 <34 

Λάθη ανάγνωσης >6 5-6 4 2-3 1 0 
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Ιστορία 5  

Αριθμός λέξεων που μπορούν να δοθούν: 20 

1 Μια κουκουβάγια στεκόταν στο κλαδί ενός δέντρου ψάχνοντας απεγνωσμένα για νερό.  

2 Έχοντας ήδη πετάξει μία τεράστια απόσταση, ένιωθε πολύ διψασμένη. Κάποια στιγμή  

3 αντιλήφθηκε ότι στο έδαφος υπήρχε ένας κουβάς με νερό. Ευθύς κατέβηκε από το δέντρο και  

4 προσπάθησε να πιει από τον κουβά. Αλλά δυστυχώς υπήρχε τόσο λίγο νερό μέσα στον κουβά,  

5 που δεν μπορούσε να το πιει. Έτσι , καθώς ένιωθε ότι θα πεθάνει από τη δίψα, σκαρφίστηκε  

6 μία ιδέα. Η κουκουβάγια μάζεψε έναν σωρό από πέτρες και άρχισε να τις ρίχνει μέσα στον  

7 κουβά. Σιγά σιγά το νερό αυξήθηκε και επιτέλους η κουκουβάγια μπορούσε να πιει όσο ήθελε.  

Χρόνος (σε δευτερόλεπτα):        Αριθμός λαθών: 

Σκορ Ταχύτητα 

/Ακρίβεια 

0 1 2 3 4 5 

Χρόνος >125 87-125 65-86 52-64 40-51 <40 

Λάθη ανάγνωσης >10 7-10 6 4-5 2-3 0-1 
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Ιστορία 6  

Αριθμός λαθών που μπορούν να δοθούν: 20 

1 Σε ερειπωμένο οικόπεδο κοντά στο πάρκο, βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι και δούλευαν 

σκληρά.  

2 Κάποια αγόρια είχαν αρχίσει να καθαρίζουν το οικόπεδο. Κάποια άλλα μετέφεραν παλιά  

3 αντικείμενα, σκουπίδια και βρεγμένα κλαδιά που κάλυπταν το έδαφος. Άλλα έκοβαν ψηλά 

χόρτα 

 4 και τα απομάκρυναν. Έπειτα, όλα τα κορίτσια σκάλιζαν το χώμα για να μαλακώσει.  

5 Μέτα από λίγο, έφτασαν μερικοί γονείς. Εκείνοι έβαλαν κούνιες και μια τραμπάλα και  

6 τοποθέτησαν ένα όμορφο, ξύλινο παγκάκι δίπλα σε ένα δέντρο. Στο τέλος, έχτισαν ένα φράχτη  

7 γύρω από όλο το οικόπεδο. Πλέον τα παιδιά έχουν έναν ασφαλή παιδότοπο που όλοι οι 

γείτονες 

 8 βοήθησαν να δημιουργηθεί.               Χρόνος (σε δευτερόλεπτα):     Αριθμός λαθών: 

Σκορ Ταχύτητα 

/Ακρίβεια 

0 1 2 3 4 5 

Χρόνος >116 84-116 68-83 54-67 44-53 <44 

Λάθη ανάγνωσης >10 8-10 6-7 4-5 2-3 0-1 
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Ιστορία 7  

Αριθμός λέξεων που μπορούν να δοθούν: 20 

1 Με το πέρασμα του χρόνου και τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας, πολλά επαγγέλματα δεν  

2 υπάρχουν πια, καθώς δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Ένα από  

3 από αυτά είναι και το επάγγελμα του παγοπώλη. Ο παγοπώλης συνήθως ήταν ένας πλανόδιος  

4 που μοίραζε πάγο στα σπίτια και στα καταστήματα της περιοχής. Για να μη λιώνει ο πάγος τον  

5 τύλιγαν με χοντρά τσουβάλια, ενώ ο διανομέας έπρεπε να είναι αρκετά γρήγορος στη δουλειά  

6 του. Για να μην παγώνουν τα χέρια του φορούσε χοντρά γάντια και έσπαγε τον πάγο με έναν 7 

γάντζο. Στη σημερινή εποχή αν και υπάρχουν παγοποιεία, το επάγγελμα του παγοπώλη δεν  

8 υφίσταται πια. Η εφεύρεση των σύγχρονων ηλεκτρικών ψυγείων οδήγηση στην εξαφάνιση  

9 αυτού του επαγγέλματος.  

Χρόνος (σε δευτερόλεπτα):      Αριθμός λαθών: 

Σκορ Ταχύτητα 

/Ακρίβεια 

0 1 2 3 4 5 

Χρόνος >95 61-95 54-60 46-53 40-45 <40 

Λάθη ανάγνωσης >9 7-9 5-6 3-4 2 0-1 
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Ιστορία 8   

Αριθμός λέξεων που μπορούν να δοθούν: 25 

1 Πολλοί Αμερικανοί αγρότες βοηθήθηκαν από έναν ήρεμο, υπομονετικό άνδρα που ονομάζεται  

2 Καίσαρας. Σαν νέος, ο Καίσαρας ταξίδευε από τη μία φάρμα στην άλλη μαζεύοντας τις ώριμες  

3 καλλιέργειες. Αφού η οικογένειά του δεν είχε μόνιμο σπίτι, ο Καίσαρας είχε φοιτήσει σε  

4 τριάντα εφτά διαφορετικά σχολεία μέχρι το Γυμνάσιο. Καθώς μεγάλωνε, είχε ανησυχίες για τη  

5 φτώχεια και τις κακουχίες των αγροτών. Άρχισε να συζητά με ομάδες αγροτών για την  

6 ανάγκη τους για ασφαλέστερη στέγαση και καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Έπεισε τους  

7 παραγωγούς σταφυλιών στην Καλιφόρνια να ενωθούν και να πετύχουν την καλύτερη αμοιβή  

8 και συνθήκες εργασίας. Ένας φανατικός υποστηρικτής κατά της βίας, οδήγησε πολλές  

9 ειρηνικές πορείες διαμαρτυρίες και οργάνωσε την πρώτη επιτυχημένη ένωση αγροτών στις  

10 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.  

Χρόνος (σε δευτερόλεπτα):        Αριθμός λαθών: 

Σκορ Ταχύτητα 

/Ακρίβεια 

0 1 2 3 4 5 

Χρόνος >105 79-105 63-78 53-62 46-52 <46 

Λάθη ανάγνωσης >8 6-8 5 3-4 2 0-1 
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Ιστορία 9 

1. Η επιδείνωση των καιρικών φαινομένων στις ορεινές περιοχές της χώρας θα συνεχιστεί  

2. για τις τουλάχιστον επόμενες δύο μέρες. Οι μετεωρολόγοι συστήνουν τον περιορισμό 

των άσκοπων 

3. μετακινήσεων, καθώς προβλέπονται έντονες χιονοπτώσεις σε αρκετά σημεία της χώρας. 

Αυτό θα έχει 

4.  ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας των σχολείων καθώς και τον αποκλεισμό 

πολλών 

5. απομακρυσμένων χωριών. Επιπροσθέτως, ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση σε 

εφοδιασμούς 

6. φαρμακείων και καταστημάτων λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Για το λόγο 

αυτό, άτομα που 

7. ανήκουν στα ομάδες υψηλού κινδύνου και ασθενείς καλό θα ήταν να προμηθευτούν τα 

φάρμακά τους 

8. άμεσα. Τέλος, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται 

να είναι η μέγιστη 

9. για φέτος, καθώς ενδέχεται να πέσει έως και δώδεκα βαθμούς υπό το μηδέν, γεγονός που 

επιβεβαιώνει 

10. την κρισιμότητα της κατάστασης. 

Χρόνος (σε δευτερόλεπτα):   Αριθμός λαθών: 

Σκορ 

Ταχύτητα/Ακρίβεια 

0 1 2 3 4 5 

Χρόνος >114 95-114 82-94 66-81 56-65 <56 

Λάθη ανάγνωσης >13 10-13 8-9 5-7 2-4 0-1 
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Ιστορία 10 

1. Τα έντομα είναι η πολυπληθέστερη και πιο πολυποίκιλη ομοταξία των αρθροπόδων αλλά και 

ολόκληρου του ζωικού 

2. βασιλείου, με τουλάχιστον ένα εκατομμύριο καταγεγραμμένα είδη. Υπολογίζεται πως υπάρχουν 

περισσότερα είδη 

3. εντόμων απ' ό,τι το σύνολο όλων των υπόλοιπων ειδών. Ο κύκλος ζωής τους ποικίλλει , ωστόσο τα 

περισσότερα 

4. εκκολάπτονται από αυγά. Στα πρώτα στάδια του σχηματισμού τους μπορεί να διαφέρουν αρκετά από 

την τελική 

5. μορφή του ενήλικα εντόμου, και μπορούν να περάσουν μέσα από διαδοχικά στάδια μεταμόρφωσης 

ως 

6. νύμφες. Κατά την Παλαιοζωική περίοδο φαίνεται πως είχαν ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος, καθώς έχουν 

ανακαλυφθεί 

7. απολιθώματα δρακόμυγων, όπου η έκταση των φτερών τους έφτανε τα πενήντα με εβδομήντα 

εκατοστά. Τα 

8. περισσότερα είδη εντόμων φαίνεται πως αναπτύχθηκαν παράλληλα με την εξέλιξη των ανθών. 

Ορισμένες φορές 

9. αναφέρονται και ως εξάποδα, επειδή αποτελούν την μοναδική ομοταξία της διαίρεσης των εξάποδων 

στο είδος 

10. των μονοσκελών. Το είδος των μονοσκελών αποτελείται, εκτός των εντόμων, από τα διπλόποδα, 

τα χειλόποδα, 

11. τα παυρόποδα και τα σύμφυλα. Αυτά ισχύουν στην παραδοσιακή ταξινόμηση, η οποία ωστόσο 

θεωρείται 

12. ξεπερασμένη. 

Χρόνος (σε δευτερόλεπτα):   Αριθμός λαθών: 

Σκορ 

Ταχύτητα/Ακρίβεια 

0 1 2 3 4 5 

Χρόνος >124 105-124 91-104 76-90 67-75 <67 

Λάθη ανάγνωσης >16 13-16 10-12 6-9 3-5 0-2 

 

 


