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Περίληψη 

 

 

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να µελετηθεί η επίδραση του 

κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος όπως αυτό εκτιµάται από το επάγγελµα των 

γονέων στην αναγνωστική ικανότητα των µαθητών των πρώτων τάξεων του 

∆ηµοτικού. Ταυτόχρονα εξετάστηκαν και άλλοι παράγοντες που είναι γνωστό ότι 

επηρεάζουν την αναγνωστική ικανότητα, όπως η πρακτική και λεκτική νοηµοσύνη 

και το εύρος του προφορικού λεξιλογίου του παιδιού, παράγοντες που είναι επίσης 

πιθανό να επηρεάζονται παράλληλα από το κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον του 

παιδιού. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το οικογενειακό περιβάλλον σχετίζεται µε τη σχολική επίδοση του παιδιού. 

Το παιδί θέτει στον εαυτό του υψηλές επιδιώξεις που εξαρτώνται από τη γενικότερη 

συµπεριφορά των γονέων τους προς αυτά. Οι επιδιώξεις των παιδιών ή αλλιώς οι 

«στάσεις» των παιδιών διαµορφώνονται µέσα στην οικογένεια, µέσα από τη 

διαδικασία της κοινωνικοποίησης, βρίσκονται δηλαδή σε άµεση σχέση µε το 

κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο συντελείται η διαδικασία αυτή και το οποίο 

περιλαµβάνει φυσικά και την οικογένεια παίζοντας πρωταρχικό ρόλο. 

 Όπως διαπίστωσε κι ο Αµερικανός Rosen, τα παιδιά αποκτούν κίνητρα 

επιτυχίας ανάλογα µε το κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο της οικογένειας. 

Συγκεκριµένα, παιδιά από οικογένειες µε χαµηλό κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο 

διακρίνονται από παθητική συµπεριφορά, µε αποτέλεσµα να µην παρουσιάζουν την 

τάση να κάνουν σχέδια για το µέλλον. Αντιθέτως, παιδιά από υψηλό 

κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο καταρτίζουν σχέδια για το µέλλον και είναι πρόθυµα 

να κάνουν θυσίες για την επίτευξη των σχεδίων τους. Από τη στιγµή που το παιδί θα 

αντιληφθεί πως χάρη στις δικές του ενέργειες θα καταφέρει να επιτύχει υψηλές 

επιδόσεις, θα µπορέσει να δοκιµάσει το αίσθηµα της επιτυχίας ή της αποτυχίας και 

θα αρχίσει να συντονίζει τις ενέργειές του προκειµένου να επιτύχει την υψηλότερη 

επίδοση. 

 Η ιδιότητα αυτή διαµορφώνεται στην ηλικία των 3 έως 6 χρόνων. Ο χρόνος 

και ο βαθµός διαµόρφωσης αυτής της ιδιότητας βρίσκεται σε άµεση σχέση  µε τη 

συµπεριφορά των γονέων και οροθετείται κατά κύριο λόγο από τις προσδοκίες που οι 

γονείς τρέφουν για τα παιδιά τους. Ο Rosen σε κάποια από τις σχετικές του έρευνες 

διαπίστωσε ότι οι πιο ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη της έφεσης αυτής είναι: 
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Α. Όταν η µητέρα συµµετέχει συναισθηµατικά στις προσπάθειες του παιδιού της, 

τρέφει για αυτό θετικές προσδοκίες, το επιβραβεύει στην επιτυχία του, το υποβοηθά 

και το ενθαρρύνει στην αποτυχία. 

Β. Όταν ο πατέρας παραχωρεί σε µεγάλο βαθµό την αυτονοµία του παιδιού και 

ενισχύει, µε τη στάση του, την εµπιστοσύνη του παιδιού στον εαυτό του. Η 

συµπεριφορά αυτή απαντάται συχνότερα σε οικογένειες µε ανώτερο 

κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο, όπως διαπιστώνεται από πολλές σχετικές έρευνες. 

 Είναι λοιπόν πιθανό ότι τα παιδιά που αργότερα αποκαλούνται στο σχολείο 

«αδιάφορα» ή «τεµπέληδες», επειδή παρουσιάζουν µειωµένο ενδιαφέρον για σχολική 

εργασία, δεν είναι παιδιά από τα οποία λείπουν οι αντικειµενικές ικανότητες. Πολύ 

περισσότερο τους λείπει η εσωτερική ώθηση, το «σύνδροµο της επιτυχίας», που η 

οικογένεια µε τη συµπεριφορά της δεν ευνόησε την καλλιέργειά του. Έτσι, µέσα από 

την κατάσταση αυτή οι γονείς µε τη συµπεριφορά και τις «στάσεις» τους θέτουν τα 

όρια της σχολικής επίδοσης και επιτυχίας των παιδιών τους. Κάθε οικογένεια λοιπόν, 

ανάλογα µε το κοινωνικοπολιτιστικό της επίπεδο δηµιουργεί και τη δική του 

συγκεκριµένη µαθησιακή κατάσταση για τα αναπτυσσόµενα µέλη της  

(Πυργιωτάκης, 2001).  

 

Κοινωνικοοικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο: δυο αλληλένδετοι παράγοντες 

Αναφερόµενοι στο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, εννοούµε το εισόδηµα της 

οικογένειας, τη µόρφωση των γονέων και την επαγγελµατική τους κατάσταση. Γι’ 

αυτό λοιπόν, όταν µιλάµε για κοινωνικοοικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο, 

πρόκειται για δύο αλληλένδετους παράγοντες. 

 Το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο λοιπόν στο οποίο περιλαµβάνεται και το 

µορφωτικό επίπεδο των γονέων καθορίζει τη συµπεριφορά των γονέων προς τα 
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παιδιά, εφόσον αυτή βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε την κοινωνική τους τάξη. Οι 

γονείς της µεσαίας κοινωνικής τάξης έχουν την τάση να αφιερώνουν περισσότερες 

ώρες για τα παιδιά τους, να παίζουν µαζί τους, να απαντούν στις ερωτήσεις τους και 

να τα βοηθούν στις δυσκολίες τους. Οι γονείς αντίθετα της κατώτερης κοινωνικής 

τάξης ασχολούνται πολύ λιγότερο και µε διαφορετικό εντελώς τρόπο. Η 

συµπεριφορά τους είναι απρογραµµάτιστη, απορρέει από τις διαθέσεις της στιγµής 

και αποβλέπει κυρίως στην ικανοποίηση περιστασιακών αναγκών, χωρίς 

µακροπρόθεσµους στόχους και επιδιώξεις (Πυργιωτάκης, 1995). 

 Ανάλογα πάλι µε το µορφωτικό τους επίπεδο συµπεριφέρονται διαφορετικά 

σε σχέση µε την εκπαιδευτική διαδικασία, γεγονός που έχει σαφή επίδραση και στην 

επίδοση του παιδιού στο σχολείο. Η συµπεριφορά του γονέα σε σχέση µε την 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι γνωστή στη βιβλιογραφία µε τον όρο γονεϊκή εµπλοκή 

( Hill & Craft,2003.Flouri & Buchanan, 2004). Για παράδειγµα, έρευνα έδειξε πως η 

υψηλή µόρφωση της µητέρας βελτιώνει το πολιτιστικό επίπεδο του παιδιού και 

επειδή αυτή εµπλέκεται σε µεγαλύτερο βαθµό στη ζωή του, επηρεάζει περισσότερο 

την επίδοσή του, σε αντίθεση µε τη µόρφωση του πατέρα που δεν ασκεί ισχυρή 

επίδραση στην επίδοση του παιδιού αφού και η εµπλοκή του είναι περιορισµένη 

(Γεωργίου, 2000: Κατσίλλη & Λώλου, 1999). 

 Οι οικογενειακοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στη σχολική  επίδοση, 

περιλαµβάνουν και άλλα στοιχεία εκτός του κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου. Το 

χαρακτηριστικό όµως που προβλέπει καλύτερα τη σχολική επίδοση είναι το 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας. Όσο υψηλότερο είναι το 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας του µαθητή τόσο υψηλότερο είναι η 

σχολική του\της επίδοσης. Αυτή η σχέση άλλωστε έχει τεκµηριωθεί σε αµέτρητες 

µελέτες (Boocock, 1980, Φραγκουδάκη, 1985, Orr, 2003)..  
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 Η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στην αγωγή του παιδιού γενικά 

και στην εξέλιξη της γνωστικής ικανότητας και τη διαµόρφωση της σχολικής 

επίδοσης είναι σηµαντική. ∆ιεθνείς έρευνες καταλήγουν στο συµπέρασµα πως πρέπει 

να συνεκτιµώνται πολλοί παράγοντες που ευθύνονται για τη σχολική επίδοση και 

κυρίως η οικογένεια, το σχολείο και οι συνοµήλικοι. 

 Η επίδραση της ανατροφής και του οικογενειακού περιβάλλοντος στη 

σχολική επίδοση των µαθητών δηµοτικού είναι σηµαντική όπως φαίνεται και από 

πολλές άλλες έρευνες. Έρευνα για παράδειγµα που έγινε σε µαθητές Γ΄, ∆΄ και Ε΄ 

τάξης και η οποία συνεχίστηκε για τρία χρόνια, εξέτασε τις επιπτώσεις ποικίλων 

παραγόντων του οικογενειακού περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση, τόσο από 

ποιοτική όσο και από ποσοτική άποψη. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής 

δείχνουν πως υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ του κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου 

όλων των µαθητών, της γλωσσικής ανάπτυξης και του βαθµού επίδοσης στη γλώσσα 

και στην αριθµητική ( Φλουρής, 1988: Olson,1984). 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει µια άλλη έρευνα όπου διαπιστώνεται ότι οι 

κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες επικρατούν στα παιδιά της υπαίθρου και σε 

εκείνα που ζουν στα αστικά κέντρα. Από τη ίδια έρευνα προέκυψε ότι υπάρχει άµεση 

συσχέτιση µεταξύ της επίδοσης των µαθητών και του τόπου προέλευσης ή κατοικίας 

τους και ότι τα παιδιά που προέρχονται από µορφωτικά-πολιτιστικά ανώτερες τάξεις 

προωθούνται σε ανώτερες βαθµίδες σπουδών σε µεγαλύτερο ποσοστό (Φλουρής, 

1988: Μυλωνά 1982). 

 Έρευνα επίσης, η οποία περιέλαβε ένα τυχαίο δείγµα 2733 µαθητών της 

µέσης εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής, επιδίωξε να διερευνήσει τη σχέση µεταξύ 

της επίδοσης των µαθητών και των διαφόρων εξωσχολικών παραγόντων. Από την 

έρευνα αυτή εξακριβώθηκε πως το µορφωτικό και το επαγγελµατικό επίπεδο των 
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γονέων φαίνεται να επηρεάζει θετικά τη σχολική επίδοση των παιδιών τους 

(Φλουρής, 1988: ∆ανασσή- Αφεντάκη, 1985). 

 Έρευνες, λοιπόν, άνω των 70 χρόνων φανερώνουν πως το 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο σχετίζεται µε τη σχολική επίδοση. Στοιχεία 

φανερώνουν πως η σχέση ανάµεσα στο κοινωνικοοικονοµικό  και την γνωστική 

επίδοση αρχίζει στη βρεφική ηλικία (Bradley & Corwyn, 2002: McCall,1981).  

Πολλές άλλες µελέτες δείχνουν πως η φτώχεια και η χαµηλή µόρφωση των γονέων 

σχετίζεται µε χαµηλά επίπεδα σχολικής επίδοσης, καθώς και IQ αργότερα στην 

παιδικά ηλικία (Bradley & Corwyn, 2002). 

 Γενικά, η επισκόπηση της βιβλιογραφίας, παρά τις σχετικές διαφοροποιήσεις 

των µελετών που αναφέρθηκαν εδώ, έδειξε ότι είναι αποδεκτή η θέση σύµφωνα µε 

την οποία η σχολική επίδοση των παιδιών προκύπτει ως συνάρτηση πολλών 

παραγόντων, ανάµεσα στους οποίους σηµαντική θέση κατέχουν τα «ουσιώδη 

πρόσωπα» και ιδιαίτερα οι γονείς. Οι τελευταίοι αυτοί, άλλοτε µε τις προσδοκίες, τις 

αξίες και τις στάσεις τους, άλλοτε µε τη συµπεριφορά τους και τις πράξεις τους 

επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των παιδιών τους και τον τρόπο που αυτά 

αντιλαµβάνονται τις ικανότητες τους. 

 

Συγκεκριµένη βοήθεια που παρέχουν οι γονείς στα παιδιά τους 

Όσο αναφορά τη βοήθεια που παρέχουν οι γονείς στα παιδιά τους, αυτή έχει 

να κάνει µε δραστηριότητες όπως: επισκέψεις σε βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, αγορά 

βιβλίων, αγορά καθηµερινών εφηµερίδων, µελέτη επιστηµονικών ή µη βιβλίων, η 

χρήση Η\Υ  για δουλειά ή για άλλες δραστηριότητες, γράψιµο, γράψιµο 

ηµερολογίου, το παίξιµο παιχνιδιών  µε αναγνωστικό περιεχόµενο όπως scrabble  και 

τα σταυρόλεξα, το διάβασµα βιβλίων στα παιδιά ( Stainhorp & Hughes, 2000). 
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 Έχει βρεθεί πως δραστηριότητες, όπως η ανάγνωση βιβλίων, σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, η υψηλής ποιότητα φροντίδα, η αφήγηση ιστοριών αλλά και η 

ευαισθησία των γονέων προς τα παιδιά παίζουν σπουδαίο ρόλο στην µετέπειτα 

επίδοση των παιδιών στο σχολείο.  

Οι πρώιµες εµπειρίες ανάγνωσης βιβλίων στα παιδιά, κάτι το όποιο έχει 

µελετηθεί εκτενέστερα σε σχέση µε τις άλλες βοήθειες που παρέχουν οι γονείς στα 

παιδιά, ωφελεί ιδιαίτερα την ανάπτυξη της γλώσσας και κατά συνέπεια της 

ανάγνωσης στο σχολείο. Η πρώιµη ενασχόληση µε ανάγνωση βιβλίων αυξάνει το 

λεξιλόγιο των παιδιών, παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα γνώσης της γλώσσας και 

εκτίθονται έτσι στο γραπτό λόγο και τους αναγνωστικούς τύπους µε σηµαντικά 

οφέλη στη σχολική τους πορεία και επίδοση. 

Έρευνα έδειξε πως προσχολικές δραστηριότητες ανάµεσα στο παιδί και τον 

γονέα µπορεί να επηρεάσουν τις αναγνωστικές ικανότητες του παιδιού. Σύµφωνα µε 

την έρευνα αυτή, τα παιδιά που συµµετείχαν σ’ αυτή µετρήθηκαν σε τοµείς 

φωνολογικής ενηµερότητας, προσληπτικού λεξιλόγιο και στη βραχύχρονη µνήµη σε 

ηλικία 4 ετών και βρέθηκε πως παιδιά που εµπλέκονται σε προσχολικές 

δραστηριότητες έδειξαν καλύτερη επίδοση στην ανάγνωση ένα χρόνο αργότερα, µε 

την έναρξη του σχολείου (Byrne & Fielding-Barnsley &Ashley & Larsen: Wood, 

2002).  

Βέβαια, η βοήθεια που παρέχουν οι γονείς στα παιδιά τους συνδέεται µε το 

κοινωνικοοικονοµικό τους επίπεδο. Έρευνα που προκύπτει από την Federal 

Interagency Forum on Child and Family Statistics (1999), βρέθηκε πως 41% 

οικογενειών που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας διαβάζουν βιβλία στα παιδιά 

τους πριν αρχίσουν σχολείο, σε σχέση µε 61% οικογενειών των οποίων τα 
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εισοδήµατα ήταν στα όρια ή πάνω από τα όρια της φτώχειας (Vernon-Feagans, 

Hammer, Miccio & Manlove, 2002).  

Άλλη σχετική έρευνα δείχνει πως παιδιά που προέρχονται από γονείς 

χαµηλού εισοδήµατος είχαν λιγότερες αλληλεπιδράσεις µε τους γονείς τους σχετικά 

µε ανάγνωση (Goldenberg, 2001: Barker, Serpell & Soennenschein, 1995). Έρευνα 

επίσης, δείχνει πως παιδιά χαµηλού εισοδήµατος που φάνηκε πως ήταν λιγότερο 

«έτοιµα» στο σχολείο, είχαν λιγότερη εµπειρία σε σχέση µε βιβλία, γράψιµο, 

άκουσµα ιστοριών, µάθηση και απαγγελία στίχων καθώς και µε άλλες εµπειρίες που 

προωθούν την αναγνωστική ικανότητα (Stainhorp & Hughes, 2000: Whitehurst και 

Lonigan, 1998). Συµπερασµατικά θα λέγαµε, ότι παιδιά από αναγνωστικά 

περιβάλλοντα πλεονεκτούν όταν ξεκινούν αναγνωστική εκπαίδευση στο σχολείο. 

Συγκεκριµένα, έχει αποδειχθεί πως το περιβάλλον του σπιτιού µπορεί να 

αποτελεί πηγή για 3 κατηγορίες αναγνωστικών εµπειριών , που µπορούν να είναι 

ουσιαστικές για την καλλιέργεια πρώιµων αναγνωστικών δεξιοτήτων. Αυτές είναι (ι) 

δραστηριότητες όπου τα παιδιά αλληλεπιδρούν µε ενήλικες µε ανάγνωση και γραφή, 

(ιι) δραστηριότητες όπου τα παιδιά είναι ικανά µόνα τους να ανακαλύψουν τον 

γραπτό λόγο και (ιιι) εµπειρίες όπου τα παιδιά παρατηρούν τους ενήλικες καθώς 

πραγµατοποιούν αναγνωστικές συµπεριφορές (Stainhorp & Hughes, 2000: Teale & 

Sulzby, 1986).  

 

Προσδοκίες των γονέων για ακαδηµαϊκή επίδοση 

 Επιπλέον οι προσδοκίες των γονέων για ακαδηµαϊκή επίδοση είναι αυτές που 

καθορίζουν και τη συµπεριφορά που έχουν οι γονείς προς τα παιδιά τους καθώς και 

το βαθµό εµπλοκής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σχετικές µελέτες έχουν 

δείξει πως τα παιδιά που έχουν υψηλή επίδοση στα διάφορα σχολικά µαθήµατα 



 9

προέρχονται από οικογένειες που θέτουν υψηλές προσδοκίες γι’ αυτά. Αν και 

υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στις µελέτες αυτές ως προς τη φύση των προσδοκιών 

και τους τρόπους µέτρησης της σχολικής επίδοσης, βασικά επιβεβαιώνεται η θέση 

που προαναφέρθηκε.  

 Μελέτη δείχνει πως υπάρχει µεγάλη διαφορά ανάµεσα στις προσδοκίες των 

γονέων της µεσαίας κοινωνικής τάξης και στις προσδοκίες των γονέων της 

κατώτερης. Συγκεκριµένα, οι γονείς της µεσαίας κοινωνικής τάξης ενδιαφέρονται 

κυρίως να αναπτύξουν τα παιδιά τους αυτοπεποίθηση και πρωτοβουλία, αυτονοµία 

και αίσθηµα ευθύνης, λογική συµπεριφορά, φιλοµάθεια και υψηλή βαθµολογία στο 

σχολείο. Οι γονείς της κατώτερης κοινωνικής τάξης ζητούν περισσότερο από τα 

παιδιά τους να έχουν τάξη, καθαριότητα και καλή εξωτερική εµφάνιση, να φέρονται 

µε καλούς τρόπους και κυρίως όταν παρευρίσκονται τρίτα πρόσωπα. Μεγάλη 

σηµασία αποδίδουν επίσης στην πειθαρχία, γι’ αυτό και επιδιώκουν µε κάθε τρόπο να 

έχουν πειθαρχικά και υπάκουα παιδιά (Πυργιωτάκης, 1995: Bronfenbrenner, 1958). 

Από την µελέτη, επίσης, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε µαθητές ∆΄ και Στ΄ τάξης, 

προέκυψαν υψηλές συσχετίσεις µεταξύ των προσδοκιών, που είχαν εκ των προτέρων 

διαµορφώσει οι γονείς, και της σχολικής επίδοσης των παιδιών τους. 

 Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει ο τρόπος µε τον οποίο µεταβιβάζονται οι 

προσδοκίες των γονέων στα παιδιά για να επηρεάσουν στη συνέχεια τη σχολική τους 

επίδοση. Πάνω σ’ αυτό το θέµα έχουν διαµορφωθεί τρεις κυρίως θέσεις: η µία 

αναφέρεται στους γονείς ως µοντέλα ή πρότυπα για τους κοινωνικούς ή άλλους 

ρόλους, η άλλη στους γονείς ως φορείς κοινωνικοποίησης και η τρίτη στους γονείς 

ως συνεργούς στη θεωρία της «αυτοεκπληρούµενης προφητείας». Εκτενέστερη 

περιγραφή αυτών των θέσεων δεν είναι επί της παρούσης µελέτης (Φλουρής, 1988: 

Gigliotti και Brookover, 1975).  
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Μέθοδος 

 

Συµµετέχοντες 

Στην  παρούσα  µελέτη  έλαβαν  µέρος  587 µαθητές  της  Β ,  Γ ,  και  ∆  

τάξης  του  ∆ηµοτικού  Σχολείου  από  16 ∆ηµοτικά  Σχολεία  3 

διαφορετικών  γεωγραφικών  περιοχών  της  Ελλάδος  (Κρήτη ,  Επτάνησα  

και  Αττική).  Η  επιλογή  των  σχολείων  έγινε  µε  κριτήρια  που  αφορούν  

την  αντιπροσώπευση  αστικών ,  ηµ ιαστικών ,  και  αγροτικών  περιοχών  

της  χώρας  µας  και  την  δυνατότητα  συλλογής  δεδοµένων  από  τις  

συγκεκριµένες  γεωγραφικές  περιφέρειες  της  χώρας  µας .  Το  δείγµα  των  

µαθητών  επιλέχθηκε  τυχαία  αλλά  µόνο  µαθητές  που  οι  γονείς  τους  

έδωσαν  τη  συγκατάθεσή  τους  για  την  αξιολόγησή  τους  

συµπεριλήφθηκαν  στην  µελέτη .  Στοιχεία  σχετικά  µε  το  επάγγελµα  και  

των  δύο  γονέων  συλλέχθηκαν  για  178 παιδιά  (βλ .  Πίνακα  1).   

 

Πίνακας 1. ∆ηµογραφική κατανοµή του δείγµατος 

 

       B  Γ     ∆ 

Αγόρια 40 23 23 86 

Κορίτσια 34 29 29 92 

 74 52 52 178 
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Οι συµµετέχοντες είχαν όλοι µητρική γλώσσα την ελληνική και δεν είχαν σοβαρές 

αναπηρίες ή νοητική στέρηση οι οποίες εµπόδιζαν την φοίτησή τους στην κανονική 

τάξη του σχολείου τους.  

 

∆ιαδικασία 

Τα παιδιά αξιολογήθηκαν σε 2 ατοµικές συνεδρίες διάρκειας 30-40 λεπτών, σε ήσυχο 

χώρο του σχολείου τους. Οι δοκιµασίες χορηγήθηκαν από ειδικά εκπαιδευµένο 

άτοµο. Οι αποκρίσεις των µαθητών καταγράφηκαν σε ατοµικά φυλλάδια. Η 

αξιολόγηση επαναλήφθηκε από τον ίδιο εξεταστή σε τυχαία επιλεγµένους µαθητές 

που αποτελούν το 10% του συνολικού δείγµατος, για να ελεγχθεί η αξιοπιστία της 

χορήγησης.  

 

Ψυχοµετρικά εργαλεία 

 Στους συµµετέχοντες µαθητές χορηγήθηκαν οι ακόλουθες δοκιµασίες: 

 

 α) Κλίµακα λεξιλογίου (WISC-III, 1997) 

Η δοκιµασία αυτή αξιολογεί το λεξιλόγιο έκφρασης του παιδιού (expressive 

vocabulary). Το τεστ εκφραστικού λεξιλογίου είναι µια δοκιµασία από την ελληνική 

έκδοση του Wechsler Intelligence Scale for Children III (WISC-III) και περιλαµβάνει 

30 ερωτήσεις ορισµού λέξεων αυξανόµενης δυσκολίας. Το σηµείο εκκίνησης 

εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού και όλες οι απαντήσεις βαθµολογούνται µε 0, 

1, ή 2 ανάλογα µε τον εννοιολογικό πλούτο του περιεχοµένου της απάντησης. Η 

χορήγηση των ερωτήσεων διακόπτεται µετά από τέσσερις συνεχόµενες αποτυχίες.  

 

 β) Σχέδια µε κύβους (WISC-III, 1997) 
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∆ίνονται στο παιδί 9 δίχρωµοι κύβοι και του ζητείται να αναπαράγει 12 σχέδια, 

χρησιµοποιώντας τους δίχρωµους αυτούς κύβους. Το σηµείο εκκίνησης εξαρτάται 

από την ηλικία του παιδιού. Για όλες τις ερωτήσεις υπάρχει καθορισµένο χρονικό 

όριο µέσα στο οποίο το παιδί πρέπει να απαντήσει. Η χορήγηση των ερωτήσεων 

διακόπτεται µετά από δύο συνεχόµενες αποτυχίες.  

 

γ) ∆οκιµασία αναγνωστικής επίδοσης (Test of Reading Performance-TORP) 

(Padeliadou & Sideridis, 2000). Αξιολογεί την αναγνωστική ικανότητα σε επίπεδο 

αποκωδικοποίησης (ανάγνωσης) και κατανόησης του γραπτού λόγου.  Περιλαµβάνει 

τρεις υποκλίµακες:  Πρώτα ο µαθητής καλείται να διαβάσει λέξεις (TORP-5) και 

ψευδολέξεις (TORP-6) που παρουσιάζονται σε διάταξη δύο κάθετων στηλών.  Οι 

λέξεις και οι ψευδολέξεις είναι αυξανόµενης δυσκολίας.  Οι απλούστερες είναι 

δισύλλαβες και η ανάγνωσή τους διεκπεραιώνεται µε τη φωνολογική µετάφραση της 

γραφηµικής τους ταυτότητας µε βάση τις αρχές της γραφο-φωνηµικής αντιστοιχίας.  

Αντίθετα, οι πιο περίπλοκες απαρτίζονται από περισσότερες συλλαβές και µία ή 

περισσότερες συλλαβές τους αποτελούνται από συµφωνικά συµπλέγµατα, δίψηφα 

φωνήεντα, κλπ. η ανάγνωση των οποίων δεν είναι πάντοτε φωνητική αλλά απαιτεί 

την εξοικείωση µε τους συµβατικούς µορφο-γραφηµικούς κανόνες της Ελληνικής.  

Ελέγχονται δύο παράµετροι: α) η ακριβής µετατροπή των γραφηµάτων σε φωνήµατα 

όπου προσδίδεται 1 βαθµός για κάθε σωστή φωνολογική αποκωδικοποίηση (σύνολο: 

19) και β) ο σωστός τονισµός της λέξης, όπου προσδίδεται επίσης 1 βαθµός για κάθε 

σωστό τονισµό (σύνολο: 19).  

Στη συνέχεια ζητείται από τον µαθητή να διαβάσει έξι κείµενα που 

παρουσιάζονται σε αύξουσα σειρά δυσκολίας όσον αφορά τόσο την έκτασή τους όσο 

και την θεµατική τους πολυπλοκότητα (TORP-13).  Μετά από κάθε κείµενο 
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ακολουθούν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών όπου για κάθε ερώτηση περιέχονται 4 

πιθανές απαντήσεις και καλείται το παιδί να επιλέξει την ορθή.  Οι ερωτήσεις έχουν 

σαν στόχο να ελέγξουν την αναγνωστική κατανόηση. Για κάθε ορθή απάντηση 

δίνεται ένας βαθµός.  Η χορήγηση της δοκιµασίας αναγνωστικής κατανόησης 

διακόπτεται όταν ο µαθητής απαντήσει λανθασµένα σε όλες τις ερωτήσεις που 

ακολουθούν την ανάγνωση ενός κειµένου. 

 

 δ) ∆οκιµασία ταχείας αναγνώρισης λέξεων και ψευδολέξεων 

Αξιολογεί την αυτοµατοποιηµένη ανάγνωση (αναγνώριση) λέξεων υψηλής 

συχνότητας (Beas, 1991) σύµφωνα µε τις υποδείξεις του National Assessment of 

Educational Progress (Pinell et al., 1995). Πρώτα ο µαθητής καλείται να διαβάσει 

όσο πιο γρήγορα µπορεί λέξεις και ψευδολέξεις από δύο λίστες που παρουσιάζονται 

σε διάταξη τεσσάρων κάθετων στηλών η κάθε µία. Ο µαθητής καλείται να µην χάνει 

χρόνο για να αποκωδικοποιήσει λέξεις που δεν αναγνωρίζει αυτόµατα και να 

"αφήνει" λέξεις που δεν ξέρει πηγαίνοντας στις επόµενες. Οι λέξεις και οι 

ψευδολέξεις παρουσιάζονται σε σειρά αυξανόµενης δυσκολίας. Οι απλούστερες είναι 

µονοσύλλαβες και δισύλλαβες και οι πιο περίπλοκες απαρτίζονται από περισσότερα 

γράµµατα και συλλαβές. Οι λέξεις που απαρτίζουν την κάθε λίστα (περίπου 150) 

έχουν επιλεγεί γιατί είναι εξαιρετικά υψηλής συχνότητας στο γραπτό λόγο. Η επιλογή 

τους έγινε µετά από καταµέτρηση της συχνότητας των λέξεων που παρουσιάζονται 

σε κείµενα λογοτεχνικών βιβλίων διαφόρων συγγραφέων της Ελληνικής γλώσσας, 

µεγέθους δυο περίπου εκατοµµυρίων λέξεων. Οι λέξεις επιλέχθηκαν να ανήκουν στις 

συχνότερες 1000 λέξεις και να είναι λέξεις οικείες σηµασιολογικά στους µαθητές 

εξαιτίας της εµφάνισής τους στα σχολικά βιβλία. Αρχικά κατασκευάστηκε µία λίστα 

συχνών λέξεων αυξανόµενης δυσκολίας, κατόπιν οι λέξεις µε µονό αριθµό 
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συµπεριλήφθησαν στη λίστα ταχείας αναγνώρισης λέξεων και οι λέξεις µε ζυγό 

αριθµό τροποποιήθηκαν (αλλαγή ενός ή δύο γραµµάτων ανά λέξη) για να 

αποτελέσουν τη λίστα ταχείας αναγνώρισης ψευδολέξεων. Με τη δοκιµασία αυτή 

ελέγχονται δύο παράµετροι: α) η ακριβής αναγνώριση της λέξης όπου προσδίδεται 1 

βαθµός για κάθε σωστή αναγνώριση και β) ο σωστός τονισµός της λέξης, όπου 

προσδίδεται επίσης 1 βαθµός για κάθε σωστό τονισµό. Το χρονικό όριο για τη 

δοκιµασία αυτή είναι 45 δευτερόλεπτα.  

 

ε) ∆οκιµασία προσληπτικού λεξιλογίου (PPVT-R) 

Η  δοκιµασία  αυτή  αξιολογεί  το  προσληπτικό  λεξιλόγιο  του  παιδιού  

(receptive vocabulary) και  προσαρµόστηκε  από  την  αµερικανική  

έκδοση  του  Peabody Picture Vocabulary Test Revised (PPVT-R) (Dunn 

& Dunn, 1981). Περιλαµβάνει  δε  173 ερωτήσεις  σηµασιολογικής  

αναγνώρισης  λέξεων  αυξανόµενης  δυσκολίας .  Ο  µαθητής  για  κάθε  

ερώτηση  βλέπει  µ ία  κάρτα  η  οποία  περιλαµβάνει  4 εικόνες  και  

καλείται  να  διαλέξει  την  εικόνα  η  οποία  αντιπροσωπεύει  καλύτερα  το  

σηµασιολογικό  περιεχόµενο  της  λέξης  /  ερώτησης .  Το  σηµείο  

εκκίνησης  εξαρτάται  από  την  ηλικία  του  παιδιού  και  όλες  οι  

απαντήσεις  βαθµολογούνται  µε  0 ή  1 ανάλογα  µε  την  ορθότητα  της  

απάντησης .  Η  χορήγηση  των  ερωτήσεων  διακόπτεται  µετά  από  οχτώ  

αποτυχίες  που  σηµειώνονται  σε  µ ια  διαδοχή  10 ερωτήσεων .   

Αποτελέσµατα  

 Αρχικά τα επαγγέλµατα των γονέων κωδικοποιήθηκαν στις εξής κατηγορίες: 

1) εκπαιδευτικός, 2) άλλο επάγγελµα που απαιτεί ανώτατη µόρφωση (π.χ. γιατρός, 

πολιτικός µηχανικός, 3) υπαλληλική θέση που δεν απαιτεί ανώτατη µόρφωση, 4) 
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χειρωνακτικό επάγγελµα, και 5) οικιακά. Στη συνέχεια τα δεδοµένα σχετικά µε το 

επάγγελµα του κάθε γονιού συνδυάστηκαν δηµιουργώντας µια νέα µεταβλητή, σε µια 

προσπάθεια να εκφραστεί το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας. Στο νέο 

αυτό σχήµα η κατηγορίες (1) και (2) περιελάµβαναν παιδιά των οποίων ο ένας 

τουλάχιστον γονιός ανήκε στις κατηγορίες (1) και (2), αντίστοιχα, του αρχικού 

σχήµατος. Στην κατηγορία (3) περιλήφθηκαν παιδιά των οποίων ο ένας γονιός ήταν 

υπάλληλος και ο άλλος ασχολούνταν µε οικιακά, ή και οι δύο ήταν υπάλληλοι. Στην 

κατηγορία (4) περιλήφθηκαν παιδιά των οποίων ο ένας γονιός ασκούσε χειρωνακτικό 

επάγγελµα και ο άλλος οικιακά, ή και οι δύο χειρωνακτικό επαγγέλµατα.  

 

Πίνακας 2. Κατανοµή του δείγµατος ανάλογα µε το επάγγελµα και των δύο 

γονέων.  

1 Εκπαιδευτικός 17 

2 "Ανώτατη µόρφωση" 14 

3 Υπάλληλος 68 

4 Χειρωνακτικό επάγγελµα 79 

 Σύνολο 178 

 

Με δεδοµένο το µικρό µέγεθος των οµάδων (1) και (2) ερευνήθηκε η 

δυνατότητα συγχώνευσής τους εκτελώντας µια πολυπαραγοντική ανάλυση 

διακύµανσης (MANOVA) στην οποία εξαρτηµένες µεταβλητές ήταν η επίδοση στις 

εξής δοκιµασίες: TORP-5, TORP-6, TORP-13, δοκιµασία αναγνωστικής ευχέρειας 

λέξεων, δοκιµασία αναγνωστικής ευχέρειας ψευδολέξεων, δοκιµασία ορθογραφίας, 
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επίδοση στο PPVT, και επίδοση στην κλίµακα λεξιλογίου του WISC-III. Καµία 

διαφορά µεταξύ των δύο οµάδων δεν βρέθηκε (p < .3) δικαιολογώντας την 

συγχώνευσή τους στις περαιτέρω αναλύσεις.  

 Στην πρώτη διαδικασία MANOVA εξετάστηκαν διαφορές µεταξύ των 

οµάδων στις παραπάνω µεταβλητές ελέγχοντας όµως την πιθανή επίδραση της 

πρακτικής νοηµοσύνης όπως αυτή εκφράζεται από την επίδοση στην κλίµακα Σχέδια 

µε κύβους του WISC-III. Τα αποτελέσµατα έδειξαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

οµάδων στην επίδοση στο PPVT, F (2, 152) = 11.15, p < .0001, στο λεξιλόγιο του 

WISC-III, F (2, 152) = 4.64, p < .011, και στο TORP-13, F (2, 152) = 3.23, p < .043. 

Η εικόνα 1 παρουσιάζει µε µορφή γραφήµατος τις διαφορές µεταξύ των οµάδων οι 

οποίες, σηµειωτέον διαπιστώθηκαν ανεξάρτητα από τις ατοµικές επιδόσεις στη 

δοκιµασία Σχέδια µε κύβους, που µπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης εκτίµησης του 

πρακτικού νοητικού πηλίκου.   
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Εικόνα 1. Μέσοι όροι επίδοσης στις δύο δοκιµασίες λεξιλογίου (PPVT και WISC-III) 

καθώς και στη δοκιµασία κατανόησης γραπτού κειµένου για τις τρεις οµάδες παιδιών 

σύµφωνα µε το επάγγελµα των γονιών τους.  
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, οι κυριότερες διαφορές σηµειώθηκαν µεταξύ της 

οµάδας (3) και των δύο άλλων οµάδων. 

 

Πίνακας 3. ∆είκτες στατιστικής σηµαντικότητας (p) για δυαδικές συγκρίσεις µεταξύ 

οµάδων. 

 Εκπαιδευτικός/"Ανώτατη 

Εκπαίδευση" 

Υπάλληλος 

Υπάλληλος Λεξιλόγιο (.023)  

Χειρωνακτική 

Εργασία 

Λεξιλόγιο (.003) 

PPVT (.001) 

TORP-13 (.038) 

Λεξιλόγιο (.011) 

PPVT (.0001) 

TORP-13 (.012) 

 

Τέλος εξετάστηκε κατά πόσο οι διαφορές µεταξύ των οµάδων στη δοκιµασία 

προσληπτικού λεξιλογίου και στη δοκιµασία κατανόησης κειµένου εξαρτιόταν από 

παράλληλες διαφορές στο επίπεδο λεκτικής νοηµοσύνης, στο βαθµό βέβαια που το 

τελευταίο µπορεί να εκτιµηθεί από την ατοµική επίδοση στην κλίµακα λεξιλογίου 

του WISC-III. Γι΄ αυτό το σκοπό περιλάβαµε στην διαδικασία του MANOVA και τη 

βαθµολογία στην εν λόγω δοκιµασία ως παράγοντα συνδιακύµανσης (covariate). Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι µόνο οι διαφορές στην επίδοση στο PPVT εµφανίζονται 

ανεξάρτητα από το επίπεδο πρακτικής και λεκτικής νοηµοσύνης, F (2, 151) = 9,83, p 

< .0001 (η διαφορά µεταξύ  των οµάδων στο TORP-13 δεν ήταν στατιστικά 

σηµαντική,  p < .1).  
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Συζήτηση 

 

Στην Ελλάδα, οι περισσότερες έρευνες παρουσιάζουν ενδείξεις ότι η σχολική 

επίδοση και κατ’ επέκταση η αναγνωστική ικανότητα, επηρεάζεται από ατοµικούς, 

κοινωνικοοικονοµικούς και οικογενειακούς παράγοντες, αλλά καµία δεν έχει 

εστιάσει σε συγκεκριµένες αιτιώδεις σχέσεις όπως για παράδειγµα σχέση 

κοινωνικοοικονοµικού και µορφωτικού επιπέδου των γονέων και αναγνωστική 

ικανότητα. 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης µας αναφορικά µε τη σχέση 

κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου των γονέων και της αναγνωστικής επίδοσης, θα 

µπορούσαν να εξηγηθούν σε σχέση µε την επίδραση περιγεννητικών παραγόντων, οι 

οποίοι είναι γνωστό ότι παίζουν ρόλο στην γνωστική ανάπτυξη του παιδιού (Bradley 

& Corwyn, 2002). Οι παράγοντες αυτοί αναµένεται να επηρεάσουν την ανάπτυξη 

των γνωστικών λειτουργιών γενικότερα, όπως αυτές εν µέρει εκφράζονται από 

κλίµακες νοηµοσύνης. Στη µελέτη µας όµως, αν και βρέθηκαν διαφορές µεταξύ των 

οµάδων στην επίδοση, σε δύο τουλάχιστον κλίµακες νοηµοσύνης, παρ’ όλα αυτά δεν 

διαπιστώσαµε µεγάλες διαφορές, ανεξάρτητα από την επίδοση, στις εν λόγω 

κλίµακες. Οι διαφορές αυτές αφορούσαν, κυρίως, το εύρος του προσληπτικού 

λεξιλογίου (PPVT). Από το συνδυασµό αυτών των ευρηµάτων θα µπορούσε να 

συµπεράνει κανείς  ότι οι παρατηρούµενες διαφορές οφείλονται κατά κύριο λόγο σε 

περιβαλλοντικούς ή επιγεννητικούς παράγοντες, οι οποίοι µε τη σειρά τους 

σχετίζεται µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας. 

Σηµειωτέον δε ότι, όταν µιλάµε για περιβαλλοντικούς παράγοντες, εννοούµε 

τα ερεθίσµατα στα οποία εκτίθεται το παιδί. Συγκεκριµένα, αναφερόµαστε στο 

λεξιλόγιο που χρησιµοποιούν οι γονείς, στο λεξιλόγιο που χρησιµοποιεί το γύρω 
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περιβάλλον/ κοινωνικός περίγυρος των γονέων, στα βιβλία τα οποία βρίσκονται 

διαθέσιµα στο σπίτι καθώς και στις αναγνωστικές συνήθειες των γονέων, οι οποίες 

αποτελούν πρότυπο για το παιδί. Οι επιγεννητικοί παράγοντες αναφέρονται στην 

αλληλεπίδραση µεταξύ του γονέα και του παιδιού. Ανάλογα δηλαδή µε την επίδοση 

του παιδιού, διαµορφώνεται η συµπεριφορά του γονέα απέναντί του, και 

αντιστρόφως, ανάλογα µε τη συµπεριφορά, τις στάσεις και τις προσδοκίες που 

δείχνει ο γονιός απέναντι στο παιδί, διαµορφώνεται η συµπεριφορά του παιδιού. Με 

άλλα λόγια η επίδοση του παιδιού λειτουργεί και ως ρυθµιστής της γονεϊκής 

συµπεριφοράς και εµπλοκής. Όχι µόνο επηρεάζεται απ’ αυτήν, αλλά και την 

επηρεάζει. 

Βέβαια, θα πρέπει να συγκεκριµενοποιηθεί ο τύπος της εµπλοκής για να 

µπορέσουµε να κατανοήσουµε τη σχέση µε την επίδοση του παιδιού κ.λ.π (Γεωργίου, 

2000: Kagan, 1984).  

Μια προσπάθεια ανάλυσης της εµπλοκής αυτής σε επιµέρους παράγοντες 

(Γεωργίου,2000: Georgiou, 1997) επιβεβαίωσε ότι πράγµατι κάποιοι τρόποι 

εµπλοκής σχετίζονται (θετικά ή αρνητικά) µε την επίδοση του µαθητή, ενώ κάποιοι 

άλλοι δε σχετίζονται καθόλου. Παραδείγµατα της πρώτης κατηγορίας είναι η 

συµβολή των γονιών στην ανάπτυξη των ενδιαφερόντων του παιδιού πέρα από τα 

σχολικά δρώµενα και η στενή σχέση του σπιτιού µε το σχολείο (θετική συνάφεια µε 

το σχολείο) αλλά και η συναισθηµατική πίεση του παιδιού για καλύτερα 

αποτελέσµατα (αρνητική συνάφεια µε την επίδοση). Παραδείγµατα τύπων γονεϊκής 

εµπλοκής που δε σχετίζονται µε την επίδοση του παιδιού (δηλαδή έχουν µηδενική 

συνάφεια), είναι ο έλεγχος της εξωσχολικής του συµπεριφοράς και ο βαθµός 

βοήθειας που του προσφέρουν στην κατ’ οίκον εργασία. 
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Γι’ αυτό λοιπόν, όταν θέλουµε να βγάλουµε συµπεράσµατα για το πώς το 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων επηρεάζει την αναγνωστική ικανότητα, 

δεν φτάνει µόνο η αναφορά του επαγγέλµατος των γονέων. Μια τέτοια έρευνα 

λοιπόν, θα υποστηριχθεί από παρατήρηση στο σπίτι, γιατί δεν είναι σπάνιο σε σπίτια 

µε υψηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, οι γονείς να µην ασχολούνται µε τα παιδιά 

τους, σε θέµατα σχετικά µε το σχολείο, γιατί ίσως δεν έχουν τον χρόνο λόγω της 

δουλειάς τους. Θα πρέπει δηλαδή, να µελετάται ο τύπος της γονεϊκής εµπλοκής σε 

σχέση µε το παιδί για να βγάλουµε συµπεράσµατα σχετικά µε την επίδοση. Το 

παραπάνω, µαζί µε το σχετικά µικρό δείγµα των 178 µαθητών, αποτελεί βασικό 

περιορισµό της µελέτης µας. 

Επιπλέον, ένας ακόµα περιορισµός της έρευνας σχετικά µε το 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο είναι η αποτυχία να µελετήσουµε ταυτόχρονα 

σχετιζόµενους ενδιάµεσους παράγοντες, όταν εξετάζουµε το πώς ένας συγκεκριµένος 

παράγοντας επηρεάζει ένα συγκεκριµένο αναπτυξιακό αποτέλεσµα. Για παράδειγµα 

µελετώντας την διατροφή των παιδιών. Τα παιδιά δηλαδή, που είχαν ανεπαρκή 

διατροφή είναι περισσότερο πιθανό να εκτεθούν σε περιβαλλοντικούς κινδύνους, 

πριν τη γέννα, αλλά και µετά, και να δεχτούν στη συνέχεια ανεπαρκή γονεϊκή 

φροντίδα (Bradley & Corwyn, 2002: Pollitt et al., 1996). Παιδιά χαµηλού 

κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου είναι περισσότερο πιθανό να εκτεθούν σε 

ναρκωτικές ουσίες (περιλαµβανοµένου του αλκοόλ και του καπνού) πριν τη γέννα. 

Αυτές οι  εκθέσεις σχετίζονται µε προωριµότητα, χαµηλό βάρος κατά τη γέννηση, 

αναπτυξιακή επιβράδυνση και περιγεννητικές επιπλοκές µαζί µε γενικότερες 

δυσκολίες στην υγεία  και γνωστικές δυσκολίες στη συνέχεια (Bradley & Corwyn, 

2002: Hawley & Disney, 1992, Korenman & Miller, 1997, McLoyd,1998). Αν λοιπόν 
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κάποιος ενδιαφέρεται για πιθανή δεσµό ανάµεσα στο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο 

και τη γνωστική λειτουργία µαζί µε τη φτωχή διατροφή, θα πρέπει να συµπεριλάβει 

στην εξέταση του έναν ή περισσότερους απ’ αυτούς τους παράγοντες. Αλλιώς 

κάποιος µπορεί να θεωρήσει ότι τα γνωστικά προβλήµατα προκύπτουν από φτωχή 

διατροφή, όταν στην πραγµατικότητα προκύπτουν από φτωχή γονεϊκή φροντίδα ή 

από το συνδυασµό φτωχής διατροφής και την έκθεση των γονέων σε ναρκωτικές 

ουσίες. 

Εν τέλει, η συγκεκριµένη µελέτη µας επιβεβαίωσε την αρχική µας υπόθεση 

ότι το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων επηρεάζει τη αναγνωστική επίδοση 

των παιδιών στις τάξεις του δηµοτικού που εξετάσαµε. 
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