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Μία µακροχρόνια έρευνα που διήρκεσε από το 1994 έως το 1998 και 

αποτελείται από τρεις επιµέρους ενότητες, διεξήχθη, για να διαπιστωθεί κατά 

πόσο η φωνολογική ή η συντακτική ενηµερότητα συσχετίζονται µε την 

κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας. Η πρώτη έρευνα είναι συναφειακής 

φύσεως. Χρησιµοποιήθηκαν 213 παιδιά προσχολικής ηλικίας από διάφορα 

νηπιαγωγεία της Ελλάδας, τα οποία εξετάσθηκαν σε πολλές  

προαναγνωστικές δεξιότητες , µετά από ένα έτος στην ανάγνωση και 

κατανόηση Α δηµοτικού και µετά από δύο έτη στην ανάγνωση και κατανόηση  

της Β δηµοτικού.Οι συνάφειες των διαφορετικών προαναγνωστικών 

δεξιοτήτων µεταξύ τους και η σχέση τους µε τις µετέπειτα αναγνωστικές 

ικανότητες έδειξαν ότι υπαρχει υψηλή συσχέτιση πρωτίστως  ανάµεσα στη 

συντακτική και την φωνολογική ενηµερότητα  και στην κατάκτηση της 

ανάγνωσης.και δευτερευόντως µε τις υπόλοιπες προαναγνωστικές δεξιότητες. 

Με την χρήση της πολλαπλής παλινδρόµησης διαπιστώθηκε ότι διαφορετικές 

δεξιότητες είναι καλύτεροι προγνωστικοί παράγοντες για την ανάγνωση της Α 

δηµοτικού από ότι για την ανάγνωση της Β δηµοτικού και ότι η συντακτική 

ενηµερότητα είναι αυτή που προσδιορίζει καλύτερα τις εξισώσεις της 

παλινδρόµησης. 

Στη δεύτερη έρευνα εκπαιδεύτηκαν 30 παιδιά κατά το τέλος του νηπιαγωγείου 

σε φωνολογικές δραστηριότητες, 30 παιδιά σε συντακτικές και 30 παιδιά 

αποτέλεσαν την οµάδα ελέγχου.Βρέθηκε ότι όσα έλαβαν φωνολογική 

εκπαίδευση είχαν υψηλότερες βαθµολογίες στην ανάγνωση της Α δηµοτικού, 

ενώ όσα έλαβαν συντακτική εκπαίδευση είχαν υψηλότερες βαθµολογίες στην 

ανάγνωση της Β δηµοτικού.Τις χειρότερες επιδόσεις σε όλα τα αναγνωστικά 

µεγέθη που  εξετάστηκαν είχε η οµάδα ελέγχου και καλύτερες η οµάδα 

συντακτικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση δεν είχε επίδραση στις µεταβλητές 

σχολικής προσαρµογής που εξετάστηκαν. 

Στην τρίτη έρευνα µετρήθηκαν φωνολογικές, συντακτικές προαναγνωστικές 

δεξιότητες παιδιών στην αρχή της Α δηµοτικού, Ελλήνων αναλφαβήτων, 



αλλοδαπών που άρχιζαν να µαθαίνουν ελληνική ανάγνωση και µαθητών της 

Β δηµοτικού, που είχαν δυσκολίες στην ανάγνωση και διαπιστώθηκε ότι 

χαµηλές βαθµολογίες στις συντακτικές και φωνολογικές δραστηριότητες 

συνεπάγεται χαµηλή αναγνωστική ικανότητα 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



1.1.  Η ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΑ 

Η  αναγνωστική  δεξιότητα  είναι  µια  τόσο  πολύπλευρη  και  σύνθετη  

διαδικασία � πολύ  πέραν  της  αναγνώρισης  γραπτών  συµβόλων  και  της  

µετατροπής τους  σε  προφορικό  λόγο � και  εµπλέκει  τόσους  παράγοντες  

(π.χ.  µνήµη,  ευφυϊα ), ώστε πολύχρονες   έρευνες  δεν  έχουν  κατορθώσει  

να αναπτύξουν  και  να  θεµελιώσουν  ένα  γενικά  αποδεκτό  µοντέλο  της  

εξέλιξής  της.  ∆εδοµένου,  όµως,  ότι  η  αναγνώριση  είναι  η  βάση  της  

µετάδοσης  των  πληροφοριών  του  πολιτισµού  µας  και  απαραίτητη  

προϋπόθεση  για  την  έναρξη  της  παιδευτικής  διεργασίας,  το  πρόβληµα  

της  ορθής  και  λειτουργικής  διδασκαλίας  της  αποκτά  ιδιάζουσα  βαρύτητα.  

Σήµερα,  πλέον,  δεν  αρκεί  να  αναφερόµαστε  στη  διδασκαλία  µεθόδων  

και  τρόπων  πρόσκτησης  της  ανάγνωσης,  αλλά  στη  δηµιουργία  

εγγράµµατων  µαθητών,  δηλαδή  ατόµων  που  θα  προβάλλουν  τις  

προσωπικές  τους  ικανότητες  µέσω  της  αναγνωστικής  πρακτικής. Οι  

συνέπειες  αυτής  της  προοπτικής  για  τους  δασκάλους  είναι  πολλαπλές  

και  τους  καλούν  α)  να  διδάσκουν  στα  παιδιά  όχι  απλή  ανάγνωση,  αλλά  

γραφή,  οµιλία,  δεξιότητες  ακρόασης  και  κατανόησης,  τρόπους  σκέψης,  

που  συµβάλλουν  στην  κατάκτηση  εννοιών  και  εγκαθίδρυση  γνωστικών  

σχηµάτων  β)  να  καθοδηγούν  τους  µαθητές,  έτσι  ώστε  µέσω  της  

ανάγνωσης  να  αναπτύσσεται  η  ένταξη  τους  στο  κοινωνικό  πλαίσιο  και  η  

εξέλιξη  τους  µέσα  σε  αυτό  γ)  να  διασφαλίζουν  ένα  πλούσιο  

αναγνωστικό  περιβάλλον  σε  όσο  το  δυνατόν  περισσότερους  µαθητές  

από  διαφορετικά  πολιτιστικά,  κοινωνικά  και  εθνικά  στρώµατα  δ)  να 

κατέχουν  πολύπλευρες  γνώσεις  σχετικά  µε  τις  δεξιότητες  που  

απαιτούνται  για  την  καλλιέργεια  της  ανάγνωσης,  ώστε  να  ανιχνεύουν  τα  

ενδοατοµικά  και  διατοµικά  προβλήµατα,  που  ανακύπτουν  κατά  τη  

διδασκαλία  της.Το σύγχρονο παιδαγωγικό έργο, λοιπόν,  προσανατολίζεται  

στην  ανάπτυξη  εγγράµατων  µαθητών,  που  κατά  τον  Shannon  (1990)  

είναι  «  άτοµα  που  χρησιµοποιούν  την  ανάγνωση,  για  να  κατανοούν  τους  

εαυτούς  τους,  να  δηµιουργούν  συσχετισµούς  ανάµεσα  στις  προσωπικές  

τους  εµπειρίες  και  τις  κοινωνικές  δοµές  και  να  ανελίσσονται  στην  

κατάκτηση  γνωστικών  κατηγοριών,  που  θα  διευκολύνουν  τη  µάθηση».  Η  

προσέγγιση  αυτή  προσθέτει  νέες  ευθύνες  και  ρόλους  για  το  δάσκαλο,  

αναβαθµίζει  τον  παιδευτικό  σκοπό  του  σχολείου  και  το  εντάσσει  



αποτελεσµατικά  στις  απαιτήσεις  µιας  σύγχρονης  κοινωνίας  πληροφοριών  

 Όµως,  όλα  τα  προαναφερθέντα  είναι  δύσκολο  να  επιτευχθούν,  αν  

δεν  κατανοηθεί  πλήρως  η  έννοια  ανάγνωση  και  αν  δεν  απαντηθούν  

ορισµένα  ερωτήµατα  και  παράδοξα,  που  επί  δεκαετίες  ταλανίζουν  την  

έρευνα.  Για  την  αποκρυπτογράφηση  της  αναγνωστικής  λειτουργίας,  

διάφοροι  επιστηµονικοί  τοµείς  την  έχουν  τεχνητά  χωρίσει  σε  επιµέρους  

πτυχές  και  προσπαθούν  να  εξετάσουν  τα  ακόλουθα : 

 Παιδαγωγική:  Πως  πρέπει  να  διδάσκεται  η  ανάγνωση 

 Ψυχοµετρία:   Ποιες  αναγνωστικές  ικανότητες  έχει  ο  µέσος  µαθητής 

 Γνωστική  ψυχολογία:  Ποιες  γνωστικές  διαδικασίες  καθοριζουν  την

   ανάγνωση 

 Κοινωνική  ψυχολογία:  Ποιος  διαβάζει  και  πόσο  καλά 

 Νευροψυχολογία:  Ποια  εγκεφαλικά  κέντρα  ρυθµίζουν  την  

αναγνωστική  δεξιότητα  και  πως. 

  Συνακόλουθα,  οι  ορισµοί  που  δίνονται  για  την  έννοια  

�ανάγνωση�,  ποικίλουν  ανάλογα  µε  την  προσέγγιση  του  επιστήµονα  που  

την  εξετάζει.  Έτσι,  ανάγνωση  είναι  �ο  νοηµατικός  προφορικός  

µετασχηµατισµός  της  γραπτής  γλώσσας�  (Harris και  Sipay,  1990),  �µια  

διαδικασία  δόµησης  νοήµατος  από  γραπτό  λόγο»  (Anderson  et  al.  1985,  

γνωστική  προσέγγιση),  «σκέψη  καθοδηγούµενη  από  το  γραπτό  λόγο»  

(Perfetti,  1986,  γλωσσολόγος),  «επέκταση  της  γλωσσικής  διαδικασίας  

µέσω  της  οποίας  µοιραζόµαστε  τις  εµπειρίες  µας,  µαθαίνουµε  από  τους  

άλλους,  σχεδιάζουµε,  συνεργαζόµαστε.  Ο  γραπτός  λόγος  επεκτείνει  τη  

διαδικασία  της  επικοινωνίας  µε  αυτούς  που  πέθαναν  και  αυτούς  που  θα  

γεννηθούν»  (Goodman,  1986,  ανθρωπιστικός  ψυχολόγος- παιδαγωγός).

 Επιπλέον  οι  πληροφορίες  που  προσλαµβάνονται  κατά  την  

ανάγνωση  χωρίζονται  σε: 

 Γραφηµικές:  Τα  οπτικά  χαρακτηριστικά  των  συµβόλων 

 Ορθογραφικές:  Η  δοµή  των  συµβόλων  στη  λέξη 

 Φωνολογικές:  Η  ακουστική  χροιά  της  λέξης 

 Σηµασιολογικές:  Οι  έννοιες  των  λέξεων 

 Συντακτικές:  Η  δοµή  των  προτάσεων 

 

 



 1.2.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΙΚΑΝΩΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

 

 Παρ� όλα  αυτά  η  κατοχή  των  πληροφοριών  αυτών  δεν  καθιστούν  

κάποιον  καλό  αναγνώστη,  ο  οποίος  πρέπει  να  έχει  τις  παρακάτω  

ικανότητες,  που  µπορούν  να  διαιρεθούν  σε  τρείς  µεγάλες  κατηγορίες. 

 

 1.2.1. Ικανότητες  αποκωδικοποίησης  γραπτών  κειµένων 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α 

 

 -Κατανόηση  της  έννοιας  «λέξη»,  της  αρχής  και  του  τέλους  της 

 -Κατανόηση  της  έννοιας  «ήχος»,  απ�  τους  οποίους  απαρτίζεται  

 η  λέξη 

 -Κατανόηση  ότι  οι  ελληνικές  λέξεις  διαβάζονται  από  τα  αριστερά

 προς  τα  δεξιά  και  ότι  οι  γραµµές  του  κειµένου  από  πάνω  προς

 τα  κάτω 

 -Ικανότητα  κατανόησης  πολλών  λέξεων  σε  ένα  γραπτό  κείµενο 

 -Ικανότητα  προφοράς  και  αποκωδικοποίησης  λέξεων 

 -Ικανότητα  σύνδεσης  της  σηµασίας  µιας  λέξης  µε  το  νόηµα  του  

 κειµένου  στο  οποίο  βρίσκεται 

 -Ικανότητα  σύνδεσης  του  νοήµατος  του  κειµένου  µε  την   

 προυπάρχουσα  γνώση 

 -Ικανότητα  αναγνώρισης  της  κυριολεκτικής  και  µεταφορικής   

 σηµασίας  των  λέξεων 

 -Ικανότητα  σύνδεσης  του  νοήµατος  του  κειµένου  µε  πραγµατικές

 η  φανταστικές  καταστάσεις  της  ζωής  

 

 

   

1.2.2. Ικανότητες  σύνδεσης  της  γραφής,  ακρόασης  και  οµιλίας  µε  

την ανάγνωση 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β 

 -Κατοχή  εκφραστικού  λεξιλογίου  οµιλίας  και  γραφής 



 -Εξοικείωση  µε  αυξανόµενης  δυσκολίας  και  περιπλοκότητας  µορφές  

γλώσσας  και  η  ικανότητα  εφαρµογής  τους  στη  γραφή,  οµιλία  και  

ανάγνωση. 

 -Εννοιολογικός  εµπλουτισµός  µέσω  της  εµπειρίας  και  θεµελίωση  

γνωστικών  βάσεων,  που  θα  χρησιµοποιηθούν  ως  υπόβαθρο  στη  γραφή  

και  ανάγνωση. 

 -Πρόοδος  στην  ορθογραφική  γνώση,  στην  προφορά  και  στον  

ορθογραφικό  χαρακτήρα. 

 -Επαφή  µε  λογοτεχνικές  µορφές  και  τάση  για  ανάγνωση  που  

αποσκοπεί  στην  ευχαρίστηση. 

 

1.2.3. Γνωστικά  /  Προσωπικά  συστατικά 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Γ 

 

 -Ικανότητα  αφαιρετικής � συµβολικής  σκέψης 

 -Ικανότητα  πρόσκτησης  νέων  πληροφοριών,  ένταξης  τους  σε 

προϋπάρχοντα  σχήµατα  και  δηµιουργία  καινούριων. 

 -Ικανότητα  καθαρής  µεταγραφής  της  σκέψης  σε  οµιλία  και  γραπτό  

λόγο. 

 -Ικανότητα  κριτικής  σκέψης  και  διευθέτησης  αµφίβολων  

καταστάσεων  και  αυτοκριτικής. 

 -Ικανότητα  δηµιουργικής  σκέψης. 

 -∆ιαρκής  προσπάθεια  κατανόησης  των  γεγονότων  της  ζωής, 

των κοινωνικών  και  ιστορικών  απαιτήσεων. 

 

 Με  δεδοµένο  ότι  η  διδασκαλία  της  ανάγνωσης  πρέπει  να  στοχεύει  

στην  καλλιέργεια  όλων  των  παραπάνω  δεξιοτήτων  και  να  µην  

περιορίζεται  στην  απλή  παρουσίαση  κανόνων  και  ασκήσεων,  ο  

δάσκαλος  πρέπει  να: 

- Κατευθύνει  τη  διδασκαλία  προς  τους  µαθητές  και  όχι  προς  την  

πράξη  της  ανάγνωσης. 

- Να  αποδέχεται  την  πρόκληση  της  εκµάθησης  της  ανάγνωσης  σε  

όλους  τους  µαθητές  µιας  τάξης. 

- Να  εξατοµικεύσει  τη  διδασκαλία  του. 



- Να µπορεί  να  παρακολουθεί,  να  ακούει  και  να  καταλαβαίνει  τους  

µαθητές. 

- Να  βοηθά  τους  µαθητές  να  ξεπερνούν  τις  τυχούσες  αρνητικές  

εµπειρίες,  να  αποκτούν  εµπιστοσύνη  στον  εαυτό  τους,  αναδοµώντας  

καταλλήλως  το  εκπαιδευτικό  περιβάλλον. 

- Να  διαθέτει  ερευνητικό  πνεύµα,  έτσι  ώστε  καταγράφοντας  τις  

εµπειρίες  και  διαπιστώσεις  του  από  την  τάξη,  να  βοηθά  στην  

ανάπτυξη  της  καλύτερης  µεθόδου  διδασκαλίας. 

 

1.3.  ΜΕΘΟ∆ΟΙ  ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Η παραπάνω  προοπτική  είναι  το  απόσταγµα  των  θεωριών  περί   

διδασκαλίας  της  ανάγνωσης,  οι  οποίες  για  µεγάλο  χρονικό  διάστηµα  

αποτελούσαν  το  συγκρουσιακό  πεδίο  των  ερευνητών  και  των  

παιδαγωγών  και  η  γενεσιουργός  αιτία  πολλών  µεθόδων  διδασκαλίας  και  

φανατικής  εφαρµογής  τους  στα  σχολεία.  Τα  θεωρητικά  αυτά  µοντέλα  

µπορούν  να  διακριθούν  στις  ακόλουθες  κατηγορίες: 

α )  Αυτά  που  βασίζονται  στα  στοιχεία  που  απαρτίζουν  τα  γραπτά  

κείµενα,  τα  οποία  ο  µαθητής  πρέπει  να  κατακτήσει  αποκτώντας  

σταδιακά  µια  σειρά  από  προ-αναγνωστικές  και  αναγνωστικές  ικανότητες.  

Το  πρώτο  βήµα,  είναι  η  ενίσχυση  των  οπτικών  αναπαραστάσεων  των  

γραµµάτων  και  εξάσκηση  της  αναγνώρισης  τους  από  τα  παιδιά,  τα  

οποία  θεωρούνται  ως  «tabula  rasa»  κατά  την  έναρξη  του  

προγράµµατος.  Στις  πρακτικές  των  µεθόδων  αυτών  περιλαµβάνονται  η  

άµεση  διδασκαλία,  διαρκής  εξέταση  των  γνώσεων,  επαναλήψεις  των  

επιµέρους  δεξιοτήτων,  ώστε  αυτές  να  συντεθούν  σε  µια  ενιαία  κριτική,  

αναλυτική  σκέψη  και  αναγνωστική  ικανότητα  ( Cough  και  Cosky,  1977,  

La  Berge  και  Samuels,  1974).  Στα  πρώιµα  στάδια  εφαρµογής  αυτής  της  

µεθόδου,  δίνεται  υπερβάλλουσα  έµφαση  στην  εξάσκηση  των  

φωνολογικών  δεξιοτήτων  των  µαθητών  εις  βάρος  των  σηµασιολογικών,  

οι  οποίες  πιστεύεται  ότι  πρέπει  να  καλλιεργηθούν  αργότερα.  Όπως  είναι  

αναµενόµενο,  τα  µοντέλα  αυτά  παράγουν  µαθητές  µε  υψηλές  

δυνατότητες  αποκωδικοποίησης  για  τις  πρώτες  τρείς  τάξεις  του  

∆ηµοτικού,  γεγονός  όµως  που  δεν  τα  βοηθά  αργότερα,  που  χρειάζονται  



κυρίως  ικανότητες  κατανόησης  των  κειµένων  (Juel  και  Roper � 

Schneider,  1985) 

β )  Αυτά  που  βασίζονται  στην  εξάσκηση  της  κατανόησης  των  µαθητών.  

Οι  µαθητές  πρέπει  να  εκµεταλλευτούν  τις  προγενέστερες  γνώσεις  τους  

και  να  συγκρίνουν  τις  νέες  πληροφορίες  που  αποκτούν  στο  σχολείο  µε  

αυτές.  ∆εν  υπάρχουν  συγκεκριµένες  προ-αναγνωστικές  δεξιότητες  που  

πρέπει  να  εξασκηθούν,  αλλά  αντίθετα  δέον  να  οικοδοµηθεί  ένα  

υπόστρωµα  από  γνώσεις,  στις  οποίες  ο  µαθητής  πρέπει  να  µάθει  να  

αντιδρά  θετικά  και  ενεργητικά  (Goodman,  1970,  1984 � Smith  1978 ). 

Οι  παιδαγωγοί  που  είναι  θιασώτες  αυτών  των  µεθόδων,  δεν  

εφαρµόζουν  άµεση  διδασκαλία  της  ανάγνωσης,  αλλά  ενισχύουν  το  

γνωσιακό  και  αναγνωστικό  περιβάλλον,  που  βασίζεται  στις  εµπειρίες  και  

όχι  στην  άµεση  καθοδήγηση.  Αυτό  σταδιακά  θα  προκαλέσει  την  

ανάπτυξη  των  αναγνωστικών  ικανοτήτων  των  παιδιών  µέσω  των  

εµπειριών  τους  και  της  ελεύθερης  επαφής  τους  µε  τα  κείµενα.  Η  

αξιολόγηση  της  αναγνωστικής  ικανότητας  των  µαθητών  δεν  βασίζεται  

στην  ακρίβεια  της  αποκωδικοποίησης,  αλλά  στην  κατανόηση  αυτού  που  

διαβάζουν.  Τα  λάθη  στην  ανάγνωση  ονοµάζονται  «αναντιστοιχίες»  µεταξύ  

της  ενεργητικής  προσπάθειας  των  µαθητών  να  προσπελάσουν  ένα  

κείµενο  και  του  τρόπου  εκφοράς  του.  Γενικά,  θα  λέγαµε  ότι  τα  µοντέλα  

αυτά  βασίζονται  στην  πρόβλεψη  της  σηµασίας  των  λέξεων,  ανάλογα  µε  

τη  θέση  τους  µέσα  σε  ένα  κείµενο. 

γ )  Μοντέλα  αλληλεπίδρασης.  Αυτά  είναι  ένα  είδος  σύνθεσης  των  

παραπάνω  δύο  προσεγγίσεων.  Κύριο  µέληµα  της  διδασκαλίας,  που  

βασίζεται  στο  αλληλεπιδραστικό  µοντέλο,  είναι  να  τονώσει  το  ενδιαφέρον  

των  µαθητών  για  την  ανάγνωση  και  να  εµπλουτίσει  τις  γνώσεις  τους,  οι  

οποίες  αποτελούν  κι  εδώ  το  υπόβαθρο  της  µάθησης.  Όµως  ο  ρόλος  

της  απευθείας  διδασκαλίας  δεξιοτήτων  αποκωδικοποίησης  δεν  

παραγνωρίζεται,  ειδικά  για  τις  πρώτες  τάξεις  του  δηµοτικού  σχολείου.  

Εποµένως  στην  αλληλεπιδραστική  µέθοδο  διδασκαλίας,  η  ανάγνωση  

θεωρείται  ως  µια  διαδικασία  πρόβλεψης  του  νοήµατος  του  κειµένου  

βάσει  προγενέστερης  γνώσης  και  εµπειρίας  και  επιβεβαίωσης  αυτων  των  

προβλέψεων  µέσω  της  ανάγνωσης.  Υπάρχει  απ�  ευθείας  διδασκαλία  του  

φωνητικού  κώδικα  και  αναγνωστικών  στρατηγικών,  αλλά  η  αξιολόγηση  



αφορά  την  κατανόηση  και  το  σηµασιολογικό  περιεχόµενο  των  γραπτών  

κειµένων  κι  όχι  µόνο  την  ανάγνωση.  Τέλος,  σηµαντικό  ρόλο  παίζει  η  

προσωποποίηση,  δηλαδή  η  µεταγραφή  του  νοήµατος  του  κειµένου  στις  

εµπειρίες  του  µαθητή  ( Pearson  και  Fielding,  1991 ). 

δ ) Η σύγχρονη  έρευνα  έχει  καταδείξει  ότι  τα  περισσότερα  µοντέλα  στην  

προσπάθεια  τους  να  είναι  αποτελεσµατικά,  έχουν  αγνοήσει  τη  σηµασία  

των  διατοµικών  διαφορών  και  προσπαθούν  να  βασίσουν  τη  

λειτουργικότητά  τους  στα  κοινά  στοιχεία  ενός  οµοιογενούς  ηλικιακά  

πληθυσµού.  Έτσι  η  τάση  σήµερα  είναι  η  κατασκευή  �µαθητοκεντρικών�  

προγραµµάτων  διδασκαλίας,  που  τονίζουν  την  εξατοµίκευση  της  

µάθησης.  �Ένα  παρορµητικό  παιδί  θα  κατανοήσει  καλύτερα  µια  σύντοµη  

ιστορία,  παρά  µια  µεγάλη,  όσο  υπέροχη  κι  αν  είναι  αυτή.  Αν  κάποιος  

δάσκαλος  προσπαθήσει  να  κάνει  όλους  τους  µαθητές  να  αρέσκονται  σε  

µεγάλες  αφηγήσεις,  είτε  θα  χρησιµοποιήσει  αρχές  του  συµπεριφορισµού,  

είτε  θα  θεωρήσει  πως  όλα  τα  παιδιά  είναι  tabula  rasa.  Σκοπός,  λοιπόν,  

είναι  να  µπορέσουν  οι  µαθητές  µέσω  των  αναγνωσµάτων  να  έρθουν  σε  

επαφή  µε  τον  πραγµατικό  τους  εαυτό  και  το  συναισθηµατικό  τους  

κόσµο.  Οι  δάσκαλοι  οφείλουν  να  υπερκεράσουν  την  τάση  να  θεωρουν  

τους  µαθητές  ως  µικρογραφίες  ενηλίκων  και  ως  άτοµα  µε  ίδιες  

δυνατότητες,  ενδιαφέροντα  και  κλίσεις. 

 

 1.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΜΕΘΟ∆ΩΝ  

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 Συνήθως,  τα  µοντέλα  διδασκαλίας  της  ανάγνωσης  βασίζονται  σε  

αντιφατικά  και  αλληλοαναιρούµενα  εµπειρικά  δεδοµένα,  τα  οποία,  ενώ  

είναι  λειτουργικά  για  µια  οµάδα  µαθητών,  δεν  είναι  αποτελεσµατικά  για  

µια  άλλη.  Επιπλέον,  πολλές  φορές  τα  εµπειρικά  δεδοµένα  δεν  µπορούν  

να  ενοποιηθούν  υπό  την  σκέπη  µιας  ενιαίας  θεωρίας  της  ανάγνωσης.  

Πειραµατικά  πάντως  ευρήµατα  έχουν  δείξει  τα  ακόλουθα: 

1.4.1.  Ο  χρόνος  ενασχόλησης  του  µαθητή  σε  δραστηριότητες  στην  τάξη  

είναι  από  τους  καλύτερους  προγνωστικούς  παράγοντες  για  την  

ανάγνωση  και  τη  µάθηση  γενικότερα  (Fisher et al. ,1978 ).  Αναφέρεται,  

στο  συνολικό  χρόνο  κατά  τον  οποίο  το  παιδί  αφιερώνει  την  προσοχή  



του  σε  ασκήσεις  που  δίνονται  µέσα  στην  τάξη  και  είναι  γνωστός  µε  τον  

όρο  �ακαδηµαϊκός  χρόνος�,  σε  αντιπαράθεση  προς  το  χρόνο  που  

αφιερώνει  ο  µαθητής  σε  µία  µόνο  δραστηριότητα.  Έχει,  όµως,  

αποδειχθεί  ότι  για  να  έχει  ο  χρόνος  αυτός  στατιστικώς  σηµαντική  

επίδραση  στην  ανάγνωση,  πρέπει  να  προηγηθεί  µια  εισαγωγή,  που  θα  

τονώσει  τα  κίνητρα  των  µαθητών  για  αναγνωστικές  ασκήσεις.  Αυτές  θα  

πρέπει  να  είναι  αυθεντικές  και  πρωτότυπες,  για  παράδειγµα  η  

ανάγνωση  µιας  αληθινής  επιστολής  είναι  καλύτερη  από  την  ανάγνωση  

µιας  ψεύτικης.  

1.4.2.  Ο  ρυθµός  της  διδασκαλίας  πρέπει  να  είναι  γρήγορος,  αλλά  είναι  

άγνωστοι  οι  λόγοι  για  τους  οποίους  αυτό  είναι  αποτελεσµατικό.  Όταν  ο  

ρυθµός  είναι  γρήγορος,  καλύπτεται  περισσότερη  ύλη  και  οι  µαθητές  

γίνονται  κάτοχοι  περισσότερων  γνώσεων  σε  όλα  τα  επίπεδα (  Carroll,  

1963,  Chang  και  Paths,  1971  ).  Η  αρχή  αυτή  διαπιστώθηκε  ότι  ισχύει  

για  ένα  µεγάλο  αριθµό  παιδαγωγικών  ενεργειών  π.χ.  πόσες  νέες  λέξεις  

έµαθαν  οι  µαθητές,  πόσα  βιβλία  διάβασαν  κ.λ.π.  (Anderson,  Evertson,  

Brophy,  1979  ),  ακόµα   κι  όταν  πρόκειται  για  µαθηµατικές  ή  φιλοσοφικές  

έννοιες  .  Όπως  προαναφέραµε  οι  λόγοι  για  τους  οποίους  γίνεται  αυτό  

δεν  είναι  γνωστοί,  αλλά  εικάζεται  ότι  ο  γρήγορος  ρυθµός  διδασκαλίας  

επιταχύνει  τούς  καρδιακούς  παλµούς,  αλλάζει  τη  διάθεση,  εξαλείφει  την  

αίσθηση  πλήξης  των  µαθητών  και  διευκολύνει  την  προσοχή.  Ο  

βοµβαρδισµός  νέων  πληροφοριών  παίζει  καταλυτικό  ρόλο  στο  

σχηµατισµό  εννοιών  και  γνωστικών  σχηµάτων. 

1.4.3. Η  επανάληψη  της  καλυφθείσας  ύλης  ενισχύει  την  ποιότητα  της    

διδασκαλίας  της  ανάγνωσης  .  Επιβεβαιώνει  ότι  παραλείψεις,  δυσνόητα  

και  αµφιλεγόµενα  µέρη  της  ύλης  θα  γίνουν  κατανοητά  από  όλους  τους  

µαθητές.  Όµως  για  να  είναι  επιτυχείς  οι  επαναλήψεις  πρέπει  να  γίνονται  

όχι  από  το  δάσκαλο,  αλλά  από  τα  παιδιά  και  να  ενσωµατώνονται  στην  

ίδια  διδακτική  ώρα,  κατά  την  οποία  θα  παρουσιαστούν  και  νέες  

πληροφορίες,  ώστε  να  αποφευχθεί  το  αίσθηµα  της  πλήξης.  Έτσι  οι  

µαθητές  θα  επαγρυπνούν  γνωρίζοντας  ότι  θα  ερωτηθούν  για  την  ύλη  

που  κατέχουν.  Οι  επαναλήψεις  είναι  λειτουργικότερες  όταν  γίνονται  υπό  

τη  µορφή  σύντοµων  ερωταποκρίσεων. 



1.4.4. Ο  καταµερισµός  µιας  διδακτικής  ώρας  σε  τµήµατα �π.χ.  µιας  

σαραντάλεπτης  ώρας  σε  διαστήµατα  εικοσιπέντε,  δέκα  και  πέντε  

λεπτών,  µε  µια  επανάληψη  της  ύλης  των  πέντε  λεπτών  κατά  τη  

διάρκεια  µιας  διδακτικής  µέρας  στο  σχολείο,  είναι  αποτελεσµατικότερη  

από  τις  πλήρεις  διδακτικές   ώρες  (Rosenshine,  1986  ),  κι  αυτό οφείλεται  

στο  ότι  πρακτικά  για  ένα  λεπτό  συγκέντρωσης  µόνο  τα  είκοσι  

δευτερόλεπτα  είναι  παραγωγικά. 

1.4.5. Η  ευθύνη  της  µάθησης  της  ανάγνωσης  πρέπει  να  δίνεται  στο  

µαθητή,  ο  οποίος  είναι  συνυπεύθυνος  κατά  τη  διδασκαλία  (  Pearson  και  

Fielding,  1991  ).  Αυτό,  συνήθως,  επιτυγχάνεται  δια  της  ενίσχυσης  των  

αυτόνοµων  προσπαθειών  του  παιδιού  να  διαβάσει  από  µόνο  του,  µέσω  

κατάλληλων  παρατηρήσεων,  ερωτήσεων,  σηµειώσεων,  οι  οποίες  

σταδιακά  σταµατούν  καθώς  ο  µαθητής  ωριµάζει  αναγνωστικά  και  γίνεται  

ανεξάρτητος.  Μέσω  της  µεθόδου  αυτής,  ο  δάσκαλος  δρα  ως  γυµναστής  

του  µυαλού,  που  βοηθά  τους  µαθητές  να  αντιµετωπίζουν  µόνοι  τους  τις  

δυσκολίες  και  να  λύνουν  τα  προβλήµατα,  που  ανακύπτουν . 

1.4.6. Οι  µαθητές  µαθαίνουν  ευκολότερα  να  διαβάζουν,  όταν  είναι  ικανοί  

να  µεταφέρουν  την  υπάρχουσα  γνώση  και  εµπειρία  σε  νέα  περιεχόµενα.  

Αυτό,  επιτυγχάνεται  µε  την  κατάλληλη  γνωσιακή  και  εννοιολογική  

προετοιµασία  των  παιδιών  για  τη  φύση  και  το  είδος  της  νέας  ύλης,  

που  θα  διδαχθούν,  µε  κατάλληλες  ερωτήσεις  σύνδεσης  των  ήδη  

κατακτηθέντων  γνώσεων  και  πληροφοριών  µε  το  νέο  υλικό  και  τέλος  µε  

τη  διδασκαλία  της  νέας  ύλης. 

1.4.7. Η  ποιοτική  διδασκαλία  της  ανάγνωσης  πρέπει  να  περιλαµβάνει  

ξεκάθαρους  στόχους,  ευκρινείς  οδηγίες,  ενίσχυση,  ανεξάρτητες  εργασίες,  

ελεύθερο  διάβασµα,  επαναλήψεις  σε  εβδοµαδιαία  και  µηνιαία  βάση  και  

παραδείγµατα  (  Rosenshine  και  Stevens,  1984  ).  Επιπλέον,  είναι  

ουσιαστικό  να  µην  αποφεύγουν  οι  δάσκαλοι  τα  δύσκολα  προβλήµατα,  

που  παρουσιάζονται  ή  την  επεξήγηση  περίπλοκων  εννοιών  και  σχέσεων,  

αλλά  οφείλουν  να  οδηγούν  τη  σκέψη  των  µαθητών  κλιµακωτά  σε  

ολοένα  και  πιο  σύνθετες  καταστάσεις . 

 1.4.8. Η  χρήση  συνεργατικών,  οµαδικών  µεθόδων  διδασκαλίας  και  η  

καλλιέργεια  κλίµατος  άµιλλας  διευκολύνει  την  αναγνωστική  ικανότητα  των  

µαθητών,  αν  και  υπάρχουν  πολλές  έρευνες  που  υποστηρίζουν  ότι  οι  



ατοµικές  δραστηριότητες  είναι  αποτελεσµατικότερες  (  Gentile  και  

McMillan,  1987  ). 

 

 

1.5. ΠΑΡΑ∆ΟΞΑ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΕΣ  ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ  ΤΟΥ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ  

ΤΗΣ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ. 

 

 Αν  και  όλες  οι  έρευνες  ασχολούνται  µε  το  να  διακριβώνουν  

ποιές  µέθοδοι  διδασκαλίας  είναι  λειτουργικές  και  αποτελεσµατικές,  καµµιά  

δεν  προσπάθησε  να  εξετάσει  γιατί  αυτές  είναι  κατάλληλες  για  µερικούς  

µαθητές  και  για  άλλους  όχι.  Για  το  λόγο  αυτό  συστηµατικά  αγνοήθηκε  η  

συναισθηµατική  διάσταση  της  ανάγνωσης  και  τα  κίνητρα  των  µαθητών  

γι� αυτήν.  Αντιθέτως,  η  έρευνα  από  πολύ  νωρίς  βρέθηκε  αντιµέτωπη  µε  

πολλά  παράδοξα  και  µε  αντιφατικές  ερµηνείες  του  φαινοµένου  της  

ανάγνωσης.  

     
1.5.1. Πρώιµη γνώση των ονοµάτων των γραµµάτων συνεπάγεται µετέπειτα 

καλή αναγνωστική επίδοση.  Εν τούτοις η διδασκαλία αυτής της 

δεξιότητας δεν βοηθά  στην  ανάγνωση.  Ο  Carel  ( 1958 ),  

διαπίστωσε  ότι  η  συνάφεια  της  διδασκαλίας  των  γραµµάτων  µε  

την  αναγνωστική  ικανότητα  στο  τέλος  της  πρώτης  δηµοτικού,  δεν  

ήταν  στατιστικώς  σηµαντική. 

1.5.2. Σε  µερικές περιπτώσεις άτοµα µε αναγνωστικές δυσκολίες είναι 

ικανότερα στον οπτικό διαχωρισµό συµβόλων απ� ό,τι οι κανονικοί 

αναγνώστες ( Serafica  και  Siegel, 1970). Οι ερευνητές αυτοί 

ανακάλυψαν ότι, αν η αρχική φάση της αναγνωστικής µάθησης  απαιτεί 

διαχωρισµό των γραφικών συµβόλων, άτοµα µε αναγνωστικές 

δυσκολίες έχουν καλύτερες επιδόσεις από κανονικούς αναγνώστες. 

Παρόµοια ήταν τα αποτελέσµατα της έρευνας της Γερµανίδας Scheerer 

Neumann (1972 ) : Χρησιµοποίησε δυο οµάδες παιδιών τρίτης 

∆ηµοτικού (16 κανονικοί αναγνώστες, 16 δυσλεξικοί ). Το υλικό ήταν 

δυο σειρές από λέξεις 8 γραµµάτων. Η πρώτη σειρά είχε τυχαίες 

ακολουθίες γραµµάτων και η δεύτερη συλλαβικά αποδεκτές λέξεις 

χωρίς σηµασία. Οι  λέξεις προβάλλονταν στο ταχιστοσκόπιο (170 msec 



για τους καλούς αναγνώστες  και 250 msec για τους δυσλεξικούς). Τα 

παιδιά έπρεπε να καταγράψουν ό,τι είδαν. Στην καταγραφή των 

τυχαίων ακολουθιών οι δύο οµάδες ήταν ισοδύναµες, ενώ, αντίθετα, 

στις ψευδολέξεις, όπου υπάρχει η δυνατότητα για φωνητικό-συλλαβικό 

διαχωρισµό, οι κανονικοί αναγνώστες ήταν καλύτεροι. Επιπλέον τους 

ζητήθηκε να καταγράψουν λέξεις χωρισµένες σε συλλαβές και τυχαίες 

ακολουθίες κατατµηµένες τυχαία. Οι δυσλεξικοί µαθητές είχαν τις 

λιγότερες απώλειες. (κατά την άποψή µας το πείραµα ενείχε µεγάλο 

ποσοστό αποµνηµόνευσης το οποίο ίσως να επηρέασε τα τελικά 

αποτελέσµατα). Ένα άλλο πείραµα  θα µπορούσε να σχεδιαστεί ως 

εξής: Τρείς οµάδες αναγνωστών, στην α� θα παρουσιάζονταν λέξεις 

χωρισµένες συλλαβικά, στη β� λέξεις χωρισµένες µορφηµατικά και στη 

γ� τυχαίες ακολουθίες γραµµάτων. (ως γνωστόν τα µορφήµατα είναι 

ελάχιστοι φορείς σηµασίας. Έτσι θα είχαµε π.χ. Παιδιατρική- παι- δια- 

τρι- κή = συλλαβικός χωρισµός, Παιδιατρική- παιδ- ιατρ- ικ- ή = 

µορφηµατικός χωρισµός ). Στις  ψευδολέξεις, ο µορφηµατικός 

χωρισµός διευκολύνει την ανάγνωση. Γενικότερα, έχει διαπιστωθεί  ότι 

η κατάτµηση  και η ανάγνωση είναι ευχερέστερη σε τµήµατα µικρότερα 

από τη λέξη και µεγαλύτερα από φώνηµα. 

1.5.3.  Η  ταυτόχρονη µάθηση  δύο γλωσσών  (διαλέκτων ή αλφαβήτων) είναι 

ευκολότερη από την µάθηση µιας µόνο. Ο Οsterberg (1961) ανακάλυψε 

ότι οι επιδόσεις παιδιών που διδάχτηκαν πρώτα να διαβάζουν µια τοπική 

σουηδική διάλεκτο κι έπειτα την επίσηµη γλώσσα είναι καλύτερες απ� 

αυτούς που διδάχτηκαν ένα µόνο γλωσσικό σύστηµα. 

Πολλοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι οι έρευνες πρέπει να στραφούν 

κυρίως στις εσωτερικές διεργασίες που ενεργοποιούνται κατά την ανάγνωση 

παρά στη µελέτη εξωτερικών παραγόντων (οπτική- σηµασιολογική- 

φωνολογική συνείδηση). Ο Ρώσος Εlkonin (1973) έγραψε : � η αντίληψη και 

διαχωρισµός των συµβόλων  είναι µόνο η εξωτερική πλευρά της αναγνωστικής 

λειτουργίας, πίσω από την οποία κρύβεται µια ολόκληρη σειρά εσωτερικών 

διεργασιών.�� Σύµφωνα εξάλλου µε τη θεωρία του Ρiaget : « Η φυσιολογική 

διαδικασία για το παιδί είναι πρώτα να σχηµατίσει µια έννοια ή κατηγορία, και 

κατόπιν να της δώσει ένα όνοµα». Εποµένως, η υψηλή συσχέτιση που 

υπάρχει ανάµεσα στη γνώση των ονοµάτων των γραµµάτων ή στη γνώση 



διάκρισης του αρχικού φωνήµατος µιας λέξης (παράγοντες προγνωστικοί 

καλής αναγνωστικής δεξιότητας ) οφείλεται κυρίως στο ότι τα παιδιά έχουν 

ήδη αναπτύξει τη γνωστική αυτή κατηγορία (φώνηµα-ήχος-γράµµα) και 

µπορούν µε ευκολία να της δώσουν ένα όνοµα. Αντίθετα, ένα παιδί που δεν 

έχει σχηµατίσει την έννοια της αντιστοιχίας ονόµατος-γράµµατος (γιατί  

βιολογικά  δεν έχει ωριµάσει) δεν µπορεί να τη  διδαχτεί. Εποµένως, 

σύµφωνα µε την άποψη αυτή, είναι µάταιο να παρεµβαίνουµε στα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά της γλώσσας (οπτικά-σηµασιολογικά-φωνητικά), για βελτίωση 

των επιδόσεων στην ανάγνωση, αλλά είναι όλα ζήτηµα εσωτερικής 

ωρίµανσης. Μια κριτική όλης αυτής της θεωρίας είναι ότι πολύπλοκες 

εγκεφαλικές λειτουργίες µπορούν να µελετηθούν  µόνο από τις εκδηλώσεις 

τους, γιατί µέχρι στιγµής δεν έχει εφευρεθεί κανένας άλλος τρόπος 

προσέγγισής τους. 

Η πράξη της ανάγνωσης αποτελείται από δύο µέρη : τη διαδικασία και το 

αποτέλεσµα. Η διαδικασία αναφέρεται στις λειτουργίες κάτω από τις οποίες 

γίνεται αντιληπτό το νόηµα των λέξεων, ενώ το αποτέλεσµα ή προϊόν 

αναφέρεται στη βαθύτερη κατανόηση της πληροφορίας όπως αυτή κατακτάται 

µέσα από την ανάγνωση. 

Η ανάγνωση δεν µπορεί να παρατηρηθεί άµεσα και γι� αυτό είναι 

δύσκολο να διαγνωστούν και να διορθωθούν τα προβλήµατα που ενδέχεται 

να προκύψουν. Έχει  παρατηρηθεί  ότι η αναγνωστική διαδικασία δεν 

εξελίσσεται µε τον ίδιο τρόπο για όλους τους ανθρώπους. 

Ο Chomsky (1957,1965,1968) υποστήριξε ότι τα παιδιά γεννιούνται µε 

την ενδιάθετη ικανότητα να δηµιουργούν και να κατανοούν πάσης φύσεως 

προτάσεις ακόµα και αν δεν τις έχουν ακούσει ποτέ. Υποστήριξε επίσης την 

ύπαρξη ενός έµφυτου «µηχανισµού απόκτησης της γλώσσας» (�Language 

Acquisition Device-LAD). 

Το 1957 ο Chomsky εισήγαγε τη θεωρία της «µετασχηµατιστικής 

γραµµατικής» (�Transformational Grammar�). Πολύ σηµαντικοί στη θεωρία της 

« µετασχηµατιστικής γραµµατικής» είναι ένα σύνολο από κανόνες που 

ονοµάζονται «κανόνες δοµής της φράσης» (�Phrase structure rules�) και 

καθορίζουν ποιες εκφράσεις είναι αποδεκτές στο λόγο και ποιες όχι. 

Παρόλο που οι κανόνες δοµής της φράσης καθορίζουν κάποιους 

σηµαντικούς τοµείς της γλώσσας, ο Chomsky αναγνώρισε ότι δεν τους 



καθορίζουν όλους. Κάποιες προτάσεις (όπως «ένα αγόρι βοήθησε το 

κορίτσι») µοιράζονται το ίδιο νόηµα µε άλλες προτάσεις (όπως «το κορίτσι 

βοηθήθηκε από ένα αγόρι») αλλά έχουν διαφορετικές δοµές σύνταξης. 

Επίσης δυο προτάσεις µπορεί να έχουν την ίδια συντακτική δοµή αλλά 

διαφορετικό νόηµα. 

Παραδείγµατα όπως  αυτό οδήγησαν τον Chomsky στο να διαχωρίσει τη 

δοµή της πρότασης σε «βαθιά» και σε «επιφανειακή» . Η «επιφανειακή» δοµή 

µιας πρότασης είναι η γραµµατική της δοµή, δηλαδή οι λέξεις από τις οποίες 

αυτή αποτελείται. Η «βαθιά» δοµή µιας πρότασης αντιστοιχεί κατά κύριο λόγο 

στο νόηµά της. Ο Chomsky υποστήριξε ότι, όταν ακούµε µια πρόταση, δεν 

δίνουµε βάρος στην επιφανειακή της δοµή, αλλά, αντίθετα, τη µετατρέπουµε 

στη βαθιά της δοµή. Ο Chomsky ονόµασε αυτή τη διαδικασία µετατροπής 

µιας πρότασης στις λέξεις που την αποτελούν (και αντίστροφα) 

«µετασχηµατιστική γραµµατική». Σύµφωνα µε τον Chomsky αυτή η γνώση 

είναι ένας έµφυτος µηχανισµός, ο οποίος µας επιτρέπει να παράγουµε έναν 

απεριόριστο αριθµό προτάσεων. Επίσης η ικανότητα µας να 

αντιλαµβανόµαστε τα ποικίλα νοήµατα µιας µόνο πρότασης και το κοινό 

νόηµα δυο διαφορετικών στην επιφανειακή τους δοµή προτάσεων είναι ένα 

ακόµη αποτέλεσµα του «µηχανισµού απόκτησης της γλώσσας» (�Language 

Acquisition Device�). 

 

 

1.6. ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Η  αναγνωστική διαδικασία περνά µέσα από διάφορα στάδια εξέλιξης τα 

οποία είναι συνυφασµένα µε την ηλικία του ατόµου: 

 

Στάδιο 1ο: Παιδική ηλικία (από εµβρυική περίοδο έως 3 έτη)        

Πριν ακόµα ένα παιδί γεννηθεί, το µεγαλύτερο ποσοστό από αυτά που 

θα βρει εύκολα ή δύσκολα να κάνει και να µάθει καθορίζεται από τον γενετικό 

του κώδικα και την ποιότητα της περιόδου της κύησης. Για παράδειγµα 

υπάρχουν ξεχωριστές περιοχές στον εγκέφαλο που είναι υπεύθυνες για την 

γλωσσική ικανότητα του ανθρώπου. Ξέχωρα απ� αυτούς τους γενετικούς 

µηχανισµούς, το ίδιο το περιβάλλον, µέσα στο οποίο το παιδί µεγαλώνει, 



µπορεί να διαµορφώσει και να καθορίσει το βαθµό της γλωσσικής του 

ανάπτυξης στρέφοντας, για παράδειγµα, την προσοχή του σε βιβλία-λέξεις-

γράµµατα. Ακόµα, µέσω  της µίµησης των ενηλίκων και τη θετική ενίσχυση 

που τα παιδιά λαµβάνουν από αυτούς για δραστηριότητες αναφορικά  µε  την 

ανάγνωση, αυτή εγκαθιδρύεται σαν ένα µέρος των νοητικών τους 

λειτουργιών, το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται. 

 

Στάδιο 2ο: Ηλικία  από  4 έως 8 έτη 

Σ� αυτό το στάδιο, τα περισσότερα παιδιά έχουν κατανοήσει ότι όσα 

γράφονται έχουν νόηµα. Μαθαίνουν επίσης µονάδες του λόγου (π.χ 

φωνήµατα) και πώς να µετατρέπουν τα γράµµατα σε ήχους και τους ήχους σε 

λέξεις. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου το λεξιλόγιο των παιδιών 

αυξάνεται ποιοτικά και ποσοτικά. Η σκέψη των παιδιών αυτής της ηλικίας είναι 

κατά το µεγαλύτερο ποσοστό εγωκεντρική και συγκεντρωµένη γύρω από τον 

εαυτό τους και το οικογενειακό περιβάλλον. 

 

Στάδιο 3ο: Ηλικία  από 9  έως 12  έτη 

Τα περισσότερα παιδιά έχουν ήδη κατανοήσει τις βασικές γλωσσικές 

δοµές. Η ανάπτυξη της αναγνωστικής τους ικανότητας συµβαδίζει µε την 

περαιτέρω ανάπτυξη του γνωστικού τους πεδίου. Η σκέψη των παιδιών αυτής 

της ηλικίας κινείται στα πλαίσια της εκτεταµένης κατηγοριοποίησης,  των 

γενικεύσεων, της αφηρηµένης σκέψης. Επίσης, η λογική τους σ΄ αυτό το 

στάδιο κινείται γύρω από τη συνειδητοποίηση του πραγµατικού κόσµου που 

τα περιβάλλει. Αυτή η περίοδος, τέλος, σηµατοδοτείται από την αρχή της 

«µεταγνώσης» (�metacognition�) και της αντίληψης της ιδίας σκέψης. 

 

Στάδιο 4ο: Ηλικία  από 13  έως 16 έτη 

Οι αναγνωστικές ικανότητες των παιδιών σε αυτό το στάδιο είναι 

ανάλογες των απαιτήσεων της σχολικής ύλης, παρόλο που η καθοδήγηση και 

η βοήθεια από τους ενήλικες είναι συχνά απαραίτητες. Επίσης η σκέψη 

οξύνεται καθώς ο έφηβος προσπαθεί να κατανοήσει το ρόλο του στο 

κοινωνικό σύνολο. 

 

Στάδιο 5ο: Ηλικία  από 17  έως  25  έτη 



Η κατανόηση, το λεξιλόγιο και η µελέτη γενικότερα των ατόµων σ� αυτό 

το στάδιο εξελίσσονται  και συσχετίζονται άµεσα µε τον επαγγελµατικό 

προσανατολισµό και τις κοινωνικές-εκπαιδευτικές ευκαιρίες, που 

παρουσιάζονται. Η σκέψη είναι γενικά αποτελεσµατική και απορροφά 

πληροφορίες πολλαπλών διαστάσεων. 

 

Στάδιο 6ο: Ηλικία  από  26  έτη  και  άνω 

Η αναγνωστική ικανότητα των ατόµων έχει γίνει πλέον συνειδητή και 

εφαρµόζεται µηχανικά σ�ένα µεγάλο φάσµα των ανθρωπίνων 

δραστηριοτήτων. 

 

 

1.7. Η  ΠΡΩΙΜΗ  ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ  ΤΗΣ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

 

Εδώ και τριάντα χρόνια περίπου επικρατεί η άποψη ότι η καλύτερη 

ηλικία για να ξεκινήσει η διδασκαλία της ανάγνωσης, είναι η ηλικία των 06.06  

ετών. Το συµπέρασµα αυτό βασίστηκε στα αποτελέσµατα της διάσηµης 

έρευνας των Mabel Vogel Morphett & Carleton Washburne (1931), η οποία 

χρησιµοποίησε ως δείγµα την ανωτέρα µεσαία τάξη της πόλης Winnetka του 

Illinois. Μετά από ένα συγκεκριµένο  χρονικό διάστηµα οι παρατηρήσεις  

έδειξαν ότι 1% περίπου των παιδιών ξεκινούσαν το σχολείο ήδη ξέροντας να 

διαβάζουν. Αυτού του είδους οι αναφορές οδήγησαν στην διεξαγωγή 

ερευνών, που µελετούσαν αυτή την «πρώιµη αναγνωστική ικανότητα» των 

παιδιών (π.χ Durkin, 1966) και έθεσαν τις βάσεις για τις τωρινές έρευνες και 

απόψεις, που συνοψίζονται κάτω από τον όρο «αναδυόµενος  γραµµατισµός» 

(�emergent literacy�). Επειδή οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες 

επικέντρωναν το ενδιαφέρον τους στα γεγονότα, που συνέβαιναν κάτω από 

την οικογενειακή στέγη, καταλαβαίνουµε ότι τα περισσότερα από όσα 

γνωρίζουµε για την «αναδυόµενος  γραµµατισµός» είναι αποτέλεσµα 

παρατήρησης του πώς λειτουργούν τα παιδιά στο σπίτι, όπου συνήθως  

µαθαίνουν να διαβάζουν χωρίς εµφανή και άµεση διδασκαλία (Strickland & 

Morrow, 1988). 

Η  Elizabeth Sulzby (1991 ),  θεωρεί ότι ο όρος «αναδυόµενος  

γραµµατισµός» αναφέρεται σε ότι σχετικό µε την ανάγνωση και την γραφή 



µαθαίνουν τα παιδιά πριν ξεκινήσουν το σχολείο . Παρόλα αυτά, η Sulzby 

(1989) σηµειώνει ότι ο όρος αυτός θα ήταν περιεκτικότερος εάν 

συµπεριλάµβανε όχι µόνο τις πρώιµες αναγνωστικές και γραφικές 

συµπεριφορές των παιδιών, αλλά ταυτόχρονα και τις αρχικές µορφωτικές 

καθοδηγήσεις, που αυτά λαµβάνουν. Εποµένως  γίνεται  κατανοητό  ότι ο 

όρος «αναδυόµενος  γραµµατισµός» αναφέρεται στις προσπάθειες που 

καταβάλλονται,  ώστε να διδαχτεί η ανάγνωση στα παιδιά σε νεαρή ηλικία.. 

Εφόσον λοιπόν ο όρος «αναδυόµενος  γραµµατισµός» καταλαµβάνει την 

περίοδο από τη γέννηση έως την στιγµή που τα παιδιά επίσηµα πλέον 

ξεκινούν την διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής, τότε αναγκαστικά 

συσχετίζεται και µε την επιρροή που ασκούν οι γονείς, η κοινωνία, και τα 

προσχολικά προγράµµατα πάνω στην ανάγνωση και τη γραφή. 

 

Tο ερώτηµα εάν ή όχι τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται ταυτόχρονα την 

ανάγνωση και τη γραφή σε µικρή ηλικία, αρχίζει πλέον να αποκτά 

προτεραιότητα. Είναι όµως ένα ερώτηµα που απαιτεί συνάµα και πολύ 

σκεπτικισµό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αποδείξεις που δίνουν 

προτεραιότητα στην κοινωνικοποίηση και στην ψυχαγωγία του παιδιού κατά 

τη διάρκεια της προσχολικής ακόµα και της σχολικής  περιόδου (Α-Β Τάξεις 

∆ηµοτικού) . 

 Όταν γίνεται λόγος για την διδασκαλία της ανάγνωσης σε µικρή ηλικία, η 

ερωτήση που συχνά ανακύπτει είναι γιατί κάποιος να ασχοληθεί µε  ένα  

τέτοιο  ζήτηµα,  δεδοµένου  ότι  πολλοί  θεωρούν  ότι  µπορεί  να  είναι 

επιζήµιο για το παιδί.  Είναι όµως ένα πολύ διφορούµενο θέµα να πούµε ότι 

είναι ή δεν είναι σωστό να επιχειρείται η πρώιµη διδασκαλία της ανάγνωσης. 

Το κατά πόσον είναι ορθό  να διδάσκεται η ανάγνωση νωρίς εξαρτάται κυρίως 

από το τι γίνεται, γιατί γίνεται, και πώς γίνεται και όχι από το εάν πρέπει να 

γίνεται. 

Το συµπέρασµα  που  προκύπτει  από  τις  έρευνες  ( Lapp  και  Flood,  

1992 ), είναι ότι όλα πρέπει να γίνουν µε µεγάλη υπευθυνότητα και προσοχή. 

Είναι σωστό να διδάσκουµε σε ένα παιδί  όσα  το  ενδιαφέρουν  να  µάθει, 

αλλά δεν πρέπει µε τίποτα να παρασυρθούµε και να προσπαθήσουµε 

συστηµατικά να διδάξουµε στο παιδί την ανάγνωση, προκειµένου να το 

κάνουµε να αποκτήσει µια κοινωνική υπεροψία. Ο καλύτερος λόγος για να 



ξεκινήσουµε από νωρίς τη διδασκαλία της ανάγνωσης, είναι η  πίστη ότι 

όντως το παιδί θα επωφεληθεί από αυτό. Μία περίπτωση όπου η πρώιµη 

διδασκαλία της ανάγνωσης είναι συνήθως δικαιολογηµένη αφορά τα παιδιά 

των κατώτερων κοινωνικο-οικονοµικών στρωµάτων. Οι προσπάθειες να τα 

διδάξουµε ανάγνωση σε νεαρή ηλικία περισσότερο θα τα βοηθήσει παρά θα 

τους δηµιουργήσει πρόβληµα. 

 

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ  ΥΠΕΡ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑ  ΤΗΣ  ΠΡΩΙΜΗΣ  ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ  ΤΗΣ  

ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ. 

 
Κριτική Αντίλογος 

1. Η πρώιµη διδασκαλία της 

ανάγνωσης µπορεί να βλάψει την 

όραση του παιδιού. 

    ∆εν υπάρχουν αποδείξεις που να 

το αποδεικνύουν αυτό. Τα παιδιά 

είναι ικανά να ζωγραφίζουν και να 

γράφουν ακόµα και από την ηλικία 

των 4 ή 5 ετών, και δεν υπάρχουν 

αποδείξεις οπτικής κούρασης.  

2.  Οι γονείς αισθάνονται συνήθως 

υποχρεωµένοι να βοηθήσουν τα 

παιδιά τους, αλλά δεν είναι 

ειδικευµένοι γι� αυτό, ενώ συνάµα 

εµπλέκονται συναισθηµατικά. Μπορεί 

επίσης να πιέσουν τα παιδιά πέρα 

από τις ικανότητές τους και να τα 

κάνουν  να φοβηθούν την ανάγνωση. 

    Αυτό είνα δυνατόν να συµβεί, αλλά 

οι γονείς µπορεί ακόµα να κάνουν 

πράγµατα που να είναι ευχάριστα, 

εποικοδοµητικά κ.α. 

3.  Τα παιδιά που διδάσκονται και 

µαθαίνουν την ανάγνωση από νωρίς 

θα βαριούνται στο σχολείο.  

    Η πλήξη θα επακολουθήσει εάν και 

εφόσον τα παιδιά αναγκαστούν να 

διδαχτούν την ανάγνωση από την 

αρχή ξανά. Μπορούν να 

προχωρήσουν ή να µάθουν 

βοηθώντας τα άλλα παιδιά στην τάξη.

4.  Η παιδική ηλικία είναι για παιχνίδι 

και όχι για συστηµατική διδασκαλία. 

    Η ανάγνωση µπορεί να γίνει 

διασκέδαση, ενώ η θέληση και η 



διάθεση του παιδιού µπορούν να 

καθορίσουν το πότε και το πόσο. 

5.   Γιατί να βιαστούµε; Ένα παιδί 4 ή 

5 ετών δεν αισθάνεται την ανάγκη να 

λάβει διδακτικές πληροφορίες : ο 

κόσµος γύρω του είναι γεµάτος 

απορίες, ερωτήσεις, και απολαύσεις. 

    Αυτό είναι αλήθεια, αλλά η 

ανάγνωση, ακόµα και σε αυτή την 

τρυφερή ηλικία, µπορεί να προσθέσει 

στις απορίες και στην απόλαυση, 

µπορεί να γίνει πηγή εύρεσης 

απαντήσεων για αρκετές ερωτήσεις. 

Ακόµα και τα παιδιά 4 ή 5 ετών 

µπορεί να έχουν τις ίδιες 

πληροφοριακές ανάγκες µε 

µεγαλύτερα παιδιά: όπως π.χ «Τι 

παίζει η τηλεόραση τώρα;» ή « Σε τι 

αναφέρεται αυτό το κόµικς;» κ.α. 

6.  Η επιτυχηµένη διδασκαλία της 

ανάγνωσης στην προσχολική ηλικία, 

κυρίως όταν αυτή γίνεται από γονείς 

που δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο, 

µπορεί να οδηγήσει τα παιδιά σε 

µεγάλες απογοητεύσεις εάν τους 

καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι αυτά 

υπερέχουν έναντι των άλλων παιδιών 

που έρχονται στο σχολείο µη 

ξέροντας να διαβάζουν. 

     Ο αντίλογος σ� αυτό το επιχείρηµα 

δεν είναι καθόλου εύκολος. Ακόµα και 

τα παιδιά που ενθουσιάζονται µε την 

ανάγνωση, ενώ κατά τα άλλα είναι 

µέσης ή κατώτερης ικανότητας, θα 

έπεφταν από τα ψηλά στα χαµηλά αν 

έβλεπαν τα άλλα παιδιά να µαθαίνουν 

να διαβάζουν και σιγά σιγά να τα 

ξεπερνούν. Η αντιµετώπιση αυτού 

του προβλήµατος και όχι η άρνησή 

του µπορεί να οδηγήσει στην επίλυσή 

του. 

                          

 

 

Σύµφωνα µε τον Chomsky  (1965 ), τα παιδιά είναι γενετικά  

προδιατεθειµένα να µάθουν την γλώσσα και η ανάγνωση και η γραφή  

είναι φυσιολογικές προεκτάσεις της απόκτησης της γλώσσας. 

   



Η απόκτηση της γλώσσας από τα παιδιά και το ενδιαφέρον τους να  

την επεκτείνουν έτσι ώστε να συµπεριλάβει την ανάγνωση και τη γραφή 

καθορίζεται κυρίως από τη φύση της σχέσης τους µε το περιβάλλον τους. Η 

ιδέα αυτή εισήχθη από το Jean Piaget, ο οποίος έδειξε ότι συγκεκριµένες 

έµφυτες ικανότητες µπορούν να εξελίξουν ουσιαστικά την «κατασκευή» τους 

µέσα σε ένα περιβάλλον, το οποίο περισσότερο τις παροτρύνει παρά τις 

εµποδίζει. Προκειµένου να παροτρύνουν την εξέλιξη της γλώσσας και της 

µόρφωσης γενικότερα, οι ενήλικοι θα πρέπει να παρέχουν στα παιδιά ένα 

περιβάλλον πλούσιο σε γραπτά κείµενα και να συσχετίζονται µε αυτά µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να επικεντρώνουν την προσοχή τους σε κείµενα και σε 

print artifacts (Robinson & Dixon, 1991). Από εδώ και πέρα οι κινήσεις των 

ενηλίκων και των παιδιών σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα προωθούν εσκεµµένα 

και συµπτωµατικά  την εξέλιξη της µόρφωσης, όπως δηλαδή συµβαίνει και µε 

τη γλώσσα. Για παράδειγµα, όταν ο γονιός κοιτάζει το «βάζο» που είναι 

πεσµένο στο πάτωµα και λεει στο παιδί: «Το βάζο έπεσε κάτω», τότε ο γονιός 

συµπτωµατικά διδάσκει τη γλώσσα. Όταν πάλι δείχνει στο παιδί το µπουκάλι 

να πέφτει και λεει: «Πέφτει κάτω»- η οποία έκφραση συνοδεύεται συνήθως 

από τη φράση «Όχι» προκειµένου να δείξει στο παιδί ότι δεν πρέπει να το 

κάνει αυτό εσκεµµένα, τότε ο γονιός ηθεληµένα διδάσκει τη γλώσσα και την 

κατάλληλη συµπεριφορά. Σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε γραπτά κείµενα η 

διαδικασία αυτή επεκτείνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να συµπεριλαµβάνει τα 

σηµεία της ανάγνωσης, γραπτές σηµειώσεις και γράµµατα. Κατ� αυτό τον 

τρόπο, ο γονιός µπορεί να πει: «Αυτό µπορεί να γίνει», και έτσι είναι το σωστό 

να γίνει. 

 Οι προσπάθειες µας να καταλάβουµε και να καθοδηγήσουµε τον  

αναδυόµενο  γραµµατισµό πρέπει να λαµβάνουν υπόψη και  άλλους τοµείς 

της παιδικής εξέλιξης. Οι  δραστηριότητες  στις  οποίες τα παιδιά ζητούνται να 

συµµετάσχουν πρέπει να συµβαδίζουν µε την εξέλιξή τους. Για παράδειγµα, 

οι έρευνες έχουν δείξει ότι στα µικρά παιδιά αρέσει η ποίηση που έχει ρυθµό, 

ρίµα, χιούµορ, ξεκάθαρο νόηµα, και οικείες αφηγηµατικές δοµές ενώ 

παράλληλα απεχθάνονται τα ποιήµατα που περιέχουν υπερβολικές ρητορικές 

δοµές ή µεταφορική γλώσσα (Kutiper & Wilson, 1993). Με άλλα λόγια, τα 

παιδιά προτιµούν περισσότερο τα ποιήµατα που έχουν σχέση µε την ηλικία 

τους και όχι εκείνα που σχετίζονται µε τον κόσµο των ενηλίκων. 



Ο αναδυόµενος  γραµµατισµός είναι µία περίοδος πρώιµης µάθησης, η  

οποία, εάν εξελιχθεί σωστά, µπορεί να ενδυναµώσει τη διδασκαλία και τη 

µάθηση κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου. Σ� αυτό το διαπλαστικό 

στάδιο, το παιδί δηµιουργεί προσωπικές κατηγορίες πληροφοριών, οι οποίες 

ονοµάζονται �σχήµατα � και αποτελούν τη βάση της µεταγενέστερης µάθησης. 

 

 Παρατηρώντας εκτενέστερα τον όρο  αναδυόµενο  γραµµατισµό, βλέπουµε 

ότι οι δάσκαλοι στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού την κατανοούν βαθύτερα 

από την εµπειρία τους µε τα µικρά παιδιά, ενώ οι άλλοι δάσκαλοι και 

καθηγητές, ακόµα και εκείνοι που έχουν µεγαλώσει δικά τους παιδιά, πρέπει 

να είναι πολύ προσεκτικοί. 

 

1.8.  Η Θεωρία των Σχηµάτων   

 

Ο όρος ¨σχήµα¨ (Flavell, 1981) αναφέρεται στο πλαίσιο των 

πληροφοριών που ο καθένας από εµάς κατέχει για κάποιο θέµα. Μεταφορικά 

µπορεί να οριστεί ως ένα είδος «πλέγµατος», στο οποίο κάθε νήµα 

αντιπροσωπεύει µια πληροφορία, που αποτελεί µέρος του συνόλου των 

πληροφοριών. Όσο περισσότερες πληροφορίες έχει ένα άτοµο για ένα θέµα, 

τόσο καλύτερο και πληρέστερο θα είναι το «πλέγµα». Το είδος του πλέγµατος 

καθορίζει τη δυνατότητά του να δέχεται νέες πληροφορίες σχετικές µε το 

εκάστοτε θέµα . Με άλλα λόγια η θεωρία των σχήµατων αναφέρει  ότι η 

µάθηση θα επέλθει πιο εύκολα, όταν αυτός που προσπαθεί να µάθει, κατέχει 

τουλάχιστον το βασικό πλαίσιο της προγενέστερης γνώσης που είναι σχετική 

µε το θέµα, ενώ η µάθηση γίνεται πιο δύσκολη, όταν δεν υπάρχει επαρκής  

προγενέστερη γνώση.  

Η επανάκληση του κατάλληλου ¨σχήµατος¨ επιτρέπει στον αναγνώστη 

να κάνει αναφορές, οι οποίες διευκολύνουν την κατανόηση. Για παράδειγµα, 

σε µια ιστορία που αφορά το ποδόσφαιρο  όταν αναφέρεται η λέξη «µπάλα», 

ο αναγνώστης έχει την εικόνα µία µπάλας που είναι εντελώς διαφορετική από 

εκείνες του µπάσκετ ή του βόλλεϋ, ακόµα και αν ο συγγραφέας δεν 

περιγράφει λεπτοµερώς την µπάλα του ποδοσφαίρου. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου  του  αναδυόµενου  γραµµατισµού τα 

παιδιά αποκτούν τις βασικές ιδέες για τα βιβλία και τα κείµενα, τις οποίες µια 



µέρα θα εξελίξουν σε πιο περίπλοκα σχήµατα. Για παράδειγµα τα παιδιά 

µαθαίνουν ότι µπορεί να υπάρξει µία σχέση ανάµεσα στις εικόνες και στις 

λέξεις. Στη συνέχεια ξεκινούν να αποκτούν την αίσθηση µιας «ιστορίας» στη 

οποία η σειρά των γεγονότων έχει ξεκάθαρη αρχή, µέση, και τέλος. Μετά 

συσχετίζουν αυτή την αίσθηση µε την από αριστερά προς τα δεξιά εναλλαγή 

των σελίδων στα βιβλία. Αυτά τα πρώτα βήµατα προς την κατεύθυνση της  

δηµιουργίας  των σχηµάτων είναι γνωστά ως πρώιµη µάθηση.  

Το πιο απαιτητικό στάδιο της µάθησης είναι το σηµείο στο οποίο ο 

µαθητής πρέπει να αποκτήσει νέες ιδέες ή διαδικασίες για τις οποίες έχει λίγη 

ή καθόλου προγενέστερη γνώση ή εµπειρία . Ο D.O. Hebb  ονοµάζει αυτό το 

σηµείο ως «πρώιµη µάθηση» (1949).  

Οι  δυσκολίες  της «πρώιµης µάθησης» πρωτοπαρουσιάστηκαν από το 

Γερµανό Selden(1932). O Selden προσπάθησε να ανακαλύψει εάν η πρώιµη 

µάθηση αποτελούσε όντως  ένα διαφορετικό είδος µάθησης, όπως ο ίδιος 

υπέθετε. O Selden είχε την ευκαιρία να εργαστεί µε αρκετούς ενήλικους, που 

ήταν εκ γενετής τυφλοί, αλλά επρόκειτο να αποκτήσουν την όρασή τους µέσα 

από τη διαδικασία  αφαίρεσης του καταρράκτη τους. Παρόλη την οπτική τους 

ανικανότητα, έδειχναν να κατέχουν τις πιο βασικές ιδέες. Οι ενήλικοι αυτοί 

µπορούσαν να διαβάσουν µε τη µέθοδο του Braille, και να αναγνωρίσουν  

κοινά αντικείµενα µε την αφή. Παρόλ� αυτά, όταν αποκαταστάθηκε η όρασή 

τους, χρειάστηκαν πολλές εβδοµάδες εξάσκησης µέχρι  να µπορέσουν οπτικά 

να αναγνωρίσουν τετράγωνα, κύκλους, τρίγωνα, σφαίρες και κύβους, όταν 

αυτά παρουσιάζονταν µε άλλα σχήµατα είτε  δυσδιάστατης είτε τρισδιάστατης 

µορφής. Απρόσµενα, υπήρχαν κάποιοι ασθενείς, που αν και µπορούσαν 

εύκολα να αναγνωρίσουν ένα κύβο ζάχαρης πάνω σε ένα χέρι δεν 

µπορούσαν να κάνουν το ίδιο σε ένα ελαφρώς µεταλλαγµένο πλαίσιο ( 

Denber,1965). Ένας ασθενής, τον οποίο ο Selden αποκαλούσε εξαιρετικά  

έξυπνο δεν µπορούσε να αναγνωρίσει και τα 5 πρόσωπα συγκεκριµένων 

εικόνων για δύο  χρόνια µετά την επανάκτηση της όρασής του. Περαιτέρω 

αποδείξεις για τις δυσκολίες της πρώιµης µάθησης µας παρουσιάστηκαν από 

µία σειρά ερευνών µε χιµπαντζήδες, οι οποίοι µεγάλωσαν στο απόλυτο 

σκοτάδι ( Riesen, 1949,1950). Όταν αυτά τα ζώα εµφανίστηκαν στο φως,  

µερικά από αυτά ήταν ανίκανα, ακόµα και για ολόκληρη την ενήλικη ζωή τους, 

να φέρουν  σε  πέρας ζητήµατα που απαιτούσαν οπτικό διαχωρισµό. 



Το συµπέρασµα είναι ότι η πρώιµη µάθηση είναι πιο πολύπλοκη απο 

όσο νοµίζουµε. Όπως ο Selden υπέθεσε, η πρώιµη µάθηση φαίνεται να 

αποτελεί ένα διαφορετικό είδος από τη µεταγενέστερη µάθηση. Η πρώιµη 

µάθηση είναι το πρώτο αφηρηµένο νοητικό άλµα προς την κατεύθυνση 

δηµιουργίας ενός νέου ¨σχήµατος¨ . Για παράδειγµα, ο πολλαπλασιασµός των 

αριθµών απαιτεί τη δηµιουργία ενός νέου σχήµατος, το οποίο βασίζεται στις 

πληροφορίες που ήδη χρησιµοποιεί το σχήµα για την πρόσθεση και την 

αφαίρεση αριθµών, αλλά απαιτεί µία σηµαντική επαναδιοργάνωση αυτών των 

πληροφοριών. Μερικά παιδιά δεν αποκτούν ένα λειτουργικό σχήµα για τον 

πολλαπλασιασµό αρκετά χρόνια µετά την εκµάθησή του. Γι� αυτά τα παιδιά, η 

περίοδος της πρώιµης µάθησης διαρκεί πολύ περισσότερο και χρειάζεται 

περισσότερη προσοχή και φροντίδα. Εάν αυτά τα παιδιά είχαν ανατραφεί µε 

περισσότερη φροντίδα κατά τη διάρκεια αυτού του εκτεταµένου σταδίου της 

πρώιµης µάθησης, τότε θα υπήρχε µία καλή πιθανότητα να µάθουν όχι µόνο 

τον πολλαπλασιασµό αλλά και να κατακτήσουν το επίπεδο της αφαιρετικής 

σκέψης, καθώς και το πλούσιο σε σχήµατα πλαίσιο που χρειάζεται, για να 

αποκτηθεί γρήγορα η διαίρεση και η περαιτέρω εκµάθηση των µαθηµατικών. 

Ο Gates ( 1980 ), ένας από τους ερευνητές της καινούριας 

αναγνωστικής διδασκαλίας, ανακάλυψε ότι τα παιδιά που είναι ικανά να 

ανιχνεύσουν ακόµα και πολύ λεπτές διαφοροποιήσεις στα αντικείµενα και στις 

εικόνες δεν παρουσιάζουν και  την ίδια ικανότητα στην ανίχνευση των  

διαφοροποιήσεων στα γράµµατα και στις λέξεις. Οι έρευνές του τον οδήγησαν 

να συµπεράνει ότι  η επιτυχία στην ανάγνωση και στο συλλαβισµό εξαρτάται 

περισσότερο από την εξάσκηση  της αντίληψης  σηµαντικών χαρακτηριστικών 

των λέξεων  παρά από την εξάσκηση στα αντικείµενα ή στις εικόνες.  

  ∆εν είναι εύκολο να πούµε µε ακρίβεια ποιο είναι το νόηµα αυτών των 

αποτελεσµάτων, όσον αφορά  την αναγνωστική διαδικασία,  πιθανώς επειδή 

σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα για διαφορετικά παιδιά. Τουλάχιστον όµως, 

προτείνει ότι για να προσπεραστούν οι πρώιµες µαθησιακές δυσκολίες 

απαιτείται πρώιµη έκθεση στο συγκεκριµένο ζήτηµα και όχι σε κάποιο ζήτηµα 

το οποίο είναι παρόµοιο. Όσον αφορά το διάβασµα, θα ήταν προτιµότερο να 

εκθέσουµε τα παιδιά από µικρή ηλικία και µε µεγάλη συχνότητα στην 

ανάγνωση των βιβλίων, παρά σε ζητήµατα που εµπεριέχουν, για παράδειγµα, 

το διαχωρισµό συµβόλων, έχοντας την εντύπωση ότι αυτό θα τα βοηθήσει 



στον µετέπειτα διαχωρισµό των γραµµάτων.  Πολλά  προγράµµατα  

ανάγνωσης  αντικατοπτρίζουν  αυτή  την  ιδέα,  ότι   η  εκµάθησή  της  απαιτεί  

την  κατάκτηση  µιας  σειράς  ικανοτήτων,  οι  οποίες  περιφερειακά  µόνο  

σχετίζονταν  µε  αυτήν.  

 

 

1.9.  ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΡΑΦΗ 

 
Εδώ και αρκετό καιρό είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις 

κατηγορίες παραγόντων, που παίζουν ρόλο στην επιτυχή µάθηση της 

ανάγνωσης και της γραφής: 

��Παράγοντες µάθησης ή νοηµοσύνης 

��Στάση της οικογένειας  απέναντι  στην  ανάγνωση 
��Εµπειρίες και γνώση που αφορούν τη γραφή 
��Ατοµική ωρίµανση  και παιδική ωρίµανση 

 

Όταν οι δυο πρώτοι παράγοντες είναι παρόντες, ο τρίτος τείνει να 

ακολουθεί χωρίς µεγάλη ταχύτητα. Όταν οι δυο πρώτοι είναι λιγότερο θετικοί ο 

τρίτος γίνεται πιο σηµαντικός και χρειάζεται να είναι σαφής. Αυτό είναι 

σηµαντικό να το κατανοήσουµε, διότι προτείνει ότι όσο περιορισµένη και αν 

είναι η προφορική ικανότητα κάποιου ή όσο χαµηλό και αν είναι το µορφωτικό 

επίπεδο της οικογένειάς του, είναι  αναγκαίο να παρέχουµε τις κατάλληλες 

εµπειρίες που θα αυξήσουν τις πιθανότητες του παιδιού να επιτύχει στην 

ανάγνωση και στη γραφή. Για να γίνει αυτό αποτελεσµατικά, πρέπει να 

γνωρίζουµε ποιες εµπειρίες επηρεάζουν περισσότερο την επιτυχία στην 

πρώιµη ανάγνωση και γραφή.   

Παράγοντες  που  επηρεάζουν  την  αναγνωστική  λειτουργία  είναι οι  

εξής: 

Η Ονοµασία Γραµµάτων που  αναφέρεται και ως  γνώση και ικανότητα 

να αναγνωρίζουµε τα γράµµατα της αλφαβήτου. Η ικανότητα αυτή µπορεί να 

µετρηθεί απλά µε την παρουσίαση µη  κεφαλαίων γραµµάτων σε κάθε παιδί 

σε κάρτες 3 Χ 5. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται και µε κεφαλαία 

γράµµατα. Ένα τρίτο αποτέλεσµα  µπορεί να εξαχθεί από έναν επιπλέον 



πόντο για όλα τα γράµµατα που αναγνωρίζονται σωστά είτε είναι µικρά είτε 

είναι κεφαλαία. Σε αυτόν τον παράγοντα τα παιδιά της µεσαίας 

κοινωνικοοικονοµικής τάξης διέφεραν από τα παιδιά της κατώτερης 

κοινωνικοοικονοµικής τάξης. Τα παιδιά της µεσαίας κοινωνικοοικονοµικής 

τάξης γνωρίζουν τρεις φορές περισσότερα γράµµατα από ότι τα παιδιά της 

κατώτερης κοινωνικοοικονοµικής τάξης(Robinson& Dixon 1991). 

  Ο ήχος των  γραµµάτων  που αναφέρεται και ως  η γνώση-ικανότητα 

να αναγνωρίζουµε και να προφέρουµε κατάλληλα τον ήχο του κάθε κεφαλαίου 

ή µικρού γράµµατος. Τα παιδιά που γνωρίζουν τον ήχο των γραµµάτων από 

µικρή ηλικία έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα  επιτυχίας στη πρώιµη  ανάγνωση. 

Παρά ταύτα, τα παιδιά, που δε γνωρίζουν από νωρίς τους ήχους των 

γραµµάτων δεν έχουν απαραίτητα και λιγότερες πιθανότητες για πρώιµη 

επιτυχία. Κατά µέσο όρο, τα παιδιά της χαµηλής κοινωνικοοικονοµικής τάξης 

γνωρίζουν λιγότερους από έναν ήχους γραµµάτων, ενώ τα παιδιά της µεσαίας 

γνωρίζουν περίπου δυο (Robinson&Dixon1991). Αυτή η µικρή διαφορά είναι 

σηµαντική, γιατί υποδηλώνει πως τα παιδιά της χαµηλής 

κοινωνικοοικονοµικής κλίµακας βρίσκονται στο δύσκολο στάδιο της πρώιµης 

µάθησης, ενώ τα παιδιά της µεσαίας έχουν διαµορφώσει ένα σχήµα για τα 

γράµµατα και τους ήχους και έχουν µάθει ένα ή δυο παραδείγµατα, πάνω στα 

οποία δουλεύουν. Εποµένως, έχουν ξεπεράσει το µεγαλύτερο εµπόδιο για την 

υποκείµενη µάθηση. 

Οι αυτοσχέδιοι συλλαβισµοί που  αναφέρονται και ως η θέληση και η 

ικανότητα του παιδιού να γράφει µια λέξη µε τέτοιο τρόπο, ώστε µετά να 

µπορεί να τη διαβάζει. Ένας δηµοφιλής  τρόπος ανάπτυξης  αυτής της 

ικανότητας είναι η ανάγνωση  επτά αποσπασµάτων στο παιδί, τα οποία 

µπορεί να είναι λέξεις- φράσεις- ή µικρές προτάσεις, έτσι ώστε να δοθούν 

ερεθίσµατα που θα το παρακινήσουν  µετά  από οδηγίες να γράψει στο χαρτί 

ο,τιδήποτε το βοηθά να θυµηθεί αυτά τα αποσπάσµατα. Οι διαφορές µεταξύ 

των παιδιών της κατώτερης και της µεσαίας κοινωνικοοικονοµικής τάξης είναι 

µικρές (25%-30%). Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι ακόµα και τα 

παιδιά της µεσαίας κοινωνικοοικονοµικής τάξης ενθαρρύνονται να γράφουν 

και εποµένως οι προγενέστερες εµπειρίες τους που είναι σχετικές µε αυτόν 

τον παράγοντα µοιάζουν µε αυτές των παιδιών της κατώτερης 



κοινωνικοοικονοµικής τάξης. Οι διαφορές σε αυτόν τον παράγοντα αυξάνονται 

σηµαντικά, όταν τα παιδιά  πάνε στο σχολείο.(Robinson & Dixon 1991). 

Η  γνώση  του συνδυασµού συλλαβών και φωνηµάτων σε λέξεις. Αυτό 

µπορεί να εξεταστεί ζητώντας από το παιδί να αναγνωρίσει τις δυο συλλαβές 

µίας λέξης που ακούει(π.χ ζέ-βρα, ώ-µος, µω-ρό) ή να αποµονώσει τους 

ήχους της (π.χ /π/ /α/ /π/ /ί/). Τα παιδιά της κατώτερης  και µεσαίας 

κοινωνικοοικονοµικής τάξης διαφέρουν σηµαντικά  στην ικανότητά τους να 

φέρουν σε πέρας αυτό το ζήτηµα. Όσον αφορά τις συλλαβές, τα παιδιά της 

κατώτερης κοινωνικοοικονοµικής τάξης είχαν επίδοση 60%, ενώ τα παιδιά της 

µεσαίας 90%. Όσον αφορά τα φωνήµατα οι διαφορές ήταν 3% και 9% 

αντίστοιχα,(Robinson & Dixon 1991). 

Η  γνώση λογοτύπων αναφέρεται στην ιδέα που έχουν τα παιδιά για τα 

σύµβολα, τα οποία αποτελούν µέρος κοινών εµπειριών. Θεωρείται ως ο 

φυσικός πρόδροµος της αντίληψης των γραµµάτων και της 

τυπογραφίας(Goodman 1986, Harste, Burke&Woodward, 1984). Η γνώση 

λογοτύπων  µετράται συχνά δείχνοντας στα παιδιά έγχρωµες φωτογραφίες 

και ζητώντας µετά  να πούν τι είναι ή τι λεει κάθε µία από αυτές. Τυπικά  οι 

φωτογραφίες αυτές  απεικονίζουν σχήµατα και οικεία αντικείµενα, τα οποία 

έχουν επάνω τους λέξεις, όπως το σήµα των McDonald�s, το µπουκάλι της 

Coca Cola ή το σήµα Stop(Christie 1992). Τα παιδιά της χαµηλής και υψηλής 

κοινωνικοοικονοµικής τάξης δεν διαφέρουν σηµαντικά στην ικανότητά τους να 

διαβάζουν λογότυπα (Robinson&Dixon,1991). Αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι 

τα παιδιά έχουν την ίδια περίπου έκθεση σε αυτά τα αντικείµενα και τις 

καταστάσεις (Mason,1980). 

Η  γνώση  της  χρήσης  και  λειτουργίας  αντικειµένων. Η διαδικασία 

τυπικά περιλαµβάνει την επίδειξη αντικειµένων ή ξεκάθαρων φωτογραφιών 

αυτών των αντικειµένων και εν συνεχεία ζητείται από τα παιδιά να καθορίσουν 

τι είναι και τι κάνουν οι άνθρωποι µε αυτά. Τυπικά ζητήµατα αυτής της 

διαδικασίας περιλαµβάνουν: έναν τηλεφωνικό κατάλογο, ένα χάρτη, µία 

εφηµερίδα, µια απόδειξη  κ.α. Κατά µέσο όρο τα παιδιά της κατώτερης 

κοινωνικοοικονοµικής τάξης µπορούσαν να αναγνωρίσουν το 22% περίπου 

αυτών των αντικειµένων, ενώ τα παιδιά της µεσαίας κοινωνικοοικονοµικής 

τάξης το 38%. Τα παιδιά διέφεραν επίσης και στον τρόπο µε τον οποίο 



εξηγούσαν τις «λειτουργίες» και το τι κάνουν οι άνθρωποι  µε αυτά τα 

αντικείµενα(Robinson & Dixon 1991). 

Η  ικανότητα   διαχωρισµού µεταξύ των λέξεων και των µη-λέξεων. Η 

διαδικασία ξεκινά ζητώντας από τα παιδιά να εστιάσουν την προσοχή τους σε 

οµάδες γραµµάτων ή κακογραφίες ή και αριθµούς και να πουν εάν    

αποτελούν µία λέξη που οι ενήλικοι  µπορούν  να   διαβάζουν ( π.χ  Ι, ΠΠΠ, 

64Μ,2Κ). ∆εν παρατηρήθηκε καµµία σηµαντική διαφορά µεταξύ των παιδιών 

της κατώτερης και µεσαίας κοινωνικοοικονοµικής τάξης σε αυτό το ζήτηµα. 

Και oi δυο οµάδες των παιδιών αναγνώρισαν το 60% των λέξεων και των µη 

λέξεων(Robinson % Dixon 1991).  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας των Robinson & Dixon  είναι αντίστοιχα 

µε αυτά άλλων ερευνητών, όπως της Clay (1975) αλλά επίσης αµφισβητούν 

κάποια προηγούµενα αποτελέσµατα. Για παράδειγµα τα αποτελέσµατά τους 

αµφισβητούν κάποιες δηµοφιλείς απόψεις που υποστηρίζουν τα εξής :  

 

��Η ολιστική γνώση σχηµάτων και λογοτύπων πιθανότατα δεν παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην πρώιµη µορφωτική εξέλιξη. 
 

��Η παρουσία µορφωτικών αντικειµένων (εφηµερίδες, περιοδικά κ.λ.π) στο 

σπίτι δεν αποτελεί έναν καλό παράγοντα πρόβλεψης της αναγνωστικής 

επιτυχίας. Παρόλα αυτά οι Robinson & Dixon αναφέρουν τα εξής στην 

προσπάθειά τους να υποστηρίξουν τα παραπάνω: 

 

-   Η γνώση των ονοµάτων των γραµµάτων και οι σχέσεις των παιδιών 

µε άλλα άτοµα τα βοηθά να µορφωθούν. 

- Τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της µόρφωσης τα παιδιά που 

χρησιµοποιούν τον αυτοσχέδιο συλλαβισµό δεν βρίσκονται σε µειονεκτική 

θέση ως προς την εκµάθηση της ανάγνωσης και ίσως να πλεονεκτούν ως 

προς την εκµάθηση της γραφής. 

 

Βασιζόµενοι σε αυτά τα αποτελέσµατα διαπιστώνουµε ότι η κατά λάθος 

µάθηση δεν συµβαίνει χωρίς την παρουσία τριών βασικών στοιχείων όπως 

αυτά εντοπίστηκαν από τον Bruner (1970): 1) κάτι µε το οποίο ξεκινάει ( �

όπως για παράδειγµα κάποιος να υποδεικνύει  τη  γνώση  λογοτύπων), 2) 



κάτι µε το οποίο να συνεχίσει,3) κάτι το οποίο να το αποτρέψει από το να γίνει 

τυχαίο. 

               

              

1.10.  ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Τα κύρια συστατικά της αναγνωστικής διαδικασίας είναι το φωνολογικό 

µέρος, το σηµασιολογικό µέρος, και το συντακτικό µέρος. Το φωνολογικό 

µέρος αναφέρεται στη  γνώση της ηχητικής δοµής της γλώσσας και εµπεριέχει 

τους κανόνες για τον συνδυασµό των  φωνηµάτων, τα οποία ορίζονται ως η 

ελάχιστη διαφοροποιητική µονάδα, δηλαδή οι φθόγγοι, οι οποίοι 

εναλλασσόµενοι στο ίδιο φωνητικό περιβάλλον διαφοροποιούν τη σηµασία 

των λέξεων. 

Το σηµασιολογικό µέρος αναφέρεται στη γνώση του νοήµατος και 

εµπεριέχει τους κανόνες για το συνδυασµό µορφηµάτων, τα οποία  είναι οι 

βασικές µονάδες του νοήµατος της γλώσσας και αποτελούνται κυρίως από 

λέξεις. 

Το συντακτικό µέρος αναφέρεται στη γνώση της σχέσης µεταξύ ήχου και 

νοήµατος και εµπεριέχει τους κανόνες για το συνδυασµό µορφηµάτων έτσι 

ώστε να σχηµατίζουν προτάσεις, οι οποίες έχουν νόηµα και είναι σωστές 

γραµµατικά. 

      
ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 Υπάρχει η υπόθεση ότι η αυξηµένη φωνολογική συνείδηση συνεπάγεται 

καλύτερη αναγνωστική επίδοση. Η φωνολογική συνείδηση αποκτάται από 

τους πρώτους κιόλας µήνες της ζωής του παιδιού, αρχίζοντας από τις 

άναρθρες κραυγές (0-3 µήνες), συνεχίζοντας µε το βάβισµα (4-5 µήνες), το 

οποίο αυξάνεται µε την παρουσία των γονέων. Στον 8ο µήνα εξελίσσεται σε 

ιδιόρρυθµα φωνολογικά σύνολα µε έµφαση στο ρυθµό και στον τονισµό. Εδώ 

παρατηρείται το φαινόµενο της ηχολαλίας (µίµηση φωνών γονέων). Κατά το 

τέλος του πρώτου έτους αρχίζει η γλωσσική παραγωγή, η οποία αυξάνει 

γεωµετρικά. Στην εξέλιξη του φωνολογικού στοιχείου της γλώσσας η 

αναγνώριση των φωνολογικών µονάδων προηγείται της παραγωγής, ωστόσο 

είναι εµφανές ότι η πορεία αυτή καθορίζεται από στάδια. Έτσι σε ηλικία τριών 



ετών το παιδί δεν µπορεί να ξεχωρίσει ή να αποµονώσει ένα συγκεκριµένο 

ήχο στη λέξη (Turner, 1975). Εντούτοις άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι βρέφη 

µπορούν να διαφοροποιούν ήχους όπως «ba», «ga» κλπ. Στην ίδια ηλικία 

πολλά παιδιά δυσκολεύονται να συνθέσουν ήχους, ώστε να σχηµατίσουν 

λέξεις, ακόµα κι όταν έχουν αποκτήσει την ικανότητα να συσχετίζουν ήχους µε 

γράµµατα. Αυτό ίσως να σηµαίνει ότι για την οµαλή ανάπτυξη του 

φωνολογικού συστήµατος δεν απαιτείται η ικανότητα αποµόνωσης ή 

σύνθεσης ήχων, αλλά η ευκαιρία ακρόασης αρθρωµένης οµιλίας από το 

περιβάλλον. Πλήθος µελετών έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά έχουν την τάση να 

αναγνωρίζουν λέξεις κατά την ανάγνωση, τις οποίες είχαν ήδη στο ρεπερτόριο 

τους. Επιπλέον, η ανάγνωση κειµένων διευκολύνεται, όταν τα παιδιά είναι 

ενηµερωµένα για το περιεχόµενό τους από πριν και όταν έχουν ακούσει από   

πριν τις λέξεις που πρόκειται να διαβάσουν. 

Σε ηλικία έξι ετών τα περισσότερα παιδιά (εκτός από  αυτά  που  έχουν 

µαθησιακές δυσκολίες) κατακτούν και παράγουν σωστά το φωνολογικό 

σύστηµα της γλώσσας τους. 

  Η εκτεταµένη έρευνα των Wagner & Torgesen (1987) εξέτασε κατά 

πόσο η φωνολογική επεξεργασία είναι µια γενική ιδιότητα ή ένα σύνολο από 

ανεξάρτητες ιδιότητες. Οι Wagner & Torgesen βασιζόµενοι στην έρευνά τους 

θεώρησαν ότι ως ένα βαθµό η φωνολογική ικανότητα είναι γενικευµένη όσον 

αφορά ένα ευρύ φάσµα της γλώσσας. Το συµπέρασµα αυτό βασίζεται στην 

ανακάλυψη σηµαντικών αλληλεπιδρόµενων σχέσεων ανάµεσα στις 

συστατικές ιδιότητες. Επιπλέον οι Wagner & Torgesen (1987) συµπέραναν ότι 

η αντίληψη και ο διαχωρισµός, δυο συστατικά της φωνολογικής επεξεργασίας, 

µπορούν να διαφοροποιηθούν εµπειρικά. Αρκετές είναι οι έρευνες που 

αποδεικνύουν ότι η φωνολογική επεξεργασία εµπεριέχει τις δύο αυτές 

διαστάσεις (Huford et al., 1993; Liberman & Shanweiler, 1985; Mann & Brady, 

1998; Wagner & Torgesen, 1987). 

  

Κωδικοποίηση 

Αρκετοί ερευνητές έχουν θεωρήσει και αποµονώσει δυο διαστάσεις της 

κωδικοποίησης: τη φωνητική και τη φωνολογική (Liberman & Shankweiler, 

1985; Vellutino & Scanlon, 1987a; Wagner & Torgesen, 1987). Kαι η 

φωνητική και η φωνολογική διάσταση απαιτούν την ενεργοποίηση των 



διαδικασιών της µνήµης και της κωδικοποίησης. Ο διαχωρισµός µεταξύ αυτών 

των δυο διαστάσεων της κωδικοποίησης είναι µια µορφή µνήµης. Το γεγονός 

αυτό σηµαίνει ότι η φωνητική κωδικοποίηση λαµβάνει χώρα στη 

βραχυπρόθεσµη µνήµη για διαδικασίες όπως το άκουσµα των άγνωστων 

λέξεων. Από την άλλη πλευρά η φωνολογική κωδικοποίηση έχει πρόσβαση 

στο λεξικό της µακροπρόθεσµης µνήµης, όσον αφορά τις γνωστές λέξεις και 

περνά µέσα από µία διαδικασία που περιλαµβάνει τρία στάδια. 

Αρχικά τα γραπτά σύµβολα κωδικοποιούνται σε γραπτές λέξεις. 

∆εύτερον, η εκφορά των γραπτών λέξεων αντιστοιχεί µε την εκφορά των 

λέξεων στη µνήµη. Τρίτον,  η εκφορά των λέξεων στη µνήµη συνδέεται µε την 

επανάκληση του νοήµατος και της προφοράς αυτών (Wagner & Torgesen, 

1987). 

Kατά την εξέταση των δυσλειτουργιών της ανάγνωσης οι ερευνητές 

επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στα εξής στοιχεία: 

- Ποια χαρακτηριστικά των λέξεων χρησιµοποιούνται στους διάφορους 

 τύπους µνήµης. 

-∆ιαφέρει η ποιότητα της κωδικοποίησης ανάµεσα στους ανθρώπους  

 που έχουν κανονική µαθησιακή απόδοση και εκείνους που          αποκλίνουν;  

και αν ναι κατά ποιο τρόπο; 

-  Οι άνθρωποι που αποκλίνουν στη µάθηση αντιµετωπίζουν  

πρόβληµα στην ικανότητα αποθήκευσης πληροφοριών ή στην ποιότητα της 

αρχικής κωδικοποίησης (Torgesen, 1985). 

 

Αντίληψη  

Η φωνολογική αντίληψη είναι µια γενική ιδιότητα µε πολλαπλές 

διαστάσεις, η οποία κάνει χρήση ενός µοναδικού τρόπου ακοής. Εποµένως, 

είναι η ικανότητα να αντιλαµβανόµαστε τους ήχους των οµιλούµενων λέξεων, 

εν αντιθέσει µε την κωδικοποίηση, που αναφέρεται στην κατανόηση των ήχων 

των γραπτών λέξεων. Η φωνολογική αντίληψη  είναι ένας όρος που 

αναφέρεται σε όλα τα µεγέθη των ηχητικών µονάδων, όπως οι λέξεις, οι 

συλλαβές, οι απαρχές- ρίµες, και τα φωνήµατα. 

Η φωνηµατική αντίληψη αναφέρεται εξ ολοκλήρου στο φωνηµατικό 

επίπεδο. Η αντίληψη είναι λιγότερο πολύπλοκη από την κωδικοποίηση όσον 

αφορά τους τοµείς της µνήµης και της επεξεργασίας. Επιπροσθέτως, η 



φωνολογική συνείδηση είναι σχετικά ανεξάρτητη από τη γενική νοηµοσύνη, 

γεγονός εξαιρετικής σηµασίας για τα άτοµα που παρουσιάζουν δυσκολίες στη 

µάθηση. 

 

Η Φωνολογική συνείδηση ως γενική ιδιότητα  

Καθώς η µελέτη της φωνολογικής επεξεργασίας εξελίσσεται, το 

ενδιαφέρον των ερευνών µετατέθηκε από το οικουµενικό πλαίσιο της 

φωνολογικής επεξεργασίας σε µια πιο σύγχρονη µελέτη της φωνολογικής 

αντίληψης. Το ερώτηµα κατά πόσον η φωνολογική αντίληψη είναι µια γενική 

ιδιότητα ή µια συλλογή ανεξάρτητων, αλλά σχετικών µεταξύ τους, ιδιοτήτων, 

έγινε αντικείµενο ιδιαίτερης µελέτης την τελευταία δεκαετία (Lenchner et al., 

1990; O� Connor et al., 1993). Σχετικές έρευνες υποστηρίζουν ότι η 

φωνολογική αντίληψη είναι µια γενική ιδιότητα πολλαπλών διαστάσεων ( 

Lenchner et al., 1990; O� Connor et al., 1993; Spector, 1995; Vellutino & 

Scanlon, 1987; Wagner, 1986; Wagner & Torgesen, 1987; Yopp, 1988). 

Παρόλη τη συγκρατηµένη υποστήριξη που παρέχεται στη θεωρία ότι η 

φωνολογική συνείδηση είναι µια γενική ιδιότητα, ένα σηµαντικό κοµµάτι 

θεµάτων που την αφορούν παρέµεινε αναπάντητο. 

Πρώτος ο Lenchner (1990) έστρεψε την προσοχή του στις 

περιορισµένες έρευνες που προσπάθησαν να εντοπίσουν το κατά πόσον τα 

ήδη χρησιµοποιούµενα µέσα µετρούν αποκλειστικά µια υποκείµενη ιδιότητα. 

Η  µεταγενέστερη ανάλυση του Wagner (1988) εντόπισε την ύπαρξη σχέσεων 

που εξαρτώνται από τη µέτρηση της αναγνωστικής ικανότητας. Έτσι ο 

Wagner ανακάλυψε ότι η συγχώνευση και ο διαχωρισµός, δυο διαστάσεις της 

φωνολογικής αντίληψης, δεν έχουν αιτιακή σχέση µε την αναγνώριση της 

λέξης (συνένωση της προφοράς µε το νόηµα), αλλά µε την ανάλυση αυτής 

(διαχωρισµός των φωνολογικών µονάδων των λέξεων). 

 Ο Lenchner (1990) υποστήριξε ότι ο τρόπος µε τον οποίο οι διαστάσεις 

αυτές ( συγχώνευση και διαχωρισµός) σχετίζονται µεταξύ τους, ίσως να 

υποδεικνύει την ύπαρξη µεγαλύτερης ανεξαρτησίας από αυτή που έως τώρα 

θεωρείται. Συγκεκριµένα, οι συχνά εναλλασσόµενες δυναµικές των σχέσεων 

αυτών ίσως να απορρίπτουν τη θεωρία που χαρακτηρίζει τη φωνολογική 

αντίληψη ως µια γενική ιδιότητα. Η µεταγενέστερη ανάλυση του Wagner 

(1988) υποστήριξε την άποψη ότι η συγχώνευση και ο διαχωρισµός 



τροφοδοτούν µια αφανή ιδιότητα. Οµοίως, µια επόµενη µελέτη επιβεβαίωσε 

µερικώς τη θεωρία της «σιωπηρής υπόθεσης», ότι δηλαδή η συγχώνευση και 

ο διαχωρισµός έχουν υψηλό δείκτη συσχετισµού (Lebchner et al., 1990). 

Συγκεκριµένα ο Lenchner επαναπροσδιόρισε κάποιες προηγούµενες θέσεις 

που αφορούσαν τη σχέση συγχώνευσης και διαχωρισµού, καταλήγοντας στο 

συµπέρασµα ότι τα υπάρχοντα µέσα µετρούν παρόµοιες διαδικασίες. Επίσης, 

οι Byrne & Fielding-Barnsley (1989) ανακάλυψαν ότι η διαδικασία εντοπισµού 

κοινών φωνηµάτων και η διαδικασία του διαχωρισµού είναι ως ένα βαθµό 

ανεξάρτητες µεταξύ τους. Στη συγκεκριµένη έρευνα όλα τα υποκείµενα 

µπορούσαν να «εντοπίσουν» και να «διαχωρίσουν». Παρόλα αυτά κάποια 

υποκείµενα µπορούσαν µόνο να «διαχωρίσουν» αλλά όχι και να 

«εντοπίσουν». 

Τελικά, σε αντίθεση µε τις καταγεγραµµένες σχέσεις µεταξύ των 

ιδιοτήτων της συγχώνευσης, του διαχωρισµού και του εντοπισµού, η ρίµα 

φαίνεται να συσχετίζεται ασθενώς µε τα άλλα φωνήµατα. Εξαιτίας αυτής της 

αδύναµης σχέσης ο Υοpp (1988) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η ρίµα είναι 

ικανή να τροφοδοτήσει µια διαφορετική υποκείµενη ιδιότητα. 

 

∆ιαστάσεις της φωνολογικής αντίληψης  

Οι έρευνες έδειξαν ότι οι διαστάσεις της φωνολογικής αντίληψης 

µπορούν να µετρηθούν έγκυρα και αξιόπιστα ( Wagner, 1986; Yopp, 1988), 

χρησιµοποιώντας ένα µεγάλο αριθµό µεθόδων. Αυτές οι µέθοδοι 

χρησιµοποιήθηκαν σε πρόσφατες έρευνες ως δείκτες  µέτρησης της 

φωνολογικής αντίληψης, και είναι οι εξής:  

- Ακουστικός  διαχωρισµός 

- Συγχώνευση 

- Αφαίρεση 

- Αποµόνωση 

- Ρίµα 

- ∆ιαχωρισµός 

- Ηχητική  κατηγοριοποίηση 

- Αντιστροφή  της  σειράς  των  ήχων 

- Συσχέτιση  λέξη  προς  λέξη   κ.α (Ball & Blachman, 1991; Lundberg et al., 

1988; O� Connor, 1993; Spector, 1995; Yopp, 1988). 



Η µέθοδος του διαχωρισµού ήταν εκείνη που χρησιµοποιήθηκε 

συχνότερα και συσχετίστηκε µε άλλες διαδικασίες, όπως η συγχώνευση 

(Cunningham, 1990; O� Connor et al., 1993), ο εντοπισµός (Byrne & Fielding-

Bransley, 1989; Hurford et al., 1993) και ο συλλαβισµός (Mann, 1993). Στις 

µελέτες αναγνωστών µεγαλύτερης ηλικίας η µέθοδος του διαχωρισµού 

χρησιµοποιήθηκε σε συνδυασµό µε τη µέθοδο του ταχέως ονοµατισµού, της 

απαλοιφής (Lenchner te al., 1990) και της εκµάθησης λιστών µε λέξεις 

(Cornwalli, 1992). 

Oι διαστάσεις της φωνολογικής συνείδησης αντιπροσωπεύονται από ένα 

συντελεστή δυσκολίας, ο οποίος κυµαίνεται από το ευκολότερο στο 

δυσκολότερο και έχει ως εξής:  

- Ρίµα 

- Ακουστικός  διαχωρισµός 

- Συγχώνευση  φωνηµάτων 

- Αντιστοιχία  λέξη  προς  λέξη 

- Ηχητική  αποµόνωση 

- Μέτρηση  φωνηµάτων 

- ∆ιαχωρισµός  φωνηµάτων 

- Απαλοιφή  φωνηµάτων  (Yopp,  1988 ). 

            
Θεωρίες αναγνωστικής προσπέλασης 

Καθώς διαβάζουµε ένα κείµενο, επαναλαµβάνουµε τις γραπτές λέξεις  

βάση µιας «εσωτερικής φωνής». Ένα από τα βασικά ερωτήµατα των ερευνών 

που αφορούν την ανάγνωση είναι το κατά πόσο η γραπτή γλώσσα 

µετατρέπεται σε κάποια µορφή λόγου,  προκειµένου να αποδοθεί το νόηµά 

της ( η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως φωνολογική παρέµβαση). 

Η άποψη ότι η αναγνωστική ικανότητα του ανθρώπου µπορεί να 

εξαρτάται από τις αναγνωστικές  διαδικασίες κάτω από τις οποίες 

ερµηνεύονται οι λέξεις που ακούει, υποστηρίζεται από την εµπειρία της 

«εσωτερικής φωνής»  και από το γεγονός ότι χρησιµοποιούµε τη φωνολογική 

προσπέλαση για την ανάγνωση άγνωστων λέξεων (Hampson και Morris 

1996). Παρόλ� αυτά  οι Hampson και Morris υποστήριξαν πως το γεγονός ότι 

είµαστε ικανοί να χρησιµοποιούµε την φωνολογική προσπέλαση δεν σηµαίνει 

απαραίτητα ότι η φωνολογική παρέµβαση είναι η βάση όλης της ανάγνωσης. 



Μπορεί  όµως  να αποδειχθεί ένα χρήσιµο εργαλείο για την ανάγνωση των 

λέξεων. 

Το εάν η όχι η αναγνώριση µιας λέξης περιλαµβάνει αρχικά την 

αναγνώριση των γραµµάτων που την αποτελούν, έγινε αντικείµενο µελέτης 

πολλών ερευνών. Πολλές θεωρίες υποθέτουν ότι η αναγνώριση των 

γραµµάτων παίζει σηµαντικό ρόλο στην αναγνώριση των λέξεων, µολονότι η 

έρευνα  (π.χ Cosky, 1976;Reicher, 1969) υποστηρίζει ότι, για να κατανοηθεί 

µια λέξη, δεν χρειάζεται η ολοκληρωτική αναγνώριση των γραµµάτων της. 

Σύµφωνα µε τους Reyner και  Sereno (1994) η αναγνώριση των λέξεων είναι 

µια γενικά αυτόµατη διαδικασία, που διαρκεί περίπου 50 msec. Ο Elis,1993, 

και οι Hampson & Morris 1996 υποστήριξαν ότι η αναγνώριση των λέξεων 

µπορεί να εµπεριέχει συλλαβισµό ή ορθογραφία, την αναγνωρισιµότητά της, 

και το περιεχόµενό της. Κάποιες πληροφορίες, όσον αφορά τον ήχο των 

λέξεων, είναι διαθέσιµες κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και αυτές οι 

φωνολογικές πληροφορίες µπορούν να παίξουν ρόλο στην αναγνώριση των 

λέξεων. 

Το ερώτηµα του πώς γίνεται η αναγνώριση µιας λέξης έχει περιγραφεί 

από διάφορα µοντέλα θεωριών, από τα οποία όλα υποστηρίζουν την ύπαρξη 

κάποιας µορφής  αναπαράστασης των λέξεων η οποία οδηγεί στην 

αναγνώρισή τους. (Hampson & Morris, 1996). Ορισµένα από αυτά τα µοντέλα 

είναι τα παρακάτω: 

 

-   Το Λογογενικό µοντέλο  

 Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο αναγνώρισης των λέξεων (Morton, 1964-1969) 

κάθε λέξη έχει µια αναπαράσταση στην µακροπρόθεσµη µνήµη. To 

λογογενικό µοντέλο κάθε λέξης έχει ένα στάσιµο επίπεδο δραστηριότητας 

(δυναµικό ηρεµίας ), το οποίο µπορεί να αυξηθεί  από διάφορα ερεθίσµατα  ( 

όπως για παράδειγµα το άκουσµα µιας λέξης). Κάθε φορά που ακούγεται µια 

λέξη, το λογογενικό µοντέλο ενεργοποιείται και η λέξη αναγνωρίζεται. Επειδή 

οι λέξεις που χρησιµοποιούνται  µε µεγαλύτερη συχνότητα  αναγνωρίζονται 

πιο εύκολα και πιο γρήγορα από τις λέξεις που χρησιµοποιούνται µε 

µικρότερη συχνότητα (Frederikson& Kroll,1976), το µοντέλο υποστηρίζει ότι οι 

λέξεις που χρησιµοποιούνται µε µεγαλύτερη συχνότητα απαιτούν µικρότερη 



προσπάθεια αναγνώρισης, και το επίπεδο δραστηριότητας τους µπορεί να 

είναι χαµηλότερο. (Morton 1979). 

 

-   To µοντέλο Cohort 

Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο των Marslen & Wilson(1984), οι λέξεις 

αναγνωρίζονται γράµµα-γράµµα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Το µοντέλο 

αυτό υποστηρίζει ότι η αναγνώριση των λέξεων γίνεται µέσα από την εξάλειψη 

των εναλλακτικών υποψήφιων λέξεων. Εποµένως, η  αναγνώριση του 

πρώτου γράµµατος µιας λέξης εξαλείφει όλες τις λέξεις που δεν έχουν αυτό το 

γράµµα ως πρώτο. Το ίδιο συµβαίνει για το δεύτερο, το τρίτο γράµµα κ.λ.π. 

έως ότου µείνει µία µόνο λέξη. Σ�αυτό το σηµείο γίνεται η αναγνώριση της 

λέξης. 

 

-   Το µοντέλο Ενεργοποίησης- αλληλεπίδρασης 

Το µοντέλο των Rumelhart&  McClelland(1982) υποστηρίζει την ύπαρξη τριών 

τύπων αναγνωρίσιµων µονάδων. Ο πρώτος εντοπίζει τα χαρακτηριστικά των 

γραµµάτων, όπως οριζόντιες και κάθετες γραµµές. Ο δεύτερος εντοπίζει το 

γράµµα που αντιπροσωπεύεται από το συνδυασµό αυτών των 

χαρακτηριστικών των γραµµάτων. Όταν ένα γράµµα αναγνωρίζεται να έχει µια 

συγκεκριµένη θέση σε µια λέξη, οι µονάδες αναγνώρισης για όλες τις λέξεις 

που έχουν αυτό το γράµµα σε µια συγκεκριµένη θέση ενεργοποιούνται , ενώ 

όλες οι άλλες µονάδες αναγνώρισης παρεµποδίζονται. 

 

Σύγκριση των µοντέλων 

        Τα τρία προαναφερθέντα µοντέλα διαφέρουν το ένα από το άλλο . 

Κανένα από τα υπάρχοντα στοιχεία δεν µπορεί να υποστηρίξει την ορθότητα 

του ενός έναντι των άλλων. Επίσης, και τα τρία µοντέλα επικαλούνται κάποια 

πειραµατική υποστήριξη. Παρόλ� αυτά, όπως οι Hampson και Morris (1996) 
παρατήρησαν, πολλά από τα στοιχεία των πληροφοριών, που 

χρησιµοποιούνται στην αναγνώριση των λέξεων, προκύπτουν από µελέτες, 

κατά τις οποίες µια λέξη διαβάζεται κάθε φορά και τέτοιες πληροφορίες µπορεί 

να µην είναι χρήσιµες στην κανονική ανάγνωση. Εποµένως, οι διαδικασίες 

που εµπεριέχονται στην ανάγνωση µιας µόνο λέξης, οι οποίες συνήθως 



συναντώνται σε πειραµατικές µεθόδους, (Ταχιστοσκόπιο ή οθόνη υπολογιστή 

), δεν έχουν οικολογική εγκυρότητα (ecological validity). 
        Οι Marcel Just και Patricia Carpenter (1980,1992) υποστήριξαν στη 

θεωρία τους ότι ο αναγνώστης συναντά καινούριες πληροφορίες µέσα από 

την ανάγνωση, µετά από την απόσπαση των χαρακτηριστικών µιας λέξης, 

αρχικά αποδίδοντας νόηµα σε αυτήν αντί να την αποθηκεύει για µετέπειτα 

επεξεργασία. 

        Στην αναγνωστική διαδικασία συµβάλλουν και η µακροπρόθεσµη µνήµη 

και η µνήµη εργασίας, παρόλο που η συγκεκριµένη θεωρία τοποθετεί τις 

κύριες δραστηριότητες της ανάγνωσης να συµβαίνουν στη µνήµη εργασίας. 

Εποµένως τα ¨σχήµατα¨  επηρεάζουν και την πληροφορία που δεχόµαστε 

αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο τη δεχόµαστε (δηλαδή τον τρόπο µε τον 

οποίο διαβάζουµε). Επίσης, η υπάρχουσα γνώση µας τροποποιείται και 

µεταλλάσσεται  από την πρόσληψη της καινούριας πληροφορίας. Όπως και οι 

άλλες γνωστικές διαδικασίες, η ανάγνωση είναι και αυτή µια δυναµική 

διαδικασία,  όπου το νόηµα που βγαίνει επηρεάζεται από το περιεχόµενο, την 

προηγούµενη γνώση και τους στόχους. 

Ο ισχυρισµός ότι οι διαδικασίες για την κατανόηση της λέξης και της 

σχέσης της µε παρακείµενες λέξεις  συµβαίνουν πρώτα, όταν µία λέξη γίνεται 

αντιληπτή, ονοµάζεται «άµεση υπόθεση» και συµβαίνει λόγω της 

περιορισµένης ικανότητας της µνήµης εργασίας. Σύµφωνα µε τους 

Just&Carpenter  οι διατοµικές διαφορές στην ικανότητα της µνήµης 

επεξεργασίας επηρεάζουν το βαθµό κατανόησης της γλώσσας. 

 

 

 

1.11.  Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MARSH 

 
O Μαrsh υποστήριξε ότι δεν πρέπει να επικεντρώνουµε την προσοχή 

µας µόνο στην αναγνωστική ικανότητα των παιδιών. Τα παιδιά που 

µαθαίνουν ανάγνωση έχουν συγκεκριµένες γνωστικές ικανότητες, οι οποίες 

επίσης αλλάζουν  καθώς αυτά µεγαλώνουν. Ο Marsh τόνισε ότι η 

αναγνωστική ικανότητα των παιδιών θα πρέπει να επηρεάζεται από το στάδιο 

της γνωστικής εξέλιξης στο οποίο βρίσκονται. Ισχυρίστηκε ακόµα ότι το στάδιο 



της αναγνωστικής ικανότητας, που κάθε παιδί έχει κατακτήσει,  καθορίζεται 

από  το στάδιο της γνωστικής του εξέλιξης. Κατά το Marsh η αναγνωστική 

ικανότητα εξελίσσεται σε τέσσερα στάδια.                         

         

Στάδιο 1ο    

Όταν τα παιδιά ξεκινούν να διαβάζουν, µαθαίνουν τις συσχετίσεις «rote 

associations» µεταξύ ενός ασύνθετου οπτικού ερεθίσµατος και µιας µη 

αναλυµένης φωνητικής αντίδρασης(Marsh, Friedman, Dessbreg, 

Saterdahl,1981). Τα παιδιά διαβάζουν λέξεις σαν λογογραφήµατα και αυτό 

δεν τους παρέχει τη δυνατότητα να επεξεργαστούν λογικά το νόηµα µιας 

άγνωστης γραπτής λέξης. Όσον αφορά το φωνολογικό κώδικα αυτό είναι 

αναµφισβήτητο. « Τα παιδιά στο πρώτο στάδιο βρίσκουν πολύ δύσκολο το να 

αποκεντρωθούν από τη µη αναλυµένη φωνητική αντίδραση σε ένα θέµα, 

όπως π.χ ο διαχωρισµός φωνηµάτων» (Marsh et. Al.,1981). Η φράση 

�δύσκολο να αποκεντρωθούν � είναι σηµαντική, γιατί συνδέει τη θεωρία του 

Marsh µε αυτή του Piaget. Ο Piaget υποστήριξε ότι µια από τις κύριες 

γνωστικές δυσκολίες των παιδιών αυτής της ηλικίας είναι ότι επικεντρώνουν 

την προσοχή τους σε διακριτές λεπτοµέρειες και δεν µπορούν να αναλύσουν 

τους τύπους σε ξεχωριστά µέρη. 

  

Στάδιο 2ο                

∆ύο σηµαντικές αλλαγές συµβαίνουν σε αυτό το στάδιο. Το παιδί αρχίζει να 

βασίζεται στο περιεχόµενο ενός κειµένου σε συνδυασµό µε άλλα γλωσσικά 

στοιχεία προκειµένου να βοηθηθεί στην ανάγνωση, ενώ, επίσης, είναι πλέον 

σε θέση να κάνει στοιχειώδεις αναλογίες εντοπίζοντας οµοιότητες µεταξύ 

άγνωστων  και γνωστών λέξεων. 

 

Στάδιο 3ο    

Σ�αυτή  την  ηλικία (περίπου 8 ετών) τα παιδιά ανήκουν στο στάδιο των 

«συγκεκριµένων λογικών πράξεων» του Piaget Αυτό σηµαίνει, σύµφωνα µε 

τον Piaget,  ότι έχουν την ικανότητα να κατανοούν αρκετά περίπλοκους 

κανόνες. Ο Marsh ισχυρίζεται ότι ως αποτέλεσµα τα παιδιά είναι ικανά να 

χρησιµοποιούν «συνδυαστικούς κανόνες», έτσι ώστε να αναλύουν τις λέξεις 



σε φωνήµατα και να χρησιµοποιούν τις γραφηµικές-φωνηµικές αντιστοιχίες 

για να αποκωδικοποιούν νέες λέξεις.(Marsh et,al.,1981). 

 

 

Στάδιο 4ο      

Σε αυτό το τελικό στάδιο τα παιδιά είναι σε θέση να χρησιµοποιούν κανόνες 

υψηλότερου επιπέδου και µε µεγαλύτερο βαθµό δυσκολίας. Σε αυτό το στάδιο 

επίσης τα παιδιά αρχίζουν να χρησιµοποιούν τις σωστές αναλογίες όταν 

διαβάζουν.  

Παρόλο που η στρατηγική αυτή είναι διαθέσιµη στις αρχές αυτού του σταδίου 

των «συγκεκριµένων λογικών πράξεων» , δεν χρησιµοποιείται αυθόρµητα σε 

µεγάλο βαθµό, παρά µόνο σε µεταγενέστερα στάδια της εξέλιξης.(Marsh& 

Desberg,1983). Και πάλι θα πρέπει να στραφούµε στον Piaget για να 

απαντήσουµε στο γιατί η αναλογία αυτή εµφανίζεται τόσο αργά. Ο Piaget 

υποστήριξε ότι οι αναλογίες αυτές εµπεριέχουν µια λογική την οποία τα παιδιά 

δεν µπορούν να ακολουθήσουν παρά µόνο µετά το δέκατο έτος της ηλικίας 

τους.  

Η θεωρία του Marsh υποστηριζόµενη από τα στοιχεία που συνέλεξε  

φαίνεται να επιβεβαιώνει σε κάποια σηµεία ορισµένα από αυτά, αλλά σε 

κάποια άλλα όχι. Η σηµαντικότητα που ο Marsh απέδωσε στις αναλογίες κατά 

την ανάγνωση, φαίνεται πως επιβεβαιώνεται πλήρως. Επίσης από 

συµπληρωµατικές έρευνες υποστηρίχθηκε ο ισχυρισµός ότι τα παιδιά 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν και να κατανοήσουν τους γραφηµικούς-

φωνηµικούς κανόνες  µετά από ένα χρονικό διάστηµα. Παρόλα αυτά  

υπάρχουν και σηµεία που παρουσιάζουν αδυναµίες. Η πρώτη είναι ότι ο 

Marsh  αγνοεί τις πρώιµες φωνολογικές ικανότητες των παιδιών όπως η 

αντίληψη της ρίµας.  Η δεύτερη και άµεσα συσχετιζόµενη αδυναµία είναι ότι οι 

συσχετισµοί  που κάνουν τα παιδιά µεταξύ των µονάδων λόγου όπως οι ρίµες 

και οι αλληλουχίες των γραµµάτων δεν αποτελούν κοµµάτι της θεωρίας του. 

Η θεωρία του Marsh ασχολείται µε την ανάγνωση και δεν θα παρείχε 

ικανοποιητικές πληροφορίες για την ικανότητα του συλλαβισµού των παιδιών, 

εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία για κάποιο πρώιµο λογογραφικό στάδιο του 

συλλαβισµού. Στην πραγµατικότητα τα στοιχεία που αφορούν τα αρχικά 

στάδια εξέλιξης του συλλαβισµού λειτουργούν ανατρεπτικά στη θεωρία του 



Marsh γιατί µας δείχνουν ότι τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιούν πολύ 

νωρίς τους συνδυαστικούς κανόνες  που αφορούν τις σχέσεις µεταξύ 

γραµµάτων και ήχου. 

 

 1.12.   Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ FRITH  

 

H Uta Frith (1985) χρησιµοποίησε πολλά στοιχεία από τη θεωρία του 

Marsh, αλλά τα αναθεώρησε ποικιλοτρόπως . Τα τρία  στάδια τα οποία 

πρότεινε ήταν τα εξής : το   λογογραφικό,  το  αλφαβητικό και το ορθογραφικό.  

Στο πρώτο στάδιο τα παιδιά διαβάζουν τις λέξεις ως λογογράµµατα, στο 

δεύτερο εφαρµόζουν επίσης τους γραφηµατικο-φωνηµατικούς κανόνες, και 

στο τρίτο αναλύουν τις λέξεις σε ορθογραφικές µονάδες χωρίς να 

χρησιµοποιούν φωνολογική µετατροπή. 

Η εξέλιξη κατά τα στάδια που πρότεινε η Frith εµπεριέχει την εναλλαγή 

στρατηγικών µεθόδων. Καµία από τις στρατηγικές αυτές δεν υποκαθιστά η µία 

την άλλη. Τα παιδιά τα οποία έχουν φτάσει στο τέλος αυτής της εξελικτικής 

αλληλουχίας σταδίων, έχουν στη διάθεσή τους όλες τις στρατηγικές µεθόδους 

που συσχετίζονται µε κάθε ένα από τα στάδια και µπορούν να κάνουν χρήση 

αυτών. 

Τα πρώτα στάδια είναι ξεκάθαρα . Στο τελευταίο πρέπει να δοθεί 

µεγαλύτερη βαρύτητα. Ο ισχυρισµός της Frith  για το ορθογραφικό στάδιο 

είναι ότι τα παιδία αρχίζουν να αναγνωρίζουν «σειρές» από γράµµατα που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να δηµιουργήσουν έναν επανασυνδυασµό 

γραµµάτων που οδηγούν σε ένα απεριόριστο αριθµό λέξεων.(Frith,1985). 

Συνεπώς η ιδέα της Frith είναι ότι τα παιδιά κάνουν ανάλυση της λέξης 

γράµµα-γράµµα για να αναγνωρίσουν και να χρησιµοποιήσουν αργότερα 

αλληλουχίες γραµµάτων. 

Η ανάλυση της Frith δεν παρέχει απαντήσεις  σε ερωτήσεις που 

ερευνούν τα αίτια, και όπως η ίδια επεσήµανε, δεν εξηγεί τις διαφορές µεταξύ 

ανάγνωσης και συλλαβισµού. 

Συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα για τις θεωρίες των Marsh και Frith 

πρέπει να τονίσουµε τα ακόλουθα: ο ισχυρισµός και των δύο ότι τα παιδιά 

διαβάζουν πρώτα µε λογογραφικό τρόπο και αργότερα µε αλφαβητικό 

επιβεβαιώθηκε πλήρως από µεταγενέστερες έρευνες. Επίσης η ιδέα του 



Marsh ότι τα παιδιά µαθαίνουν περίπλοκους κανόνες για την ορθογραφία σε 

ακόµα µεταγενέστερο στάδιο, επιβεβαιώθηκε µε τον ίδιο τρόπο. Αντίθετα ο 

ισχυρισµός ότι τα παιδιά συλλαβίζουν µε λογογραφικό τρόπο πριν 

συλλαβίσουν µε αλφαβητικό τρόπο φαίνεται να µην επιβεβαιώνεται από τα 

υπάρχοντα στοιχεία. Και οι δυο θεωρίες στην ανάλυσή τους γύρω από την 

φωνολογική αντίληψη αναφέρονται µόνο στην αντίληψη των φωνηµάτων και 

στην γραφηµατικο-φωνηµατική αντιστοιχία. 

 

 
1.13.  ΘΕΩΡΙΕΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

 
Η πρώτη γνωστή έρευνα που ξεχώρισε αδιαµφισβήτητα τη φωνολογική 

ικανότητα από την αναγνωστική δεξιότητα και δεν είχε πρόβληµα µε µεγάλες 

διασπορές, ετερογένειες οµάδων και φαινόµενα οροφής ήταν αυτή των 

Bradley & Bryant (1983). Πήραν 65 εξάχρονα παιδιά και τα χώρισαν σε 

τέσσερις οµάδες. Η πρώτη (Α) εκπαιδεύτηκε για δυο χρόνια στην 

κατηγοριοποίηση ήχων. Η δεύτερη (Β) για ένα χρόνο σε ηχητικές αναλογίες 

ανάµεσα σε γράµµατα. Η τρίτη (Γ) [οµάδα ελέγχου] εκπαιδεύτηκε στην 

εννοιολογική κατηγοριοποίηση των ίδιων λέξεων και η τέταρτη  (∆) ήταν 

οµάδα ελέγχου που δεν έλαβε καµία εξάσκηση. Μετά από ενάµιση χρόνο 

δόθηκαν τεστ ανάγνωσης, συλλαβισµού και µαθηµατικών σε όλες τις οµάδες. 

Η πιο σηµαντική στατιστική σύγκριση ήταν ανάµεσα στην οµάδα που 

εκπαιδεύτηκε στην κατηγοριοποίηση ήχων και σ� αυτή που εξασκήθηκε στην 

εννοιολογική κατηγοριοποίηση (Σύµφωνα µε πειραµατικές έρευνες έχουν 

διατυπωθεί τρεις θεωρίες αναφορικά µε το πώς ένας αναγνώστης διαβάζει µια 

οπτικά παρουσιασµένη λέξη: 1) υπόθεση της φωνηµικής κωδικοποίησης, 2) 

υπόθεση της γραφηµικής κωδικοποίησης και 3) η υπόθεση της διττής 

κωδικοποίησης, που δίνει έµφαση στην εννοιολογική προσπέλαση της λέξης( 

Κ.∆ Πόρποδα, 1993). Η διαφορά ανάµεσα σ� αυτές τις δυο οµάδες θα ήταν 

σηµαντικό επιχείρηµα υπέρ της φωνολογικής θεωρίας και µάλιστα θα 

υποδείκνυε αιτιακή σχέση. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η οµάδα Α προηγείτο 

τρεις ή τέσσερις µήνες σ� όλα τα σταθµισµένα αναγνωστικά τεστ, όµως 

υπήρχε µεγάλη διασπορά σφάλµατος  και η διαφορά των δυο οµάδων δεν 

ήταν στατιστικώς σηµαντική. Η οµάδα Β, που είχε εξασκηθεί στις ηχητικές 



αναλογίες γραµµάτων ήταν σαφώς καλύτερη από τις δυο οµάδες ελέγχου. 

Έτσι η έρευνα αυτή δεν διαφώτισε αρκετά τη σχέση φωνολογικής και 

αναγνωστικής ικανότητας και δεν ήλεγξε την επιπλέον εµπειρία που είχε η 

οµάδα Β µε γράµµατα της αλφαβήτου. 

Από τις πρώτες αυτές έρευνες πολύ λίγα µπορούµε να συµπεράνουµε, 

γιατί ήταν προβληµατικές όσον αφορά τις οµάδες ελέγχου, τα µη ρεαλιστικά 

τεστ και τα µη στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα. Το µόνο θετικό εύρηµα 

είναι ότι υπάρχει αιτιακή σχέση ανάµεσα στην εµπειρία µε γράµµατα της 

αλφαβήτου και της αναγνωστικής ικανότητας. 

 

 
1.14.  ΕΡΕΥΝΕΣ   ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 

 

Μια ελάχιστη προϋπόθεση για κάθε θεωρία που υποστηρίζει πως η 

φωνολογική συνείδηση επηρεάζει την αναγνωστική ικανότητα είναι ότι οι δυο 

αυτές δεξιότητες συσχετίζονται, ακόµα κι αν άλλοι παράγοντες, όπως το 

νοητικό πηλίκο, ελέγχονται. Από µόνες τους  έρευνες του είδους αυτού δεν 

εγκαθιδρύουν αιτιακές σχέσεις, απλά αποκαλύπτουν αλληλεπιδράσεις δυο 

µεταβλητών. Κι αν ακόµα αποδείξουν ότι υπάρχει κάποια σχέση ανάµεσα στη 

φωνολογική συνείδηση και στην αναγνωστική ικανότητα, κανείς δεν µπορεί να 

αρνηθεί το γεγονός ότι ενδεχοµένως η σχέση αυτή να βασίζεται σ� έναν 

άγνωστο τρίτο παράγοντα. Θα εξετάσουµε µερικές έρευνες του είδους αυτού. 

Ο Liberman (1974) ζήτησε από παιδιά ηλικίας 4, 5 και 6 ετών να 

διαχωρίσουν τις συλλαβές και τα φωνήµατα λέξεων χτυπώντας κάθε φορά µε 

ένα σφυράκι. Π.χ θέ-λω = 2 χτυπήµατα, π-ε-τ-ώ = 4 χτυπήµατα. Όλα τα 

παιδιά κατάφεραν να διαχωρίσουν τις λέξεις, όσον αφορά το συλλαβισµό, ενώ 

ο φωνηµατικός χωρισµός ήταν πάρα πολύ δύσκολος: 0%  των  τεσσάρων  

ετων, 17% των πέντε ετών  και 70% των έξι ετών  κατάφεραν την άσκηση. 

Αργότερα δόθηκε ένα σταθµισµένο τεστ ανάγνωσης και διαπιστώθηκε ότι όσα 

απ� τα παιδιά είχαν περισσότερες δυσκολίες στο φωνηµατικό διαχωρισµό, 

έκαναν και την ελάχιστη πρόοδο στην ανάγνωση. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι 

υπάρχει κάποια σχέση ανάµεσα στη φωνολογική ικανότητα και στην 

ανάγνωση. Εν τούτοις, τίποτα δεν µας διαβεβαιώνει για την πορεία της 

σχέσεως. 



Η παραπάνω εργασία επαναλήφθηκε µε διαφοροποιήσεις 

(χρησιµοποίηση ψευδολέξεων ως ερεθίσµατα, αριθµητήριο αντί χτυπήµατα µε 

σφυρί) από τους Treiman & Baron (1981), αλλά αυτή τη φορά η αναγνωστική 

ικανότητα είχε σηµαντική στατιστική σχέση µε το συλλαβικό διαχωρισµό. Ξανά 

ο χωρισµός σε φωνήµατα ήταν πολύ δύσκολος για τα παιδιά. 

Πιο ανησυχητικά ήταν τα αποτελέσµατα της έρευνας των Tunmer & 

Nesdale (1985) και Wilce (1980). Οι ερευνητές αυτοί χρησιµοποίησαν και 

παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας (9 ετών) καθώς και λέξεις µε διπλά γράµµατα (π.χ 

κόµµα, tree ή όσον αφορά την Αγγλική λέξεις µε άηχα γράµµατα που δεν 

προφέρονται: π.χ rich και pitch), για να αποδείξουν ότι τα παιδιά βασίζονται 

κυρίως στις αναγνωστικές και ορθογραφικές ικανότητες τους παρά στη 

φωνολογική- ακουστικά συνείδησή τους. Πραγµατικά, η πρόβλεψή τους ήταν 

σωστή και τα παιδιά ανέφεραν περισσότερα φωνήµατα για λέξεις µε διπλά 

γράµµατα. Έτσι ενισχύθηκαν οι υπόνοιες ότι η φωνολογική συνείδηση έπεται 

της αναγνωστικής ικανότητας. Οι µέθοδοι αυτές δεν είναι πολύ κατάλληλες, 

γιατι είναι δύσκολες για παιδιά, που δεν έχουν µάθει να διαβάζουν. 

 

 

 
1.14.1  ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  
 

Στις µεθόδους αυτές τα παιδιά πρέπει να αναφέρουν πως θα ήταν µια 

λέξη χωρίς ένα συγκεκριµένο φώνηµα. Ο Bruce (1964) πρώτος εισήγαγε αυτό 

τον τρόπο έρευνας. Έδωσε σε παιδιά µε πνευµατικές ηλικίες από 5-9 έτη τρεις 

ασκήσεις. Στην πρώτη τα παιδιά έπρεπε ν� αναφέρουν τα αποτελέσµατα της 

αφαίρεσης του πρώτου ήχου από µια λέξη (παίζω- αίζω) σε µια άλλη να 

αφαιρέσουν το µεσαίο ήχο (τρέχω- έχω) και στην τρίτη τον τελευταίο ήχο 

(καράβι- καράβ). Αυτές οι ασκήσεις αποδείχτηκαν δύσκολες. Οι µέσοι όροι, µε 

άριστα το 30 για τις οµάδες των 5 και 6 ετών ήταν 0,0 και 1,8 αντίστοιχα. Οι 

εφτάχρονοι κατάφεραν µόνο 8,75. 

Ο Rosner & Simon (1971) πήραν παιδιά 5 έως 11 ετών και τους ζήτησαν 

να αφαιρέσουν είτε τα αρχικά, µεσαία ή τελικά σύµφωνα µιας λέξης είτε την 

αρχική, µεσαία ή τελική συλλαβή της. Ξανά αυτό ήταν αδύνατο για τις 

νεότερες οµάδες, ενώ στις µεγαλύτερες οµάδες βρέθηκε µία σχέση ανάµεσα 



στην ικανότητα αφαίρεσης (φωνολογική ικανότητα) και στην ανάγνωση, ακόµα 

κι όταν το IQ ελέγχθηκε στατιστικώς. 

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η πορεία της σχέσης παραµένει 

άγνωστη. ∆ηλαδή δεν µπορούµε να πούµε αν η φωνολογική συνείδηση 

συνεπάγεται αυξηµένη αναγνωστική ικανότητα ή το αντίστροφο. Ο Morais  et 

al (1979), προσπάθησαν να µελετήσουν το θέµα αυτό. Συνέκρινε µια οµάδα 

Πορτογάλων αναλφάβητων µε µία οµάδα που ήξερε µεν να διαβάζει αλλά  δεν 

είχε αποκτήσει τη δεξιότητα αυτή σε µεγάλη ηλικία σε σεµινάρια επιµόρφωσης 

ενηλίκων. Η µία οµάδα είχε να προσθέσει έναν ήχο σε µία λέξη (alhaco- 

palhaco) και η άλλη να αφαιρέσει έναν ήχο από µια λέξη (purso- urso). Ο ήχος 

που έπρεπε να προστεθεί ή να αφαιρεθεί ήταν ο ίδιος καθ� όλη τη διάρκεια 

του πειράµατος, αλλά διέφερε από  υποκείµενο σε υποκείµενο. Το κύριο 

αποτέλεσµα ήταν ότι η αναλφάβητη οµάδα ήταν πολύ χειρότερη, αν και 

κατάφεραν σε ποσοστό 46% να εκπληρώσουν την άσκηση. Οι ερευνητές 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η ικανότητα ανάλυσης λεξικών ήχων 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την εµπειρία της µάθησης της ανάγνωσης.  

Αν και υπάρχουν επιφυλάξεις για τις πειραµατικές συνθήκες της 

παραπάνω έρευνας, τα αποτελέσµατα της επαναλήφθηκαν από τον Read  et 

al. (1987), οι οποίοι συνέκριναν µία οµάδα από Κινέζους που διδάχτηκαν µία 

παραλλαγή γραπτών Κινέζικων (pinyin) µε µία άλλη που είχε διδαχτεί την 

παραδοσιακή κινεζική ορθογραφία. Η pinyin οµάδα ήταν καλύτερη και στην 

πρόσθεση και στην αφαίρεση ήχου, ενώ η άλλη οµάδα µόλις έφτασε το όριο, 

κυρίως όσον αφορούσε τις ψευδολέξεις. Το συµπέρασµα των ερευνητών ήταν 

ότι ενώ η ικανότητα να ξεχωρίζει κανείς οµοιότητες ή διαφορές ανάµεσα σε 

φωνήµατα µέσα σε λέξεις φαίνεται να είναι προϋπόθεση της αναγνωστικής 

ικανότητας, η ικανότητα να χειρίζεται κανείς φωνήµατα µέσα σε λέξεις έπεται 

αυτής. 

Στις παραπάνω έρευνες µερικές πλευρές των ασκήσεων µπορούν να 

επιτευχθούν και από νεαρής ηλικίας παιδιά σε πρώιµα στάδια αναγνωστικής 

ικανότητας, πράγµα που θέτει υπό µερική αµφισβήτηση τα ευρήµατα του 

Morais. O Calfee (1977) κατασκεύασε ένα τεστ αφαίρεσης φωνηµάτων, που 

διέφερε απ� αυτό των Rosner & Simon. Το προς αφαίρεση φώνηµα δεν 

ονοµαζόταν. Αντίθετα ο ερευνητής έλεγε : «Αν πω ΄΄µάνα΄΄, θα λες ΄΄Άννα΄΄, 

αν πω ΄΄κόπος΄΄, θα λες ΄΄όπως΄΄ (πάντα ο πρώτος ήχος- στα αγγλικά �cake- 



ache�, �pies- eyes�). ∆εύτερον, οι λέξεις συνοδεύονταν κι από εικόνες. Οι 

επιδόσεις παιδιών νηπιακής ηλικίας ήταν εξαιρετικά υψηλές και παρουσίαζε  

συνεξάρτηση µε τις αναγνωστικές τους ικανότητες ένα χρόνο αργότερα. 

Παρόλα αυτά δεν έγινε έλεγχος για IQ στα τεστ πολλαπλής παλινδρόµησης. 

Τα τεστ της κατηγορίας αυτής (πρόσθεση και αφαίρεση ήχων) πολύ λίγα 

µπορούν να µας αποκαλύψουν για τη φωνολογική συνείδηση, ως 

προγνωστικό παράγοντα, γιατί απαιτούν δεξιότητες που έρχονται αργά στην 

ανάπτυξη του παιδιού. 

 

 
1.14.2.    ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΗΧΩΝ  

 

Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν τους ήχους, που συνθέτουν µία λέξη, για 

να µπορούν να αλλάξουν τη σειρά των φωνηµάτων της. Ο Lundberg, 

Olofsson & Wall (1980) έδωσαν σε εξάχρονα παιδιά λέξεις  τις οποίες έπρεπε 

να προφέρουν ανάποδα, µαζί µε άλλα φωνολογικά και γλωσσολογικά τεστ. Η 

άσκηση αυτή αποδείχτηκε ισχυρός παράγοντας πρόγνωσης της 

αναγνωστικής ικανότητας, που ενδεχοµένως να είναι και αιτιακός. Το γεγονός 

ότι οι µετρήσεις έγιναν προτού τα παιδιά αρχίσουν να διαβάζουν, αποκλείει 

την πιθανότητα να νοθεύτηκαν τα αποτελέσµατα από αναγνωστικές εµπειρίες. 

∆εν µπορούµε όµως να αποκλείσουµε την ύπαρξη ενός τρίτου παράγοντα. Oι 

Alegria, Pignot, Morais (1982) εξέτασαν εξάχρονα και εφτάχρονα παιδιά. Τα 

µισά απ� αυτά παρακολουθούσαν σχολείο στο οποίο δίδασκαν φωνητικό 

σύστηµα µάθησης ανάγνωσης και τα υπόλοιπα  σχολείο στο οποίο η 

ανάγνωση διδασκόταν µε τη µέθοδο ολοκληρωµένων λέξεων (αντί για 

συλλαβισµό). Τα παιδιά έπρεπε ν� αντιστρέψουν τη σειρά δυο λέξεων σε µία 

άσκηση, τη σειρά δυο συλλαβών σε µία άλλη και τη σειρά δυο φωνηµάτων 

στην τρίτη. Τα παιδιά που είχαν διδαχτεί την ανάγνωση µε το σύστηµα 

«ολοκληρωµένων λέξεων» είχαν πολύ φτωχή απόδοση στην αντιστροφή 

φωνηµάτων. ∆ιαφορές όσον αφορά την αντιστροφή συλλαβών δεν υπήρχαν. 

∆ιαπιστώθηκε µεγάλη συνάφεια µεταξύ της άσκησης αντιστροφής 

φωνηµάτων και της κρίσεως των δασκάλων που δίδασκαν µε το φωνητικό 

σύστηµα σχετικά µε την αναγνωστική επίδοση των µαθητών. Κάτι τέτοιο δεν 

φάνηκε στην άλλη οµάδα. Οι συγγραφείς συµπεραίνουν ότι υπάρχει 



αµφίδροµη σχέση ανάµεσα στις αναγνωστικές οδηγίες και στη συνείδηση των 

φωνηµάτων. Αυτό είναι διαφορετικό απ� την απλή υπόθεση ότι η ανάγνωση 

προκαλεί φωνολογική συνείδηση: Και οι δύο οµάδες µάθαιναν να διαβάζουν 

µε ίδια επιτυχία µάλιστα, εποµένως η ανάγνωση  καθαυτή, δεν ευθυνόταν για 

τις φωνολογικές διαφορές των οµάδων. 

 

 
1.14.3.  ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑΣ  

 

Για να κρίνει κάποιος ότι οι λέξεις «π-ίνω» και «δ-ίνω» 

οµοιοκαταληκτούν ή ότι οι λέξεις «τρέχω» και «τραπέζι» αρχίζουν µε τον ίδιο 

ήχο, σηµαίνει ότι έχει κάποια φωνολογική  ενηµερότητα. Υπάρχουν ενδείξεις 

ότι τα παιδιά αποκτούν αυτή τη δεξιότητα πριν αρχίσουν να διαβάζουν. Έτσι 

οι εµπειρίες των παιδιών προσχολικής ηλικίας µε ποιηµατάκια ίσως να έχει 

σχέση µε τη µετέπειτα αναγνωστική τους επίδοση. Οι Bradley & Bryant (1983) 

απέδειξαν την υπόθεση αυτή σε µια µακροχρόνια µελέτη 368 παιδιών, που 

εξετάστηκαν αρχικά στην ηλικία των 4 και 5 ετών σε ασκήσεις 

οµοιοκαταληξίας. Τα τεστ αυτά ήταν καλοί προγνωστικοί παράγοντες της 

ανάγνωσης και του συλλαβισµού ακόµα κι όταν τα παιδιά ήταν 8 ή 9 ετών. Η 

ηλικία, ο δείκτης  νοηµοσύνης και η µνήµη είχαν ελεγχθεί στατιστικά. Τα 

αποτελέσµατα των ασκήσεων αναφέροταν αποκλειστικά στο διάβασµα : δεν 

προέβλεπαν τις µαθηµατικές ικανότητες των παιδιών. 

Οι Ellis & Large (1986) εξέτασαν τη σχέση της ανάγνωσης και διάφορων 

µεταγλωσσικών ασκήσεων ( περιλαµβανοµένων τεστ οµοιοκαταληξίας). 

Υποκείµενα της έρευνας ήταν 40 παιδιά, που εξετάστηκαν αρχικά στην ηλικία 

των 5 ετών και έπειτα µε ετήσια διαλείµµατα, έως την ηλικία των 8 ετών. 

Τελικά οχτάχρονα παιδιά χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες : (A) υψηλό δείκτη  

νοηµοσύνης, αλλά χαµηλή αναγνωστική επίδοση, (Β) υψηλό δείκτη  

νοηµοσύνης και καλή αναγνωστική επίδοση και (Γ) χαµηλό δείκτη  

νοηµοσύνης και χαµηλή αναγνωστική επίδοση, και εξετάστηκαν σε διάφορες 

γλωσσολογικές ασκήσεις. Οι µεγαλύτερες διαφορές βρέθηκαν στα τεστ 

οµοιοκαταληξίας, όσον αφορά τις οµάδες Α και Β. 

Ακολούθησαν πολλές τέτοιες µελέτες που όλες είχαν παρεµφερή 

αποτελέσµατα. Η µόνη που διαφοροποιήθηκε ήταν αυτή των Stanovich, 



Cunningham & Cramer (1984). Έδωσαν σε εξάχρονα παιδιά δέκα ασκήσεις 

φωνολογικής ικανότητας, δύο εκ των οποίων περιελάµβαναν οµοιοκαταληξία. 

Στην πρώτη τα παιδιά έπρεπε να παραγάγουν οµοιοκαταληκτικές λέξεις και 

στη δεύτερη να διαλέξουν λέξεις µε οµοιοκαταληξία. Οι υπόλοιπες ασκήσεις 

αφορούσαν την ανεύρεση απλών συµφώνων. Οι συνάφειες µεταξύ 

διαβάσµατος και ασκήσεων οµοιοκαταληξίας δεν ήταν στατιστικώς 

σηµαντικές. 

Η οµοιοκαταληξία είναι µια δεξιότητα που προηγείται της ανάγνωσης και 

την προδιαθέτει. Η ισχυρή συνάφεια µεταξύ πρώιµων επιδόσεων  στις 

ασκήσεις οµοιοκαταληξίας και µετέπειτα επιτυχίας στην ανάγνωση είναι 

ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, γιατί τονίζει τις εµπειρίες που αποκτούν τα παιδιά 

στο σπίτι και στο νηπιαγωγείο ( µε τους γονείς και µε τα λεξιλογικά παιχνίδια). 

Πάντως δεν µπορούµε κι εδώ να πούµε ότι η σχέση είναι αιτιακή, γιατί 

ενδεχοµένως να υπάρχει ένας άγνωστος τρίτος παράγων, που να επηρεάζει 

και τα δύο. 

Εξετάζοντας τις µέχρι τώρα έρευνες, βλέπουµε ότι είναι δύο ειδών : οι 

διαχρονικές (longitudinal) και οι παρεµβατικές (intervention). Οι πρώτες έχουν 

το πλεονέκτηµα ότι µπορούν να αποδείξουν τη σχέση ανάµεσα σε µια προ-

σχολική µέτρηση και στη µετέπειτα αναγνωστική επίδοση, δεν µπορούν όµως 

να αποκλείσουν την ύπαρξη άλλων παραγόντων. Οι παρεµβατικές µελέτες 

µπορούν να στηρίξουν αιτιότητες. Οποιαδήποτε παρέµβαση (εκπαίδευση) στη 

φωνολογική συνείδηση παιδιών µπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην 

αναγνωστική τους ικανότητα. Παρόλα αυτά είναι τεχνητές. Τα αποτελέσµατά 

τους µπορεί να µην έχουν καµία σχέση µ� αυτό που συµβαίνει στην αληθινή 

ζωή. Μια λύση θα ήταν ο συνδυασµός των δύο µεθόδων, πράγµα που είναι 

όµως αρκετά επίπονο. Επιπλέον η έρευνα ανάµεσα σε κανονικούς 

αναγνώστες δεν έχει αποδείξει ότι η πρώιµη αυξηµένη φωνολογική συνείδηση 

ευνοεί την µετέπειτα αναγνωστική εξέλιξη. Και όλες αυτές αγνοούν τις 

ατοµικές διαφορές. Ενδεχοµένως η ανάγνωση να επηρεάζεται απ� αυτές 

(οπτικός-ακουστικός τύπος κλπ). ∆ιάφορες µελέτες προσανατολίζονται προς 

αυτό το σηµείο τώρα, καθώς και στην εξέταση δυσλεξικών παιδιών. Το 

γενικότερο συµπέρασµα είναι ότι ορισµένες πλευρές της φωνολογικής 

ικανότητας προδιαθέτουν το διάβασµα και άλλες επηρεάζονται απ� αυτό. Η 

φωνολογική εξέλιξη είναι µια διαδικασία σταδιακή (όπως κι άλλες ψυχολογικές  



λειτουργίες) και δεν ολοκληρώνεται απ� τη µια µέρα στην άλλη. Προφανώς, 

είναι πιο εύκολο για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να ξεχωρίζουν συλλαβές 

και οµοιοκαταληξίες και δυσκολότερο να κατανοούν φωνήµατα. Ένα άλλο 

είδος έρευνας αναφέρεται στο συνταίριασµα αναγνωστών µεγάλης ηλικίας (µε 

αναγνωστικές δυσκολίες) και σε κανονικούς αναγνώστες µικρής ηλικίας. 

Πάντως, έχει γίνει αναγκαία η ύπαρξη µεθόδων που θα συνδυάζουν όλες τις 

προαναφερθείσες τεχνικές και θα εκλαµβάνουν όλους τους παράγοντες και 

κυρίως τις ατοµικές διαφορές, οι οποίες έχουν αγνοηθεί µέχρι τώρα. 

   

 

1.15.  ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Για να διαπιστώσουµε κατά πόσο η φωνολογική συνείδηση επηρεάζει 

την αναγνωστική ικανότητα, πρέπει να συλλέξουµε µια πληθώρα δεδοµένων 

σχετικά µε την ευχέρεια ή όχι ανάγνωσης. Υπάρχου πολλά σταθµισµένα τέστ, 

που µετρούν τη δεξιότητα στην ανάγνωση και βοηθούν και στον εντοπισµό 

τυχόν µαθησιακών δυσκολιών. Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν 

είναι: 

Ιστορικό: Ο ερευνητής πρέπει να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά µε το 

κοινωνικο-οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο της οικογένειας του παιδιού και 

να ελέγξει το ιατρικό παρελθόν του παιδιού για τυχόν ανωµαλίες στην όραση 

ή την ακοή, που τυχόν θα επηρέαζαν την ανάγνωση. Ενδεχοµένως, µία 

ανεξάρτητη µεταβλητή σε µία παρόµοια έρευνα θα είναι το κοινωνικό 

περιβάλλον του παιδιού ( αστική- µη αστική περιοχή, πλούσιες ή όχι 

µορφωτικές εµπειρίες κλπ ). Όπως τονίσαµε και πριν, σηµαντική ίσως να είναι 

και η έκθεση του παιδιού σε περιβάλλον, όπου καθοµιλουµένη είναι µια 

τοπική διάλεκτος. Έτσι, για παράδειγµα, ένα παιδί που ζει στη Λέσβο µέχρι τα 

τρία ή τέσσερα χρόνια του έχει αναπτύξει φωνολογική συνείδηση µιας 

γλώσσας, που έχει µεν το ίδιο εύρος µε την επίσηµη ελληνική, εντούτοις 

διαφέρει σηµαντικά, όσον αφορά τη φωνολογία της ( συγκοπές φωνηέντων, 

µετατροπές  του ο-ου, ε-η, χρήση της χρονικής αύξησης, κλπ ), εισερχόµενο 

στο σχολείο το παιδί αυτό καλείται να διαβάσει λέξεις που µέχρι τότε άκουσε 

να προφέρονται µόνο στην τηλεόραση. Κατά πόσο επηρεάζει το διαφορετικό 

φωνητικό περιβάλλον, είναι κάτι, που πρέπει να ερευνηθεί. 



          

Μέτρηση νοηµοσύνης: Είναι απαραίτητο  ο  δείκτης  νοηµοσύνης  να ελεγχθεί 

πριν γίνει οποιαδήποτε σύγκριση, γιατί αλλιώς θα προκύψουν αποτελέσµατα 

και επιδόσεις νοθευµένες από το διαφορετικό  νοητικό  επίπεδο των παιδιών. 

 

Καταγραφή λαθών: Είναι σηµαντικό να υιοθετήσει ο ερευνητής µια 

συστηµατική µέθοδο καταγραφής των αναγνωστικών λαθών, ούτως ώστε να 

διευκολυνθούν ( ποσοτικά και ποιοτικά) οι συγκρίσεις  µε άλλους µαθητές και 

οι ενδοατοµικές παρατηρήσεις (πριν και µετά την παρέµβαση στο ίδιο άτοµο ). 

Αν µία λέξη ή τµήµα της προφέρθηκε λάθος υπογραµµίζεται. Μια κυµατοειδής 

γραµµή δηλώνει επαναλήψεις. Ένα κεφαλαίο Α, χρησιµοποιείται για άγνωστες 

λέξεις. Οι παραλείψεις µπαίνουν σε κύκλο. Παρενθέσεις για λέξεις που 

διορθώθηκαν από το ίδιο το παιδί κλπ.. Προς τούτοις ο ερευνητής πρέπει να 

σηµειώνει την όλη στάση του παιδιού απέναντι στη διαδικασία της ανάγνωσης 

( άγχος, ανασφάλεια ). 

Ερµηνεία λαθών: Μερικά λάθη υποδηλώνουν σοβαρές αναγνωστικές 

δυσκολίες, ενώ άλλα είναι ασήµαντα. Η απλή µέτρηση των λαθών αγνοεί τον 

ποιοτικό παράγοντα. Παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες τείνουν να κάνουν 

πολλά λάθη όλων των ειδών. Μερικά  από τα ερωτήµατα που πρέπει να θέσει 

ο ερευνητής είναι τα ακόλουθα: Γνωρίζει το παιδί τις αυτόµατα αναγνωρίσιµες 

λέξεις;. Βρίσκει δυσκολία στο διαχωρισµό αρχικών συµφώνων, στους 

συνδυασµούς φθόγγων, στα διπλά σύµφωνα; Μήπως η συµπεριφορά του 

παιδιού κατά την ανάγνωση διαφέρει σηµαντικά απ� ότι σε άλλες σχολικές 

δραστηριότητες; Γίνονται συχνές επαναλήψεις λέξεων; Μπορεί να χωρίσει σε 

συλλαβές; Μπερδεύει γράµµατα που έχουν παρόµοιο σχήµα; Έχει τη 

δυνατότητα να συγκεντρώνει την προσοχή του στην ανάγνωση; Ο δάσκαλος 

ερευνητής µπορεί να χρονοµετρήσει το παιδί, για να δει την ευχέρεια του. 

  Τα περισσότερα αγγλικά σταθµισµένα τεστ αναγνωστικής ικανότητας ( 

Durrell Analysis of Reading Difficulties, Gates Reading Diagnostic Tests, 

Roswell-Chall Auditory Blending Test κλπ ) περιέχουν ερωτήσεις προς 

εξακρίβωση των εξής στοιχείων: 

1. Γνώση γραµµάτων αλφαβήτου 

2. Γνώση ήχων συµφώνων ή συνδυασµών συµφώνων 

3. Γνώση ήχων φωνηέντων ή συνδυασµών φωνηέντων 



4. Εφαρµογή των 1,2,3 για ανάγνωση µονοσύλλαβων, δισύλλαβων 

κλπ  λέξεων 

5. Ερωτήσεις οπτικής µνήµης 

6. Ερωτήσεις ακουστικής µνήµης  

7. Σύνθεση και διαχωρισµός ήχων 

8. Συλλαβισµό  

Όλα τα παραπάνω τεστ δίνονται ξεχωριστά σε κάθε µαθητή. Επίσης 

χρησιµοποιούνται τεστ µέτρησης σιωπηλής αναγνωστικής ικανότητας ( 

California Achievement Tests, Metropolitan Test κλπ ), τα οποία σε 

συνδυασµό µε τα προαναφερθέντα παρέχουν πιο αξιόπιστη αξιολόγηση της 

ικανότητας του παιδιού. Ενώ για µεγαλύτερες τάξεις τα τεστ αυτά δίνουν 

έµφαση στην κατανόηση της σηµασίας, στα πρώιµα στάδια ( Α� ∆ηµοτικού ) 

µετρούν την ικανότητα αναγνώρισης λέξεων και γραµµάτων. Ο ερευνητής 

πρέπει να προσέξει, ώστε να βρει συστηµατικότητες στα λάθη του παιδιού και 

κανονικότητες στον τρόπο ανάγνωσης. ∆ιαδεδοµένη είναι η χρήση των 

εικόνων. Τα παιδιά συνήθως χρησιµοποιούν ποικιλίες δεξιοτήτων για να 

διαλέξουν τη σωστή λέξη που αντιπροσωπεύει την εικόνα: Ας υποθέσουµε ότι 

η εικόνα δείχνει ένα µήλο και οι επιλογές είναι: µήλο, ξύλο, µαµά, και κότα. Αν 

το παιδί διαλέξει τη λέξη µαµά, επηρεάστηκε από την τεχνική αναγνώρισης 

αρχικού συµφώνου. Αν διαλέξει τη λέξη ξύλο, από το ηχητικό περιβάλλον, κι 

αν επιλέξει τη λέξη κότα, ίσως βασίστηκε αποκλειστικά στην τύχη. Τα τεστ 

αυτά πρέπει να βαθµολογούνται και να αξιολογούνται πάντοτε σε συνάρτηση 

µε τις επιδόσεις στα τεστ ευφυίας. Επιπλέον πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το 

κατά πόσο ο µαθητής γνωρίζει ή όχι τη σηµασία των λέξεων, που του 

παρουσιάζονται. 

 

Τεστ ορθογραφίας: Συνήθως αυτά δίνονται ξεχωριστά από τα τεστ 

αναγνωστικής ικανότητας. Οι περιοχές σφαλµάτων που εστιάζονται είναι: 

-  Έλλειψη κατανόησης φωνητικών στοιχείων 

-  Φωνητική γραφή (και-κε) 

-  Πρόσθεση γραµµάτων ή συλλαβών 

- Παράλειψη γραµµάτων ή συλλαβών 

- Αναστροφή γραµµάτων 



Αφού ο ερευνητής ολοκληρώσει τη συλλογή στοιχείων απ� το ιστορικό 

του παιδιού και αξιολογήσει την αναγνωστική ικανότητα του, µπορεί να 

προχωρήσει στην παρέµβαση µε την αύξηση της φωνολογικής συνείδησης 

και να δει κατά πόσο αυτή βοήθησε στη βελτίωση της αναγνωστικής 

δεξιοτεχνίας. Αν τα αποτελέσµατα είναι στατιστικώς σηµαντικά, τότε 

ενδεχοµένως η φωνολογική συνείδηση να επηρεάζει την ανάγνωση. Γενικά 

πάντως, τα τεστ βοηθούν και στη διάγνωση µεγαλυτέρων προβληµάτων και 

µαθησιακών δυσκολιών. Η διδασκαλία και η κατανόηση του φωνητικού 

συστήµατος µιας ιστορικής γλώσσας, όπως η ελληνική, δεν είναι εύκολη 

υπόθεση για τα παιδιά, πολλά από τα οποία φτάνουν σε µεγάλη ηλικία, για να 

την κατανοήσουν. Στην Αγγλία χρησιµοποιούνται τρεις κυρίως µέθοδοι 

διδασκαλίας της: η φωνητική, η οπτικοκινητική, και η κιναισθητική. ∆είγµατα 

της φωνητικής µεθόδου, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν σε µεγάλο βαθµό από 

τους ερευνητές της φωνολογικής συνείδησης, κυρίως σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας είναι: 

 Ηχητικός διαχωρισµός: Αρχικά µαθαίνεται η αντιστοιχία ήχου και 

γράµµατος ( π.χ  χ ). Τα παιδιά εξοικειώνονται µε τον ήχο και ακούν 

παραδείγµατα λέξεων, που αρχίζουν από χ. Κατόπιν ακούνε λέξεις  που 

αρχίζουν από διαφορετικό σύµφωνο. Παρουσιάζονται εικόνες ( χέρι, χορτάρι 

κλπ ), και ζητείται απ� τα παιδιά να φέρουν δικά τους παραδείγµατα. Αν δεν το 

κατορθώσουν, ο ερευνητής τα ρωτά µε τη µορφή αινίγµατος ( Έχεις δυο και τα 

χρησιµοποιείς για να γράφεις- χέρια ). Έπειτα διαβάζει λίστες τεσσάρων 

λέξεων, εκ των οποίων τρεις αρχίζουν από χ, ενώ η τέταρτη όχι. Το παιδί 

πρέπει να σηκώσει το χέρι του, όταν ακούσει την αταίριαστη λέξη. Μόλις το 

παιδί  µάθει τον ήχο του µ και του π, ο ερευνητής προχωρά µε τον ίδιο τρόπο 

στη διδασκαλία σύνθεσής τους στο δίφθογγο �µπ-. Καθ� όλη τη διάρκεια 

παιχνίδια και κάρτες µε εικόνες χρησιµοποιούνται. Η αντικατάσταση των 

αρχικών φωνηµάτων (γράµµατα µε διαφοροποιητική σηµασία) εφαρµόζεται 

για να διδαχτούν συνθέσεις γραµµάτων (µ-ένω, δ-ένω). 

∆ιεξοδικότερα, το πώς αλληλεπιδρούν οι µέθοδοι αυτές και πώς 

συµβάλλουν στη βελτίωση της φωνολογικής συνείδησης θα εξετάσουµε 

παρακάτω. 

Σε µια ανασκόπηση της υπάρχουσας έρευνας διαπιστώνουµε ότι 

υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός µεθόδων αξιολόγησης  της φωνολογικής 



συνείδησης (ασκήσεις οµοιοκαταληξίας, διαχωρισµός φωνηµάτων, 

αντικατάσταση ήχων κλπ) [Για πλήρη τυπολογία βλ. Lewkovicz, 1980]. Όλες 

όµως οι προαναφερθείσες ασκήσεις εµπλέκουν πολλές γνωστικές διαδικασίες 

(π.χ. βραχυπρόθεσµη µνήµη, σύγκριση ερεθισµάτων) εκτός από την καθαυτό 

φωνολογική ικανότητα κι εποµένως οι προγνωστικές τους δυνατότητες δεν 

είναι ξεκάθαρες. Έτσι, κάποιος µπορεί να αποδώσει την αύξηση της 

αναγνωστικής δεξιότητας σ� αυτές τις γνωστικές διαδικασίες-µνήµη- κι όχι στη 

φωνολογική ενηµερότητα. Ο Lewkovicz (1980), επισηµαίνει  ότι µέχρι στιγµής 

έχουν γίνει πάρα πολύ λίγες συγκρίσεις µεταξύ των ασκήσεων φωνολογικής 

συνείδησης, µε αποτέλεσµα να µην γνωρίζουµε τις οµοιότητες και τις 

διαφορές τους, ποιες προσεγγίζουν και προβλέπουν καλύτερα το µελλοντικό 

επίπεδο ανάγνωσης του µαθητή και ποιες µετράνε τον ίδιο παράγοντα.  

Αργότερα  ο Backman ( 1983 ), συµπέρανε ότι δεν έχει γίνει καµία πρόοδος 

επί του θέµατος και ότι οι διαφορετικές γνωστικές αποκτήσεις της κάθε 

ασκήσεως µπορεί να οδηγεί σε αποκλίσεις των αποτελεσµάτων και ότι ακόµα 

δεν γνωρίζουµε ποιες πλευρές της φωνολογικής συνείδησης µετρά η κάθε 

µία, και ποια απ� αυτές έχει µεγαλύτερη  προγνωστική αξία. 

  

 
1.16.  ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Στην ηλικία ενός έτους και άνω (01.06) οι προτάσεις δύο λέξεων 

χρησιµοποιούνται µε την ίδια συχνότητα όπως οι προτάσεις µιας λέξης. Ένα 

επίτευγµα το οποίο φαίνεται να εξαρτάται  από την ικανότητα της µνήµης και 

του εγκεφάλου γενικότερα . (Lennembrg, 1967, Wanner, 1974). Γύρω στα δυο 

έτη περίπου ξεκινά η συντακτική διαφοροποίηση, δηλαδή µια επέκταση του 

λεξιλογίου και περαιτέρω εξέλιξη του φωνολογικού και σηµασιολογικού 

συστήµατος.  

Το πρώτο στάδιο των εκφράσεων που συµπεριλαµβάνουν δυο λέξεις 

δηµιουργεί το αρχείο λέξεων και προτάσεων π.χ δυο προτάσεις που 

συµπεριλαµβάνουν µια λέξη η κάθε µια, χρησιµοποιούνται µαζί διατηρώντας 

τη φωνητική διακύµανση και την παύση που τις χωρίζει: αυτοκίνητο . περνά 

{το παιδί είδε ένα αυτοκίνητο να περνά}. Από το  περιεχόµενο της πρότασης 



είναι ξεκάθαρο ότι το παιδί συνειδητοποιεί περισσότερα απ� όσα εκφράζει, 

αλλά δεν έχει ακόµη την ικανότητα να χρησιµοποιήσει τη σύνταξη. 

Οι Stern&Stern (1928) υποστήριξαν ότι κάθε λέξη σε παρόµοιες, όπως η 

προηγούµενη, εκφράσεις έχει την αξία µιας ξεχωριστής πρότασης. Ο 

Leopold(1956-1957) θεωρεί επίσης ότι δυο προτάσεις που  η κάθε µια 

εµπεριέχει  µία λέξη χρησιµοποιούνται µαζί σαν ένα µεταβατικό στάδιο προς 

την ολοκληρωµένη δηµιουργία προτάσεων. 

Οι Stern& Stern  κατέγραψαν εκφράσεις όπως « Εκεί, κοίτα γάβ γάβ» 

(01.06) ετών. Αυτή η εξέλιξη παρατηρήθηκε και επιβεβαιώθηκε µε επιτυχία 

στην κόρη του Leopold, της οποίας η γλωσσική εξέλιξη µελετήθηκε εκτενώς. 

Τύποι έκφρασης όπως « µαµά», τις οποίες ο Leopold   ερµηνεύει ως «τι κάνει 

η µαµά;» � « η µαµά κοιµάται», χρησιµοποιούνται στην ηλικία των 01.06 ετών. 

∆ύο µήνες µετά, παρατηρεί ότι σε τέτοιες εκφράσεις η πρώτη λέξη είναι 

επίθετο και η δεύτερη ρήµα και ότι η πρόταση παύει πλέον να είναι 

ερωτηµατική, π.χ «µπαµπά παίξει!» (01.08 έτη). Στην ίδια ηλικία παρατηρείται 

ότι τα έως τώρα ασύνδετα µέρη της πρότασης συνενώνονται δηµιουργώντας 

µία ενιαία µονάδα ( Leopld 1956-1957). Μεθοδολογικά αυτό οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι η σύνταξη που τα παιδιά χρησιµοποιούν δεν θα πρέπει να 

θεωρείται αποµονωµένη από το φωνητικό και το φωνολογικό τους σύστηµα. 

Ο Leopold (1956-1957) επεσήµανε την ύπαρξη εκφράσεων που εµπεριείχαν 

3 ή 4 λέξεις, στην ηλικία των δυο ετών περίπου καθώς και προτάσεις µε 

υποκείµενο και αντικείµενο (01.11 ετών).         

Οι Brown&Ηαnlon καθιέρωσαν την άποψη ότι το µέσο µήκος µιας 

πρότασης αποτελεί ένα καλό δείκτη µέτρησης της εξέλιξης της γλώσσας στα 

πρώτα χρόνια του παιδιού. Ο δείκτης τον οποίο ο Brown χρησιµοποίησε 

(µέσο µήκος έκφρασης, mean length of utterance), αποτέλεσε εργαλείο 

µέτρησης και για τους Bloom (1970) & Bow Erman (1973), και βασίζεται στα 

µορφήµατα. Αυτός ο δείκτης µπορεί να λειτουργήσει παραπλανητικά για 

γλώσσες όπως η Εσθονική, η οποία είναι πλούσια σε καταληκτικά 

µορφήµατα. Για παρόµοιους λόγους ο Park (1974) έκρινε τη θεωρία για το 

µέσο µήκος της έκφρασης µη αποδεκτή για τη Γερµανική γλώσσα. Ο δείκτης 

αυτός για να λειτουργήσει σαν ένα αποτελεσµατικό εργαλείο µέτρησης της 

γλωσσικής εξέλιξης θα πρέπει να εξελιχθεί περισσότερο έτσι ώστε να 



συµπεριλαµβάνει και  εκφραστικές µορφές για ποικίλες επικοινωνιακές 

πράξεις, γεγονός το οποίο δεν έχει γίνει ακόµα. 

Μερικά παραδείγµατα της λειτουργίας των προτάσεων που 

αποτελούνται από δυο λέξεις είναι τα ακόλουθα: 

Εντοπισµός: Εκεί βιβλίο 

Απαίτηση-Ευχή: Κι άλλο γάλα 

Αρνηση:Όχι νερό 

Περιγραφή ενέργειας, δραστηριότητας ή κατάστασης: Χτύπα µπάλα, παίξε 

µπάλα. 

Κατοχή: Παπούτσι µου 

Ερώτηση: Πού µπάλα; 

Τροποποίηση:Μεγάλη βάρκα 

Τα τωρινά στάδια των ερευνών µπορούν να µας δώσουν µια 

αποσπασµατική εικόνα της εξέλιξης  που ακολουθεί η οργάνωση των 

προτάσεων, µέσα από την οποία οι προτάσεις των παιδιών εξελίσσονται 

µέχρι να προσεγγίσουν το επίπεδο έκφρασης των ενηλίκων. Όταν στο πρώτο 

στάδιο βλέπουµε : «Αυτό το κόκκινο λουλούδι», έχουµε µια περίπτωση 

εξέλιξης της ιεραρχικής οργάνωσης των προτάσεων. Η εξέλιξη των 

γραµµατικών τύπων δεν εξαρτάται µόνο από την πολυπλοκότητα τους (Brown 

& Hanlon, 1970), αλλά και από το βαθµό της γνωστικής του δυσκολίας 

(Slobin, 1966-1971, Schlesinger, 1971). 

Σύµφωνα µε τον  Slobin (1971) σε κάθε στάδιο της πρώιµης συντακτικής 

εξέλιξης η σειρά των λέξεων φαίνεται να έχει συγκεκριµένη συντακτική δοµή, η 

οποία δεν είναι αυθαίρετη. Κατά τον Slobin (1968) η πιο διαδεδοµένη 

συντακτική δοµή των προτάσεων που αποτελούνται από 3 λέξεις είναι 

υποκείµενο-ρήµα- αντικείµενο. Μετά το δεύτερο χρόνο τα παιδιά 

χρησιµοποιούν πιο περίπλοκους σχηµατισµούς προτάσεων και 

µορφολογικών δοµών: ερωτήσεις, αρνητικές προτάσεις, αλυσιδωτές 

προτάσεις, συνδέσµους, καταλήξεις κ.λ.π. 

Μεταξύ 3 και 5 ετών η σύνταξη εξελίσσεται όλο και περισσότερο προς 

την κατεύθυνση της γλώσσας των ενηλίκων, αλλά οι διατόµικές διαφορές είναι 

τόσο µεγάλες, που ισχυρισµοί όπως αυτοί του Belugi, « από τα 4 έως τα 5 

χρόνια η ικανότητα σύνταξης ενός φυσιολογικού  παιδιού είναι ήδη εξαιρετικά 

περίπλοκη και συγκεχυµένη, και η γλώσσα του οµοιάζει µε αυτή των 



ανθρώπων του περιβάλλοντός του» δεν είναι βαρύνουσας σηµασίας επειδή 

δεν είναι ακόµα ξεκάθαρο ποιες συντακτικές διαδικασίες είναι ελεγχόµενες και 

σε ποια γλώσσα. 

Ο Mennen,  υποστήριξε ότι τα παιδιά περίπου στην ηλικία των 4 ετών 

έχουν µάθει τους βασικούς γραµµατικούς κανόνες, και επιπλέον έδωσε 

έµφαση στο γεγονός ότι η συντακτική εξέλιξη των παιδιών συνεχίζεται και 

µετά την ηλικία των 7 ετών.  Πέρα από το γεγονός ότι δεν µπορεί να 

αποδειχθεί πως τα παιδιά έχουν έλεγχο των γραµµατικών κανόνων, υπό την 

έννοια της µετασχηµατιστικής γραµµατικής, οι απόψεις διίστανται για το ποια 

κριτήρια είναι σηµαντικά, προκειµένου να αξιολογηθεί η παραγωγική χρήση 

των µετασχηµατισµών. Παρόλα αυτά τα χαρακτηριστικά της εξέλιξης, όπως 

αυτά που παρουσιάστηκαν από τους Stern&Stern το 1907, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως κριτήρια για τα περισσότερα παιδιά και τα εξελικτικά 

τους στάδια µπορούν να παρατηρηθούν στα παιδιά. Υπάρχουν ελάχιστες 

απόψεις για το ποια είδη συντακτικών δοµών δεν έχει υπό έλεγχο ένα παιδί 

µετά την ηλικία των 5 ετών. Ο Ferreiro (1976) µελέτησε πως παιδιά που 

οµιλούν την Αγγλική και τη Γαλλική γλώσσα, παράγουν και κρίνουν προτάσεις 

για την γραµµατική τους ορθότητα. Ο Chomsky  (1969) δοκίµασε την 

κατανόηση 4 τύπων γλωσσικής  πολυπλοκότητας σε παιδιά 5 έως 10 ετών. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής καταδεικνύουν τις δυσκολίες που έχουν 

τα παιδιά στο να εξελίσσουν και να χρησιµοποιούν τις αντιληπτικές τους 

ικανότητες και στρατηγικές. Όσον αφορά τις έρευνες που αφορούν την 

κατανόηση της παθητικής φωνής, η οποία αποκτάται  κατά την ηλικία των 7 

ετών, η προσοχή µας τώρα στρέφεται στους παράγοντες εκείνους που 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ορισµένες συντακτικές και σηµασιολογικές 

λειτουργίες είναι πιο δύσκολες ως προς την κατανόησή τους. Οι 

Turner&Rommeweit  (1967) τοποθετούν αυτές τις δυσκολίες στην αντίθεση 

µεταξύ του συντακτικού και του σηµασιολογικού στην παθητική φωνή . Εάν η 

συντακτική δοµή µιάς πρότασης  στην ενεργητική φωνή συγκριθεί µε την 

σηµασιολογική δοµή, παρατηρείται ότι λειτουργούν παράλληλα. 

Για  να κατανοήσει µια παθητική πρόταση ένα παιδί, πρέπει να είναι σε 

θέση να διαφοροποιήσει  τη γραµµατική και τη σηµασιολογική δοµή µιας 

πρότασης, µε έναν τρόπο κατά τον οποίο αναλύονται περισσότερες 

πληροφορίες απ� ότι σε µια ενεργητική πρόταση. Οι Tyrner&Rommetveit 



χρησιµοποιούν τον όρο της σηµασιολογικής αντιστρεψιµότητας  ( semantic 

reversibility), για να δείξουν ότι οι επιπρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες 

πρέπει να αναλυθούν για την κατανόηση µίας παθητικής πρότασης, µπορούν 

να οδηγήσουν σε σοβαρές δυσκολίες. Μία πρόταση είναι σηµασιολογικά 

αντιστρέψιµη όταν διατηρεί το νόηµά της µετά από αντιστροφή  της θέσεως 

της δράσης, και του σκοπού της δράσης. Από τη στιγµή που η δράση και ο 

σκοπός της δράσης συγχέονται σε µια σηµασιολογικά αντιστρέψιµη πρόταση 

και συνεπώς το παιδί πρέπει να µάθει να διαφοροποιεί το ένα από το άλλο, 

µια σηµασιολογικά αντιστρέψιµη πρόταση πρέπει να είναι δυσκολότερο να 

κατανοηθεί από µια πρόταση που δεν είναι αντιστρέψιµη σύµφωνα µε την 

υπόθεση των Turner&Rommetveit. Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι  η 

παθητική φωνή είναι δυσκολότερο να κατανοηθεί από την ενεργητική και στο 

ότι οι σηµασιολογικά αντιστρέψιµες προτάσεις είναι δυσκολότερες από τις µη 

αντιστρέψιµες. Όπως υποστήριξαν οι Turner&Rommetveit (1967) η 

καθυστέρηση της απόκτησης της παθητικής φωνής µπορεί να επηρεάζεται 

από το γεγονός ότι ένα παιδί δεν αισθάνεται την ανάγκη να την 

χρησιµοποιήσει. Ο,τιδήποτε θέλει να εκφράσει µπορεί να ειπωθεί στην 

ενεργητική φωνή. 

Στην εκτεταµένη µελέτη του γύρω από την οµιλούµενη γλώσσα στα 

πρώτα χρόνια του σχολείου, ο Ricket(1975) υποστήριξε πως οι παθητικές 

δοµές εµφανίζονται σπάνια. 

Στα κείµενα των παιδιών προσχολικής ηλικίας η παρατακτική σύνδεση 

των προτάσεων κυριαρχεί, παρόλο που τα παιδιά είναι ικανά να 

χρησιµοποιούν την υποτακτική σύνδεση των προτάσεων λίγο µετά τα 3 έτη. 

(Stern&Stern 1928). Ένα ερώτηµα αφορά τη σειρά µε την ποία η γλώσσα 

αποκτάται: Πρώτα εξελίσσεται η µορφολογία ή η σύνταξη. Είναι γενικώς 

αποδεκτό ότι η σύνταξη σε παιδιά δυο ετών είναι περισσότερο εξελιγµένη από 

τη µορφολογία (Leopold 1950,Weir 1962). Η άποψη αφορά τη µελέτη των 

«Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών». Για παράδειγµα στην Εσθονική γλώσσα που 

κάποιες µονάδες ανήκουν στη µορφολογία του γλωσσικού συστήµατος, ενώ 

σε άλλες γλώσσες οι ίδιες µονάδες αποτελούν µέρος της σύνταξης (Oksaar, 

1971). Ο Slobin(1968) δηµιούργησε µια συγκριτική περίληψη της 

µορφολογικής εξέλιξης. Στις περισσότερες έρευνες είναι φανερό ότι η χρήση 

των καταλήξεων εµφανίζεται ξαφνικά, µερικούς µήνες µετά την εµφάνιση των 



προτάσεων που περιλαµβάνουν δυο λέξεις. Αυτή τη ραγδαία εξέλιξη των 

καταλήξεων επιβεβαιώνουν επίσης οι Stern&Stern ( 1928 ), οι οποίοι δίνουν 

έµφαση στο γεγονός ότι οι καταλήξεις δεν εµφανίζονται σε ξεκάθαρες 

αλληλουχίες, αλλά επηρεάζουν κύριες κατηγορίες λέξεων. 

Ο Gvozdev(1948) αναφέρει την ακόλουθη εξέλιξη στην οµιλία του γιου 

του. Όλες οι λέξεις του παρέµεναν αδιαφοροποίητες µέχρι την ηλικία των 

01,11 ετών. Εµφανίστηκαν εν αντιθέσει µορφολογικά στοιχεία που 

αναφέρονταν σε διάφορες γραµµατικές κατηγορίες.  Παρατηρήσεις τέτοιου 

είδους οδηγούν στο ακόλουθο συµπέρασµα: φαίνεται πως όταν αποκτάται η 

αρχή των επιθεµάτων εφαρµόζεται µονοµιάς σε διάφορους τύπους. Παρόλα 

αυτά, είναι επίσης γνωστό ότι είναι πολύ δυσκολότερο για ένα παιδί να 

εφαρµόσει έναν κανόνα από το να τον µάθει. Όπως υποστηρίζει ο Slogan : 

«Όταν ένα παιδί χρησιµοποιεί µία δοσµένη γραµµατική µορφή αυτή συνήθως 

χρησιµοποιείται σωστά αλλά όχι πάντα σε περιπτώσεις όπου θα ήταν 

κατάλληλη. (Slobin,1968). Αυτό ισχύει επίσης για ένα µεγάλο αριθµό 

υπεργενικεύσεων που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του 

µορφολογικού συστήµατος. Μία λεπτοµερής ανάλυση των µορφολογικών 

υπεργενικεύσεων σε 3 παιδιά που φοιτούσαν στο Harvard, έγινε από τον 

Brown (1973). Μία σηµαντική ανακάλυψη είναι ότι αυτές οι υπεργενικεύσεις 

ισχύουν για όλους σχεδόν τους τύπους των καταλήξεων. 

Οι παρατηρήσεις του Leopοld έδειξαν ότι αρχικά το παιδί χρησιµοποιεί 

γλωσσικά κατάλληλες φόρµες. Μετά αυτές εγκαταλείπονται χάρη των 

υπεργενικεύσεων, ή χρησιµοποιούνται παράλληλα µε αυτές,  γεγονός το 

οποίο αποτελεί στοιχείο που αποδεικνύει τη δηµιουργική ικανότητα του 

παιδιού, ενώ παράλληλα οι κατάλληλες γραµµατικές µορφές θα πρέπει να 

είναι αποτέλεσµα της επανάληψης που γίνεται µηχανικά. 

Μερικές τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν πειραµατικά για να εξετάσουν 

την κατανόηση των παιδιών όσον αφορά τις διάφορες συντακτικές δοµές 

(Slobin,1967), είναι οι ακόλουθες:  

Επανάληψη προτάσεων που εµπεριέχουν διάφορες δοµές. 

Αναγνώριση µιας εικόνας ανάµεσα από ένα σύνολο εικόνων που αντιστοιχούν 

σε µια πρόταση η οποία έχει µια συγκεκριµένη δοµή. 

Μετασχηµατισµός µιας πρότασης βάση ενός δοσµένου µοντέλου µίας 

συγκεκριµένης δοµής. π.χ ΄΄ Το αγόρι χτύπησε το κορίτσι΄΄, ΄΄Το κορίτσι 



χτυπήθηκε από το αγόρι΄΄, ΄΄Η µητέρα έφτιαξε 

φαγητό΄,΄΄����������.  ΄΄, για την παθητική φωνή. 

Συµπλήρωση µιας πρότασης βάση ενός δοσµένου µοντέλου για τη δοµή που 

απαιτείται. π.χ.΄΄ Ο άντρας έπλυνε τα ρούχα του��, ΄΄ Η γυναίκα έπλυνε τα 

ρούχα της΄΄. 

Πρόσθεση της κατάλληλης κατάληξης, είτε σε πραγµατικές λέξεις είτε σε 

ψευδολέξεις. 

Χειρισµός αντικειµένων µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να απεικονίζεται το  

νόηµα µιας έκφρασης. Π.χ΄΄ ∆ώσε στο λαγό το αρκουδάκι΄΄-για τη 

δοµή του έµµεσου  αντικειµένου. 

   

Τα µεθοδολογικά προβλήµατα που προκύπτουν από αυτού του είδους 

τις έρευνες είναι ότι οι υπάρχουσες τεχνικές  εξετάζουν περισσότερο την 

ικανότητα των παιδιών να ακολουθούν συγκεκριµένες  οδηγίες και λιγότερο τη 

γλωσσική τους ικανότητα. Επίσης, σε οποιαδήποτε κατάσταση δοκιµασίας 

είναι δύσκολο να αποδοθεί µία επαρκής εικόνα για τις γλωσσικές ικανότητες 

του παιδιού. Η ικανότητα ή η αδυναµία του παιδιού να κατανοήσει ή να 

παραγάγει συγκεκριµένες γραµµατικές δοµές σε αυτά τα τεστ µπορεί να 

οφείλεται στα ερεθίσµατα που του παρουσιάζονται, και η επιτυχία ή η 

αποτυχία δεν µπορεί να αποτελέσει κριτήριο πρόβλεψης για άλλα σχετικά 

τεστ. Έως ότου ένα τέτοιου είδους υλικό σταθµιστεί και χρησιµοποιηθεί σε 

µεγάλο δείγµα παιδιών, και µέχρι η γνώση µας για τη συσχέτιση µεταξύ της 

αναγνωστικής ικανότητας µε τις διάφορες γραµµατικές δοµές και λειτουργίες 

ολοκληρωθεί, θα ήταν σκόπιµο να παρατηρηθεί η σχέση µεταξύ της επίδοσης 

σε αυτά τα τεστ και της αυθόρµητης παραγωγής εκφράσεων από τα παιδιά. 

 

 
1.17.  ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

 

Ο όρος «µη  ικανός  αναγνώστης» ανήκει στον τοµέα της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς. Υπάρχουν πολλές επιρροές από πολλούς εσωτερικούς και 

εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι τελικά καθορίζουν  αυτόν   το  

χαρακτηρισµό. Πολλοί ερευνητές διαφωνούν για το αν η συγκεκριµένη 

γνωστική δυσκολία ( που αφορά την ανάγνωση) έχει βιολογικό ή µη αίτιο. Η 



δυσκολία αυτή κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες µπορεί να µην εκδηλωθεί 

σε επίπεδο συµπεριφοράς. Κάποια παιδιά µπορεί να προστατεύονται από το 

περιβάλλον τους και συνεπώς αυτή η αναγνωστική δυσκολία να µην 

εκδηλωθεί, ενώ σε άλλες λιγότερο προστατευτικές συνθήκες είναι σχεδόν 

βέβαιο ότι θα εκδηλωνόταν . Θα πρέπει επίσης να λάβουµε υπόψη µας τα 

παιδιά που έχουν πολύ κακές επιδόσεις στα τεστ ανάγνωσης- για διάφορους 

λόγους- χωρίς αυτά να είναι δυσλεξικά. 

 

Το γνωστικό συστατικό  

Η φωνολογία είναι ένα συστατικό το οποίο συµβάλλει καθοριστικά στην 

περιγραφή του γνωστικού επιπέδου. Αφορά νοητικές ικανότητες, µερικώς 

έµφυτες και µερικώς διδασκόµενες, που µας επιτρέπουν να επεξεργαζόµαστε 

και να παράγουµε το λόγο πολύ γρήγορα. Είναι το µέρος εκείνο της γλώσσας 

που αφορά την ηχητική διάσταση των λέξεων και όχι το νόηµα ή την 

γραµµατική τους µορφή. Το γνωστικό αυτό συστατικό παίζει σηµαντικό ρόλο 

στη φυσιολογική απόκτηση της ανάγνωσης. 

Ένα ερώτηµα που προκύπτει είναι τι σηµαίνει να έχει κάποιος δυσκολία 

στις φωνολογικές του διεργασίες. Η αναµενόµενη απάντηση είναι ότι κάποιος 

έχει πιθανώς δυσκολίες στο λόγο. Βέβαια θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι όλα 

τα παιδιά που έχουν δυσκολίες στο λόγο δεν είναι  απαραίτητα και δυσλεξικά 

(Bishop & Adams, 1990). Επιπλέον, βασιζόµενοι µόνο στην ακοή µας δεν 

µπορούµε συνήθως να αντιληφθούµε κάποιο πρόβληµα στην οµιλία των 

δυσλεξικών ατόµων. 

Επίσης, κάποια προβλήµατα στην επικέντρωση της προσοχής, 

πιθανότατα προκαλούµενα από βιολογικούς παράγοντες, επηρεάζουν την 

εκµάθηση της ανάγνωσης. Τα προβλήµατα συγκέντρωσης- προσοχής 

µπορούν να επηρεάσουν τη µάθηση και να προκαλέσουν κακές επιδόσεις σε 

ένα µεγάλο φάσµα σχολικών θεµάτων. Επίσης, µπορεί να υπάρχουν και 

επιπρόσθετοι τύποι γνωστικών δυσκολιών όπως π.χ οπτικές (Slaghuis, 1993) 

ή γενικές δυσκολίες που αφορούν το χρόνο αντίδρασης (Nicolson & Fawcett, 

1994). Οι δευτερεύουσες συνέπειες στην αποτυχία της ανάγνωσης  µπορούν 

να εντοπιστούν και στο συµπεριφοριστικό και στο γνωστικό επίπεδο π.χ 

άρνηση και αντιθετικές στάσεις. Οι δευτερεύουσες αυτές συνέπειες µπορούν 

να επηρεάσουν και άλλους ανθρώπους όπως π.χ την οικογένεια του παιδιού. 



Ουσιαστικά δεν είµαστε ακόµη σε θέση να ορίσουµε µε ακρίβεια το 

γνωστικό συστατικό και πολύ περισσότερο να δηµιουργήσουµε τεστ τα οποία 

θα µπορούσαν να το µετρήσουν µε ακρίβεια. Η επίδοση σε κάθε τεστ που 

δίνεται για τη µέτρηση των αναγνωστικών δυσκολιών επηρεάζεται από 

πολλούς παράγοντες, και η γενική γνωστική ικανότητα είναι µόνο ένας από 

αυτούς. Το κίνητρο, η προσοχή, η κοινωνική αλληλεπίδραση κ.α επηρεάζουν 

επίσης τα αποτελέσµατα των τεστ. Κάποιες φορές µάλιστα η εµπλοκή αυτών 

των παραγόντων είναι τόσο έντονη που το ένα και συγκεκριµένο συστατικό το 

οποίο θέλουµε να µετρήσουµε παραµελείται.  

    Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν µέχρι τώρα για τις ποιοτικές διαφορές 

µεταξύ των δυσλεξικών και ατόµων που εµφανίζουν δυσκολίες στην 

ανάγνωση ήταν σποραδικά και δόθηκε µεγαλύτερη βάση στις γενετικές 

επιρροές και για τις δυο κατηγορίες δυσκολιών ανάγνωσης. Επίσης για πολλά 

χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι οι δυσκολίες στην ανάγνωση εµφανίζονταν 

µε µεγαλύτερη συχνότητα στα αγόρια απ� ότι στα κορίτσια. (Critchley, 1970, 

Finucci& Childs,1981). Όταν εξετάστηκαν µεγαλύτερα και 

αντιπροσωπευτικότερα πληθυσµιακά δείγµατα οι διαφυλικές διαφορές 

µειώθηκαν σηµαντικά (Flynn& Rahbar,1994, Naiden 1976, Shaywitz et al., 

1990, Wadsworth et al., 1992). 

Σαν αποτέλεσµα των ερευνών αυτών προέκυψε το µοντέλο των 

διαστάσεων (dimensional model), το οποίο περιγράφει τις διατοµικές 

διαφορές. Τα µοντέλα των διαστάσεων είναι κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν 

όταν οι ανθρώπινες ικανότητες όπως αυτή της ανάγνωσης,  έχουν κανονική 

κατανοµή σε µία συνεχή διάσταση.  Από αυτήν την πλευρά οι αναγνωστικές 

δυσκολίες αποτελούν το χαµηλότερο άκρο µίας κανονικής κατανοµής, η οποία 

εµπεριέχει επίσης το διάστηµα της κανονικής και της ανώτερης αναγνωστικής 

ικανότητας. 

Η κατανοµή του πληθυσµού είναι κανονική γιατί ο αριθµός των ατόµων 

που παρουσιάζει εξαιρετικά χαµηλή ή υψηλή επίδοση στην ανάγνωση είναι 

µικρός, ενώ τα περισσότερα άτοµα ανήκουν στο µέσο όρο. Οι Παράγοντες 

που επηρεάζουν τις διαφορές στην αναγνωστική ικανότητα είναι βιολογικοί, 

γνωστικοί, και παράγοντες που αφορούν στη διδασκαλία.  

Τα στοιχεία που υποστηρίζουν ότι το ποσοστό της αναγνωστικής 

δυσκολίας αντιπροσωπεύεται στο κατώτερο άκρο µιας κανονικής κατανοµής 



προέρχονται από πολλές πηγές. Πρώτον, τα αποτελέσµατα των 

περισσοτέρων επιδηµιολογικών ερευνών (epidemiological research) 

υποστηρίζουν ότι το µοντέλο της κανονικής κατανοµής, όσον αφορά την 

αναγνωστική ικανότητα π.χ ( Rodgers,1983, Shaywitz et al.,1992, Silva et al., 

1985, Share et al., 1987 Van der Wissel& Zegers 1985). 

  ∆εύτερο, στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στη γενετική 

συµπεριφορά (behavioral genetics) υποδεικνύουν ένα µεγάλο φάσµα 

µοντέλων και τεχνικών (συµπεριλαµβανοµένης της πρόσµιξης (admixture), 

της αποµόνωσης (segregation), της σύνδεσης(linkage), και της µελέτης των 

διδύµων( twin studies), συνέβαλαν στο να καταλήξουν στο συµπέρασµα ότι η 

δυσκολία στην ανάγνωση δεν είναι αιτιολογικά ή στατιστικά ξεχωριστή από 

άλλους τύπους προβληµάτων ανάγνωσης.(Gilger et al., 1996).  

Τρίτο, πολλές µελέτες οι οποίες συνέκριναν  οµάδες ατόµων µε 

προβλήµατα ανάγνωσης διαφορετικής φύσεως, εντόπισαν ελάχιστες 

διαφορές µεταξύ τους (Fletcher et al., 1994, Stanivich& Siegel, 1994). 

Άτοµα, των οποίων οι επιδόσεις  είναι χαµηλότερες από αυτές των 

υπολοίπων ατόµων στην κατανοµή, χαρακτηρίζονται ως άτοµα µε 

αναγνωστικές δυσκολίες. Γενικά, είναι πιο λογικό να θεωρήσουµε ως 

πληθυσµό του ενδιαφέροντός µας τα άτοµα που έχουν λάβει τις ίδιες οδηγίες 

ανάγνωσης. Αυτά χωρίζονται σε πρώτη βαθµίδα, δεύτερη βαθµίδα, Τρίτη 

βαθµίδα, κ.λ.π. Τα παιδιά που βρίσκονται στο κατώτερο άκρο της κάθε 

βαθµίδας θεωρούµε πως αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση. 

Ένα  τεστ ανάγνωσης σταθµισµένο σε εθνικό επίπεδο είναι αυτό το 

οποίο παρέχει πληροφορίες για τη θέση της επίδοσης του εξεταζοµένου στην 

κατανοµή, και χορηγείται σε όλα τα παιδιά µίας χώρας που φοιτούν στην ίδια 

τάξη. Για την αναγνώριση και τον εντοπισµό των αναγνωστικών δυσκολιών 

ορίζεται ένα συγκεκριµένο σηµείο στην κατανοµή π.χ το 25%, το οποίο και 

καθορίζει το όριο της ύπαρξης αναγνωστικών δυσκολιών.  

Η κατάσταση γίνεται ακόµα πιο περίπλοκη από το γεγονός ότι δυο 

κατηγορίες παιδιών, τα οποία θεωρούνταν να έχουν προβλήµατα ανάγνωσης  

συχνά αποτύγχαναν να εκµεταλλευτούν επιπρόσθετη βοήθεια όταν ένα τεστ 

σταθµισµένο σε εθνικό επίπεδο, ήταν το µόνο κριτήριο για τη διάγνωση των 

δυσκολιών τους. Οι κατανοµές των επιδόσεων  στην ανάγνωση για τους 

µαθητές οικογενειών µε υψηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, ήταν 



υψηλότερες από αυτές των µαθητών σε εθνικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, η 

κατανοµή της δευτέρας τάξης  του δηµοτικού σε αυτά τα σχολεία στην 

πραγµατικότητα είναι όµοια µε την κατανοµή της τέταρτης τάξης ενός τυπικού 

σχολείου. 

Ένα σηµαντικό κριτήριο για τη διάγνωση της αναγνωστικής δυσκολίας 

είναι η διαταραχή µεταξύ της επίδοσης και της νοηµοσύνης. Αυτή η άποψη 

που υποστηρίζει το κριτήριο µελέτης της διαταραχής µεταξύ επίδοσης και 

νοηµοσύνης, έχει υιοθετηθεί  από πολλές µελέτες για την κατάταξη των 

δυσλειτουργιών της ανάγνωσης στα σχολεία. Μελέτες έδειξαν ότι περίπου το 

75% των παιδιών που αντιµετωπίζουν διαταραχή µεταξύ επίδοσης και 

νοηµοσύνης έχουν αναγνωστικές δυσκολίες ,ακόµα και εάν λαµβάνονται υπ� 

όψη µόνο τα επίπεδα της ανάγνωσης και όχι το (∆.Ν)-I.Q. (Shaywitz et al., 

1992). Το υπόλοιπο 25% αντίθετα δεν θα αντιµετώπιζε αυτό το πρόβληµα 

γιατί αυτά τα παιδιά έχουν πολύ υψηλό ∆.Ν, αλλά οι επιδόσεις τους στην 

ανάγνωση είναι στο µέσο όρο ή ελάχιστα χαµηλότερες από το µέσο όρο της 

βαθµίδας που φοιτούν. 

Πρέπει, όµως, να θεωρείται ότι αυτές οι δυο κατηγορίες παιδιών 

αντιµετωπίζουν αναγνωστικές δυσκολίες; Η θετική απάντηση σ΄αυτό το 

ερώτηµα υποστηρίζεται από τα ακόλουθα ερευνητικά συµπεράσµατα: 

 α )Ο τρόπος µε τον οποίο αυτά τα παιδιά διαβάζουν είναι όµοιος µε 

αυτόν των παιδιών που παρουσιάζουν αναγνωστικές δυσκολίες βάση άλλων 

κριτηρίων (Francis et al.,1996, Fletcher et al., 1994, Shaywitz et al., 1992, 

Stamovich&Siegel,1994), και  β ) βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου για τους 

ίδιους λόγους που βρίσκονται και άλλοι αναγνώστες που παρουσιάζουν 

προβλήµατα (Fowler& Scarborough, 1993).  

Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι κατά την ερµηνεία των αναγνωστικών 

τεστ είναι απαραίτητο να χρησιµοποιούνται και άλλα κριτήρια πέρα από τις 

σταθµισµένες σε εθνικό επίπεδο κατανοµές, για να έχουµε µια ξεκάθαρη 

εικόνα της επίδοσης ορισµένων παιδιών. 

Μία άλλη προσέγγιση στη µελέτη της αναγνωστικής διαδικασίας 

ονοµάζεται ΄΄εκτίµηση κριτηρίων΄΄(criterion reference assessment). Αυτή η 

προσέγγιση απαιτεί τη θέσπιση κριτηρίων για το ποια θα είναι τα επιτεύγµατα 

των παιδιών στη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους πορείας. Συγκεκριµένα, όλα 

τα παιδιά θα πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζουν και να κατανοούν το 



κυριολεκτικό νόηµα των κειµένων όταν φοιτούν στην  ∆  τάξη του δηµοτικού, 

και να είναι σε θέση να κατανοούν περίπλοκες πληροφορίες στην  Β  τάξη του 

λυκείου. Τα κριτήρια αυτά σχεδιάζονται έτσι ώστε να εντοπίζουν το εάν ή όχι 

τα παιδιά έχουν το επίπεδο που αναλογεί στην εκπαιδευτική τους βαθµίδα. 

Βάση της εκτίµησης των κριτηρίων, κάθε παιδί που δεν επιδεικνύει 

κατάκτηση των αναµενόµενων ικανοτήτων και της γνώσης που έχει διδαχθεί, 

θεωρείται πως παρουσιάζει αναγνωστικές δυσκολίες. Εδώ πρέπει να 

σηµειωθεί πως όταν ακολουθείται αυτή η προσέγγιση, η διάδοση των 

αναγνωστικών δυσκολιών θα εξαρτηθεί από το πόσο υψηλά είναι τα κριτήρια. 

Συνεπώς εάν εφαρµόζονται υψηλότερα κριτήρια, µεγάλος αριθµός παιδιών θα 

αποτύχει να τα εκπληρώσει. Εάν είναι χαµηλότερα τότε λιγότερα παιδιά θα 

αναγνωριστούν ως προβληµατικοί αναγνώστες. 

 

 

1.18.  ΕΡΕΥΝΕΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΙΣ  ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΩΝ  ΙΚΑΝΩΝ  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

 

 Οι  ικανοί  αναγνώστες  έχουν  αναπτύξει  τόσο  πολύ  τη  

δεξιότητα  αυτή,  που  µπορούν  να  διαβάσουν  περισσότερες  από  πέντε  

λέξεις  το  δευτερόλεπτο  (  Rayner  και  Pollatsek,  1987  ).  Αντιλαµβάνονται  

λέξεις  ή  σύνολα  λέξεων  µε  την  ίδια  ευκολία,  που  προσλαµβάνουν  

πληροφορίες  για  φωνήµατα  (  Cattel,  1986  )  και  επεξεργάζονται  ταχύτατα  

ολόκληρες  προτάσεις.  Το  γεγονός  αυτό,  µε  µια  πρώτη  επισκόπηση,  

αναιρεί  τις  θεωρίες  για  φωνολογική  προσπέλαση  του  γραπτού  λόγου,  

δεδοµένου  ότι  κάτι  τέτοιο  προϋποθέτει  αποδόµηση  και  σύνθεση  των  

φωνηµάτων  σε  συλλαβές,  λέξεις,  προτάσεις,  διαδικασία  χρονοβόρα,  όσο  

αυτοµατοποιηµένα  κι  αν  γίνεται.  Πού  πιθανότερη  φαίνεται  η  ολιστική  

αντίληψη  του  γραπτού  λόγου  µε  βάση  σηµασιολογικές  και  συντακτικές  

αναλύσεις,  διαπίστωση,  που  φαίνεται  να  ισχύει,  τουλάχιστον  στις  

περιπτώσεις  των  ικανών  αναγνωστών  (  Pillsburry,  1987  ).  Προς  

υποστήριξη  της  άποψης  αυτής  είναι  απαραίτητη  η  πιθανολογία  ότι  η  

αναγνώριση  των  λέξεων  γίνεται  µε  τη  βοήθεια  νοητικών  προτύπων  (  R.  

Woodworth,  1958  ),  πράγµα  που  καθιστά  εφικτή  την  ταχύτατη  σύγκριση  

των  λέξεων  ενός  κειµένου  µε  αυτά  και  την  ανάγνωση  τους.  Όµως  



πολλά  προβλήµατα  δηµιουργούνται  µε  µία  τέτοια  προσέγγιση  (που  είναι  

σαφώς  επηρεασµένη  από τις  θεωρίες  των  υπολογιστών  ),  δεδοµένου  ότι  

δεν  εξηγούν  πως  γίνονται  αντιληπτές  διαφορετικές  γραµµατοσειρές  και  

γραφικοί  χαρακτήρες.  Πολλά  πειράµατα  (  Adams,  1979  a,  b  ),  έχουν  

δείξει  ότι  οι  ικανοί  αναγνώστες  δεν  βασίζονται  στα  µορφολογικά  

χαρακτηριστικά  των  λέξεων  ή  στα  σχήµατα  των  γραµµάτων,  γιατί  η  

πολυµορφία  τους,  ακόµα  και  σε  βιβλία  της  πρώτης  δηµοτικού  είναι  

τεράστια. 

 Σήµερα  έχουν  διεξαχθεί  πολλές  εµπειρικές  έρευνες,  που  

έχουν  αποδείξει  ότι  λέξεις  υψηλής  συχνότητας  αποθηκεύονται  στη  µνήµη  

έµπειρων  και  ικανών  αναγνωστών,  γραµµατικοί  και  συντακτικοί  κανόνες  

λειτουργούν  ως  µακροεντολές,  διευκολύνοντας  και  ελαχιστοποιώντας  την  

φωνολογική  και  οπτική  προσπέλαση  των  λέξεων  (  Broadbent,  1967  )  

δια  της  ατόπου  απαγωγής.  ∆ηλαδή,  τα  παιδιά  που  επιτυγχάνουν  

υψηλές  επιδόσεις  στην  ανάγνωση  αποκλείουν  τύπους  λέξεων,  

συντακτικές  δοµές  και  γραµµατικούς  τύπους,  που  δεν  θα  ταίριαζαν  σε  

µία  δεδοµένη  σειρά  λέξεων.  Επειδή,  µάλιστα,  η  αλληλουχία  των  

φωνηµάτων  της  ελληνικής  γλώσσας  είναι  αρµονική  (  συνήθως :  

σύµφωνο,  φωνήεν,  σύµφωνο  ),  αυτό  διευκολύνει  περισσότερο  το  

παιχνίδι  µαντέµατος  και  επιταχύνει  την  ανάγνωση. 

 Έχει  αποδειχθεί  (  Smith  1971,  1973  -  Levy,  1983  )  ότι  οι  

έµπειροι  και  ικανοί  αναγνώστες  διαφέρουν  από  τα  άτοµα  µέσης  και  

φτωχής  αναγνωστικής  επίδοσης,  όχι  κατά  την  επεξεργασία  µεµονωµένων  

λέξεων  αλλά  κατά  την  ανάγνωση  λόγου,  που  έχει  συνοχή  και  είναι  

φορέας  ολοκληρωµένου  νοήµατος  (  Goodman,  1972  ).  Αυτό  αναβαθµίζει  

περισσότερο  το  ρόλο  της  συντακτικής � σηµασιολογικής � γραµµατικής  

προσέγγισης  της  ανάγνωσης  και  υποβαθµίζει  τη  σηµασία  της  

φωνολογικής  ενηµερότητας.  Ανάγνωση  σηµαίνει  όχι  απλώς  ηχητική  

µετουσίωση  τυχαίων  γραπτών  συµβόλων,  αλλά  κατανόηση  τους  και  

ακόµα  περισσότερο  αναδόµηση  του  νοήµατος  ανάλογα  µε  τα   βιώµατα  

και  τις  προσδοκίες  του  αναγνώστη.  Συγκεκριµένα,  αν  κάποια  αταίριαστη  

λέξη  παρακωλύσει  τη  ροή  του  νοήµατος  προκαλώντας  ασυνέχεια  στη  

δοµή  του  λόγου,  δηµιουργεί  σύγχυση  και  καθυστέρηση  στην  ανάγνωση.  

Εποµένως,  αυτό  που  ξεχωρίζει  τους  ικανούς  αναγνώστες  είναι  η  



προσκόλληση  τους  στην  σηµασία  του  κειµένου  και  η  απαγκίστρωση  

τους  από  την  φωνολογική  επεξεργασία. 

 Η  σύγχρονη  τεχνολογία  έχει  δώσει  τη  δυνατότητα  στους  

ερευνητές  να  ελέγξουν  την  προαναφερθείσα  θεωρία  µελετώντας  τις  

οφθαλµικές  κινήσεις  κατά  τη  διάρκεια  της  ανάγνωσης.  Αν  οι  ικανοί  

αναγνώστες  εµπλέκονται  σε  διαδικασία  µαντέµατος,  τότε  οι  προσηλώσεις  

τους  θα  απαιτούν  λιγότερο  χρόνο  από  αυτές  των  µη  ικανών  

αναγνωστών  και  θα  παρατηρούνται  µεγαλύτερες  οφθαλµικές  

προσηλώσεις  στις  σπουδαιότερες  για  το  νόηµα  λέξεις  ενός  κειµένου.  

Είναι  γνωστό  (  Kolers,  1976  ),  ότι  οι  οφθαλµικές  κινήσεις  κατά  τη  

διάρκεια  του  διαβάσµατος  δεν  είναι  οµαλές  και  η  διάρκεια  τους  

εξαρτάται  από  το  µέγεθος  της  υπό  ανάγνωσιν  γραµµής. Οι  προσηλώσεις  

του  µατιού  αντιστοιχούν  στο  95% του  ολικού  χρόνου  ανάγνωσης,  η  

κίνηση  των  βολβών � κατά  την  οποία  δεν  γίνεται  πρόσληψη  

πληροφοριών � µόνο  στο  5%  του  χρόνου.  Κατά  τη  διάρκεια  µιας  

οφθαλµικής  προσήλωσης  προσλαµβάνονται  πληροφορίες  για  δύο  µε  τρία  

γράµµατα  αριστερά  του  σηµείου  επικέντρωσης  του  µατιού  και  για  

τέσσερα  µε  έξι  στα  δεξιά.  Αµαφορικά  µε  τις  διαφορές  ανάµεσα  στους  

ικανούς  και  στους  λιγότερους  επιδέξιους  αναγνώστες  έχει  παρατηρηθεί  (  

McConkie,  Kerr,  Reddix,  Zola,  1987  ),  ότι  στην  πραγµατικότητα  οι  

πρώτοι  δεν  παραλείπουν  περισσότερες  λέξεις  ( παιχνίδι  µαντέµατος )  

από  τους  δεύτερους  κι  όποτε  το  κάνουν,  αφορά  µονοσύλλαβες  λέξεις  ( 

άρθρα,  προθέσεις,  κ.λ.π. )  και  όχι  λέξεις  υψηλής  συχνότητας,  Αντίθετα,  

καταναλώνουν  περισσότερο  χρόνο  στην  οφθαλµική  προσήλωση  σε  λέξεις  

σηµαντικές  για  το  κείµενο  κι  αυτό  είναι  ιδιαίτερα  αληθές  στην  ανάγνωση  

µιας  θεµατικής  ενότητας.  ∆ηλαδή  αν  και  η  χρονική  διάρκεια  της  

προσήλωσης  εξαρτάται  από  το  µέγεθος  της  λέξης  και  την  εξοικείωση  

του  αναγνώστη  µε  αυτήν,  οι  ικανοί  αναγνώστες  επικεντρώνονται  

περισσότερο  από  τους  άλλους,  γιατί  σκέφτονται  σχετικά  µε  το  νόηµα  

του  γραπτού  λόγου,  που  µόλις  διάβασαν.  Επιπλέον,  έχει  βρεθεί  ότι  

παρά  την  σηµασιολογική,  συντακτική  και  µορφολογική  προσπέλαση,  που  

χρησιµοποιούν  οι  ικανοί  αναγνώστες,  το  µάτι  τους  αναλύει  τα  οπτικά  

χαρακτηριστικά  των  λέξεων  µε  τον  ίδιο  ακριβώς  τρόπο,  που  

χρησιµοποιούν  και οι  υπόλοιποι  αναγνώστες  και  µάλιστα  η  ανάλυση  του  



είναι  τόσο  σχολαστική,  που  µπορεί  να  καταγράψει  ανορθογραφίες  και  

παραλείψεις  σε  λέξεις,  που  εύκολα  εννοούνται  από  τα  συµφραζόµενα. 

 Όλα  τα  παραπάνω  ανατρέπουν  τις  θεωρίες  για  µια  πιο  

σηµασιολογική  προσέγγιση  ενός  κειµένου  από  τους  ικανούς  αναγνώστες,  

γεγονός  που  θα  απαιτούσε  µικρότερης  χρονικής  διάρκειας  προσηλώσεις  

και  θα  εξηγούσε  την  ταχύτητα,  µε  την  οποία  επεξεργάζονται  τις  λέξεις.  

Τελευταίες  έρευνες  όµως,  έχουν  δείξει  ότι,  παρόλο  που  η  οπτική  

επεξεργασία  των  πληροφοριών  παραµένει  η  ίδια,  ο  καθοριστικός  

παράγοντας  είναι  η  σηµασιολογική � συντακτική  ανάλυση  του  λόγου,  η  

οποία  όµως  έπεται  της  οπτικής � φωνολογικής. Στις  προτάσεις :  

- θέλησε  να  κεράσει 

- πίεσε  το  δεξί  πλήκτρο  του  ποντικιού   

το  νόηµα  των  λέξεων  ¨κεράσει ¨και  ¨ποντικιού¨ είναι  αµφίσηµο  ( κεράσι,  

ποντίκι = τρωκτικό ).  Αν  και  σε  όλους  τους  αναγνώστες  η  φωνολογική  

και  οπτική  επεξεργασία  είναι  η  ίδια,  για  να  γίνει  κατανοητό  το  νόηµα  

των  προτάσεων  πρέπει  να  ενεργοποιηθούν  και  οι  δύο  πιθανές  σηµασίες  

των  λέξεων,  να  γίνει  η  επιλογή  της  ανάλογης  µε  τα  συµφραζόµενα  και  

να  αποκλειστεί  η  αταίριαστη  σηµασία.  Φαίνεται  ότι  οι  καλοί  αναγνώστες  

λόγω  της  σηµασιολογικής  υπεροχής  τους  υπερτερούν  σε  ταχύτητα  

αναφορικά  µε  τη  διαδικασία  αυτή,  ιδιότητα  που  περιλαµβάνει  την  

αντίληψη  των  γραµµατικών  χρόνων,  εγκλίσεων,  θέσεων  του  υποκειµένου  

κ.λ.π. 

 Μια  σειρά  πειραµάτων  κατέδειξε  ότι  οι  ικανοί  αναγνώστες  

σταµατούν  πολύ  νωρίς  να  βασίζονται  στην  φωνολογική  επεξεργασία  των  

λέξεων  και  κυρίως  να  δηµιουργούν  νοητικές  ηχητικές  εικόνες  για  τις  

λέξεις  αυτές  (  Barron  1981 a,  b,  1986 ).  Η ανάγνωση  γίνεται  τόσο  

γρήγορα  που  κατά  τη  δεκαετία  του  1980  αναπτύχθηκε  η  θεωρία  της  

αµφίδροµης  προσπέλασης  µε  αλληλοαποκλειόµενα  συστατικά : οι  ικανοί  

αναγνώστες  είτε  χρησιµοποιούν  την  άµεση  οπτική  επεξεργασία  του  

γραπτού  λόγου,  είτε  την  άµεση  ηχητική  επεξεργασία  του  λόγου.  Η  

θεωρία  αυτή  είναι  συµβατή  και  µε  τη  φιλοσοφική  διάσταση  του  

φαινοµένου  της  γλώσσας  και  µε  την  ιστορική � γραµµατική  ορθογραφία  

της  ελληνικής.  Επιπλέον,  εξηγεί  γιατί  οι  ικανοί  αναγνώστες  υπερέχουν  

των  υπολοίπων  που  βασίζονται  και  στην  οπτική  και  στη  φωνολογική  



επεξεργασία,  αλλά  παρέχει  ένα  ερµηνευτικό  µοντέλο  σχετικά  µε  τη  

δυνατότητα  των  ικανών  αναγνωστών  να  διαβάζουν  γρήγορα  άγνωστες  

λέξεις  ή  ψευδολέξεις.  Επιπροσθέτως,  βάσει  αυτής  της  θεώρησης,  γίνεται  

σαφής  η  περιγραφή  δύο  µορφών  δυσλεξίας :  της  επιφανειακής  και  της  

βαθείας.  Και  οι  δύο  είναι  τύποι  που αφορούν  επίκτητα  χαρακτηριστικά  

δυσλεξίας,  εξαιτίας  εγκεφαλικού  τραύµατος.  Τα  άτοµα  που  πάσχουν  από  

τη  βαθεία  µορφή  χάνουν  την  ικανότητα  να  διαβάζουν  δυνατά  και  σωστά 

άγνωστες  λέξεις  ή  ψευδολέξεις.  Τα  άτοµα  που  πάσχουν  από  την  

επιφανειακή  µορφή  δυσλεξίας  µπορούν  να  διαβάσουν  ψευδολέξεις,  αν  

αυτές  βασίζονται  στο  φωνητικό  σύστηµα  της  ελληνικής,  αλλά  αδυνατούν  

να  διαβάσουν  ανώµαλους  γραµµατικούς  τύπους  και  συγχέουν  τις  

οµόηχες  λέξεις.  Η  αµφίδροµη  θεωρία  της  ανάγνωσης  εξηγεί  και  τους  

δύο  τύπους  ως  εξής : τα  άτοµα  µε  τη  βαθεία  µορφή  έχουν  απωλέσει  

την  ικανότητα  φωνολογικής  επεξεργασίας  ενώ  τα  άτοµα  µε  την  

επιφανειακή  µορφή  έχουν  πορόβληµα  στην  οπτική.  Παρ� όλα  αυτά,  η  

θεωρία  δέχτηκε  αυστηρές  κριτικές  (  Evett,  1985 )  και  πιο  επιστηµονικές  

ερµηνείες  δόθηκαν  για  τους  δύο  τύπους  δυσλεξίας  ( Patterson,  

Seidenberg  και  McClelland,  in  press ). 

   

 

1.19.  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 

 
Η πλειονότητα των ερευνών για τη διαδικασία της ανάγνωσης και των 

συστατικών που την απαρτίζουν εχει γίνει στον αγγλοσαξωνικό χώρο µε βάση 

την αγγλική γλώσσα. Από ό,τι όµως θα δούµε, η ελληνική γλώσσα έχει 

τεράστιες διαφορές απ΄ αυτήν, τόσο στο φωνολογικό και συντακτικό τοµέα, 

όσο και στο µορφολογικό. Είναι, λοιπόν,λογικό να υποθέτουµε ότι διαφορετικά 

προβλήµατα θα αντιµετωπίζει ένας Έλληνας από έναν αγγλόφωνο 

αναγνώστη. Για παράδειγµα, ποια είναι η θέση ενός παιδιού της πρώτης 

δηµοτικού, που για το  φώνηµα /e/ βλέπει δύο γραφές, για το  φώνηµα  /i/ 

πέντε και σε τι αντίθεση βρίσκεται µε έναν Άγγλο συνοµήλικό του, που 

µαθαίνει ότι το γράφηµα /a/ προφέρεται άλλοτε a και άλλοτε /ei/. Επιπλέον, η 

θέση των λέξεων µέσα στην πρόταση µε µία πρώτη και  πρόχειρη 



παρατήρηση φαίνεται πως είναι αδιάφορη και µάλλον ελαστική στη γλώσσα 

µας, χωρίς να υπόκειται σε περιορισµούς. Κι αυτό γιατί η Νέα Ελληνική είναι 

γλώσσα κλιτή σε τέτοιο βαθµό, ώστε κανονικά από τη µορφολογία των λέξεων 

γίνεται σαφές ποιο είναι το υποκείµενο (Y), ποιο το ρήµα (Ρ) και ποιο το 

αντικείµενο (Α) στην πρόταση. Έτσι στα Ν.Ε. η τάξη των λέξεων δεν επιτελεί 

κάποια συντακτική λειτουργία, όπως συµβαίνει π.χ στην Αγγλική, όπου σε µία 

πρόταση κρίσεως είναι σχεδόν υποχρεωτική η σειρά Υ-Ρ-Α.. Η ύπαρξη των 

πτώσεων, λοιπόν, αναντίρρητα καθιστά αυτοµάτως µια γλώσσα πιο δύσκολη, 

καθώς απαιτεί µεγαλύτερη προσπάθεια για την εκµάθηση περισσότερων 

µορφολογικών τύπων, για τον ίδιο όµως λόγο επιτρέπει και µεγαλύτερη 

ελευθερία στη σειρά των λέξεων. 

  

Π.χ     Ο Πέτρος αγόρασε αυτοκίνητο 

- Αγόρασε ο Πέτρος αυτοκίνητο 

- Αυτοκίνητο αγόρασε ο Πέτρος κ.α  

                   αλλά  

           Peter bought a car 

- Bought Peter a car 

*A car bought Peter 

           

Αυτή η ελαστικότητα στη σειρά των όρων  δε σηµαίνει κιόλας ότι στη Ν.Ε 

οποιαδήποτε σειρά Υ-Ρ-Α αποδίδει το ίδιο ακριβώς νόηµα µε οποιαδήποτε 

άλλη διάταξη. Αντίθετα µάλιστα µια προσεκτικότερη εξέταση των πραγµάτων 

δείχνει ότι ακόµα και εκεί που φαίνεται πως υπάρχει ελευθερία σε µια σειρά 

λέξεων, υπάρχει κάθε φορά ένας ιδιαίτερος λόγος για τον οποίο αυτή ή εκείνη 

η λέξη παίρνει αυτή ή εκείνη τη θέση στη σειρά του λόγου. Γι� αυτό άλλωστε 

και το ζήτηµα της σειράς των όρων απασχόλησε αρκετούς και µεγάλους 

γλωσσολόγους οι οποίοι αποφάνθηκαν σχετικά µε αυτό. 

Ο Τζάρτζανος (1946-1953) υποστηρίζει σχετικά ότι σε µια πρόταση 

αυτοτελή και ανεξάρτητη ένας όρος της που τονίζεται ιδιαιτέρως δηλ. που 

εκφέρεται µε έµφαση ή αντιδιαστολή, καταλαµβάνει συνήθως την αρχική θέση 

ενώ σπάνια τίθεται στο τέλος. Η µεσαία θέση είναι συνήθως θέση του όρου 

της προτάσεως, που εκφέρεται χωρίς καµία έµφαση. 



Στις ανεξάρτητες προτάσεις κρίσεως, όταν ο λόγος είναι απαθής και 

ήρεµος, µη εµφατικός και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο επιτονισµό, η κανονική σειρά 

των όρων είναι ΥΡΑ αν το ρήµα είναι µεταβατικό. Αυτή είναι η κανονική σειρά 

των όρων και όταν η έννοια του υποκειµένου τονίζεται ειδικώς λόγω 

εµφάσεως ή αντιδιαστολής.Πχ 

Κανένα µήλο δεν άρεσε στον Κώστα 

Ο Νίκος αγόρασε αυτοκίνητο( όχι ο Γιάννης.) 

 

Αν τώρα κάποιος από τους άλλους όρους της πρότασης τονίζεται ιδιαιτέρως η 

παραπάνω σειρά µεταβάλλεται και µπορούµε αναλόγως να έχουµε ΡΥΑ ή 

ΑΡΥ ή και ΡΑΥ. 

Σε διηγήσεις και παραµύθια προτάσσεται συχνά το ρήµα «ήταν» µε 

υπαρκτική συνήθως σηµασία: Π.χ  Μία φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς 

και µία βασίλισσα.  

Σύµφωνα µε τον Α. Τσοπανάκη (1994) η φυσική ακολουθία των όρων 

στα Ν.Ε είναι ΥΡΑ. Αν όµως η διάθεσή µας είναι διαφορετική και η πρόθεσή 

µας να δηµιουργήσουµε µια άλλου είδους εντύπωση επιβάλλεται από ειδικές 

συνθήκες, µπορούµε να αλλάξουµε τη θέση των όρων της πρότασης, 

τροποποιώντας, όµως, ταυτόχρονα και τη σηµασία της.  

Κατά τον Mackrige (1985) η τάξη των λέξεων στα Ν.Ε χρησιµεύε,ι µαζί 

µε τους αδύνατους τύπους των αντωνυµιών και µε τον επιτονισµό κατά την 

οµιλία, για να δείχνει σε ποιο µέρος της πρότασης περιέχεται η νέα 

πληροφορία που µεταβιβάζεται µε την πρόταση, η «εστία» πιο συγκεκριµένα 

πιστεύει ότι η διάταξη ΥΡΑ δεν είναι η µόνη ουδέτερη, αλλά ως ουδέτερη και 

µη εµφατική θεωρεί και τη διάταξη ΡΥΑ. Για τις λοιπές διατάξεις πιστεύει ότι 

βρίσκονται σε συχνή αντιστοιχία µε κάποιο συγκεκριµένο είδος έµφασης. Ετσι: 

 Για ισχυρότερη έµφαση στο υποκείµενο έχουµε ΑΡΥ ( και αυτό γιατί  

η Ν.Ε έχει τάση οπισθοβαρή, αφήνει δηλ. το κύριο βάρος της 

έµφασης να πέφτει στο τέλος) 
     Για ισχυρότερη έµφαση στο ρήµα έχουµε ΡΑΥ                                               

          Για ισχυρότερη έµφαση στο αντικείµενο έχουµε ΑΡΥ  

 

Και οι τρεις λοιπόν γλωσσολόγοι που προαναφέραµε, όπως και πολλοί άλλοι, 

δέχονται τη σειρά ΥΡΑ ως βασική,  άποψη που ταυτίζεται µε αυτή των 



περισσοτέρων βιβλίων παραδοσιακής γραµµατικής και σύνταξης και 

εγχειριδίων διδασκαλίας. 

Εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί ο Mirabel(1959) που θεωρεί ότι καµία 

από τις πιθανές σειρές δεν αποτελεί τον κανόνα. Πιστεύει ότι καµία σειρά δεν 

είναι βασική και ότι οι έξη δοµές που παραθέτει ( 

ΥΡΑ,ΡΥΑ,ΡΑΥ,ΑΡΥ,ΑΥΡ,ΥΑΡ) είναι στην πράξη ισοδύναµες. Μπορούµε, 

ωστόσο, να αναγνωρίσουµε σε κάθε µία από τις εκφορές µία ιδιαίτερη αξία 

από την άποψη της εκφραστικότητας, γιατί η έξαρση ενός όρου της εκφοράς 

γίνεται όταν στον όρο αυτό δοθεί η πρώτη θέση( ενδεχοµένως µαζί µε έναν 

ιδιαίτερο τόνο της φωνής). 

Εκτός από τους παραπάνω γλωσσολόγους, µε τη σειρά των όρων της 

πρότασης έχουν ασχοληθεί και πολλοί άλλοι µε αποτέλεσµα να έχουν 

σχηµατιστεί δυο διακεκριµένες µεθοδολογικά προσεγγίσεις που έχουν 

διαφορετικό τελικό στόχο. 

       Οι µελετητές που ακολουθούν την πρώτη τάση στη µελέτη της σειράς των 

όρων ενδιαφέρονται για τις εµφανιζόµενες διατάξεις, δηλαδή τις επιφανειακές 

δοµές, χωρίς να τις ανάγουν σε βασικά /αρχικά δοµικά σχήµατα.  Η στατιστική 

κατανοµή των δοµών δηµιουργεί οµάδες γλωσσών µε κριτήριο τη θέση των 

κυρίων όρων. Εδώ θα πρέπει, βέβαια, να επισηµάνουµε ότι οι παρατηρήσεις 

που προκύπτουν από µια τέτοια έρευνα αντανακλούν τις προθέσεις του 

ερευνητή και σχετίζονται άµεσα µε το επίπεδο του λόγου, δηλαδή επίσηµο 

ανεπίσηµο ύφος, προφορικός - γραπτός λόγος. Επιπλέον σ΄αυτό το είδος 

έρευνας η ουδέτερη σειρά  χωρίς επιτονισµό και έµφαση σε κάποιο όρο και 

χωρίς ένταξη στο συγκείµενο αποτελεί βασική και θεµελιώδη έννοια. 

Αντιπροσωπευτικό δείγµα τέτοιου είδους µελέτης δηλ. στατιστικής της 

σειράς των όρων αποτελεί η έρευνα που παρατίθεται στο άρθρο της 

Κατσιµαλή(1996). Από την έρευνα αυτή προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 

όσον αφορά τη θέση του υποκειµένου µέσα στη πρόταση διαπιστώνουµε ότι 

στον προφορικό λόγο η χρήση της σειρά ΡΥ είναι πιο συχνή 52,2% ενώ η 

σειρά ΥΡ είναι 47,7%. Η απόκλιση δηλαδή δεν είναι τόσο µεγάλη. 

Στο διάλογο και πάλι την πρώτη θέση κατέχει η σειρά ΡΥ (50,5%) και 

ακολουθεί µε πολύ µικρή απόκλιση η σειρά ΥΡ (49,4%). 

Στο θεατρικό έργο η απόκλιση κυµαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα, είναι 

µια διαφορά (7,7%). Στο λογοτεχνικό έργο της Άλκης Ζέη, «Η 



αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα», η απόκλιση µεταξύ των σειρών ΡΥ και ΥΡ 

είναι αρκετά µεγάλη. Η σειρά ΥΡ παρουσιάζεται συχνότερα (54,4%) σε σχέση 

µε τη σειρά ΡΥ που εµφανίζεται σε ποσοστό (45,5%) . 

Τέλος στις εφηµερίδες η απόκλιση είναι πολύ µεγαλύτερη. Η σειρά ΥΡ 

παρουσιάζεται σε ποσοστό (60,7%) σε σχέση µε τη σειρά ΡΥ που εµφανίζεται 

µε συχνότητα (67,9%). 

Σε γενικές γραµµές, η σειρά ΡΥ είναι κατά µέσο όρο (48,8%) λιγότερο 

συχνή από τη σειρά ΥΡ που έχει κατά µέσο όρο ποσοστό (51,6%).  

Οι µελετητές της γλώσσας που εντάσσονται στη γενετική 

µετασχηµατιστική γραµµατική ( 2η τάση µελέτης της σειράς των όρων) 

αναζητούν τη βασική σειρά των προτάσεων µε κριτήριο τις ανάγκες και τις 

δυνατότητες της θεωρίας που υποστηρίζουν.  

Όπως προαναφέραµε η Ν.Ε είναι γλώσσα κλιτή, χαρακτηρίζεται δηλαδή 

από σύνθεση µορφηµάτων. Πιο συγκεκριµένα ο τύπος του ρήµατος 

προκύπτει από το λεξικό µόρφηµα του ρήµατος και από το κλιτικό µόρφηµα 

που δηλώνει το πρόσωπο. Γι΄αυτό το λόγο στην Ελληνική το υποκείµενο του 

ρήµατος µπορεί να παραλείπεται να µην είναι λεξικά εκπεφρασµένο. Αυτό 

συµβαίνει µε αρκετά µεγάλη συχνότητα στο ά και ΄β ενικό και πληθυντικό 

πρόσωπο, αλλά και στο ΄γ πρόσωπο ενικού και πληθυντικού αριθµού όταν 

αυτό είναι ευκόλως εννοούµενο µε βάση τα συµφραζόµενα. 

Αντιθέτως, η Αγγλική ανήκει στις λεγόµενες αναλυτικές ή αποµονωτικές 

γλώσσες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ταύτιση του µορφήµατος µε τη λέξη. 

Στις γλώσσες αυτές η λεξική και  η γραµµατική λειτουργία δηλώνονται µε 

ξεχωριστό µόρφηµα γι αυτό και έχουµε ανάγκη σταθερής σειράς των λέξεων, 

καθώς και υποχρεωτικής δήλωσης του υποκειµένου. Στις γλώσσες αυτές µας 

ενδιαφέρει περισσότερο η σύνταξη και λιγότερο η µορφολογία.  

Μία ακόµη διαφορά µεταξύ Ν.Ε και Αγγλικής όσον αφορά πάντα στο 

συντακτικό τοµέα είναι ότι η Αγγλική είναι αναλυτικότερη της Ν.Ε καθώς, αν 

εξαιρέσουµε τη γενική κτητική, τόσο το έµµεσο αντικείµενο όσο και οι 

διάφορες επιρρηµατικές σχέσεις(τόπος, χρόνος, αιτία, σκοπός/αποτέλεσµα)   

εκφράζονται µόνο εµπρόθετα. 

 Π.χ Ο δάσκαλος έδωσε του µαθητή ένα βιβλίο ή 

      Ο δάσκαλος έδωσε στο µαθητή ένα βιβλίο  

          αλλά 



      The teacher gave a book to the student   

   Είµαι σπίτι             

αλλά  

      Ι am at home 

          Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν αρκετές και 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ Ελληνικής και Αγγλικής όσον αφορά στο 

συντακτικό τοµέα των δυο γλωσσών. 

 

 
            1.19.1  ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Η Ν.Ε, της οποίας η επίσηµη χρήση καθιερώθηκε από την Πολιτεία το 

1975, είναι προϊόν συνθέσεως και όχι τυχαίας ανάµιξης της ∆ηµοτικής και της 

Καθαρεύουσας: των δυο παραδοσιακών µορφών της Ν.Ε 

Από φωνολογικής πλευράς παρατηρούµε ότι είναι µεγάλη η επίδραση 

της λόγιας παράδοσης στη Ν.Ε. Εξάλλου πρέπει να έχουµε υπ΄οψη ότι η Ν.Ε. 

όπως γενικά οι γλώσσες των σύγχρονων κοινωνιών δεν είναι κάτι το ενιαίο και 

οµοιογενές. Εκτός από τις τοπικές παραλλαγές τις Ν.Ε (εύκολα µπορούν να 

διαπιστωθούν ορισµένες γλωσσικές διαφορές µεταξύ λόγου χάρη των 

Αθηναίων και των Θεσσαλονικέων) υπάρχουν ατοµικές και κοινωνικές  

διαφορές. Στην πραγµατικότητα κάθε γλώσσα είναι ένα σύστηµα ιδιολέκτων : 

κάθε άτοµο έχει τη δική του ιδιόλεκτο, το δικό του γλωσσικό σύστηµα τη «δική 

του γλώσσα». Παράλληλα οι κοινωνικές και άλλες αναφορές αντανακλώνται 

σε αυτή τη λαϊκή γλώσσα, γλώσσα του σπιτιού, επαγγελµατικές γλώσσες 

κ.λ.π. Γι΄αυτό συµβαίνει πολλές φορές ορισµένο σύστηµα, όπως στην 

προκειµένη περίπτωση το φωνολογικό, να διαφέρει κατ�άτοµα. Αυτό θα το 

διαπιστώσουµε κατά τη φωνολογική ανάλυση της Ν.Ε που διακρίνεται 

µάλιστα για τον ιδιαίτερα σύνθετο χαρακτήρα της : στοιχεία λόγια, λαϊκά και 

διαλεκτικά, αλλά και πολλά ξένα, µη προσαρµοσµένα στο φωνητικό και 

µορφολογικό της σύστηµα( σαµπουάν, τάνκε, µπριτζ, φίλµ,κ.λ.π). 

    

 Α. Φωνήεντα 

Στη Ν.Ε έχουµε 5 φωνήεντα :/a/, /e/, /o/, /i/, /u/. 



Το /a/ είναι πρόσθιο, ανοικτό, µη στρογγυλό φωνήεν /a/, το /e/ είναι πρόσθιο, 

ενδιάµεσο (µέσου ανοίγµατος), µη στρογγυλό {e}, το /ο/ είναι οπίσθιο, 

ενδιάµεσο (µέσου ανοίγµατος ), στρογγυλό {ο} ( τα /e/ και /ο/ , το /i/ είναι 

πρόσθιο κλειστό µη στρογγυλό /i/ αλλά πολλές φορές, όταν είναι άτονο, 

προφέρεται /j/ (παιδιά), /c/ (µάτια), /n/ (µιά) ή δεν προφέρεται καθόλου µετά τα 

k, g, x, γ, l, n τα οποία όµως καθιστά ουρανικά. Τέλος το φώνηµα /u/ είναι 

φωνήεν οπίσθιο, κλειστό, στρογγυλό [u]. 

 

Β.  Σύµφωνα 

Η Νέα Ελληνική  έχει 25 σύµφωνα : /b/ (µπαίνω), /c/ ( κερί), /c/ (κερί), /d/ 

( ντύνω), /f/ (φωνή), /γ/ (γάλα), /g/ (γκάµα), / / (γκέµι), /j/ (γέρος), /χ/ (χαρά), /κ/ 

(καράβι), /l/ (λάθος), / / (ελιά), /m/ (µητέρα), /n/ (νέος), / / (νιάτα), / / (άγχος), /p/ 

( πέρα), /r/ (ρεύµα), /s/ (σώµα), /t/ (τέλος), /θ/ (θεός), /δ/ (δώρο), /v/ (βήµα), και 

/z/ (ζωή). 

Τα σύµφωνα της Νέας Ελληνικής ως προς τον τρόπο αρθρώσεως 

διακρίνονται σε 2 βασικές κατηγορίες: α) στα κλειστά (p,b,t,d,k,g) και β) στα 

διαρκή (f,v,θ,δ,s,z,n,r,l κ.α). 

Τα διαρκή σύµφωνα υποδιαιρούνται στις εξής κατηγορίες: 

Τριβόµενα: f,v,θ,δ,s,z,x,γ 

Έρρινα: m,n, ,   

Πλευρικά: l 

Παλλόµενα ή παλµώδη: r 

      Ως προς τον τόπο αρθρώσεως τα σύµφωνα διαιρούνται σε: 

Χειλικά, τα οποία διακρίνονται σε: 

(α) διχειλικά: p,b,m 

(β) χειλοδοντικά: f,v 

Ακρογλωσσικά, τα οποία διακρίνονται σε: 

(α) γλωσσοδοντικά: t,d 

(β) γλωσσοφατνιακά: s,z  τα οποία ονοµάζονται συριστικά διότι κατά    

την παραγωγή τους παράγεται ήχος συριστικός. 

Ραχιαία: Σ� αυτή την κατηγορία υπάγονται τα: 

(α) ουρανικά: c,j, , ,   

(β) υπερωικά: κ,g  

 



Γ.  Ηµίφωνα 

             Η Νέα Ελληνική έχει 1 ηµίφωνο: j (παιδιά) 

 

∆.  ∆ίφθογγοι 

Η Νέα Ελληνική έχει διφθόγγους βασικά σε λέξεις δηµώδους ή ξένης 

προέλευσης: αϊτός, καϊµάκι. Το δεύτερο φωνήεν των διφθόγγων αυτών είναι 

πιο κλειστό από το πρώτο (κατερχόµενες δίφθογγοι), που µπορεί µάλιστα να 

τονίζεται: κορόιδο, νεράιδα.  

Στη γλώσσα µας οι δίφθογγοι λειτουργούν ως φωνηεντικά συµπλέγµατα 

εφόσον καθένα από τα φωνήεντα που αποτελούν µια δίφθογγο µπορεί να 

αντικατασταθεί στο ίδιο φωνητικό περιβάλλον: [γaiδ(aros)] : [γaδ(οs)]-[γiδ(a)].  

Εν αντιθέσει στην Αγγλική µια δίφθογγος όπως η [ou] έχει 

µονοφωνηµατική αξία, επειδή το ο συνεµφανίζεται υποχρεωτικά µε το u- το 

αντίθετο πάντως δε συµβαίνει: [kouk] (coke), [kuk] (cook), αλλά δεν υπάρχει 

[kok]. 

 

 
ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Α. Φωνήεντα( Vowels) 

 

H Αγγλική Γλώσσα  έχει: 

 

- 7 βραχέα φωνήεντα ( short Vowels): /i/, /e/, /a/, /a/, /e/, /u/, /^/. 

- 5 µακρά φωνήεντα ( long vowels) : /I:/, /a:/, /3:/, /u:/, / :/. 

- 8 δίφθογγους (diphthongs): /ei/, /ai/, / /, /eu/, /au/, /ie/, /ee/, /ue/. 

 

Παραδείγµατα  

/ι/ →bit                     /I:/ →beef            /ei/ →say 

/e/ →best                  /a:/→ bar             /ai/ →why 

/e/→another             / :/ →door            / i/ →boy  

/a/→ lot                    /u:/ →do              /eu/ →blow 

/a/ →bank                 /3:/ →learn         /au/ →how 



/u/ →book                                            /ie/ →ear 

/^/ →but                                              /ee/→ air 

                                                            /ue/ →sure 

Τα φωνήεντα της Αγγλικής διακρίνονται ως προς τον τόπο άρθρωσης (place 

of articulation) σε:  

 

-Πρόσθια (front). 

- Κεντρικά (central). 

- Οπίσθια (back). 

Ως προς τον τρόπο άρθρωσης (manner of articulation) διακρίνονται σε:  

 

- Κλειστά (close) 

- Μερικώς κλειστά ( half � close ) 

- Μερικώς ανοιχτά ( half � open) 

-Ανοιχτά (open) 

 

Στη συµµετοχή των χειλιών οφείλονται δυο άλλες υποδιαιρέσεις των 

φωνηέντων :  

 

- Στρογγυλά (round ) 

- Μη στρογγυλά (unrounded) 

 

Β. Σύµφωνα . ( Consonants). 

 

Η Αγγλική Γλώσσα έχει 24 σύµφωνα (consonants): 

 

/b/, /d/, /f/, /g/, /h/, /k/, /l/, /m/, /n/, /p/, /r/, /s/, /t/, /v/, /w/, /z/, /S/, /�/, /t�/, / /, /d /, 

/θ/, /�/, /n/, /j/. 

 

Παραδείγµατα 

 

/b/ →box                            /r/→ rose               /�/→ then 

H Αγγλική Γλώσσα  έχει: 



 

- 7 βραχέα φωνήεντα ( short Vowels): /i/, /e/, /a/, /a/, /e/, /u/, /^/. 

- 5 µακρά φωνήεντα ( long vowels) : /I:/, /a:/, /3:/, /u:/, / :/. 

- 8 δίφθογγους (diphthongs): /ei/, /ai/, / /, /eu/, /au/, /ie/, /ee/, /ue/. 

 

Παραδείγµατα  

/ι/ →bit                     /I:/ →beef            /ei/ →say 

/e/ →best                  /a:/→ bar             /ai/ →why 

/e/→another             / :/ →door            / i/ →boy  

/a/→ lot                    /u:/ →do              /eu/ →blow 

/a/ →bank                 /3:/ →learn         /au/ →how 

/u/ →book                                            /ie/ →ear 

/^/ →but                                              /ee/→ air 

                                                            /ue/ →sure 

Τα φωνήεντα της Αγγλικής διακρίνονται ως προς τον τόπο άρθρωσης (place 

of articulation) σε:  

 

-Πρόσθια (front). 

- Κεντρικά (central). 

- Οπίσθια (back). 

Ως προς τον τρόπο άρθρωσης (manner of articulation) διακρίνονται σε:  

 

- Κλειστά (close) 

- Μερικώς κλειστά ( half � close ) 

- Μερικώς ανοιχτά ( half � open) 

-Ανοιχτά (open) 

 

Στη συµµετοχή των χειλιών οφείλονται δυο άλλες υποδιαιρέσεις των 

φωνηέντων :  

 

- Στρογγυλά (round ) 

- Μη στρογγυλά (unrounded) 

 



Β. Σύµφωνα . ( Consonants). 

 

Η Αγγλική Γλώσσα έχει 24 σύµφωνα (consonants): 

 

/b/, /d/, /f/, /g/, /h/, /k/, /l/, /m/, /n/, /p/, /r/, /s/, /t/, /v/, /w/, /z/, /S/, /�/, /t�/, / /, /d /, 

/θ/, /�/, /n/, /j/. 

 

Παραδείγµατα 

 

/b/ →box                            /r/→ rose               /�/→ then 

/d/ →dog                            /s/ →star               /n/→ bring 

/f/→ father                         /t/ →table             /j/→ yet 

/g/ →girl                            /v/→ view 

/h/ →horse                         /w/→ window 

/k/ →kick                          /z/→ zoo 

/l/→ learn                          /S/ →shut 

/m/→ mother                     /t�/ →church 

/n/→ nose                         / /→measure 

/p/→ pen                          /θ/→thin 

 

Σύµφωνα µε τον τόπο άρθρωσης. 

- Κυψελιδικά( alveolar): t, d, s, z, n, l. 

- Μετακυψελιδικά( post- alveolar): r. 

- Ουρανισκοκυψελικά ( palato- alveolar): t , d ,  ,  . 

 

Σύµφωνα µε τον τρόπο άρθρωσης (manner of articulation )τα σύµφωνα της 

Αγγλικής Γλώσσας διακρίνονται σε:  

- Κλειστά ( plosives): p, b, t, d, k, g.  

- Ενρικά (nasals icates): t  , d  . 

- Προσεγγίζοντα( approximants): w, l, r, j. 

 
 



  2.  ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

2.1. Σύµφωνα  µε  τα  όσα  ειπώθηκαν ,δυο φαινοµενικά 

αντικρουόµενες απόψεις κυριαρχούν  στην έρευνα σχετικά µε την ανάπτυξη 

της αναγνωστικής δεξιότητας : Η πρώτη τονίζει τον καταλυτικό ρόλο της 

φωνολογικής ενηµερότητας  στην  κατάκτηση της ανάγνωσης  ( Cough & 

Hillinger , 1980- Frith 1985- Barron,1986 , Shankweiler & Liberman ,1989- 

Goswami & Bryant ,1990 ).Οι ερευνητές αυτοί µελετώντας αρχικά δυσλεξικά 

παιδιά διαπίστωσαν ότι αυτά δεν µπορούσαν να αναλύσουν τις λέξεις στα 

φωνολογικά συστατικά τους ( Bradley & Bryant ,1978 ; Snowling ,1987 

;Baddeley, Ellis, Miles and Lewis,1982;Baddeley, Logie and Ellis,1988 ).Οι 

µετέπειτα έρευνες στον φωνολογικό τοµέα ,αρκετές από τις οποίες ήταν 

µακροχρόνιες , έδειξαν ότι η δεξιότητα αυτή ήταν απαραίτητη στην ανάπτυξη 

της ανάγνωσης. Παρά τα µεθοδολογικά προβλήµατα ,που αναφέραµε στην 

εισαγωγή, η καλύτερη απόδειξη της σηµασίας της κατάκτησης του 

φωνολογικού κώδικα προήλθε από έρευνες που έγιναν σχετικά µε τον τρόπο 

που µαθαίνουν να γράφουν τα παιδιά. Έτσι διαπιστώθηκε ότι οι πρώτες 

προσπάθειες γραφής των παιδιών είναι καθαρά φωνολογικού χαρακτήρα, µε 

την έννοια ότι δεν προσπαθούν να αποµνηµονεύσουν ορθογραφικά 

χαρακτηριστικά των λέξεων, αλλά επικεντρώνονται στην µεταφορά στο χαρτί 

των ήχων της λέξης. (Read,1986 ). 

Η δεύτερη άποψη εισάγει την έννοια της σηµασίας των λέξεων και 

κυρίως τις συντακτικές ιδιότητες ενός κειµένου, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε 

πολλούς ερευνητές η ανάγνωση είναι ένα � ψυχογλωσσικό παιχνίδι 

µαντέµατος� ,όπου υπερτερεί αυτός που ξέρει τι γραµµατικού είδους λέξη  

έπεται ή ποια είναι η σωστή θέση των λέξεων στην εκφορά του λόγου. 

(Perfetti, Goldman , Hogaboam, 1979- West, Stanovich, 1980 � Goodman 

1967, Smith ,1978 ). Το κυριότερο µεθοδολογικό πρόβληµα αυτών των 

ερευνών είναι ότι δεν κατέστη δυνατή η διάκριση µεταξύ σηµασίας και 

συντακτικής δοµής ενός κειµένου και οι µελετητές κατέληξαν στο συµπέρασµα 

ότι δεν είναι δυνατό να κατασκευαστεί δοκιµασία που θα αφορά αποκλειστικά 

τον ένα τοµέα µόνο.( Combert, 1992). 

H συνηθέστερη στατιστική προσέγγιση στις παραπάνω έρευνες είναι η 

συναφειακή, ή, αν πρόκειται να γίνουν και προγνωστικές αναλύσεις, η 



παλινδρόµηση. Η διαδικασία περιλαµβάνει µια σειρά από φωνολογικά , 

σηµασιολογικά και συντακτικά τεστ, τα οποία χορηγούνται πριν την ανάπτυξη 

της αναγνωστικής ικανότητας και αναγνωστικών τεστ, τα οποία δίνονται αφού 

το παιδί µάθει να διαβάζει, αρκετά αργότερα. Οι δείκτες συνάφειας ή 

παλινδρόµησης δείχνουν κατά πόσο συσχετίζεται καθεµία από τις 

προαναφερθείσες προαναγνωστικές δεξιότητες µε την καθαυτό ανάγνωση 

,επιτείνοντας το πρόβληµα της έλλειψης πειραµατικών δεδοµένων. Η 

συνάφεια δεν µπορεί να δείξει την πορεία της συσχέτισης , ούτε να αποκλείσει 

την περίπτωση ύπαρξης  ενός τρίτου παράγοντα, που να επηρεάζει τη σχέση 

αυτή. Η υπόθεση ότι η φωνολογική συνείδηση παίζει σηµαντικό ρόλο στη 

µάθηση της γραφής και της ανάγνωσης είναι αιτιακή. Αυτό σηµαίνει ότι 

οποιαδήποτε µεταβολή στη µία δεξιότητα θα επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό και 

την άλλη. Οι αιτιακές υποθέσεις στην Ψυχολογία είναι πολύ δύσκολο να 

αποδειχτούν και µέχρι αυτή τη στιγµή δεν έχουµε επαρκείς αποδείξεις ότι η 

φωνολογική συνείδηση είναι η αιτία της γραφής και της ανάγνωσης. Κι αν 

ακόµα υπάρχουν αρκετές ενδείξεις, δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε την 

πορεία αυτής της σχέσης. ∆ηλαδή δεν µπορούµε να διαχωρίσουµε το αίτιο 

από το αιτιατό - το  αποτέλεσµα. 

          Κατά το σχεδιασµό µιας έρευνας, στην οποία η φωνολογική συνείδηση 

θα είναι η ανεξάρτητη µεταβλητή και η ανάγνωση η εξαρτηµένη είναι λογικό να 

υποθέσουµε ότι εάν αναπτύξουµε τις φωνολογικές ικανότητες ενός µαθητή, 

θα έχουµε ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της αναγνωστικής του δεξιότητας. Στις 

περισσότερες έρευνες ωστόσο προκύπτουν τα ακόλουθα µεθοδολογικά 

προβλήµατα που αλλοιώνουν τα συµπεράσµατα. 

  Ακριβής διάκριση µεταξύ εξαρτηµένης και ανεξάρτητης µεταβλητής. Η 

εκπαίδευση πρέπει να γίνεται αυστηρά στη φωνολογική ικανότητα και δεν 

πρέπει να περιλαµβάνει απ� ευθείας ανάγνωση. Επιπλέον οι τελικές µετρήσεις 

δέον να είναι αυθεντικά τεστ ανάγνωσης κι όχι ανάλογά της (όπως 

ψευδολέξεις). 

 Πρέπει να αποκλειστούν παράγοντες όπως η µνήµη, προηγούµενη 

εµπειρία µε εικόνες και βιβλία κλπ. 

Αρκετά είναι τα παραδείγµατα ατελών ερευνών 

Ο Williams (1980) µελέτησε παιδιά 7-12 ετών. Μια οµάδα από αυτά 

εκπαιδεύτηκε στην αναγνώριση των αρχικών, µεσαίων και τελικών ήχων σε 



λέξεις, αλλά η εκπαίδευση συνδυάστηκε µε γραπτές λέξεις και γράµµατα. Η 

άλλη οµάδα δεν έλαβε καµία εξάσκηση. Η οµάδα ελέγχου είχε χειρότερες 

επιδόσεις από την πρώτη σε µετέπειτα τεστ ανάγνωσης και γραφής που 

δόθηκαν, αλλά τα αποτελέσµατα ήταν νοθευµένα, καθόσον δεν 

συνυπολογίστηκε η επιπλέον εµπειρία της πρώτης οµάδας όσον αφορά την 

ανάγνωση και τη γραφή. 

 Η Haddock(1976) πήρε παιδιά 5 ετών και τα χώρισε σε τρεις οµάδες. Η 

πρώτη έλαβε ακουστική εξάσκηση στο να σχηµατίζουν λέξεις από συλλαβές ή 

φωνήµατα , η δεύτερη ακουστική-οπτική εξάσκηση και η τρίτη έµαθε 

αναλογίες ήχων-γραµµάτων. Τα παιδιά εξετάστηκαν πριν και µετά το 

πρόγραµµα στην ανάγνωση λέξεων χωρίς εννοιολογικό περιεχόµενο. Η 

δεύτερη οµάδα είχε καλύτερες επιδόσεις και η πρώτη ήταν ευχερέστερη από 

την οµάδα ελέγχου. Παρόλα αυτά δεν µπορούµε να συναγάγουµε ακριβή 

συµπεράσµατα για το τι θα συνέβαινε µε αληθινές λέξεις. 

           Ο Goldstein (1976) µελέτησε δυο οµάδες παιδιών 4 ετών. Στην 

πειραµατική οµάδα έδωσε οδηγίες ανάγνωσης, που περιελάµβαναν 

πληροφορίες για γράµµατα, αναλογίες ήχων και σχηµατισµό λέξεων και 

συλλαβών από φωνήµατα. Η άλλη οµάδα  (ελέγχου) έµαθε µόνο ονόµατα 

γραµµάτων. Η µέθοδος του Goldstein  είχε το λάθος ότι συνδύαζε 

αναγνωστικές εµπειρίες εκτός από φωνολογικές, οπότε δεν µπορούµε να 

πούµε ότι η πρόοδος στην ανάγνωση και στην γραφή της πειραµατικής 

οµάδας οφείλεται αποκλειστικά στην φωνολογική εξάσκηση.                                   

 

2.2.  Το σκεπτικό της παρούσας έρευνας βασίζεται στα ακόλουθα: 

 

-  Οι ιδιαιτερότητες της Ελληνικής γλώσσας, που τονίσαµε στο προηγούµενο 

κεφάλαιο, τόσο στον φωνολογικό, όσο και στο συντακτικό τοµέα δεν µας 

επιτρέπουν να υιοθετήσουµε άκριτα τα ευρήµατα της διεθνούς βιβλιογραφίας 

χωρίς αυτά να επιβεβαιωθούν  πειραµατικά. Πολύ περισσότερο η 

ενσωµάτωση ευρηµάτων από πειραµατισµούς ξένων ερευνητών στα 

προγράµµατα σπουδών των ελληνικών σχολείων εγκυµονεί κινδύνους 

αποτυχηµένων προσπαθειών αναβάθµισης της παιδείας. Παρόµοιο είναι το 

συµπέρασµα στο οποίο κατέληξαν οι ψυχολόγοι Wolfgang Schreider και Jan 

Carol Naslund όταν επεχείρησαν να επιβεβαιώσουν τα αγγλοσαξονικά 



δεδοµένα στην γερµανική πραγµατικότητα. (Wolfgang Schreider, Jan Carol 

Naslund, 1993 �The impact of early metalinguistic competencies and memory 

capacity on reading and spelling in elementary school : results of the Munich 

longitudinal study on the genesis of individual competencies�) 

 

-  Οι µελέτες στις οποίες βασίζονται τα αποτελέσµατα των αγγλοσαξονικών 

ερευνών και  έχουν ως δείγµα παιδιά νηπιαγωγείων, στα οποία γίνεται 

διδασκαλία της ανάγνωσης από πολύ νωρίς (European Journal of Psychology 

of Education, Volume VIII,1993 ), δεν µπορούν να συγκριθούν µε τα ελληνικά 

δεδοµένα ,όπου , σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, �το 

Νηπιαγωγείο δεν φιλοδοξεί να διδάξει την ανάγνωση, αλλά να καλλιεργήσει 

προαναγνωστικές δεξιότητες που θα βοηθήσουν το παιδί να συνδέσει τον 
γραπτό µε τον προφορικό λόγο διαισθητικά�. Επιπλέον η ηλικία εισαγωγής στο 

νηπιαγωγείο διαφέρει από χώρα σε χώρα , γεγονός  που σύµφωνα µε τη 

θεωρία των σταδίων του Piaget, µπορεί να έχει αντίκτυπο στις ικανότητες των 

παιδιών σε όλους τους τοµείς και ιδιαίτερα στην κατάκτηση της ανάγνωσης. 
 
-  Σύµφωνα µε τη θεωρία του Chomsky (1957, 1965,1968 ) η εξέλιξη της 

γλωσσικής παραγωγής στα παιδιά ακολουθεί κανόνες, που είναι πολύ πιο 

περίπλοκοι από φωνολογικές προσπελάσεις, µίµηση προτύπων ή 

συµπεριφοριστικές διασυνδέσεις ήχων και σηµασιών .Οι κανόνες αυτοί 

περιγράφονται  στη �µετασχηµατιστική γραµµατική� και σχετίζονται κυρίως µε 

συντακτικές δοµές  και µε βαθύτερα επίπεδα ανάλυσης µιας πρότασης. Είναι, 

εποµένως φυσιολογικό να εξετάσουµε κατά πόσο η διαδικασία της 

ανάγνωσης ακολουθεί την ίδια πορεία µε την εξέλιξη της γλώσσας και δεν 

περιορίζεται σε εξωτερικά χαρακτηριστικά των λέξεων.  
 
-  Η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών για τη φωνολογική συνείδηση  

χρησιµοποιεί λίστες λέξεων, ψευδολέξεις ή αποκοµµένα τµήµατα λόγου 

(εικόνες-λέξεις), τόσο για να εξετάσει την αναγνωστική επίδοση, όσο και για 

να εξασκήσει τα παιδιά στην αντίληψη των φωνολογικών µερών των λέξεων, 

γεγονός που καµία σχέση δεν έχει µε αυτό που πραγµατικά είναι η ανάγνωση, 

δηλαδή κατανόηση δοµηµένου γραπτού λόγου και εσωτερίκευση των 



παρεχοµένων πληροφοριών και όχι απλώς φωνητική µετεγγραφή του 

κειµένου.  
 
-  Στις περισσότερες έρευνες το δείγµα των παιδιών, που λαµβάνεται είναι 

ετερογενές, µε την έννοια ότι ,εκτός από το νοητικό πηλίκο που χρησιµεύει ως 

συµµεταβλητή ή και η λεκτική µνήµη, αγνοούνται  παράγοντες ψυχολογικής 

και κοινωνικής φύσεως, που ενδεχοµένως να επηρεάζουν την ικανότητα του 

παιδιού να εκπαιδευτεί σε ένα φωνητικό σύστηµα, το οποίο προϋποθέτει 

υψηλά επίπεδα αφαίρεσης. Επιπλέον η εµµονή στις συναφειακές µελέτες, η 

οποία υπαγορεύεται από την αδυναµία για δεοντολογικούς λόγους 

εκπαίδευσης σε έναν αποκλειστικά τοµέα κάθε φορά, όπως ο φωνολογικός ή 

ο συντακτικός, έχει οδηγήσει την έρευνα σε συσχετισµούς µη αιτιακού 

χαρακτήρα.  
 

 

2.3.  Για τους παραπάνω λόγους η παρούσα έρευνα επιχειρεί να απαντήσει 

στα παρακάτω ερωτήµατα: 

 

-  Πως συσχετίζονται µεταξύ τους οι κατά καιρούς εφαρµοσθείσες µέθοδοι     

φωνολογικής και συντακτικής εκπαίδευσης και ποια η εγκυρότητά τους. Είναι 

δυνατόν, αφού καθοριστούν οι παράγοντες εκείνοι που συνδέονται �άµεσα µε 

τη διαδικασία  της ανάγνωσης, να ενσωµατωθούν στην προαναγνωστική 

διδασκαλία, επιταχύνοντας έτσι  τη µάθηση. Υπάρχει µια έρευνα του 

Stanovich (Oakland University) & Cunnigham (Michigan University) 1984, τη 

µεθοδολογία και τα αποτελέσµατα της οποίας θα αναφέρουµε εδώ, επειδή 

επιχειρεί την απάντηση  στα  παραπάνω, που µας απασχολούν, αλλά µε 

δεδοµένα της αγγλικής γλώσσας. 

 

        Σε 49 παιδιά (µέσος όρος ηλικίας  06.02 ) δόθηκαν 10 φωνολογικές 

ασκήσεις, στο σχολείο, µε την προσδοκία ότι η µεγάλη τους ποικιλία θα 

κάλυπτε όλες τις αναφερόµενες ασκήσεις στη βιβλιογραφία. Τα παιδιά 

εξετάστηκαν και στα Προαναγνωστικά στάδια του τεστ αναγνωστικής 

ετοιµότητας (Metropolitan Reading Tests, Level 2, Form P), µε µέσο όρο 

επιτυχίας 47%, τυπική απόκλιση 13.8, καθώς και στο Otis-Lennon τεστ 



σχολικής επιτυχίας. Μέσο IQ = 103,8 (τυπ. Απόκλιση 16.4). 31 από τα παιδιά 

(16 αγόρια, 15 κορίτσια) εξετάστηκαν και τον επόµενο χρόνο. 

Τα παιδιά εξετάστηκαν χωριστά σε 10 ασκήσεις φωνολογικής ικανότητας (1 

κάθε µέρα, 10 λεπτά η κάθε µία). Η  επίδοση  του κάθε υποκειµένου ήταν ο 

ολικός αριθµός των σωστών απαντήσεων και το  µέγιστο  σε κάθε άσκηση 

ήταν το 10. Σε ασκήσεις που περιελάµβαναν πολλαπλή επιλογή, η θέση της 

σωστής απάντησης άλλαζε µε ίση πιθανότητα εµφάνισης σε κάθε θέση. 3-5 

προσπάθειες προηγούνταν πριν την αρχή του πειράµατος, ώστε να 

κατανοήσει το παιδί τις οδηγίες και θετική ενίσχυση δινόταν για κάθε σωστή 

απάντηση. Οι ασκήσεις µε τη σειρά που δόθηκαν ήταν: 

• Εύρεση οµοιοκαταληξίας: 10 λέξεις � κλειδιά  δόθηκαν προφορικά  και τα 

παιδιά έπρεπε να βρουν αντίστοιχες µε το ίδιο τέλος . Ο ερευνητής έδινε 

προηγουµένως ο ίδιος ένα παράδειγµα . Τα παιδιά απαντούσαν 

προφορικά. 

• Επιλογή οµοιοκαταληξίας: Πάλι προφορικά παρουσιαζόταν στα παιδιά µια 

λέξη κλειδί, η οποία συνοδευόταν από τρεις λέξεις και έπρεπε να βρεθεί 

ποια είχε την ίδια κατάληξη. Η διαφορά µε την προηγούµενη άσκηση ήταν 

ότι εκείνη βασιζόταν στην ανακλητική µνήµη, ενώ εδώ στην επιλογή 

ερεθίσµατος. 

• Αρχικό σύµφωνο ίδιο: Τα παιδιά άκουγαν τη λέξη-κλειδί και εστίαζαν την 

προσοχή τους στον αρχικό ήχο. Κατόπιν παρουσιάζονταν προφορικά 

τρεις επιλογές λέξεων. Τα υποκείµενα έπρεπε να βρουν ποια άρχιζε µε τον 

ίδιο ήχο. 

• Τελικό σύµφωνο ίδιο: Η διαδικασία παρόµοια µε την προηγούµενη, µόνο 

που εδώ παρουσιαζόταν εικόνα της λέξης-κλειδί  

• Εξάλειψη αρχικού συµφώνου: Τα παιδιά έπρεπε να αφαιρέσουν τον 

αρχικό ήχο της λέξης και να την προφέρουν χωρίς αυτό. 

• Αντικατάσταση αρχικού συµφώνου: Τα παιδιά άκουγαν τη λέξη-κλειδί, 

εντόπιζαν τον αρχικό ήχο και τον αντικαθιστούσαν. 

• Αρχικό σύµφωνο διαφορετικό: Ο ερευνητής διάβαζε τέσσερις λέξεις εκ των 

οποίων οι τρεις άρχιζαν µε το ίδιο σύµφωνο. Το παιδί έπρεπε να εντοπίσει 

τη λέξη που άρχιζε διαφορετικά. 



• Αρχικό σύµφωνο όχι ίδιο: ∆ιαδικασία ίδια µε την προηγούµενη, αλλά εδώ 

οι οδηγίες δίνονταν µε αρνητικό τρόπο. « Βρες τη λέξη που δεν αρχίζει µε 

τον ίδιο ήχο µε το παράδειγµα». 

• Τελικό σύµφωνο διαφορετικό: Τα παιδιά έπρεπε να εντοπίσουν ανάµεσα 

σε 4 λέξεις αυτήν που είχε διαφορετική κατάληξη. 

• Παροχή αρχικού φωνήµατος: Η άσκηση αυτή αξιολογούσε την ικανότητα 

των παιδιών να εντοπίσουν και να παραγάγουν το αρχικό φώνηµα µιας 

λέξης. Παρουσιάζονταν δύο ίδιες λέξεις µόνο που στη µία είχε αφαιρεθεί ο 

αρχικός ήχος. 

Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας ήταν: 

Το t  test  δεν έδειξε στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο φύλων. 

Η αφαίρεση του αρχικού συµφώνου ήταν η πιο δύσκολη άσκηση και τα 

αποτελέσµατα είχαν πολύ χαµηλούς  µέσους όρους και θετική κύρτωση. 

Προφανώς υπερέβαινε τις δυνατότητες παιδιών νηπιαγωγείου, ήταν µέτριος-

καλός  προγνωστικός παράγοντας αναγνωστικής ικανότητας ( βρέθηκαν όλες 

οι συνάφειες (correlation) των ασκήσεων µε το Metropolitan test  ανάγνωσης, 

και συσχετίζονταν θετικά µ� όλες τις υπόλοιπες ασκήσεις που είχαν 

συµµετρικές κατανοµές απαντήσεων. 

Η παροχή αρχικού συµφώνου και οι δυο ασκήσεις που αναφέρονταν στον 

τελικό ήχο ήταν σχετικά δύσκολες, αν και δεν µπορεί να υπάρξει έγκυρη 

σύγκριση ανάµεσα σε ερωτήσεις  πολλαπλής επιλογής και απλής ανάκλησης. 

Ασκήσεις που ο ήχος βρισκόταν στην αρχή της λέξεως ήταν πιο εύκολες απ� 

αυτές που ο ήχος ήταν στο τέλος. Οι Marsh&Miner(1977) βρήκαν ότι οι 

επιδόσεις στην αποµόνωση αρχικού φωνήµατος ήταν καλύτερες, αλλά 

υπήρχε σηµαντική αλληλεπίδραση µε το είδος του φωνήµατος  (συνεχές-

κλειστό).  

Οι ευκολότερες ασκήσεις  ήταν η αντικατάσταση αρχικού φωνήµατος, η 

παροχή οµοιοκαταληξίας, και η επιλογή οµοιοκαταληξίας. Αυτό επιβεβαιώνει 

τις παρατηρήσεις δασκάλων και καθηγητών ότι τα παιδιά εισέρχονται στο 

σχολείο µε ικανότητες οµοιοκαταληξίας αρκετά µεγάλες. ∆υστυχώς, στις 

ασκήσεις αυτές παρατηρήθηκε το φαινόµενο της οροφής  και αρνητική 

κύρτωση. Σε αντίθεση µε πολλές παλαιότερες έρευνες, η οµοιοκαταληξία 



αποδείχθηκε εδώ κακός προγνωστικός παράγοντας της µετέπειτα ανάγνωσης 

και η σχέση της µε τις υπόλοιπες φωνολογικές ασκήσεις ήταν χαµηλή. 

Οι επτά µη οµοιοκαταληκτικές ασκήσεις είχαν µεγάλο συσχετισµό µεταξύ τους 

, πράγµα που ήταν παράξενο δεδοµένων των διαφορετικών γνωστικών 

διεργασιών  που απαντούσαν . 

 Οι συγκρίσεις των φωνολογικών ασκήσεων µε τα αποτελέσµατα του 

Metropolitan test αναγνωστικής ικανότητας, καθώς και η µετά ένα χρόνο 

αξιολόγηση των (49/31) µαθητών έδειξαν τα εξής: Οι µη οµοιοκαταληκτικές 

ασκήσεις είχαν σηµαντικές προγνωστικές ποιότητες στο επίπεδο .05. Οι 31 

µαθητές που εξετάστηκαν µετά από ένα χρόνο χωρίστηκαν σε µέτριους 

αναγνώστες και καλούς. Οι καλοί αναγνώστες είχαν αναπτύξει τις 

φωνολογικές τους ικανότητες σ� όλες τις ασκήσεις, ενώ οι µέτριοι απείχαν 

ακόµα πολύ απ� το µέσο όρο. 

Οι ασκήσεις φωνολογικής συνείδησης, παρόλο που χρειάστηκαν 10 λεπτά η 

κάθε µία για να εφαρµοστούν, ήταν καλύτεροι προγνωστικοί παράγοντες ( οι  

δείκτες  συσχέτισης ήταν στατιστικώς σηµαντικότερες όσον αφορά την 

ανάγνωση) απ� ότι το Otis-Lennon τεστ νοηµοσύνης και το Metropolitan test  

αναγνωστικής ετοιµότητας. 

Οι επτά µη οµοιοκαταληκτικές ασκήσεις µετρούσαν την ίδια γνωστική 

διαδικασία, τον κοινό µη φανερό παράγοντα που διέπει τη µετέπειτα 

αναγνωστική επίδοση, κυρίως για την Α΄ ∆ηµοτικού. 

 

Ποια η σχέση των παραπάνω δεξιοτήτων µε την ανάγνωση, τόσο όταν 

η τελευταία νοείται ως ανάγνωση λίστας λέξεων, όσο και όταν πρόκειται για 

κανονική ανάγνωση κειµένου στην Πρώτη και ∆ευτέρα ∆ηµοτικού, και κατά 

πόσο µπορούν να θεωρούνται  για τα ελληνικά δεδοµένα παράγοντες που να 

προβλέπουν την µετέπειτα πορεία της αναγνωστικής ικανότητας. 
Ποια η επίδραση άλλων παραγόντων ψυχολογικής και κοινωνικής 

φύσεως (ώρες µελέτης από τους γονείς, µορφωτικό επίπεδο γονέων, 

γεωγραφική προέλευση παιδιών, νευρικότητα, άγχος, διασπαστικότητα, 

κοινωνικές δεξιότητες, σχέσεις µε συνοµηλίκους, νοητικό πηλίκο, 

ψυχοκινητική επίδοση ) στην ανάγνωση. 
 



Κατά πόσο η συναφειακή σχέση φωνολογικής-συντακτικής 

ενηµερότητας µε την ανάγνωση µπορεί να διασφαλιστεί και πειραµατικά και  

να επιταχυνθεί µέσω της διδασκαλίας η κατάκτηση της ανάγνωσης, 

απαλλάσσοντας έτσι το νηπιαγωγείο από τον περιορισµένο ρόλο, που του 

αναγνωρίζει το αναλυτικό πρόγραµµα. Αν αποδειχθεί ότι η ενίσχυση 

ορισµένων προαναγνωστικών δεξιοτήτων διευκολύνει την ανάγνωση, 

ανατρέπεται το σκεπτικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ότι ΄πρέπει να τη 

διαχωρίσουµε από τις υπέρµετρες και άνευ αποτελέσµατος φιλοδοξίες 

ορισµένων νηπιαγωγών να µάθει πρόωρα το νήπιο να διαβάζει� 
Μαθητές πρώτης δηµοτικού, που υστερούν στην ανάγνωση από νήπια 

σε προαναγνωστικό  στάδιο. ∆ιαφέρουν στο συντακτικό ή στο φωνολογικό 

µέρος.  
Σύγκριση αλλοδαπών ενηλίκων που µαθαίνουν ελληνικά µε ¨Έλληνες 

µαθητές της πρώτης δηµοτικού που µαθαίνουν ανάγνωση,  µε σκοπό να 

διαπιστωθεί κατά πόσο υστερούν αναφορικά µε την αναγνωστική ικανότητα 

και αν η πιθανή υστέρηση οφείλεται σε φωνολογικούς, συντακτικούς ή άλλους 

λόγους, όπως πληµµελής προσαρµογή στην ελληνική κοινωνία . 
 

 

2.4.  Οι πειραµατικές υποθέσεις της έρευνας είναι: 

 

Υπάρχει στατιστικώς σηµαντική σχέση µεταξύ των διαφόρων τύπων 

φωνολογικής ενηµερότητας και της µετέπειτα αναγνωστικής ικανότητας στην 

πρώτη και δευτέρα δηµοτικού 

 

Υπάρχει στατιστικώς σηµαντική σχέση ανάµεσα στους διάφορους τύπους 

ασκήσεων µέτρησης της φωνολογικής ενηµερότητας. 

 

 

Υπάρχει στατιστικώς σηµαντική σχέση της συντακτικής ενηµερότητας και της 

αναγνωστικής ικανότητας στην πρώτη και δευτέρα δηµοτικού. 

 



Υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στο βαθµό συµµετοχής συντακτικών, 

φωνολογικών και άλλων προαναγνωστικών δεξιοτήτων σε ένα µοντέλο 

παλινδρόµησης για την πρόβλεψη της αναγνωστικής ικανότητας.   

 

 

Υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους µέσους όρους 

αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών που είχαν λάβει εκπαίδευση στον 

φωνολογικό τοµέα, στον συντακτικό τοµέα στο σηµασιολογικό τοµέα και στην 

οµάδα ελέγχου. Επηρεάζει αυτή η εκπαίδευση τη σχολική προσαρµογή του 

παιδιού  

 
Υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά  στους µέσους όρους φωνολογικής 

και συντακτικής ενηµερότητας ανάµεσα στους µαθητές της πρώτης δηµοτικού 

που υστερούν στην ανάγνωση και σε νήπια σε προαναγνωστικό στάδιο. 

 

 
Υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στους µέσους όρους αναγνωστικής 

ικανότητας ανάµεσα σε παιδιά ,που προέρχονται από αστικές ή αγροτικές 

περιοχές, καθώς  και σε αυτά που προέρχονται από γονείς µε διαφορετικό 

επίπεδο µόρφωσης. 

 

Υπάρχει στατιστικώς σηµαντική σχέση ανάµεσα στο χρόνο που αφιερώνουν οι 

γονείς για την µελέτη των παιδιών και της αναγνωστικής ικανότητας. 

 
 
Υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα δυο φύλα αναφορικά µε 

τις αναγνωστικές ικανότητες  

 

Υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους µέσους όρους 

αναγνωστικής ικανότητας, φωνολογικής ενηµερότητας και συντακτικής 

ενηµερότητας  των αλλοδαπών ενηλίκων και των ελλήνων µαθητών της 

πρώτης δηµοτικού. 

 
 



Υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους µέσους όρους 

συντακτικής και φωνολογικής ενηµερότητας των αναγνωστικώς υστερούντων 

µαθητών της πρώτης δηµοτικού και  των παιδιών σε προαναγνωστικό στάδιο. 

 

 

 

 

2.5.  Οι  µεταβλητές που εξετάζουµε είναι: 

 

A.ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 
Φωνολογική ενηµερότητα: Η ικανότητα κατανόησης και επεξεργασίας των 

ηχητικών τµηµάτων µιας λέξης (συλλαβές, φωνήµατα ,οµοιοκαταληξία).Οι 

ασκήσεις που δίνονται για την µέτρησή της είναι : 

  

 

 

-  Εύρεση οµοιοκαταληξίας,Επιλογή οµοιοκαταληξίας: Όπως προαναφέραµε, 

έχει αποδειχθεί ότι η γνώση της οµοιοκαταληξίας συσχετίζεται µε ανώτερες 

αφαιρετικές λειτουργίες, γιατί εµπλέκει το διαχωρισµό των λέξεων σε µέρη 

µεγαλύτερα από τον πλαστό συλλαβικό χωρισµό και λαµβάνει υπόψιν του τον 

έµµετρο λόγο ή και την προσωδία. Επιπλέον, είναι εφικτή και αρεστή σε 

παιδιά προαναγνωστικού σταδίου. Η πρώτη άσκηση γίνεται µέσω της 

ανακλητικής µνήµης και η δεύτερη µέσω της  αναγνωριστικής.  

 

- Αρχικός ήχος ίδιος, Παροχή αρχικού φωνήµατος.,Αρχικός ήχος 

διαφορετικός: Η δεξιότητα αυτή είναι προσιτή σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

και έχουν αναφερθεί υψηλές συνάφειες µε την αναγνωστική ικανότητα..Η 

πρώτη και η τρίτη άσκηση αναφέρεται στην αναγνωριστική µνήµη, ενώ η 

δεύτερη στην ανακλητική 

. 

- Τελικός ήχος ίδιος:Η άσκηση απαιτεί την ίδια διαδικασία µε την αναγνώριση 

του αρχικού φωνήµατος, αλλά επικεντρώνει την προσοχή του παιδιού στον 



τελευταίο ήχο. Θεωρείται δύσκολη άσκηση και έχει υψηλά ποσοστά 

συνάφειας µε την ανάγνωση.  

 

- Εύρεση ήχου σε λέξη:Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στο να διαπιστώσει σε 

ποιο βαθµό το παιδί έχει αναπτύξει την ικανότητα του να διακρίνει ήχους σε 

οποιοδήποτε σηµείο µιας λέξης και όχι µόνο στην αρχή ή στο τέλος, που 

θεωρητικώς τουλάχιστον είναι πιο εµφανείς  

 

- Mέτρηση φωνηµάτων:Μια εναλλακτική προσπάθεια υπολογισµού της 

ικανότητας αντίληψης φωνηµάτων, η οποία ενώ διαπιστώνει αν εχει γίνει 

καταληπτός ο αριθµός των ήχων σε µία λέξη, δεν διευκρινίζει εάν 

κατανοήθηκαν ποιοι ήχοι απαρτίζουν τη λέξη. Είναι, όµως µία προσφιλής 

άσκηση για τα παιδιά, γιατί γίνεται υπό µορφή παιχνιδιού.  
 
-  Σύνθεση φωνηµάτων: ∆ιαδικασία ακριβώς αντίθετη µε όλες τις υπόλοιπες 

που αναφέρεται στην κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο µεµονωµένοι ήχοι 

µπορούν συνδεόµενοι να δηµιουργήσουν λέξεις, που  

είναι φορείς σηµασιών. 

 

-  Εξάλειψη αρχικού ήχου ,Εξάλειψη τελικού ήχου: Αν η αναγνώριση ήχων 

δηλώνει υψηλή φωνολογική ικανότητα, ο χειρισµός τους αναφέρεται στην 

πλήρη κατοχή της και βίωσή της σε όλα τα γνωστικά επίπεδα. Τα φωνήµατα 

έιναι καθαρά  αφαιρετικές  έννοιες και η ηχητική αποµόνωσή τους έγινε εφικτή  

µόνο πρόσφατα µε την χρήση υπολογιστών 

  
  

-  ∆ιάκριση γραµµάτων : Ο Chall, Bond και Dysktra (1967) σε έρευνα τους 

ανέφεραν ότι ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας της ανάγνωσης είναι η 

γνωση των γραµµάτων. Ο ισχυρισµός του αποδείχτηκε απλοικός ,γιατί  αυτό 

υπεραπλουστεύει τη διδασκαλία της ανάγνωσης. Αρκεί να µάθουµε σε ένα 

παιδι τα ονόµατα ή τους ήχους των γραµµάτων και αυτόµατα θα ήξερε να 

διαβάζει .Επακόλουθες  έρευνες ανέτρεψαν την άποψη αυτή (Arter, Jenkins, 

1979 ; Barr,1984 ;Stahl 1988), συµπεραίνοντας ότι η γνώση των γραµµάτων 

είναι δυνατός προγνωστικός παράγοντας, αλλά  από µόνος του δεν επαρκεί. 



Βοηθά, πάντως το παιδί να συνδέσει τον γραπτό µε τον προφορικό λόγο και 

να εξοικειωθεί µε τα φωνήµατα, βιώνοντας  έτσι τη λέξη ως ολότητα και µη 

απασχολώντας τη µνήµη του µε την ανεύρεση του ήχου ενός γράµµατος. 

Υποθέτουµε ότι παρά τα ενάντια συµπεράσµατα για την σπουδαιότητα της 

διάκρισης των γραµµάτων ,στην ελληνική γλώσσα η γνώση αυτή θα είναι 

πρωταρχικής σηµασίας, δεδοµένου του µονοφθογγισµού πολλών τύπων 

π.χ ει, οι, υ, ι, η = /ι / 

 

 

Συντακτική ενηµερότητα: Η ικανότητα κατανόησης και επεξεργασίας των 

εσωτερικών δοµών µιας πρότασης, των γραµµατικών µετασχηµατισµών των 

όρων της προτάσεως και τις σηµασιολογικές αλλαγές που αυτές επιφέρουν.  

Οι ασκήσεις που χρησιµοποιούνται για την µέτρησή της είναι οι ακόλουθες, αν 

και ο µικρός αριθµός τους επιβεβαιώνει την έλλειψη συστηµατικής µελέτης της 

δεξιότητας αυτής: 

 Αντιστροφή σειράς όρων προτάσεων. Ικανότητα , η οποία  αναφέρεται στο  

κατά πόσο είναι δυνατή η κατανόηση της συντακτικής θέσης των όρων της 

προτάσεως και οι σηµασιολογικές ανωµαλίες που δηµιουργούνται µε την 

παραβίαση των συντακτικών κανόνων. 

 

Παράλειψη λέξεων . Ικανότητα που καταδεικνύει τη σηµασία που έχουν 

ορισµένες λέξεις, όπως οι βοηθητικές λέξεις, για την ορθή γραµµατική δοµή 

µιας πρότασης. 

 

Επαναδιατύπωση προτασεων  Η γνώση ότι µία σειρά λέξεων σε µια πρόταση 

είναι δυνατον να αλλάξει, χωρίς να αλλοιωθεί το νόηµα.  

 

 

 Σηµασιολογική ενηµερότητα: H γνώση των σηµασιών των λέξεων και η 

κατανόηση του γραπτού λόγου. Οι δοκιµασίες που χρησιµοποιήθηκαν είναι  

 Κατανόηση φράσεων :  

 
 



Λεκτική µνήµη:.Η µνήµη επεµβαίνει σε όλες τις εκφάνσεις της πνευµατικής 

δραστηριότητας του ανθρώπου και η συµβολή της στην αναγνωστική 

διαδικασία θεωρείται δεδοµένη. Εντούτοις είναι αναγκαία η ακριβής µέτρηση 

της συνάφειάς της µε όλες τις γνωστικές διαστάσεις που εµπλέκονται στην 

ανάγνωση και η αφαίρεση της ως παρασιτικής µεταβλητής. 

 

Γνώσεις έντυπου λόγου: H δεξιότητα αυτή αναφέρεται σε µία γενική 

κατανόηση από µέρους των παιδιών προσχολικής ηλικίας του τρόπου 

χειρισµού του έντυπου λόγου και των συµβάσεων της γραπτής γλώσσας.  

 

 

 

 

Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Αναγνωστική ικανότητα: Η επιδεξιότητα στο διάβασµα γραπτού λόγου και η 

εσωτερίκευση των πληροφοριών που αυτός φέρει. Τα τεστ τα οποία 

χρησιµοποιήθηκαν είναι : 

 

Κατανόηση της πρώτης ανάγνωσης Αναφέρεται στις αναγνωστικές 

δυνατότητες παιδιών, που µόλις κατέκτησαν αυτή την ικανότητα, και που 

έχουν εισέλθει στο στάδιο ραγδαίας ανάπτυξης όλων των παραγόντων, που 

συνεισφέρουν στην εδραίωσή της. 

 

 

Γ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 
Οι ψυχολογικοί παράγοντες και κοινωνικές συµπεριφορές των µαθητών είναι 

δυνατόν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την µαθησιακή διαδικασία και για 

το λόγο αυτό πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν κατά την αξιολόγηση 

οποιασδήποτε ικανότητας. Πιο συγκεκριµένα θα εξετάσουµε τις ακόλουθες 

παραµέτρους συµπεριφοράς των µαθητών στο σχολικό περιβάλλον:  

∆ιαταρακτικότητα (acting out) 

Ντροπαλότητα (shyness) 



Μαθησιακή ετοιµότητα (learning) 

Σχολική απογοήτευση-άγχος (frustration) 

∆ιεκδικητικότητα (assertiveness) 

Προσανατολισµός στο έργο ( task orientation) 

Σχέσεις µε συνοµιλήκους (peer social skills) 
 



3.ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Η έρευνα  χωρίζεται σε τέσσερα στάδια, εκ των οποίων το ένα 

στηρίζεται σε συναφειακή ανάλυση (οµάδα δεδοµένων Α) και τα υπόλοιπα 

τρία σε πειραµατική (οµάδα δεδοµένων Β, Γ, ∆). Χρησιµοποιήθηκαν 

διαφορετικά υποκείµενα κάθε φορά και έγιναν σε διαφορετικές χρονικές 

στιγµές. Η περιγραφή  των οµάδων δεδοµένων και οι διαδικασίες της έρευνας 

περιγράφονται παρακάτω. 

3.1 ΟΜΑ∆Α ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Α-ΣΥΝΑΦΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Χρησιµοποιήθηκαν 250 παιδιά, που κατά την έναρξη της έρευνας ήταν ηλικίας 

04.06 έως 05.06 (µέσος όρος τα πέντε έτη) και φοιτούσαν σε 

νηπιαγωγεία.(Απριλιος1994).Στο τέλος της έρευνας (Απρίλιος 1996) οι ηλικίες 

των παιδιών κυµαίνονταν από έξι έτη και έξι µήνες έως επτά έτη και έξι µήνες 

και φοιτούσαν στη ∆ευτέρα τάξη του δηµοτικού σχολείου (µέσος όρος επτά 

έτη) Τα παιδιά προέρχονταν από δηµόσια νηπιαγωγεία των περιοχών Αγίου 

Νικολάου Κρήτης (38 παιδιά), Μυτιλήνης (44 παιδιά), Ξάνθης (31 παιδιά), 

Φιλοθέης (41 παιδιά), Λάρισας (48 παιδιά) και από τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία : 

�Ο χορός της σοκολάτας� (11 παιδιά), �ο κήπος του παιδιού� (9 παιδιά), �τα 

παιδία παίζει� (15 παιδιά)  και �µπουρµπουλήθρες�  (13 παιδιά), που έχουν ως 

έδρα την Αθήνα. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΙΚΟ  ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΛΙΚΟ  ∆ΕΙΓΜΑ 
ΑΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 38 38 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 44 34 

ΞΑΝΘΗ 31 21 

ΦΙΛΟΘΕΗ 41 34 

ΛΑΡΙΣΑ 48 38 

ΑΘΗΝΑ ( Ο ΧΟΡΟΣ  ΤΗΣ  

ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ) 

11 11 

ΑΘΗΝΑ ( Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ  

ΠΑΙ∆ΙΟΥ ) 

9 9 

ΑΘΗΝΑ ( ΤΑ  ΠΑΙ∆ΙΑ  

ΠΑΙΖΕΙ ) 

15 15 

ΑΘΗΝΑ ( 

ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΕΣ ) 

13 13 

 



 

Η επιλογή των νηπιαγωγείων αυτών δεν έγινε µε τυχαία δειγµατοληψία, ούτε 

είχε ως στόχο την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος, αλλά το µόνο 

κριτήριο επιλογής ήταν η εξασφάλιση άδειας από τις νηπιαγωγούς και η 

συνεργασία τους. Το γεγονός είναι ότι παρουσιάστηκαν ανυπέρβλητες 

δυσκολίες σε πολλά νηπιαγωγεία, παρά την άδεια που προηγουµένως 

εξασφαλιζόταν από τους συµβούλους δηµοτικής εκπαίδευσης και αυτό 

οφειλόταν κυρίως στη χρονοβόρο φύση των δοκιµασιών, που χορηγήθηκαν 

και στη δυσπιστία πολλών γονέων, κυρίως στην Αθήνα . ,∆υστυχώς, κατά την 

διάρκεια των δύο ετών της έρευνας χάσαµε τα ίχνη 37 παιδιών από τα 

δηµόσια νηπιαγωγεία (πειραµατική  θνησιµότητα), τους βαθµούς  των οποίων 

τα αφαιρέσαµε από την ανάλυση. Έτσι τελικά έµειναν 38 παιδιά από τον Άγιο 

Νικόλαο, 34 παιδιά από τη Μυτιλήνη, 34 παιδιά από τη Φιλοθέη,38 παιδιά 

από την Λάρισα και 21 παιδιά από την Ξάνθη, δηλαδή συνολικά 213 παιδιά, 

102 αγόρια και 111 κορίτσια.. Σε πολλές περιπτώσεις τα τεστ τα έδιναν οι ίδιες 

οι νηπιαγωγοί, µετά από ενηµέρωση για τον σκοπό της έρευνας, και τις 

διαδικασίες, που απαιτούνταν. Αυτό βοήθησε πολύ και γιατί συντοµεύτηκε η 

διάρκεια της έρευνας και γιατί τα παιδιά ήταν πολύ πιο εξοικειωµένα µε τις 

νηπιαγωγούς. Κάθε παιδί συµµετείχε σε δυο δοκιµασίες τη µέρα, εκτός από 

ελάχιστες εξαιρέσεις, εάν υπήρχε πίεση χρόνου, οπότε λάµβανε µέρος σε 

τέσσερις. Όταν συνέβαινε κάτι τέτοιο τα παιδιά εναλλάσσονταν στις 

δοκιµασίες, για να µην υπάρξει ο κίνδυνος κοπώσεως ή εξάσκησης. 

Γενικότερα δόθηκε µεγάλη έµφαση στο θέµα της εναλλαγής, λόγω της 

µεγάλης διάρκειας των τεστ, τα οποία  περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

Πρέπει να τονίσουµε ότι, επειδή το περιβάλλον της τάξης του κάθε 

νηπιαγωγείου ήταν υπερβολικά θορυβώδες, κάθε παιδί εξεταζόταν µόνο του 

σε ξεχωριστό δωµάτιο. Ο λόγος διεξαγωγής αυτής της έρευνας ήταν η 

καταγραφή των συναφειών µεταξύ των παραγόντων, που κατά πολλούς 

µελετητές συσχετίζονται µε την ανάγνωση, και η αποµόνωση εκείνων των 

προαναγνωστικών στοιχείων, που έχοντας στατιστικώς σηµαντική σχέση µε 

την ανάγνωση, θα µπορούσαν να εξετασθούν περαιτέρω µε ένα µοντέλο 

πολλαπλής παλινδρόµησης, να αποσαφηνισθούν δηλαδή οι προγνωστικοί 

παράγοντες του φαινοµένου της ανάγνωσης.  

  



3.1.1. ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

.Οι λέξεις που επελέγησαν είναι παρµένες από το βιβλίο ¨Γλώσσας¨ της Α 

τάξεως του δηµοτικού σχολείου, ανάλογα µε το πόσο συχνά εµφανίζονται,και 

από τις συχνότερα εµφανιζόµενες σε προσχολικά βιβλία λέξεις.  Έτσι π.χ. η 

συχνότερα εµφανιζόµενη λέξη, που αρχίζει από το γράµµα �µ- είναι το �µε- 

,που εµφανίζεται 49 φορές. Η  συχνότερα εµφανιζόµενη λέξη που αρχίζει από 

το γράµµα �ν- είναι το �να µε συχνότητα 75..Από �λ- η  λέξη �λέω- µε 

συχνότητα 46.,η λέξη �και- εµφανίζεται 136 φορές, η λέξη �ζωγραφίζω 5, η 

λέξη �θα- 35,η λέξη -που- 31, η λέξη �όλος- 14, η λέξη στον 85, -τι- 

23,χορεύω 8 κλπ. Με τον τρόπο αυτό καταρτίσαµε  πίνακες λέξεων ανάλογα 

µε την συχνότητα εµφάνισής και το βαθµό δυσκολίας τους , από τους οποίους 

επιλέγαµε τις λέξεις, που χρησιµοποιήσαµε σε όλες τις παρακάτω 

µετρήσεις.Π.χ: 

 

 

ΥΨΗΛΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Α 

ΥΨΗΛΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Β 

ΥΨΗΛΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Γ 

ΥΨΗΛΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ∆ 

ΦΣ, ΣΦ,ΣΦΣ ΠΟΛΥΣΥΛΛΑΒΙΑ-

ΣΥΜΦΩΝΙΚΑ 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ 

∆ΙΦΘΟΓΓΟΙ-

ΠΟΛΥΣΥΛΛΑΒΙΑ 

ΑΥ-ΕΥ- ΑΪ, ΟΪ, 

Ο ΣΤΟΝ ΤΖΑΜΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Η ΘΕΛΩ ΑΚΟΥΜΠΩ ΠΑΠΙΑ 

ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΟΙΤΩ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΑΠΌ ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΙΟΝΙΖΕΙ 

∆ΕΝ ΑΛΟΓΟ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ 

ΘΑ ΑΡΕΣΩ ΛΟΥΛΟΥ∆Ι ΜΠΕΡ∆ΕΥΟΜΑΙ 

ΜΕ ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΝΕΒΑΙΝΩ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

ΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΠΑΡΑΓΚΑ ΓΑΪ∆ΑΡΟΣ 

ΟΛΟΣ ΒΛΕΠΩ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΜΟΙΑΖΩ 

ΠΑΩ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ ΠΟΙΟΣ 

  

 
 



Φωνολογική ενηµερότητα  

 

.Εύρεση οµοιοκαταληξίας: Λέξεις � κλειδιά  δίνονται προφορικά (µήλο, δίνω, 

τρέχω) και τα παιδιά πρέπει  να βρουν αντίστοιχες µε το ίδιο τέλος (ξύλο, 

ντύνω, βρέχω). Ο ερευνητής φέρνει προηγουµένως ο ίδιος ένα παράδειγµα 

(αίµα � ρέµα). Τα παιδιά απαντούν προφορικά. Οι λέξεις παρουσιάζονται και 

σε εικόνες για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των παιδιών.(Calfee, Chapman 

& Venezky,1972; Doehring, Trites, 1981). Η διαδικασία του τεστ είναι η εξής: 

Πρώτα απαγγέλλονται στο παιδί µερικά ποιηµατάκια, από αυτά που έχει µάθει 

στην τάξη του, όπως το �χαρωπά τα δυό µου χέρια τα χτυπώ� και δίνεται 

µεγάλη έµφαση στις λέξεις, που οµοιοκαταληκτούν, χτυπ-ώ  γελ-ώ  κλπ.Για να 

ενισχυθεί ακόµα περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών για τα ποιήµατα 

χρησιµοποιήθηκαν κασέτες µε παιδικά τραγουδάκια (εκδόσεις 

Ηλιοτρόπιο,1993).   Κατόπιν παρουσιάζουµε τις εικόνες (Καρτέλες πρώτης 

γραφής και ανάγνωσης, εκδόσεις Καµπανά- παράρτηµα Α ), που περιέχουν 

τις λέξεις που περιλαµβάνονται στη δοκιµασία ( κορδέλα - οµπρέλα, µπουκάλι 

- µπαστούνι, κούπα - σκούπα, αγελάδα - λαµπάδα, ψαράς - φτυάρι, ζάρι -

ψάρι ,χορεύω � ιππεύω,  διαλέγω � αγοράζω,  µαχαίρι - χέρι , κορίτσι � 

καρότσι, ένας βαθµός για κάθε σωστή απάντηση, σύνολο δέκα 

βαθµοί),βεβαιωνόµαστε ότι έχουµε κεντρίσει το ενδιαφέρον του παιδιού και 

αφού του δείξουµε µερικά παραδείγµατα, του ζητάµε,αφού τις προφέρει µόνο 

του, να µας πει ποιες λέξεις τελειώνουν µε τον ίδιο τρόπο. Τα δύο τελευταία 

ζεύγη των λέξεων δεν οµοιοκαταληκτούν, αλλά µοιάζουν στις καταλήξεις και 

χρησιµοποιήθηκαν για να διαπιστωθεί ποια παιδιά είχαν µεγαλύτερη ευχέρεια 

στη διάκριση της οµοιοκαταληξίας. (Παράρτηµα  Α ). 

 

Επιλογή οµοιοκαταληξίας:Στη δοκιµασία αυτή εξετάζεται  η ικανότητα  των  

παιδιών στην  επιλογή  οµοιοκαταληξίας.Η  διαδικασία  γίνεται  ως  εξής:  πάλι 

προφορικά παρουσιάζονται στα παιδιά µια λέξη κλειδί π.χ Σάµος, η οποία 

συνοδεύεται από τρεις λέξεις: πηγή, άµµος, σειρά και πρέπει να βρεθεί ποια 

έχει την ίδια κατάληξη. Οι λέξεις παρουσιάζονται πάλι και µε εικόνες, όπως και 

στην προηγόυµενη άσκηση, για να περιοριστει ο ρόλος της µνήµης (Οι 

πρώτες µου λέξεις, εκδόσεις Πατάκη). Ζητάµε  από  το  παιδί  να  προσέξει  

πως  τελειώνει  η  πρώτη  λέξη  και  στη  συνέχεια  αφού  του  διαβάσουµε  τις  



άλλες  τρεις  λέξεις  το  ρωτάµε  ποιά  απο  αυτές  τελειώνει  µε  τον  ίδιο  

τρόπο  µε  την  αρχική.  Χρησιµοποιούµε  πρώτα  ένα  παράδειγµα  για  να  

βοηθήσουµε  το  παιδί  να  κατανοήσει  τι  πρέπει  να  κάνει  και  προχωράµε  

στη  δοκιµασία. Οι οµάδες λέξεων που χρησιµοποιήθηκαν είναι  : γουρούνι-

κουδούνι-λουλουδι-∆ανάη,  φεγγάρι-νοσοκόµα-ζευγάρι-µπουκάλι,  σώµα-

πώµα-θάλασσα-µέλισσα,  χελώνα-τανάλια-εικόνα-βαρέλι,  άγκυρα-ταύρος-

σαλιγκάρι-µανιτάρι,  χελιδόνι-σεντόνι-οικογένεια-οικοδόµος,  ντοµάτα-λιοντάρι-

γάτα-φάλαινα,  λεµόνι-φοίνικας-τοίχος-τιµόνι,  λεύκα-πεύκα-στήθος-ντουλάπα,  

µπέµπης-µπιµπερό-κεραία-σηµαία.( Calfee, Chapman & Venezky,1972; 

Doehring, Trites, 1981) Ενας βαθµός για κάθε σωστή απάντηση,σύνολο δέκα 

βαθµοί. (Παράρτηµα  Α ). 

 

Αρχικός ήχος ίδιος:Σκοπός  της  δοκιµασίας  αυτής  είναι  να  εξετάσουµε  την  

ικανότητα  των  παιδιών  να  εντοπίσουν  τη  λέξη  που  έχει  τον  ίδιο  αρχικό  

ήχο  µε  τη  λέξη � κλειδί. Τα παιδιά βλέπουν σε εικόνα και ακούν  τη λέξη-

κλειδί  εστιάζοντας  την προσοχή τους στον αρχικό ήχο. Κατόπιν  τους 

παρουσιάζουµε  τρεις επιλογές λέξεων, οι οποίες βρίσκονται µπροστά τους σε 

εικόνες.(�Ειρήνη Βλαστάρη, Ηµερήσιες Προγραµµατισµένες ∆ραστηριότητες� - 

παράρτηµα Α) Τα υποκείµενα πρέπει να βρουν ποια αρχίζει µε τον ίδιο ήχο.( 

Bradley and Bryant,1978 ; Stuart & Hamilton, 1984 ; Wallach & Walach ,1976 

;Williams, 1980).Οι οδηγίες που δίνονται προφορικά και τρία παραδείγµατα  

είναι: ∆ες αυτές τις εικόνες.Πρόσεξε τον πρώτο ήχο της κάθε λέξης Ποια 

εικόνα δείχνει κάτι,  που ξεκινάει µε τον ίδιο ήχο µε τη λέξη �πουλί-; Αφού  

βεβαιωθούµε  ότι  το  παιδί  έχει  καταλάβει  το  παράδειγµα,  προχωράµε  

στις  επόµενες  ερωτήσεις. Οι λέξεις που χρησιµοποιήθηκαν είναι: πλοίο 

µπαλόνι ποντίκι λαγός, αχλάδι αµάξι παπί κότα, πουλί λουλούδι σηµαία ψάρι, 

µέλισσα µήλο αστερίας ντοµάτα, κουβάς σβούρα καραµέλα τούρτα,  αυγό 

ψάρι  κύκλος  κλόουν, τρία ένα πέντε τέσσερα, αετός πολύγωνο αρκουδάκι 

τρίγωνο, µπάλα µπισκότο σαπουνόφουσκα παράθυρο, γατάκι σκύλος 

γάιδαρος πιγκουίνος. ( Παράρτηµα  Α ). 

 

 

Τελικός ήχος ίδιος : Η διαδικασία παρόµοια µε την προηγούµενη, µόνο που 

εδώ η προσοχή εστιάζεται στον τελικό ήχο και οι οδηγίες είναι πιο επίµονες. ( 



Bradley and Bryant,1978 ; Stuart & Hamilton, 1984 ; Wallach & Walach ,1976 

;Williams, 1980).Χρησιµοποιούµε παραδείγµατα και  ζητάµε  απο  το  παιδί  

να  εστιάσει  την  προσοχή  του  στον  ήχο  µε  τον  οποίο  τελειώνει  η  λέξη � 

κλειδί.  Έπειτα  του  δίνουµε  τρείς  επιλογές  λέξεων  δείχνοντας  του  και  τις  

αντίστοιχες  εικόνες.  Εκείνο,  πρέπει  να  εντοπίσει  τη  λέξη  που  έχει  τον  

ίδιο  τελικό  ήχο. Οι λέξεις που χρησιµοποιήθηκαν είναι: γιαγιά τανάλια θήκη 

γερανός, σεντόνι ελάφι δέµα σέλινο, ιππότης Άρης τίγρη δίσκος, δέντρο τόξο 

τιµόνι νάνος, οδοντόβουρτσα οµπρέλα έλατο τόπι, φάλαινα γάτα ανανάς 

χαρταετός, ηφαίστειο υποβρύχιο ξυλοκόπος µανιτάρια, βάτραχος δάσος 

νυχτερίδα λεµόνι, κουκουβάγια ζωγραφιά παπαγάλος όστρακο, πόδι ψάρι 

τηλέφωνο θάµνος. ( Παράρτηµα  Α ). 

 

Εξάλειψη αρχικού ήχου: Τα παιδιά πρέπει να αφαιρέσουν τον αρχικό ήχο της 

λέξης και να την προφέρουν χωρίς αυτόν. Όπως  και  στις  προηγούµενες  

δοκιµασίες  οι  λέξεις  συνοδεύονται  απο  τις  αντίστοιχες  εικόνες  και  

χρησιµοποιούνται  παραδείγµατα  πριν  την  τελική  εξέταση. Οι  οδηγίες  που  

δίνονται  είναι  οι  εξής : δες αυτή την  εικόνα. ∆είχνει  ένα  πουλί.  Με  ποιό  

ήχο  αρχίζει  η  λέξη  πουλί; Πες τώρα τη  λέξη  ¨πουλί ¨, χωρίς  τον  ήχο  

αυτό. (Backman,1983 ;Morais, Cary, Alegria & Bertelson, 1979 ; Read, 1985 ) 

Οι  λέξεις  που  χρησιµοποιήθηκαν  είναι : π � ουλί, σ � αύρα, Η � λίας, Ν � 

έλη, χ � ήνα, η � ρώο, ψ - ωµί .Εξάλειψη τελικού ήχου:Η διαδικασία  είνα  ίδια  

µε  την  προηγούµενη  µόνο  που  εδώ τα παιδιά  πρέπει να αφαιρέσουν τον 

τελευταίο ήχο και να προφέρουν τη λέξη χωρίς αυτόν. (Backman,1983 

;Morais, Cary, Alegria & Bertelson, 1979 ; Read, 1985 ; Rosner, 1975; Hong-

Ying,1986). Οι  λέξεις  που  χρησιµοποιήθηκαν  είναι : σκύλο � ς, θόλο � ς, γίδ 

� α, γόµ � α, άλογ � ο,  ώρ � α,  υν � ί. Παροχή αρχικού φωνήµατος: Η 

άσκηση αυτή αξιολογεί την ικανότητα των παιδιών να εντοπίζουν και να 

παράγουν το αρχικό φώνηµα µιας λέξης. Παρουσιάζονται δύο ίδιες λέξεις 

µόνο που στη µία έχει αφαιρεθεί ο αρχικός ήχος: γέλα- έλα, τώρα- ώρα κλπ. 

Οι οδηγίες δίνονται ως εξής:�Πες τη λέξη �πλύνε�. Τώρα πες �λύνε�. Τι ήχο 

ακούς στο πλύνε, που λείπει από το λύνε; ( Bradley and Bryant,1978 ; Stuart 

& Hamilton, 1984 ; Wallach & Walach ,1976 ; Backman,1983 ;Morais, Cary, 

Alegria & Bertelson, 1979 ; Read, 1985 ).Το πρώτο παράδειγµα γινόταν µε το 



όνοµα του κάθε παιδιού. Οι λέξεις που χρησιµοποιήθηκαν είναι : ευτυχία, 

ηρώο, ζωή, φάρος, ήλιος, δεύτερος, σχολείο. ( Παράρτηµα Α ).  

 

 Εύρεση ήχου σε λέξη: Τα παιδιά ακούν και βλέπουν σε εικόνα διάφορες 

λέξεις . Τους ζητείται να πουν εάν ακούν ένα συγκεκριµένο φώνηµα µέσα σε 

αυτήν. Το φώνηµα αυτό µπορούσε είτε να βρίσκεται µέσα στη λέξη είτε να µην 

βρίσκεται. Η ερώτηση που γινόταν, µετα από τρία παραδείγµατα ήταν: Ακους 

τον ήχο �µπ- στην οµπρέλα. (Marsh &Mineo, 1977 ; Mc Neil & Stone, 

1977).Οι λέξεις που χρησιµοποιήθηκαν είναι: καράβι,  δέντρο,  οµπρέλλα, 

φεγγάρι,  σταφύλι,  νεράϊδα,  ρολόι,  ύφασµα,  ταψί,  τόξο,  πιστόλι,  

θερµόµετρο,  σάκα,  µωρό,  πύραυλος,  τζίτζικας,  αγκίστρι,  µπότα,  καρότο,  

καλάθι. ( Παράρτηµα Α ). 

 

∆ιάκριση γραµµάτων : Παρουσιάζεται στα παιδιά ένας πίνακας µε όλα τα 

γράµµατα της αλφαβήτου σε κεφαλαία και µικρά και ζητείται από τα παιδιά να 

τα ονοµάσουν. Η απάντηση θεωρείται σωστή αν προφέρουν το όνοµα ή τον 

ήχο του γράµµατος ή φερουν ως παράδειγµα µια λέξη που αρχίζει από το 

γράµµα αυτό.( Clay,1993).Χρησιµοποιήσαµε γράµµατα-παιχνίδια από τη 

σειρά �∆ιασκέδασε µε τα γράµµατα� Εκδόσεις ∆εσύλλα. (Παράρτηµα  Α ). 

 

Σύνθεση φωνηµάτων-:  Ζητείται από τα παιδιά να συνθέσουν µεµονωµένους 

ήχους, ώστε να σχηµατίσουν λέξεις.Αν η σύνθεση φωνηµάτων ήταν 

υπερβολικά δύσκολη για τα παιδιά, τότε γινόταν πρώτα σύνθεση συλλαβών.  

(Chall, Roswell & Bluementhal, 1963 ; Helfgott, 1974) . Οι λέξεις που 

χρησιµοποιήθηκαν είναι: κ+α, κ+α+ν, κ+α+ν+ω, τ+α, σ+α+ν, δ+ε+ν, δ+ε+ν+ω, 

ν+α, φ+ω+ς, π+ω+ς. 

 

 

Mέτρηση φωνηµάτων : Τα παιδιά ακούν µια λέξη και κατόπιν χτυπούν το χέρι 

τους τόσες φορές, όσες και οι ήχοι που άκουσαν.( Fox & Rough, 1975 ; 

Goldstein, 1976; Williams ,1980).Οι λέξεις που χρησιµοποιήθηκαν ανάλογα µε 

το βαθµό δυσκολίας είναι : 

1 φώνηµα- ο  η  ε  ου   

2 φωνήµατα- τα αν να θα  ως τη 



3 φωνήµατα- σαν φως πως ότι δεν ένα 

4 φωνήµατα- θέλω µόνο πλοίο κάνε  

 

Συντακτική ενηµερότητα: Η ικανότητα κατανόησης και επεξεργασίας των 

εσωτερικών δοµών µιας πρότασης, των γραµµατικών µετασχηµατισµών των 

όρων της προτάσεως και τις σηµασιολογικές αλλαγές που αυτές επιφέρουν.  

Οι ασκήσεις που χρησιµοποιούνται για την µέτρησή της είναι οι ακόλουθες, αν 

και ο µικρός αριθµός τους επιβεβαιώνει την έλλειψη συστηµατικής µελέτης της 

δεξιότητας αυτής. 

 

Αντιστροφή σειράς όρων προτάσεων : Ζητείται από τα παιδιά να 

ανακαλύψουν τα λάθη που υπάρχουν στη σειρά των όρων µιας πρότασης, 

που ακούν. Αν και το τεστ αυτό χρησιµοποιήθηκε από πολλούς ερευνητές, 

δόθηκε σε µια προσαρµοσµένη στα ελληνικά παραλλαγή του, βάσει τον όσων 

αναφέραµε για τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γλώσσας.Ολόκληρο το 

τεστ,που χρησιµοποιήθηκε, βρίσκεται στο παράρτηµα Α και καλύπτει τις 

ακόλουθες δοµές :αντιστροφή ερώτησης, αντιστροφή αντικειµένου, 

αντιστροφή βοηθητικού ρήµατος, αιτιατική αντι γενική κτητική, ασυµφωνία 

ρήµατος �υποκειµένου, ασυµφωνία υποκειµένου-κατηγορουµένου, λάθος 

χρόνος ρήµατος, λάθος πτώση αντικειµένου, λάθος παραθετικό. Η άσκηση 

έγινε µε κουκλοθέατρο. Ένας χαρακτήρας, ο John, ήρθε πρόσφατα να 

κατοικήσει στην Ελλάδα και τα ελληνικά του ήταν ατελή. Ζητούσε την βοήθεια 

του παιδιού, το οποίο έπρεπε να τον βοηθήσει διορθώνοντας την λάθος 

πρόταση. (Tunmer &Bowey ,1984 ;Tunmer, Nesdale & Wright, 1987)  

 

Παράλειψη λέξεων : Τα τεστ παράλειψης λέξεων χρησιµοποιούνται ευρέως 

για να µετρήσουν την συντακτική και σηµασιολογική ικανότητα των παιδιών.( 

Guthrie, 1973 ; Tunmer ,1990). ∆ίνεται ένα κείµενο από το οποίο λείπουν 

κάποιες επιλεγµένες λέξεις  και το παιδί πρέπει να βρει ποιες είναι. Το κείµενο 

σε µορφή ποιήµατος ήταν παρµένο από τον µύθο του Αισώπου, Ο λαγός και 

η χελώνα, Εκδόσεις Παπαδόπουλος. Προηγήθηκε µία αφήγηση του 

παραµυθιού και τα παιδιά σχολίασαν την ιστορία που άκουσαν, και είπαν 

µικρές περιλήψεις .Όµως, ξανά ο John δεν µπορούσε να πει σωστά την 



ιστορία, γιατί ξεχνούσε λέξεις. Ο έµµετρος µύθος µε τις λέξεις που 

παραλήφθηκαν είναι: 

 

Μες το ξέφωτο τα ζώα µαζευτήκαν---- (µια) φορά κι ο λαγός κοκορευόταν 

και κουνούσε -----(την)  ουρά, πως πιο γρήγορος απ� όλους αυτός ήταν 

στα ποδάρια, κι όλοι θαύµαζαν εκτός τη σοφή την κουκουβάγια. Που ευθύς 

τον προκαλεί σε σκληρό αγώνα δρόµου ----(µε)  τη γέρικη χελώνα, που ----

(ήταν) φίλη της καλή. Μπρος, στηθείτε στη γραµµή, -----(λέει)  ο βάτραχος 

µετρώντας τα λεπτά µε αγωνία κι η χελώνα τον θωρεί. Φεύγει ο λαγός 

τρεχάτος---------------(µα η χελωνα, µα εκείνη)  πίσω µένει, δίχως άλλο θα 

νικήσει τη χελώνα την καηµένη. Αχ τι νόστιµα καρότα, ας σταθώ----- (λίγα) 

λεπτά να χορτάσω και στο τέρµα φτάνω µε µια δρασκελιά. Σίγουρος και 

νυσταγµένος πέφτει στη σκιά του-----(δέντρου, θάµνου κλπ), και δεν 

βλέπει τη χελώνα, που περνά µε σιγουριά. Κι ενώ βλέπει στα όνειρά του --

--(πως, ότι) κερδίζει τον αγώνα παίρνει δρόµο η χελώνα προς το τέρµα 

σταθερά.  Τώρα πια που να τη φτάσει, ξύπνησε κι ακόµα τρέχει, θα τον 

χάσει τον αγώνα ------ (αλλά,µα) µάθει να προσέχει. 

 

  

 

Επαναδιατύπωση προτασεων :  Η ελληνική γλώσσα δίνει µεγάλη ελευθερία  

στον τρόπο που µπορεί κάποιος να διατυπώσει µε συντακτικώς ορθό λόγο 

πολλά νοήµατα.. Τα παιδιά άκουγαν µια πρόταση και έπρεπε να την 

επαναδιατυπώσουν µε διαφορετικό συντακτικό ή γραµµατικό τρόπο ,χωρίς να 

αλλοιώσουν το νόηµα της. Επειδή η κατανόηση αυτής της ασκήσεως ήταν 

πολύ δύσκολη, δόθηκαν αρκετά παραδείγµατα και χρησιµοποιήθηκε πάλι 

κουκλοθέατρο. Οι προτάσεις ήταν: 

 

• Η  Μαρία πέταξε την µπάλα στο Νίκο- Η Μαρία πέταξε στο Νίκο τη 

µπάλα 

• ∆ώσε στο δάσκαλο την κιµωλία γρήγορα- Γρήγορα δώσε την κιµωλία 

στο δάσκαλο 

• Αύριο θα ξυπνήσουµε νωρίς- Θα ξυπνήσουµε νωρίς αύριο 



• Το µολύβι είναι του Πέτρου- Το µολύβι ανήκει στον Πέτρο- Του Πέτρου 

είναι το µολύβι. 

• Η Ελένη χτύπησε το Γιάννη- Ο Γιάννης χτυπήθηκε από τη Μαρία 

• Ο πατέρας είπε στο ∆ηµήτρη �ετοιµάσου γρήγορα�- Ο πατέρας είπε στο 

∆ηµήτρη να ετοιµαστεί γρήγορα. 

• Το κοράκι άρχισε να τραγουδά χωρίς να το σκεφτεί καθόλου-Χωρίς να 

το σκεφτεί καθόλου (χωρίς καθόλου να το σκεφτεί) το κοράκι άρχισε να 

τραγουδά 

• Έφυγε θυµωµένος που δεν κατάφερε να δουλέψει- Έφυγε γιατί 

θύµωσε που δεν κατάφερε να δουλέψει- Έφυγε θυµωµένος επειδή δεν 

κατάφερε να δουλέψει. 

• Είµαι πιο γρήγορος από σένα.- Είµαι γρηγορότερος από σένα 

• Θα σε βοηθήσω για την καλοσύνη που έδειξες.- Θα σε βοηθήσω 

επειδή έδειξες καλοσύνη. 

 

 

 

 Σηµασιολογική ενηµερότητα: H γνώση των σηµασιών των λέξεων και η 

κατανόηση του γραπτού λόγου. Οι δοκιµασίες που χρησιµοποιήθηκαν είναι : 

 

 Κατανόηση φράσεων : Χρησιµοποιήθηκε το τεστ κατανόησης αναγνωσµάτων 

του καθηγητή Μ.Βάµβουκα (1994)1,µε τη διαφορά ότι τα παιδιά άκουγαν τις 

φράσεις αντί να τις διαβάζουν και έπρεπε να διαλέξουν την εικόνα ,που 

έδειχνε ό,τι έλεγε η πρόταση. 

 

Λεκτική µνήµη: Επειδή η βραχυπρόθεσµη µνήµη και ειδικά η µνήµη λέξεων 

ενδεχοµένως να παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της ανάγνωσης 

(Carpenter,1980),κρίθηκε σκόπιµο να αποκλειστεί η παρέµβαση αυτής της 

παρασιτικής µεταβλητής από τις δοκιµασίες. Για το λόγο αυτό δόθηκε ένα τεστ 

µνήµης που αποτελείτο από προτάσεις κλιµακούµενου µήκους και δυσκολίας. 

Τα παιδιά, αφού άκουγαν την πρόταση, έπρεπε να την επαναλάβουν. Κάθε 

                                                           
1,2 Μιχάλης Βάµβουκας � Αξιολόγηση Αναγνωστικών ∆εξιοτήτων� Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1994. 



φορά, που το παιδί παρέλειπε λέξεις ή παραποιούσε την πρόταση, έχανε ένα 

βαθµό-Παράρτηµα Α. 

 

Γνώσεις έντυπου λόγου: Oι γνώσεις που έχουν τα παιδιά σχετικά µε τον 

τρόπο που λειτουργούν και χρησιµοποιούνται τα βιβλία είναι ένας 

καθοριστικός παράγοντας σχετικός µε την ανάπτυξη της µετέπειτα 

αναγνωστικής ικανότητας (Clay,1989 ;Johns ,1980 ) και µια δεξιότητα που 

καλλιεργείται συστηµατικά στο νηπιαγωγείο .Για το λόγο αυτό δόθηκε στα 

παιδιά το τεστ της Clay (1988), για να διαπιστωθεί η σχέση των γνώσεων 

αυτών µε την ανάγνωση. Χρησιµοποιήθηκε το παραµύθι �Ο Τρωικός 

Πόλεµος�, εκδόσεις Παπαδόπουλος. Τα παιδιά έπαιρναν ένα βαθµό από τους 

δέκα συνολικούς για το καθένα από τα παρακάτω : 

 

• Για προσανατολισµό βιβλίου- �∆είξε µου το εξώφυλλο του βιβλίου� 

• Για κατάκτηση της γνώσης ότι τα γράµµατα και όχι οι εικόνες είναι φορείς 

µηνυµάτων.- �Θα σου διαβάσω µια ιστορία. Θέλω να µε βοηθήσεις.∆είξε 

µου από πού να αρχίσω το διάβασµα. 

• Για την κατευθυνση του έντυπου λόγου (αριστερά προς τα δεξιά και επάνω 

προς τα κάτω) 

• Για γνώση της αρχής και του τέλους του βιβλίου 

• Για γνώση της αρχής και του τέλους µιας εικόνας 

• Για γνώση της αρχης και του τέλους µιας σελίδας 

• Για γνώση της αρχής και του τέλους µιας παραγράφου 

• Για γνώση ότι οι αριστερές σελίδες διαβάζονται πρώτες 

• Για γνώση σηµείων τονισµού, κοµµάτων, τελειών κλπ 

• Για γνώση τΙτλων   

  

 

3.1.2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 

 



Αναγνωστική ικανότητα: Η επιδεξιότητα στο διάβασµα γραπτού λόγου και η 

εσωτερίκευση των πληροφοριών που αυτός φέρει. Τα τεστ τα οποία 

χρησιµοποιήθηκαν είναι : 

 

Κατανόηση της πρώτης ανάγνωσης : Χρησιµοποιήθηκε αυτούσιο το τεστ του 

καθηγητή Μ.Βάµβουκα (1994)2. 

 

Κατανόηση κειµένων     Χρησιµοποιήθηκαν κείµενα που απαρτίζονταν από 

λέξεις µε την συχνότερη χρήση από τα βιβλία της γλώσσας της πρώτης και 

δευτέρας δηµοτικού και οι µαθητές έπρεπε, αφού τα διαβάσουν να 

απαντήσουν σε δέκα ερωτήσεις κατανόησης. 

 
 
 
3.2 ΟΜΑ∆Α ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Β- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
Επειδή η ανάλυση των συναφειακών σχέσεων ,όπως προαναφέραµε, δεν 

επαρκεί για να στηρίξει µία στέρεη θεωρία περί των καθοριστικών συστατικών 

της αναγνωστικής λειτουργίας, διεξήχθη µία δεύτερη πειραµατική διαδικασία 

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1995, σε νηπιαγωγεία διαφορετικών 

περιοχών της Ελλάδας. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν 90 µαθητές  από τα 

νηπιαγωγεία Αγιάσου-Λέσβου, Παλαιοχωρίου-Λέσβου, Πλωµαρίου �Λέσβου, 

Μυτιλήνης,  Μενιδίου, Ηλιούπολης και Αµπελοκήπων. Τα χαρακτηριστικά των 

παιδιών που επελέγησαν ήταν : 

-  Να µην έχουν χαρακτηριστεί από τις νηπιαγωγούς ως προβληµατικά σε 

οποιοδήποτε τοµέα, ούτε και ιδιαζόντως ευφυή. Για το λόγο αυτό , 

χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα TCRS-I ( Teacher- child rating scale), Κλίµακα 

αξιολόγησης µαθητή από δάσκαλο για την µέτρηση των κονωνικών 

συµπεριφορών των µαθητών και της προσαρµογής τους στο σχολικό 

περιβάλλον. Η κλιµακα µετρά τα ακόλουθα:  

Μέρος Α ( 18 ερωτήσεις) 

∆ιαταρακτικότητα (acting out) .Ερωτήσεις 1, 4, 7, 10, 13, 16 
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Ντροπαλότητα (shyness) Ερωτήσεις  2, 5, 8, 11, 14, 17 

Μαθησιακή ετοιµότητα (learning) Ερωτήσεις 3, 6, 9, 12, 15, 18 

 Υψηλή βαθµολογία στην κλίµακα αυτά υποδηλώνει πρόβληµα στις 

παραπάνω παραµέτρους.Μέγιστη δυνατή βαθµολογία = 90, Ελάχιστη = 18  

Μέρος Β ( 20 ερωτήσεις) 

Σχολική απογοήτευση (frustration) Ερωτήσεις 1, 5, 9, 13, 17 

∆ιεκδικητικότητα (assertiveness) Ερωτήσεις 2, 6, 10, 14, 18 

Προσανατολισµός στο έργο ( task orientation) Ερωτήσεις 3, 7, 11, 15, 19 

Σχέσεις µε συνοµιλήκους (peer social skills) Ερωτήσεις 4, 8, 12, 16, 20 

Μικρή βαθµολογία στην παραπάνω κλίµακα υποδηλώνει πρόβληµα στους 

παράγοντες, που προαναφέρθηκαν 

Ελάχιστη δυνατή βαθµολογία 20, Μέγιστη 100 
 Η κλίµακα αυτή δόθηκε ξανά κατά το πέρας του πειράµατος το Μάιο του 

1996 στους δασκάλους της Α δηµοτικού, που δίδασκαν τα παιδιά, για να 

διαπιστωθεί αν υπήρχε απόκλιση στις εκτιµήσεις των δασκάλων και των 

νηπιαγωγών για τα παιδιά αυτά ή αν επέδρασαν οι πειραµατικές µεταβλητές 

στην συµπεριφορά των παιδιών, δεδοµένου ότι οι ψυχολογικοί παράγοντες 

και κοινωνικές συµπεριφορές των µαθητών είναι δυνατόν να επηρεάσουν 

θετικά ή αρνητικά την µαθησιακή διαδικασία και για το λόγο αυτό πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψιν κατά την αξιολόγηση οποιασδήποτε ικανότητας. 

Επιπλέον θελήσαµε έτσι να δούµε αν η εκπαίδευση των παιδιών κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο στις προαναγνωστικές δεξιότητες θα δηµιουργούσε 

προβλήµατα στην µετέπειτα πορεία τους στην πρώτη δηµοτικού. 

-  Να αποφοιτούν από το νηπιαγωγείο και να ετοιµάζονται για τη φοίτησή τους 

στην Α τάξη του ∆ηµοτικού σχολείου.  

-  Να µην εµφανίζουν ηλικιακές αποκλίσεις. Στην διεξαγωγή του πειράµατος 

βοήθησαν αποφασιστικά οι δευτεροετείς σπουδαστές των τµηµάτων 

Ψυχολογίας του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Οµίλου (15  σπουδαστές ), του 

Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου (10) σπουδαστές και του Νetwork Foundation 

(10 σπουδαστές), οι οποίοι µετά από δεκάωρη εκπαίδευση σχετικά µε την 

διαδικασία και τα στάδια της ανάγνωσης, καθώς και τον τρόπο εφαρµογής 

ερωτηµατολογίων, ανέλαβαν την περάτωση  του πειράµατος στις περιοχές 

των Αθηνών,  στα πλαίσια του µαθήµατος �Ψυχολογία της Γλώσσας� 



Υπήρχαν τρεις πειραµατικές οµάδες που ήταν τα επίπεδα της ανεξάρτητης 

µεταβλητής �είδος εκπαίδευσης� του πειράµατος. Η πρώτη οµάδα παιδιών (30 

άτοµα), έλαβε εκπαίδευση φωνολογικών δεξιοτήτων, η δεύτερη οµάδα (33 

παιδιά) εκπαίδευση συντακτικών- σηµασιολογικών δεξιοτήτων και η τρίτη 

οµάδα ( 27 άτοµα) ήταν η οµάδα ελέγχου, η οποία δεν έλαβε καµµία 

εκπαίδευση. Ο λόγος που έγινε ο διαχωρισµός αυτός ήταν για να διακριβωθεί 

η επίδραση της καθεµιάς από τις δεξιότητες που θα αναπτύσσονταν στην 

αναγνωστική  ικανότητα των µαθητών κατά την πρώτη τάξη του δηµοτικού 

σχολείου. Αυτή ήταν και η εξαρτηµένη µεταβλητή του πειράµατος. Η κατανοµή 

των παιδιών σε οµάδες έγινε µε τυχαίο τρόπο (κλήρωση ονοµάτων). Όπως 

προαναφέραµε, η συντριπτική πλειοψηφία των αγγλοσαξωνικών ερευνών έχει 

δείξει ότι ο φωνολογικός παράγοντας είναι αυτός που επιδρά περισσότερο 

στην κατάκτηση της ανάγνωσης, αλλά µέσω κυρίως συναφειακών 

µελετών.Εκτός από τις παραπάνω µετρήσεις δώσαµε και ένα τεστ 10 

αριθµητικών πράξεων σε κάθε τάξη, για να αποκλείσουµε το γεγονός ότι η 

εκπάιδευση των παιδιών επηρέασε άλλο γνωστικό τοµέα, εκτός από την 

αναγνωστική ικανότητα. 

Η εκπαίδευση των παιδιών έγινε κατόπιν συµφωνίας µε τους γονείς τους. 

Συγκεκριµένα επί συνόλου διακοσίων περίπου γονέων που προσεγγίσθησαν 

και αφού τους επεδείχθη η βεβαίωση από το ΠΤ∆Ε του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης σχετικά µε την διεξαγωγή της έρευνας , οι 134 δέχθηκαν να 

συµµετέχουν τα παιδιά τους . Όµως  44 παιδιά δεν ολοκλήρωσαν το 

προβλεπόµενο  πρόγραµµα, µε αποτέλεσµα να µην συµπεριληφθούν στην 

ανάλυση. Το πρόγραµµα εκπαίδευσης άρχιζε τον Ιούνιο και  έληγε τις πρώτες 

µέρες του Ιουλίου, ανάλογα µε το χρονοδιάγραµµα της κάθε οικογένειας. 

Περιελάµβανε δύο εβδοµαδιαίες συναντήσεις της µιας ώρας έκαστη, δηλαδή 

δέκα συνολικά ώρες µέχρι και την πρώτη εβδοµάδα του Ιουλίου. Η ίδια 

διαδικασία επαναλαµβανόταν για δύο εβδοµάδες στα τέλη Αυγούστου και 

αρχές Σεπτεµβρίου, δηλαδή άλλες τέσσερις ώρες εκπαίδευσης ανά παιδί. 

Συνολικά κάθε παιδί λάµβανε 14- 15 ώρες εκπαίδευσης σε έναν από τους 

προαναφερθέντες τοµείς, ανάλογα µε την οµάδα στην οποία ανήκε. Την 

περίοδο εκείνη δεν έγινε καµια εκπαίδευση στην οµάδα ελέγχου, παρα µόνο 

µία επαφή µε τους γονείς των παιδιών, που συµµετείχαν. Σκοπός της έρευνας 



ήταν να προϊδεάσει τα παιδιά στην διαδικασία της αποκωδικοποίησης και της 

κωδικοποίησης µέσω των φωνολογικών χαρακτηριστικών της γλώσσας. 

. Έγινε δε ως εξής : 

 

Οµάδα φωνολογικής εκπαίδευσης- Προεκπαιδευτικό στάδιο 

 Συµπλήρωση από τη νηπιαγωγό της κλίµακας TCRS-I. Γνωριµία του 

σπουδαστή µε το παιδί και τους γονείς του στο περιβάλλον τους. Συζήτηση 

για το µορφωτικό επίπεδο της οικογένειας, τις ώρες που αφιερώνουν στην 

εκπαίδευση του παιδιού και συλλογή δηµογραφικών στοιχείων. Συζήτηση µε 

το παιδί για τις εµπειρίες του από το νηπιαγωγείο και συναισθήµατά του για το 

δηµοτικό. 

 

Πρώτη επίσκεψη � Γνωριµία µε τα γράµµατα και τους ήχους τους σε µορφή 

παιχνιδιού. Χρησιµοποιήθηκαν τα ίδια υλικά που αναφέρθηκαν 

προηγουµένως. Καταγραφή των γνώσεων των παιδιών σχετικά µε αυτά. 

 

∆εύτερη επίσκεψη- Γνωριµία µε τα γράµµατα. Ακρόαση παιδικών ποιηµάτων 

από κασέτα, διάβασµα ποιηµάτων και επισήµανση λέξεων που 

οµοιοκαταληκτούν 

 

Τρίτη επίσκεψη- Γνωριµία µε τα γράµµατα. Ασκήσεις αρχικού ήχου. Παιδικά 

ποιήµατα και λέξεις που οµοιοκαταληκτούν. 

 

Τέταρτη επίσκεψη- Γνωριµία µε τα γράµµατα, Χειρισµός αρχικού ήχου ( 

αφαίρεση αρχικού ήχου). Μέτρηση φωνηµάτων σε λέξη ή χτύπηµα του χεριού 

ανάλογα µε τον αριθµό των φωνηµάτων. 

 

Πέµπτη επίσκεψη- Ακρόαση παιδικών ποιηµάτων. Εκπαίδευση σχετικά µε το 

εύρος του ήχου µιας λέξης. Γνωριµία µε τους ήχους των  γραµµάτων. Εύρεση 

φωνήµατος σε λέξη. 

 

Έκτη επίσκεψη- Γνωριµία µε τα γράµµατα.. Σύνθεση συλλαβών. Αφαίρεση 

φωνηµάτων  Ακρόαση παιδικών ποιηµάτων. 

 



Έβδοµη επίσκεψη- Σύνθεση φωνηµάτων. Εύρεση τελικού ήχου. Αφαίρεση 

αρχικού ήχου. Εύρεση φωνήµατος σε λέξη. Αφαίρεση ήχου από λέξη 

 

Όγδοη επίσκεψη- Σύνθεση φωνηµάτων. Αντιστροφή συλλαβών. Σύνθεση 

συλλαβών. Παροχή οµοιοκαταληξίας. 

 

Ένατη επίσκεψη- Επανάληψη . Ακρόαση ποιηµάτων µε ήχους και εύρεση 

αντίστοιχου αυτοκόλλητου. Εύρεση αρχικού φωνήµατος. Γνωριµία µε τα 

γράµµατα . 

∆έκατη επίσκεψη- Εύρεση αρχικού, µεσαίου τελικού ήχου. Αφαίρεση τελικού 

ήχου. Σύνθεση φωνηµάτων .Ασκήσεις οµοιοκαταληξίας 

 

Ενδέκατη επίσκεψη- Σύνθεση φωνηµάτων, συλλαβών, Παροχή λέξεων που 

τελειώνουν µε τον ίδιο ή διαφορετικό ήχο µε λέξεις στόχους. Παροχή 

οµοιοκαταληξίας. 

 

∆ωδέκατη επίσκεψη- Εύρεση αυτοκόλλητων, που αυτό που δείχνουν ξεκινά 

από συγκεκριµένους ήχους- στόχους. Σύνθεση φωνηµάτων και συλλαβών. 

Αποχαιρετισµός. 

 

Η αναγνωστική ικανότητα των µαθητών µετρήθηκε στο τέλος της Α τάξης του 

∆ηµοτικού µε το τεστ κατανόησης αναγνωσµάτων του καθηγητή Μ.Βάµβουκα 

(1994)3,και µε το τεστ: �Κατανόηση της πρώτης ανάγνωσης� του καθηγητή 

Μ.Βάµβουκα (1994)4. 

Η συµπεριφορά των µαθητών αξιολογήθηκε µε το TCRS-I την ίδια χρονική 

περίοδο. 

 

Οµάδα συντακτικής- σηµασιολογικής εκπαίδευσης.Η εκπαίδευση  είχε ως 

σκοπό την επισήµανση των µορφών της ελληνικής γλώσσας και τις 

σηµασιολογικές αλλαγές  που  επιφέρουν οι µετασχηµατισµοί της, καθώς 

επίσης και να τονίσει τις σχέσεις των όρων της προτάσεως  

- Προεκπαιδευτικό στάδιο 
                                                           
 3,4 Μιχάλης Βάµβουκας � Αξιολόγηση Αναγνωστικών ∆εξιοτήτων� Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1994. 
 



 Συµπλήρωση από τη νηπιαγωγό της κλίµακας TCRS-I. Γνωριµία του 

σπουδαστή µε το παιδί και τους γονείς του στο περιβάλλον τους. Συζήτηση 

για το µορφωτικό επίπεδο της οικογένειας, τις ώρες που αφιερώνουν στην 

εκπαίδευση του παιδιού και συλλογή δηµογραφικών στοιχείων. Συζήτηση µε 

το παιδί για τις εµπειρίες του από το νηπιαγωγείο και συναισθήµατά του για το 

δηµοτικό. Εκτός από τα υλικά που προαναφέραµε, χρησιµοποιήθηκαν 

βιντεοκασέτες µε παραµύθια του Άντερσεν, τον ∆ον Κιχώτη και της 

περιπέτειες του Οδυσσέα, Εκδόσεις Μόκα- Μορφωτική και παραµύθια των 

εκδόσεων Παπαδόπουλος, όπως �Ο Τρωικός Πόλεµος�, �Αισώπου Μύθοι� 

κλπ.  

 

   

Πρώτη επίσκεψη- Συζήτηση µε το παιδί για την Οδύσσεια. Εισαγωγή στους 

βασικούς όρους της προτάσεως, υποκείµενο, ρήµα. Παραδείγµατα 

προτάσεων µε τους όρους αυτούς και µετατροπή τους σε ερωτηµατικούς και 

αρνητικούς τύπους. Μετατροπή αυτών των προτάσεων σε ΡΥ Κατάδειξη της 

συµφωνίας αριθµού ρήµατος υποκειµένου. Το παιδί βλέπει την βιντεοκασέτα 

µετά τη λήξη του µαθήµατος.( 75 λεπτά) ∆ραστηριότητες µε αλλαγή της θέσης 

των λέξεων, παράλειψη λέξεων, αλλαγή του αριθµού, αντικατάσταση λέξεων 

µε συνώνυµα ή αντίθετα. 

 

∆εύτερη επίσκεψη-  Εισαγωγή στην έννοια του αντικειµένου µε πολλά 

παραδείγµατα τέτοιων προτάσεων. Προτάσεις µε άµεσο και έµµεσο 

αντικείµενο. Αντιστροφή της θέσης των αντικειµένων. Ερωτηµατικές και 

αρνητικές προτάσεις µε δύο αντικείµενα. Προβολή της βιντεοκασέτας χωρίς 

ήχο. Το παιδί προσπαθεί να πει τι γίνεται σε κάθε σκηνή. Σε κάθε επιτυχηµένη 

απόπειρα προτρέπουµε το παιδί να χρησιµοποιεί εναλλακτικά λόγια από 

αυτά, που περιγράφονται στο βίντεο. ΥΡ_ ΡΥ _ ΥΡΑ. Μελέτη από το 

εικονογραφηµένο λεξικό. 
 
Τρίτη επίσκεψη- Ανάγνωση του παραµυθιού �Ο Τρωικός πόλεµος�. Περίληψη 

από το παιδί και επανάληψη της αφήγησης. Ερωτήσεις σχετικές µε το 

περιεχόµενο της βιντεοκασέτας και του παραµυθιού. Παραδείγµατα 

ενεστωτικών προτάσεων και παροχή παρόµοιων από το παιδί. Κλίση 



δευτερόκλιτου ονόµατος και επανάληψη των τύπων από το παιδί. Η 

προσωπική αντωνυµία. Μελέτη από το εικονογραφηµένο λεξικό 

∆ραστηριότητες µε αλλαγή της θέσης των λέξεων, παράλειψη λέξεων ( το 

παιχνίδι της ξεχασµένης λέξης ), αλλαγή του αριθµού, αντικατάσταση λέξεων 

µε συνώνυµα ή αντίθετα. 

 
 

Τέταρτη επίσκεψη- Συµπλήρωση λέξεων από το παραµύθι που διαβάσαµε 

στο παιδί. Επαναδιήγηση του µύθου και εµβάθυνση στις σηµασίες των 

λέξεων και στους χαρακτήρες. Σύνδεση προσωπικών εµπειριών και γνώσεων 

του παιδιού µε πράγµατα, γεγονότα και πρόσωπα του µύθου. Παρελθοντικοί 

χρόνοι. Παραδείγµατα µε προτάσεις. Μελέτη από το εικονογραφηµένο λεξικό 

∆ραστηριότητες µε αλλαγή της θέσης των λέξεων, παράλειψη λέξεων, αλλαγή 

του αριθµού, αντικατάσταση λέξεων µε συνώνυµα ή αντίθετα 

                

Πέµπτη επίσκεψη- Παραδείγµατα προτάσεων µε κατηγορούµενο. 

Ενθάρρυνση του παιδιού για παροχή παροµοίων προτάσεων. Μελέτη από το 

λεξικό του παιδιού. Προβολή της βιντεοκασέτας µε τον ∆ον Κιχώτη µετά τη 

λήξη του µαθήµατος. ∆ραστηριότητες µε αλλαγή της θέσης των λέξεων, 

παράλειψη λέξεων, αλλαγή του αριθµού, αντικατάσταση λέξεων µε συνώνυµα 

ή αντίθετα 

 

   
Έκτη επίσκεψη- Συζήτηση για τον ∆ον Κιχώτη. Ασκήσεις αλλαγής θέσεως των 

όρων της προτάσεως. Παραλείψεις του ρηµατικού ή του ονοµατικού τύπου 

των προτάσεων. Συµπλήρωση και εµπλουτισµός προτάσεων ( Υ+Ρ, 

Υ+Ρ+Αµεσο αντικείµενο, Υ+Ρ+Αµεσο Αντικείµενο+ ¨Εµµεσο Αντικείµενο, 

Κατηγορούµενο κλπ) .Μελέτη από το εικονογραφηµένο λεξικό ∆ραστηριότητες 

µε αλλαγή της θέσης των λέξεων, παράλειψη λέξεων, αλλαγή του αριθµού, 

αντικατάσταση λέξεων µε συνώνυµα ή αντίθετα 

 

 

Έβδοµη επίσκεψη- Ανάγνωση παραµυθιού και συζήτηση περιεχοµένου. 

Ερωτήσεις σχετικά µε τους χαρακτήρες. Παροχή ίδιων προτάσεων σε 



ενεστωτικούς µελλοντικούς και παρελθοντικούς χρόνους. Εισαγωγή στις 

προτάσεις µε επιρρήµατα τόπου και χρόνου. ∆ραστηριότητες µε αλλαγή της 

θέσης των λέξεων, παράλειψη λέξεων, αλλαγή του αριθµού, αντικατάσταση 

λέξεων µε συνώνυµα ή αντίθετα 

 

                               

 Όγδοη επίσκεψη-  Προβολή της βιντεοκασέτας  µε τα παραµύθια του  

Άντερσεν. Πάγωµα της εικόνας και ερωτήσεις σχετικά µε το τι διαδραµατίζεται 

σε κάθε σκηνή. Συµπλήρωση ελλιπών προτάσεων και αναστροφή όρων 

προτάσεων. Μελέτη από το εικονογραφηµένο λεξικό ∆ραστηριότητες µε 

αλλαγή της θέσης των λέξεων, παράλειψη λέξεων, αλλαγή του αριθµού, 

αντικατάσταση λέξεων µε συνώνυµα ή αντίθετα 

 

 

                         

Ένατη επίσκεψη- Επανάληψη. Ανάγνωση παραµυθιών και χαρακτηρολογική 

προσέγγιση. Εµπλουτισµός προτάσεων µε επίθετα. Συµφωνία επιθέτου- 

υποκειµένου. Προτάσεις µε συντελεσµένους χρόνους. Εισαγωγή στις 

επιρρηµατικές προτάσεις. Μελέτη από το εικονογραφηµένο λεξικό 

∆ραστηριότητες µε αλλαγή της θέσης των λέξεων, παράλειψη λέξεων, αλλαγή 

του αριθµού, αντικατάσταση λέξεων µε συνώνυµα ή αντίθετα 

 

 

  

 ∆έκατη επίσκεψη � Σύνδεση αιτίου, αιτιατού στο λόγο. Παραδείγµατα 

αιτιολογικών, τελικών προτάσεων και αναστροφή τους. Ασκήσεις 

συµπλήρωσης κενών. Μελέτη από το εικονογραφηµένο λεξικό 

∆ραστηριότητες µε αλλαγή της θέσης των λέξεων, παράλειψη λέξεων, αλλαγή 

του αριθµού, αντικατάσταση λέξεων µε συνώνυµα ή αντίθετα 

 

 

Ενδέκατη επίσκεψη- Εισαγωγή στα παραθετικά των επιθέτων. Γενική κτητική. 

Χρονικές προτάσεις. Παραδείγµατα προτάσεων µε το ρήµα σε όλους τους 

χρόνους. Ανάγνωση παραµυθιών .Μελέτη από το εικονογραφηµένο λεξικό 



∆ραστηριότητες µε αλλαγή της θέσης των λέξεων, παράλειψη λέξεων, αλλαγή 

του αριθµού, αντικατάσταση λέξεων µε συνώνυµα ή αντίθετα 

 

∆ωδέκατη επίσκεψη- Παραδείγµατα µε πλάγιο λόγο και παθητική φωνή. 

Παραδείγµατα προτάσεων µε το ρήµα σε όλους τους χρόνους. Ανάγνωση 

παραµυθιών .Μελέτη από το εικονογραφηµένο λεξικό ∆ραστηριότητες µε 

αλλαγή της θέσης των λέξεων, παράλειψη λέξεων, αλλαγή του αριθµού, 

αντικατάσταση λέξεων µε συνώνυµα ή αντίθετα 

 

Η αναγνωστική ικανότητα των µαθητών µετρήθηκε στο τέλος της Α τάξης του 

∆ηµοτικού µε το τεστ κατανόησης αναγνωσµάτων του καθηγητή Μ.Βάµβουκα 

(1994)5,και µε το τεστ: �Κατανόηση της πρώτης ανάγνωσης� του καθηγητή 

Μ.Βάµβουκα (1994)6. 

 

 

 

Η συµπεριφορά των µαθητών αξιολογήθηκε µε το TCRS-I την ίδια χρονική 

περίοδο. Να σηµειωθεί ότι καθ� όλη τη διαρκεια των µαθηµάτων δεν έγινε 

καµία προσπάθεια να διδαχθεί η ανάγνωση και όλες οι δραστηριότητες 

γίνονταν προφορικά ή µε τη χρήση εικόνων.  

 

 

3.3 ΟΜΑ∆Α ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Γ- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 

 

 Η τρίτη προσπάθεια ανάλυσης των σταδίων και των σηµαντικών µερών της 

αναγνωστικής διαδικασίας έγινε µε πειραµατικό τρόπο το Σεπτέµβριο και 

Οκτωβριο του 1998. Συγκεκριµένα εξετάστηκαν µαθητές που µόλις είχαν 

αρχίσει την πρώτη τάξη του ∆ηµοτικού σχολείου και που προέρχονταν από 

την περιοχή των Αµπελοκήπων. Μελετήθηκαν 30 µαθητές ( 18 κορίτσια και 12 

αγόρια, µέση ηλικία τα 6 έτη) που επελέγησαν µε κλήρωση σε σύνολο 110 

παιδιών, µε τη µόνη προϋπόθεση να έχουν ως µητρική τους γλώσσα την  
                                                           
 3,4 Μιχάλης Βάµβουκας � Αξιολόγηση Αναγνωστικών ∆εξιοτήτων� Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1994. 



ελληνική και να µην είναι δίγλωσσα. Οι µαθητές αυτοί , που δεν είχαν µάθει 

ακόµα να διαβάζουν, αλλά ήταν στα πρώτα τους βήµατα , εξετάστηκαν στις 

δραστηριότητες που αναφέρθηκαν στη συναφειακή µελέτη Α, για να 

µετρηθούν οι φωνολογικές και συντακτικές τους ικανότητες. 

Την ίδια περίοδο χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες µετρήσεις για να καταγραφούν οι 

συντακτικές και φωνολογικές δεξιότητες ενηλίκων αλλοδαπών µαθητών, που 

άρχιζαν να µαθαίνουν ανάγνωση της ελληνικής γλώσσας στα ΝΕΛΕ Αθηνών. 

Οι αλλοδαποί µαθητές βρισκόταν στην Ελλάδα από 2 χρόνια ο παλαιότερος 

έως 5 µήνες ο πιο πρόσφατος, µε µεσο όρο παραµονής τους 11 µήνες. Οι 

χώρες προέλευσης ήταν η Ρωσία (9 άτοµα), η Ουκρανία (7 άτοµα), η 

Ρουµανία (3 άτοµα) και η Αλβανία (8 άτοµα), δηλαδή συνολικά 27 

µαθητές.Την εποχή που διεξήχθη η µέτρηση τα άτοµα αυτά µιλούσαν σχετικά 

καλά ελληνικά και είχαν υψηλό βαθµό κατανόησης της ελληνικής. Η βασική 

ιδέα της σύγκρισης προέρχεται από ένα πείραµα του Alegria (1982), ο  οποίος 

συνέκρινε αναλφάβητους ενήλικους µε παιδιά στο προαναγνωστικό στάδιο, 

αλλά εν προκειµένω η σύγκριση που κάναµε ήταν εντελώς διαφορετική, 

δεδοµένου ότι η οµάδα των ενηλίκων, που χρησιµοποιήσαµε ήταν αλλοδαποί 

και στην ολότητά τους κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (20 άτοµα) 

ή δευτεροβάθµιας ( 7 άτοµα). Και οι  µαθητές αυτοί , που δεν είχαν µάθει 

ακόµα να διαβάζουν, αλλά ήταν στα πρώτα τους βήµατα , εξετάστηκαν στις 

δραστηριότητες που αναφέρθηκαν στη συναφειακή µελέτη Α, για να 

µετρηθούν οι φωνολογικές και συντακτικές τους ικανότητες. Η κύρια διαφορά 

µε την πρώτη οµάδα, πλην της ηλικίας, ήταν ότι οι µαθητές αυτοί κατείχαν σε 

υψηλό βαθµό τα φωνολογικά και συντακτικά χαρακτηριστικά της µητρικής 

τους γλώσσας και έπρεπε να αφοµοιώσουν τώρα αυτά τα χαρακτηριστικά της 

ελληνικής. 

Η τρίτη οµάδα που έλαβε µέρος στο πείραµα  ήταν Έλληνες αναλφάβητοι, 

που συµµετείχαν στα προγράµµατα καταπολέµησης αναλφαβητισµού του 

Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης � Άκµων �( περιοχή Αθηνών). Τα άτοµα 

αυτά, όλα ενήλικες (10 γυναίκες και 9 άντρες, συνολο 19), δεν είχαν 

παρακολουθήσει ποτέ σχολείο για διάφορους κοινωνικούς λόγους και ως εκ 

τούτου ήταν λειτουργικά αναλφάβητοι. Η διαφορά τους µε την δεύτερη οµάδα 

                                                                                                                                                                      
 



ήταν ότι είχαν ως µητρική γλώσσα την ελληνική και συνεπώς είχαν εκτεθεί για 

µεγάλο διάστηµα στις φωνολογικές και συντακτικές δοµές της. Οι  ενήλικες 

αυτοί , που δεν είχαν µάθει ακόµα να διαβάζουν, αλλά ήταν στα πρώτα τους 

βήµατα , εξετάστηκαν στις δραστηριότητες που αναφέρθηκαν στη συναφειακή 

µελέτη Α, για να µετρηθούν οι φωνολογικές και συντακτικές τους ικανότητες 

Τέλος η τέταρτη οµάδα, που συµµετείχε στο πείραµα αποτελείτο από µαθητές 

που είχαν τελειώσει την πρώτη δηµοτικού και είχαν χαρακτηριστεί από τους 

δασκάλους τους ως άτοµα µε χαµηλή αναγνωστική επίδοση. Ήταν δύσκολο 

να βρεθούν τέτοιοι µαθητές, οι οποιόι είχαν υστερήσει στην ανάγνωση, χωρίς 

να έχουν κάποιο οργανικό πρόβληµα, δυσλεξία ή νοητική 

καθυστέρηση.Τελικώς επελέγησαν 15 παιδιά από τα δηµοτικά σχολεία 

Βροντάδου- Χίου, Αγιάσου- Λέσβου, Μυτιλήνης και Παναγιούδας- Λέσβου, τα 

οποία διαπιστώθηκε ότι λόγω οικογενειακού περιβάλλοντος υστερούσαν 

γενικότερα στη σχολική επίδοση. Οι µαθητές αυτοί , που δεν είχαν µάθει να 

διαβάζουν ή δεν µπορούσαν να διαβάσουν σωστά, εξετάστηκαν επίσης, στις 

δραστηριότητες που αναφέρθηκαν στη συναφειακή µελέτη Α, για να 

µετρηθούν οι φωνολογικές και συντακτικές τους ικανότητες. Οι µετρήσεις 

έγιναν σε ατοµικό επίπεδο και κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να 

παραµείνουν µυστικές στους συµµαθητές τους. 

 Συνοψίζοντας, η µελέτη των κρίσιµων προαναγνωστικών δεξιοτήτων έγινε µε 

τη διεξαγωγή τριών µετρήσεων. Στην πρώτη κατεγράφησαν διάφοροι 

παράγοντες, που κατά καιρούς υποστηρίχθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία ότι 

επηρεάζουν άµεσα την  πρόσκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας, και µε 

συναφειακές στατιστικές µεθόδους  ελέγθηκε η εγκυρότητα των πορισµάτων 

αυτών στις ιδιοµορφίες της ελληνικής πραγµατικότητας. Στην δεύτερη, έγινε 

µια προσπάθεια πειραµατικής τεκµηρίωσης των παραπάνω θεωριών µε την 

εκπαίδευση ισοδύναµων οµάδων παιδιών  σε φωνολογικές και 

συντακτικοσηµασιολογικές δεξιότητες και την µελέτη της µετέπειτα επίδρασής 

τους στην αναγνωστική ικανότητα. Στην τρίτη, οµάδες ατόµων από 

διαφορετικά αναγνωστικά περιβάλλοντα και επίπεδα συνεκρίθησαν µεταξύ 

τους σε συντακτικές και φωνολογικές σχέσεις, για να διακριβωθούν οι 

διαφορές τους σε αυτούς τους τοµείς. 

 

Η στατιστική ανάλυση που χρησιµοποιήθηκε περιγράφεται παρακάτω.   



4.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

4.1.  ΟΜΑ∆Α ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Α 
 
Η ανάλυση  των δεδοµένων  έγινε µε το στατιστικό πρόγραµµα  SPSS 8.0. Τα 

αποτελέσµατα της επεξεργασίας, που περιγράφονται εδώ, βρίσκονται 

αναλυτικά στο παράρτηµα Β. 

Αρχικώς, παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία  της 

επεξεργασίας, που αφορούν τις µεταβλητές ,�µέτρηση φωνηµάτων (metrisif), 

εξάλειψη αρχικού φωνήµατος (eaf), εύρεση οµοιοκαταληξίας ( omoiokat), 

επιλογή οµοιοκαταληξίας ( epilomoi), σύνθεση φωνηµάτων (synthesi), λεκτική 

µνήµη ( mnimi), επαναδιατύπωση φράσεων (epanfr), σειρά λέξεων (seiralek), 

παράλειψη λέξεων ( paraleip), κατανόηση κειµένων Α ∆ηµοτικού ( katkeim1), 

κατανόηση κειµένων Β ∆ηµοτικού ( katkeim2), γνώσεις εντύπου λόγου ( 

gnosel), διάκριση γραµµάτων (dgrammat), ανάγνωση Α ∆ηµοτικού (anagn1), 

ανάγνωση Β ∆ηµοτικού (anagn2), εύρεση φωνήµατος σε λέξη (efl), αρχικό 

φώνηµα ίδιο (afidio), εξάλειψη τελικού φωνήµατος ( etf), τελικό φώνηµα ίδιο ( 

tfi), κατανόηση εικόνων ( kateik), τις οποίες περιγράψαµε αναλυτικά στην 

µεθοδολογία. Επιπλέον, υπολογίστηκαν οι µεταβλητές � ολική φωνολογική 

ικανότητα ( totphon)�, που είναι ο µέσος όρος όλων των φωνολογικών 

δεξιοτήτων, �ολική συντακτική ικανότητα ( totsynt)�, που είναι ο µέσος όρος 

όλων των συντακτικών δεξιοτήτων και � ολική αναγνωστική ικανότητα (  

totanagn)�, που είναι ο µέσος όρος όλων των αναγνωστικών δεξιοτήτων. Τα 

περιγραφικά αυτά στατιστικά  είναι ο µέσος όρος ανά σχολείο και ανά φύλο, η 

τυπική απόκλιση, η διάµεσος η µικρότερη και µεγαλύτερη τιµή και το µεταξύ 

τους εύρος ( παράρτηµα Β, πίνακας: Περιγραφικά στοιχεία για το πείραµα Α). 

∆ιαγραµµατική παράσταση των στοιχείων αυτών ανά  σχολείο και ανά φύλο 

φαίνεται στα διαγράµµατα που ακολουθούν. Παράτηρώντας τα διαγράµµατα 

και επισκοπώντας τα περιγραφικά στατιστικά και ιδίως τους µέσους όρους 

διαπιστώνουµε ότι υπάρχει µεγάλη διασπορά τιµών ανάµεσα στα σχολεία  

αναφορικά µε τις προαναφερθείσες µεταβλητές ,γεγονός που δεν 

παρατηρείται στο φύλο. Επί παραδείγµατι στην µέτρηση φωνηµάτων ο µέσος 

όρος των παιδιών κυµαίνεται από 3,92 ο µεγαλύτερος στο νηπιαγωγείο 

�Μπουρµπουλήθρες� έως 2,74 στη Φιλοθέη. Παροµοίως:  



εξάλειψη αρχικού φωνήµατος (eaf), από 3,15 (µπουπµπουλήθρες) έως 1,82 

(Λάρισα) 

εύρεση οµοιοκαταληξίας ( omoiokat), από 7,67 (Ξάνθη) έως 5,33 ( τα παιδία 

παίζει) 

επιλογή οµοιοκαταληξίας ( epilomoi), απο7,86 (Ξάνθη) έως 5,78 ( ο κήπος του 

παιδιού) 

σύνθεση φωνηµάτων (synthesi), από 1,53 (τα παιδία παίζει) έως 0,56 

(Φιλοθέη) 

λεκτική µνήµη ( mnimi), από 7,91 ( ο χορός της σοκολάτας) έως 5,95 ( 

Λάρισα) 

επαναδιατύπωση φράσεων (epanfr), από 3,31 (µπουρµπουλήθρες) έως  2,03 

(Λάρισα) 

σειρά λέξεων (seiralek), από 4,53 (τα παιδία παίζει) έως 1,74 (Λάρισα) 

παράλειψη λέξεων ( paraleip), από 4,86 (τα παιδία παίζει) έως 1,94 (Φιλοθέη) 

κατανόηση κειµένων Α ∆ηµοτικού ( katkeim1), από 5,53(τα παιδία παίζει) έως 

3,58 (Λάρισα) 

κατανόηση κειµένων Β ∆ηµοτικού ( katkeim2), από 5,87 (τα παιδία παίζει) 

έως 3,71 (Λάρισα) 

γνώσεις εντύπου λόγου ( gnosel), από 7,73( ο χορός της σοκολάτας) έως 

5,62 (Λάρισα) 

διάκριση γραµµάτων (dgrammat), από 3,31 (µπουρµπουλήθρες) έως 1,66 

(Άγιος Νικόλαος) 

ανάγνωση Α ∆ηµοτικού (anagn1), από 14,87 (τα παιδία παίζει) έως 12,79 

(Φιλοθέη) 

ανάγνωση Β ∆ηµοτικού (anagn2), από 21,53 (τα παιδία παίζει) έως 14,63 

(Λάρισα) 

εύρεση φωνήµατος σε λέξη (efl), από 5,38 (Ξάνθη) έως 3,32 (Μυτιλήνη) 

αρχικό φώνηµα ίδιο (afidio), από 7,23 (µπουρµπουλήθρες) έως 6,46 (τα 

παιδία παίζει) 

εξάλειψη τελικού φωνήµατος ( etf), από 1,85 (µπουρµπουλήθρες) έως 0,79 (  

Φιλοθέη) 

τελικό φώνηµα ίδιο ( tfi), από 2,54 (µπουρµπουλήθρες) έως 1,58 (Λάρισα) 

κατανόηση εικόνων ( kateik),από 11,50 (τα παιδία παίζει) έως 8,68 (Λάρισα). 



Όσον αφορά τις συνολικές επιδόσεις των σχολείων παρατηρούµε ότι, όσον 

αφορά τη συνολική φωνολογική , συντακτική, αναγνωστική ικανότητα οι 

βαθµολογίες είναι : 

 
Πίνακας 1  Φωνολογική, συντακτική ,αναγνωστική ικανότητα ανά 
περιοχή 

ΣΧΟΛΕΙΟ                  ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ     ΣΥΝΤΑΞΗ      ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

Άγιος Νικόλαος        4,0           3,96 10,17 

Μυτιλήνη                  4,07 4,30 10,93 

Φιλοθέη                   3,77 3,74 9,27 

Λάρισα                     3,61 3,57 8,75 

Ξάνθη                      4,11 3,97 9,41 

ο χορός της 

σοκολάτας               
3,68          5,48 11,23 

ο κήπος του 

παιδιού                    
3,39 4,83 10,27 

τα παιδία παίζει       3,65 6,00 11,95 

µπουρµπουλήθρες  3,88 5,78 11,39 

 

 

Αντιθέτως, η διασπορά των τιµών κάτω από την επίδραση της µεταβλητής 

φύλο είναι πολύ µικρή: ολική φωνολογική, συντακτική, αναγνωστική ικανότητα 

αρρένων 3,87   4,36  και  10,12 αντίστοιχα. Όλική φωνολογική, συντακτική, 

αναγνωστική ικανότητα θηλέων  3,82   4,21 και  10,03 αντίστοιχα. 

Εξετάζοντας τους µέσους όρους µπορούµε να κάνουµε τις εξής 

παρατηρήσεις. 

 



 

 
Πίνακας 2 ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

 
 
 
 

ΦΥΛΟΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
αγόρια 3,8707 4,3606 10,1287

κορίτσια 3,8219 4,2181 10,0366

Σύνολο

l

3,8453 4,2863 10,0807

 

 

1. Υψηλός µέσος όρος στη συντακτική ενηµερότητα συνεπάγεται υψηλή 

αναγνωστική ικανότητα, ενώ αυτό δεν συµβαίνει απαραίτητα µε τη 

φωνολογική ενηµερότητα. 

2. Τα παιδιά που φοιτούν σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία έχουν καλύτερες 

επιδόσεις από αυτά των δηµοσίων. 

 

Θα επιχειρήσουµε να επαληθεύσουµε την ακρίβεια αυτών των παρατηρήσεων 

µε τα στατιστικά τεστ, που περιγράφουµε παρακάτω. 

Για να διαπιστώσουµε αν οι διαφορές ανάµεσα στα φύλα είναι στατιστικώς 

σηµαντικές, χρησιµοποιήσαµε 23  t-test για ανεξάρτητα δείγµατα, µε 

ανεξάρτητη µεταβλητή το φύλο ( µε δύο επίπεδα, άρρεν και θήλυ) , και 

εξαρτηµένες καθεµία από τις προαναφερθείσες φωνολογικές, συντακτικές και 

αναγνωστικές ικανότητες. 

 

 

Στον πίνακα 3, παρουσιάζονται η τιµή t, οι βαθµοί ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα της, καθώς και το  Levene test για την ισότητα των διασπορών, 

το οποίο, αν βγει στατιστικώς σηµαντικό σε επίπεδο 0,05 πρέπει να 

εξετάσουµε την σηµαντικότητα της τιµής t µε το δεδοµένο ότι η διασπορά στα 

δύο φύλα δεν είναι οµοιόµορφη (σειρά : equal variances not assumed). Αυτές 

οι περιπτώσεις είναι : επιλογή οµοιοκαταληξίας και λεκτική µνήµη. 



Εξετάζοντας την τιµή t και την στατιστική σηµαντικότητά της βλέπουµε ότι δεν 

υπάρχουν  δεξιότητες στις οποίες αγόρια και κορίτσια να διαφέρουν, ούτε σε 

επίπεδο 0,05 ούτε σε επίπεδο 0,01. Εποµένως στην περίπτωση των 

διαφυλικών διαφορών επιβεβαιώνεται η µηδενική υπόθεση περί µη υπάρξεως 

στατιστικώς σηµαντικών διαφορών σε καµιά από τις παραπάνω εξαρτηµένες 

µεταβλητές. 

 

 

 

Ακριβώς το αντίθετο συµβαίνει στην περίπτωση των επιδόσεων των σχολείων 

διαφορετικών περιοχών. Αυτό φαίνεται και στον πίνακα 4 µε τις 

µονοπαραγοντικές αναλύσεις διασποράς για ανεξάρτητα δείγµατα 

(ανεξάρτητη µεταβλητή =σχολείο, εξαρτηµένη µεταβλητή =καθεµία από τις 

φωνολογικές, συντακτικές και αναγνωστικές ικανότητες ), η οποία 

χρησιµοποιήθηκε για να εξετάσει ,αν οι καταγεγραµµένες διαφορές στους 

µέσους όρους είναι συστηµατικές ( στατιστικώς σηµαντικές) ή αν οφείλονται 

σε τυχαίους παράγοντες. Από τα αποτελέσµατα των 23 αυτών αναλύσεων, 

δηλαδή εξετάζοντας την τιµή F του κάθε anova και της στατιστικής 

πιθανότητας λάθους (σειρά :sign) παρατηρούµε ότι οι διαφορές των σχολείων 

είναι στατιστικώς σηµαντικές σε επίπεδο 0,01 ( µέτρηση φωνηµάτων, 

εξάλειψη αρχικού φωνήµατος, εύρεση και επιλογή οµοιοκαταληξίας, σειρά 

λέξεων, παράλειψη λέξεων, κατανόηση κειµένων Α δηµοτικού ,γνώσεις 

εντύπου λόγου, διάκριση γραµµάτων, ανάγνωση Β δηµοτικού, εύρεση 

φωνήµατος σε λέξη, κατανόηση εικόνων, συνολική συντακτική ικανότητα), σε 

επίπεδο 0,05 ( επαναδιατύπωση φράσεων, αρχικό φώνηµα ίδιο, συνολική 

φωνολογική ικανότητα, συνολική αναγνωστική ικανότητα) ενώ τα σχολεία δεν 

διαφέρουν στατιστικώς σηµαντικά µεταξύ τους µόνο στις δεξιότητες �σύνθεση 

φωνηµάτων sign = 0,073�, ικανότητα στην οποία οι επιδόσεις των παιδιών 

είναι µηδενικές, στην �ανάγνωση της πρώτης ∆ηµοτικού sign = 0,462, �στην 

εξάλειψη του τελικού φωνήµατος significance = 0,126�, όπου επίσης είχαν 

σηµειωθεί χαµηλές βαθµολογίες, και στην � επιλογή ίδιου τελικού φωνήµατος 

sign =0,112, � όπου η βαθµολογία ήταν επίσης χαµηλή. Οι διαφορές αυτές 

στις προαναγνωστικές δεξιότητες των µαθητών οφείλονται εν πολλοίς στην 

διαφορετική µέθοδο διδασκαλίας των εκάστοτε δασκάλων, στην έµφαση που 



έδιναν στα διάφορα  προαναγνωστικά στάδια και τις επιµέρους δεξιότητες και 

στο γεγονός ότι  δεν ακολουθούσαν την πορεία διδασκαλίας, που οριζόταν 

από το Υπουργείο Παιδείας. Παρά τις τεράστιες διαφορές των παιδιών στις 

ικανότητες που εξετάστηκαν είναι σηµαντικό το εύρηµα ότι δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην αναγνωστική δεινότητα τους στην Α 

δηµοτικού, όπως θα αναµενόταν, αλλά αντίθετα παρατηρήθηκε διαφορά στην 

ανάγνωση της Β δηµοτικού. Αυτό είναι δηλωτικό δύο υποθέσεων: ή ότι οι 

δεξιότητες που µετρήθηκαν δεν έχουν άµεση συνάφεια µε το φαινόµενο της 

ανάγνωσης (υπόθεση που θα εξεταστεί αναλυτικά παρακάτω)  ή ότι οι 

διαφορές των παιδιών επιτείνονται από τη διδασκαλία, που λαµβάνουν κατά 

την Α δηµοτικού. Ενδεχοµένως βέβαια είναι δυνατόν οι προαναγνωστικές 

δεξιότητες να έχουν µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα και δεν είναι δυνατόν να 

εντοπιστούν στην Α δηµοτικού. 

Ως γνωστόν,  η µονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς  είναι omnibus test, 

δηλαδή εντοπίζει την ύπαρξη στατιστικών διαφορών, αλλά δεν  διευκρινίζει 

ποια σχολεία την προκαλούν. Για το λόγο αυτό διεξήχθησαν µια σειρά από 

Tukey post-hoc tests, στις εξαρτηµένες µεταβλητές που εµφάνισαν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές, τα οποία προσδιόρισαν τις διαφορές αυτές 

( παράρτηµα Β). 

Επισκόπηση του πίνακα 5 ( post hoc tests) και του πίνακα 6 ( µέσοι όροι ανά 

περιοχή) ότι τα ιδιωτικά σχολεία υπερέχουν των δηµοσίων σε όλες σχεδόν τις 

φωνολογικές δεξιότητες, τις γνώσεις εντύπου λόγου, τις συντακτικές και 

σηµασιολογικές ικανότητες. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην ακαµψία και την 

αυστηρότητα των διδακτικών προγραµµάτων, που εφαρµόζονταν από τα 

ιδιωτικά σχολεία σε αντίθεση µε την ελαστικότητα  των δηµοσίων, στα οποία 

οι νηπιαγωγοί  και οι δάσκαλοι απολάµβαναν µεγάλης ελευθερίας και 

κυριολεκτικά �ειδικά στα σχολεία της πρωτεύουσας � ο υπεύθυνος για την 

επιλογή και τήρηση του προγράµµατος ήταν ο διδάσκων αποκλειστικά. Αυτό 

δεν ήταν τόσο έντονο στα δηµόσια σχολεία της επαρχίας, όπου η 

αυστηρότητα ήταν πολύ µεγαλύτερη, αλλά όχι επαρκής, για να συγκριθεί µε 

αυτήν των ιδιωτικών. Το αξιοπερίεργο είναι ότι παρά την εµφάνιση 

στατιστικών διαφορών σε πολλές προαναγνωστικές δεξιότητες ανάµεσα στα 

δηµόσια και στα ιδιωτικά σχολεία (πίνακας 5 και 6) οι διαφορές αυτές δεν 

εντοπίζονται τόσο έντονες στην ανάγνωση της Α δηµοτικού ( τα µόνα σχολεία 



που διαφέρουν στην ανάγνωση Α δηµοτικού είναι της Λάρισας µε τις 

�µπουρµπουλήθρες� και �τα παιδία παίζει� µε την Λάρισα και την Ξάνθη), αλλά 

επιτείνονται στην ανάγνωση της Β δηµοτικού 

 

                                                                                         

Tα επόµενα ερωτήµατα που θα αναλύσουµε αφορούν την ύπαρξη συνάφειας 

µεταξύ των επιµέρους δεξιοτήτων και της διαφόρων επιπέδων της 

ανάγνωσης.  

 

Παρόλο που η ηλικία των παιδιών στην έρευνα του Stanovich  & Cunnigham 

(Michigan University 1984 ) ήταν  µεγαλύτερη κατά δύο περίπου χρόνια σε 

σύγκριση µε το δείγµα παιδιών που χρησιµοποιήσαµε, τα πορίσµατα της 

έρευνας µας και αυτής των παραπάνω µελετητών έχουν οµοιότητες, όσον 

αφορά τα σχετικά µε τις διαφορές ανάµεσα στα φύλα, στην ευκολία των 

ασκήσεων οµοιοκαταληξίας, που περιορίζει την προγνωστική της αξία, στη 

διαπίστωση ότι οι ασκήσεις τελικού ήχου είναι πιο δύσκολες από αυτές µε τον 

χειρισµό του αρχικού, και µάλιστα πολύ λίγα παιδιά κατάφεραν να 

απαντήσουν. Εξετάζοντας τις συνάφειες ( δείκτης Pearson για ποσοτικά 

δεδοµένα) όλων των επιµέρους δεξιοτήτων ( Παράρτηµα Β) και τις συνάφειες 

της ολικής φωνολογικής, συντακτικής, αναγνωστικής ικανότητας, λεκτικής 

µνήµης, γνώσεων εντύπου λόγου ( σελίδα Θ)  παρατηρούµε: 

 

Τη µεγαλύτερη θετική  συνάφεια µε την ολική αναγνωστική ικανότητα έχει η 

ολική συντακτική ενηµερότητα (Pearson r= 0,886) και η  ολική φωνολογική 

ενηµερότητα (Pearson r=0,638), ενώ η λεκτική µνήµη δεν συσχετίζεται µε 

καµµιά από αυτές τις δεξιότητες (Pearson r µε αναγνωστική ικανότητα= 0,091, 

Pearson r µε ολική συντακτική ικανότητα =0,122, Pearson r µε ολική 

φωνολογική  ικανότητα = 0,123. Μικρές θετικές συνάφειες µε αυτές τις 

µεταβλητές παρουσιάζουν και οι γνώσεις των αρχών του εντύπου λόγου 

:Pearson r µε ολική αναγνωστική .ικανότητα= 0,246, Pearson r µε ολική 

συντακτική ικανότητα  = 0,207, Pearson r µε ολική .φωνολογική  ικανότητα  = 

0,123 και Pearson r µε λεκτική µνήµη = 0,118. 

 



Οι δύο ασκήσεις επεξεργασίας του τελικού ήχου έχουν πολύ υψηλή θετική 

συνάφεια µε την ολική αναγνωστική ικανότητα (Pearson r= 0,820 για την 

επιλογή ίδιου τελικού φωνήµατος και 0, 708 εξάλειψη τελικού 

φωνήµατος),αλλά δεν µπορούµε να αποκλείσουµε τον παράγοντα τύχη στις 

απαντήσεις των παιδιών και της έλλειψης εγκυρότητας της άσκησης, εξαιτίας 

των πολύ χαµηλών βαθµολογιών που έφεραν 

 

 

Οι ασκήσεις αρχικού ήχου παρουσίασαν τις εξής συνάφειες µε την ολική 

αναγνωστική ικανότητα: �εξάλειψη αρχικού φωνήµατος r= 0,727, �αρχικό 

φώνηµα ίδιο r= 0,399. Βλέπουµε δηλαδή ότι καλύτερη βαθµολογία στο 

χειρισµό κι όχι στην αναγνώριση του αρχικού ήχου συσχετίζεται µε υψηλή 

αναγνωστική ικανότητα. 
 
Η σύνθεση φωνηµάτων, παρά την τεράστια δυσκολία της ασκήσεως, 

παρουσίασε συνάφεια 0,674, που είναι µικρότερη από την συνάφεια που 

έβγαλε η διάκριση γραµµάτων r= 0,744, η οποία είναι πολύ σηµαντική γνώση, 

ειδικά για την ελληνική γλώσσα µε την ιστορική µορφολογία της. 

 

 

Οι οµοιοκαταληκτικές ασκήσεις δεν συσχετίζονται µε τις υπόλοιπες 

φωνολογικές δοκιµασίες,( για την παροχή οµοιοκαταληξίας και r=  -,111 -

,143 -,213 ,005 για την επιλογή οµοιοκαταληξίας µε  σύνθεση φωνηµάτων, 

εξάλειψη αρχικού ήχου, διάκριση γραµµάτων ,ίδιο αρχικό φώνηµα, και r=-,090 

-,079,    -,170 ,061 για την εύρεση.) Οι οµοιοκαταληκτικές ασκήσεις εξαιτίας 

της µεγάλης ευκολίας τους (ceiling effect), έχουν πολύ µικρές συνάφειες µε 

την ολική αναγνωστική ικανότητα r= -0,188 και �0,155 για την εύρεση και 

επιλογή αντίστοιχα και πολύ µικρή εγκυρότητα. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι φωνολογικές δεξιότητες , που 

παρουσιάζουν υψηλή συνάφεια µεταξύ τους, Pearson >0,6 και που 

ενδεχοµένως να απαιτούν τις ίδιες γνωστικές ικανότητες. 

 

 



 Οι συνάφειες από µόνες τους δεν δείχνουν αιτιακές σχέσεις µεταβλητών. Γι 

αυτό αποφασίσαµε να χρησιµοποιήσουµε την τεχνική της πολλαπλής 

παλινδρόµησης, για να κατασκευάσουµε ένα µοντέλο πρόβλεψης της 

αναγνωστικής ικανότητας βάσει των προαναγνωστικών δεξιοτήτων. Το 

µοντέλο αυτό βασίζεται στην εξίσωση :  y = b1 (x1) + b2 (x2)+�.bv (xv)+bo 
,όπου y είναι η εξαρτηµένη µεταβλητή , b1 b2 κλπ οι συντελεστές 

παλινδρόµησης και bo µια σταθερά. Στην περίπτωσή µας εξαρτηµένες 

µεταβλητές είναι : η αναγνωστική ικανότητα α� δηµοτικού, κατανόηση 

κειµένων α� δηµοτικού, : η αναγνωστική ικανότητα β� δηµοτικού και η 

κατανόηση κειµένων β� δηµοτικού. Κάθε µία από τις προαναγνωστικές 

δεξιότητες  εισέρχονται  στην εξίσωση µε τη µέθοδο stepwise ( µία κάθε φορά) 

και οι µεγαλύτερες συνάφειές τους µε τις εξαρτηµένες µεταβλητές αναλύονται, 

ώστε να σχηµατίσουν ένα προγνωστικό σύστηµα. Οι µεταβλητές µε µεγάλες 

συνάφειες µπαίνουν στην εξίσωση, ενώ οι υπόλοιπες απορρίπτονται. Ας 

εξετάσουµε τις περιπτώσεις.( Παράρτηµα Β). Σε περιπτώσεις χρησιµοποίησης 

τέτοιων εξισώσεων είναι δυνατόν να εισέρχονται σταδιακά µεταβλητές που 

θεωρούνται παρασιτικές ( µνήµη, νοητικό πηλίκο) και στο τέλος µία µόνο από 

τις µεταβλητές προς εξέταση κάθε φορά, ούτως ώστε να αποκλεισθούν από 

το µοντέλο παλινδρόµησης οι επιδράσεις ανεπιθύµητων παραγόντων. Στην 

περίπτωσή µας, όµως χρησιµοποιήσαµε την παρακάτω εξίσωση 

 

1. Ανάγνωση Α ∆ηµοτικού. Οι µεταβλητές που εισήλθαν στην εξίσωση είναι 

�τελικό φώνηµα ίδιο�, επαναδιατύπωση προτάσεων�, διάκριση γραµµάτων� και 

�αλλαγή σειράς λέξεων�. Το πολλαπλό R µε την είσοδο και των τεσσάρων 

παραγόντων είναι 0,912 και το R τετράγωνο 0,831. Παρατηρούµε πόσο 

βελτιώνεται ( αυξάνεται η τιµή του, άρα και το ποσοστό της διασποράς που 

εξηγεί η εξίσωσή µας) το R τετράγωνο µε την είσοδο κάθε µίας µεταβλητής: 

Με το �τελικό φώνηµα ίδιο� µόνο στην εξίσωση το ποσοστό της διασποράς 

που εξηγείται είναι 0,80, µε την είσοδο της ικανότητας �επαναδιατύπωση 

προτάσεων �0,819, µε την είσοδο της διάκρισης γραµµάτων� 0,825, µέχρι το 

τελικό µοντέλο που αναφέραµε που εξηγεί το 0,831 της διασποράς της 

ανάγνωσης της Α δηµοτικού.  Οι υπόλοιπες προαναγνωστικές δεξιότητες δεν 

εκπλήρωσαν τα συναφειακά κριτήρια για να εισέλθουν στην εξίσωση. Το 

anova που έπεται έχει στατιστική σηµαντικότητα 0,000 για όλες τις 



µεταβλητές, γεγονος που δηλώνει ότι υπάρχει γραµµική σχέση µεταξύ τους 

και της ανάγνωσης Α ∆ηµοτικού. Οι συντελεστές είναι b1 (τελικό φώνηµα 

ίδιο)=2,469    b2 (επαναδιατύπωση προτάσεων)= 0,309  b3 (διάκριση 

γραµµάτων)=-0,575  και b4 ( αλλαγή σειράς λέξεων)= 0,195. Η σταθερά στην 

εξίσωση bo= 8,833. Έτσι σχηµατίζουµε την εξίσωση: 

 

Αναγνωστική Ικανότητα Α ∆ηµοτικού = 2,469 (τιµή κάθε υποκειµένου στο 

τελικό φώνηµα)+ 0,309( τιµή κάθε υποκειµένου στην επαναδιατύπωση 

προτάσεων) + 0,575 ( τιµή κάθε υποκειµένου στη διάκριση γραµµάτων)+ 

0,195 ( τιµή κάθε υποκειµένου στην αναστροφή σειράς λέξεων) + 8,833 

 

Ένας χρήσιµος δείκτης είναι και ο δείκτης beta. Η χρησιµότητά του έγκειται 

στο ότι µας δείχνει κατά πόσες τυπικές αποκλίσεις θα τροποποιηθεί η τιµή της 

αναγνωστικής ικανότητας αν αλλάξει κατά µία τυπική απόκλιση ο υπό εξέταση 

παράγοντας. ∆ηλαδή, το beta της δεξιότητας τελικού φωνήµατος είναι 0,925 

,που σηµαίνει ότι αν αλλάξει κατά µία τυπική απόκλιση η  δεξιότητα εύρεσης 

ίδιου τελικού φωνήµατος ενός µαθητή, η αναγνωστική του ικανότητα θα 

µεταβληθεί κατά 0,925 τυπικές αποκλίσεις, γεγονός που µας δείχνει το µεγάλο 

ειδικό βαρος αυτου του παράγοντα στην ανάγνωση της Α δηµοτικού. Οι beta 

συντελεστές των υπολοίπων δεξιοτήτων είναι: επαναδιατύπωση προτάσεων 

0,117, διάκριση γραµµάτων 0,203, αναστροφή σειράς λέξεων 0,070 

 

 

1. Ανάγνωση Β ∆ηµοτικού. Οι µεταβλητές που εισήλθαν στην εξίσωση είναι 

�τελικό φώνηµα ίδιο�, επαναδιατύπωση προτάσεων�, �παράλειψη λέξεων�, 

�κατανόηση εικόνων�,� εξάλειψη τελικού φωνήµατος� , �αλλαγή σειράς λέξεων� 

και �διάκριση γραµµάτων�. Το πολλαπλό R  µετά  την είσοδο και των επτά 

παραγόντων είναι 0,954 και το R τετράγωνο 0,910. Οι υπόλοιπες 

προαναγνωστικές δεξιότητες δεν εκπλήρωσαν τα συναφειακά κριτήρια για να 

εισέλθουν στην εξίσωση. Το anova που έπεται έχει στατιστική σηµαντικότητα 

0,000 για όλες τις µεταβλητές, γεγονός που δηλώνει ότι υπάρχει γραµµική 

σχέση µεταξύ τους και της ανάγνωσης Α ∆ηµοτικού. Οι συντελεστές είναι 

b1(παράλειψη λέξεων)=0,573 b2(τελικό φώνηµα ίδιο)=1,507 

b3(επαναδιατύπωση προτάσεων)= 1,754 b4(διάκριση γραµµάτων)=-0,565 



b5( αλλαγή σειράς λέξεων)= 0,629 b6(εξάλειψη τελικού φωνήµατος)= -0,740 

και b7(κατανόηση εικόνων)=0,353. Η σταθερά στην εξίσωση bo= 5,473. Έτσι 

σχηµατίζουµε την εξίσωση: 

 

Αναγνωστική Ικανότητα Β ∆ηµοτικού =1,507  (τιµή κάθε υποκειµένου στο 

τελικό φώνηµα)+ 1,754 ( τιµή κάθε υποκειµένου στην επαναδιατύπωση 

προτάσεων) � 0,565 ( τιµή κάθε υποκειµένου στη διάκριση γραµµάτων)+ 0,629 

( τιµή κάθε υποκειµένου στην αναστροφή σειράς λέξεων)+ 0,353 κατανόηση 

εικόνων +0,573 παράλειψη λέξεων-0,740 εξάλειψη τελικού φωνήµατος + 

5,473 

 
Οι δείκτες beta είναι : τελικό φώνηµα ίδιο 0,324 επαναδιατύπωση 

προτάσεων0,379 διάκριση γραµµάτων -0,114 αναστροφή σειράς λέξεων 0,229 

κατανόηση εικόνων 0,145 παράλειψη λέξεων 0,232 εξάλειψη τελικού 

φωνήµατος - 0,150 

 

 

Κατανόηση κειµένων Α ∆ηµοτικού. Οι µεταβλητές που εισήλθαν στην εξίσωση 

είναι �αναστροφή σειράς λέξεων� και �λεκτική µνήµη�. Το πολλαπλό R  µετά  

την είσοδο και των δύο παραγόντων είναι 0,945 και το R τετράγωνο 0,893. Οι 

υπόλοιπες προαναγνωστικές δεξιότητες δεν εκπλήρωσαν τα συναφειακά 

κριτήρια για να εισέλθουν στην εξίσωση. Η µονοπαραγοντική ανάλυση 

διασποράς που έπεται έχει στατιστική σηµαντικότητα 0,000 για όλες τις 

µεταβλητές, γεγονός που δηλώνει ότι υπάρχει γραµµική σχέση µεταξύ τους 

και της κατανόησης κειµένων Α ∆ηµοτικού . Οι συντελεστές είναι b1(σειρά 

λέξεων) =0,721 και b2(λεκτική µνήµη)=0,087. Η σταθερά στην εξίσωση 

bo=3,319. Έτσι σχηµατίζουµε την εξίσωση: 

 

Κατανόηση κειµένων Α ∆ηµοτικού= 0,721 σειρά λέξεων +0,087 λεκτική 

µνήµη+3,319 

 
 
Οι δείκτες beta είναι : αναστροφή σειράς λέξεων = 0,950 και λεκτική µνήµη = 

0,057 



 

Κατανόηση κειµένων Β ∆ηµοτικού. Οι µεταβλητές που εισήλθαν στην εξίσωση 

είναι �αναστροφή σειράς λέξεων� και �παράλειψη λέξεων�. Το πολλαπλό R  

µετά  την είσοδο και των δύο παραγόντων είναι 0,887 και το R τετράγωνο 

0,786. Οι υπόλοιπες προαναγνωστικές δεξιότητες δεν εκπλήρωσαν τα 

συναφειακά κριτήρια για να εισέλθουν στην εξίσωση. Η µονοπαραγοντική 

ανάλυση διασποράς που έπεται έχει στατιστική σηµαντικότητα 0,000 για όλες 

τις µεταβλητές, γεγονός που δηλώνει ότι υπάρχει γραµµική σχέση µεταξύ τους 

και της κατανόησης κειµένων Β ∆ηµοτικού . Οι συντελεστές είναι b1(σειρά 

λέξεων) =0,310 και b2(παράλειψη λέξεων)=0,423. Η σταθερά στην εξίσωση 

bo=2,753. Έτσι σχηµατίζουµε την εξίσωση: 

 

Κατανόηση κειµένων Α ∆ηµοτικού= 0,310 σειρά λέξεων +0,423 παράλειψη 

λέξεων+2,753 

 

 
Οι δείκτες beta είναι : αναστροφή σειράς λέξεων = 0,359 και παράλειψη 

λέξεων = 2,753 

 

 

Σύνολο Αναγνωστικών Ικανοτήτων. Οι µεταβλητές που εισήλθαν στην 

εξίσωση είναι �τελικό φώνηµα ίδιο�, επαναδιατύπωση προτάσεων�, �παράλειψη 

λέξεων�, �κατανόηση εικόνων�,� εξάλειψη αρχικού φωνήµατος� , �αλλαγή σειράς 

λέξεων�, �διάκριση γραµµάτων� και �επιλογή οµοιοκαταληξίας. Το πολλαπλό R  

µετά  την είσοδο και των επτά παραγόντων είναι 0,977 και το R τετράγωνο 

0,955. Οι υπόλοιπες προαναγνωστικές δεξιότητες δεν εκπλήρωσαν τα 

συναφειακά κριτήρια για να εισέλθουν στην εξίσωση. Το anova που ακολουθεί 

έχει στατιστική σηµαντικότητα 0,000 για όλες τις µεταβλητές, γεγονός που 

δηλώνει ότι υπάρχει γραµµική σχέση µεταξύ τους και της συνολικής 

αναγνωστικής ικανότητας. Οι συντελεστές είναι b1(παράλειψη λέξεων)=0,295 

b2 (τελικό φώνηµα ίδιο)=0,915 b3(επαναδιατύπωση προτάσεων)= 0,494 

b4(διάκριση γραµµάτων)=0,230 b5( αλλαγή σειράς λέξεων)= 0,415 

b6(εξάλειψη αρχικού φωνήµατος)= 0,202 και b7(κατανόηση εικόνων)=0,126. 

Η σταθερά στην εξίσωση bo= 4,118. Έτσι σχηµατίζουµε την εξίσωση: 



 

Σύνολο Αναγνωστικών Ικανοτήτων = 0,915 (τιµή κάθε υποκειµένου στο τελικό 

φώνηµα)+ 0,494  ( τιµή κάθε υποκειµένου στην επαναδιατύπωση προτάσεων+ 

0,230 ( τιµή κάθε υποκειµένου στη διάκριση γραµµάτων) 

+ 0,415  ( τιµή κάθε υποκειµένου στην αναστροφή σειράς λέξεων) + 0,126. 

κατανόηση εικόνων +0,295  παράλειψη λέξεων +0,202 εξάλειψη αρχικού 

φωνήµατος + 4,118 

 
 

 

Οι δείκτες beta είναι : τελικό φώνηµα ίδιο 0,398 επαναδιατύπωση προτάσεων 

0,216 διάκριση γραµµάτων 0,094 αναστροφή σειράς λέξεων 0,306 κατανόηση 

εικόνων 0,105 παράλειψη λέξεων 0,241 εξάλειψη αρχικού φωνήµατος 0,068 

 

 

 

Σύµφωνα µε τις θεωρίες περί αιτιακής σχέσεως της φωνολογικής 

ενηµερότητας και της αναγνωστικής ικανότητας στις οποίες αναφερθήκαµε 

στην εισαγωγή, µία µερίδα ερευνητών υποστηρίζει ότι υπάρχει αιτιακή σχέση 

µεταξύ των δύο αυτών µεταβλητών, αλλά η πορεία της είναι αντίστροφη : η 

αναγνωστική ικανότητα προκαλεί και διευρύνει τη φωνολογική. Για να 

διαπιστώσουµε εάν αυτό αληθεύει για το δείγµα µας χωρίσαµε τα παιδιά σε 

δύο υπο-οµάδες, ανάλογα µε τον αριθµό των γραµµάτων τα οποία γνώριζαν, 

µε σκοπό να συγκρίνουµε τις συνολικές φωνολογικές δεξιότητές τους 

(W.Schneider& J.K.Naslund, 1993). Η Α� οµάδα αποτελείτο από  τα άτοµα 

εκείνα που µπορούσαν να διακρίνουν από 0 έως 2 γράµµατα (είτε τους ήχους 

γραµµάτων είτε τις ονοµασίες τους ) και η Β αποτελείτο από άτοµα, που 

µπορούσαν να διακρίνουν από τρία και πάνω. Από τον παρακάτω πίνακα 8 

των µέσων όρων παρατηρούµε ότι τα άτοµα που ανήκαν στην οµάδα Α ήταν  

146 και είχαν µέσο όρο ολικής φωνολογικής ικανότητας (totphon) 3,48 και 

αυτά που ανήκαν στην οµάδα Β ήταν 67 και είχαν µέσο όρο ολικής 

φωνολογικής ικανότητας (totphon) 4,63. To t-test για ανεξάρτητα δείγµατα 

που ακολουθεί, µε εξαρτηµένη µεταβλητή την ολική φωνολογική ικανότητα και 

ανεξάρτητη τη ικανότητα διάκρισης γραµµάτων, έχει το Levene test 



στατιστικώς σε επίπεδο 0,01, άρα µε άνισες διασπορές, λόγω του 

διαφορετικού πληθυσµού των δύο οµάδων, και στατιστική σηµαντικότητα 

0,000 ( τιµή t= -11,707),που είναι στατιστικώς σηµαντική σε επίπεδο 0.01. 

Επίσης, τo t-test για ανεξάρτητα δείγµατα, µε εξαρτηµένη µεταβλητή την ολική 

συντακτική ικανότητα και ανεξάρτητη τη ικανότητα διάκρισης γραµµάτων, έχει 

το Levene test στατιστικώς σε επίπεδο 0,01, και άνισες διασπορές, λόγω του 

διαφορετικού πληθυσµού των δύο οµάδων, και στατιστική σηµαντικότητα 

0,000 ( τιµή t= -9,059),που είναι στατιστικώς σηµαντική σε επίπεδο 0.01 Το 

γεγονός αυτό σηµαίνει ότι τα άτοµα που µπορούν στο νηπιαγωγείο να 

γνωρίζουν τους ήχους των γραµµάτων, έχουν περισσότερες φωνολογικές 

δεξιότητες από αυτά τα παιδιά, που δεν µπορούν. Εποµένως το ερώτηµα αν 

η φωνολογική ενηµερότητα προκαλεί την κατάκτηση της ανάγνωσης ή το 

αντίστροφο, επανέρχεται και στην παρούσα έρευνα, όπου φαίνεται να ισχύει 

το δεύτερο. Το ίδιο ισχύει και µάλιστα σε µεγαλύτερο βαθµό για τη συντακτική 

ενηµερότητα, η οποία φαίνεται να αναπτύσσεται µε την εµφάνιση της 

αναγνωστικής ικανότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 3  t-test για ανεξάρτητα δείγµατα 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ :ΦΥΛΟ 
 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances

t-test for 
Equality of 

Means
Εξαρτηµένες 

µεταβλητές
 F Sig. t df Sig. (2-tailed)

 
Μέτρηση 

φωνηµάτων
Equal variances 

assumed 
,993 ,320 -1,132 211 ,259

Equal variances 
not assumed 

-1,129 206,803 ,260

Εξάλειψη 
αρχικού 

φωνήµατος

Equal variances 
assumed 

,921 ,338 -,610 211 ,542

Equal variances 
not assumed 

-,609 207,170 ,543

Εύρεση 
οµιοκαταληξίας

Equal variances 
assumed 

1,219 ,271 1,317 211 ,189

Equal variances 
not assumed 

1,319 210,589 ,189

Επιλογή 
οµοιοκαταληξίας

Equal variances 
assumed 

4,906 ,028 1,173 211 ,242

Equal variances 
not assumed 

1,183 208,354 ,238

Σύνθεση 
φωνηµάτων

Equal variances 
assumed 

,602 ,439 ,094 211 ,925

Equal variances 
not assumed 

,094 210,733 ,925

Λεκτική µνήµη Equal variances 
assumed 

4,856 ,029 1,920 211 ,056

Equal variances 
not assumed 

1,938 207,371 ,054

Επαναδιατύπωσ
η φράσεων

Equal variances 
assumed 

,207 ,649 ,697 211 ,486

Equal variances 
not assumed 

,698 210,164 ,486

Σειρά λέξεων Equal variances 
assumed 

,028 ,868 ,315 211 ,753

Equal variances 
not assumed 

,315 209,032 ,753

Παράλειψη 
λέξεων

Equal variances 
assumed 

,216 ,642 ,320 211 ,749

Equal variances 
not assumed 

,320 208,401 ,749

Κατανόηση 
κειµένων Α 
δηµοτικού

Equal variances 
assumed 

,524 ,470 ,272 211 ,786

Equal variances 
not assumed 

,273 210,533 ,785

Equal variances 
not assumed 

,446 210,230 ,656

Γνώσεις 
εντύπου λόγου 

Equal variances 
assumed 

,005 ,946 -,592 211 ,555

Equal variances 
not assumed 

-,591 208,037 ,555



∆ιάκριση 
γραµµάτων

Equal variances 
assumed 

,000 ,997 -,291 211 ,771

Equal variances 
not assumed 

-,293 210,398 ,770

Ανάγνωση Α 
δηµοτικού

Equal variances 
assumed 

,053 ,819 ,405 211 ,686

Equal variances 
not assumed 

,405 209,045 ,686

Ανάγνωση Β 
δηµοτικού 

Equal variances 
assumed 

,074 ,786 -,027 211 ,979

Equal variances 
not assumed 

-,027 208,492 ,979

Εύρεση 
φωνήµατος σε 

λέξη

Equal variances 
assumed 

2,251 ,135 1,237 211 ,217

Equal variances 
not assumed 

1,232 204,442 ,219

Αρχικό φώνηµα 
ίδιο 

Equal variances 
assumed 

1,677 ,197 ,290 211 ,772

Equal variances 
not assumed 

,292 210,975 ,771

Εξάλειψη
τελικού 

φωνήµατος

Equal variances 
assumed 

,750 ,387 -,063 211 ,950

Equal variances 
not assumed 

-,063 210,725 ,950

Τελικό φώνηµα 
ίδιο

Equal variances 
assumed 

,332 ,565 -,117 211 ,907

Equal variances 
not assumed 

-,117 209,759 ,907

Κατανόηση 
εικόνων

Equal variances 
assumed 

,015 ,902 ,494 211 ,622

Equal variances 
not assumed 

,495 210,802 ,621

Σύνολο 
φωνολογικής 
ικανότητας

Equal variances 
assumed 

1,328 ,250 ,459 211 ,647

Equal variances 
not assumed 

,457 203,683 ,648

Σύνολο 
συντακτικής 
ικανότητας

Equal variances 
assumed 

,060 ,807 ,552 211 ,582

Equal variances 
not assumed 

,552 210,057 ,581

Σύνολο 
αναγνωστικής 
ικανότητας

Equal variances 
assumed 

,189 ,664 ,212 211 ,832

Equal variances 
not assumed 

,212 209,228 ,832

 

 

 

 



Πίνακας 4 Μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς για ανεξάρτητα 
δείγµατα 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
ANOVA 

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Μέτρηση φωνηµάτων Between Groups 35,653 8 4,457 3,199 ,002

Within Groups 284,178 204 1,393
Total 319,831 212

Εξάλειψη αρχικού
φωνήµατος

Between Groups 27,315 8 3,414 3,289 ,001

Within Groups 211,783 204 1,038
Total 239,099 212

Εύρεση οµοιοκαταληξίας Between Groups 132,887 8 16,611 14,482 ,000
Within Groups 233,996 204 1,147

Total 366,883 212
Επιλογή οµοιοκαταληξίας Between Groups 109,017 8 13,627 21,509 ,000

Within Groups 129,246 204 ,634
Total 238,263 212

Σύνθεση φωνηµάτων Between Groups 18,837 8 2,355 1,828 ,073
Within Groups 262,694 204 1,288

Total 281,531 212
Λεκτική µνήµη Between Groups 57,950 8 7,244 6,538 ,000

Within Groups 226,021 204 1,108
Total 283,972 212

Επαναδιατύπωση
φράσεων

Between Groups 33,189 8 4,149 2,292 ,023

Within Groups 369,328 204 1,810
Total 402,516 212

Σειρά λέξεων Between Groups 176,128 8 22,016 4,656 ,000
Within Groups 964,671 204 4,729

Total 1140,798 212
Παράλειψη λέξεων Between Groups 205,393 8 25,674 4,362 ,000

Within Groups 1200,673 204 5,886
Total 1406,066 212

Κατανόηση κειµένων Α
δηµοτικού

Between Groups 82,971 8 10,371 3,688 ,000

Within Groups 573,658 204 2,812
Total 656,629 212

Κατανόηση κειµένων Β
δηµοτικού

Between Groups 94,792 8 11,849 3,207 ,002

Within Groups 753,838 204 3,695
Total 848,629 212

Γνώσεις εντύπου λόγου Between Groups 91,948 8 11,494 7,438 ,000
Within Groups 315,217 204 1,545

Total 407,165 212
∆ιάκριση γραµµάτων Between Groups 45,953 8 5,744 3,812 ,000

Within Groups 307,370 204 1,507
Total 353,324 212

Ανάγνωση Α δηµοτικού Between Groups 103,686 8 12,961 ,969 ,462
Within Groups 2729,507 204 13,380

Total 2833,194 212
Ανάγνωση Β δηµοτικού Between Groups 1052,817 8 131,602 3,557 ,001

Within Groups 7548,432 204 37,002



Total 8601,249 212
Εύρεση φωνήµατος σε

λέξη
Between Groups 111,223 8 13,903 5,119 ,000

Within Groups 554,063 204 2,716
Total 665,286 212

Αρχικό φώνηµα ίδιο Between Groups 9,299 8 1,162 2,214 ,028
Within Groups 107,127 204 ,525

Total 116,426 212
Εξάλειψη τελικού

φωνήµατος
Between Groups 20,838 8 2,605 1,603 ,126

Within Groups 331,481 204 1,625
Total 352,319 212

Τελικό φώνηµα ίδιο Between Groups 24,209 8 3,026 1,653 ,112
Within Groups 373,491 204 1,831

Total 397,700 212
Κατανόηση εικόνων Between Groups 168,049 8 21,006 3,333 ,001

Within Groups 1285,522 204 6,302
Total 1453,571 212

Σύνολο φωνολογικής
ικανότητας

Between Groups 9,237 8 1,155 1,998 ,048

Within Groups 117,913 204 ,578
Total 127,150 212

Σύνολο συντακτικής
ικανότητας

Between Groups 127,068 8 15,884 5,199 ,000

Within Groups 623,210 204 3,055
Total 750,278 212

Σύνολο αναγνωστικής
ικανότητας.

Between Groups 213,636 8 26,704 2,877 ,005

Within Groups 1893,731 204 9,283
Total 2107,367 212

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Πίνακας 5 Post Hoc Tests για εύρεση στατιστικής σηµαντικότητας 
διαφορών 
Multiple Comparisons 
Tukey HSD  

Εξαρτηµένη µεταβλητή σχολείο Σχολείο µε 
στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά 

Στατιστική σηµαντικότητα 
διαφοράς σε 0,05 και 0,01 

πιθανότητα λάθους
Εύρεση οµοιοκαταληξίας Άγιος νικόλαος

 Ο χορός της 
σοκολάτας

,001

 Ο κήπος του 
παιδιού

,000

 Τα παιδία παίζει ,000
 Μπουρµπουλήθρες ,000
 Μυτιλήνη Ο χορός της 

σοκολάτας
 Ο κήπος του 

παιδιού
,005

 Τα παιδία παίζει ,000
 Μπουρµουλήθρες ,000
 ,000
 Φιλοθέη
 Ο χορός της 

σοκολάτας
,009

 Ο κήπος του 
παιδιού

,000

 Τα παιδία παίζει ,000
 Λάρισα
 Ο κήπος του 

παιδιού
,014

 Τα παιδία παίζει ,000
 Μπουρµουλήθρες ,000
 Ξάνθη
 Ο χορός της 

σοκολάτας
,003

 Ο κήπος του 
παιδιού

,000

 Τα παιδία παίζει ,000
 Μπουρµουλήθρες ,000

Επιλογή οµοιοκαταληξίας Άγιος νικόλαος Μυτιλήνη
 Ο χορός της 

σοκολάτας
,000

 Ο κήπος του 
παιδιού

,000

 Τα παιδία παίζει ,000
 Μπουρµουλήθρες ,000
 Μυτιλήνη
 Ο χορός της 

σοκολάτας
,000

 Ο κήπος του 
παιδιού

,000

 Τα παιδία παίζει ,000
 Μπουρµουλήθρες ,000
 Φιλοθέη
 Ο χορός της 

σοκολάτας
,015



 Ο κήπος του 
παιδιού

,000

 Τα παιδία παίζει ,000
 Μπουρµουλήθρες ,000
 Λάρισα
 Ο χορός της 

σοκολάτας
,001

 Ο κήπος του 
παιδιού

,000

 Τα παιδία παίζει ,000
 Μπουρµουλήθρες ,000
 Ξάνθη
 Ο χορός της 

σοκολάτας
,000

 Ο κήπος του 
παιδιού

,000

 Τα παιδία παίζει ,000
 Μπουρµουλήθρες ,000

Ανάγνωση Α δηµοτικού 
 Λάρισα
 Μπουρµουλήθρες ,039
 Τα παιδία παίζει
 Λάρισα ,006
 Ξάνθη ,046

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 6 Μέσοι όροι προαναγνωστικών και αναγνωστικών δεξιοτήτων ανά περιοχή 
περιοχή  

Άγιος 
νικόλαος

Μυτιλ
ήνη

Φιλοθέη Λάρισα Ξάνθη Ο χορός 
της 

σοκολάτ
ας

Ο 
κήπος 
του 

παιδιού

Τα 
παιδία 
παίζει 

Μπουρµουλήθ
ρες

σύνολο

MeanMean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean
Μέτρηση 

φωνηµάτων
2,84 3,41 2,74 2,42 2,86 3,27 3,00 3,33 3,92 2,97

Εξάλειψη 
αρχικού 

φωνήµατος

2,32 2,56 2,00 1,82 2,14 2,45 2,22 2,73 3,15 2,28

Εύρεση 
οµοιοκαταληξί

ας

7,61 7,50 7,44 7,05 7,67 6,09 5,67 5,33 5,54 7,02

Επιλογή 
οµοιοκαταληξί

ας

7,76 7,68 7,32 7,50 7,86 6,36 5,78 5,80 5,92 7,23

Σύνθεση 
φωνηµάτων

,84 1,24 ,56 ,79 1,05 ,91 ,67 1,53 1,46 ,95

Λεκτική 
µνήµη

6,42 6,50 6,44 5,95 6,62 7,91 7,22 7,67 6,54 6,58

Επαναδιατύπ
ωση 

φράσεων

2,55 2,85 2,44 2,03 2,10 3,00 2,67 3,13 3,31 2,56

Σειρά λέξεων 2,79 3,03 1,85 1,74 2,24 3,91 3,44 4,53 4,38 2,74
Παράλειψη 

λέξεων
2,37 3,35 1,94 1,87 2,19 4,36 3,22 4,87 4,31 2,78

Κατανόηση 
κειµένων Α 
δηµοτικού

4,16 4,56 3,62 3,58 3,76 5,09 4,78 5,53 5,08 4,22

Κατανόηση 
κειµένων Β 
δηµοτικού

4,66 5,47 4,50 3,71 4,57 5,64 5,00 5,87 5,38 4,78

Γνώσεις 
εντύπου 
λόγου

6,82 7,15 6,46 5,62 6,06 7,73 7,22 7,60 7,23 6,67

∆ιάκριση 
γραµµάτων

1,66 2,29 1,74 1,87 1,86 2,18 1,89 2,93 3,31 2,06

Ανάγνωση Α 
δηµοτικού

13,9214,65 12,79 13,08 14,24 14,02 13,67 14,87 14,27 13,82

Ανάγνωση Β 
δηµοτικού

17,9519,06 16,18 14,63 15,10 20,18 17,67 21,53 20,85 17,50

Εύρεση 
φωνήµατος 

σε λέξη

4,76 3,32 4,62 3,44 5,38 4,40 4,00 3,47 3,38 4,11

Αρχικό 
φώνηµα ίδιο

7,05 7,09 6,76 6,79 6,81 6,64 6,56 6,46 7,23 6,87

Εξάλειψη 
τελικού 

φωνήµατος

1,00 1,53 ,79 1,13 1,29 1,09 ,89 1,67 1,85 1,20

Τελικό 
φώνηµα ίδιο

1,82 2,38 1,71 1,58 2,00 1,91 1,78 2,53 2,54 1,96

Κατανόηση 
εικόνων

8,80 8,93 9,21 8,68 9,37 10,66 10,00 11,50 11,13 9,40

Σύνολο 
φωνολογικής 
ικανότητας

4,04,078 3,7720 3,6135 4,1164 3,6813 3,3951 3,6510 3,8889 3,8453



Σύνολο 
συντακτικής 
ικανότητας

3,96884,307 3,7427 3,5773 3,9732 5,4844 4,8333 6,0083 5,7813 4,2863

Σύνολο 
αναγνωστικής 
ικανότητας.

10,171110,93 9,2721 8,75 9,4167 11,233 10,277 11,9500 11,3942 10,0807

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Γράφηµα 1 Μέσοι όροι ανά σχολείο και φύλο για σύνολο φωνολογικής, 
αναγνωστικής και συντακτικής ικανότητας. 
1=Άγιος Νικόλαος, 2 = Μυτιλήνη, 3=Φιλοθέη  4= Λάρισα, 5= Ξάνθη, 6= χορός 

της σοκολάτας, 7=κήπος του παιδιού ,8= τα παιδία παίζει, 9= 

µπουρµπουλήθρες. 
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Πίνακας 7 Συνάφειες φωνολογικών µεταβλητών. ∆είκτης Pearson 

 Σύνθεσ
η 
φωνηµ
άτων 

Εξάλειψ
η 
αρχικού 
φωνήµα
τος 

Εξάλειψη 
τελικού 
φωνήµατ
ος 

Τελικό 
φώνηµα 
ίδιο 

Μέτρησ
η 
φωνηµά
των 

∆ιάκριση 
γραµµάτω
ν 

Σύνθεση 

φωνηµάτων 

1.00 0,801 0,934 0,836  0,817 

Εξάλειψη 

αρχικού 

φωνήµατος 

0,801 1.00 0,827   0,849 

Εξάλειψη 

τελικού 

φωνήµατος 

0,934 0,827 1.00 0,889 0,605  

Τελικό 

φώνηµα ίδιο 

0,836 0,857 0,889 1.00 0,619 0,898 

Μέτρηση 

φωνηµάτων 

    1.00  

∆ιάκριση 

γραµµάτ. 

     1.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Πίνακας 8 Μέσοι όροι στο σύνολο της φωνολογικής,συντακτικής και 
αναγνωστικής ικανότητας,ανάλογα µε την ικανότητα διάκρισης 
γραµµάτων 

∆ιάκριση 
γραµµάτων

Σύνολο 
φωνολογικής 
ικανότητας

Σύνολο 
συντακτικής 
ικανότητας

Σύνολο 
αναγνωστικής 

ικανότητας
Μικρή

ικανότητα

Mean 3,4844 3,5384 8,6759

Std. Deviation ,4599 1,2734 2,0631

Μεγάλη 

ικανότητα

Mean 4,6315 5,9161 13,1418

Std. Deviation ,7391 1,9677 2,9498

Total Mean 3,8453 4,2863 10,0807

Std. Deviation ,7744 1,8812 3,1528

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 9 t-test για ανεξάρτητα δείγµατα 

 Levene t-test  

 F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference

Σύνολο  

Φωνολογικής 

ικανότητας 

Equal 

variances 

assumed 

16,395 ,000 -13,824 211 ,000 -1,1471

Equal 

variances 

not 

assumed 

-11,707 90,24

3

,000 -1,1471

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Πίνακας 10 t-test για ανεξάρτητα δείγµατα 
 

 Levene t-test 

 F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed)

Mean

Difference

Σύνολο 

συντακτικής 

ικανότητας

Equal variances 

assumed 

43,494 ,000 -10,567 211 ,000 -2,3777

Equal variances 

not assumed 

-9,059 92,25

6

,000 -2,3777

 



 
4.2.  OMA∆Α ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Β 
  

Η οµάδα αυτή των δεδοµένων αναλύεται, για να διαπιστωθεί κατά πόσο 

υπήρξαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές, αναφορικά µε την ανάγνωση 

πρώτης και δευτέρας δηµοτικού ανάµεσα στους µαθητές, που έλαβαν κατά το 

τέλος του νηπιαγωγείου φωνολογική ή συντακτική εκπαίδευση και την οµάδα 

ελέγχου, η οποία δεν έλαβε καµµία εκπαίδευση. Παράλληλα µελετήθηκε και η 

ικανότητα τους στην αριθµητική , ούτως ώστε να φανεί ότι η προαναφερθείσα 

εκπαίδευση επέδρασε αποκλειστικά στην αναγνωστική ικανότητα και όχι σε 

άλλη γνωστική διαδικασία. Επιπροσθέτως, εξετάσθηκαν και διάφοροι 

παράγοντες σχολικής προσαρµογής µε την κλίµακα TCRS-I στο τέλος του 

νηπιαγωγείου και στο τέλος της πρώτης δηµοτικού,  για να καταφανεί ότι το 

δείγµα παιδιών που χρησιµοποιήθηκε δεν αντιµετώπισε κανένα πρόβληµα 

προσαρµογής εξαιτίας της εκπαίδευσης, ότι δηλαδή η φωνολογική και 

συντακτική εκπαίδευση δεν επέδρασε σε κανένα ψυχολογικό παράγοντα και 

αντίστροφα ότι κανένας ψυχολογικός παράγοντας δεν εµπόδισε την οµαλή 

ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων. Τέλος, εξετάσθηκε η επίδραση του 

µορφωτικού επιπέδου των γονέων στην αναγνωστική ικανότητα των παιδιών. 

Οι εξαρτηµένες µεταβλητές είναι η αναγνωστική ικανότητα Α και Β δηµοτικού ( 

reading 1 και reading2), η µαθηµατική τους ικανότητα Α και Β δηµοτικού 

(maths1 και maths2), και ο καθένας από τους παράγοντες προσαρµογής του 

TCRS-I , δηλαδή η διαταρακτικότητα στο νηπιαγωγείο και στην Α δηµοτικού 

(act1 ,act2), η µάθηση στο νηπιαγωγείο και στην Α δηµοτικού (learn1, learn2), 

η απογοήτευση από το σχολείο στο νηπιαγωγείο και την Α δηµοτικού ( frust1, 

frust2), η διεκδικητικότητα στο νηπιαγωγείο και την Α δηµοτικού ( 

assert1,assert2) , ο προσανατολισµός στο έργο στο νηπιαγωγείο και στην Α 

δηµοτικού και οι σχέσεις µε συνοµιλήκους στο νηπιαγωγείο και στην Α 

δηµοτικού ( peer1,peer2). Οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι το µορφωτικό 

επίπεδο των γονέων ( educleve), το φύλο (sex), το είδος εκπαίδευσης- 

φωνολογική, συντακτική, οµάδα ελέγχου- ( training).  

 Τα περιγραφικά στοιχεία όλων των µεταβλητών , δείχνoυν :  

1. Η οµάδα παιδιών που έλαβε φωνολογική εκπαίδευση υπερτερεί στην 

ανάγνωση της Α δηµοτικού µε µέσο όρο στο τεστ ανάγνωσης 15,27 



έναντι 14,5 της συντακτικής και 12 της οµάδας ελέγχου. Στην Β 

δηµοτικού όµως τα παιδιά που έλαβαν συντακτική εκπαίδευση 

προηγούνται στην αναγνωστική ικανότητα µε µέσο όρο 18,83 έναντι 

16,25 της φωνολογικής και 12,53 της οµάδας ελέγχου. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Α 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Β 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Mean 15,27 16,63

N 30 30
Std. Deviation 3,77 3,11

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Mean 14,50 18,83

N 30 30
Std. Deviation 2,78 4,24

ΟΜΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ Mean 12,00 12,53
N 30 30

Std. Deviation 2,79 2,47
ΣΥΝΟΛΟ Mean 13,92 16,00

N 90 90
Std. Deviation 3,41 4,23

 

 

 

2. Και στην αναγνωστική ικανότητα της Α δηµοτικού και σε αυτήν της Β 

∆ηµοτικού τα αγόρια έχουν µεγαλύτερους µέσους όρους από τα 

κορίτσια.: Α ∆ηµοτικού 14,09 τα αγόρια έναντι 13,76 των κοριτσιών και 

Β ∆ηµοτικού 16,25 τα αγόρια , έναντι 15,76 των κοριτσιών. 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 
ΦΥΛΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Α

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Β 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΓΟΡΙΑ Mean 14,09 16,25

 N 44 44
 Std. 

Deviation
3,20 4,20

ΚΟΡΙΤΣΙΑ Mean 13,76 15,76
 N 46 46
 Std. 

Deviation
3,63 4,30

ΣΥΝΟΛΟ Mean 13,92 16,00
 N 90 90
 Std. 

Deviation
3,41 4,23

 



 

3. Οι µέσοι όροι ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο των γονέων είναι για 

την Α ∆ηµοτικού : ∆ηµοτικής εκπαιδευσης 14,83, µέσης 12,75 και 

πανεπιστηµιακής 13,92.  Για την Β δηµοτικού αντίστοιχα 17,7-14,06 και 

17. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 13 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΓΟΝΕΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΗ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Β ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Mean 14,83 17,70

N 23 23

Std. Deviation 3,52 4,92

ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Mean 12,75 14,06

N 36 36

Std. Deviation 3,25 3,41

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Mean 14,61 17,00

N 31 31

Std. Deviation 3,22 3,74

 

Τα στατιστικά τεστ που χρησιµοποιήθηκαν για να διερευνηθούν περαιτέρω τα 

συµπεράσµατα από τα περιγραφικά στατιστικά είναι: 

  

 H τριπαραγοντική ανάλυση διασποράς ( 3-way anova), µεικτό µοντέλο, 

δηλαδή ο ένας παράγοντας είναι εξαρτηµένου δείγµατος ( within groups) και 

φέρει το γενικό όνοµα �τάξη� (class), δηλώνοντας τις µετρήσεις στα ίδια 

υποκείµενα στην α και β δηµοτικού για τις αναγνωστικές και µαθηµατικές 

ικανότητες και τις µετρήσεις στα ίδια υποκείµενα στο νηπιαγωγείο και την Α 

δηµοτικού για τις µεταβλητές του TCRS-I, και οι υπόλοιποι δύο είναι 

ανεξαρτήτου δείγµατος ( between groups ) ,δηλαδή το φύλο του παιδιού και 

το είδος εκπαίδευσης. Αυτού του είδους η ανάλυση εξετάζει κατά πόσο η 

παρατηρούµενη διασπορά των τιµών οφείλεται στα 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (BETWEEN GROUPS) 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΦΥΛΟ     (BETWEEN GROUPS)            

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΤΑΞΗ (WITHIN GROUPS) 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ : ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ TCRS-1 

 



ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (MAIN EFFECTS): 

Η επίδραση κάθε ανεξάρτητης µεταβλητής χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν οι 

υπόλοιπες ανεξάρτητες 

• Η επίδραση της τάξης στην εξαρτηµένη µεταβλητή 

• Η επίδραση της εκπαίδευσης στην εξαρτηµένη µεταβλητή 

• Η επίδραση του φύλου στην εξαρτηµένη µεταβλητή 

 

ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ( INTERACTIONS): 

 

• Η αλληλεπίδραση της εκπαίδευσης µε την τάξη που παρακολουθεί το 

παιδί 

• Η αλληλεπίδραση της εκπαίδευσης µε το φύλο του κάθε παιδιού 

• Η αλληλεπίδραση της τάξης του παιδιού µε το φύλο του 

• Η αλληλεπίδραση της τάξης του παιδιού µε το φύλο του και την 

εκπαίδευση που έλαβε. 

 

 

 

Στον πίνακα 14 φαίνονται τα κύρια αποτελέσµατα και οι αλληλεπιδράσεις 

των µεταβλητών στην τριπαραγοντική ανάλυση διασποράς. Αναλυτικότερη 

περιγραφή, µαζί µε παρουσίαση των γενικών µέσων όρων γίνεται στο 

Παράρτηµα Β. Οι τρεις πρώτες στήλες του πίνακα δείχνουν τις στατιστικές 

σηµαντικότητες των κυρίως αποτελεσµάτων, δηλαδή την επίδραση κάθε 

ανεξάρτητης µεταβλητής πάνω σε κάθε µία εξαρτηµένη, χωρίς να 

λαµβάνεται υπ�όψιν η ύπαρξη των άλλων, και στις υπόλοιπες τρεις στήλες 

φαίνεται η στατιστική σηµαντικότητα των αλληλεπιδράσεών τους. Κάθε 

φορά που προέκυπτε µία στατιστικώς σηµαντική αλληλεπίδραση της 

µεταβλητής �είδος εκπαίδευσης� χρησιµοποιείτο το Tukey post hoc test, για 

να διαπιστωθεί ποια από τις τρεις οµάδες διέφερε από τις άλλες ,άρα ήταν 

στατιστικώς υπεύθυνη για τη διασπορά των τιµών. Η ύπαρξη δύο 

αστερίσκων δηλώνει σηµαντικότητα σε επίπεδο 0,01 , η ύπαρξη ενός 

σηµαντικότητα σε επίπεδο 0,05 και κανενός δηλώνει ανυπαρξία 



στατιστικώς σηµαντικής διαφοράς και άρα επαλήθευση της µηδενικής 

υπόθεσης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 ΤΡΙΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙ∆

ΕΥΣΗ 
ΦΥΛΟ ΤΑΞΗ*Ε

ΚΠΑΙ∆Ε
ΥΣΗ 

ΦΥΛΟ
*ΤΑΞ
Η 

ΦΥΛΟ*Ε
ΚΠΑΙ∆ΕΥ
ΣΗ 

ΦΥΛΟ*ΕΚΠΑΙ∆
ΕΥΣΗ*ΤΑΞΗ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ Α ΚΑΙ Β 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

0.000** 0,000** 0,659 0,000** 0,837 0,535 0,300 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΚΑΙ Β 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

0,726 0,876 0,614 0,417 0,873 0,329 0,889 

∆ΙΑΤΑΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ- Α 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

0.685 0,075 0,786 0,932 0,066 0,639 0,989 

ΝΤΡΟΠΑΛΟΤΗΤΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-Α 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

0,788 0,248 0,864 0,065 0,967 0,082 0,408 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ- Α 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

0,214 0,224 0,08 0,000** 0,769 0,369 0,028 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ- Α 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

0,762 0,209 0,001*

* 

0,112 0,213 0,448 0,066 

∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-Α 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

0,113 0,853 0,209 0,793 0,394 0,196 0,348 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-Α 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

0,257 0,821 0,319 0,277 0,776 0,769 0,922 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ 

ΣΥΝΟΜΙΛΗΚΟΥΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ � Α 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

0,000** 0,888 0,811 0,103 0,118 0,626 0,811 

 

 

Από την ανάλυση µπορούµε να εξαγάγουµε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

Η µεταβλητή �τάξη� προκαλεί στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην 

ανάγνωση και αυτό οφείλεται στη συστηµατικά µεγαλύτερη βαθµολογία των 

παιδιών κατά τη ∆ευτέρα τάξη του ∆ηµοτικού (εξέταση των γενικών µέσων 

όρων- παράρτηµα Β). Το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις µε συνοµήλικους, όπου 

παρουσιάζεται µία  βελτίωση κατά την πρώτη δηµοτικού σε σχέση µε το 

νηπιαγωγείο. Η επίδραση της µεταβλητής �τάξη� δεν είναι σηµαντική για τις 

υπόλοιπες παραµέτρους 



 Η µεταβλητή �είδος εκπαίδευσης� προκαλεί στατιστικώς σηµαντικές διαφορές 

στην ανάγνωση µε µεγαλύτερες βαθµολογίες της συντακτικής εκπαίδευσης 

έναντι της φωνολογικής και της οµάδας ελέγχου .Τα post hoc tests δείχνουν 

ότι υπεύθυνες για αυτές τις διασπορές είναι οι διαφορές των µέσων όρων της 

φωνολογικής και συντακτικής οµάδας µε την οµάδα ελέγχου, η οποία έχει 

συστηµατικά χαµηλότερες επιδόσεις από τις άλλες στην Α ∆ηµοτικού . Στην 

∆ευτέρα δηµοτικού οι οµάδες που διαφέρουν στατιστικώς σηµαντικά είναι η 

συντακτική µε τη φωνολογική µε σαφή βαθµολογική υπεροχή της πρώτης, και 

των δύο αυτών µε την οµάδα ελέγχου, της οποίας τα σκορ είναι συστηµατικώς 

χαµηλότερα. Το είδος εκπαίδευσης δεν επιδρά σε καµµία άλλη παράµετρο και 

κυρίως δεν επιδρά στα µαθηµατικά, που είναι επίσης µία γνωστική µεταβλητή. 

Η επίδραση του φύλου δεν είναι στατιστικώς σηµαντική σε καµµία περίπτωση, 

εκτός από την σχολική απογοήτευση, όπου τα κορίτσια αξιολογούνται από 

τους δασκάλους τους ως περισσότερο απογοητευµένα από ότι τα αγόρια. Οι 

αλληλεπιδράσεις του φύλου µε το είδος εκπαίδευσης και την τάξη δεν είναι 

στατιστικώς σηµαντικές. 

Η αλληλεπίδραση του είδους εκπαίδευσης µε την τάξη είναι στατιστικώς 

σηµαντική στην µεταβλητή ανάγνωση και οι µέσοι όροι µε τα post hoc tests 

αποκαλύπτουν ότι αυτό οφείλεται στις υψηλότερες βαθµολογίες της 

φωνολογικής οµάδας στην Α δηµοτικού και της συντακτικής στη Β δηµοτικού. 

Ξανά τα post hoc tests  δείχνουν ότι η οµάδα ελέγχου διαφέρει από τις άλλες 

δύο στην Α δηµοτικού και από την συντακτική στη Β δηµοτικού. Αυτό το 

γεγονός επηρεάζει και την τριπαραγοντική αλληλεπίδραση -είδος 

εκπαίδευσης* φύλο* τάξη-, η οποία είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 

.Στατιστικώς σηµαντική διαφορά υπάρχει και στη µεταβλητή �ικανότητα 

µάθησης� από το νηπιαγωγείο στην Α δηµοτικού .Η σηµαντικότητα αυτή 

οφείλεται στην αλληλεπίδραση της εκπαίδευσης µε την τάξη .Η επισκόπηση 

των γενικών µέσων όρων της αλληλεπίδρασης δείχνει ότι υπάρχει βελτίωση 

των φωνολογικών και συντακτικών οµάδων στην Α δηµοτικού, αλλά 

παρατηρείται επιδείνωση της οµάδος ελέγχου. 

 

 Το γεγονός ότι η αλληλεπίδραση αυτή δεν είναι στατιστικώς σηµαντική σε 

καµµία άλλη µεταβλητή προσαρµογής πιστοποιεί το γεγονός ότι το δείγµα 

που πήραµε ήταν οµοιόµορφο, αναφορικά µε τη σχολική προσαρµοστικότητα 



κατά το νηπιαγωγείο και την Α δηµοτικού, άρα καµµία ψυχολογική µεταβλητή 

δεν επέδρασε στη διαδικασία πρόσκτησης της ανάγνωσης και η εκπαίδευση 

που έλαβαν τα παιδιά δεν επέδρασε παρά µόνο σε αυτήν.  

 

Επιπλέον, δεν παρατηρούνται στατιστικώς σηµαντικές διαφορές σε καµµία 

από τις µεταβλητές που αφορούν τη σχολική προσαρµογή, εκτός από τις 

σχέσεις µε τους συνοµηλίκους, η οποία παρουσίασε βελτίωση στην Α 

δηµοτικού, εποµένως καταλήγουµε ξανά στο συµπέρασµα ότι η καλοκαιρινή 

εκπαίδευση δεν δηµιούργησε προβλήµατα στα παιδιά. 
 
 
Η µονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς για εξαρτηµένα δείγµατα ( 1-way 

anova), µε εξαρτηµένες µεταβλητές την ανάγνωση Α και Β δηµοτικού και 

ανεξάρτητη το µορφωτικό επίπεδο των γονέων, το οποίο έχει τρία επίπεδα � 

δηµοτικής εκπαίδευσης, µέσης εκπαίδευσης και πανεπιστηµιακής 

εκπαίδευσης�. 

 

Η µονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς , παρουσίασε στατιστική 

σηµαντικότητα σε επίπεδο 0,05 για την Α δηµοτικού (0,026) και σε επίπεδο 

0,01 για την Β δηµοτικού. Τα post hoc tests  κατέδειξαν ότι στην Α δηµοτικού 

καµµία οµάδα δεν διαφέρει µεταξύ τους, ενώ στη Β δηµοτικού η οµάδα της 

µέσης εκπαίδευσης είχε υψηλότερες βαθµολογίες από τις άλλες δύο και τα 

παιδιά από γονείς µε πανεπιστηµιακή εκπαίδευση υψηλότερη από αυτά µε 

γονείς µε δηµοτική εκπαίδευση. 

 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ 15   ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 
ΓΟΝΕΩΝ 

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Α
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Between Groups 83,046 2 41,523 3,789 ,026

Within Groups 953,409 87 10,959
Total 1036,456 89

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Β
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Between Groups 233,242 2 116,621 7,456 ,001

Within Groups 1360,758 87 15,641
Total 1594,000 89

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 16  POST HOC TESTS  ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 
ΓΟΝΕΩΝ 
 
Multiple Comparisons 
Tukey HSD  

Mean Difference (I-J) Sig.
Dependent Variable ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΓΟΝΕΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΓΟΝΕΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Α
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ µέση 2,08 ,054

τριτοβάθµια ,21 ,970
ΜΕΣΗ δηµοτική -2,08 ,054

τριτοβάθµια -1,86 ,062
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ δηµοτική -,21 ,970

µέση 1,86 ,062
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Β
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ µέση 3,64 ,002

τριτοβάθµια ,70 ,799
ΜΕΣΗ δηµοτική -3,64 ,002

τριτοβάθµια -2,94 ,009
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ δηµοτική -,70 ,799

µέση 2,94 ,009
*  The mean difference is significant at the .05 level. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
4.3.  ΟMA∆Α ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Γ  
 
Η οµάδα δεδοµένων αυτή αποτελείται από επιδόσεις µαθητών Α δηµοτικού, 

λίγο πριν αποκτήσουν την αναγνωστική ικανότητα, από αλλοδαπούς 

ενηλίκους µαθητές, που επίσης βρισκόταν στα πρώτα βήµατα για τη µάθηση 

ανάγνωσης στα ελληνικά, από Έλληνες αναλφάβητους στο ίδιο στάδιο και 

από µαθητές της Β δηµοτικού, που είχαν διδαχθεί ανάγνωση, αλλά σύµφωνα 

µε τους δασκάλους τους αντιµετώπιζαν αναγνωστικές δυσκολίες. Όλοι αυτοί 

µετρήθηκαν σε διάφορες προαναγνωστικές δεξιότητες, όπως µέτρηση 

φωνηµάτων ( metrisif), εξάλειψη αρχικού φωνήµατος (eaf), εύρεση (omoiokat) 

και επιλογή (epilomoi) οµοιοκαταληξίας, σύνθεση φωνηµάτων 

(synthesi),λεκτική µνήµη (mnimi), επαναδιατύπωση προτάσεων (epanfr), 

αναστροφή σειράς λέξεων (seiralek), παράλειψη λέξεων (paraleip),γνώσεις 

εντύπου λόγου (gnosel), διάκριση γραµµάτων (dgrammat), εύρεση 

φωνήµατος σε λέξη (efl), εύρεση ίδιου αρχικού φωνήµατος ( afidio) , εξάλειψη 

τελικού φωνήµατος (etf) και εύρεση ίδιου τελικού φωνήµατος (tfi).  
ΠΙΝΑΚΑΣ 17 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

Οµάδα µαθητών Μέτρηση
φωνηµάτων

Εξάλειψη 
αρχικού 

φωνήµατος

Εύρεση 
οµοιοκαταληξίας

Επιλογή 
οµοιοκαταληξίας

Μαθητές Α 
δηµοτικού 

3.83 2.23 7.63 7.80

αλλοδαποί 7.19 2.58 7.92 8.58
αναλφάβητοι 7.21 6.47 10.00 10.00
∆υσκολίες 
ανάγνωσης 

2.19 1.25 4.06 5.94

σύνολο 5.21 3.04 7.58 8.15
 
φύλο Μέτρηση 

φωνηµάτων 
Εξάλειψη αρχικού 

φωνήµατος
Εύρεση 

οµοιοκαταληξίας
Επιλογή 

οµοιοκαταληξίας
αγόρια 5.14 2.91 7.45 8.07
κορίτσια 5.28 3.17 7.70 8.23
σύνολο 5.21 3.04 7.58 8.15

 
Οµάδα 

µαθητών 
Σύνθεση 

φωνηµάτων
Λεκτική 
µνήµη

Επαναδιατύ
πωση 

φράσεων

Σειρά 
λέξεων

Παράλειψη 
λέξεων 

Γνώσεις 
εντύπου 
λόγου

Μαθητές Α 
δηµοτικού 

.70 6.30 1.90 2.47 1.93 6.17

αλλοδαποί 7.62 4.23 1.00 1.15 .77 10.00
αναλφάβητοι 7.47 7.37 4.42 8.47 5.16 8.96
∆υσκολίες 
ανάγνωσης 

.94 4.38 .63 1.25 .81 5.81

σύνολο 4.13 5.59 1.95 3.13 2.08 7.78



 
φύλο Σύνθεση 

φωνηµάτων 
Λεκτική
µνήµη

Επαναδιατύ
πωση

φράσεων

Σειρά λέξεων Παράλειψη 
λέξεων

Γνώσεις 
εντύπου 
λόγου

 αγόρια 3.77 5.80 2.02 2.93 2.23 7.61
κορίτσι

α
4.47 5.40 1.87 3.32 1.94 7.95

σύνολο 4.13 5.59 1.95 3.13 2.08 7.78
 

Οµάδα 
µαθητών

∆ιάκριση 
γραµµάτων

Εύρεση 
φωνήµατος

σε λέξη

Αρχικό 
φώνηµα ίδιο

Εξάλειψη 
τελικού 

φωνήµατος

Τελικό 
φώνηµα ίδιο

Μαθητές Α 
δηµοτικού

1.63 4.83 6.03 1.37 2.23

αλλοδαποί 3.27 4.65 6.31 1.38 2.54
αναλφάβητοι 3.26 8.37 9.74 3.37 7.16
∆υσκολίες 
ανάγνωσης

1.50 3.25 2.19 .44 .87

σύνολο 2.42 5.24 6.21 1.63 3.11
 
φύλο ∆ιάκριση 

γραµµάτων 
Εύρεση

φωνήµατος σε
λέξη

Αρχικό 
φώνηµα ίδιο

Εξάλειψη 
τελικού 

φωνήµατος 

Τελικό φώνηµα 
ίδιο

αγόρια 2.39 5.38 6.02 1.57 2.95
κορίτσια 2.45 5.11 6.38 1.68 3.26
σύνολο 2.42 5.24 6.21 1.63 3.11

 

Η µελέτη του πίνακα αυτού καταλήγει στις ακόλουθες διαπιστώσεις: 

• Η µέτρηση φωνηµάτων είναι πιο εύκολη για τους αναλφάβητους 

(µ.ο.7,21) και τους αλλοδαπούς (7,19) και δυσκολότερη για τους 

µαθητές µε προβλήµατα ανάγνωσης (2,19), οι οποίοι βαθµολογήθηκαν 

χαµηλότερα ακόµα και από τους µαθητές Α δηµοτικού (3,83). 

 

• Η ίδια ακολουθία ισχύει και για την εξάλειψη του αρχικού φωνήµατος, 

αλλά αυτή τη φορά η διαφορά στις βαθµολογίες µεταξύ αναλφάβητων 

και αλλοδαπών είναι πολύ µεγαλύτερη (6,47 οι πρώτοι και 2,58 οι 

δεύτεροι).Τα παιδιά µε αναγνωστικές δυσκολίες έχουν το χαµηλότερο 

σκορ (1,25), ακόµα και συγκρινόµενα µε τα παιδιά της Α δηµοτικού. 

 

• Στην εύρεση και επιλογή οµοιοκαταληξίας οι Έλληνες αναλφάβητοι 

είχαν άριστη βαθµολογία 10, είχαµε δηλαδή το φαινόµενο της οροφής 

στις βαθµολογίες (ceiling effect), οι αλλοδαποί επίσης βρήκαν τις 

ασκήσεις αυτές εύκολες µε µέσους όρους 7,92 και 8,58 αντίστοιχα, οι 

µαθητές µε αναγνωστικές δυσκολίες πήραν τα χαµηλότερα σκορ (4,06 



και 5,94), ενώ οι µαθητές της Α δηµοτικού είχαν υψηλά σκορ ( 7,63 και 

7,80 αντίστοιχα). 

 

 

• Ενώ η σύνθεση φωνηµάτων δεν ήταν δύσκολη για τους 

αναλφάβητους( 7,47) και τους αλλοδαπούς (7,62), ήταν σχεδόν 

ακατόρθωτη για τους µαθητές µε αναγνωστικές δυσκολίες (0,70) και 

τους µαθητές της Α δηµοτικού ( 0,94). 

 

• Στη  λεκτική µνήµη τις καλύτερες επιδόσεις είχαν οι αναλφάβητοι 

(7,37), οι µαθητές της Α δηµοτικού (6,30), οι αλλοδαποί (4,23) και οι 

µαθητές µε αναγνωστικές δυσκολίες. 

 

• Η επαναδιατύπωση φράσεων ήταν µια δύσκολη άσκηση, αφού το 

υψηλότερο σκορ των αναλφάβητων ήταν µόλις 4,42, των µαθητών Α 

δηµοτικού 1,90, των αλλοδαπών 1,00 και των µαθητών µαθητές µε 

αναγνωστικές δυσκολίες 0.63. 

 

• Η ίδια µορφή επικρατεί και στην αναστροφή της σειράς λέξεων µε τους 

αναλφάβητους να έχουν τον µεγαλύτερο µέσο όρο (8.47), οι µαθητές Α 

δηµοτικού να έπονται µε 2,47, οι αλλοδαποί µε 1,15 και οι µαθητές µε 

αναγνωστικές δυσκολίες µε 1,15 

 

• Στην παράλειψη λέξεων οι αναλφάβητοι µε 5,16 και οι µαθητές Α 

δηµοτικού µε 1,92 προηγούνται και έπονται οι µαθητές µε 

αναγνωστικές δυσκολίες µε 0,81 και οι αλλοδαποί µε 0,77. 

 

• Στις γνώσεις εντύπου λόγου παρουσιάστηκε το φαινόµενο της οροφής 

για τους αλλοδαπούς ( 10,00), 8,96 για τους αναλφάβητους,6,17 για 

τους µαθητές Α δηµοτικού, και 5,81 για τους µαθητές  µε αναγνωστικές 

δυσκολίες  
 



• Όσον αφορά τη διάκριση γραµµάτων ο µέσος όρος των αλλοδαπών 

µαθητων ήταν 3,27, των αναλφάβητων 3,26 ,των µαθητών Α δηµοτικού 

1,63 και των παιδιών µε αναγνωστικές δυσκολίες 1,5. 
 

• Στην εύρεση φωνήµατος σε λέξη τη µεγαλύτερη βαθµολογία είχαν οι 

αναλφάβητοι µε 8,37, τα παιδιά Α δηµοτικού µε 4,83, οι αλλοδαποί µε 

4,65 και οι µαθητές µε αναγνωστικές δυσκολίες 
 

• Ενώ η άσκηση για την εύρεση ίδιου αρχικού φωνήµατος ήταν εύκολη 

για όλες τις οµάδες µαθητών, ( αναλφάβητοι 9,74  , αλλοδαποί 6,31, 

παιδιά Α δηµοτικού 6,03) δεν ίσχυε το ίδιο και για τους µαθητές µε 

αναγνωστικές δυσκολίες  
 

• Η εξάλειψη του τελικού ήχου ήταν ανεφικτη για τους µαθητές µε 

αναγνωστικές δυσκολίες ( 0,44), και δύσκολη για τις υπόλοιπες 

οµάδες( 1,37 οι µαθητές Α δηµοτικού, 1,38 οι αλλοδαποί, 3,37 οι 

αναλφάβητοι) 
 

• Τέλος, η εύρεση τελικού φωνήµατος είχε τις εξής βαθµολογίες: µαθητές 

Α δηµοτικού 2,23, αλλοδαποί 2,54, αναλφάβητοι 7,16 και µαθητές µε 

αναγνωστικές δυσκολίες 0,87. 
 

 

 

Για να διαπιστώσουµε κατά πόσο οι παρατηρηµένες διαφορές ήταν 

στατιστικώς σηµαντικές, κάναµε µία διπαραγοντική ανάλυση διασποράς 

για ανεξάρτητα δείγµατα µε εξαρτηµένη µεταβλητή κάθε µία από τις 

παραπάνω προαναγνωστικές δεξιότητες και ανεξάρτητες µεταβλητές την 

οµάδα µαθητών και το φύλο.Τα αποτελέσµατα ( τιµή F και στατιστική 

σηµαντικότητα) φαίνονται στον παρακάτω πίνακα  Παρατηρούµε ότι σε 

όλες τις µεταβλητές η στατιστική σηµαντικότητα είναι 0,000, η οποία είναι 

σηµαντική και σε επίπεδο 0,05 και σε επίπεδο 0,01, γεγονός που 

επιβεβαιώνει τις συστηµατικά διαφορετικές επιδόσεις των µαθητικών 



οµάδων. Αντίθετα, τα κύρια αποτελέσµατα της µεταβλητής φύλο, καθώς 

και οι αλληλεπιδράσεις της µε  την οµάδα µαθητών δεν έδωσε στατιστικώς 

σηµαντικά αποτελέσµατα, γεγονός που ερµηνεύεται ως απουσία 

διαφυλικών διαφορών. 

Τα post hoc tests που χρησιµοποιήθηκαν έδειξαν ότι 

• Στη  µέτρηση φωνηµάτων οι οµάδες που δεν διαφέρουν είναι οι 

αλλοδαποί µε τους 

• Στην εξάλειψη του αρχικού φωνήµατος οι αναλφάβητοι και οι 

µαθητές µε δυσκολίες ανάγνωσης διαφέρουν από όλες τις 

υπόλοιπες  

• Στην εύρεση οµοιοκαταληξίας ισχύει το ίδιο ακριβώς µοτίβο µε το 

παραπάνω ενώ στην επιλογή οµοιοκαταληξίας όλες οι οµάδες 

διαφέρουν στατιστικώς σηµαντικά µεταξύ τους  

• Στη σύνθεση φωνηµάτων οι µαθητές µε αναγνωστικές δυσκολίες 

δεν διαφέρουν από τους µαθητές Α δηµοτικού. 

• Στη  λεκτική µνήµη όλες οι οµάδες διαφέρουν µεταξύ τους, εκτός 

από τους αλλοδαπούς και τους µαθητές µε δυσκολίες ανάγνωσης 

• Η επεναδιατύπωση φράσεων ακολουθεί το ίδιο ακριβώς µοτίβο µε 

το προηγούµενο. 

• Στην αναστροφή τηςσειράς λέξεων ξανά το ίδιο  

• Στην παράλειψη λέξεων επαναλαµβάνεται το ίδιο 

• Στις γνώσεις εντύπου λόγου οι µαθητές Α δηµοτικού δεν διαφέρουν 

µεταξύ τους. 

• Όσον αφορά τη διάκριση γραµµάτων οι µαθητές µε αναγνωστικές 

δυσκολίες δεν διαφέρουν από τους µαθητές Α δηµοτικού και οι 

αλλοδαποί από τους αναλφάβητους 

• Στην εύρεση φωνήµατος σε λέξη οι µαθητές µε αναγνωστικές 

δυσκολίες  διαφέρουν από όλες τις οµάδες, αλλά οι µαθητές Α 

δηµοτικού δεν διαφέρουν από τους αλλοδαπούς 

• Στην εύρεση ίδιου αρχικού φωνήµατος οι µαθητές Α δηµοτικού δεν 

διαφέρουν από τους αλλοδαπούς 

• Η εξάλειψη του τελικού ήχου ακολουθεί το ίδιο µοτίβο 



• Στην εύρεση τελικού φωνήµατος οι µαθητές Α δηµοτικού δεν 

διαφέρουν από τους αλλοδαπούς. 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 18 ∆ΙΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΟΜΑ∆Α ΜΑΘΗΤΩΝ*ΦΥΛΟ 

Dependent Variable: µέτρηση φωνηµάτων 
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 384.611 7 54.944 30.726 .000
Intercept 2191.680 1 2191.680 1225.623 .000
GROUP 380.927 3 126.976 71.007 .000

SEX 1.287 1 1.287 .720 .399
GROUP * SEX 1.468 3 .489 .274 .844

Error 148.422 83 1.788
Total 3002.000 91

Corrected Total 533.033 90
a  R Squared = .722 (Adjusted R Squared = .698) 

 

 
Dependent Variable: εξάλειψη αρχικού φωνήµατος  

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 302.370 7 43.196 53.150 .000

Intercept 824.220 1 824.220 1014.166 .000
GROUP 298.496 3 99.499 122.429 .000

SEX 8.925E-03 1 8.925E-03 .011 .917
GROUP * SEX 1.995 3 .665 .818 .488

Error 67.455 83 .813
Total 1213.000 91

Corrected Total 369.824 90
a  R Squared = .818 (Adjusted R Squared = .802) 
 
 
 
Dependent Variable: εύρεση οµοιοκαταληξίας 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 312.734 7 44.676 50.521 .000

Intercept 4619.737 1 4619.737 5224.078 .000
GROUP 309.299 3 103.100 116.587 .000

SEX 3.409E-02 1 3.409E-02 .039 .845
GROUP * SEX .262 3 8.726E-02 .099 .961

Error 73.398 83 .884
Total 5618.000 91

Corrected Total 386.132 90
a  R Squared = .810 (Adjusted R Squared = .794) 

 

 
Dependent Variable: επιλογή οµοιοκαταληξίας 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 153.659 7 21.951 28.385 .000

Intercept 5497.762 1 5497.762 7109.167 .000
GROUP 149.499 3 49.833 64.439 .000

SEX .145 1 .145 .187 .666
GROUP * SEX 1.883 3 .628 .812 .491

Error 64.187 83 .773
Total 6268.000 91

Corrected Total 217.846 90
a  R Squared = .705 (Adjusted R Squared = .681) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependent Variable: σύνθεση φωνηµάτων 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 1045.199 7 149.314 64.811 .000

Intercept 1473.919 1 1473.919 639.766 .000
GROUP 1032.148 3 344.049 149.337 .000

SEX .210 1 .210 .091 .763
GROUP * SEX .495 3 .165 .072 .975

Error 191.219 83 2.304
Total 2790.000 91

Corrected Total 1236.418 90
a  R Squared = .845 (Adjusted R Squared = .832) 
 
 
 
Dependent Variable: λεκτική µνήµη 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 154.640 7 22.091 13.353 .000

Intercept 2614.898 1 2614.898 1580.568 .000
GROUP 144.907 3 48.302 29.196 .000

SEX 1.405 1 1.405 .849 .359
GROUP * SEX 5.311 3 1.770 1.070 .366

Error 137.316 83 1.654
Total 3139.000 91

Corrected Total 291.956 90
a  R Squared = .530 (Adjusted R Squared = .490) 

 

 
 
 
 
 
Dependent Variable: επαναδιατύπωση φράσεων 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 171.638 7 24.520 36.944 .000

Intercept 334.776 1 334.776 504.411 .000
GROUP 170.605 3 56.868 85.684 .000

SEX 1.299 1 1.299 1.957 .166
GROUP * SEX 2.722 3 .907 1.367 .258

Error 55.087 83 .664
Total 571.000 91

Corrected Total 226.725 90
a  R Squared = .757 (Adjusted R Squared = .737) 

 

 
Dependent Variable: σειρά λέξεων 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 718.718 7 102.674 89.049 .000

Intercept 931.050 1 931.050 807.499 .000
GROUP 689.656 3 229.885 199.379 .000

SEX .192 1 .192 .166 .685
GROUP * SEX 4.367 3 1.456 1.262 .293

Error 95.699 83 1.153
Total 1707.000 91

Corrected Total 814.418 90
a  R Squared = .882 (Adjusted R Squared = .873) 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Dependent Variable: παράλειψη λέξεων  

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 257.848 7 36.835 37.926 .000

Intercept 396.084 1 396.084 407.807 .000
GROUP 250.934 3 83.645 86.121 .000

SEX 2.520 1 2.520 2.595 .111
GROUP * SEX 3.280 3 1.093 1.126 .343

Error 80.614 83 .971
Total 731.000 91

Corrected Total 338.462 90
a  R Squared = .762 (Adjusted R Squared = .742) 

 

 
Dependent Variable: γνώσεις εντύπου λόγου 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 297.440 7 42.491 48.587 .000

Intercept 5051.290 1 5051.290 5775.967 .000
GROUP 292.752 3 97.584 111.584 .000

SEX 3.531E-02 1 3.531E-02 .040 .841
GROUP * SEX 2.666 3 .889 1.016 .390

Error 72.586 83 .875
Total 5882.313 91

Corrected Total 370.026 90
a  R Squared = .804 (Adjusted R Squared = .787) 

 

 
Dependent Variable: διάκριση γραµµάτων 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 67.393 7 9.628 5.760 .000

Intercept 486.646 1 486.646 291.135 .000
GROUP 63.515 3 21.172 12.666 .000

SEX .485 1 .485 .290 .591
GROUP * SEX 2.579 3 .860 .514 .674

Error 138.738 83 1.672
Total 738.000 91

Corrected Total 206.132 90
a  R Squared = .327 (Adjusted R Squared = .270) 

 

Dependent Variable: εύρεση φωνήµατος σε λέξη 
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 268.952 7 38.422 17.487 .000
Intercept 2362.294 1 2362.294 1075.129 .000
GROUP 261.287 3 87.096 39.639 .000

SEX 4.307 1 4.307 1.960 .165
GROUP * SEX .815 3 .272 .124 .946

Error 182.369 83 2.197
Total 2951.640 91

Corrected Total 451.321 90
a  R Squared = .596 (Adjusted R Squared = .562) 

 

 
Dependent Variable: αρχικό φώνηµα ίδιο 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 504.653 7 72.093 42.625 .000

Intercept 3085.906 1 3085.906 1824.545 .000
GROUP 495.064 3 165.021 97.569 .000

SEX .158 1 .158 .093 .761
GROUP * SEX 8.000 3 2.667 1.577 .201

Error 140.380 83 1.691
Total 4153.000 91

Corrected Total 645.033 90



 

 
Dependent Variable: εξάλειψη τελικού φωνήµατος 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 86.673 7 12.382 11.596 .000

Intercept 223.445 1 223.445 209.265 .000
GROUP 79.091 3 26.364 24.691 .000

SEX 7.762E-02 1 7.762E-02 .073 .788
GROUP * SEX 2.855 3 .952 .891 .449

Error 88.624 83 1.068
Total 416.000 91

Corrected Total 175.297 90
a  R Squared = .494 (Adjusted R Squared = .452) 

 

 
 
Dependent Variable: τελικό φώνηµα ίδιο  

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 423.953 7 60.565 60.603 .000

Intercept 858.567 1 858.567 859.107 .000
GROUP 412.091 3 137.364 137.450 .000

SEX 7.248E-02 1 7.248E-02 .073 .788
GROUP * SEX 1.156 3 .385 .385 .764

Error 82.948 83 .999
Total 1387.000 91

Corrected Total 506.901 90
a  R Squared = .836 (Adjusted R Squared = .823) 

 
 



5. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

 

Στην εισαγωγή αναφέραµε ότι στη διεθνή βιβλιογραφία είναι εµφανείς 

δύο ερευνητικές τάσεις σχετικά µε τις απαιτούµενες προαναγνωστικές 

δεξιότητες που προδικάζουν την επιτυχηµένη ή όχι πορεία της αναγνωστικής 

διαδικασίας. Η πρώτη αναφέρεται στις φωνολογικές πτυχές της ανάγνωσης, 

ενώ η δεύτερη στην συντακτική-σηµασιολογική γνώση, δηλαδή στην 

κατανόηση της δοµής του λόγου. ∆ιαφορετικά συστήµατα διδασκαλίας έχουν 

διαµορφωθεί βασιζόµενα σε αυτές τις προσεγγίσεις και πολλές µελέτες έχουν 

γίνει σχετικά µε την επιτυχία τους στη διδασκαλία της ανάγνωσης. Η αφορµή 

για την παρούσα µελέτη ήταν αφενός η διαπίστωση ότι η ελληνική είναι µία 

γλώσσα µε πολλές ιδιαιτερότητες  και πλούτο σε σύγκριση µε τις 

αγγλοσαξωνικές και συνεπώς τα πορίσµατα ξένων ερευνών ενδεχοµένως να 

µην άπτονται της διδασκαλίας της ανάγνωσης στα ελληνικά και αφετέρου η 

πληθώρα συναφειακών και όχι πειραµατικών µελετών για τη διερεύνηση του 

ζητήµατος. Εξάλλου όπως αναφέρουν και οι L.REGO & P.E.BRYANT( 1993) � 

Είναι πολύ σηµαντικό να διεξαχθεί πειραµατική έρευνα σχετικά µε την 

επίδραση της συντακτικής εκπαίδευσης στην ανάγνωση'5. 

5.1.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Tα εξειδικευµένα συµπεράσµατα από τις εµπειρικές έρευνες, που διεξαγάγαµε 

είναι 

ΟΜΑ∆Α ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Α,Β,Γ 

 

• Τα παιδιά που φοιτούν σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία έχουν καλύτερες 

επιδόσεις από αυτά των δηµοσίων.Αυτό οφείλεται εν πολλοίς στη 

διαπίστωση ότι οι νηπιαγωγοί των ιδιωτικών νηπιαγωγείων δεν 

ακολουθούσαν το αναλυτικό πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας, 

ούτε το ωράριο των δηµοσίων.Συγκεκριµένα στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία 

                                                           
5 L.REGO & P.BRYANT (1993) � The connection between Phonological, 
Syntactic and Semantic Skills and Childrens Reading and Spelling� European 
Journal of Psychology of Education, volume VIII, September 1993 



οι δραστηριότητες και τα ερεθίσµατα που δίνονταν στα παιδιά ήταν 

πλουσιότερα και πολλές φορές προς το τέλος της χρονιάς επιχειρείτο η 

διδασκαλία της ανάγνωσης. Το ίδιο συνέβαινε και στα δηµόσια 

νηπιαγωγεία της επαρχίας, αλλά όχι της Αθήνας. Παρόλο που αυτό 

αλλοίωσε τα αποτελέσµατα της συναφειακής µελέτης µας, καταδεικνύει 

ότι η ανάγνωση µπορεί υπό µορφή παιχνιδιού να διδαχθεί νωρίτερα 

από τα  έξι χρόνια, αν ληφθεί υπ�όψιν ο βαθµός αναγνωστικής 
ετοιµότητας του µαθητή και όχι αποκλειστικά η ηλικία του. Οι µαθητές 
των νηπιαγωγείων αυτών παρουσίασαν συστηµατικά καλύτερες 

επιδόσεις στην ανάγνωση από  αυτούς που φοιτούσαν σε σχολεία,που 

εφάρµοζαν το αναλυτικό πρόγραµµα. Εποµένως, τίθεται µε επιτακτικό 

τρόπο µία µεταβλητή, που δεν έχει απασχολήσει και πολύ τους 

ερευνητές κι αυτή είναι η προσωπικότητα και το στυλ διδασκαλίας κάθε 

δασκάλου, το οποίο φαίνεται να είναι πιο αυτόνοµο στην επαρχία και 

στα ιδιωτικά σχολεία, µε την έννοια του βαθµού τής προσκόλλησης στο 

αναλυτικό πρόγραµµα. 

• Η απουσία διαφυλικών διαφορών στις προαναγνωστικές δεξιότητες,  

φαίνεται να επιβεβαιώνεται σε όλες τις έρευνες. Η µετέπειτα προτίµηση 

των κοριτσιών στα γλωσσικά µαθήµατα µάλλον οφείλεται σε ενίσχυση 

από το περιβάλλον, παρά σε γνωστικούς παράγοντες. 

 

• Η φωνολογική ενηµερότητα συσχετίζεται µε την κατάκτηση της 

ανάγνωσης,αλλά είναι οι ασκήσεις επεξεργασίας ήχων οι οποίες 

παρέχουν τις µεγαλύτερες συνάφειες και όχι οι απλές ασκήσεις 

αναγνώρισης ήχων. Αυτό αποδεικνύει το γεγονός ότι δεν αρκεί η 

γνώση του πώς λειτουργεί ο φωνολογικός χαρακτήρας της γλώσσας, 

αλλά το πώς µπορεί κάποιο παιδί να εκµεταλλευτεί αυτή τη γνώση 

(µεταγνώση). Η τελευταία είναι µία διαδικασία που ωριµάζει σταδιακά 

µε την ηλικία και κυρίως µέσω της εξάσκησης στους χειρισµούς ήχων 

και ασφαλώς συνεχίζεται και µετά την εµφάνιση της 

ανάγνωσης.Απεναντίας, οι  γνώσεις του έντυπου λόγου, η λεκτική 

µνήµη, οι ασκήσεις οµοιοκαταληξίας, παρόλο που αποτελούν 

αναγκαίες προϋποθέσεις της αναγνωστικής ικανότητας δεν φαίνεται να 



συσχετίζονται άµεσα µε αυτήν. Αντιθέτως, τα παιδιά τις αποκτούν πολύ 

νωρίς και σχηµατίζουν το αναγκαίο υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα 

δοµηθούν οι µετέπειτα δεξιότητες χειρισµού των φωνολογικών 

στοιχείων της γλώσσας.  

 

• Τα παιδιά ευαισθητοποιούνται στην αντίληψη των φωνολογικών 

στοιχείων µιας λέξης µέσω µιας εξελικτικής διαδικασίας, που ξεκινά 

αρχικώς από την συνειδητοποίηση της ίδιας της λέξης, ως άθροισµα 

ήχων-φορέων σηµασίας, επεκτείνεται στις συλλαβές, που δεν έχουν 

σηµασιολογικό περιεχόµενο, έπειτα σε φωνητικά συµπλέγµατα µέσα 

στη λέξη (π.χ. οµοιοκαταληξία) και καταλήγει στην αντίληψη των 

φωνηµάτων πρώτα στην αρχή της λέξης, έπειτα στο εσωτερικό της και 

τελευταία στο τέλος της.Η αντίληψη αυτή πρέπει να επεκταθεί στην 

ικανότητα χειρισµού της, αν πρόκειται να συµβάλει στην κατάκτηση της 

ανάγνωσης. Οι ασκήσεις που αφορούν επιλογή οµοιοτήτων ή 

διαφορών είναι ευκολότερες από τις ασκήσεις που απαιτούν απευθείας 

παροχή φωνηµάτων, γιατί στις δεύτερες επεµβαίνει η βραχυπρόθεσµη 

µνήµη. Όµως η παροχή φωνηµάτων εµφανίζει µεγαλύτερη σχέση µε 

την ανάγνωση, γιατί στην πραγµατική ανάγνωση δεν έχουµε καµµιά 

διαδικασία επιλογής. Επιπλέον, διαπιστώνουµε ότι οι πραγµατικές 

λέξεις είναι ευκολότερο να αποκωδικοποιηθούν φωνητικά από τις 

ψευδολέξεις ( π.χ στην αφαίρεση αρχικού ή τελικού ήχου, αν το 

εναποµείναν κοµµάτι σχηµάτιζε πραγµατική λέξη, συντελούσε στην 

επίτευξη της αφαίρεσης του ήχου, ενώ εάν το εναποµείναν κοµµάτι δεν 

έφερε νόηµα καθιστούσε την άσκηση δυσκολότερη), γεγονός που µας 

κάνει να αποφανθούµε ότι οι έρευνες που χρησιµοποίησαν 

ψευδολέξεις δεν µετρούσαν στην πραγµατικότητα την ανάγνωση, αλλά 

µία πλαστή µορφή της και ότι ο σηµασιολογικός παράγοντας 

επεµβαίνει ακόµα και στην φωνολογική αποκωδικοποίηση. 

 

•  Η διάκριση γραµµάτων είναι µια πολύ σηµαντική ικανότητα, εφόσον 

δεν περιορίζεται στην γνώση µόνο των 24 γραµµάτων του αλφαβήτου, 

αλλά περιλαµβάνει την αντίληψη των διφθόγγων και της ποικιλίας των 



ιστορικών τύπων και ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής γλώσσας. Μάλιστα 

έρευνες έχουν δείξει ότι η γνώση των γραµµάτων δεν συσχετίζεται 

απαραίτητα µε τη φωνολογική ενηµερότητα και ότι η γνώση µερικών 

µόνο γραµµάτων διευκολύνει την ανάγνωστική εκπαίδευση. Ο 

συνδυασµός όµως και των δύο δίνει καλύτερα αποτελέσµατα. (Fielding 

1997) 

• Η σύνθεση φωνηµάτων για το σχηµατισµό λέξεων  αν  και είναι 

ανέφικτη για τα παιδιά της ηλικίας των 3,5 και 4 ετών, εµφανίζει µεγάλη 

συνάφεια µε την µετέπειτα αναγνωστική ικανότητα. 

 

•  Τη µεγαλύτερη θετική  συνάφεια µε την αναγνωστική ικανότητα έχει η 

συντακτική ενηµερότητα, η οποία όµως συσχετίζεται πρωτίστως µε την 

κατανόηση της ανάγνωσης και δευτερευόντως  µε το ηχητικό µέρος 

της. Όσον αφορά το ηχητικό µέρος της ανάγνωσης, διαπιστώσαµε ότι 

τα παιδιά εκείνα που γνώριζαν τη γραµµατική κατηγορία και τη 

συντακτική δοµή της πρότασης που διάβαζαν, είχαν την προσδοκία της 

επόµενης λέξης ακόµα και σε σηµασιολογικό επίπεδο, γεγονός που 

µείωνε σηµαντικά το χρόνο ανάγνωσης και  αύξανε την ευχέρεια του 

λόγου. Για παράδειγµα τα παιδιά καθώς διαβαζαν την πρόταση � Η 

Μαρία πήγε στο δάσος και είδε ένα µεγάλο--------� είτε βασίζονταν στη 

συντακτικοσηµασιολογική παράµετρο της πρότασης και 

προσδοκούσαν ένα ουσιαστικό, ουδετερου γένους σε ενικό αριθµό που 

προσδιοριζόταν από το επίθετο µεγάλο και το ουσιαστικό δάσος, 

γεγονός που τα βοηθούσε να µαντέψουν τη λέξη δέντρο, είτε 

βασίζονταν στο αρχικό γράµµα -δ-, οπότε έκαναν φωνολογική 

προσπέλαση της επόµενης λέξης βάσει του πρώτου ήχου. Όµως η 

πεµπτουσία της ανάγνωσης είναι το σηµασιολογικό φιλτράρισµα 

συµβατικών ήχων και η περαιτέρω νοητική επεξεργασία τους και η 

ένταξη των σηµασιών σε γνωστικά σχήµατα. Για το λόγο αυτά τα 

παιδιά που βασίζονταν µόνο στη φωνητική προσπέλαση υστερούσαν 

έναντι αυτών που χρησιµοποιούσαν βαθύτερα επίπεδα ανάλυσης και 

αυτό γινόταν ιδιαιτέρως εµφανές στη ∆ευτέρα δηµοτικού, που οι 

ανάγκες επεξεργασίας της ανάγνωσης ήταν περισσότερο κατανόησης 



κειµένου. Εξάλλου είναι γνωστό ότι το προσωπικό λεξιλόγιο κάποιου 

σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε την αναγνωστική ικανότητα και το 

νοητικό του πηλίκο. Πολλοί ερευνητές έχουν αποδείξει ότι ο αριθµός 

των λέξεων που γνωρίζει κάποιος και οι συντακτικοσηµασιολογικές 

δοµές είναι απόλυτα συνυφασµένα µε την εµπειρία, δηλαδή µέσω της 

µάθησης γίνεται η σύνδεση των λέξεων µε τους ορισµούς τους και 

εποµένως η ανάγνωση είναι µία απόρροια των εµπειριών. Επιπλέον, 

το λεξιλόγιο σε µεγάλο βαθµό επηρεάζεται και εµπλουτίζεται από τα 

συµφραζόµενα,τα οποία οδηγούν σε λογικές υποθέσεις για τη σηµασία 

µιας λέξης και διευρύνουν έτσι την ανάγνωση. Προκύπτει από τα 

παραπάνω ότι η διαδικασία της επεξεργασίας και η εξαγωγή 

συµπερασµάτων, που χαρακτηρίζουν την απόκτηση και τον 

εµπλουτισµό του λεξιλογίου, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

αναγνωστική προσπέλαση των κειµένων. Σε αυτά µπορούµε να 

προσθέσουµε συµπεράσµατα πειραµατικών διαδικασιών σε άτοµα µε 

δυσκολίες ανάγνωσης, στα οποία  έγινε σηµασιολογική και συντακτική 

εκπαίδευση µε στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα βελτίωσης της 

αναγνωστικής λειτουργίας, σε σχέση µε την απλή εκµάθηση εννοιών 

λέξεων και αποστήθισή τους (Εysenk 1983) ∆ηλαδή η παρότρυνση 

�φτωχών� αναγνωστών να µαντεύουν λέξεις από τα συµφραζόµενα και 

να τις εντάσσουν στις γραµµατικές κατηγορίες των όρων της 

προτάσεως και στο περιβάλλον του κειµένου έχει καλύτερα 

αποτελέσµατα στην ανάγνωση και κατανόηση από οποιαδήποτε 

διδασκαλία απλών ήχων ή αποστήθιση σηµασιών (McKeon, Beck, 

Omanson, Pople 1985). Κάθε κείµενο έχει µία θεµελιώδη δοµή, ένα 

κυρίως θέµα, που απαρτίζεται από επιµέρους νοήµατα, τα οποία είναι 

οργανωµένα µε επιφανειακές (συντακτικές-γραµµατικές) και βαθύτερες 

δοµές (Chomsky, Transformational Grammar). Η αποκωδικοποίησή 

τους και η κατοχή όλων των ποικιλιών τους  είναι  βασικά 

χαρακτηριστικά της αναγνωστικής λειτουργίας, (Palincsar & Brown 

1984). H συντακτική ενηµερότητα διευκολύνει το σχηµατισµό 

σχηµάτων, τα οποία µε τη σειρά τους αναπτύσσουν την ανάγνωση. Οι 

Pearson, Hansen, Gordon (1979) έδωσαν σε δύο οµάδες παιδιών, που 

ήταν ισοδύναµες στην ανάγνωση αλλά είχαν διαφορετικό βαθµό 



γνώσης για τις αράχνες ( άρα διαφορετικά γνωστικά σχήµατα), ένα 

κείµενο σχετικό µε τις αράχνες. Και οι δύο οµάδες διάβασαν εύκολα το 

κείµενο, αλλά στην κατανόησή του υπερτερούσαν τα παιδιά µε τα 

µεγαλύτερα γνωστικά σχήµατα. 

 

• Άλλο ένα εύρηµα της παρούσας έρευνας είναι το γεγονός ότι 

διαπιστώνεται µια υπερβολικά µεγάλη εξειδίκευση  στο ρόλο των 

φωνολογικών και συντακτικοσηµασιολογικών δεξιοτήτων, οι οποίες 

αναφέρονται σε διαφορετικές γνωστικές δοµές µε συγκεκριµένες 

εφαρµογές η κάθε µία. Η φωνολογική ενηµερότητα δρα καταλυτικά 

στην αποκωδικοποίηση των φωνηµάτων, ενώ η συντακτική 

ενηµερότητα βοηθά την αποκωδικοποίηση των νοηµάτων. Η 

φωνολογική ενηµερότητα δεν έχει υψηλές συσχετίσεις µε την τελευταία 

αυτή ικανότητα ,που είναι όµως ένα βασικό συστατικό της ανάγνωσης, 

αν όχι το βασικότερο.Αντιθέτως η συντακτική ενηµερότητα συσχετίζεται 

και µε την φωνολογική πλευρά της ανάγνωσης.Το εύρηµα αυτό είναι 

συµπληρωµατικό των ερευνών του Bradley&Bryant (1993), 

Lundberg&Frost (1988), Olson& Treiman (1990) σχετικά µε το ρόλο της 

φωνολογικής ενηµερότητας, δεδοµένου ότι η αναγνωστική διαδικασία 

είναι τόσο σύνθετη διαδικασία, που θα ήταν αφελές να υποστηρίξουµε 

ότι µία µόνο δεξιότητα συµβάλλει στην ανάπτυξή της. Πάντως ένα απο 

τα µειονεκτήµατα της παρούσας έρευνας είναι ότι κατά την διατύπωση 

των εξισώσεων που προέκυψαν από την πολλαπλή παλινδρόµηση δεν 

προσδιορίστηκε η συνδροµή και άλλων παραµέτρων, όπως το νοητικό 

πηλίκο του κάθε παιδιού. Επιπλέον, η λεκτική µνήµη είναι σύµφωνα µε 

µία άποψη παρασιτική µεταβλητή, η οποία πρέπει να αφαιρείται από 

εξισώσεις αυτού του τύπου.Είναι όµως πασιφανές ότι η ικανότητα 

συγκράτησης λεκτικών πληροφοριών στη µνήµη εργασίας είναι ένας 

προγνωστικός παράγοντας της µελλοντικής αναγνωστικής δεξιότητας. 

Ο Scarborough (1988) έδειξε ότι δυνατότητα  επανάληψης µιας 

ιστορίας ή η επανάληψη φράσεων µε σηµασιολογικό περιεχόµενο είναι 

καλύτεροι προγνωστικοί παράγοντες από ό,τι η επανάληψη 

µεµονωµένων λέξεων ή αριθµών ή συµβόλων. 

 



• Η διδασκαλία των προαναγνωστικών δεξιοτήτων συµβάλει στην 

επίσπευση της εµφάνισης της ανάγνωσης, η οποία µε τη σειρά της 

διευρύνει τις δεξιότητες αυτές και εκτινάσσει την ικανότητα 

συµβολοποίησης των παιδιών, χωρίς να επηρεάζει τη σχολική 

προσαρµογή τους. Απόδειξη του γεγονότος αυτού είναι οι επιδόσεις 

των δύο πειραµατικών οµάδων µας έναντι της οµάδας ελέγχου στην 

ανάγνωση Α και Β δηµοτικού και η έλλειψη επίδρασης της εκπαίδευσης 

που έλαβαν σε οποιαδήποτε άλλη µεταβλητή, είτε γνωστικής φύσεως-

µαθηµατικά- είτε ψυχολογικής. Η στατιστικώς σηµαντική διαφορά που 

βρέθηκε ανάµεσα στο νηπιαγωγείο και την Α δηµοτικού στις σχέσεις 

των παιδιών µε τους  συνοµιλήκους,  µάλλον πρέπει να αποδοθεί στην 

µετάβαση σε άλλο περιβάλλον, παρά στην επίδραση της εκπαίδευσης 

στις προαναγνωστικές δεξιότητες. Είναι εποµένως σκόπιµη, µετά την 

πειραµατική επιβεβαίωση της δυνατότητας διδασκαλίας των 

φωνολογικών και συντακτικών δεξιοτήτων και της επιρροής τους στην 

ανάγνωση, η αναπροσαρµογή των στόχων που τίθενται κατά την 

προσχολική εκπαίδευση και η εναρµόνισή τους µε τα πειραµατικά 

δεδοµένα της διεθνούς βιβλιογραφίας. 

 

• Για την ελληνική γλώσσα µε όλες τις ιδιαιτερότητες που αναφέρθηκαν 

στην εισαγωγή, η σπουδαιότερη προαναγνωστική δεξιότητα είναι η 

συντακτική ενηµερότητα, η οποία παρουσίασε υψηλές συσχετίσεις µε 

την ανάγνωση Α και Β ∆ηµοτικού, και κατά την πειραµατική 

προσέγγιση στατιστικώς σηµαντική επίδραση στην ανάγνωση της Β 

δηµοτικού, πιστοποιώντας έτσι την µακροχρόνια επιρροή της. Αυτό 

είναι ερµηνεύσιµο υπό το πρίσµα του ορισµού της αναγνωστικής 

λειτουργίας, η οποία δεν είναι η ηχητική αναπαράσταση γραπτών 

συµβόλων, αλλά αποκωδικοποίηση των σηµασιών τους και ένταξή 

τους σε γνωστικά σχήµατα, δηλαδή της κατηγοριοποίησής τους, µια 

καθαυτή ιδιότητα της συν-ταξης. 

 

 



• Το µορφωτικό επίπεδο των γονέων στη µετέπειτα αναγνωστική 

ικανότητα των παιδιών,παρόλη τη στατιστική σηµαντικότητα που 

παρουσίασε υπέρ των γονέων µέσης εκπαίδευσης, ουσιαστικά 

αντικατοπτρίζει µία άλλη, συναφή παράµετρο, το χρόνο που δαπανούν 

οι γονείς για τη µελέτη των παιδιών τους και τη συµµετοχή τους σε 

λεξιλογικά παιχνίδια ή στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου τους.Οι γονείς 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης αφιέρωναν λίγο χρόνο στα παιδιά τους, 

εξαιτίας της καριέρας τους, ενώ της δηµοτικής εκπαίδευσης 

χρησιµοποιούσαν πολύ φτωχά γλωσσικά ερεθίσµατα.Αυτό βρίσκεται 

σε οµοφωνία µε την άποψη  των DeBaryshe, Baker, Spiegel (1995), ότι 

οι στάσεις των γονέων σχετικά µε την ανάγνωση βρίσκονται σε άµεση 

συνάφεια µε την αναγνωστική ικανότητα των παιδιών. Ο Baker (1997) 

µάλιστα διατυπώνει την άποψη ότι γονείς που θεωρούν το διάβασµα 

ως διασκέδαση έχουν παιδιά µε συστηµατικώς καλύτερες επιδόσεις 

στην ανάγνωση. Οι επιδράσεις των γονέων στην αναγνωστική 

δεξιότητα των παιδιών τους ταξινοµούνται στις ακόλουθες µορφές: 

απλή και απευθείας µετάδοση γνώσεων, συµµετοχή στη λεξιλογική 

διαδικασία, άντληση χαράς από την τελετουργία του διαβάσµατος και 

δηµιουργία πλούσιου λεξιλογικού περιβάλλοντος. Οι γονείς 

συµµετέχουν στη µετάδοση γνώσεων του εντύπου λόγου, στην 

καλλιέργεια του διαλόγου (Clay 1979), στην εξήγηση εννοιών και 

λειτουργιών (Anderson 1985), στην µέθοδο των ερωταποκρίσεων 

(Laosa 1982), στη συχνότητα απάντησης ερωτήσεων (Hiebert 1981),  

στη συµµετοχή σε δυαδικό διάβασµα ιστοριών (Chomsky 1972), στη 

δηµιουργία λίστας πραγµάτων ή δραστηριοτήτων (Goldstein 1986), 

στην απαγγελία παιδικών ποιηµάτων και τραγουδιών( Snow & Tabors 

1996) 

 

• Οι µαθητές µε αναγνωστικές δυσκολίες υστερούσαν έναντι των 

υπολοίπων οµάδων σε όλες σχεδόν τις φωνολογικές και συντακτικές 

δεξιότητες, γεγονός που καταδεικνύει τη σηµασία των παραγόντων 

αυτών στην κατάκτηση της ανάγνωσης. 

 



 

• Οι αλλοδαποί µαθητές, οι οποίοι κατείχαν τη φωνολογική και 

συντακτική δοµή της µητρικής τους γλώσσας παρουσίασαν µεγάλη 

υστέρηση κατά κύριο λόγο στην συντακτική προσπέλαση της ελληνικής 

και δευτερευόντως στην επεξεργασία των φωνηµάτων της. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι τα άτοµα µε µητρική γλώσσα τη ρωσική, η οποία 

στερείται συντελεσµένων χρόνων, δεν µπορούσαν για πολύ καιρό να 

διαβάσουν σωστά προτάσεις, που περιείχαν Παρακείµενο, 

Υπερσυντέλικο και Τετελεσµένο Μέλλοντα. 

 

• Οι αναλφάβητοι Έλληνες µαθητές, που παρουσίασαν το φαινόµενο της 

οροφής σε πολλές φωνολογικές ασκήσεις, παρά τα αντίθετα ευρήµατα 

του  Morais (1972), δεν είχαν τόσο υψηλές βαθµολογίες στις ασκήσεις 

συντακτικής ενηµερότητας και ειδικά στην παράλειψη λέξεων και στην 

επαναδιατύπωση φράσεων. H µεγάλη ικανότητά τους στο χειρισµό 

φωνηµάτων ίσως να οφείλεται στην µεγάλη εξάπλωση των ΜΜΕ και τη 

δηµιουργία ενός λανθάνοντος γλωσσικού υποβάθρου (γνώση 

λογοτύπων) εξαιτίας αυτών. 

 

 

5.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ  ΜΟΝΤΕΛΟ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

 

Από  τις  παραπάνω  διαπιστώσεις  γίνεται  εµφανής  η  διάκριση  του  

φωνολογικού και  του  συντακτικοσηµασιολογικού  παράγοντα  σε  

λειτουργικό  επίπεδο  και  όχι  τόσο  στο  βαθµό  συνεισφοράς  τους  στην  

αναγνωστική  διαδικασία.  Αν  θέλαµε  να  ενοποιήσουµε  όλους  τους  

επιµέρους  παράγοντες  σε  ένα  συνολικό  εξηγητικό  µοντέλο  της  

ανάγνωσης,  θα  καταλήγαµε  στο  ακόλουθο  διάγραµµα : 

 

 

 
                             

 

 



 

 

 

     ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 

                                  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 

                         ↑  ↓  
ΕΝΤΥΠΟΣ     ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ                       ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

 �           �                     �       ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

  ΛΟΓΟΣ    ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ                     ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ                 

                                   ↓  ↑  

                                      ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

                                                  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 
Γίνεται  φανερό  ότι  το  έντυπο  υλικό  δραστηριοποιεί  αρχικώς  τα  

οπτικά  νεύρα  του  αναγνώστη.  Αναγκαστικά  κατά  τις  οφθαλµικές  

προσηλώσεις  προσλαµβάνονται  πληροφορίες  για  κάθε  γράµµα  

ξεχωριστά,  οι  οποίες  αναφέρονται  στο  σχήµα  του,  στην  κατεύθυνσή  

του,  στο  µέγεθος  του  και  στα  επιµέρους  χαρακτηριστικά  του.  Εδώ  ο  

ρόλος  της  αναγνωστικής  µνήµης  είναι  καταφανής  και  ειδικά  για  τους  

αναγνώστες  της  πρώτης  δηµοτικού  η  προγενέστερη  επαφή  τους  µε  

τον  έντυπο  λόγο,  ακόµα  και  στην  ολιστική  του  µορφή  (π.χ.  λογότυπα  

),  είναι  καταλυτική.  Όµως  η  διαρκής  εξοικείωση  µε  τα  γραπτά  

κείµενα  (  κατά  το  νηπιαγωγείο,  από  την  αλληλεπίδραση  µε  τους  

γονείς,  την  τηλεόραση,  τα  βιβλία  ),  τονώνει  τα  γνωστικά  σχήµατα  

των  αναγνωστών  µε  αποτέλεσµα  σταδιακά,  η  οφθαλµική  προσήλωση  

να  µην  περιορίζεται  στην  αναγνώριση  συγκεκριµένων  γραµµάτων,  

αλλά  σε  σύνολα  γραµµάτων  και  στις  αναµεταξύ  τους  σχέσεις.  Αυτό  

γίνεται  µε  τον  τρόπο  που  πρότεινε  ο  Piaget  σχετικά  µε  την  

οργάνωση  των  σχηµάτων  και  την  κατηγοριοποίηση.  Ενδεχοµένως,  

νευρώνες,  οι  οποίοι  είναι  εξειδικευµένοι  στην  αναγνώριση  γραµµάτων  

να  οργανώνονται  σε  οµάδες  εξειδικευµένες  σε  σχέσεις  γραµµάτων  και  

ακόµα  ευρύτερα  σε  νευρώνες  ικανούς  να  κατηγοριοποιούν  λέξεις  και  

αθροίσµατα  λέξεων.  ∆εδοµένου  βέβαια  ότι  κάθε  προσήλωση  διαρκεί  

µερικά  µικροδευτερόλεπτα  και  αµέσως  γίνεται η  κίνηση  του  µατιού  

στην  επόµενη  αλληλουχία  γραµµάτων,  είναι  απαραίτητη  η  

ενεργοποίηση  της  αισθητηριακής  και  βραχυπρόθεσµης  µνήµης.  



Πάντως,  είναι  σίγουρο  ότι  µε  την  εξάσκηση  όλη  αυτή  η  διαδικασία  

αυτοµατοποιείται  και  απαιτεί  ελάχιστο  χρόνο. 

 Τα  οπτικά  σήµατα,  αφού  φτάσουν  στον  εγκέφαλο  

αποκωδικοποιούνται  και  στέλνονται  ταυτόχρονα  και  στον  φωνολογικό  

και  στον  συντακτικοσηµασιολογικό  επεξεργαστή  µε  πληροφορίες  για  

τα  εξωτερικά  χαρακτηριστικά  των  γραµµάτων  και  την  ορθογραφία  

τους.  Στο  σηµείο  αυτό  διαφέρουν  οι  ικανοί  αναγνώστες  από  αυτούς  

που  έχουν  προβλήµατα  στην  ανάγνωση  και  όσοι  έχουν  ως  µητρική  

γλώσσα  την  Ελληνική  από τους  αλλοδαπούς : Στο  κατά  πόσο,  εξαιτίας  

της  εξοικείωσης,  τα  σήµατα  από  την  οφθαλµική  προσπέλαση  θα  

φύγουν  ως  µεµονωµένες  πληροφορίες  ή  ως  οργανωµένα  σύνολα  και  

υποσύνολα.  Στους  ικανούς  αναγνώστες,  η  διαδικασία  αυτή  είναι  τόσο  

γρήγορη,  που  δηµιουργείται  η  εντύπωση  ότι  κάθε  λέξη  γίνεται  

αντιληπτή  ολιστικά.  Η  αισθητηριακή  µνήµη  είναι  σχεδιασµένη  µε  

συνδυαστική  αρχιτεκτονική  και  εξασκείται  εύκολα  στο  να  

αποµνηµονεύει  συνδυασµούς  αλληλένδετων  ερεθισµάτων.  Αντίθετα  

στους  µη  ικανούς  αναγνώστες  η  προσοχή  σπαταλάται  στην  

αποκωδικοποίηση  κάθε  µεµονωµένου  γράµµατος,  γεγονός  που  

προσκώπτει  την  αναγνώριση  κάθε  συµπλέγµατος  γραµµάτων  και  

κατά  συνέπεια  της  λέξης.  Εποµένως,  είναι  προφανής  η  σηµασία  της  

προγενέστερης  γνώσης  της  αλφαβήτου  και  της  σωστής  γραφής  των  

λέξεων,  ώστε  να  µην  διαταράσσεται  η  επεξεργασία  των  γραµµατικών  

συµπλεγµάτων.  ∆εν  είναι  τυχαία  η  καθυστέρηση  που  προκαλεί  στην  

ανάγνωση  η  λανθασµένη  ορθογραφία  και  το  ότι  οι  µη  ικανοί  

αναγνώστες  έχουν  προβλήµατα  στην  ορθή  γραφή  των  λέξεων. 

 �Οµως  η  γνώση  της  αλφαβήτου  και η  ορθογραφία  έχουν  χαµηλή  

επίδραση  στην  ανάγνωση,  εάν  δεν  κατανοηθεί  η  χρήση  τους  ως  

εργαλεία  άντλησης  πληροφοριών  και  επικοινωνίας.  Αυτό  επιτυγχάνεται  

πριν  την  έναρξη  της  αναγνωστικής  λειτουργίας  µέσω  των  γνώσεων  

που  αποκτά  το  παιδί  για  τον  έντυπο  λόγο : ότι  είναι  φορέας  

σηµασιών  και  µπορεί  να  κατατµηθεί  σε  φράσεις,  προτάσεις,  λέξεις,  

συλλαβές,  συµπλέγµατα  και  γράµµατα,  τα  οποία  µπορούν  να  

προφερθούν  και  να  µεταδοθούν.  Γι�  αυτό  η  σηµασία  της  εµπλοκής  

των  παιδιών  στην  ανάγνωση,  πριν  την  διδαχθούν  επίσηµα  από  το  



σχολείο  είανι  καθοριστική.Οι  γονείς  οφείλουν  να  µεταβάλλουν  σε  

διασκέδαση  το  διάβασµα  ιστοριών,  παραµυθιών,  πληροφοριακού  

υλικού  και  να  δίνουν  κίνητρα  στα  παιδιά  να  ασχολούνται  ενεργά  µε  

αυτό. 

 Αν  και  ο  τελικός  σκοπός  είναι  η  ταύτιση  των  γραπτών  συµβόλων  

µε  τη  σηµασία  τους  το  πρώτο  στάδιο  για  την  επίτευξη  του  είναι  η  

ηχητική  διασύνδεση  του  υπαάρχοντος  λεξιλογίου  των  παιδιών  µε  τα  

σύµβολα  αυτά.  Έτσι,  η  γνώση  των  ήχων  των  γραµµάτων,  δίνει  

ανεξαρτησία  στους  µελλοντικούς  αναγνώστες  και  τους  ελευθερώνει  

από  διάφορους  περιορισµούς : τα  παιδιά  γνωρίζοντας  τους  ήχους  που  

αντιστοιχούν  στα  γράµµατα  παίρνουν  τα  παραµύθια  και  προσπαθούν  

µόνα  τους  να  αποκωδικοποιήσουν  τη  σηµασία.  Στην  αρχή  έλκονται  

αποκλειστικά  από  τις  εικόνες  των  βιβλίων,  αλλά  σιγά  σιγά  κατανοούν  

ότι,  εάν  θέλουν  να  γίνουν  γνώστες  της  ιστορίας,  πρέπει  να  

ασχοληθούν  µε  τα  γραπτά  σύµβολα  και  τους  ήχους  τους.  Κατά  

συνέπεια  και  εφόσον  η  οπτική  µνήµη  των  λέξεων  είναι  περιορισµένη,  

η  µόνη  λύση  για  την  προσπέλαση  των  λέξεων  είναι  η  φωνολογικά  

επεξεργασία  τους.  Η  φωνολογική  ενηµερότητα  είναι  ισχυρός  

προγνωστικός   παράγοντας  κυρίως  για  την  επιφανειακή  

αποκωδικοποίηση  των  λέξεων,  επειδή  ακριβώς  αποφορτίζει  και  

εκτονώνει  την  οπτική  αποµνηµόνευση  των  συµβόλων.  Τα  παιδιά  που  

αποτυγχάνουν  στα  να  την  κατακτήσουν  γίνονται  µη  ικανοί  

αναγνώστες,  γιατί  περιορίζονται  στην  οπτική  αναγνώριση  των  

γραµµάτων  και  τα  αποµονώνουν  από  τους  ήχους  τους.  Όµως,  

πρέπει  να  τονιστεί  ότι  δεν  είνσι  ίδιον  του  ικανού  αναγνώστη  η  απλή  

χρήση  των  φωνολογικών  µηχανισµών,  αλλά  η  συµειδητή  γνώση  των  

κανόνων  της  φωνολογίας  και  η  κατανόηση  του  πως  

χρησιµοποιούνται.  ΄Αρα  δεν  έχει  σηµασία  η  φωνολογική  γνώση,  αλλά  

η  φωνολογική  µεταγνώση.  Γι�  αυτό,  εξάλλου,  οι  ασκήσεις  

επεξεργασίας  των  φωνηµάτων  ( σύνθεση,  αφαίρεση,  τροποποίηση  )  

είναι  πολύ  δυσκολότερη  από  την  απλή  αναγνώριση. 

 Έτσι  φτάνουµε  στο  επόµενο  στάδιο  που  είναι  η  

συντακτικοσηµασιολογική  επεξεργασία  των  λέξεων.  Πρέπει  να  τονιστεί  

ότι  ο  ανθρώπινος  εγκέφαλος  αναλύει  τα  δεδοµένα  δυναµικά  κι  όχι  



στατικά  και  άκαµπτα,  όπως  ένας  ηλεκτρονικός  υπολογιστής :   ο  

ορθογραφικός  και  ο  φωνολογικός  επεξεργαστής,  αφού  

αποκωδικοποιήσουν  τα  γραπτά  σύµβολα,  που  έλαβαν  από  το  οπτικό  

νεύρο  και  την  αισθητηριακή  µνήµη,  στέλνουν  όλες  τις  πιθανές  

ερµηνείες  στον  συντακτικοσηµασιολογικό  αποδέκτη  και  στη  

µακροπρόθεσµη  µνήµη,  οι  οποίοι  βρίσκονται  σε  διαρκή  

αλληλεπίδραση.  Τα  γραπτά  σύµβολα  και  το  νόηµα  τους  συνδέεται  µε  

τις  προϋπάρχουσες  εµπειρίες  και  έτσι  η  σηµασία  λαµβάνει  

πολλαπλές  διαστάσεις  ανάλογα  µε  τον  αναγνώστη.  Έτσι  η  ανάγνωση  

σε  αυτό  το  στάδιο  γίνεται  βιωµατική.  Εκτός  από  τη  λογική  ερµηνεία  

του  νοήµατος,  διεγείρονται  και  συναισθήµατα  ταυτισµένα  µε  το  νόηµα  

της  εκάστοτε  λέξης.  Προφανώς,  εκτός  από  το  κέντρο  του  λόγου,  

όργανα,  όπως  η  αµυγδαλή,  δραστηριοποιούνται  σε  αυτή  τη  φάση.  Η  

εννοιολογική  προσπέλαση  του  κειµένου  είναι  ο  τελικός  σκοπός  της  

ανάγνωσης.  ∆ιφορούµενες  λέξεις,  προκαλούν  εµπλοκή  στην  

αυτοµατοποίηση  της  όλης  διαδικασίας  και  τονίζουν  τις  διαφορές  

ανάµεσα  στους  έµπειρους  και  άπειρους  αναγνώστες.  Για  παράδειγµα,  

ας  δούµε  τις  συνέπειες  των  παρακάτω  ειδών  λέξεων : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΟΜΟΗΧΕΣ  ΛΕΞΕΙΣ ΟΜΟΙΕΣ  ΛΕΞΕΙΣ  ΜΕ  ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ  

ΤΟΝΙΣΜΟ 

κόµµα µήλο 

κώµα µιλώ 

κοινό Μήλος 

κινώ χώρος 

όµως χορός 

ώµος παίρνω 

τείχος περνώ 

τοίχος πίνω 

δύο πεινώ 

δύω µέτρο 

καλό µετρώ 

καλώ φόρα 



µισώ Φορά 

µισό πόλη 

ψηλός πολύ 

ψιλός σήµα 

κλίµα σιµά 

κλήµα φύλλο 

κλίνω φιλώ 

κλείνω ποτέ 

θήρα πότε 

θύρα ρώτα 

ρήµα ρωτά 

ρίµα κάνω 

καινό κανό 

κενό µείνω 

χέρι µηνώ 

χαίρει κάλλος 

κήτος καλός 

κοίτος κράτη 

πήρα κράτει 

πείρα όρµο ( τον ) 

 ορµώ 

 

 

Στα  αρχαία  Ελληνικά  οι  λέξεις  αυτές  δεν  προκαλούσαν  καµµία  

σύγχυση,  γιατί  η  προφορά  τους  αντικατόπτριζε  την  ορθογραφία  τους.  

Αλλιώς  προφερόταν  το  κόµµα (komma )  και  αλλιώς  το  κώµα (kooma ),  

µισώ (misoo ) και  µισό (miso ). 

 Έτσι  ο  φωνολογικός  επεξεργαστής  έστελνε  στον  

συντακτικόσηµασιολογικό  πληροφορίες  όχι  µόνο  για  τον  ήχο  των  

φωνηµάτων  αλλά  και  για  την  προσωδία  τους.  Σήµερα  όµως  µε  τη  

χρήση  της  ιστορικής  γραφής,  οι  λέξεις  του  παραπάνω  πίνακα  

παρουσιάζουν  πρόσθετες  δυσκολίες : ο  οπτικός  αποκωδικοποιητής  

στέλνει  στον  ορθογραφικό  επεξεργαστή  πληροφορίες  για  τη  διαφορετική  



γραφή  του  π.χ.  µισώ,  µισό  αλλά  ο  φωνολογικός  τις  αναλύει  µε  όµοιο  

τρόπο  ( miso � miso ),  άρα  πιστεύει  ότι  ουσιαστικά  πρόκειται  για  την  ίδια  

λέξη.  Στο  σηµείο  αυτο,  οι  λιγότερο  ικανοί  αναγνώστες  και  όσοι  

αδυνατούν  να  συνδέσουν  τη  λέξη  µε  τα  συµφραζόµενα,  αντιµετωπίζουν  

πολλές  δυσκολίες.  Μόνο  όσα  παιδιά  έχουν  αναπτυγµένο  το  

συντακτικοσηµασιολογικό  επεξεργαστή  µπορούν  να  προχωρήσουν  και  να  

αναλύσουν  οµαλά  τη  λέξη.  Στις  περιπτώσεις  αυτές,  οι  δίοδοι  

επικοινωνίας  των  τριών  επεξεργαστών  έχουν  τεράστια  σηµασία  :  όσο  

πιο  ανοιχτές  και  γρήγορες  οι  συνάψεις  τους,  τόσο  πιο  

αυτοµατοποιηµένη  και  εύκολη  θα  γίνει  η  προσπέλαση  των  λέξεων  

αυτών.  Όσο  όµως  κι  αν  η  µνήµη,  µέσω  της  εµπειρίας, τις αντιµετωπίζει 

ολιστικά,  πάντα  η  αποκρυπτογράφηση  τους  θα  βασίζεται  στην  ανάλυση  

των  σηµασιολογικών  και  συντακτικών  σχέσεων  της  πρότασης  µέσα  στην  

οποία  απαντώνται.  Οι  λιγότερο  ικανοί  αναγνώστες  θα  τις  επεξεργάζονται  

µε  τον  ίδιο  τρόπο  που  θα  αντιµετώπιζαν  ανορθόγραφες  λέξεις  ( π.χ.  

«παίτρα»  αντί  πέτρα,  «νισί»  αντί  νησί ). 

Κι  έτσι  γίνεται  φανερός  κι  ο  ρόλος  της  ταχύτητας  της  ανάγνωσης  και  

της  αναγνώρισης  των  λέξεων: οι  οφθαλµικές  κινήσεις  είναι  πολύ  

γρήγορες  και  οι  προσηλώσεις  τους  σε  κάθε  µία  λέξη  υπερβολικά  

σύντοµες,  ώστε  να  µην  αρκούν  για  την  αποκωδικοποίηση  των  

σηµασιών  τους.  Η  µόνη  οδός,  για  να  επιτευχθεί  αυτό  είναι  η  

ανακάλυψη  των  σχέσεων  των  λέξεων  µέσα  σε  µία  πρόταση,  δηλαδή  η  

εύρεση  της  συντακτικής  της  δοµής.  ∆εδοµένου  ότι  το  50%  των  λέξεων  

που  υπάρχουν  στα  αναγνωστικά  των  πρώτων  τάξεων  του  δηµοτικού  

αποτελούνται  από  λέξεις  υψηλής  συχνότητας  ( περίπου  διακόσιες  

διαφορετικές  λέξεις ),  υπάρχει  ένας  µεγάλος  βαθµός  αυτοµατοποίησης  

της  αναγνωστικής  λειτουργίας ( τα  παιδιά  µπορούν  εύκολα  να  

αναγνωρίζουν  το  υλικό  αυτό ). Όµως  για  το  υπόλοιπο  50%,  που  είναι  

λέξεις  όχι  τόσο  συχνές  και  ανεξάρτητες  απαιτείται  η  δραστηριοποίηση  

του  συντακτικοσηµασιολογικού  επεξεργαστή  για  την  ανάγνωση  τους. 

  Έχοντας  υπ�  όψιν  ότι  ο  τελικός  σκοπός  της  ανάγνωσης  είναι  η  

άντληση  µηνυµάτων  και  η  επικοινωνία,  καταλαβαίνουµε  ότι  είναι  πολύ  

βασικό  ο  αναγνώστης  να  µπορεί  να  αναχθεί  απο  την  οφθαλµική  

προσπέλαση ( µεµονωµένα  γράµµατα )  στην  ορθογραφική ( αναγνώριση  



γραµµάτων )  και  στη  φωνολογική ( σύνδεση  συµβόλων  µε  ήχους ),  από  

εκεί  στην  συντακτικοσηµασιολογική ( αναγνώριση  των  σχέσεων  των  

λέξεων  µέσα  στην  πρόταση )  και  τέλος  στη  σύνδεση  όλων  των  

επιµέρους  προτάσεων  σε  ένα  ενιαίο,  πλήρες  µηνυµάτων,  κείµενο.  Οι  

αλλοδαποί  µαθητές  υστερούσαν  κυρίως  στον  ορθογραφικό  και  

σηµασιολογικό  επεξεργαστή  µε  αποτέλεσµα  να  εµφανίζουν  δυσκολίες  

στην  ανάγνωση.  Οι  µη  ικανοί  αναγνώστες  είχαν  µία  καθήλωση  στην  

οπτική  επεξεργασία  των  λέξεων  και  προβλήµατα  στη  φωνολογική  τους  

σύνδεση.  Αντίθετα,  οι  ικανοί  αναγνώστες  εµφάνιζαν  υψηλή  ταχύτητα  

ανάγνωσης  και  καλύτερη  κατανόηση,  γιατί  αυτοµατοποιούσαν  την  

οφθαλµική,  φωνολογική  και  ορθογραφική  επεξεργασία και  διαµόρφωναν  

δυναµικά  τις  συντακτικοσηµασιολογικές  τους  ικανότητες.   

Απο  τα  παραπάνω  είναι  εµφανές  ότι  η  ανάγνωση  είναι  µια  

σύνθετη  διαδικασία  που  προϋποθέτει  την  ενεργοποίηση  πολλών  

εγκεφαλικών  κέντρων.  ∆εν  έχει  λοιπόν  νόηµα  η  διαµάχη  των  ερευνητών  

για  το  ποιός  παράγοντας  έχει  περισσότερη  συµβολή  στη  βελτιστοποίηση  

της : όλοι  επιδρούν  εξίσου  σηµαντικά  και  η  µειονεξία  στον  καθένα  από  

αυτούς  συνεπάγεται  καθυστέρηση  της  αναγνωστικής  ικανότητας.  Κατά  τα  

πρώτα  στάδια  της  διδιασκαλίας  της  ανάγνωσης  τα  προγράµµατα  θα  

πρέπει  να  διαµορφωθούν  έτσι,  ώστε  να  εξασκούν  όλες  τις  επιµέρους  

δεξιότητες  µε  τελικό  σκοπό  το  λόγο,  που  είναι  φορέας  µηνυµάτων  και  

ειδοποιό  στοιχείο  της  επικοινωνίας  των  ανθρώπων. 
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