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Περίληψη 

Η αναγνωστική κατανόηση αποτελεί αδιαμφισβήτητα τον ύστατο και ενδεχομένως τον πιο 

σημαντικό στόχο της αναγνωστικής δεξιότητας. Η ανάγνωση έχοντας αποτελέσει βασικό 

θέμα ερευνών είναι μία απαιτητική διαδικασία, τα αποτελέσματα της οποίας είναι έκδηλα 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου. Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να εξετάσει 

τα αποτελέσματα μίας παρέμβασης για την αναγνωστική κατανόηση. Τo δείγμα της έρευνας 

αποτελείται από 12 μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού με αναγνωστικές δυσκολίες. Ο 

πειραματικός σχεδιασμός που ακολουθήθηκε είναι αυτός της μεμονωμένης περίπτωσης 

υποκειμένου (single subject design). Σύμφωνα με αυτόν τον σχεδιασμό, μετριούνται οι 

επιδόσεις του κάθε υποκειμένου ξεχωριστά και συγκρίνονται με τον εαυτό του. Η 

παρέμβαση είχε τρεις κύκλους όπου ο κάθε κύκλος είχε διάρκεια δύο εβδομάδων. Ανάμεσα 

στους κύκλους υπήρχε διάστημα διακοπής. Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας έγιναν πολλές 

ενδιάμεσες μετρήσεις καθώς και αρχική και τελική αξιολόγηση. Η διάρθρωση της 

παρέμβασης βασίστηκε στο θεωρητικό μοντέλο ανάγνωσης του Perfetti «Υπόθεση Λεξικής 

Ποιότητας» (Lexical Quality Hypothesis). Βάσει αυτού του μοντέλου, δημιουργήθηκε μία 

σφαιρική παρέμβαση, οι δραστηριότητες της οποίας συσχετιζόταν με τη φωνολογική 

επίγνωση, την ευχέρεια, τη μορφολογία αλλά και την κατανόηση. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης της έρευνας, όλοι οι μαθητές βελτιώθηκαν ως προς  

την αναγνωστική κατανόηση. Αναλυτικότερα, η πλειονότητα των μαθητών πέτυχε 

υψηλότερες  επιδόσεις στην τελική αξιολόγηση της κατανόησης, ενώ ταυτόχρονα κάποιοι 

μαθητές επέδειξαν μία εξαιρετικά ανοδική πορεία. Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες φάνηκε 

να έχουν βελτίωση και στους υπόλοιπους επιμέρους τομείς (ευχέρεια, μορφολογία, 

φωνολογική επίγνωση). Η πορεία αυτής της έρευνας αναδεικνύει τη σημασία που έχει η 

εφαρμογή σφαιρικών παρεμβάσεων στη σχολική πρακτική, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται 

αποτελεσματικά  οι δυσκολίες που σχετίζονται με την ανάγνωση. 

 

Λέξεις Κλειδιά: ανάγνωση, παρέμβαση, κατανόηση, ευχέρεια, μορφολογία, φωνολογική 

επίγνωση, αποκωδικοποίηση, δυσλεξία, μαθησιακές δυσκολίες  
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Abstract 

 

Reading comprehension is unquestionably the upper and probably the most crucial goal of 

reading. Reading has been the basic/ major subject of research and it is a demanding process 

the results of which are apparent during a person’s whole life. The present research aims to 

examine the results of an instructional intervention on reading comprehension. The sample of 

the research consists of 12 pupils having reading difficulties while attending 3 rd and 4th grade 

of primary school. The experimental design which was used is Single Subject Design. 

According to this design, the performance of each participant is measured separately and is 

compared to themselves.  The intervention has three phases and each phase lasts for two 

weeks. There was a pause between the end of one phase and the beginning of the next. 

During the research there were many intermediate measurements, as long as initial and final 

assessment. The structure of the intervention is based on Perffeti’s theoretical model of 

reading «Lexical Hypothesis Quality». According to this model, a comprehensive 

intervention plan was created, the activities of which, relate to phonological awareness, 

fluency, morphological awareness as well as comprehension. According to the results of the 

final assessment, all participants improved in reading comprehension. In further analysis the 

majority of the pupils scored higher in the final assessment in reading comprehension, while 

some participants presented an exceptional upturn. Furthermore, all participants seemed to 

improve on specific skills (fluency, morphological awareness, phonemic awareness). The 

progression of this research points out that it is highly important to apply comprehensive 

interventions in school΄s program, in order to reduce reading difficulties. 

 

Key points: reading, intervention, comprehension, fluency, morphological awareness, 

phonological awareness, decoding, dyslexia, learning difficulties. 
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Εισαγωγή 

Η ανάγνωση αποτελεί έναν συγκερασμό του προφορικού λόγου με τον γραπτό.  Ο 

προφορικός λόγος είναι εγγενής στον άνθρωπο, ενώ ο γραπτός έρχεται μετά από εκπαίδευση 

(Πρωτόπαπας, 2008). Η  μάθηση του γραπτού λόγου ενισχύει και προάγει την ευρύτερη 

μαθησιακή διαδικασία (Bangert-Drowns, Hurley,  & Wilkinson, 2004) και σίγουρα αποτελεί 

βαρύνουσας σημασίας δεξιότητα που λειτουργεί καταλυτικά στην καθημερινότητα και 

επηρεάζει όλη τη διάρκεια ζωής ενός ανθρώπου (Graham, Liu, Bartlett, Ng, Harris, Aitken, 

Barkel, Kavanaugh & Talukdar, 2018). Οι προεκτάσεις της δεξιότητας αυτής στη σύγχρονη 

κοινωνία, αφορούν τόσο την καθημερινότητα ενός ανθρώπου σε ακαδημαϊκό επίπεδο, όσο 

και την κοινωνική του ζωή (δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης) (Graham et al., 2018). H 

αλληλεπίδραση της ανάγνωσης και του γραπτού λόγου – και υπό την έννοια της 

ορθογραφημένης γραφής - είναι εμφανής και έχει τεκμηριωθεί ερευνητικά (Ehri, 1987). 
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Κεφάλαιο 1  

Ανάγνωση 

 

1.1. Ορισμός 

Η ανάγνωση αποτελεί έναν πολύ σημαντικό γνωστικό τομέα, ο οποίος αφορά και 

επηρεάζει ποικιλοτρόπως τη ζωή ενός ανθρώπου. Επηρεάζει την μαθητική και την 

ακαδημαϊκή του εξέλιξη, αλλά και την καθημερινότητα του τόσο σε επίπεδο πρακτικό, όσο 

και σε επίπεδο ψυχαγωγίας. Πρόκειται για μία εξαιρετικά βασική δεξιότητα η οποία 

εισάγεται στη ζωή ενός παιδιού από τα πρώτα χρόνια της σχολικής του  ζωής και διατηρείται 

και αξιοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια τη ζωής του. 

Προκειμένου να κατανοηθεί και να ερμηνευτεί η δεξιότητα της ανάγνωσης, έχουν 

διατυπωθεί αρκετές θεωρίες και πολλές μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Ένας λόγος για τον 

οποίο η επιστημονική κοινότητα έχει οδηγηθεί σε αυτήν την πληθώρα ερμηνειών, είναι η 

πολυπαραγοντικότητα της. Αναλυτικότερα, συνήθως οι επιστημονικές έρευνες και 

προσεγγίσεις εστιάζουν σε επιμέρους συστατικά της αναγνωστικής διαδικασίας όπως είναι o 

τρόπος με τον οποίο μαθαίνει κάποιος να διαβάζει, η αποκωδικοποίηση, η κατανόηση σε 

λεξικό, προτασιακό και κειμενικό επίπεδο κ.α. (Perfetti, & Stafura, 2014), γεγονός που 

δημιουργεί μία διαρκή ανάγκη για περαιτέρω έρευνα. 

Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές προσπάθειες ορισμού της ανάγνωσης, κάποιες από 

τις οποίες θα παρουσιαστούν παρακάτω, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στο 

οποίο θα μπορούμε να εξετάσουμε αυτήν την τόσο σημαντική και σύνθετη διεργασία.  

Οι Perfetti, Van Dyke, & Hart (2001) δίνουν έναν αρκετά ξεκάθαρο, σύντομο και 

περιεκτικό ορισμό σύμφωνα με τον οποίο, η ανάγνωση είναι «η μετατροπή των γραπτών 

μορφών σε γλωσσικά μηνύματα». Αυτός ο ορισμός εμπλέκει τόσο τον γραπτό λόγο όσο και 

τον προφορικό, ενώ ταυτόχρονα έχει σαφείς αναφορές στην αναγνωστική κατανόηση.  

Σύμφωνα με τον Πόρποδα (2003) η ανάγνωση ορίζεται ως το αποτέλεσμα των δύο 

επιμέρους δεξιοτήτων της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης. Προκειμένου να μπορέσει 

ένας αναγνώστης να διαβάσει θα πρέπει να συνδυάζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

αποκωδικοποίησης με ένα ικανοποιητικό επίπεδο κατανόησης. Εάν σε κάποιο από αυτά ο 

αναγνώστης δεν ανταποκρίνεται με επιτυχία δεν θα μπορέσει να αποδώσει στην 

αναγνωστική δεξιότητα.  



 
7 

Ο Πρωτόπαπας (2008) ορίζει την ανάγνωση με έναν εξαιρετικά απλό τρόπο, 

σύμφωνα με τον οποίο, ανάγνωση είναι η γνωστική διεργασία εκείνη που με μία γραμμική 

πορεία ξεκινά από τη γραφή (εικόνα γραμμάτων) και καταλήγει στην εκφορά της λέξης 

(προφορική εκφορά φθόγγων).  

 

1.2.Στοιχεία της Ανάγνωσης 

Σύμφωνα με το  Τζιβινίκου (2015) η ανάγνωση είναι μία απαιτητική διαδικασία την 

οποία συνθέτουν επιμέρους στοιχεία όπως: η φωνημική επίγνωση, η φωνολογική 

ενημερότητα, η ευχέρεια, το λεξιλόγιο και η κατανόηση. Προκειμένου να προσεγγίσουμε την 

έννοιας της ανάγνωσης, θα πρέπει πρώτα να προχωρήσουμε σε επιμέρους ορισμούς όλων 

των παραπάνω στοιχείων.  

 Φωνημική Επίγνωση 

Πρόκειται για έναν αρκετά ιδιαίτερο τομέα αφού αφορά στη διαχείριση και στη 

κατανόηση των φωνημάτων. Αναλυτικότερα, τα φωνήματα είναι εκείνες οι ελάχιστες 

μονάδες που συνθέτουν τον προφορικό λόγο. Η ικανότητα ενός ανθρώπου να μπορεί 

να διαχειριστεί και να επεξεργαστεί τα φωνήματα αποκαλείται φωνημική επίγνωση 

(Ehri, Nunes, Willows, Schuster, Yaghoub‐Zadeh & Shanahan, 2001). Οι τρόποι με 

τους οποίους μπορεί να αξιολογηθεί η φωνημική επίγνωση ενός ανθρώπου είναι 

πολλοί: 1. Φωνημική διάκριση -  Phoneme isolation (διαδικασία στην οποία ζητείται 

να απομονωθεί κάποιο φώνημα μέσα σε μια λέξη) 2. Φωνημική αναγνώριση 

Phoneme identity (όταν ζητείται να εντοπιστεί το κοινό φώνημα μέσα σε δύο λέξεις) 

3. Φωνημική κατηγοριοποίηση - Phoneme categorization (όταν ζητείται να εντοπισθεί 

η αταίριαστη φωνημικά λέξη ανάμεσα σε πολλές λέξεις) 4. Φωνημική ανάμιξη - 

Phoneme blending (όταν ζητείται να γίνει σύνθεση φωνημάτων προκειμένου να 

παραχθεί μία λέξη, 5. Φωνημική κατάτμηση - Phoneme segmentation (όταν ζητείται 

να κατατμηθεί μία λέξη σε φωνήματα, 6. Φωνημική απαλοιφή - Phoneme deletion 

(όταν ζητείται να απαλειφθεί ένα μέρος μίας λέξης και να εντοπιστεί το εναπομένον 

μέρος) (Ehri, et al.,2001).   

 

 Φωνολογική Ενημερότητα 

Η φωνολογική ενημερότητα είναι μία δεξιότητα που απαιτεί τη διαχείριση και 

επεξεργασία των φωνημάτων, των συλλαβών, των προθεμάτων ακόμη και 
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ολόκληρων των λέξεων (Treiman, 1991). Σύμφωνα με την Παντελιάδου (2010) «η 

φωνολογική ενημερότητα είναι μία μεταγλωσσική δεξιότητα και αναφέρεται 

συγκεκριμένα στη σαφή κατανόηση ότι οι λέξεις αποτελούνται από διακριτά μέρη: 

συλλαβές και φωνήματα». Η μεγάλη σχέση της φωνολογικής ενημερότητας με την 

ανάγνωση είναι δεδομένη και ερευνητικά τοποθετημένη (Παντελιάδου, 2000 ∙ 

Treiman, 1991). 

Η φωνολογική επίγνωση μπορεί να αποτελέσει προβλεπτικό παράγοντα  και της 

παραγωγής γραπτού λόγου καθώς η έλλειψη της δημιουργεί δυσκολίες στη 

γραφοφωνημική αντιστοίχηση, κάτι το οποίο αποδεικνύεται έντονα και από τα παιδιά 

που βρίσκονται στο προ – φωνολογικό στάδιο (Treiman, 2017). 

Η αξιολόγηση της φωνολογικής ενημερότητας είναι παρόμοια με αυτήν της 

φωνημικής, μόνο που διαφοροποιείται στις μονάδες προφορικού λόγου στις οποίες 

αναφέρεται. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τη διάκριση, την αναγνώριση, την 

κατηγοριοποίηση, την κατάτμηση, την απαλοιφή, την ανάμειξη και την πρόσθεση 

φωνολογικών μονάδων (συλλαβές, φωνήματα, προθέματα) (Παντελιάδου και 

Πατσιοδήμου, 2007 ∙ Παντελιάδου, 2000) 

Επιπλέον, η φωνολογική ενημερότητα συσχετίζεται και με τη διαφάνεια της 

γλωσσικού συστήματος στο οποίο αναφερόμαστε, οπότε και αναμένονται 

διαφορετικές δυσκολίες. Στην περίπτωση που αναφερόμαστε στην ελληνική γλώσσα  

για παράδειγμα, η φωνολογική ενημερότητα αναμένεται να είναι πιο αβίαστη για τους 

μαθητές και ως εκ τούτου να βοηθηθεί και η αναγνωστική τους ικανότητα (Tafa & 

Manolitsis, 2008) . 

 

 Ευχέρεια 

Η αναγνωστική ευχέρεια είναι ο συνδυασμός της ταχείας, ευχερούς 

αποκωδικοποίησης με την προσωδία. Πρόκειται για μία διαδικασία κατά την οποία ο 

αναγνώστης μπορεί να αποδώσει άμεσα – είτε μέσω της ακριβούς 

αποκωδικοποίησης, είτε μέσω της αυτόματης αναγνώρισης λέξεων – τη λέξη την 

οποία διαβάζει και να προσθέσει σε αυτήν, την απαιτούμενη προσωδία – όταν 

αναφερόμαστε σε επίπεδο κειμένου (Μουζάκη, 2017 ∙ Τζιβινίκου, 2015 ∙ 

Παντελιάδου, 2000). 

Η  ευχέρεια αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ανάγνωσης και χωρίς αυτήν δεν μπορεί 

να υπάρξει αναγνωστική επάρκεια. Η σχολική πραγματικότητα τόσο στην Ελλάδα 
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όσο και στο εξωτερικό, δείχνει ότι δεν της δίνεται η πρέπουσα σημασία γεγονός που 

δεν συμβάλλει στην επαρκή αναγνωστική διδασκαλία (Παντελιάδου, 2000). 

Προκειμένου να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα παρατηρείται μία σημαντική 

στροφή της επιστημονικής κοινότητας στην αξία της ευχέρειας σε ένα πνεύμα 

επαναπροσδιορισμού (National Reading Panel, 2000, όπως αναφέρεται στο 

Τζιβινίκου, 2015 ∙ Pikulski & Chard, 2005).  

 

 Λεξιλόγιο 

Το λεξιλόγιο αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της 

γλώσσας. Αναλυτικότερα με τον όρο λεξιλόγιο αναφερόμαστε σε όλες εκείνες τις 

λέξεις τις οποίες έχουν κατακτήσει τα παιδιά  από την πρώιμη ηλικία. Ένα παιδί από 

την ώρα που γεννιέται γίνεται δέκτης πολλαπλών λεκτικών ερεθισμάτων κάτι το 

οποίο λαμβάνει χώρα είτε από διαλόγους, βιβλία, παραμύθια και οτιδήποτε άλλο 

μπορεί να προσδώσει μία συνθήκη λεκτικών ερεθισμάτων. Είναι προφανές πως το 

κάθε παιδί έχει πολύ διαφορετικό επίπεδο λεξιλογίου όταν φτάσει στο σχολείο, 

γεγονός που δημιουργεί  ποικιλομορφία  στις γλωσσικές του επιδόσεις και διαφορές 

στις μαθησιακές του ανάγκες. 

Η σημασία του λεξιλογίου ως παράγοντα με σημαντική συμβολή στην αναγνωστική 

επάρκεια, εξηγείται και από τους Ouellette & Beers (2010). Σύμφωνα με μελέτη τους 

αποδεικνύεται η σημαντική προβλεπτική σχέση που έχει το επίπεδο λεξιλογίου στην 

επίτευξη της ανάγνωσης κυρίως στις μεγαλύτερες τάξεις. Ένα τέτοιο εύρημα μπορεί 

να συνδέεται με τη  διαφοροποίηση των κειμενικών ειδών σε μεγαλύτερες τάξεις, 

όπου υπάρχουν και μεγαλύτερες απαιτήσεις λεξιλογίου. Ταυτόχρονα, το λεξιλόγιο 

συνδέεται άμεσα με την ευχέρεια γεγονός που ενισχύει κατά πάρα πολύ τη σημασία 

του ρόλου του στην αναγνωστική δεξιότητα (Padeliadu & Antoniou, 2014). 

Η διδασκαλία του λεξιλογίου μπορεί να γίνεται είτε άμεσα είτε έμμεσα. Ο άμεσος 

τρόπος αφορά στη μάθηση ορισμών, στην τοποθέτηση της λέξης σε οικογένεια 

λέξεων και στην ευρύτερη επεξεργασία της (Τζιβινικου, 2015∙ Αντωνίου, 2008).  Ο 

έμμεσος τρόπος αφορά στη δημιουργία εκείνων των συνθηκών από τον εκπαιδευτικό 

που θα προάγουν άμεσα ένα πλούσιο και σύνθετο λεκτικό περιβάλλον το οποίο θα 

λειτουργεί ενισχυτικά στην εκμάθηση νέων λέξεων (Τζιβινικου, 2015).  
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 Κατανόηση 

Η κατανόηση αποτελεί ενδεχομένως το πιο σύνθετο στοιχείο της ανάγνωσης καθώς 

πρόκειται για μία διαδικασία η οποία είναι το αποτέλεσμα διάφορων παραγόντων που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αναλυτικότερα, οι προϋπάρχουσες γνώσεις και 

εμπειρίες του αναγνώστη σε συνδυασμό με το κειμενικό είδος και το ενδιαφέρον που 

προκαλεί το κείμενο στον αναγνώστη δημιουργούν τη συνθήκη πάνω στην οποία θα 

δράσει ο αναγνώστης (Klingner, Vaughn & Boardman,  2015). Σε παρόμοιο επίπεδο 

τοποθετούν και οι McKeown, Beck & Blake, (2009) την κατανόηση σύμφωνα με 

τους οποίους, εξαρτάται από το κειμενικό είδος, το περιεχόμενο του κειμένου αλλά 

και το επίπεδο καθώς και τη διάθεση του αναγνώστη. 

Η κατανόηση δεν αποτελεί μία στείρα, λεπτομερή ανάκληση ενός γραπτού κειμένου, 

αλλά εμπεριέχει την κριτική σκέψη του αναγνώστη, η οποία θα τον οδηγήσει στην 

ανάκληση των σημαντικών και ουσιαστικών πληροφοριών ενός γραπτού κειμένου, 

αλλά υπό το πρίσμα μιας ανακατασκευαστικής διαδικασίας  (Caldwell, 2008). 

 

1.3. Μέθοδοι Διδασκαλίας της Ανάγνωσης 

Εξαιρετικά σημαντική παράμετρος στη μελέτη της ανάγνωσης αποτελούν οι μέθοδοι 

διδασκαλίας της. Ένας βασικός διαχωρισμός διδακτικών μεθόδων αφορά στην ολιστική 

μέθοδο και στην αλφαβητική μέθοδο. Ενδεχομένως να αποτελεί το πιο σταθερό μοτίβο 

προσέγγισης διδακτικών μεθόδων εδώ και αρκετές δεκαετίες. Ταυτόχρονα, αυτός ο 

διαχωρισμός έχει δημιουργήσει και μία διαμάχη για το ποια μέθοδος είναι η πιο 

αποτελεσματική. Η ολιστική μέθοδος αφορά στην αντιμετώπιση της διδασκαλίας της 

γλώσσας με ένα ολιστικό/σφαιρικό τρόπο: ο αναγνώστης αναγνωρίζει ολικά τις λέξεις και 

αφού κατακτήσει επαρκώς αρκετό λεξιλόγιο μπορεί να προχωρήσει σε ανάλυση της λέξης σε 

επιμέρους τμήματα. Ενώ η αλφαβητική μέθοδος αφορά στην αντίστροφη διαδικασία κατά 

την οποία ο μαθητής μαθαίνει τις γραφο-φωνημικές αντιστοιχίες και αφού τις κατακτήσει 

προχωρά στη σύνδεση τους και στη δημιουργία λέξεων (Τζιβινίκου, 2015 ∙ Παντελιάδου, 

2000). Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι και στη χώρα μας παρατηρήθηκε έντονη διαμάχη για 

την επιλογή της διδακτικής προσέγγισης. Προκειμένου να επιλεχθεί η καταλληλότερη 

μέθοδος πραγματοποιήθηκε έρευνα από τους Βιγγόπουλος και Τσάκαλος το 1974  σύμφωνα 

με την οποία τα αποτελέσματα και των δύο διδακτικών μεθόδων φάνηκαν να μην διαφέρουν 

σημαντικά και με μοναδική διαφορά την οικονομικότερη βάση της αλφαβητικής - 

αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου (Παντελιάδου, 2000) .  
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Οι Bentolila & Germain (2005), θέλοντας να παρουσιάσουν τις επικρατέστερες 

μεθόδους διδασκαλίας της ανάγνωσης προτείνουν ότι η καταλληλότητα της κάθε μεθόδου 

σχετίζεται με το εκάστοτε γλωσσικό σύστημα. Παρακάτω παρουσιάζονται σχηματικά 

κατηγοριοποίηση των διδακτικών μεθόδων. 

Πίνακας 1. Μέθοδοι Ανάγνωσης σύμφωνα με τους Bentolila & Germain (2005) 

Έμφαση στον Κώδικα Έμφαση στο Νόημα Μεικτές μέθοδοι 

 Αλφαβητική μέθοδος 

 Συλλαβική Μέθοδος 

 Γραφοφωνημική 

Προσέγγιση 

 Προσέγγιση ολικής 

γλώσσας 

 Ιδεο-οπτική Μέθοδος 

 Φυσική Μέθοδος 

 Συνθετική Μέθοδος 

 Αναλυτικοσυνθετική 

Μέθοδος 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες αναδύεται μία εναλλακτική θεωρητική πρόταση που καλείται 

«ισορροπημένος γραμματισμός». Πρόκειται για έναν συγκερασμό και των δύο 

προαναφερθέντων μεθόδων (ολικής και αλφαβητικής), όπου ο εκπαιδευτικός αποφασίζει 

ποια στοιχεία από κάθε μέθοδο θα χρησιμοποιήσει στη διδασκαλία του, προκειμένου να 

επιτύχει τα μέγιστα μαθησιακά αποτελέσματα (O'Day, 2009 ∙ Wren, 2001 ∙ Παντελιάδου, 

2000). 

 

1.4. Στάδια Ανάγνωσης 

Παράλληλα, η Ehri διατύπωσε ένα μοντέλο ανάγνωσης τεσσάρων φάσεων το οποίο 

περιγράφει με ξεκάθαρο τρόπο τη διαδρομή της ανάγνωσης  που ακολουθεί ένας αναγνώστης 

από την πρώιμη ηλικία (Beech, 2005∙ Ehri,& McCormick, 1998). Αναλυτικότερα, τα 

τέσσερα στάδια διαμορφώνονται ως εξής: 

 Pre-alphabetic phase (Προ-αλφαβητικό στάδιο):  

Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά μπορούν και αναγνωρίζουν ολόκληρες λέξεις τις οποίες 

αναγνωρίζουν ολικά χωρίς να μπορούν να αναλύσουν τα επιμέρους στοιχεία τους σε 

μορφήματα και γράμματα. 

 Partial-alphabetic phase (Μερικώς Αλφαβητικό στάδιο): 

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές αναγνωρίζουν κάποια γράμματα, μπορούν να τα 

χρησιμοποιήσουν, να τα συνθέσουν και να δημιουργήσουν συλλαβές. Ωστόσο και 
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πάλι αναγνωρίζουν τις λέξεις ολικά, καθώς δεν μπορούν να αναλύσουν και να 

επεξεργαστούν όλα τα μέρη της λέξης, αλλά μόνο κάποιες συλλαβές. 

 Full-alphabetic phase (Αλφαβητικό στάδιο): 

Σε αυτό το στάδιο  οι μαθητές γνωρίζουν όλα τα γράμματα και μπορούν να τα 

διαχειρίζονται και να τα επεξεργάζονται με αρκετή ευκολία. Έχουν κατακτήσει τη 

γραφοφωνημική αντιστοίχηση σε ένα εξαιρετικά καλό επίπεδο. Διαχειρίζονται με 

ευκολία άγνωστες λέξεις σε αυτούς, ακολουθώντας τους κανόνες της 

γραφοφωνημικής αντιστοίχησης της γλώσσας τους, ενώ ταυτόχρονα μπαίνουν στη 

διαδικασία να αποθηκεύουν λέξεις στη μνήμη τους. 

 Consolidated-alphabetic phase (Παγιωμένο αλφαβητικό στάδιο): 

Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές έχουν παγιώσει σε ένα εξαιρετικό επίπεδο την 

αναγνωστική τους ικανότητα και πλέον αρχίζουν και αντιλαμβάνονται τις λέξεις με 

τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους (τα προθήματα, τα παραθήματα, τις καταλήξεις), 

να τα γενικεύουν και να τα επεξεργάζονται σε νέες λέξεις.  

Πρόκειται για ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο η Ehri προσπαθεί να δώσει με σαφή 

τρόπο τα στάδια από τα οποία μπορεί να περνάει ένα παιδί προκειμένου να αναπτύξει την 

αναγνωστική του ικανότητα  και  δείχνει με λεπτομερή τρόπο την τυπική ακολουθία που 

ενδεχομένως δεν φαίνεται να διακρίνει τους αδύναμους αναγνώστες. 

 

1.5. Τρόποι Ανάγνωσης 

Ο κάθε αναγνώστης διανύει ενδεχομένως μία διαφορετική διαδρομή προκειμένου να 

κατακτήσει την ανάγνωση. Η Ehri (1991, όπως αναφέρεται στο Ehri, 2005) περιγράφει και 

τέσσερις διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί ένα παιδί να καταφέρει να διαβάσει. 

Σύμφωνα με την ερευνήτρια, ο πρώτος τρόπος αφορά στην αυστηρή αποκωδικοποίηση, 

σύμφωνα με την οποία ένα παιδί γνωρίζει τα γράμματα και μπορεί να τα επεξεργαστεί με 

τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να συνθέσει, να αναλύσει και να δημιουργήσει λέξεις. Ο δεύτερος 

τρόπος είναι οι αναλογίες (analogizing), σύμφωνα με την οποία ένας μαθητής χρησιμοποιεί 

γνωστές του λέξεις προκειμένου να κάνει ανάγνωση σε κάποιες άγνωστες, ανατρέχοντας σε 

κοινά μέρη και προσαρμόζοντας τα (Goswami, 1993∙1986). Αναλυτικότερα, ένας μαθητής 

χρησιμοποιώντας μία ήδη γνωστή του λέξη όπως «beak», ενδεχομένως να προσπαθεί να 
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κάνει ανάγνωση και στη λέξη «peak», την οποία δεν γνωρίζει, αλλά χρησιμοποιεί την πρώτη 

λέξη σαν βάση προκειμένου να διαβάσει και τη δεύτερη. Σύμφωνα με την Goswami (1993 

∙1986) με βάση τα ερευνητικά δεδομένα οι αναλογίες που χρησιμοποιούν οι μαθητές 

αφορούν περισσότερα στις καταλήξεις των λέξεων και όχι στα πρώτη μέρη των λέξεων. Μία 

ακόμη τεχνική ανάγνωσης είναι η πρόβλεψη (Tunmer & Chapman, 1998). Πρόκειται για μία 

πολύ διαδομένη τεχνική η οποία αφορά πολύ συχνά και μαθητές οι οποίοι δυσκολεύονται 

στην αποκωδικοποίηση και την ώρα που κάνουν ανάγνωση προβλέπουν την άγνωστη λέξη 

που προσπαθούν να διαβάσουν, χρησιμοποιώντας αφενός ήδη γνωστές τους λέξεις και 

αφετέρου το περιεχόμενο του κειμένου. Επιπλέον, ο τελευταίος τρόπος με τον οποίο κάνει 

ένα παιδί ανάγνωση, είναι με τη  χρήση της μνήμης. Πολύ συχνά οι άνθρωποι αποθηκεύουν 

λέξεις στη μνήμη τους, με αποτέλεσμα όταν τις ξαναβλέπουν να κάνουν άμεση και ακριβή 

ανάκληση τους. Συνήθως αυτός ο τρόπος ακολουθείται από τους καλούς αναγνώστες καθώς 

η αποκωδικοποίηση τους πρέπει να είναι πολύ ευχερής. 

Ολοκληρώνοντας αυτήν την πρώτη προσέγγιση της έννοιας της ανάγνωσης, εύκολα 

διαπιστώνει κανείς την ιδιαιτερότητα αυτής της δεξιότητας που σε συνδυασμό με τη 

πολυπαραγοντικότητα της, καθιστά την μελέτη της μία εξαιρετικά απαιτητική και σύνθετη 

διαδικασία. 
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Κεφάλαιο 2   

Υπόθεση της Λεξικής Ποιότητας (Lexical Quality Hypothesis) 

 

2.1.  Προσέγγιση του Μοντέλου 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετασθεί το θεωρητικό μοντέλο «Υπόθεση της Λεξικής 

ποιότητας». Είναι ένα μοντέλο ερμηνείας της ανάγνωσης και των στοιχείων εκείνων που 

διαφοροποιούν έναν καλό αναγνώστη από έναν αδύναμο. Όπως έχει ήδη προαναφερθεί η 

ανάγνωση δεν αποτελεί μία μονοδιάστατη διαδικασία, αλλά είναι αποτέλεσμα πολλών και 

διαφορετικών διεργασιών. Αυτή η προσέγγιση εξηγεί και συνδέει με έναν σφαιρικό τρόπο 

τους επιμέρους τομείς της φωνολογίας, μορφολογίας σημασιολογίας και κατανόησης.  

Αυτό το μοντέλο αποτέλεσε την εξέλιξη ενός άλλου προϋπάρχοντος μοντέλου  σύμφωνα 

με το οποίο ορισμένα από τα προβλήματα στην κατανόηση οφείλονται στα διάφορα 

ελλείμματα στην αναγνώριση λέξεων «Verbal Efficiency Theory» (Perfetti & Hart, 2002a∙ 

Perfetti & Hart, 2001). Με βάση αυτήν τη θεωρία που συνδέει διάφορες διεργασίες που 

λαμβάνουν χώρα κατά την αναγνωστική διαδικασία, χτίζεται και το μοντέλο «Υπόθεση της 

Λεξικής Ποιότητας», το οποίο αφορά σε μία ολόπλευρη θεώρηση της ανάγνωσης που 

εμπλέκει τη φωνολογική, μορφολογική και σημασιολογική επίγνωση του αναγνώστη. Πιο 

συγκεκριμένα, η κατανόηση ενός αναγνώστη οφείλεται και βασίζεται στην ποιότητα των 

λεξικών του αναπαραστάσεων (Richter, Isberner, Naumann & Neeb, 2013∙ Perfetti, 2007 ∙ 

Perfetti & Hart, 2002b).  

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο η κάθε λέξη έχει κάποιες νοητικές 

αναπαραστάσεις που διακρίνονται από επιμέρους διαστάσεις. Αρχικά υπάρχει η φωνολογική 

διάσταση, που αφορά ουσιαστικά στη φωνολογική επίγνωση και στη γραφοφωνημική 

αντιστοιχία κι αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να ανακαλέσει όλες τις πληροφορίες 

που σχετίζονται με τα φωνολογικά στοιχεία μιας λέξης. Παράλληλα, υπάρχει η ορθογραφική 

αναπαράσταση της λέξης, η οποία αφορά στη σωστή γραφή της, αλλά εμπεριέχει ταυτόχρονα 

και το κομμάτι της μορφολογικής συνειδητότητας. Τέλος, υπάρχει και η σημασιολογική 

αναπαράσταση της λέξης, η οποία αφορά στην ερμηνεία της λέξης και η οποία εμπεριέχει 

και τη γραμματική διάσταση της λέξης (Richter et al., 2013∙ Perfetti, 2007 ∙ Perfetti & Hart, 

2002a∙ Perfetti & Hart, 2001). Για παράδειγμα,  αν έχουμε δύο ομόηχες λέξεις (βάζω / βάζο) 

προκειμένου να ανακαλέσουμε τη σημασιολογική αναπαράσταση τους, θα πρέπει πρώτα να 

γίνει ανάκληση και των δύο άλλων δύο αναπαραστάσεων και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

στις γραμματικές πληροφορίες των λέξεων.  
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Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο που βασίζεται στις παραπάνω τρεις αλληλένδετες 

αναπαραστάσεις κάθε λέξης, υπάρχουν αναγνώστες με υψηλής ποιότητας και χαμηλής 

ποιότητας αναπαραστάσεις. Το επίπεδο της ποιότητας χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα και 

από την γνωστική προσπάθεια ή μη, της πρόσβασης και ανάκλησης των αναπαραστάσεων. 

Εάν κάποιος μπορεί να κάνει άμεση ανάκληση και στις τρεις αναπαραστάσεις μίας λέξης, 

πρόκειται για έναν αναγνώστη που διαθέτει λεξικές αναπαραστάσεις υψηλής ποιότητας. Αν 

δεν μπορεί να ανακαλέσει αβίαστα έστω και μία αναπαράσταση, τότε η λεξική ποιότητα 

βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο  (Richter at al., 2013∙ Perfetti, 2007 ∙ Perfetti & Hart, 2002b∙ 

Perfetti & Hart, 2001). Με βάση λοιπόν αυτήν την προσέγγιση οι δεινοί αναγνώστες που 

κατανοούν με ευκολία τα διάφορα κείμενα που διαβάζουν, είναι αυτοί που διαθέτουν υψηλής 

ποιότητας αναπαραστάσεις. Επιπλέον, με βάση το προαναφερθέν μοντέλο δεν γίνεται ένας 

αναγνώστης ο οποίος έχει ελλείμματα έστω και σε μία διάσταση των λέξεων να είναι ένας 

καλός αναγνώστης.  

Η συμπλεγματική διάσταση αυτού του μοντέλου, το καθιστά αρκετά πολύπλοκο και 

σύνθετο αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά ολοκληρωμένο. Πρόκειται για μία προσέγγιση που 

θέτει την ανάγνωση ως το συγκέρασμα επιμέρους διαδικασιών που καλούνται να 

πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα και με επιτυχία. Η ανάγνωση δεν αποτελείται από επιμέρους 

δεξιότητες που ενδεχομένως απλώς συνυπάρχουν, αλλά χαρακτηρίζεται από τη σύνδεση και 

συμπόρευση όλων των προαναφερθέντων διεργασιών. 

 

2.2. Ερευνητική διερεύνηση του μοντέλου Λεξικής ποιότητας 

Σε έρευνα τους οι Perfetti & Hart (2001) ανέδειξαν το ζήτημα της αναγνωστικής 

κατανόησης με βάση αυτό το μοντέλο. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν μαθητές 

κολλεγίου και βασικό ερώτημα της έρευνας ήταν να εξετασθεί η ανταπόκριση των 

αναγνωστών σε ζευγάρια λέξεων τα οποία είχαν κοινά στοιχεία – είτε σε μορφολογικό, είτε 

σε φωνολογικό, είτε σε σημασιολογικό επίπεδο.  Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οι καλοί αναγνώστες μπορούν να ανταπεξέλθουν πιο άμεσα και με περισσότερη ακρίβεια 

όταν κληθούν να προσδιορίσουν και να διαφοροποιήσουν τα προαναφερθέντα ζευγάρια 

λέξεων, έναντι των λιγότερων καλών αναγνωστών ∙ διότι προκειμένου κάποιος αναγνώστης 

να καταφέρει να διαφοροποιήσει δύο ομόηχες λέξεις (βάζω / βάζο), θα πρέπει να κάνει 

άμεση και ακριβή ανάκληση, τόσο των φωνολογικών, όσο των μορφολογικών αλλά και των 

σημασιολογικών αναπαραστάσεων των λέξεων. Επιπλέον, σημαντικό εύρημα αποτέλεσε και 
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το γεγονός ότι όλοι οι αναγνώστες (ανεξαρτήτως επιπέδου) μπορούσαν να προσδιορίσουν 

ομόφωνες λέξεις με αρκετή ευκολία, όταν αυτές βρισκόταν σε κειμενικό πλαίσιο και 

μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα συμφραζόμενα.  

Μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα ολοκληρώθηκε από τους Verhoeven  & Van Leeuwe, 

(2008) όπου προσπάθησαν να κάνουν μία συγκριτική μελέτη δύο βασικών θεωρητικών 

μοντέλων που σχετίζονται με την αναγνωστική κατανόηση. Το πρώτο θεωρητικό μοντέλο 

ήταν η «Υπόθεση της Λεξικής Ποιότητας» (Lexical Quality Hypothesis) και το δεύτερο ήταν 

η «Απλή Θεώρηση της Ανάγνωσης» (Simple Reading View). Σύμφωνα με το δεύτερο 

μοντέλο, οι τομείς που σχετίζονται με την αναγνωστική ικανότητα είναι το επίπεδο του 

λεξιλογίου και η ακουστική κατανόηση. Ολοκληρώνοντας αυτήν την συγκριτική διαχρονική 

έρευνα που αφορούσε παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης τους στο δημοτικό, 

παρουσιάστηκαν κάποια ενδιαφέροντα ευρήματα που συνδέουν την αναγνωστική διαδικασία 

και με τα δύο θεωρητικά μοντέλα. Πιο συγκεκριμένα, φάνηκε ότι η αναγνωστική κατανόηση 

σχετίζεται με τη φωνολογική, μορφολογική και σημασιολογική γνώση μιας λέξης. 

Ταυτόχρονα, αναδείχθηκε και η ισχυρή επιρροή του πλούσιου λεξιλογίου και της ακουστικής 

κατανόηση και η λειτουργία τους ως σημαντικούς προβλεπτικούς παράγοντες του επιπέδου 

της αναγνωστικής κατανόησης. 

Οι  Schiff, Schwartz-Nahshon & Nagar, (2011) ολοκλήρωσαν μία έρευνα στην οποία 

εξέτασαν τη σχέση της φωνολογικής και μορφολογικής επίγνωσης με την κατανόηση. Το 

δείγμα τους απαρτιζόταν από μία πειραματική ομάδα και δύο ομάδες ελέγχου. Η 

πειραματική ομάδα αποτελούνταν από έφηβους με αναγνωστικές δυσκολίες, η μία ομάδα  

ελέγχου αποτελούνταν από τυπικούς αναγνώστες, συνομήλικους της πειραματικής ομάδας 

και η δεύτερη ομάδα ελέγχου αποτελούνταν από μαθητές με την ίδια αναγνωστική ηλικία με 

την πειραματική ομάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν τη σύνδεση δεξιοτήτων 

φωνολογικής και μορφολογικής επίγνωσης με το επίπεδο κατανόησης, τόσο στους καλούς 

όσο και στους αδύναμους αναγνώστες. Σημαντικό εύρημα ήταν ότι το επίπεδο της 

μορφολογικής επίγνωσης λειτουργούσε και ως σημαντικός προβλεπτικός δείκτης για τ ο 

επίπεδο της κατανόησης. Οι ερευνητές στο τέλος της μελέτης πρότειναν τη συστηματική 

διδασκαλία μορφοσυντακτικών δομών και πρότειναν την Υπόθεση της Λεξικής Ποιότητας 

ωε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο τα οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει και να εξηγήσει  την 

αναγνωστική κατανόηση. 
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Σε έρευνα τους οι Richter et al. (2013) εξέτασαν το κατά πόσο το επίπεδο αναγνωστικής 

κατανόησης σε μαθητές του δημοτικού, μπορεί να εξηγείται με βάση το προφίλ τους στους 

επιμέρους τομείς αυτού του θεωρητικού μοντέλου. Σε αυτήν την έρευνα αξιολογήθηκαν με 

247 μαθητές αναλυτικά ως προς τις φωνολογικές, τις ορθογραφικές – μορφολογικές και 

σημασιολογικές αναπαραστάσεις των λέξεων. Ταυτόχρονα το δείγμα αξιολογήθηκε κι ως 

προς την αναγνωστική του κατανόηση. Η ανάλυση των επιδόσεων στις παραπάνω 

αναπαραστάσεις έδειξε ισχυρή επίδραση μεταξύ της αναγνωστικής κατανόησης και των 

φωνολογικών και ορθογραφικών αναπαραστάσεων. Αναλυτικότερα αυτές οι δύο 

αναπαραστάσεις φάνηκε να εξηγούν το μεγαλύτερο ποσοστό της κατανόησης (60%). 

Επιπλέον, σημαντικό εύρημα ήταν το ότι οι μορφολογικές αναπαραστάσεις έδειξαν 

μεγαλύτερο ποσοστό συσχέτισης με την αναγνωστική κατανόηση, σε σύγκριση με τις 

φωνολογικές. Ταυτόχρονα στην ίδια έρευνα εξετάστηκε και επιβεβαιώθηκε η σύνδεση της 

αναγνωστικής ικανότητας μέσω του μοντέλου «Υπόθεση της Λεξικής Ποιότητας», με την 

εργαζόμενη μνήμη. Σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα τονίστηκε η αλληλεπίδραση των 

φωνολογικών και μορφολογικών αναπαραστάσεων με την κατανόηση,  ενώ ταυτόχρονα 

υπογραμμίστηκε η καταλυτικής σημασίας συμβολή της εργαζόμενης μνήμης, ως βασικός 

παράγοντας τόσο στην επίτευξη άμεσης και αβίαστης ανάκλησης λέξεων, όσο και στις 

πληροφορίες του κειμένου. Η συγκεκριμένη έρευνα αποτέλεσε πρότυπο για  την παρούσα 

έρευνα όσον αφορά στη θεωρητική της προσέγγιση και στα ερευνητικά ερωτήματα.  
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Κεφάλαιο 3   

Μαθησιακές Δυσκολίες 

 

3.1. Μαθησιακές Δυσκολίες 

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών. Πρόκειται για μία κατηγορία με μεγάλη ετερογένεια και αφορούν 

σε δυσκολίες που σχετίζονται με την ανάγνωση, τη γραφή, την παραγωγή γραπτού λόγου 

αλλά και τα μαθηματικά (Παπαναστασίου, 2017 ∙ Παντελιάδου, 2011).  

Σύμφωνα με τους Snowling και Hulme (2012) οι μαθησιακές δυσκολίες 

περιλαμβάνουν τη δυσλεξία, δυσγραφία και τη δυσαριθμισία  και αποτελούν διαταραχές που 

αφορούν όλο το φάσμα της ζωής ενός ανθρώπου τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε καθημερινό 

επίπεδο. 

Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του  DSM-V «Η διάγνωση της ειδικής 

μαθησιακής διαταραχής, προϋποθέτει συστηματικές δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή, 

την αριθμητική ή σε μαθηματικές αποδεικτικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια της τυπικής 

εκπαίδευσης. Τα χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν ανακριβή ή αργή και επίμοχθη 

ανάγνωση, φτωχή γραπτή έκφραση που δεν έχει σαφήνεια, δυσκολίες στην ανάκληση 

αριθμητικών δεδομένων ή ανακριβή μαθηματική επιχειρηματολογία. Οι τρέχουσες 

ακαδημαϊκές δεξιότητες μπορεί να είναι πολύ κάτω από τον μέσο όρο της βαθμολογίας σε 

πολιτισμικά και γλωσσικά κατάλληλα τεστ ανάγνωσης, γραφής ή μαθηματικών. Η ειδική 

μαθησιακή διαταραχή μπορεί να διαγνωσθεί μέσω μιας κλινικής επισκόπησης του 

αναπτυξιακού, ιατρικού, εκπαιδευτικού και οικογενειακού ιστορικού του ατόμου, τις 

αναφορές των βαθμολογιών σε τεστ και τις παρατηρήσεις του δασκάλου, καθώς και με βάση 

την ανταπόκριση του ατόμου σε ακαδημαϊκές παρεμβάσεις.» (American Psychiatric 

Association, 2013, όπως αναφέρεται στο Τζιβινίκου, 2015). 

Σύμφωνα με το ICD-10 στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες περιλαμβάνονται 1) η 

ειδική διαταραχή της ανάγνωσης (Δυσλεξία), 2) η ειδική διαταραχή της ορθογραφίας, 3) η 

ειδική διαταραχή στις μαθηματικές ικανότητες και 4) η μεικτή διαταραχή σχολικών 

ικανοτήτων (Παπαναστασίου, 2017). Πρόκειται για μία ακόμη ταξινόμηση από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό υγείας, με τελευταία έκδοση το 2008.  
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3.2.Δυσλεξία 

3.2.1.Ορισμός και Προβληματισμοί 

Η δυσλεξία αποτελεί τη συχνότερη μαθησιακή δυσκολία και σε αυτήν την ενότητα θα 

γίνει μία προσέγγιση της έννοιας της. Ο ορισμός της δεν είναι μία απλή διαδικασία καθώς 

πρόκειται για μία μαθησιακή δυσκολία σύνθετη και πολυδιάστατη. Η  παρούσα έρευνα 

επικεντρώνεται στη συγκεκριμένη μαθησιακή δυσκολία.  

Η έννοια της δυσλεξίας εμφανίστηκε πρώτη φορά στα τέλη του 19ου αιώνα προκειμένου 

να ερμηνευτεί η περίπτωση ενός παιδιού που αντιμετώπιζε δυσκολίες στην γραφή και την 

ανάγνωση (Βλάχος, 2010 ∙ Αναστασίου, 2005). Έπειτα από λίγες δεκαετίες ο Pringle Morgan 

και αργότερα ο Hinshelwood, αναφέρθηκαν εκ νέου στη δυσλεξία δίνοντας τον όρο «εγγενής 

λεκτική τύφλωση». Μέσα από αυτή την ορολογία προσπάθησαν να συσχετίσουν τις 

δυσκολίες στην ανάγνωση με την οπτική αντίληψη και μνήμη (Βλάχος, 2010 ∙ Αναστασίου, 

2005).   Το 1937 ο Orton εισήγαγε τον όρο «στρεφοσυμβολία» προκειμένου να περιγράψει 

τη δυσλεξία. Σύμφωνα με τον ερευνητή οι δυσκολίες ανάγνωσης και γραφής οφείλονταν 

στην έλλειψη σαφούς ημισφαιρικής κυριαρχίας. Μεγάλη προσοχή δόθηκε από τον ερευνητή 

στην έντονη δυσκολία σύνδεσης γραφήματος και φωνήματος που οδηγούσε πολλές φορές σε 

αντιστροφές γραμμάτων μέσα στη λέξη, καθώς και σε δυσκολίες προσανατολισμού των 

γραμμάτων (καθρεπτισμοί) (Βλάχος, 2010 ∙ Αναστασίου, 2005). Στη συνέχεια, ξεκίνησε να 

αλλάζει το επιστημονικό ενδιαφέρον και η έννοια της δυσλεξίας άρχισε να απασχολεί όχι 

μόνο τους γιατρούς, αλλά και τους παιδαγωγούς και ψυχολόγους. Με αυτή την αλλαγή, 

ξεκίνησε και μία διαφορετική προσέγγιση της δυσλεξίας, η οποία πλέον την έθετε ως μία 

πολυπαραγοντική διαταραχή. Τη δεκαετία του 1970 οι ερευνητές άρχισαν να εστιάζουν στη 

σύνδεση της δυσλεξίας με τις γνωστικές διεργασίες – εξαιτίας και της ανάπτυξης της 

γνωστικής ψυχολογίας - με κυρίαρχη την υπόθεση του ελλείμματος στη φωνολογική 

επεξεργασία (Βλάχος, 2010).    

Από τότε η δυσλεξία αποτελεί μία έννοια που έχει απασχολήσει έντονα την 

επιστημονική κοινότητα υπό το πρίσμα πολλών ειδικοτήτων. Τις τελευταίες δεκαετίες η 

δυσλεξία προκαλεί το επιστημονικό ενδιαφέρον σε νευροβιολογικό, εκπαιδευτικό αλλά και 

ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με τους Lyon, Shaywitz, & Shaywitz, (2003) «Δυσλεξία είναι μία ειδική 

μαθησιακή δυσκολία που έχει νευρολογική βάση. Χαρακτηρίζεται από δυσκολίες  που 

σχετίζονται με την ακριβή και/ή ευχερή αναγνώριση λέξεων και με τις φτωχές δεξιότητες 
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ορθογραφίας και αποκωδικοποίησης. Οι δυσκολίες αυτές είναι συνήθως αποτέλεσμα ενός 

ελλείμματος στο φωνολογικό μέρος της γλώσσας, το οποίο είναι συνήθως μη αναμενόμενο 

σε σχέση με τις υπόλοιπες γνωστικές ικανότητες και την παροχή αποτελεσματικής 

διδασκαλίας στην τάξη. Οι δευτερεύουσες συνέπειες μπορεί να περιλαμβάνουν προβλήματα 

στην αναγνωστική κατανόηση και μειωμένη αναγνωστική εμπειρία, που μπορούν να 

εμποδίσουν την ανάπτυξη λεξιλογίου και την προϋπάρχουσα γνώση.»  

Ένας ακόμη ορισμός ο οποίος διακρίνει τη δυσλεξία σε τρία επίπεδα δίνεται από τη Frith 

(1999). Σύμφωνα με την ερευνήτρια, η δυσλεξία μπορεί να περιγραφεί ως προς τις 

βιολογικές, συμπεριφορικές και γνωστικές της διαστάσεις. Προκειμένου να περιγράψουμε με 

ολοκληρωμένο τρόπο σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο τη συγκεκριμένη μαθησιακή δυσκολία, 

θα πρέπει να συμπεριλάβουμε όλα τα προαναφερθέντα επίπεδα, έτσι ώστε να συνδεθεί η 

βιολογική / νευροβιολογική βάση της δυσλεξίας, με τις γνωστικές διεργασίες και τις 

συμπεριφορικές εκφάνσεις. 

Ο ορισμός που δίνεται από την Παγκόσμια Ένωση Δυσλεξίας IDA είναι: «Η δυσλεξία 

είναι μια διαταραχή νευρολογική, η οποία υπεισέρχεται στην απόκτηση και την επεξεργασία 

του λόγου. Εκδηλώνεται σε διάφορους βαθμούς σοβαρότητας, στη φωνολογική επεξεργασία, 

στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία και μερικές φορές και στην αριθμητική. Η 

δυσλεξία δεν είναι αποτέλεσμα έλλειψης κινήτρων, αισθητηριακών ανεπαρκειών, 

ανεπαρκούς διδασκαλίας ή περιβαλλοντικών ευκαιριών παρ’ ότι μπορεί να εκδηλώνεται και 

σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρ’ ότι η δυσλεξία είναι πρόβλημα ζωής τα δυσλεκτικά άτομα 

συχνά ανταποκρίνονται επαρκώς με την έγκαιρη και κατάλληλη αντιμετώπιση» (Τζιβινίκου 

2015). Πρόκειται για έναν αρκετά ολοκληρωμένο ορισμό, ο οποίος μελετά τη διαταραχή σε 

ένα πολυπαραγοντικό πλαίσιο, υιοθετώντας τόσο γνωστικές, ψυχοσυναιθηματικές όσο και 

παιδαγωγικές παραμέτρους. 

Σύμφωνα με τους  Tunmer, & Greaney (2010), ο ορισμός της δυσλεξίας είναι άρρητα 

συνδεδεμένος με το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσει κάποιος την ανάγνωση. Οπότε 

προκειμένου να καταλήξει κάποιος σε έναν ορισμό που θα μπορεί να ανταποκρίνεται, θα 

πρέπει πρώτα να ορίσει την έννοια της ανάγνωσης. Έναν ορισμό που αναφέρουν οι 

ερευνητές ως ενδεικτικό, σύμφωνα με τους οποίους καλύπτει πολλές πτυχές αυτής της 

μαθησιακής δυσκολίας είναι αυτός που δίνεται από το Υπουργείο Νέας Ζηλανδίας (2008) 

(όπως αναφέρεται στο: Tunmer, & Greaney, 2010). Σύμφωνα με τον οποίο: « η δυσλεξία 

είναι ένα φάσμα συγκεκριμένων μαθησιακών δυσκολιών, το οποίο γίνεται εμφανές όταν η 
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ακριβής ή/ και ευχερής ανάγνωση και οι δεξιότητες γραφής, κυρίως η φωνολογική επίγνωση, 

αναπτύσσονται ανεπαρκώς ή με εξαιρετική δυσκολία.  Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει 

δυσκολίες με μία ή περισσότερες δεξιότητες από τις παρακάτω: ανάγνωση, γραφή,  

ορθογραφία, αριθμητική ή μουσική σημειογραφία. Αυτές οι δυσκολίες είναι επίμονες παρόλη 

την πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης οι οποίες είναι αποτελεσματικές και κατάλληλες για την 

πλειοψηφία των υπόλοιπων παιδιών. Οι άνθρωποι με δυσλεξία μπορούν να εντοπιστούν σε 

όλο το φάσμα επιδόσεων και μερικές φορές έχουν μία σειρά από δευτερεύοντα συνοδά 

χαρακτηριστικά τα οποία ίσως χρειάζονται να οριστούν ως δυσκολίες σε ακουστική  ή / και 

οπτική αντίληψη, σχεδιασμό και οργάνωση, βραχύχρονη μνήμη, κινητικές δεξιότητες ή 

κοινωνική συναναστροφή.  Οι άνθρωποι με δυσλεξία συχνά αναπτύσσουν αντισταθμιστικές  

στρατηγικές οι οποίες μπορούν να αποκρύψουν τις δυσκολίες τους. Οι άνθρωποι με δυσλεξία 

μπορούν να αναπτύξουν αντισταθμιστικές δυνατότητες οι οποίες παρέχουν την ευκαιρία να 

αναβαθμίσουν περεταίρω τη μάθηση τους. Η έγκαιρη ανίχνευση που ακολουθείται από μία 

συστηματική και παρατεταμένη διαδικασία υψηλής, εξατομικευμένης, επιδέξιας διδασκαλίας 

στοχευμένη σε πρώτο επίπεδο στο γραπτό λόγο με την υποστήριξη ειδικού, είναι μείζονος 

σημασίας και διευκολύνει τους μαθητές να συμμετέχουν σε όλο το φάσμα κοινωνικών, 

ακαδημαϊκών και άλλων ευκαιριών μάθησης σε όλο το εύρος του αναλυτικού 

προγράμματος» . 

Μία ακόμη περιγραφή από τον Αναστασίου (2005), τοποθετεί τη δυσλεξία ως την ειδική 

μαθησιακή δυσκολία εκείνη, σύμφωνα με την οποία τα άτομα αντιμετωπίζουν έντονα 

προβλήματα με οποιαδήποτε διαδικασία απαιτεί επεξεργασία γραπτών συμβόλων 

(ανάγνωση, αντιγραφή, γραφή), μη εφάμιλλα με το νοητικό δυναμικό τους και το ευρύτερο 

επίπεδο γνωστικών διεργασιών που τελούν.  

Ο παραπάνω ορισμός υποστηρίζει το ευρέως διαδεδομένο μοντέλο διαφοράς που θέτει 

ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό τη μεγάλη απόκλιση μεταξύ νοητικού δυναμικού (όπως 

αποτυπώνεται από τα σταθμισμένα τεστ νοημοσύνης) και της αναγνωστικής δεξιότητας 

(συμπεριλαμβανομένων πολλές φορές και άλλων δεξιοτήτων που άπτονται της γραφής).  

Ένας από τους μεγαλύτερους προβληματισμούς αυτού του ορισμού αφορά στο γεγονός ότι 

πρόκειται για έναν ορισμό που δεν μπορεί να λειτουργήσει έγκαιρα και ανιχνευτικά. Θα 

πρέπει να υπάρξει πρώτα η αποτυχία και η δυσκολία μετά από τα πρώτα σχολικά χρόνια κι 

έπειτα να ανιχνευθεί η οποιαδήποτε υποψία δυσλεξίας (Fuchs, & Fuchs, 2006). 
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Σε αυτό το μεγάλο προβληματισμό περί δυσλεξίας (ορισμού, διάγνωσης και 

παρέμβασης) η επιστημονική κοινότητα προβάλλει ως εναλλακτική προσέγγιση  το μοντέλο 

της Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση (Response To Intervention, RTI). Πρόκειται για μία 

έννοια που τοποθετεί όλους τους «αδύναμους μαθητές» σε μία νέα συνθήκη κατά την οποία 

θα λάβουν κάποια παρέμβαση – βασισμένη σε επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα – και 

με βάση την ανταπόκρισή τους θα ανιχνευθούν και ενδεχομένως θα αντιμετωπιστούν ή θα 

λειανθούν οι όποιες δυσκολίες υπάρχουν (Gersten & Dimino, 2006).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο των Stuebing, Fletcher, LeDoux, Shaywitz & 

Shaywitz, (2002), όπου αναδεικνύεται το έντονο πρόβλημα του ορισμού της δυσλεξίας μέσ ω 

της προσέγγισης της διαφοράς, αναφέροντας τον ουσιαστικό αποκλεισμό των μαθητών που 

δεν πληρούν το συγκεκριμένο κριτήριο ενδεχομένως λόγω επισφαλούς μέτρησης (Fuchs, & 

Fuchs, 2006) – με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν την εκπαίδευση που χρειάζονται. Παρόλα 

αυτά στη μεταναλυτική μελέτη τους, οι ερευνητές δεν καταλήγουν σε ισχυρά ευρήματα γι’ 

αυτήν την υπόθεση.  

Αυτή η έντονη κριτική που έχει δεχτεί ο επί χρόνια ιατροβιολογικός ορισμός της 

δυσλεξίας (που θέτει ως κεντρικό άξονα το μοντέλο της διαφοράς) ξεκίνησε να 

αποτυπώνεται και θεσμικά το 2004 στο  IDEA (The Individuals with Disabilities Education 

improvement Act) όπου παύει να είναι κριτήριο αξιολόγησης η απόκλιση μεταξύ νοητικού 

δυναμικού και μαθησιακών επιδόσεων. Σύμφωνα με τη θεσμική αυτή αλλαγή στις ΗΠΑ 

προκειμένου ένα παιδί να διαγνωστεί ότι έχει δυσλεξία θα πρέπει απλά να αποδειχτεί ότι οι 

δυσκολίες του δεν σχετίζονται με την λήψη ανεπαρκούς διδασκαλίας (Παντελιάδου, 2011). 

Η απομάκρυνση από αυτό το ιατρικό μοντέλο και η προσέγγιση ενός περισσότερο 

ψυχοπαιδαγωγικού μοντέλου είναι ένα θεμιτό γεγονός που έχει μόνο θετικές συνέπειες 

(Πόρποδας, 2003).   

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της μαθησιακής δυσκολίας, όπως και όλων 

των υπολοίπων μαθησιακών δυσκολιών είναι η μη ορατή φύση της. Πιο συγκεκριμένα, 

πρόκειται για μία δυσκολία η οποία δεν είναι εμφανής σε  συμπεριφορικό επίπεδο, γεγονός  

που οδηγεί πολλές φορές στη μη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της ευρύτερης 

αντιμετώπισης από τον περίγυρο (σχολικό και οικογενειακό) του παιδιού και έχει ως 

συνέπεια τη μη έγκαιρη αντιμετώπισή της (Mullins & Preyde 2013) .  

Παράλληλα, σύμφωνα με την Snowling (2013), η δυσλεξία σχετίζεται κυρίως με  

προβλήματα αποκωδικοποίησης, τα οποία συνδέονται με δυσκολίες στην ορθογραφία και 
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την αναγνωστική κατανόηση.  Είναι μία κατάσταση που αφορά όλη τη ζωή ενός ανθρώπου 

και παραμένει ορατή καθ’ όλη τη διάρκειά της. Το ποσοστό ενηλίκων με δυσλεξία που 

συνεχίζουν σε επίπεδο πανεπιστημιακής μόρφωσης δεν είναι πολύ μεγάλο, ενώ είναι συχνό 

φαινόμενο η ολοκλήρωση μόνο της ελάχιστης υποχρεωτικής φοίτησης τους στο σχολείο. 

Ταυτόχρονα, η δυσλεξία συχνά συνυπάρχει με προβλήματα  εργαζόμενης μνήμης, προσοχής, 

αλλά και οργάνωσης. Πρόκειται για έναν περιγραφικό ορισμό που δεν εμμένει σε 

επιστημονικές προεκτάσεις, ούτε περιορίζεται σε ένα αυστηρό σχολικό πλαίσιο, αλλά 

αναγνωρίζει και αναδεικνύει τη διάρκεια αυτής της μαθησιακής δυσκολίας καθώς και την 

συνεχόμενη εμφάνιση της, σε καθημερινές εκφάνσεις της ζωής ενός ανθρώπου. 

 

3.2.2. Γνωστικές Προσεγγίσεις της Δυσλεξίας 

 Προκειμένου να αιτιολογηθεί από την επιστημονική κοινότητα η έννοια της δυσλεξίας, 

υπήρξαν πολλές προσεγγίσεις από διαφορετικά επιστημονικά πεδία (νευροεπιστήμη, 

γνωστική ψυχολογία, παιδαγωγική). Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε από το πεδίο της 

γνωστικής ψυχολογίας, όπου δημιουργήθηκαν διάφορες υποθέσεις προκειμένου να οριστεί η 

αιτιολογία της αναπτυξιακής δυσλεξίας. Για πολλά χρόνια η βασική υπόθεση επεξήγησης της 

δυσλεξίας, παρέμενε η υπόθεση του φωνολογικού ελλείμματος (Βλάχος, 2010 ∙ Ramus & 

Szenkovits, 2008 ∙ Ramus, 2003). Αναλυτικότερα, πρόκειται για μία προσέγγιση, σύμφωνα 

με την οποία οι μαθητές με δυσλεξία αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στη φωνολογική 

επεξεργασία. Αυτό το συγκεκριμένο έλλειμμα, προκαλεί όλες τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές ως προς τις αναγνωστικές τους δεξιότητες. 

Οι Parrila και Protopapas (2017), αναφέρονται και σε άλλες υποθέσεις γνωστικών 

ελλειμμάτων όπως το «έλλειμμα ταχείας αυτοματοποιημένης κατονομασίας» (Rapid Naming 

Deficit). Αναλυτικότερα, έχουν γίνει μελέτες όπου δίνονται στους συμμετέχοντες κάρτες με 

αριθμούς, γράμματα, σύμβολα ή χρώματα και τους ζητείται η άμεση αναγνώριση και 

κατανομοσία τους. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, τα άτομα με δυσλεξία δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν άμεσα σε αυτές τις δοκιμασίες, γεγονός που λειτουργεί και ως πρώιμος 

προβλεπτικός παράγοντας της αναγνωστικής τους δεξιότητας. 

Επιπλέον, οι Parrila και Protopapas (2017) αναφέρονται και στο έλλειμμα ακουστικής 

επεξεργασίας, σύμφωνα με το οποίο τα άτομα με δυσλεξία δυσκολεύονται στην επεξεργασία 

των ακουστικών ερεθισμάτων αλλά και στην ακουστική μνήμη, γεγονός που οδηγεί στις 

αναγνωστικές δυσκολίες.  
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Μία ακόμη υπόθεση είναι η θεωρία ελλείμματος της οπτικής επεξεργασίας. Σύμφωνα με 

αυτήν την υπόθεση τα άτομα με δυσλεξία αδυνατούν να επεξεργαστούν με ευκολία και 

ταχύτητα όλες τις οπτικές πληροφορίες που δέχονται, με αποτέλεσμα να συγχέουν και να 

παραποιούν ενδεχομένως τα οπτικά ερεθίσματα (Parrila & Protopapas, 2017 ∙ Βλάχος, 2010). 

 Σε όλα τα παραπάνω μοντέλα κοινός τόπος είναι η μερική και μονόπλευρη θεώρηση της 

δυσλεξίας, γεγονός που δημιούργησε προβληματισμούς στην επιστημονική κοινότητα. Με τη 

συνεχή μελέτη αυτής της διαταραχής, οι ερευνητές προχώρησαν στην επανεξέτασή της, 

μέσω πολυπαραγοντικών μοντέλων που επιτρέπουν την ολόπλευρη θεώρηση της 

δυσλεξίας(Pennington, 2006 ∙ Parrila & Protopapas, 2017). 

Ο Pennington προτείνει το μοντέλο πολλαπλών ελλειμμάτων, σύμφωνα με το οποίο η 

δυσλεξία έχει τέσσερα επίπεδα. Αρχικά, εντοπίζει το αιτιολογικό υπόβαθρο της διαταραχής 

(γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες) που οδηγεί στο δεύτερο επίπεδο, το νευρολογικό 

το οποίο αναφέρεται στις εγκεφαλικές διαφοροποιήσεις των ατόμων με δυσλεξία. Το τρίτο 

επίπεδο αφορά στον γνωστικό τομέα, όπου αναλύονται όλα τα γνωστικά ελλείμματα και το 

οποίο οδηγεί στο τέταρτο επίπεδο, που αναφέρεται στο συμπεριφορικό τομέα. Η σχέση 

μεταξύ όλων των προαναφερθέντων επιπέδων είναι εμφανής και  η ύπαρξη και των τεσσάρων  

είναι απαραίτητη προκειμένου να αιτιολογηθεί η συγκεκριμένη διαταραχή  (Pennington, 2006 

∙ Parrila & Protopapas, 2017).  

Ένα ακόμη μοντέλο πολλαπλών ελλειμμάτων εκφράζεται από τους Van Bergen, Van der 

Leij & De Jong, (2014) το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά με το μοντέλο του Pennigton. 

Πρόκειται για το «Διαγενεακό Μοντέλο Πολλαπλών Ελλειμμάτων» (Intergenerational 

Multiple Deficit Model). Το συγκεκριμένο μοντέλο ενστερνίζεται όλα τα προαναφερθέντα 

επίπεδα του μοντέλου πολλαπλών ελλειμμάτων, ενώ ταυτόχρονα εστιάζει και στην 

κληρονομική διάσταση της δυσλεξίας. Τονίζεται η άμεση σχέση που έχει η αναγνωστική 

ικανότητα των γονέων και το πώς αυτή λειτουργεί ως προβλεπτικός παράγοντας της 

συγκεκριμένης διαταραχής. 

 

3.2.3. Επιδημιολογία 

Η επιδημιολογία της δυσλεξίας επηρεάζεται άμεσα από το εκάστοτε γλωσσικό σύστημα. 

Η  διαφάνεια μιας γλώσσας επηρεάζει τη σχετική συχνότητα εμφάνισης των αναγνωστικών 

διαταραχών.  Για παράδειγμα στην ελληνική γλώσσα όπως και σε άλλες διαφανείς γλώσσες 
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όπου το επίπεδο γραφοφωνημικής αντιστοίχησης είναι πολύ υψηλό, το ποσοστό των ατόμων 

με δυσλεξία είναι μειωμένο σε σύγκριση με λιγότερο διαφανείς γλώσσες, όπως π.χ. της 

γερμανικής (Vlachos, Avramidis, Dedousis, Chalmpe, Ntalla & Giannakopoulou,2013 ∙ 

Porpodas, 1999).   

Σύμφωνα με τον Shaywitz (1998) η συχνότητα της δυσλεξίας προσεγγίζει περίπου το 

80% του πληθυσμού που έχει διαγνωσθεί με μαθησιακές δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, ως 

προς το γενικό πληθυσμό το ποσοστό κυμαίνεται  από 5-10 έως 17,5%. Ενώ υπήρχε η 

εντύπωση ότι ο επιπολασμός ήταν μεγαλύτερος στα αγόρια απ’ ότι στα κορίτσια, σύμφωνα 

με κάποιες πιο πρόσφατες έρευνες, φαίνεται ότι τα ποσοστά μεταξύ των φύλων είναι 

συγκρίσιμα (Shaywitz, 1998). 

Ως προς την ελληνική πραγματικότητα, τα δεδομένα τροποποιούνται λίγο. Σε έρευνα 

τους οι Vlachos, et al.  (2013) αναφέρουν ότι το ποσοστό των μαθητών με δυσλεξία αγγίζει 

το 5% ως προς τον γενικό πληθυσμό, ενώ αναδεικνύουν μία έντονη διαφοροποίηση μεταξύ 

των αγοριών (7,6%) και των κοριτσιών (3.8%). Η συχνότητα εμφάνισης στα αγόρια είναι 

σχεδόν διπλάσια, κάτι το οποίο υποστηρίζουν και οι Apostolara., Tsoumakas, Diomidous  & 

Kalokerinou  (2010) σε έρευνα τους στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται και το θέμα 

της κληρονομικότητας της δυσλεξίας. Οι μαθητές που έχουν κάποιον γονέα με δυσλεξία 

αγγίζουν το 15,1% , ενώ οι μαθητές που δεν έχουν κάποια κληρονομικότητα αποτελούν  το 

1,8% (Vlachos et al.,  2013). Στο τελευταίο εύρημα συγκλίνει  και η έρευνα των Snowling, 

Muter & Carroll (2007) σύμφωνα με την οποία, τα παιδιά με οικογενειακό ιστορικό 

δυσλεξίας τείνουν να εμφανίσουν δυσλεξία σε ποσοστό περίπου 40%, γεγονός που 

υποστηρίζει σαφώς την κληρονομική διάσταση της.  
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Κεφάλαιο 4   

Αναγνωστική Κατανόηση 

4.1. Ορισμός 

Ο βασικός και ύστατος στόχος της ανάγνωσης είναι η κατανόηση. Η κατανόηση δεν 

αφορά την ακριβή, λεπτομερή ανάκληση ενός γραπτού κειμένου, αλλά πολλές φορές 

εσωκλείει και την κριτική σκέψη του αναγνώστη, η οποία θα του επιτρέψει την ανάκληση 

των σημαντικών και θεμελιωδών πληροφοριών μέσω μίας ανακατασκευαστικής διαδικασίας  

(Caldwell, 2008). Η αναγνωστική κατανόηση επομένως, είναι το αποτέλεσμα πολλών και 

διαφορετικών παραγόντων  (Cain, Oakhill & Bryant, 2004). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με 

τους Fuchs, Fuchs, Hosp & Jenkins, (2001) ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την 

κατανόηση είναι η αναγνωστική ευχέρεια του  αναγνώστη. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός 

ότι ακόμη και στην ευχέρεια υπάρχουν διαφοροποιήσεις που οφείλονται στο στυλ 

διαβάσματος (μεγαλόφωνη ή χαμηλόφωνη ανάγνωση) και επηρεάζουν το επίπεδο της 

αναγνωστικής κατανόησης.  

Οι  Perfetti & Hart (2002a) αναφέρονται σε μία αλληλεπιδραστική σχέση μεταξύ της 

κατανόησης αλλά και της εξάσκησης. Οι ερευνητές τονίζουν πως εάν δεν είναι αρκετά 

ανεπτυγμένες οι διάφορες αναγνωστικές δεξιότητες που θα οδηγήσουν στην κατανόηση ενός 

γραπτού μηνύματος, δεν θα μπορεί να υπάρξει το κίνητρο στον αναγνώστη για εξάσκηση, 

γεγονός που δεν θα του επιτρέψει την βελτίωση των αναγνωστικών του δεξιοτήτων. 

Επομένως η κυκλική σχέση που περιγράφεται, μπορεί να λειτουργήσει είτε ως φαύλος 

κύκλος για τον αδύναμο αναγνώστη, είτε ως κινητήριος μοχλός για τον καλό αναγνώστη.    

Σύμφωνα με τους Guthrie, Taboada & Coddington (2007), η κατανόηση είναι ένας 

συγκερασμός πολλών διαδικασιών και ενεργειών που πρέπει να συνυπάρχουν και να 

λειτουργούν ταυτόχρονα, προκειμένου να υπάρξει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Αναλυτικότερα, 

αναφέρονται στη σύμπλεξη που έχουν κάποιοι αναγνώστες με το κείμενο και τους οδηγεί σε 

μία αυθόρμητη και εκούσια αλληλεπίδραση. Επιπλέον οι ερευνητές επισημαίνουν τον ρόλο 

των αναγνωστικών στρατηγικών στην αναγνωστική κατανόηση. Τέλος, υπογραμμίζεται η 

σημασία του κινήτρου, που οδηγεί τους αναγνώστες σε καλύτερα επίπεδα κατανόησης. Το 

κίνητρο μπορεί να έχει πολλές εκφάνσεις: κίνητρο για το θέμα του κειμένου, κίνητρο για τη 

μέγιστη μαθησιακή απόδοση κ.α. 

Μία ακόμη προσέγγιση που αφορά στην κατανόηση σχετίζεται με τη λεξική επίγνωση 

(Perfetti & Stafura, 2014). Σύμφωνα με αυτό, υπάρχει μία έντονη συσχέτιση της λεξικής 
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δομής (υπό την έννοια του λεξιλογίου, της συνειδητότητας μίας λέξης) με την αναγνωστική 

κατανόηση τόσο σε προτασιακό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο. Αναλυτικότερα, ο 

αναγνώστης ο οποίος έχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο λεξιλογίου και συνειδητότητα των 

λεξικών χαρακτηριστικών, αναμένεται να έχει κι ένα ικανοποιητικό επίπεδα κατανόησης.  

Η αναγνωστική κατανόηση περιέχει δύο επίπεδα, τα οποία προσδιορίζουν και την 

επίτευξή της. Σύμφωνα με την King (2012) κατηγοριοποιείται σε επιφανειακή / ρηχή και 

βαθιά. Επιφανειακή κατανόηση κάνει ο αναγνώστης ο οποίος αντιλαμβάνεται μόνο σε ένα 

κυριολεκτικό επίπεδο τις πληροφορίες του κειμένου και απλά επεξεργάζεται τα βασικά του 

σημεία. Ενώ βαθιά κατανόηση κάνει ο αναγνώστης ο οποίος αλληλεπιδρά με το κείμενο, 

συνδέει προϋπάρχουσες γνώσεις με νεοαποκτηθείσες πληροφορίες, και θέτει ερωτήματα, 

έτσι ώστε να εξηγήσει αίτια και να δημιουργήσει συσχετισμούς. 

 

4.2. Κειμενικά Είδη 

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην εξέταση της αναγνωστικής κατανόησης  και να 

συζητήσουμε τα ερευνητικά δεδομένα και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να 

λειτουργήσει και να πραγματοποιηθεί μία διδακτική παρέμβαση, θα πρέπει να γίνει αναφορά 

στη διάκριση των κειμένων. Όταν αναφερόμαστε στην αναγνωστική κατανόηση, 

αναφερόμαστε συνήθως στο πλαίσιο ενός κειμένου  και όχι σε λεξικό ή προτασιακό επίπεδο. 

Το κειμενικό είδος με το οποίο καλείται να συνδιαλεχθεί  ένας αναγνώστης, διαδραματίζει 

έναν εξαιρετικά έντονο ρόλο στο επίπεδο της κατανόησης, αφού έχουν βρεθεί ξεκάθαρες 

διαφορές στο βαθμό δυσκολίας και στον τρόπο διαχείρισης του (Botsas, 2017). 

 

o Αφηγηματικά Κείμενα 

Τα αφηγηματικά κείμενα αφορούν όλα εκείνα τα κείμενα που είναι είτε παραμύθια, είτε 

αφηγήματα, είτε μυθιστορήματα και ακολουθούν μία δομή κατά την οποία περιγράφονται 

συνθήκες ιστορίας, χαρακτήρες, στόχοι, προβλήματα και λύσεις (Hall, Sabey & McClellan, 

2005 ∙ Vaughn & Linan-Thompson, 2004). Πρόκειται για εκείνα τα κείμενα τα οποία 

περιγράφουν ιστορίες, γεγονότα αλλά και συναισθήματα (Cain, Oakhill & Bryant, 2004). 

Αποτελούν τα πρώτα κείμενα με τα οποία έρχονται σε επαφή τα παιδιά ακόμη και 

ακουστικά, γεγονός που καθιστά αυτό το κειμενικό είδος εξαιρετικά οικείο ως προς τη δομή 

του. 
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o Επεξηγηματικά Κείμενα 

Τα επεξηγηματικά κείμενα είναι ένα περισσότερο απαιτητικό κειμενικό είδος, το οποίο 

συχνά έχει και επιστημονικό περιεχόμενο. Τα επεξηγηματικά κείμενα περιλαμβάνουν την 

περιγραφή ενός θέματος, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας τόσο σε 

επίπεδο λεξιλογίου, όσο και σε επίπεδο δομής κειμένου (Hall, Sabey & McClellan, 2005). Οι 

Saenz & Fuchs (2002), εντοπίζουν τέσσερα βασικά σημεία τα οποία λειτουργούν ως 

παράγοντες δυσκολίας σε αυτό το κειμενικό είδος. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται α) στη 

δομή του κειμένου, που είναι πολύ πιο σύνθετη και απαιτητική, β) στο επίπεδο του 

λεξιλογίου, το οποίο πολλές φορές όταν το κείμενο αφορά σε μία πολύ συγκεκριμένη 

θεματική μπορεί να είναι αρκετά εξεζητημένο, γ) την προϋπάρχουσα γνώση, που ουσιαστικά 

αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ένας αναγνώστης θα χτίσει και θα συνδέσει τις νέες 

πληροφορίες και δ) την νοηματική πυκνότητα και οικειότητα του κειμένου, που αναφέρονται 

στην διευκόλυνση ενός μαθητή να κατανοήσει ένα κείμενο όταν η θεματική την οποία 

πραγματεύεται είναι οικεία στον ίδιο.  Ταυτόχρονα, οι Ozuru, Dempsey & McNamara 

τοποθετούν ως ένα επιπλέον στοιχείο που διαφοροποιεί τα επεξηγηματικά κείμενα από τα 

αφηγηματικά την συνοχή του κειμένου, της οποίας το επίπεδο θέτουν ως μέγιστο παράγοντα 

κατανόησης.  

 

 

4.3. Ερευνητικά Δεδομένα 

Η πολυπλοκότητα και πολυπαραγοντικότητα της ανάγνωσης και δει της κατανόησης, 

είναι μία αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα (Cain, Oakhill & Bryant, 2004), η οποία 

δυσκολεύει  τη  διαμόρφωση και αποδοτικότητα των διδακτικών παρεμβάσεων.  Με σκοπό 

την εύρεση των καλύτερων πρακτικών, έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές έρευνες και έχουν 

μελετηθεί πολλά είδη παρεμβάσεων, τα οποία επικεντρώνονται συνήθως σε επιμέρους τομείς 

της ανάγνωσης, προκειμένου να αναδείξουν τα αποτελεσματικότερα χαρακτηριστικά μίας 

διδακτικής παρέμβασης. 

 Σχετικές έρευνες εστιάζουν είτε μόνο στην κατανόηση, είτε στη συσχέτισή της με άλλες 

αναγνωστικές δεξιότητες (όπως είναι η αποκωδικοποίηση, η ευχέρεια, το λεξιλόγιο ή και η 

μορφολογία). Ένα άλλο πεδίο το οποίο έχει ερευνηθεί και συνδεθεί με την κατανόηση είναι 

και η συμβολή της εργαζόμενης μνήμης. Με βάση την έρευνα των Stothard, & Hulme 
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(1992), είναι ευνόητο ότι οι δυσκολίες στην κατανόηση δεν μπορεί να οφείλονται 

αποκλειστικά στο επίπεδο μνήμης, γεγονός που ενισχύει τη συσχέτιση της κατανόησης με 

περισσότερους παράγοντες.  

Αντίστοιχα οι Paris & Myers (1981) σε μελέτη που πραγματοποίησαν ως προς την 

αναγνωστική κατανόηση, υπογράμμισαν τη σύνδεση όχι μόνο της εργαζόμενης μνήμης με 

την αναγνωστική κατανόηση αλλά και άλλων παραγόντων. Αναλυτικότερα, ολοκλήρωσαν 

δύο διαφορετικές μελέτες, όπου το δείγμα απαρτιζόταν από μαθητές τετάρτης δημοτικού 

διαφορετικού αναγνωστικού επιπέδου (ισάριθμες ομάδες τυπικών  και αδύναμων 

αναγνωστών). Στην πρώτη μελέτη εξετάστηκαν στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται σε 

αυθόρμητο και σε καθοδηγούμενο επίπεδο ως προς τη χρήση γνωστικών στρατηγικών, αλλά 

και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν την εργαζόμενη μνήμη. Τα ευρήματα της 

έρευνας έδειξαν ότι οι αδύναμοι αναγνώστες υστερούσαν σε σημαντικό βαθμό ως προς τις 

παραπάνω γνωστικές διεργασίες. Στη δεύτερη μελέτη τους και έχοντας πάλι ως δείγμα 

καλούς και αδύναμους αναγνώστες μελέτησαν τη χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών 

κατανόησης (όπως διαχείριση άγνωστων λέξεων, καταγραφή της κατανόησης). Τα ευρήματα 

και σε αυτή τη μελέτη ανέδειξαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αδύναμοι αναγνώστες 

σε αυτές τις διεργασίες. 

Μία επιπλέον έρευνα που μελέτησε τη σχέση αναγνωστικής κατανόησης και 

εργαζόμενης μνήμης είναι αυτή των García‐Madruga, Elosúa,Gil, Gómez‐Veiga, Orjales, 

Contreras, Rodriguez, Melero & Duque (2013). Η εργαζόμενη μνήμη αποτελεί βασικό 

παράγοντα επιρροής για όλες τις γνωστικές διεργασίες, γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές 

στη μελέτη αυτής της παραμέτρου. Αναλυτικότερα αξιολογήθηκαν οι επιδράσεις μίας 

διδακτικής παρέμβασης  η οποία στόχευε στην ενίσχυση της εργαζόμενης μνήμης σε επίπεδο 

επανάληψης, ανάκλησης πληροφοριών, αλλά και ενεργής εμπλοκής με το κείμενο. Τα 

ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές οι οποίοι δέχτηκαν εκπαίδευση στις 

παραπάνω διαδικασίες που συσχετίζονται άμεσα με την εργαζόμενη μνήμη, βελτιώθηκαν 

στην αναγνωστική κατανόηση.  

 Οι Paris, Cross & Lipson (1984) σε μελέτη τους, εξέτασαν την ανάπτυξη της 

αναγνωστικής κατανόησης μετά από διδακτική παρέμβαση  βασισμένη  σε διάφορες γενικές 

στρατηγικές ανάγνωσης (συμπεριλαμβανομένων και των μεταγνωστικών δεξιοτήτων). Δεν 

φάνηκε μία τέτοιου είδους παρέμβαση να βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση, ωστόσο 

αναδείχθηκαν τα πολλαπλά οφέλη της σε  ευρύτερο γλωσσικό επίπεδο.  



 
30 

Οι Stoddard, & Hulme (1992) σε έρευνα τους επιχείρησαν να διερευνήσουν τις 

δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση σε παιδιά 7-8 χρονών και να εξετάσουν τη σύνδεσή 

τους  με ευρύτερες αναγνωστικές δυσκολίες ή ελλείμματα στην εργαζόμενη μνήμη. Η έρευνα 

απέδειξε ότι αυτού του είδους οι δυσκολίες δεν οφείλονταν αποκλειστικά στην μνήμη, αλλά 

ότι σχετιζόταν ευρύτερα με διάφορες αναγνωστικές διαδικασίες όπως την αποκωδικοποίηση 

και την ευχέρεια.   

Σε έρευνα των Protopapas, Sideridis, Mouzaki & Simos (2007), εξετάστηκε η σχέση 

μεταξύ λεξιλογίου, ακριβούς αποκωδικοποίησης, ευχέρειας και η συμβολή τους στην 

αναγνωστική κατανόηση. Τα ευρήματα υπέδειξαν την προβλεπτική σχέση που υπάρχει 

μεταξύ του λεξιλογίου και της ακριβούς αποκωδικοποίησης σε σχέση με την ανάπτυξη της 

αναγνωστικής κατανόησης. Τέλος, σημαντικό εύρημα αποτέλεσε η σχέση μεταξύ λεξιλογίου 

και κατανόησης που ήταν ισχυρότερη από τη σχέση μεταξύ αποκωδικοποίησης και 

κατανόησης. 

Επιπλέον, τα ευρήματα από την έρευνα των Verhoeven  & Van Leeuwe, (2008) 

ανέδειξαν ότι οι προβλεπτικές μεταβλητές των επιδόσεων στην αναγνωστική κατανόηση  

αφορούσαν πολλές αναγνωστικές διαδικασίες, - συμπεριλαμβανομένων και του επιπέδου 

λεξιλογίου αλλά και της ακουστικής κατανόησης - και οδήγησαν στο ασφαλές πλέον 

συμπέρασμα ότι η κατανόηση δεν νοείται να αντιμετωπίζεται μονοδιάστατα, αλλά θα πρέπει 

να εξετάζεται σε συνάρτηση με όλες τις επιμέρους διεργασίες. 

Πιο πρόσφατη έρευνα των Snowling & Hulme (2011), αξιολόγησε την κατανόηση και 

την αποκωδικοποίηση ξεχωριστά. Η μία πειραματική ομάδα έλαβε παρέμβαση που ήταν 

εστιασμένη αποκλειστικά στη φωνολογία, με στόχο τη βελτίωση της αναγνωστικής 

ευχέρειας με θετικά αποτελέσματα. Μικρότερα όμως αποτελέσματα προέκυψαν στην άλλη 

πειραματική ομάδα η οποία έλαβε παρέμβαση που αφορούσε μόνο στην κατανόηση και 

επικεντρωνόταν στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και σε άλλες αναγνωστικές στρατηγικές. 

Αυτό το εύρημα ενίσχυσε την ύπαρξη ισχυρής σχέσης μεταξύ αναγνωστικής ευχέρειας και 

κατανόησης.  

Οι ίδιοι ερευνητές μετά από έναν χρόνο (Snowling & Hulme, 2012) ολοκλήρωσαν κι 

άλλη έρευνα με παρόμοιο θέμα. Αυτήν τη φορά και πάλι η μία διδακτική παρέμβαση εστίαζε  

στην ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης και τη βελτίωση της μάθησης των 

γραφοφωνημικών αντιστοιχιών προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο αποκωδικοποίησης. Τα 

αποτελέσματα αυτής της ομάδας ήταν ενθαρρυντικά. Παράλληλα η άλλη πειραματική ομάδα 
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δέχτηκε παρέμβαση εστιασμένη σε δεξιότητες κατανόησης και περιελάμβανε συστηματική 

ανάπτυξη του προφορικού λόγου αλλά και διδασκαλία στρατηγικών κατανόησης σε κείμενα. 

Αυτή η πειραματική ομάδα φάνηκε να έχει οριακά θετικά αποτελέσματα.  

Σύμφωνα με τη σύνθεση πολλών επιμέρους ερευνών σε βάθος δεκαετίας (2001 – 2014) 

από τους Stevens, Walker & Vaughn (2016), αναδείχθηκαν διάφορες διδακτικές παρεμβάσεις 

για τη βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης που προσφέρουν υψηλότερα αποτελέσματα  

Αναφερόμενοι στην πολυπλοκότητα και στην πολυπαραγοντικότητα της κατανόησης, 

υπογράμμισαν το γεγονός ότι οι έντονες δυσκολίες στην ευχερή και ακριβή ανάγνωση  είναι 

απολύτως φυσιολογικό να εμποδίζουν την όλη γνωστική διαδικασία και κυρίως την 

κατανόηση, αφού τη στιγμή της ανάγνωσης όλες οι γνωστικές διεργασίες ενός ατόμου που 

δυσκολεύεται, επικεντρώνονται στην αποκωδικοποίηση και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο 

για οτιδήποτε άλλο. Στο ίδιο συμπέρασμα είχαν καταλήξει και οι Fuchs, Fuchs, Hosp & 

Jenkins, (2001), οι οποίοι αναφερόμενοι στην ευχέρεια, θεωρούσαν ότι αποτελεί το 

βασικότερο δείκτη αναγνωστικής επάρκειας και ότι είναι αυτή η οποία θα πρέπει να 

προϋπάρχει, προκειμένου ένας αναγνώστης να οδηγηθεί με επιτυχία στην αναγνωστική 

κατανόηση. Παράλληλα και οι Klingner, Vaughn & Boardman, (2007), επισήμαναν πως εάν 

ένας αναγνώστης εξαντλεί όλη την  προσπάθειά του στην αποκωδικοποίηση, δεν μπορεί να 

του μείνει κανενός είδους γνωστικός πόρος προκειμένου να προχωρήσει και στο επίπεδο της 

κατανόησης.  

Επιπλέον, μία σημαντική παράμετρος επιρροής στην γνωστική διαδικασία της 

αναγνωστικής κατανόησης που έχει ερευνηθεί, είναι η έλλειψη κινήτρου αλλά και η χαμηλή 

αυτοεικόνα των μαθητών. Το σύνολο των μαθητών αποτελείται  από τυπικούς αναγνώστες, 

αλλά και μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα τόσο με 

την έλλειψη αυτοπεποίθησης όσο και με την απουσία κινήτρου στην οποιαδήποτε γνωστική 

διεργασία. (Παντελιάδου, 2008). Επομένως η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή, 

είναι ένα εξαιρετικά σημαντική έτσι ώστε να καταφέρει να αποδώσει τα μέγιστα.  

Σε μια σειρά μελετών οι Guthrie, Taboada & Coddington (2007) εξέτασαν τους 

παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αναγνωστικής κατανόησης εστιάζοντας 

στην έννοια του εσωτερικού κινήτρου καθώς  και στο αν η προσπάθεια που καταβάλλεται 

κατά την αναγνωστική διαδικασία πηγάζει από έναν αυθόρμητο, ακούσιο τρόπο από την 

πλευρά του μαθητή. Τα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι το εσωτερικό κίνητρο μπορεί να 

ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί με συγκεκριμένες διδακτικές ενέργειες. Αναλυτικότερα, η 
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στοχοθεσία που εστιάζει στο περιεχόμενο του κειμένου και στην κυριολεκτική ερμηνεία των 

λέξεων, η ταυτόχρονη υποστήριξη εκ μέρους του εκπαιδευτικού που γίνεται σε πλαίσιο 

συνεργασίας και προάγει την αυτονομία του μαθητή, καθώς και η ενδιαφέρουσα 

θεματολογία των κειμένων, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ενίσχυση του 

εσωτερικού κινήτρου. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στην έρευνα τους δεν έγινε ανάλυση 

για το βαθμό συμβολής του καθενός από τους παραπάνω παράγοντες ξεχωριστά, αλλά 

μελετήθηκαν συνολικά. Επιπλέον, αναδείχθηκε το γεγονός ότι όλες οι παραπάνω παράμετροι 

ουσιαστικά ενδυναμώνουν την αλληλεπιδραστική σχέση του αναγνώστη με το κείμενο και  

ενδεχομένως αυτός είναι ο πρωταρχικός και πιο σπουδαίος παράγοντας στην ανάπτυξη του 

εσωτερικού κινήτρου και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης. 

Τέλος, τα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι οι αναγνώστες που ήδη είχαν ακούσια και 

αυθόρμητη εμπλοκή με το κείμενο ως ευρύτερη στάση στην αναγνωστική διαδικασία, 

αξιοποιούσαν καλύτερα τις παραπάνω διδακτικές προσεγγίσεις, σε σχέση με αυτούς που δεν 

ήθελαν να αλληλεπιδράσουν με το κείμενο και διακρίνονταν από  αρνητική διάθεση  προς 

την αναγνωστική διαδικασία.   

Σε έρευνα με Έλληνες μαθητές, οι Panteliadu & Antoniou (2014) μελέτησαν  την 

αναγνωστική  κατανόηση  σε όλο το εύρος των τάξεων του δημοτικού και του γυμνασίου. 

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή αναδείχθηκε η έντονη δυσκολία των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες να κατανοήσουν οποιοδήποτε κειμενικό είδος, αφού δυσκολεύονται τόσο στην 

επεξεργασία της δομής κειμένου, όσο και στην δημιουργία νοητικών αναπαραστάσεων. 

Τονίστηκε η έντονη προβλεπτική σχέση του λεξιλογίου και της αναγνωστικής ευχέρειας με 

την κατανόηση και υπογραμμίστηκε το γεγονός ότι το υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα στο 

ελληνικό σχολείο δεν προάγει την βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης. Προτάθηκε η 

πιο συστηματική διδασκαλία λεξιλογίου τόσο σε αφηγηματικά όσο και σε επεξηγηματικά 

κείμενα και η εστίαση στη διδασκαλία της κατανόησης μέσω στρατηγικών. 

Οι Best, Floyd & McΝamara, (2008) σε έρευνά τους με παιδιά τρίτης δημοτικού 

προσπάθησαν να μελετήσουν την επιρροή που έχει το κειμενικό είδος στο επίπεδο της 

αναγνωστικής κατανόησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρο ότι τα 

επεξηγηματικά κείμενα δυσκόλευαν πολύ περισσότερο τους μαθητές στην αναγνωστική 

κατανόηση, σε σχέση με τα αφηγηματικά . Μεγάλο ενδιαφέρον προκάλεσε το εύρημα ότι η 

κατανόηση στα αφηγηματικά κείμενα, συσχετιζόταν έντονα με το επίπεδο της 

αποκωδικοποίησης. Ενώ στα επεξηγηματικά κείμενα ο παράγοντας που φάνηκε να συνδέεται 

περισσότερο με την κατανόηση, ήταν το επίπεδο λεξιλογίου. Επιπλέον, πρότειναν για την 
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μέγιστη βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης σε επεξηγηματικά κείμενα, τη διδασκαλία 

στρατηγικών που στοχεύουν στην επεξεργασία της προϋπάρχουσας γνώσης και στη σύνδεση 

της με την νεοαποκτηθείσα, αλλά και στρατηγικών που θα προάγουν την εύρεση της 

σημασίας των άγνωστων λέξεων μέσω του συγκειμένου.  

 

4.4. Γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές Κατανόησης 

Η κατανόηση, αποτελεί όπως έχει προαναφερθεί τον ύστατο και πιο σημαντικό στόχο 

της ανάγνωσης καθώς προάγει τη μάθηση και την ψυχαγωγία (Klingner, Vaughn & 

Boardman, 2015). Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αναγνωστικής κατανόησης αποτελεί η 

ανάπτυξη σχετικών στρατηγικών που θα την προάγουν. 

Προκειμένου να παρουσιαστούν επιμέρους έρευνες που στοχεύουν στη διερεύνηση και 

ανάπτυξη των γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών κατανόησης, θα  ορισθούν πρώτα 

οι σχετικές έννοιες. Γνωστικές στρατηγικές είναι όλες εκείνες οι διαδικασίες που λαμβάνουν 

χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου, ενώ οι μεταγνωστικές στρατηγικές 

αναφέρονται στην ικανότητα του ατόμου να επιλέξει συνειδητά ποιες στρατηγικές θα 

χρησιμοποιήσει στην κάθε περίπτωση και στην ικανότητα του να χρησιμοποιήσει 

στρατηγικές αυτοδιόρθωσης, αυτορρύθμισης και αυτοργάνωσης (Παντελιάδου, 2008). 

Από τον ορισμό γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι τα όρια μεταξύ των στρατηγικών είναι 

δυσδιάκριτα  αλλά και το ότι η ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών, είναι μια απαιτητική 

διαδικασία αφού αφορά στη συνειδητότητα και την αυτογνωσία ενός ατόμου την ώρα που 

επιτελεί κάποιο διανοητικό έργο. Η μεταγνώση συνδέεται απόλυτα με την επίδοση ενός 

μαθητή και η ανάπτυξή της θα πρέπει να αποτελεί κεντρικό στοιχείο σε μία διδακτική 

παρέμβαση (Baker & Brown, 1984). 

Σύμφωνα με τη  βιβλιογραφική επισκόπηση η πλειονότητα των ερευνών για τις 

στρατηγικές έχει γίνει μετά την δεκαετία του 1980. Οι έρευνες διαφέρουν ως προς τις 

προσεγγίσεις, τις παρεμβάσεις αλλά και τους συμμετέχοντες. Κοινός άξονας των παρακάτω 

ερευνών είναι η μελέτη των διαφόρων στρατηγικών και η επιρροή τους στην κατανόηση.  

Η έρευνα των Paris, Cross, & Lipson (1984) στόχευε στη  βελτίωση της αναγνωστικής 

κατανόησης μέσω μίας διδακτικής παρέμβασης που θα βασιζόταν στη διδασκαλία 

γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας 

δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ως προς τον αρχικό στόχο (την αναγνωστική κατανόηση), 
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ωστόσο επέδειξαν μία σχετική βελτίωση σε ένα ευρύτερο γλωσσικό επίπεδο. Βέβαια οι 

συγγραφείς τόνισαν τους πολλούς περιορισμούς που είχαν και τις ενδεχόμενες αλλαγές που 

θα χρειαζόταν η διάρθρωση του προγράμματός τους.  

Μία ακόμη έρευνα που αποσκοπούσε στην ανάδειξη της αποτελεσματικότητας των 

στρατηγικών με πυρήνα την έννοια της αυτορρύθμισης, πραγματοποιήθηκε από τους 

Souvignier & Mokhlesgerani  (2006). Υλοποίησαν μία σύνθετη και πολυδιάστατη έρευνα 

που περιελάμβανε τρεις πειραματικές ομάδες και τρεις ομάδες ελέγχου. Όλες οι πειραματικές 

ομάδες ακολουθούσαν ένα πρόγραμμα που στόχευε στην ανάπτυξη στρατηγικών (γνωστικών 

και μεταγνωστικών) σε διάφορους συνδυασμούς, ενώ η μία  ομάδα είχε ως κεντρικό άξονα 

την ανάπτυξη της αυτορρύθμισης του αναγνώστη. Σύμφωνα με τα ευρήματα θετική 

ανταπόκριση είχαν όλες οι πειραματικές ομάδες με σημαντικότερη βελτίωση να σημειώνεται 

στην ομάδα που συμμετείχε στην διδακτική παρέμβαση που εστίαζε στην ανάπτυξη της 

αυτορρύθμισης. Οι συγγραφείς τόνισαν τη σημασία που έχει η διάρκεια τέτοιων 

παρεμβάσεων προκειμένου να υπάρξουν και να εδραιωθούν τα θετικά αποτελέσματα. 

Με βάση την παραπάνω έρευνα διαπιστώνεται η σημασία που έχει  η αυτοργάνωση του 

αναγνώστη. Όταν ένας αναγνώστης καταφέρει να δομήσει τη σκέψη του, να επεξεργαστεί 

όλα τα περιφερειακά στοιχεία που του δίνονται (εικόνες, τίτλος κειμένου, υπότιτλοι, λέξεις 

κλειδιά), να συνδέσει την προϋπάρχουσα γνώση και να ακολουθήσει το περιεχόμενο του  

κειμένου, έχοντας συνειδητότητα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει, τότε ενδεχομένως έχει 

επιτευχθεί ο ύστατος στόχος οποιασδήποτε παρέμβασης, που είναι η αυτονομία του 

αναγνώστη σε όλα τα επίπεδα. 

Σε άλλη έρευνα που υλοποιήθηκε με βασικό στόχο την καταγραφή των γνωστικών και 

μεταγνωστικών στρατηγικών που χρησιμοποιούν  μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) 

και τυπικοί αναγνώστες, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές με ΜΔ έχουν σοβαρότατο έλλειμμα 

και στη χρήση και στην ποιότητα των συγκεκριμένων στρατηγικών (Botsas, 2017). 

Αναλυτικότερα, οι αδύναμοι αναγνώστες φάνηκε να χρησιμοποιούν λιγότερες γνωστικές και 

κυρίως μεταγνωστικές στρατηγικές και όταν το κάνουν, η χρήση στρατηγικών παραμένει σε 

ένα επιφανειακό επίπεδο (Botsas & Padeliadu, 2003) με κεντρική – και κάποιες φορές 

μοναδική –  στρατηγική, την επιστροφή και αναφορά στο κείμενο. Αυτό το προφίλ φάνηκε 

να διακρίνει την αναγνωστική τους συμπεριφορά και για τα δύο κειμενικά είδη 

(αφηγηματικά και επεξηγηματικά), ενώ αναδύθηκε με έντονο τρόπο το γεγονός ότι τα 

επεξηγηματικά κείμενα ήταν σημαντικά πιο δύσκολα στην επεξεργασία τους για όλους τους 
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μαθητές. Η απουσία συνειδητότητας και αυτοδιαχείρισης ήταν εμφανής, εύρημα που 

ενίσχυσε την ύπαρξη μίας αμφίδρομης σχέσης μεταξύ καλής αναγνωστικής κατανόησης και 

μεταγνώσης. Οι τυπικοί αναγνώστες φάνηκε να κάνουν καλύτερη χρήση γνωστικών και 

μεταγνωστικών στρατηγικών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
36 

Κεφάλαιο 5   

Παρεμβάσεις και Τεχνικές 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μία προσέγγιση των ερευνητικά εφαρμοσμένων 

παρεμβατικών σχεδιασμών που αφορούν στην ανάγνωση τόσο σε επίπεδο κατανόησης όσο 

και σε επίπεδο ευχέρειας. Οι παρεμβατικοί σχεδιασμοί έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα την 

επιστημονική κοινότητα κατά περιόδους, στην προσπάθεια της να αναζητήσει εκείνες τις 

πρακτικές που θα προάγουν την αναγνωστική διαδικασία. 

Μία πρώτη πολύ σημαντική παρέμβαση που δεν αφορά αποκλειστικά στην αναγνωστική 

κατανόηση, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί και γι’ αυτήν είναι  η Ανταπόκριση στην Παρέμβαση 

(Response To Intervention) η οποία όπως προαναφέρθηκε δημιουργήθηκε προκειμένου να 

γεφυρωθεί το χρονικό και πρακτικό χάσμα μεταξύ διάγνωσης και παρέμβασης. Σύμφωνα με 

αυτήν την προσέγγιση όλοι οι μαθητές είναι εν δυνάμει μαθητές που θα χρειαστούν κάποιου 

είδους βοήθεια και γι αυτόν το λόγο ακολουθείται μία διαδικασία η οποία τους τοποθετεί 

όλους σε ένα κοινό πλαίσιο και ξεκινά η παρεχόμενη υποστήριξη. Η διαφορά με 

οποιεσδήποτε άλλες προσεγγίσεις έγκειται στο γεγονός ότι σε αυτήν την περίπτωση 

αναφερόμαστε σε όλους τους μαθητές ως εν δυνάμει μαθητές που χρήζουν βοήθειας, ενώ σε 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το δεδομένο είναι ότι οι μαθητές μπορούν να ανταποκριθούν 

στις διάφορες απαιτήσεις και μόλις αποτύχουν δίνεται η πρέπουσα σημασία και ενδεχομένως 

προσφέρεται η κατάλληλη εκπαίδευση (Τζιβινίκου, 2015 ∙ Fuchs & Fuchs, 2006 ∙ Gersten & 

Dimino 2006 ∙ Justice, 2006 ∙ Fletcher, Coulter, Reschly & Vaughn, 2004 ∙ Fuchs, Mock, 

Morgan & Young,  2003).  

Η συγκεκριμένη προσέγγιση περιέχει τρία επίπεδα. Αρχικά, γίνεται η διδασκαλία όλων 

των μαθητών σε ένα κοινό πλαίσιο όπου παρουσιάζονται στους μαθητές οι διάφορες 

στρατηγικές που θα πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να επιτευχθεί ο μαθησιακός 

στόχος. Σε αυτό το σημείο η διδασκαλία είναι άμεση, σαφής και συστηματική και αφορά 

όλους τους μαθητές. Στη συνέχεια και αφού ανιχνευθούν οι τυχόν δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν κάποιοι μαθητές, χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες προκειμένου να λάβουν 

μία περισσότερο βοηθητική και στοχευμένη διδακτική παρέμβαση , προσαρμοσμένη στις 

ανάγκες τους. Όλο αυτό το δεύτερο στάδιο λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό χώρο από αυτόν 

της γενικής τάξης και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσφέρουν αυτήν την παρέμβαση είναι 

εξειδικευμένοι. Το τελευταίο στάδιο περιλαμβάνει όλους εκείνους τους μαθητές των οποίων 



 
37 

οι δυσκολίες παραμένουν παρόλη την παρέμβαση που έχουν δεχτεί στο δεύτερο στάδιο και 

πλέον η παρέμβαση που λαμβάνουν είναι ακόμη πιο εξατομικευμένη και πιο εντατική, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι όποιες δυσκολίες συνεχίζουν να υφίστανται (Τζιβινίκου, 

2015 ∙ Fuchs, & Fuchs, 2006 ∙ Fletcher et al., 2004 ∙ Fuchs et al., 2003).   

 

5.1.Ευχέρεια 

Η αναγνωστική ευχέρεια είναι ένας τομέας που έχει απασχολήσει πάρα πολύ την 

επιστημονική κοινότητα. Η ευχέρεια είναι απαραίτητη για επιτυχή κι αποδοτική ανάγνωση.  

Πολλές διδακτικές παρεμβάσεις έχουν προταθεί κατά περιόδους που ενισχύουν την ευχέρεια 

και κατ’ επέκταση την αναγνωστική επάρκεια. 

Αρχικά, προτείνονται τρία βασικά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να διέπουν την 

οποιαδήποτε παρέμβαση που στοχεύει στην ευχέρεια. Αναλυτικότερα η Τζιβινίκου (2015) 

προτείνει την επιλογή της μεγαλόφωνης ανάγνωσης έναντι της σιωπηλής, καθώς είναι 

ερευνητικά αποδεδειγμένο ότι πρόκειται για τεχνική που ενισχύει κατά πολύ την 

αναγνωστική ευχέρεια. Επιπλέον, προτείνει τις επαναληπτικές αναγνώσεις οι οποίες 

αδιαμφισβήτητα όπως κι έχει προαναφερθεί θεωρούνται μία εξαιρετικά αποτελεσματική 

τεχνική. Τέλος, τονίζει τη σημασία της προσεκτικής καθοδήγησης αλλά και 

ανατροφοδότησης από μέρους του εκπαιδευτικού σε συνθήκη διδασκαλίας ένας προς έναν.  

Σε παρόμοια αποτελέσματα είχαν προγενέστερα καταλήξει και οι Chard, Vaughn, & 

Tyler, (2002), όπου σε μία μεταναλυτική μελέτη είκοσι τεσσάρων ερευνών που ως στόχο 

είχαν διδακτικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αναγνωστικής ευχέρειας, κατέληξαν ότι 

μία αποτελεσματική παρέμβαση θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

Αναλυτικότερα, αναφέρθηκαν στη σημασία που θα πρέπει να δίνεται στην προσφορά 

αναγνωστικού προτύπου από τον εκπαιδευτικό ή από κάποιον άλλον καλό αναγνώστη. 

Ταυτόχρονα, οι επαναληπτικές αναγνώσεις γνωστών κειμένων που προάγουν την αυτόνομη 

ανάγνωση θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος της σχολικής καθημερινότητας. Τέλος, η 

σωστή και έγκαιρη ανατροφοδότηση, λειτουργεί επίσης ενισχυτικά στην αναγνωστική 

διαδικασία και συνδράμει στη  βελτίωση της ευχέρειας. 

  Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθούν κάποιες τεχνικές προκειμένου να 

διαμορφωθεί μία παρέμβαση προσαρμοσμένη στις ανάγκες  των μαθητών με αναγνωστικές 

δυσκολίες. Αναλυτικότερα υπάρχουν ξεχωριστές τεχνικές που αφορούν στην ευχέρεια 

κειμένου και διαφορετικές για την ευχέρεια λέξεων (Μουζάκη, 2017). 



 
38 

Ευχέρεια κειμένου: 

 Υποβοηθούμενη ανάγνωση του κειμένου 

Πρόκειται για μία διδακτική πρακτική αρκετά διαδεδομένη στη σχολική 

πραγματικότητα. Σύμφωνα με αυτήν,  ο εκπαιδευτικός διαβάζει παράλληλα με το μαθητή σε 

έναν πιο διακριτικό τόνο και προσπαθεί να ακολουθήσει το ρυθμό του με απόλυτο σεβασμό, 

χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα και κάποια στοιχεία προσωδίας, προκειμένου να λειτουργήσει 

ως αναγνωστικό πρότυπο στον μαθητή.  

 Ανάγνωση υποβοηθούμενη από συμμαθητή / ανάγνωση σε ζεύγη 

Σε αυτήν την τεχνική ακολουθείται η προαναφερθείσα διαδικασία, μόνο που αυτή τη 

φορά η υποβοηθούμενη ανάγνωση γίνεται από συνομήλικο συμμαθητή και πολλές φορές σε 

πλαίσιο ζεύγους. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χωρίσει τους μαθητές με τέτοιον τρόπο έτσι 

ώστε να μην υπάρχει μεγάλο χάσμα αναγνωστικού επιπέδου ανάμεσα τους και να 

δημιουργήσει ζεύγη τα οποία θα λειτουργούν μαζί στην ανάγνωση. Μία τέτοια τεχνική είναι 

αρκετά βοηθητική, ωστόσο χρειάζεται μία εξαιρετικά προσεκτική μελέτη κι υλοποίηση εκ 

μέρους του εκπαιδευτικού. 

 Ανάγνωση με ηχώ 

Πρόκειται για μία τεχνική κατά την οποία και πάλι δημιουργείται ένα ζεύγος μαθητών 

από το οποίο το ένα μέλος διαβάζει και το άλλο επαναλαμβάνει αυτό που μόλις διαβάστηκε . 

Οι ρόλοι μπορεί να είναι εναλλασσόμενοι σε αυτήν τη διαδικασία και η έκταση του 

επαναλαμβανόμενου μέρους της ανάγνωσης ορίζεται κάθε φορά από τον εκπαιδευτικό.  

 Ανάγνωση με παρέα  

Η ανάγνωση με παρέα είναι μία τεχνική που ακολουθείται αρκετά συχνά. Είναι μία 

τεχνική που απαιτεί ακροατήριο και αυτή η συνθήκη ευνοείται στο πλαίσιο μίας σχολικής 

τάξης, καθώς το ακροατήριο μπορεί να αποτελείται από συμμαθητές της τάξης, μικρότερα 

παιδιά ή οποιονδήποτε άλλο. Σε αυτή την περίπτωση δεν υποστηρίζει τον αναγνώστη ο 

εκπαιδευτικός με κάποιον τρόπο, απλά μπορεί να βοηθήσει εάν και εφόσον δυσκολευτεί 

πολύ ο μαθητής (Μουζάκη, 2017 ∙ Κωτούλας, 2008). 

 Επαναληπτική Ανάγνωση 
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Πρόκειται για μία αρκετά συνηθισμένη τεχνική η οποία επιτρέπει στον μαθητή να κάνει 

αναγνωστική εξάσκηση σε ένα ήδη γνωστό του κείμενο, γεγονός που μειώνει τα αισθήματα 

ματαίωσης και τον βοηθά να λειτουργήσει ανεξάρτητα μέσα στο πλαίσιο ενός κειμένου. 

Θεωρείται εξαιρετικά αποτελεσματική κι επειδή μπορεί να γίνει λίγο πληκτική για ένα παιδί, 

προτείνεται είτε η ηχογράφηση του κειμένου από τον μαθητή, είτε η χρονομέτρηση των 

επαναληπτικών αναγνώσεων και η καταγραφή τους σε διάγραμμα (Μουζάκη, 2017 ∙ 

Κωτούλας, 2008). 

 Θέατρο αναγνωστών 

Πρόκειται για μία τεχνική η οποία αξιοποιεί κι εξασκεί τα στοιχεία προσωδίας που 

συχνά απουσιάζουν από τους μαθητές με προβλήματα αναγνωστικής ευχέρειας. 

Αναλυτικότερα, δίνονται κάποια αφηγηματικά κείμενα τα οποία μπορεί να περιέχουν 

διαλόγους, μοιράζονται οι «ρόλοι» στους μαθητές και έπειτα από κάποιο χρονικό περιθώριο 

για σιωπηρή ανάγνωση οι μαθητές καλούνται να κάνουν ανάγνωση χρησιμοποιώντας την 

απαιτούμενη προσωδία και προσπαθώντας να αποδώσουν το ρόλο τους με βάση τα 

χαρακτηριστικά του. Το θέατρο αναγνωστών είναι μία παιγνιώδης τεχνική που προκαλεί το 

ενδιαφέρον των μαθητών και δίνει πολλαπλά κίνητρα. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα 

κείμενα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί κάποιος είναι επεξηγηματικά και δεν δίνουν το 

περιθώριο για διαλόγους, η τεχνική αυτή προσαρμόζεται και ο μαθητής καλείται να κάνει 

ανάγνωση του κειμένου σε ένα διαφορετικό  πλαίσιο συνθηκών που προσδιορίζεται από τον 

εκπαιδευτικό ή την τάξη (δημοσιογράφος σε δελτίο ειδήσεων, ανταποκριτής κ.α.).  

Ευχέρεια Λέξεων 

 Ανάπτυξη Οπτικού Λεξιλογίου 

Πρόκειται για μία τεχνική που ως στόχο έχει τη δημιουργία μίας βάσης λέξεων οι οποίες 

θα αναγνωρίζονται αυτόματα από τον μαθητή. Αναλυτικότερα, επιλέγονται κάποιες λέξεις οι 

οποίες ενδείκνυνται να είναι συχνόχρηστες και κλιμακούμενης δυσκολίας και  εισάγονται 

σιγά σιγά στον μαθητή προκειμένου να τις μάθει και να τις αναγνωρίζει αυτόματα. Επιπλέον , 

μπορεί να γίνει κατηγοριοποίηση των λέξεων με βάση κάποιο κοινό χαρακτηριστικό, έτσι 

ώστε να ενισχύεται κι η γενίκευση της μορφολογικής γνώσης. 

 Κάρτες αστραπή 
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Με βάση τις παραπάνω λέξεις που έχουν διδαχθεί στο μαθητή, δημιουργούνται κάρτες 

που απεικονίζουν μία λέξη η καθεμία, και ο μαθητής καλείται να διαβάσει εντός μικρού 

χρονικού ορίου τις κάρτες «αστραπή». Το χρονικό πλαίσιο έχει προκαθοριστεί μεταξύ του 

εκπαιδευτικού και του μαθητή και στόχος κάθε φορά είναι ο μαθητής να μειώσει το χρόνο 

ανάγνωσης. Είναι μία τεχνική που μπορεί να αποτελέσει μέρος της διδακτικής ρουτίνας στην 

καθημερινότητα του παιδιού, έτσι ώστε να αποδώσει τα μέγιστα αποτελέσματα. 

Σύμφωνα με τις έρευνες που μελετήθηκαν από τους Stevens, Walker & Vaughn (2016), 

οι πιο αποτελεσματικοί μέθοδοι ήταν οι επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις (τόσο από το ίδιο 

τον μαθητή, όσο και από τους συνομηλίκους του αλλά και από τον εκπαιδευτικό). Η 

συγκεκριμένη μέθοδος έδειξε να έχει τα πιο σταθερά αποτελέσματα σε συνδυασμό με τη 

μοντελοποίηση της ανάγνωσης από τον εκπαιδευτικό ή από συνομηλίκους , αλλά και τη 

σταθερή ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό. Ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι παρόλο που 

η οποιαδήποτε μέθοδος με συνομηλίκους φάνηκε να λειτουργεί εξαιρετικά καλά (ανάγνωση 

σε ηχώ, ή ανάγνωση σε ζεύγη), προκειμένου να υπάρξουν τα μέγιστα θετικά αποτελέσματα 

θα έπρεπε να συνυπάρχουν και άλλες μέθοδοι. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η πιο 

αποτελεσματική μέθοδος για την ανάγνωση είναι αυτή που θα εμπεριέχει όλες τις επιμέρους 

στρατηγικές σε ένα εναλλασσόμενο μοντέλο και με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να καλύπτει 

όλες τις επιμέρους ανάγκες του εκάστοτε μαθητή. 

 

 

5.2. Κατανόηση 

Σε αυτήν την υποενότητα θα αναπτυχθούν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία μπορούν να 

οδηγήσουν σε μία αποτελεσματική παρέμβαση, στοχευμένη στην κατανόηση. Οι Strickland, 

Ganske & Monroe, (2002) σε μία προσπάθεια τους να προβάλλουν τις καλύτερες 

στρατηγικές για την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης, προσέφυγαν πρώτα στην 

περιγραφή των καλών αναγνωστών προκειμένου να εντοπιστούν  τα χαρακτηριστικά που 

συνδέονται με υψηλό επίπεδο αναγνωστικής κατανόησης. Οι καλοί αναγνώστες διακρίνονται 

για την αβίαστη και αυθόρμητη κατανόηση, η οποία επιτυγχάνεται από το επίπεδο καλού 

λεξιλογίου που προϋπάρχει, αλλά και από την άμεση αυθόρμητη χρήση στρατηγικών 

διαχείρισης των άγνωστων σημείων ενός κειμένου. Επιπλέον, δημιουργούν μία έντονη 

ασυναίσθητη αλληλεπίδραση με το κείμενο, σύμφωνα με την οποία θέτουν ερωτήσεις, 
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αμφισβητούν, προβλέπουν και με αυτόν τον τρόπο προχωρούν σε μία περισσότερο βαθιά 

κατανόηση του κειμένου. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρεμβατική προσέγγιση της αμοιβαίας διδασκαλίας 

(Reciprocal Teaching). Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση οι μαθητές προσεγγίζουν τα 

αναγνωστικά κείμενα χρησιμοποιώντας 4 στρατηγικές: την πρόβλεψη, την περίληψη, τη 

δημιουργία ερωτήσεων και την επεξήγηση (Jitendra,  & Gajria, 2011 ∙ Klinger, Vaughn & 

Boardman, 2007 ∙  Rosenshine & Meister, 1994 ∙ Palinscar & Brown, 1984). 

Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες και μέσα σε κάθε ομάδα είτε ο εκπαιδευτικός, 

είτε ένα παιδί έχει το ρόλο του καθοδηγητή και οι υπόλοιποι ακολουθούν ως μαθητευόμενοι. 

Οι ρόλοι είναι εναλλασσόμενοι, γεγονός που ενισχύει το κίνητρο και την παιγνιώδη μορφή 

αυτής της προσέγγισης. Ο διάλογος που ξεκινά από τον καθοδηγητή αποσκοπεί στη 

διερεύνηση του κειμένου βάσει των τεσσάρων προαναφερθέντων τεχνικών. Αυτή η 

προσέγγιση έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της αυτορρύθμισης των μελών της ομάδας  

(Klinger, Vaughn & Boardman, 2007).  

Οι Palinscar, & Brown, (1984) σε έρευνα τους ανέδειξαν τη σημασία αυτής της 

προσέγγισης ως μέσο για την ανάπτυξη της αναγνωστικής κατανόησης. Αναλυτικότερα, η 

έρευνα αφορούσε μαθητές έβδομης τάξης και ήταν βασισμένη σε μία πιλοτική έρευνα των 

ιδίων (Brown, & Palincsar, 1982). Οι ερευνητές  χώρισαν τους συμμετέχοντες μαθητές σε 

δύο ομάδες, μία ομάδα ελέγχου και μία πειραματική – που περιελάμβαναν και υποομάδες. 

Στην ομάδα ελέγχου δεν υπήρξε κανενός είδους διδακτική παρέμβαση  παρά μόνο η τυπική 

καθημερινή εξάσκηση που γινόταν ούτως ή άλλως στο χώρο του σχολείου, ενώ η 

πειραματική ομάδα έλαβε μία παρέμβαση, που ήταν βασισμένη στην αμοιβαία διδασκαλία, 

μεταξύ μαθητή και δασκάλου. Η πειραματική παρέμβαση περιείχε εναλλαγή ρόλων, 

κατευθυντήριες ερωτήσεις, στρατηγικές κατανόησης και περίληψης καθώς και στρατηγικές 

αναδιήγησης. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, φάνηκε ότι οι μαθητές της πειραματικής 

ομάδας κατάφεραν να αναπτύξουν περισσότερες δεξιότητες κατανόησης σε σχέση με αυτούς 

της ομάδας ελέγχου.    

Επιπρόσθετα, οι Rosenshine, & Meister (1994) σε μεταγενέστερη ανασκόπηση πολλών 

ερευνών που κεντρικό άξονα είχαν την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αμοιβαίας 

διδασκαλίας, υπογράμμισαν τα θετικά αποτελέσματα στης εφαρμογής της, αλλά ταυτόχρονα 

ανέδειξαν τις ερευνητικές μεθοδολογικές ελλείψεις που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα και 

χρήζουν προσοχής. 
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Οι Spörer, Brunstein & Kieschke, (2009) σε έρευνα τους προσπάθησαν να εξετάσουν 

διαφορετικές ομάδες μαθητών που συμμετείχαν σε διαφορετικές παρεμβατικές προσεγγίσεις.  

Το δείγμα απαρτιζόταν από 210 μαθητές τρίτης έως και έκτης Δημοτικού και είχαν χωριστεί 

σε τρεις πειραματικές ομάδες και μία ομάδα ελέγχου. Η κάθε ομάδα απαρτιζόταν τόσο από 

τυπικούς αναγνώστες όσο και από μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες.  Η ομάδα ελέγχου 

έλαβε την προκαθορισμένη παρέμβαση και οι πειραματικές ομάδες έλαβαν παρέμβαση 

στοχευμένη στη διδασκαλία στρατηγικών αλλά σε διαφορετικές συνθήκες (μία ομάδα σε 

συνθήκη αμοιβαίας διδασκαλίας, η άλλη ομάδα σε ζεύγη και η τρίτη ομάδα σε πλαίσιο 

καθοδήγησης σε μικρότερες ομάδες). Όλες οι πειραματικές ομάδες επέδειξαν καλύτερα 

αποτελέσματα ως προς την αναγνωστική κατανόηση σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. 

Ταυτόχρονα όμως δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διάφορες μεταξύ των τριών 

πειραματικών ομάδων και δεν τεκμηριώθηκε η υπεροχή της ομάδας  αμοιβαίας διδασκαλίας. 

Σε άλλη έρευνα των Santangelo, Harris & Graham, (2007), αναδείχθηκε η μεγάλη 

σημασία που έχει η σαφής, άμεση διδασκαλία στρατηγικών σε επίπεδο κατανόησης σε 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Οι συμμετέχοντες αυτής της μελέτης  ήταν δύο ομάδες 

παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες η μία από τις οποίες συμμετείχε σε διδακτική παρέμβαση 

που στόχευε στην ανάπτυξη στρατηγικών και η άλλη σε τυπική διδασκαλία . Τα 

αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι ενώ σε  βραχυπρόθεσμο επίπεδο οι συμμετέχοντες 

μαθητές και των δύο ομάδων παρουσίασαν παρόμοιες επιδόσεις,  ενώ μακροπρόθεσμα η 

ομάδα με την πειραματική παρέμβαση είχε σαφώς καλύτερες επιδόσεις στην αναγνωστική 

κατανόηση.    

Ένα από τα πρώτα προγράμματα παρέμβασης για την αναγνωστική κατανόηση ήταν το 

SQR3 (Survuy, Question, Read, Recite, Review). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί 

πρόγραμμα παρέμβασης για την κατανόηση και προτείνει την διδασκαλία των παρακάτω 

στρατηγικών με την συγκεκριμένη ακολουθία (McCormick,  & Cooper, 1991). 

1. Επισκόπηση του κειμένου: οι μαθητές ξεκινούν να έρχονται σε επαφή με το 

κείμενο παρατηρώντας τον τίτλο, τους πλαγιότιτλους, τα τυχόν διαγράμματα που 

δίνονται και τις υπογραμμισμένες λέξεις 

2. Δημιουργία ερωτήσεων: οι αναγνώστες έπειτα από αυτήν τη μικρή και 

επιφανειακή θεώρηση του κειμένου, προσπαθούν να δημιουργήσουν ερωτήσεις 

που πιστεύουν ότι θα προκύψουν μέσω του κειμένου.  Αυτό απαιτεί μία κριτική 
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διαδικασία που μπορεί να ενισχύσει σε ένα επόμενο επίπεδο τη βαθιά κατανόηση 

του κειμένου. 

3. Ανάγνωση του κειμένου: οι μαθητές έπειτα από τα παραπάνω βήματα κάνουν 

την πρώτη ανάγνωση του κειμένου, στη διάρκεια της οποίας προσπαθούν να 

εντοπίσουν τα σημεία εκείνα που λειτουργούν ως απαντήσεις στις προγενέστερες 

ερωτήσεις. 

4. Παράφραση: σε αυτό το στάδιο οι αναγνώστες προσπαθούν να εντοπίσουν και 

να αναπαράγουν σε μορφή αναδιήγησης τα πιο βασικά σημεία του κειμένου.  

5. Ανασκόπηση: είναι το τελικό στάδιο κατά το οποίο οι αναγνώστες προχωρούν σε 

ανάγνωση των βασικότερων σημείων του κειμένου (που έχουν εντοπιστεί 

πρωτύτερα) και στόχος είναι η απάντηση των ερωτήσεων χωρίς να 

ξαναχρειαστούν κάποια επαναληπτική ανάγνωση. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτέλεσε αντικείμενο διερεύνησης για τους McCormick 

& Cooper  (1991), οι οποίοι το εξέτασαν μέσα από διαφορετικές μελέτες και δεν βρήκαν 

κάποια στατιστικά σημαντική υπεροχή του έναντι των πιο απλών παρεμβάσεων. Στο ίδιο 

σημείο κατέληξε και ο Huber (2004), όπου σε μία επισκόπηση ερευνών που αφορούσαν αυτό 

το πρόγραμμα, διαπίστωσε τις αλλαγές που υπάρχουν στις σύγχρονες αναγνωστικές 

απαιτήσεις, οι οποίες ενδεχομένως δεν μπορούν να καλυφθούν από ένα τέτοιο πρόγραμμα 

που η δημιουργία του μετρά 70 χρόνια σχεδόν πίσω. 

Ένα ακόμη πρόγραμμα παρέμβασης για την ανάπτυξη της αναγνωστικής κατανόησης 

αποτέλεσε το «Γινόμαστε ντεντέκτιβ των κειμένων» και πρόκειται ουσιαστικά για τη 

μεταφορά του πρωτότυπου (Wir werden Textdetektive) (Αντωνίου, Souvignier, & Gold, 

2008). Σύμφωνα με αυτό το παρεμβατικό πρόγραμμα οι μαθητές καλούνται να γίνουν οι ίδιοι 

ντεντέκτιβ των κειμένων και να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να 

μπορέσουν να κατανοήσουν επαρκώς ένα κείμενο  (Αντωνίου, 2008 ∙ Αντωνίου, Souvignier 

& Gold, 2008). 

1. Οι μαθητές πρέπει να κάνουν περίληψη του κειμένου αφού εντοπίσουν τα βασικά 

σημεία του. 

2.  Στη συνέχεια πρέπει να θέσουν ερωτήσεις που να σχετίζονται με το κείμενο και 

κυρίως με τα πιο βασικά σημεία του. 
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3. Οι αναγνώστες εντοπίζουν τα δύσκολα σημεία και προσπαθούν μέσω της συζήτησης 

και της ανάλυσης να τα διαλευκάνουν. 

4. Κάνουν προβλέψεις, υποθέσεις και εικασίες για τη συνέχεια του κειμένου. 

Οι παραπάνω τέσσερις στρατηγικές αναλύονται διεξοδικά στην αρχή της παρεμβατικής 

διαδικασίας από τον εκπαιδευτικό και εξηγούνται με ποιον τρόπο θα εφαρμοστούν. Στη 

συνέχεια οι μαθητές συνεχίζουν  να επεξεργάζονται το κείμενο σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας 

διδασκαλίας, ακολουθώντας τη διαδοχή των παραπάνω σταδίων. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά σε μαθητές μα μαθησιακές 

δυσκολίες και τα αποτελέσματα του ήταν θετικά. Οι μαθητές έδειξαν σημαντική βελτίωση 

στα επίπεδα κατανόησης, ενώ ταυτόχρονα πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο ενίσχυσε 

την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (Αντωνίου, Souvignier & Gold, 2008). 

Μία ακόμη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη που είχε ως κεντρικό στόχο τη διερεύνηση 

για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότερης διδακτικής  παρέμβασης για την ανάπτυξη 

της αναγνωστικής κατανόησης, πραγματοποιήθηκε από τους  McKeown, Beck & Blake, 

(2009). Πρόκειται για μία έρευνα στην οποία δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες συμμετεχόντων 

μαθητών, δύο πειραματικές και μία ομάδα ελέγχου, προκειμένου να συγκριθούν μεταξύ τους 

τρεις διαφορετικές διδακτικές παρεμβάσεις. Όλες οι ομάδες περιελάμβαναν και μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες και τυπικούς αναγνώστες. Η κάθε ομάδα συμμετείχε σε διαφορετική 

διδακτική παρέμβαση για την κατανόηση. 

 Η ομάδα ελέγχου έλαβε την τυπική διδακτική παρέμβαση που προσφέρεται στη σχολική 

μονάδα.   Η  πρώτη πειραματική ομάδα συμμετείχε σε μία διδακτική παρέμβαση εστιασμένη 

στην εκμάθηση και χρήση στρατηγικών κατανόησης. Αυτή η ομάδα διδάχθηκε συστηματικά 

συγκεκριμένες στρατηγικές όπως είναι η περίληψη, η πρόβλεψη, η δημιουργία ερωτήσεων 

και η καταγραφή κατανόησης. Πρόκειται τόσο για γνωστικές όσο και για μεταγνωστικές 

δεξιότητες άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο απαιτητικές. Η διδασκαλία των 

προαναφερθέντων στρατηγικών ήταν δομημένη. Η τελευταία ομάδα ακολούθησε μία 

παρέμβαση που αφορούσε το περιεχόμενο των κειμένων. Η συγκεκριμένη παρέμβαση 

εστίαζε στα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν ένα κείμενο και αποσκοπούσε περισσότερο 

στη βαθιά επεξεργασία του. Επιπλέον, δινόταν έμφαση στη συνοχή και στη διάρθρωση ενός 

κειμένου. Στη συγκεκριμένη ομάδα χρησιμοποιήθηκε και η τεχνική QtA (Questioning the 

Author).  
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Αυτή η προσέγγιση (QtA) δεν περιορίζεται σε μία απλή ανάκληση πληροφοριών, αλλά 

στοχεύει στην αλληλεπίδραση του αναγνώστη με το κείμενο έτσι ώστε να οργανώσει και να 

μετασχηματίσει τις πληροφορίες του κειμένου με βάση τις γνώσεις του (Beck & McKeown, 

2006). Πρόκειται για μία ιδιαίτερη τεχνική που διερευνήθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη και 

δεν δημιουργήθηκε γι’ αυτήν. Η QtA προσέγγιση έχει ως βασικό της άξονα την: «ερώτηση 

στο συγγραφέα». Πιο συγκεκριμένα, ο αναγνώστης οφείλει να μπει στη διαδικασία να 

αναρωτηθεί τους λόγους για τους οποίους ο συγγραφέας του κάθε κειμένου επέλεξε να το 

γράψει, το τι μπορεί να εννοούσε σε κάποια σημεία κ.ο.κ. Σε όλη αυτή τη διαδικασία έχει 

την διακριτική υποστήριξη του εκπαιδευτικού και την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές 

του (Beck & McKeown, 2006). Με μία προσεκτικότερη εκτίμηση, διαφαίνεται ότι η 

συγκεκριμένη προσέγγιση εστιάζει στις  μεταγνωστικές διεργασίες που επικεντρώνονται  

όμως περισσότερο στο περιεχόμενο και ωθούν τον αναγνώστη να διαχειριστεί το κείμενο με 

έναν πιο γόνιμο και ενδιαφέροντα τρόπο. Σύμφωνα με αυτή την τεχνική αυξάνεται κατά 

πολύ και η διάρκεια συζήτησης και ανάλυσης του κειμένου, γεγονός που έχει πολλαπλά 

γλωσσικά οφέλη.   

Η παραπάνω έρευνα υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια δύο ετών σε διαφορετικές ομάδες 

ανά ακαδημαϊκή χρονιά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της, φάνηκε πως οριακά 

υπερτερούσε η ομάδα περιεχομένου σε ένα ευρύτερο επίπεδο (ανάκληση πληροφοριών 

αφηγηματικών κειμένων, συζήτηση κειμένου). Ωστόσο εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον  

προκάλεσε το γεγονός ότι στην ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών – και συγκεκριμένα 

στη στρατηγική καταγραφής –  όλες οι  ομάδες σημείωσαν παρόμοια επίδοση.   

Το παραπάνω εύρημα εγείρει πολλά ερωτήματα όπως το τι πρέπει τελικά να 

περιλαμβάνει μία παρέμβαση που θα στοχεύει στην ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών. 

Διότι απ’ ότι φάνηκε οι τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις, μία εκ των οποίων ήταν και η 

τυπική διδασκαλία, είχαν παρόμοια αποτελέσματα σε έναν πολύ ιδιαίτερο τομέα. Αυτό το 

στοιχείο επιβεβαιώνει την πολυπλοκότητα της μεταγνώσης και δημιουργεί ένα βασικό 

προβληματισμό: «μπορεί η μεταγνώση να επιτευχθεί μέσω μίας απλής διδακτικής 

παρέμβασης σε ένα γνωστικό αντικείμενο, ή αποτελεί μία ευρύτερη θεώρηση πραγμάτων;».  

Στις προτάσεις της προαναφερθείσας έρευνας συμπεριλαμβάνεται η σαφής διδασκαλία 

στρατηγικών, η σύνδεση συγκεκριμένων στρατηγικών με το ανάλογο κειμενικό είδος αλλά 

και η αύξηση των επεξηγηματικών κειμένων με τα οποία έρχεται σε συστηματική επαφή 

ένας μαθητής. Το θέμα της διαχείρισης των επεξηγηματικών κειμένων είναι επίσης μεγάλης 



 
46 

σημασίας καθώς πρόκειται για τα κείμενα με τα οποία έρχεται σε μεγαλύτερη επαφή ένας 

μαθητής κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής του πορείας. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

για παράδειγμα, οι μαθητές καλούνται να διαχειριστούν επεξηγηματικά κείμενα σε όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα. Στην περίπτωση αυτήν το έλλειμμα που αντιμετωπίζει κάποιος σε 

αυτό το κειμενικό είδος είναι ευνόητο ότι λειτουργεί ως τροχοπέδη ή ακόμη και ως εν μέρει 

αποκλεισμός του ατόμου από την εκπαιδευτική διαδικασία (Botsas, 2017). 

Οι Fuchs & Fuchs (2012) σε έρευνα τους με παιδιά δημοτικού, πρότειναν ως μία 

εξαιρετική τεχνική για την βελτίωση της κατανόησης, την εξάσκηση σε ζεύγη συνομηλίκων 

(Peer-assisted Learning Strategies, PALS). Αναλυτικότερα, πρότειναν ένα μοντέλο κατά το 

οποίο όλη η τάξη ήταν χωρισμένη σε ζεύγη μαθητών που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν 

αναγνωστικά κείμενα με τεχνικές περίληψης κι εύρεσης των βασικών σημείων, έχοντας ο 

ένας μαθητής τον ρόλο του καθοδηγητή και ο άλλος τον ρόλο του ασκούμενου. Οι ρόλοι 

εναλλάσσονταν και προκειμένου να ενισχυθεί το κίνητρο των μαθητών, προσφερόταν θετική 

ενίσχυση (δίνονταν πόντοι) κάθε φορά που το ζεύγος ανταποκρινόταν επιτυχημένα στα 

ζητούμενα. Ενδιαφέρον επίσης αποτέλεσε ο τρόπος με τον οποίο προτάθηκε ο διαχωρισμός 

των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός τοποθέτησε ιεραρχικά τους μαθητές ως προς τις  

αναγνωστικές τους δεξιότητες κι έπειτα τους χώρισε σε δύο ομάδες. Προκειμένου να 

δημιουργηθούν τα ζεύγη, ο εκπαιδευτικός διάλεξε τους πιο δυνατούς και τους πιο αδύναμους 

της κάθε ομάδας κι έτσι δημιουργήθηκαν ζεύγη χωρίς σημαντικό χάσμα αναγνωστικού 

επιπέδου ανάμεσά τους.  

Μία ακόμη παρέμβαση που δείχνει να ενισχύει την αναγνωστική ικανότητα είναι αυτή 

που εμπλέκει την τεχνολογία και τη χρήση λογισμικών (3D-Readers) στη διδασκαλία της 

ανάγνωσης. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε παιδιά δημοτικού η Johnson-Glenberg 

(2007) ανέδειξε τη σημασία της χρήσης τεχνολογίας καθώς οι μαθητές εκδήλωναν μεγάλο 

ενδιαφέρον, ενώ ταυτόχρονα μπορούσαν να λειτουργήσουν και σχετικά αυτόνομα στην όλη 

εκπαιδευτική διαδικασία. Τα λογισμικά προήγαγαν συγκεκριμένες στρατηγικές όπως: η 

καταγραφή της κατανόησης, η δημιουργία ερωτήσεων, οι απαντήσεις σε ερωτήσεις, η 

περίληψη και οι γραφικοί οργανωτές. Μετά από αυτά τα παρεμβατικά σχέδια οι μαθητές 

είχαν καλύτερες επιδόσεις στα κριτήρια αξιολόγησης της κατανόησης καθώς και σε άλλους 

τομείς όπως είναι η ανάπτυξη λεξιλογίου. Επιπλέον είχαν πολύ καλά αποτελέσματα στην 

αυτονομία της αναγνωστικής δεξιότητας καθώς οι μαθητές μπορούσαν να καταγράψουν 

καλύτερα την κατανόηση τους και όποτε χρειαζόντουσαν να μπορούν να επιλέξουν τη 

στρατηγική την οποία θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε 
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όποιο σημείο τους δυσκόλευε. Τη σημασία και την υποστήριξη που μπορεί να δώσει η 

τεχνολογία υπογράμμισαν και οι Jitendra & Gajria, (2011). Τόνισαν τα θετικά της οφέλη, 

αφού η χρήση της επιτρέπει άμεση ανατροφοδότηση και διόρθωση, κάτι το οποίο δεν μπορεί 

να δοθεί με αυτόν τον αυτόματο και έγκαιρο τρόπο σε καμία άλλη συνθήκη. Επιπλέον , 

επισημάνθηκε η έντονη εμπλοκή του μαθητή με το εκάστοτε κείμενο, γεγονός που από μόνο 

του λειτουργεί εξαιρετικά υποστηρικτικά.  

Άλλη πρόταση για την διάρθρωση μίας παρέμβασης με κεντρικό στόχο την κατανόηση, 

έγινε και πάλι από τους Jitendra, & Gajria, (2011) οι οποίοι αναφέρθηκαν στην οργάνωση 

του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό και στον εμπλουτισμό του με γραφικούς οργανωτές 

(graphic organizers) και οδηγούς μελέτης (study guides). Αναλυτικότερα πρότειναν τη χρήση 

γραφικών οργανωτών και ως σημασιολογικούς αλλά και γνωστικούς χάρτες, διότι η θετική 

επιρροή τους είναι ερευνητικά αποδεδειγμένη τόσο σε επίπεδο κατανόησης, όσο και σε 

γνωστικό επίπεδο, αφού προωθούν λειτουργίες σύνθεσης, σύνδεσης και κριτικής ιδεών. 

Επιπλέον, σημαντικό προτέρημα των σημασιολογικών οργανωτών είναι ότι μπορούν να 

προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε κειμενικό είδος. Παράλληλα, πρότειναν και τη χρήση 

οδηγών μελέτης, οι οποίοι θα έπρεπε να δημιουργούνται από τους εκπαιδευτικούς με  τέτοιο 

τρόπο, έτσι ώστε να καθοδηγούν την προσοχή των μαθητών στα σημαντικά σημεία ενός 

κειμένου. Οι οδηγοί μελέτης μπορούν να περιέχουν ορολογία και λεξιλόγιο, σύντομες 

ερωτήσεις ή και κάποια περίληψη του κειμένου. Με αυτόν τον τρόπο, προάγεται η άμεση 

κατανόηση σε ένα δομημένο πλαίσιο που ενδεχομένως να λειτουργεί και ως πρότυπο 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων διαχείρισης κειμένου.    

Οι βέλτιστες στρατηγικές σύμφωνα με το National Reading Panel (2000) (στο 

Strickland, Ganske & Monroe, 2002) συνοψίζονται παρακάτω: καταγραφή κατανόησης, 

συνεργατική μάθηση, απάντηση ερωτήσεων, σημασιολογικά γραφήματα, δημιουργία 

ερωτήσεων, δομή ιστορίας και περίληψη.  Πρόκειται για στρατηγικές οι οποίες μπορούν να 

δομήσουν και να κατευθύνουν με έναν πιο ασφαλή τρόπο την ανάπτυξη της αναγνωστικής 

κατανόησης. 

Παρακάτω γίνεται η ανάλυση προτεινόμενων στρατηγικών για την αναγνωστική 

κατανόηση (Ganske, & Monroe, 2002): 

 Χρήση της προϋπάρχουσας γνώσης 
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Πρόκειται για μία στρατηγική που χρησιμοποιείται κυρίως στα επεξηγηματικά κείμενα 

κατά την οποία καλείται ο αναγνώστης να ανατρέξει στις γνώσεις που ήδη έχει πάνω στο 

θέμα το οποίο πραγματεύεται το κείμενο και να συνδέσει με τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις.  

 Καταιγισμός ιδεών 

Μία εξαιρετική στρατηγική κατά την οποία με βάση τον τίτλο του θέματος 

πραγματοποιείται ένας αυθόρμητος καταιγισμός ιδεών για το τι ξέρει ένας μαθητής και για 

το τι εικάζει ότι περιέχει το κείμενο δημιουργώντας έναν προϊδεασμό, ο οποίος λειτουργεί ως 

βάση για την κατανόηση του κειμένου. 

 Αξιοποίηση εικόνων  

Η αξιοποίηση των εικόνων που μπορεί να συνοδεύουν ένα κείμενο , είναι μία από τις πιο 

ασφαλείς και αυθόρμητες στρατηγικές η οποία συνήθως εφαρμόζεται άτυπα από την πρώτη 

επαφή του παιδιού με τον γραπτό λόγο. Αναλυτικότερα όταν από τη βρεφική ηλικία έρχεται 

το παιδί σε επαφή με κάποιο βιβλίο, η πρώτη του κατανόηση βασίζεται στις εικόνες του 

βιβλίου και αντιλαμβάνεται το παραμύθι ή το γραπτό κείμενο τόσο ακουστικά όσο και 

οπτικά. Είναι επομένως μία πολύ χρήσιμη και εύχρηστη στρατηγική η οποία μπορεί να 

προάγει την κατανόηση .  

 Ερμηνεία χαρακτηριστικών και δομής κειμένου 

Κάθε κείμενο έχει συγκεκριμένη δομή η οποία αποκαλύπτει αρκετά στοιχεία του, 

γεγονός που προκαταβάλει τον αναγνώστη για το τι θα επακολουθήσει. Εάν για παράδειγμα 

εξηγηθούν με σαφήνεια τα σημεία εκείνα τα οποία θα μπορεί να ερμηνεύσει ο αναγνώστης 

προκαταβολικά, ενισχύεται η ετοιμότητα του και κατ’ επέκταση η αναγνωστική του 

κατανόηση.  

 Λέξεις – Κλειδιά 

Οι λέξεις κλειδιά είναι μία στρατηγική η οποία λειτουργεί πολύ βοηθητικά στην 

κατανόηση κειμένου και χρησιμοποιείται αρκετά και σε συγκεκριμένα γνωστικά 

αντικείμενα, όπως η ιστορία. Αναλυτικότερα, πρόκειται για τις λέξεις εκείνες οι οποίες 

αποτελούν κομβικά σημεία κατανόησης και μπορούν να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για 

την ανάκληση και το συσχετισμό πληροφοριών. 

 Καταγραφή της κατανόησης 
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Η ικανότητα ενός αναγνώστη να έχει συνειδητότητα του επιπέδου κατανόησης του και 

να μπορεί να το αποδίδει καταγράφοντας το, αποτελεί μία εξαιρετικά σύνθετη, απαιτητική 

αλλά και βοηθητική μεταγνωστική στρατηγική η οποία ενισχύει σε έντονο βαθμό το επίπεδο 

της αναγνωστικής κατανόησης. 

 Δημιουργία ερωτήσεων 

Η δεξιότητα δημιουργίας ερωτήσεων με βάση ένα κείμενο απαιτεί τη βαθιά κατανόηση 

του και την ουσιαστική επεξεργασία του. Η διδασκαλία μιας τέτοιας στρατηγικής μπορεί να 

είναι απαιτητική και δύσχρηστη κάποιες φορές, ωστόσο κρίνεται απαραίτητη.  

 Παροχή ανατροφοδότησης 

Η εύκολη ματαίωση των μαθητών που αντιμετωπίζουν αναγνωστικές δυσκολίες   

λειτουργεί ως εμπόδιο στην αναγνωστική κατανόηση. Η ανατροφοδότηση μπορεί να 

προσφέρει σημαντική υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα της μαθησιακής διαδικασίας. 

Αναλυτικότερα ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι παρών καθ’ όλη τη διάρκεια που ο μαθητής 

διαβάζει προκειμένου να του δώσει σαφή, άμεση και μετρημένη ανατροφοδότηση. Στην 

περίπτωση που ο μαθητής δέχεται υπερβολική ενίσχυση ή πολλά αρνητικά σχόλια, δεν θα 

δομήσει σχέση εμπιστοσύνης με τον εκπαιδευτικό και κατ’ επέκταση δεν θα μπορεί να 

αναπτυχθεί μαθησιακά σε ένα περιβάλλον στο οποίο απουσιάζει η αποδοχή ή η 

αντικειμενικότητα. Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός δίνει μία ρεαλιστική και 

συστηματική ανατροφοδότηση, ο μαθητής μπορεί να εδραιώσει αισθήματα εμπιστοσύνης και 

να αναπτυχθεί πολύ καλύτερα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας. 

 Περίληψη 

Η περίληψη είναι μία πολύ συνηθισμένη στρατηγική η οποία στη διάρκεια της σχολικής 

εκπαίδευσης δεν σχετίζεται μόνο με την ανάγνωση, αλλά συνδέεται άμεσα και με την 

παραγωγή γραπτού λόγου. Πρόκειται για μία στρατηγική η οποία δεν απαιτεί μόνο την 

ουσιαστική κατανόηση του κειμένου, αλλά προϋποθέτει και την επεξεργασία του. Επιπλέον 

απαιτείται κριτική σκέψη πάνω στο κείμενο και αντίληψη των άσημων και σημαντικών 

σημείων του. Είναι μία αρκετά σύνθετη και απαιτητική δεξιότητα η οποία όμως ενισχύει την 

κριτική σκέψη και αξιοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης –  αλλά και της 

κοινωνικής ζωής του ανθρώπου. 
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Επιπλέον, οι Vaughn & Linan-Thompson (2004) θέλοντας να περιγράψουν μία  

ρεαλιστική προσέγγιση της διδασκαλίας της αναγνωστικής κατανόησης, επισήμαναν ότι η 

σχολική πραγματικότητα πολλές φορές δυσχεραίνει τις συνθήκες διδασκαλίας στρατηγικών 

και η όλη μαθησιακή διαδικασία που αφορά στην κατανόηση περιορίζεται σε ερωτήσεις 

κατανόησης. Θέλοντας να τονίσουν την αξία της διδασκαλίας, αναφέρθηκαν διεξοδικά και 

σε άλλες τεχνικές και στρατηγικές τις οποίες πρότειναν, προκειμένου να επιτευχθεί το 

μέγιστο επίπεδο κατανόησης. 

 Δημιουργία προβλέψεων: πρόκειται για στρατηγική η οποία αφορά τόσο στα 

επεξηγηματικά όσο και στα αφηγηματικά κείμενα και σύμφωνα με την οποία οι 

μαθητές παρακινούνται να κάνουν εικασίες για το περιεχόμενο του κειμένου 

βασιζόμενοι στον τίτλο ή σε άλλα παράπλευρα στοιχεία που μπορεί να δίνουν 

πληροφορίες. 

 Σκόπιμη ανάγνωση: Βάσει αυτής της τεχνικής οι μαθητές ενθαρρύνονται να 

παρατηρήσουν τις εικόνες που συνοδεύουν το κείμενο και σε συνδυασμό με τον τίτλο 

να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ερωτήσεις τις οποίες θα απαντήσουν την ώρα 

που κάνουν τη σκόπιμη ανάγνωσή τους (η τεχνική αυτή αφορά αφηγηματικά 

κείμενα).   

 Αντιλαμβάνομαι το νόημα: μία πολύ συγκεκριμένη τεχνική με τρία βήματα. Οι 

μαθητές παρακινούνται σε κάθε παράγραφο να εντοπίσουν και να ονομάσουν το 

βασικό σημείο (βασική θεματική), έπειτα να συγκρατήσουν τις πιο σημαντικές 

πληροφορίες και στο τέλος να περιγράψουν όλα τα παραπάνω μέσα σε δέκα λέξεις 

(τεχνική που προορίζεται για τα επεξηγηματικά κείμενα). 

 Χαρτογράφηση ιστορίας: η συγκεκριμένη τεχνική προάγει την καταγραφή των 

βασικών στοιχείων ενός αφηγηματικού κειμένου (συνθήκες, χαρακτήρες, στόχοι, 

προβλήματα, λύσεις) προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση του. 

 Δημιουργία ερωτήσεων: μία τεχνική κατά την οποία οι μαθητές προσπαθούν να 

δημιουργήσουν ερωτήσεις είτε σε αφηγηματικά, είτε σε επεξηγηματικά κείμενα, 

αφού πρώτα ο εκπαιδευτικός δείξει πως επιτυγχάνεται αυτή η τεχνική, αναλύοντας 

μεγαλόφωνα τη σκέψη του και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί ερωτήσεις. 

 Δημιουργία αναφορών: η συγκεκριμένη τεχνική προάγει την κριτική σκέψη αφού οι 

μαθητές καλούνται να βρουν το τι έγινε στο αφηγηματικό κείμενο χρησιμοποιώντας 
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όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορεί να δώσει ένα κείμενο και να δημιουργήσουν τις 

σωστές αναφορές. 

 Καθοδηγούμενη ανάγνωση: Αυτή η τεχνική εμπεριέχει την τεχνική των 

προβλέψεων με μία πιο σύνθετη προσέγγιση. Οι μαθητές καλούνται να κάνουν 

προβλέψεις και να τις καταγράψουν σε συγκεκριμένο φύλλο εργασίας (DTRA), το 

οποίο προωθεί τις προβλέψεις με έναν σταδιακό τρόπο, ξεκινώντας από τον τίτλο και 

προχωρώντας σιγά σιγά στις παραγράφους. Οι μαθητές ανά κομμάτι ανάγνωσης 

καλούνται να συμπληρώσουν το φύλλο με τις προβλέψεις τους και στη συνέχεια να 

κατανοήσουν εάν αυτές οι προβλέψεις είναι σωστές ως προς το κείμενο. 

 Χρήση καρτών κατανόησης αφηγηματικών κειμένων: πρόκειται για μία τεχνική η 

οποία προσπαθεί να δομήσει τη σκέψη του αναγνώστη ως προς το αφηγηματικό 

κείμενο. Αναλυτικότερα, οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε μία σειρά 

ερωτήσεων οι οποίες αφορούν σε πληροφορίες του κειμένου. Οι κάρτες αυτές είναι 

συγκεκριμένες και ακολουθούν μία διαβαθμιζόμενης δυσκολίας πορεία.  

 Φύλλο καταγραφής: το φύλλο καταγραφής είναι μία ευρέως διαδεδομένη τεχνική η 

οποία αποτελείται από μία φόρμα με τα βασικά σημεία του κειμένου, την οποία 

πρέπει να συμπληρώσει ο μαθητής μετά την ανάγνωση ενός αφηγηματικού κειμένου.  

 Διάγραμμα «γνωρίζω ήδη, θέλω να μάθω, έμαθα» (KWL Chart): είναι ένα 

εξαιρετικά εύχρηστο διάγραμμα που ενισχύει κατά πάρα πολύ τη δόμηση της σκέψης 

του αναγνώστη επεξηγηματικών κειμένων. Αναλυτικότερα, ο μαθητής διαβάζει τον 

τίτλο, αντιλαμβάνεται τη θεματική του κειμένου και συμπληρώνει την πρώτη στήλη 

του διαγράμματος που έχει τίτλο «τι γνωρίζω ήδη», ανατρέχοντας στην 

προϋπάρχουσα γνώση περί του θέματος. Στη συνέχεια συμπληρώνει τη δεύτερη 

στήλη που έχει τίτλο «τι θα ήθελα να μάθω» όπου δημιουργεί προσδοκίες για το 

κείμενο, ενισχύοντας έτσι το κίνητρο του. Τέλος και αφού ολοκληρώσει την 

ανάγνωση του κειμένου, συμπληρώνει την τρίτη στήλη που έχει τίτλο «τι έμαθα» με 

όλες τις νεοαποκτηθείσες πληροφορίες. 

Αξιολογώντας τις διδακτικές παρεμβάσεις που έχουν μελετηθεί με μία  νηφάλια οπτική, 

αντιλαμβάνεται κανείς πως τα ερευνητικά αποτελέσματα δεν είναι απολύτως σαφή. Υπάρχει 

μία μεταβλητότητα στις προτάσεις, η οποία οφείλεται εν μέρει και στην 

πολυπαραγοντικότητα της αναγνωστικής κατανόησης. Ένας από τους λόγους αυτής της 
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ασάφειας είναι το γεγονός ότι υπάρχουν βασικά σημεία σε κάθε έρευνα τα οποία θα πρέπει 

να μελετηθούν λίγο πιο στοχευμένα, προκειμένου να αντλήσουμε όλες τις χρήσιμες 

πληροφορίες που μπορούμε.  
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Β΄ Μέρος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

6.1. Ερευνητικό ερώτημα  

Το ερευνητικό ερώτημα που προκύπτει από τη συγκεκριμένη έρευνα είναι κατά πόσο 

μία παρέμβαση βασισμένη στη φωνολογία, τη μορφολογία, την ευχέρεια αλλά και την 

κατανόηση μπορεί να συνδράμει στη βελτίωση της κατανόησης. 

 

6.2. Ερευνητικός Πειραματικός Σχεδιασμός  

Η συγκεκριμένη έρευνα είχε αποφασιστεί ότι θα έχει προκαθορισμένες και ελεγχόμενες 

συνθήκες, γεγονός που συνηγόρησε στην επιλογή ενός πειραματικού σχεδίου (Cohen & 

Manion, 2000) το οποίο θα  μπορούσε να καλύψει διάφορες προδιαγραφές και απαιτήσεις. 

Από την αρχή αποφασίστηκε ότι σκοπός της έρευνας ήταν η δοκιμή μιας παρέμβασης 

βασισμένης σε μία σφαιρική θεώρηση της ανάγνωσης. Ο λόγος που αποφασίστηκε να 

υπάρξει ένας πειραματικός σχεδιασμός, είναι ότι μόνο μέσω ενός τέτοιου θα μπορούσαν να 

εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει μία παρέμβαση την 

επίδοση ενός ατόμου (Cook, Tankersley, Cook & Landrum, 2008).   

Επιλέχθηκε ο πειραματικός σχεδιασμός μεμονωμένου υποκειμένου (Single Subject 

Research). Πρόκειται για μία πρακτική που χρησιμοποιείται κατά βάση στο χώρο της 

εκπαίδευσης αλλά και της ψυχολογίας, καθώς μελετά συμπεριφορές και προωθεί τη χρήση 

και την ισχυροποίηση καλών πρακτικών (Horner, Carr, Halle, McGee, Odom & Wolery, 

2005).  

Είναι ένας σχεδιασμός που αφορά ξεχωριστά το κάθε υποκείμενο, είτε άτομο, είτε 

κάποια μονάδα (σχολική κ.α.) και μελετά τη συμπεριφορά του σε συγκεκριμένες συνθήκες 

(Cohen & Manion, 2000). Το υποκείμενο της έρευνας μπορεί να είναι ένα, μπορεί όμως να 

είναι και περισσότερα. Με βάση αυτό το είδος έρευνας συγκρίνεται η επίδοση του 

υποκειμένου με τον ίδιο του τον εαυτό. Πιο συγκεκριμένα το υποκείμενο της έρευνας δέχεται 

κάποιου είδους παρέμβαση και συγκρίνονται οι επιδόσεις του σε κάθε φάση της έρευνας. 

Αναλυτικότερα, πρόκειται για μία ερευνητική διαδικασία που αναζητά την επιρροή 

προκαθορισμένων, ανεξάρτητων μεταβλητών πάνω σε εξαρτημένες. Αναζητούνται σχέσεις 
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αιτίου – αποτελέσματος και δυνάμεις επιρροής (Cook, Tankersley & Landrum,   2009 ∙ Cook 

et al., 2008). 

Στη συγκεκριμένη έρευνα, ακολουθήθηκε το σχέδιο αντιστροφής Α-Β-Α-Β (reversal 

design) το οποίο εμπεριέχει συγκεκριμένη ακολουθία επαναλαμβανόμενων παρεμβατικών 

φάσεων και πολλαπλών μετρήσεων. Αναλυτικότερα, η έρευνα αποτελείται από δύο είδη 

φάσεων, τη φάση Α που πρόκειται για μία περίοδο κατά την οποία ο συμμετέχων δεν δέχεται 

κανενός είδους παρέμβαση και γίνονται μετρήσεις προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδοσή 

του (Tankersley et al., 2008).  Η αρχική φάση Α (baseline) είναι η περίοδος κατά την οποία 

γίνονται κάποιες επαναλαμβανόμενες μετρήσεις προκειμένου να δημιουργηθεί το αρχικό 

επίπεδο αναφοράς (Foster, 2010), με όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστο τρόπο.  Παράλληλα 

υπάρχει και η φάση Β, η οποία αφορά στην περίοδο κατά την οποία γίνεται η παρέμβαση. 

Αυτές οι δύο φάσεις εναλλάσσονται επαναλαμβανόμενα, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 

μοτίβο το οποίο θα μπορεί να αναδείξει με ασφαλέστερο τρόπο το κατά πόσο η παρέμβαση 

επηρεάζει την επίδοση (Tankersley et al., 2008). Ένας από τους λόγους τους οποίους 

ακολουθήθηκε το συγκεκριμένο ερευνητικό σχέδιο είναι ότι πρόκειται για έναν σχεδιασμό 

που συνεπάγεται μεγαλύτερη εσωτερική εγκυρότητα, έναντι του απλού σχεδιασμού 

μεμονωμένου υποκειμένου (Foster, 2010). 

Σύμφωνα με αυτό το μοτίβο εξετάζεται και αναδεικνύεται με ξεκάθαρο τρόπο το κατά 

πόσο οι επιδόσεις των συμμετεχόντων επηρεάζονται με την παρέμβαση (Tankersley et al., 

2008). Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση που μία παρέμβαση επηρεάζει θετικά την επίδοση, 

τα αποτελέσματα αναμένεται να έχουν διαμορφωθεί με τον παρακάτω τρόπο. Οι μετρήσεις 

της επίδοσης μετά τη φάση Α (τη φάση διακοπής)  θα πρέπει να είναι στάσιμες ή με πτωτική 

πορεία ενώ οι επιδόσεις μετά την παρέμβαση θα πρέπει να είναι αυξημένες.    

Στην συγκεκριμένη έρευνα προστέθηκε ακόμη ένας κύκλος φάσεων και μία τελική φάση 

Α προκειμένου να ολοκληρωθεί η τελική αξιολόγηση, με αποτέλεσμα το τελικό σχέδιο να 

διαμορφώνεται ως Α-Β-Α-Β-Α-Β-Α. Ο λόγος που αποφασίστηκε να προστεθούν και άλλες 

φάσεις, ήταν η επιτακτική ανάγκη διαμόρφωσης ασφαλέστερων αποτελεσμάτων για την 

πορεία της παρέμβασης. Οι επαναληπτικές αξιολογήσεις εντείνουν την αξιοπιστία της κάθε 

έρευνας, παρόλο που δεν είναι προκαθορισμένος ο ακριβής αριθμός των επαναληπτικών 

φάσεων, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη εγκυρότητα (Creswell, 2015). 

Αυτός ο  πειραματικός σχεδιασμός είναι αρκετά απαιτητικός αφού για να  εφαρμοστεί με 

αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο, υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, τα 
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εργαλεία αξιολόγησης θα πρέπει να είναι αξιόπιστα αλλά και ταυτόχρονα να έχουν τη 

δυνατότητα να χορηγούνται αρκετά συχνά, χωρίς να χάνουν την εγκυρότητα τους. Επιπλέον, 

οι παρεμβάσεις θα πρέπει να εισάγονται και να αποσύρονται με έναν συστηματικό τρόπο, 

έτσι ώστε να δημιουργείται μία σταθερή ρουτίνα (Tankersley et al., 2008).  

Ο τρόπος ανάλυσης των αποτελεσμάτων γίνεται συνήθως με απεικονιστικές μεθόδους, 

όπως είναι τα διαγράμματα (Gage & Lewis, 2014 · Tankersley et al, 2008). Επειδή η 

σύγκριση των αποτελεσμάτων και η έρευνα αφορά τις επιδόσεις ενός συμμετέχοντα, το 

διάγραμμα δείχνει την ατομική πορεία του και τις μεταβολές της μεταξύ της παρεμβατικής 

διαδικασίας και της φάσης Α. (Tankersley et al, 2008). Με την παρατήρηση του 

διαγράμματος γίνεται και η ανάλυση των αποτελεσμάτων αφού αναδεικνύεται ξεκάθαρα η 

τάση και η πορεία της εξαρτημένης μεταβλητής σε συνάρτηση με την ανεξάρτητη. Θα πρέπει 

βέβαια να αναφερθεί ότι οι Gage και Lewis (2014), προσπάθησαν να κάνουν μία στατιστική 

προσέγγιση του συγκεκριμένου είδους προκειμένου να δώσουν στατιστική ισχύ και σε αυτό 

το μοντέλο, ωστόσο παραμένουν ως πιο κοινός τρόπος ανάλυσης τα απεικονιστικά 

διαγράμματα.  

Η εξατομίκευση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ειδικής αγωγής. Με αυτή την απλή 

συλλογιστική πορεία ο συγκεκριμένος πειραματικός σχεδιασμός, ανταποκρίνεται σε μεγάλο 

βαθμό στην ποικιλομορφία, την ιδιαιτερότητα και την πολυπλοκότητα του χώρου αυτού. Μία 

ακόμη πολύ σημαντική πληροφορία που θα πρέπει να αναφερθεί για αυτό το ερευνητικό 

σχέδιο, είναι ότι τα αποτελέσματα του αφορούν πολύ συγκεκριμένες, εξατομικευμένες 

συνθήκες και δεν μπορούν να γενικεύονται με ευκολία. Όσο μεγαλύτερο είναι το δείγμα 

τόσο πιο εύκολο είναι να αναδειχθεί μία τάση, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται 

ότι οι πρακτικές που μπορεί να αναδύονται μέσω της έρευνας αποτελούν εχέγγυα για 

αντίστοιχα αποτελέσματα σε οποιονδήποτε άλλο συμμετέχοντα (Cook, Tankersley & 

Landrum, 2009∙ Cook et al., 2008∙ Tankersley et al., 2008). Άλλωστε αυτή η ιδιαιτερότητα 

αυτού του πειραματικού σχεδίου - η εξατομίκευση και ο περιορισμένος αριθμός 

συμμετεχόντων - αποτελούν ταυτόχρονα και το πιο αμφιλεγόμενο σημείο του (Gage, & 

Lewis, 2014) 
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6.3. Δείγμα  

Η δειγματοληψία της συγκεκριμένης έρευνας είναι δειγματοληψία σκοπιμότητας. Πιο 

συγκεκριμένα πρόκειται για πολυσταδιακή δειγματοληψία καθώς χαρακτηρίζεται ως βολική, 

μη πιθανοτική. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε αποτελούνταν από πολλά στάδια τα οποία 

πληρούσαν κάποιες ευνοϊκές για την έρευνα, συνθήκες (Cohen, Manion & Morrison, 2013 ∙ 

Creswell,  2011). Αναλυτικότερα, αρχικά αναζητήθηκαν σχολεία του Ηρακλείου τα οποία 

είχαν Τμήμα Ένταξης. Έπειτα έγινε μία πρώτη προσέγγιση με τα σχολεία προκειμένου να 

διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας και συμμετοχής στη συγκεκριμένη έρευνα. Στη 

συνέχεια ζητήθηκε άδεια εισόδου στα συγκεκριμένα σχολεία και στο τέλος έγινε η επιλογή 

των μαθητών που θα συμμετείχαν στην έρευνα. 

 Πιο συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες ήταν 12 μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, οι οποίοι 

είχαν αναγνωστικές δυσκολίες. Οι περισσότεροι από τους μαθητές είχαν διαγνωσμένες 

δυσκολίες ενώ λίγοι εξ αυτών δεν είχαν παραπεμφθεί για αξιολόγηση από κάποιο 

διαγνωστικό φορέα. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών φοιτούσε σε Τμήμα 

Ένταξης. Κριτήριο για την εύρεση των μαθητών πέρα των αναγνωστικών δυσκολιών ήταν η 

τυπική νοημοσύνη. Βασικό κριτήριο επιλογής αυτών των τάξεων για την υλοποίηση της 

παρέμβασης,  ήταν η δεδομένη επαρκής διδασκαλία της αναγνωστικής διαδικασίας και η 

ελάχιστη κατάκτηση όλων των μορφημάτων της γλώσσας.  

 

6.4. Δεοντολογία της Έρευνας  

Όπως σε κάθε έρευνα, προέκυψαν κάποια σοβαρά θέματα δεοντολογίας τα οποία 

εξετάσθηκαν και αντιμετωπίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η τήρηση των 

δεοντολογικών αρχών επιστημονικής έρευνας επιβεβαιώνει την αξία της και την εγκυρότητα 

της, ειδικά όταν πρόκειται για μία έρευνα που συμμετέχουν παιδιά. Η διακριτικότητα, ο 

σεβασμός και η εχεμύθεια πρέπει να είναι βασικά χαρακτηριστικά της. 

Μία πρώτη παράμετρος που διευθετήθηκε ήταν η είσοδος των ερευνητριών  στα σχολεία 

στα οποία υλοποιήθηκε η έρευνα. Η άδεια ζητήθηκε από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του 

Υπουργείου Παιδείας. Όταν εγκρίθηκε η έρευνα, η άδεια κοινοποιήθηκε στην Πρωτοβάθμια 

Διεύθυνση Ηρακλείου και σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία.  

Ένα άλλο κομμάτι αδειοδότησης αφορούσε τα ίδια υποκείμενα της έρευνας. Σε όλους 

τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, δόθηκε ένα 

ενημερωτικό σημείωμα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες της έρευνας, τον σκοπό της και 
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μία σύντομη περιγραφή της. Το ενημερωτικό αυτό έντυπο συνοδευόταν από υπεύθυνη 

δήλωση την οποία καλούνταν να υπογράψουν οι γονείς των μαθητών. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι σε αυτό το ενημερωτικό,  καθίστατο σαφές ότι οι συμμετέχοντες  διατηρούσαν 

το δικαίωμα τους για αποχώρηση από την έρευνα οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμούσαν.  

Οι μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν δεν έδωσαν ουσιαστικά τη συγκατάθεση τους, ωστόσο 

ενημερώθηκαν στην αρχική συνάντηση με τις ερευνήτριες ως προς το περιεχόμενο των 

συναντήσεων, τη διαδικασία της αξιολόγησης αλλά και τη διάρθρωση παρεμβάσεων.     

Μία άλλη σημαντική παράμετρος της δεοντολογίας αφορά  στα προσωπικά στοιχεία των 

υποκειμένων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Οι επιδόσεις σε ψυχομετρικά 

εργαλεία αλλά και σταθμισμένα τεστ, παρέμειναν  απόρρητα   και γνωστοποιήθηκαν μόνο 

στις ερευνήτριες.   

Επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα ενημέρωσής όσων εμπλεκομένων επιθυμούσαν για τα 

αποτελέσματα της έρευνας. Οι γονείς οι οποίοι επιθυμούσαν να πληροφορηθούν για την 

πορεία της έρευνας και για τα αποτελέσματα της, ενημερώθηκαν από τις ερευνήτριες. 

Παράλληλα και τα ίδια τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν ενημερώθηκαν στην τελευταία 

συνάντηση τους για την μέχρι τότε πορεία τους.  

Τέλος, όπως επιβάλλεται από την ηθική δέσμευση των εμπλεκομένων στην έρευνα,  δεν 

αλλοιώθηκε, δεν παραποιήθηκε και δεν αποκρύφτηκε κανένα στοιχείο της έρευνας. Όλες οι 

επιδόσεις των συμμετεχόντων καταγράφηκαν με συνέπεια και ακρίβεια, προκειμένου να 

δομηθεί μία  άρτια έρευνα.   

 

6.5. Ψυχομετρικά Εργαλεία Αξιολόγησης 

Προκειμένου να αξιολογηθεί επαρκώς το δείγμα χρησιμοποιήθηκε μία σειρά 

ψυχομετρικών εργαλείων αξιολόγησης καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης. Υπήρξαν 

συνολικά οχτώ αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Υπήρξε αρχική και τελική 

αξιολόγηση και έξι ενδιάμεσες μετρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, στην αρχική αξιολόγηση 

χρησιμοποιήθηκαν οι Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες (CPM) του RAVEN’S Educational 

(Σιδερίδης, Αντωνίου, Μουζάκη, & Σίµος, 2015) προκειμένου να ανιχνευθεί το νοητικό 

δυναμικό του δείγματος (και να εξασφαλιστεί η απουσία οποιασδήποτε περίπτωσης 

απόκλισης τυπικής νοημοσύνης), η δοκιμασία αναγνωστικής ευχέρειας (ΔΑΕ) λέξεων και 

ψευδολέξεων (Simos, Sideridis, Mouzaki, 2013), το εργαλείο φωνολογικής επίγνωσης (Tafa 
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& Manolitsis, 2008), το τεστ ορθογραφίας (Μουζάκη, Σιδερίδης, Πρωτόπαπας, & Σίμος, 

2007) και το ΤΕΣΤ-Α (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008). Σε όλες τις ενδιάμεσες 

αξιολογήσεις χορηγήθηκαν η δοκιμασία αναγνωστικής ευχέρειας (ΔΑΕ) με εκ περιτροπής 

χρήση της λίστας Α και της λίστας Β λέξεων, η δοκιμασία ορθογραφίας, μία άτυπη 

δοκιμασία κατανόησης και το CBM-MAZE TEST FOR GRADE 2 (Curriculum-Based 

Assessment Test for Grade 2) (Kendeou & Papadopoulos, 2012). Στην τελική αξιολόγηση 

χορηγήθηκαν όλα τα εργαλεία της αρχικής αξιολόγησης εκτός του RAVEN’S educational.  

 

Πίνακας 2. Ψυχομετρικά Εργαλεία Αξιολόγησης 

Αρχική αξιολόγηση Ενδιάμεσες μετρήσεις Τελική αξιολόγηση 

 RAVEN’S Έγχρωμες 

Προοδευτικές 

Μήτρες 

 ΤΕΣΤ-Α 

 Δοκιμασία 

Αναγνωστικής 

Ευχέρειας (ΔΑΕ) 

 Εργαλείο 

φωνολογικής 

επίγνωσης 

 Τεστ ορθογραφίας 

 Άτυπη δοκιμασία 

κατανόησης 

 Δοκιμασία 

Αναγνωστικής 

Ευχέρειας (ΔΑΕ) 

 Τεστ ορθογραφίας 

 Άτυπη δοκιμασία 

κατανόησης 

 CBM-MAZE TEST 

FOR GRADE 2 

 ΤΕΣΤ-Α 

 Δοκιμασία 

Αναγνωστικής 

Ευχέρειας (ΔΑΕ) 

 Εργαλείο 

φωνολογικής 

επίγνωσης 

 Τεστ ορθογραφίας 

 Άτυπη δοκιμασία 

κατανόησης 

 CBM-MAZE TEST 

FOR GRADE 2 

 

 Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες (CPM) του RAVEN’S Educational 

(Σιδερίδης, Αντωνίου, Μουζάκη, & Σίµος, 2015) 

Το συγκεκριμένο εργαλείο αφορά στην ανίχνευση της ευρύτερης νοητικής 

ικανότητας. Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι 

οι κλίμακες λεξιλογίου (CVS) που αφορούν στην αξιολόγηση των λεκτικών 

ικανοτήτων και το δεύτερο -το οποίο και χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα- 

είναι οι Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες (CPM) οι οποίες αξιολογούν τις μη 

λεκτικές ικανότητες ενός ατόμου. Τα δύο μέρη του συγκεκριμένου εργαλείου 
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λειτουργούν συμπληρωματικά προκειμένου να διαμορφωθεί μία συνολική νοητική 

εικόνα.  

Το συγκεκριμένο εργαλείο επιλέχθηκε προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε 

περίπτωση μη τυπικής νοημοσύνης. Πρόκειται για ένα εργαλείο που η χορήγηση 

του ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που το καθιστά 

εξαιρετικά εύχρηστο. Επιπλέον, έχουν γίνει έλεγχοι τόσο ως προς της εγκυρότητα 

αλλά και την αξιοπιστία του εργαλείου, με εξαιρετικά ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. 

 Δοκιμασία αναγνωστικής ευχέρειας (ΔΑΕ) λέξεων και ψευδολέξεων (Simos, 

Sideridis, Mouzaki, 2013).  

Η συγκεκριμένη δοκιμασία αξιολογεί την ακριβή αποκωδικοποίηση λέξεων με 

βασική συνιστώσα τον χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν κατάλογο 

λέξεων κι έναν κατάλογο ψευδολέξεων τους οποίους διαβάζει ο μαθητής μέσα σε 

ένα λεπτό. Η συγκεκριμένη δοκιμασία αφορά μαθητές από τη Β΄ έως τη ΣΤ΄ 

Δημοτικού. Ως βαθμολογία, σημειώνεται ο αριθμός σωστών λέξεων και 

ψευδολέξεων που κατάφερε να διαβάσει σωστά ο μαθητής σε αυτό το χρονικό 

διάστημα. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι μία λέξη διαβάστηκε σωστά δεν θα 

πρέπει να υπάρχουν φωνολογικά και τονικά λάθη. Στην περίπτωση όμως των 

ψευδολέξεων δεν λογίζονται ως λάθη τα τονικά λάθη. Υπάρχουν δύο ισοδύναμες 

λίστες λέξεων (Λίστα Α και Λίστα Β) προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η 

περίπτωση, η επίδοση του μαθητή να επηρεάζεται από καλή μνημονική ικανότητα. 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο λίστες λέξεων εκ περιτροπής 

σε κάθε μέτρηση.  

 Εργαλείο φωνολογικής επίγνωσης (Tafa & Manolitsis, 2008). 

 Πρόκειται για ένα εργαλείο αξιολόγησης της φωνολογικής συνειδητότητας του 

μαθητή. Η δοκιμασία απαρτίζεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στη 

φωνολογική διαχείριση λέξεων. Ο μαθητής καλείται να εντοπίσει και να  

απομονώσει μέρη της λέξης. Στη συνέχεια, καλείται να εντοπίσει και να απαλείψει 

φωνήματα λέξεων που βρίσκονται είτε στην αρχή, είτε στο τέλος, είτε στη μέση. 

Στο δεύτερο μέρος ο μαθητής επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία αλλά σε επίπεδο 
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ψευδολέξεων. Υπάρχει κανόνας διακοπής ο οποίος ορίζεται στις τέσσερις 

συνεχόμενες λάθος απαντήσεις ανά είδος άσκησης. 

Η βαθμολογία ορίζεται ως το σύνολο των σωστών απαντήσεων. Δεν πρόκειται για 

μία αξιολόγηση με νόρμες καθώς το ενδιαφέρον εστιάζεται στις επιμέρους 

δυσκολίες του εκάστοτε μαθητή κι όχι συγκριτικά με την ηλικία του, οπότε τα 

αποτελέσματα ερμηνεύονται κυρίως ποιοτικά. Μέσω αυτήν της δοκιμασίας ο 

εξεταστής μπορεί να λάβει αρκετές πληροφορίες για το φωνολογικό προφίλ του 

μαθητή. 

 Τεστ ορθογραφίας (Μουζάκη, Σιδερίδης, Πρωτόπαπας, & Σίμος, 2007).  

Στη συγκεκριμένη διαδικασία αξιολογείται η ορθογραφική δεξιότητα του μαθητή. 

Αξιολογούνται οι πιθανές δυσκολίες γραφοφωνημικής αντιστοίχησης, η 

καταληκτική ορθογραφία (που απορρέει από τη γνώση των γραμματικών 

συμβάσεων) αλλά και τα τυχόν ελλείμματα ιστορικής ορθογραφίας. Πρόκειται για 

μία δοκιμασία που έχει σταθμιστεί με βάση την τάξη φοίτησης και το φύλο και 

δίνει τη δυνατότητα στον εξεταστή να ερμηνεύσει τα λάθη του εξεταζόμενου και 

σε ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο. Ξεκινά με απλές καθημερινές λέξεις και 

σταδιακά αυξάνεται η πολυπλοκότητα των λέξεων τόσο γραφοφνημικά, όσο και σε 

επίπεδο ιστορικής και καταληκτικής ορθογραφίας. Πρόκειται για ένα εργαλείο που 

μπορεί να χορηγηθεί από τη Γ΄ έως τη ΣΤ΄ Δημοτικού και μπορεί σε σύντομο 

χρονικό διάστημα να δώσει πολλές πληροφορίες για το ορθογραφικό προφίλ του 

εκάστοτε μαθητή. 

 ΤΕΣΤ-Α (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008).  

Το ΤΕΣΤ-Α αποτελεί την πιο μεγάλη δοκιμασία καθώς αξιολογεί τους επιμέρους 

τομείς της αναγνωστικής δεξιότητας και παρουσιάζει ένα συνολικότερο 

αναγνωστικό προφίλ. Πιο συγκεκριμένα, η δοκιμασία αυτή χωρίζεται σε τέσσερα 

μέρη. Αξιολογούνται η αποκωδικοποίηση, η ευχέρεια, η μορφολογία και η 

κατανόηση. Το συνολικό σκορ αυτού του αναγνωστικού τεστ υπολογίζεται ως το 

άθροισμα των σκορ των επιμέρους ενοτήτων. Η συγκεκριμένη δοκιμασία επιτρέπει 

στον εξεταστή να εντοπίσει τις επιμέρους δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει 

ο μαθητής στον αναγνωστικό τομέα. 
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Η αποκωδικοποίηση εξετάζεται με μία λίστα λέξεων, μία λίστα ψευδολέξεων και 

μία άσκηση ανεύρεσης πραγματικών λέξεων ανάμεσα σε ψευδολέξεις. Στη 

συγκεκριμένη ενότητα δεν υπάρχει χρονικό όριο. Στην επόμενη ενότητα όπου 

αξιολογείται η ευχέρεια, ο μαθητής καλείται να διαβάσει όσο περισσότερο μπορεί 

από το κείμενο που του δίνεται σε διάστημα ενός λεπτού. Καταμετρούνται μόνο οι 

λέξεις που διαβάστηκαν ολόσωστα μέσα σε αυτό το λεπτό. Στη συνέχεια 

ακολουθούν διάφορες δραστηριότητες μορφολογικού περιεχομένου. Πιο 

συγκεκριμένα, πρόκειται για ασκήσεις σύμφωνα με τις οποίες ο μαθητής καλείται 

να δημιουργήσει σύνθετες λέξεις, να συμπληρώσει προφορικά προτάσεις 

προσαρμόζοντας τη λέξη στον σωστό τύπο με βάση τη μορφοσύνταξή της, αλλά 

και ασκήσεις στις οποίες ο μαθητής καλείται να βάλει τις λέξεις στη σωστή σειρά, 

προκειμένου να δημιουργήσει προτάσεις με νόημα.  Η τελευταία ενότητα που 

αφορά στην κατανόηση, απαρτίζεται από τρία κείμενα με ερωτήσεις κατανόησης 

πολλαπλής επιλογής και μία άσκηση εύρεσης κοινών σημασιολογικά προτάσεων.  

 CBM-MAZE TEST FOR GRADE 2 (Curriculum-Based Assessment Test for 

Grade 2) (Kendeou & Papadopoulos, 2012) 

Η συγκεκριμένη δοκιμασία αξιολογεί την κατανόηση ενός κειμένου σ’ ένα 

συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Αναλυτικότερα, ο μαθητής καλείται να διαβάσει 3 

κείμενα – σε χρονικό διάστημα ένα λεπτό το κάθε κείμενο – και να διαλέξει την 

ώρα της ανάγνωσης ποια λέξη ταιριάζει στο κείμενο ανάμεσα σε τρεις λέξεις κάθε 

φορά. Η βαθμολογία σημειώνεται ως το άθροισμα των σωστών απαντήσεων 

συνολικά στα 3 κείμενα. Πρόκειται για μία πολύ εύχρηστη και σύντομη δοκιμασία 

κατανόησης, η οποία δεν δίνει περιθώριο στον εξεταζόμενο να κουραστεί.    

 Άτυπη δοκιμασία κατανόησης.  

Η άτυπη δοκιμασία που αναπτύχθηκε για τους σκοπούς αυτής της διερεύνησης 

περιελάμβανε δύο σύντομες κι εύχρηστες δραστηριότητες αναγνωστικής 

κατανόησης. Στην πρώτη ο μαθητής καλείται να διαβάσει διάφορες προτάσεις και 

να τις ενώσει με τις εικόνες που ταιριάζουν βάση νοήματος και στη δεύτερη ο 

μαθητής πρέπει να διαβάσει μερικές προτάσεις και να τις διακρίνει με βάση το 

ρόλο τους (τίτλος, πρόταση που εκφράζει συμπέρασμα, αίτιο κ.α.). Η βαθμολογία 

ορίζεται ως το σύνολο των σωστών απαντήσεων.   
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Πίνακας 3. Αποτελέσματα Συμμετεχόντων Αρχικής αξιολόγησης  

Μαθητές 
Ηλικία 

(έτη-μήνες) 
Φύλο 

Νοημοσύνη 

(Raven) 

Γενικός 

Δείκτης 

Τεστ-Α 

CBM-MAZE 

TEST FOR 

GRADE 2 

Μ1 9-5 Α Μέση Τυπική 0,479 13 

Μ2 10-5 Α Οριακά Τυπική Ο,279 9 

Μ3 9-6 Α Οριακά Τυπική 0,357 16 

Μ4 9-7 K Μέση Τυπική 0,394 14 

Μ5 9-9 Α Οριακά Τυπική 0,430 4 

M6 9-8 Α Ανώτερη Τυπική 0,479 13 

Μ7 9-6 Α Μέση Τυπική 0,357 4 

Μ8 8-3 K Οριακά Τυπική 0,427 13 

Μ9 8-7 Α Οριακά Τυπική 0,394 7 

Μ10 9-9 Α Μέση Τυπική 0,479 9 

Μ11 9-7 Α Ανώτερη Τυπική 0,479 11 

Μ12 8-8 K Οριακά Τυπική 0,509 8 

 

 

6.6. Ερευνητική διαδικασία 

Το συγκεκριμένο σχέδιο έρευνας το οποίο βασίζεται στον πειραματικό σχεδιασμό (Α-Β-

Α-Β-Α-Β-Α) διήρκησε συνολικά 14 εβδομάδες. Σε αυτό το διάστημα υπήρξαν τρεις φάσεις 

παρέμβασης εκ των οποίων η καθεμία διήρκησε δύο εβδομάδες. Η έρευνα ξεκίνησε να 

υλοποιείται με την αρχική αναλυτική αξιολόγηση. Στη πρώτη φάση Α (baseline) όλοι οι 

μαθητές αξιολογήθηκαν με όλα τα παραπάνω εργαλεία προκειμένου να διαμορφωθεί το 

γνωστικό και μαθησιακό τους προφίλ. Έπειτα από μία εβδομάδα ακολούθησε η πρώτη 

μέτρηση η οποία σε συνάρτηση με τα ευρήματα της αρχικής αξιολόγησης,  δημιούργησε μία 

βάση αρχικών δεδομένων, ένα επίπεδο αναφοράς για τους συμμετέχοντες της έρευνας. Η 

πρώτη μέτρηση όπως και όλες οι ενδιάμεσες μετρήσεις δεν περιελάμβαναν όλες τις 
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δοκιμασίες, διότι σκοπός τους ήταν μία σύντομη αξιολογική καταγραφή. Πιο συγκεκριμένα, 

σε αυτές τις μετρήσεις οι δοκιμασίες που δόθηκαν ήταν η Δοκιμασία Αναγνωστικής 

Ευχέρειας (ΔΑΕ), το τεστ ορθογραφίας, η άτυπη δοκιμασία κατανόησης και το CBM-MAZE 

TEST FOR GRADE 2 (Curriculum-Based Assessment Test for Grade 2). Η κάθε 

παρεμβατική φάση διήρκησε δύο εβδομάδες και περιελάμβανε 6 σαραντάλεπτες 

συναντήσεις. Στην αρχή και στο τέλος κάθε παρεμβατικής βάσης πραγματοποιούνταν οι 

μετρήσεις. Μετά το τέλος της παρέμβασης υπήρξε ένα κενό διάστημα δύο εβδομάδων κι 

έπειτα η ερευνητική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την τελική αξιολόγηση.  

 Πίνακας 4. Ερευνητικός Πειραματικός Σχεδιασμός (Α-Β-Α-Β-Α-Β-Α)  

Φάσεις Αξιολογήσεις Εβδομάδες 

Φάση Α Baseline Αρχική Αξιολόγηση 1η Εβδομάδα 

Φάση Β Παρέμβαση 
1η Μέτρηση 2η Εβδομάδα 

3η Εβδομάδα 2η Μέτρηση 

Φάση Α Διακοπή  
4η Εβδομάδα 

5η Εβδομάδα 

Φάση Β Παρέμβαση 
3η  Μέτρηση 6η Εβδομάδα 

7η Εβδομάδα 4η  Μέτρηση 

Φάση Α Διακοπή  
8η Εβδομάδα 

9η Εβδομάδα 

Φάση Β Παρέμβαση 
5η Μέτρηση 10η Εβδομάδα 

11η Εβδομάδα 6η Μέτρηση 

Φάση Α Διακοπή  
12η Εβδομάδα 

13η Εβδομάδα 

Φάση Α Τελική αξιολόγηση 14η Εβδομάδα 

 

 

6.7. Διάρθρωση Παρέμβασης  

Η διάρθρωση της παρέμβασης αποτέλεσε ένα κεντρικό κομμάτι προβληματισμού για την 

υλοποίηση της έρευνας. Οι συμμετέχοντες της έρευνας είχαν διαφορετικές ανάγκες γεγονός 

που επέβαλε την εξατομίκευση της παρεμβατικής διαδικασίας και δημιουργούσε   πολλαπλές 

συνιστώσες. Ταυτόχρονα, η θεωρητική βάση της έρευνας που αποτελούσε το «Μοντέλο της 

Λεξικής Υπόθεσης» (LQH) υποστηρίζει τη δημιουργία σφαιρικών παρεμβάσεων που 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες φωνολογίας, μορφολογίας, αποκωδικοποίησης, ευχέρειας 

αλλά και κατανόησης. Προκειμένου να επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα, 

αποφασίστηκε η αποκωδικοποίηση και η κατανόηση να αποτελούν κεντρικούς πυλώνες όλης 
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της παρέμβασης και να δομούν κάθε σχέδιο διδασκαλίας, διότι πρόκειται για τομείς που 

χρειάζονται πολύ σταδιακό και σταθερό ρυθμό. 

Στην πρώτη περίοδο παρέμβασης, τα σχέδια διδασκαλίας εφαρμόστηκαν για δύο 

εβδομάδες. Σε αυτό το διάστημα τα  παρεμβατικά σχέδια διδασκαλίας στόχευαν στην 

ανάπτυξη της φωνολογίας, αποκωδικοποίησης και κατανόησης. Το κάθε μάθημα 

περιελάμβανε δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης (διάκριση αρχικού, τελικού κι 

ενδιάμεσου φωνήματος, ανάλυση κι αντιστροφή φωνημάτων). Επιπλέον εισήχθησαν κάποιες 

λίστες λέξεων κλιμακούμενης δυσκολίας για την ενίσχυση της αυτόματης αναγνώρισης. Σε 

αυτό το κομμάτι της παρέμβασης δεν υπήρξε χρονικός περιορισμός για εξάσκηση στην 

αποκωδικοποίηση, αλλά ακολουθήθηκε η τεχνική των επαναληπτικών αναγνώσεων. Ως προς 

την κατανόηση κι επειδή πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος χρήζει σταδιακής και σταθερής 

εξάσκησης, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί σε κάθε συνάντηση κατάλληλο κείμενο 

εξάσκησης, το οποίο ο μαθητής καλούνταν να αποκωδικοποιήσει με την τεχνική της 

υποβοηθούμενης ανάγνωσης κι έπειτα να απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις κατανόησης. Η 

(υποβοηθούμενη) ανάγνωση κειμένου ήταν η τελευταία δραστηριότητα κάθε παρεμβατικού 

μαθήματος και η επαναληπτική ανάγνωση του ίδιου κειμένου πραγματοποιούνταν κατά  την 

έναρξη της επόμενης συνάντησης με τον μαθητή/τρια (Παράρτημα 1). Στο τέλος της πρώτης 

παρεμβατικής περιόδου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη μέτρηση.  

Έπειτα από κενό δύο εβδομάδων ξεκίνησε η δεύτερη παρεμβατική περίοδος με την τρίτη 

μέτρηση. Η διάρθρωση αυτών των παρεμβάσεων έγινε με κεντρικό  άξονα την ενίσχυση της 

αποκωδικοποίησης, ευχέρειας, μορφολογίας και κατανόησης. Σε αυτό το διάστημα της 

παρέμβασης, το κάθε σχέδιο διδασκαλίας περιελάμβανε πιο απαιτητικές λίστες λέξεων. Πιο 

συγκεκριμένα, υπήρχαν και λέξεις με δύσκολα συμπλέγματα συμφώνων, των οποίων η 

αποκωδικοποίηση είχε πλέον χρονικό περιορισμό (π.χ. ο μαθητής διάβαζε όσες περισσότερες 

λέξεις μπορούσε σε διάρκεια ενός λεπτού). Επιπλέον δόθηκε έμφαση στην έννοια της 

οικογένειας λέξεων με σημασιολογικές προεκτάσεις και στα κοινά μορφολογικά 

χαρακτηριστικά που έχουν οι λέξεις της ίδιας οικογένειας. Ταυτόχρονα, υπήρξαν πολλές 

δραστηριότητες παραγωγής υποκοριστικών και μεγεθυντικών ουσιαστικών, δημιουργίας 

σύνθετων λέξεων και μελέτης λέξεων στα επιμέρους μορφολογικά τους στοιχεία. Κατά τη 

δεύτερη παρεμβατική φάση τα κείμενα για αναγνωστική κατανόηση  ήταν λιγότερα και 

συσχετιζόταν ως προς το λεξιλόγιο τους με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που 

μελετούνταν στην εκάστοτε συνεδρία (Παράρτημα 2). Στο τέλος αυτής της περιόδου 

πραγματοποιήθηκε η τέταρτη μέτρηση. 
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Έπειτα από διάστημα δύο εβδομάδων, ξεκίνησε το τελευταίο μέρος της παρεμβατικής 

διαδικασίας. Σε αυτό το σημείο η παρέμβαση απέκτησε μία περισσότερη δομημένη και 

απαιτητική διάρθρωση. Κάθε παρεμβατικό σχέδιο διδασκαλίας ξεκινούσε με την 

αποκωδικοποίηση μίας συγκεκριμένης λίστας λέξεων – που εμπεριείχε τις 100 πιο 

συχνόχρηστες λέξεις καθώς η ευχέρεια αναγνώρισης  συχνόχρηστων, απλών λέξεων 

αποτελεί μία πολύ σημαντική δεξιότητα. Έπειτα ακολουθούσαν δραστηριότητες που 

στόχευαν στην ανάπτυξη της μοροφολογικής επίγνωσης (π.χ. ασκήσεις με οικογένειες 

λέξεων). Όλες αυτές οι ασκήσεις δεν διεκπεραιώνονταν μηχανικά, αλλά υπήρξε μία 

συστηματική προσπάθεια για προσεκτική μελέτη των λέξεων, για βαθιά κατανόηση των 

μορφολογικών μερών τους καθώς και της σημασίας των καταλήξεων. Επιπροσθέτως, υπήρξε 

μία επισταμένη προσπάθεια για σύνδεση των γραμματικών κανόνων, της καταληκτικής 

ορθογραφίας υπό το πρίσμα των μορφολογικών χαρακτηριστικών. Η έμφαση που δινόταν 

κάθε φορά σε όλες αυτές τις πληροφορίες ήταν μεγάλη.  

Τέλος, κατά την τρίτη παρεμβατική φάση, διαφοροποιήθηκε η προσέγγιση αναφορικά με 

τη διδασκαλία της αναγνωστικής  κατανόησης με την εισαγωγή επεξηγηματικών κειμένων, 

καθώς όλα τα προηγούμενα κείμενα που είχαν χρησιμοποιηθεί ήταν αφηγηματικά. Η 

κατανόηση σε ένα επεξηγηματικό κείμενο διαφέρει αρκετά σε σχέση με ένα αφηγηματικό 

και σε επίπεδο πολυπλοκότητας και σε επίπεδο τεχνικής. Προκειμένου να υπάρξει μία 

δόμηση στη διαχείριση ενός τέτοιου κειμένου, δουλεύτηκε πολύ η τεχνική της ένωσης της 

προϋπάρχουσας γνώσης με την νεοαποκτηθείσα. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στη στρατηγική 

της διαμόρφωσης υποθέσεων για το περιεχόμενο ενός κειμένου με βάση τον τίτλο του. Για 

παράδειγμα πριν από την ανάγνωση κάθε επεξηγηματικού κειμένου ο μαθητής καλούνταν να 

συμπληρώσει ένα πινακάκι στο οποίο υπήρχαν τρεις στήλες. Στην πρώτη έπρεπε να 

συμπληρώσει όλες τις πληροφορίες που ήξερε για το θέμα του κειμένου, στη δεύτερη ποιο 

είκαζε ότι θα είναι το περιεχόμενο του κειμένου και στην τρίτη, την οποία συμπλήρωνε στο 

τέλος θα έπρεπε να καταγράψει όλες τις καινούριες πληροφορίες που είχε λάβει από το 

κείμενο. Έπειτα από τις αναγνώσεις οι οποίες συνέχιζαν να γίνονται με την τεχνική της 

υποβοηθούμενης ανάγνωσης, ο μαθητής έπρεπε να απαντήσει και σε μερικές ερωτήσεις 

κατανόησης. Μετά το τέλος και της τρίτης παρεμβατικής περιόδου, έγινε η έκτη μέτρηση. 

Έπειτα από διάστημα δύο εβδομάδων η έρευνα ολοκληρώθηκε με την τελική αξιολόγηση  

(Παράρτημα 3). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

7.1. Ομαδοποιημένα Αποτελέσματα 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνολικά τα αποτελέσματα όλων των υποκειμένων της 

έρευνας κατά τη διάρκεια της έρευνας στο CBM-MAZE TEST FOR GRADE 2. Οι 

μετρήσεις στο συγκεκριμένο τεστ δεν ξεκίνησαν από την αρχή της έρευνας, αλλά στο τέλος 

της πρώτης παρεμβατικής περιόδου. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται και αναλύονται τα 

αποτελέσματα ομαδοποιημένα με βάση την αρχική επίδοση των υποκειμένων στο 

σταθμισμένο εργαλείο. 

Διάγραμμα 1: Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται συνολικά οι επιδόσεις όλων 

των μαθητών στο  CBM-MAZE TEST FOR GRADE 2 
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Διάγραμμα 2: Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι επιδόσεις δύο μαθητών στο  

CBM-MAZE TEST FOR GRADE 2 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται η πορεία των μαθητών 5 και 7 που έχουν κοινή 

αρχική επίδοση και σχετική παρόμοια πορεία. Οι συγκεκριμένοι μαθητές έχουν μία σχετικά 

μεγάλη άνοδο κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους παρέμβασης με τις επιδόσεις του να 

φτάνουν στις έξι σωστές απαντήσεις για το μαθητή 7 και στις εφτά σωστές απαντήσεις 

αντίστοιχα για το μαθητή 5. Στη συνέχεια και κατά την διακοπή της παρέμβασης, ο μαθητής 

5 φαίνεται να έχει μία στάσιμη πορεία, ενώ ο μαθητής 7 έχει μία πτωτική πορεία με τις 

επιδόσεις τους να ταυτίζονται και πάλι στην πέμπτη μέτρηση, στις έξι σωστές απαντήσεις. 

Στην επόμενη φάση της παρέμβασης πάλι διαπιστώνεται μία μικρή εξέλιξη, με τον μαθητή 5 
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να αυξάνει κατά μία σωστή απάντηση την επίδοση του και τον μαθητή 7 κατά δύο σωστές 

απαντήσεις αντίστοιχα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι και οι δύο μαθητές τείνουν 

να αναπτύσσουν ένα συγκεκριμένο μοτίβο εξέλιξης κατά τη διάρκεια της έρευνας. Ωστόσο 

στο τελευταίο μέρος της έρευνας αλλάζει σχετικά η επίδοση τους. Πιο συγκεκριμένα ο 

μαθητής 5 παραμένει στάσιμος κατά τη διάρκεια  της διακοπής, ενώ ο μαθητής 7 διανύει μία 

ανοδική πορεία επιτυγχάνοντας 12 σωστές απαντήσεις.   

 

Διάγραμμα 3: Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι επιδόσεις τεσσάρων  

μαθητών στο  CBM-MAZE TEST FOR GRADE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται η εξέλιξη τεσσάρων μαθητών με την αρχική 

τους επίδοση να κυμαίνεται από εφτά έως εννιά σωστές απαντήσεις . Ο μαθητής 9 ξεκινά με 
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εφτά σωστές απαντήσεις, ενώ στην πρώτη διακοπή σημειώνει μία μικρή ανοδική πορεία. 

Στην συνέχεια και μετά την παρέμβαση ξανασημειώνει μία ανοδική πορεία ενώ στην 

επόμενη διακοπή παραμένει στάσιμη η επίδοση του. Στην επόμενη περίοδο παρέμβασης 

αυξάνει και πάλι το σκορ του σημειώνοντας δεκατρείς σωστές απαντήσεις, ενώ στο τέλος 

σημειώνει μία πτωτική πορεία. 

Ο μαθητής 12 ξεκινά με οχτώ σωστές απαντήσεις σημειώνοντας αμέσως ανοδική πορεία 

και αυξάνοντας τις σωστές του απαντήσεις στις έντεκα. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και 

στην περίοδο της παρέμβασης επιτυγχάνοντας δεκαπέντε σωστές απαντήσεις. Στη συνέχεια 

παραμένει στάσιμος κατά τη διάρκεια της διακοπής, ενώ στο τελευταίο μέρος της 

παρέμβασης δείχνει μία ξεκάθαρη ανοδική πορεία σημειώνοντας δεκαεννιά σωστές 

απαντήσεις. Στο τελευταίο κομμάτι της διακοπής η επίδοση του διαγράφει μία σχετική 

πτώση, έχοντας δεκαεφτά σωστές απαντήσεις στην τελική του αξιολόγηση.  

Ο μαθητής 10 σημειώνει εννιά σωστές απαντήσεις ως πρώτη μέτρηση σε αυτό το 

σταθμισμένο τεστ, ενώ μετά την διακοπή της παρέμβασης η επίδοση του έπεσε κατά μία 

σωστή απάντηση. Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια του επόμενου παρεμβατικού μέρους 

σκοράρει δεκατρείς σωστές απαντήσεις, σημειώνοντας μια ξεκάθαρη ανοδική πορεία, ενώ 

μετά την επόμενη διακοπή η επίδοση του μειώνεται στις εννιά σωστές απαντήσεις, Ο 

μαθητής και στο επόμενο κομμάτι της παρέμβασης δείχνει μία ανοδική πορεία σκοράροντας 

έντεκα σωστές απαντήσεις, επίδοση η οποία παραμένει ίδια και στην τελική αξιολόγηση.  

Ο μαθητής 2 σημειώνει μία σχετικά ανοδική πορεία καθ’ όλη τη πορεία της έρευνας. 

Πιο συγκεκριμένα ξεκινά με εννιά σωστές απαντήσεις ως πρώτη μέτρηση, σκορ το οποίο 

διατηρεί και μετά τη διακοπή της παρέμβασης. Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια του 

επόμενου παρεμβατικού μέρους η επίδοση του αυξάνεται και πάλι κατά τρεις σωστές 

απαντήσεις, ενώ συνεχίζεται η ανοδική του πορεία με την τελική του αξιολόγηση να 

διαμορφώνεται στις δεκαέξι σωστές απαντήσεις. 
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Διάγραμμα 4: Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι επιδόσεις τεσσάρων 

μαθητών στο  CBM-MAZE TEST FOR GRADE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα ο μαθητής 11 ξεκινά με την αρχική του μέτρηση να 

διαμορφώνεται στις έντεκα σωστές απαντήσεις και να συνεχίζει την ανοδική πορεία με τη 

δεύτερη μέτρηση να έχει αυξηθεί κατά δύο σωστές απαντήσεις. Έπειτα από το μέρος της 

παρέμβασης ο μαθητής σημειώνει δεκατέσσερις σωστές απαντήσεις, ενώ στην επόμενη 

διακοπή συνεχίζεται η σταθερά ανοδική του πορεία με δεκαοχτώ σωστές απαντήσεις. Στο 

τελευταίο μέρος της παρέμβασης, ο μαθητής  αυξάνει το σκορ του κατά δύο σωστές 

απαντήσεις και καταλήγει με είκοσι μία σωστές απαντήσεις ως τελική αξιολόγηση. Ο 

μαθητής 11 είχε μία σταθερά ανοδική πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας.  
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Ο μαθητής 6 ξεκινά με δεκατρείς σωστές απαντήσεις ως πρώτη αξιολόγηση και 

παραμένει στο ίδιο επίπεδο μετά τη φάση της διακοπής. Στη συνέχεια και ακολουθώντας η 

επόμενη παρεμβατική περίοδος βελτιώνει το σκορ του συγκεντρώνοντας δεκαεπτά σωστές 

απαντήσεις. Η άνοδος του συνεχίζει και στην περίοδο διακοπής σημειώνοντας δεκαεννιά 

σωστές απαντήσεις αλλά και στην επόμενη παρεμβατική περίοδο με είκοσι τρεις σωστές 

απαντήσεις. Στην τελευταία περίοδο διακοπής η επίδοση του μαθητή δείχνει να έχει μία 

ελαφριά πτωτική τάση συγκεντρώνοντας είκοσι δύο σωστές απαντήσεις, ως τελική  

αξιολόγηση. 

 Ο μαθητής 8 ξεκινά στην πρώτη του μέτρηση με δεκατρείς σωστές απαντήσεις 

σημειώνοντας όμως μία άμεση μεγάλη άνοδο στην περίοδο διακοπής και αυξάνοντας τις 

απαντήσεις του στις δεκαοχτώ. Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων παραμένει ο ίδιος και 

κατά τη διάρκεια της παρεμβατικής περιόδου, ενώ παρατηρείται μία μικρή πτώση κατά δύο 

σωστές απαντήσεις στην επομένη περίοδο διακοπής. Αυτή η πτώση διατηρείται και ο 

μαθητής μετά την παρέμβαση παραμένει στα ίδια επίπεδα. Αντίθετα μετά την τελευταία 

περίοδο διακοπής ο μαθητής έχει μία μικρή αύξηση με την τελική του αξιολόγηση να 

διαμορφώνεται στις δεκαεφτά σωστές απαντήσεις.  

Ο μαθητής 1 διανύει στην αρχή μία ανοδική πορεία ενώ από ένα σημείο κι έπειτα 

παραμένει στάσιμη. Πιο συγκεκριμένα και αυτός ο μαθητής ξεκινά την έρευνα με δεκατρείς 

σωστές απαντήσεις αριθμός ο οποίος αυξάνεται αρκετά μετά τη περίοδο διακοπής κατά 

πέντε μονάδες. Στη συνέχεια και μετά από το παρεμβατικό μέρος ο μαθητής συνεχίζει την 

ανοδική του πορεία με είκοσι τρεις σωστές απαντήσεις και παρόλο που ακολουθεί διακοπή 

της παρέμβασης, ο μαθητής συγκεντρώνει είκοσι εφτά απαντήσεις. Σε αυτό το σημείο και 

μέχρι το τέλος της έρευνας ο μαθητής παραμένει σταθερός σημειώνοντας και στις επόμενες 

δύο μετρήσεις τον ίδιο αριθμό σωστών απαντήσεων. 
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Διάγραμμα 5: Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι επιδόσεις δύο μαθητών στο  

CBM-MAZE TEST FOR GRADE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η πορεία των δύο μαθητών που συγκέντρωσαν την 

υψηλότερη βαθμολογία ως αρχική μέτρηση. Ο μαθητής 4 ξεκινά με δεκατέσσερις σωστές 

απαντήσεις και μετά την περίοδο διακοπής η επίδοση του πέφτει κατά δύο μονάδες. 

Ακολουθεί η επόμενη παρεμβατική περίοδος στην οποία ο μαθητής δείχνει μία μικρή άνοδο 

συγκεντρώνοντας δεκατρείς σωστές απαντήσεις, ενώ κατά τη διάρκεια της επόμενης 

διακοπής η πορεία του δείχνει να φθίνει με μία πολύ μικρή πτώση. Στην επόμενη 

παρεμβατική περίοδο η πορεία του είναι ανοδική και ο μαθητής συγκεντρώνει δεκαπέντε 
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σωστές απαντήσεις, ενώ στην τελική αξιολόγηση και έπειτα από το τελευταίο διάστημα 

διακοπής, ο μαθητής αυξάνει την επίδοση του κατά πέντε σωστές απαντήσεις. 

Ενδιαφέρον προκαλεί και ο μαθητής 3 ο οποίος διαμορφώνει μία πολύ ιδιαίτερη πορεία 

κατά τη διάρκεια της έρευνας. Αναλυτικότερα, στην αρχική του μέτρηση συγκεντρώνει 

δεκαέξι σωστές απαντήσεις, έπειτα από την διακοπή μειώνεται η επίδοση του κατά μία 

μονάδα, ποσοστό που παραμένει ίδιο και στην επόμενη μέτρηση η οποία λαμβάνει χώρα 

μετά την πειραματική περίοδο. Ακολουθεί η διακοπή της παρέμβασης κατά την οποία ο 

μαθητής έχει μία πολύ μικρή άνοδο συγκεντρώνοντας δεκαέξι σωστές απαντήσεις, σκορ που 

διατηρεί και στην επόμενη μέτρηση έπειτα από μία ακόμη παρεμβατική περίοδο. Στο 

τελευταίο μέρος της έρευνας και αφού έχει περάσει η τελευταία φάση διακοπής, ο μαθητής 

δείχνει  μία ανοδική πορεία συγκεντρώνοντας δεκαεννέα σωστές απαντήσεις. 

Διάγραμμα 6: Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι επιδόσεις όλων των μαθητών 

στην αρχική και τελική αξιολόγηση στο Τεστ-Α σε εκατοστημόρια. 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνονται οι μετρήσεις στο ΤΕΣΤ -Α στο κομμάτι της 

κατανόησης κατά την αρχική και τελική αξιολόγηση. Το συγκεκριμένο εργαλείο 

αξιολόγησης δεν χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια όλων των ενδιαμέσων μετρήσεων 

καθώς πρόκειται για ένα εργαλείο χρονοβόρο στην χορήγηση του, οπότε 

πραγματοποιήθηκαν δύο μετρήσεις στην αρχική και τελική αξιολόγηση. Εύκολα διαπιστώνει 

κανείς, ότι εάν εξετάσουμε το διάγραμμα απόλυτα γραμμικά, φαίνεται ότι όλοι οι μαθητές 
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είχαν πρόοδο στην επίδοση τους σύμφωνα με τις μετρήσεις. Επιπλέον, εάν εξετάσουμε και 

το συνολικό διάγραμμα με τις μετρήσεις του CBM-MAZE TEST FOR GRADE 2 φαίνεται 

ότι κι εκεί υπάρχει μία ανοδική τάση του κάθε μαθητή από την αρχή μέχρι το τέλος, ωστόσο 

δεν δημιουργείται ένα σταθερό μοτίβο με το οποίο να εδραιώνεται η επιρροή αυτού του 

πειραματικού ερευνητικού σχεδιασμού. 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων του CBM-MAZE TEST 

FOR GRADE 2 με μία διαφορετική ομαδοποίηση. Στην παρακάτω ομαδοποίηση, η οποία 

δεν συμπίπτει με την ομαδοποίηση που έγινε με βάση την αρχική μέτρηση του CBM-MAZE 

TEST FOR GRADE 2, μοναδικό κριτήριο είναι η αρχική μέτρηση στο ΤΕΣΤ-Α.  

Διάγραμμα 7: Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι επιδόσεις τριών μαθητών 

στο  CBM-MAZE TEST FOR GRADE 2 

 

 

Σε ένα πιο συνολικό επίπεδο διαπιστώνεται ότι οι επιδόσεις των μαθητών δεν 
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Διάγραμμα 8: Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι επιδόσεις τεσσάρων  

μαθητών στο  CBM-MAZE TEST FOR GRADE 2 
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Διάγραμμα 9: Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι επιδόσεις τριών μαθητών 

στο  CBM-MAZE TEST FOR GRADE 2 
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Διάγραμμα 10: Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι επιδόσεις δύο μαθητών στο  

CBM-MAZE TEST FOR GRADE 2 
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7.2. Μελέτη περίπτωσης Μ2 

Ο συγκεκριμένος μαθητής είχε επαναλάβει τη Β΄ Δημοτικού λόγω ελλιπούς φοίτησης 

και γι’ αυτόν τον λόγο ήταν ο μεγαλύτερος ηλικιακά μαθητής του δείγματος. Οι συνθήκες 

ζωής αυτού του μαθητή ήταν αρκετά ιδιαίτερες, καθώς επρόκειτο για ένα παιδί με ασταθές 

οικογενειακό περιβάλλον και με αλλαγή οικογενειακού, φιλικού και σχολικού περιβάλλοντος 

δύο χρόνια πριν την έναρξη της έρευνας. Ο μαθητής αυτός ήταν ένα πολύ γλυκό, ήρεμο, 

αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά κλειστό παιδί. Η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με την 

ερευνήτρια αποτέλεσε πρωταρχικό στόχο, καθώς κρίθηκε ως ένα νευραλγικό ζήτημα. 

Ο μαθητής αυτός όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα αντιμετώπιζε πολλές 

δυσκολίες σε όλους τους επιμέρους τομείς της ανάγνωσης.  Τα σκορ του ήταν πολύ χαμηλά 

και είχε συνειδητότητα αυτής της κατάστασης, κάτι το οποίο εκφραζόταν στην ερευνήτρια, 

σχεδόν σε κάθε παρεμβατική συνάντηση. Η αυτοεικόνα του ήταν πολύ χαμηλή και σε κάθε 

του προσπάθεια αποζητούσε άμεση επιβράβευση προκειμένου να μην απογοητευτεί , καθώς 

τα αισθήματα ματαίωσης ήταν πολύ έντονα.  

Πίνακας 5. Αναλυτικές επιδόσεις Μ2 στο ΤΕΣΤ-Α  

 Αποκωδικοποίηση Ευχέρεια 
Μορφολογία- 

Σύνταξη 
Κατανόηση 

Αρχική 

Αξιολόγηση 
5 5 5 1 

Τελική 

Αξιολόγηση 
40 20 20 10 

 

Η αρχική αξιολόγηση δεν ήταν μία εύκολη διαδικασία για τον μαθητή καθώς σε όλα τα 

σταθμισμένα τεστ αντιμετώπισε δυσκολίες, γεγονός το οποίο φαινόταν ότι τον επηρέαζε. Πιο 

συγκεκριμένα, η επίδοσή του στη δοκιμασία φωνολογικής ενημερότητας ήταν αρκετά 

χαμηλή τόσο σε επίπεδο λέξεων αλλά και σε επίπεδο ψευδολέξεων. Ως προς τις δοκιμασίες 

ευχέρειας ο μαθητής τις αντιμετώπισε με λιγότερο άγχος καθώς ήταν σύντομες. Όταν του 

δόθηκε η δοκιμασία της ορθογραφίας ο μαθητής ξεκαθάρισε από την αρχή ότι αυτός είναι 

ένας τομέας που τον δυσκολεύει, ενώ το γεγονός ότι δεν υπήρχαν διορθώσεις στις λέξεις του, 

έδειξε να τον προβληματίζει πολύ. Όταν του χορηγήθηκε το ΤΕΣΤ -Α ο μαθητής έδειξε να 

κουράζεται κυρίως με τις ασκήσεις που σχετίζονταν με τη μορφολογία καθώς και με τα 

τελευταία κείμενα που αφορούσαν στην κατανόηση.   
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Η παρεμβατική διαδικασία ήταν κάτι που ευχαριστούσε τον μαθητή καθώς είχε όρεξη 

για μάθηση και βελτίωση, ωστόσο όταν ερχόταν η ώρα γα τις μετρήσεις του δημιουργούνταν 

εκ των προτέρων αισθήματα απογοήτευσης και άγχους. Όλες οι ασκήσεις που εμπεριείχαν 

παιγνιώδη προσέγγιση, ενθουσίαζαν τον μαθητή καθώς και το κομμάτι αξιολόγησης του 

κειμένου. Ο ίδιος έδειχνε να δυσανασχετεί κυρίως όταν έπρεπε να διαβάσει κείμενα και να 

απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης, ωστόσο έδειχνε να τον βοηθά πολύ η  μέθοδος της 

υποβοηθούμενης ανάγνωσης.  

Η βελτίωση του σε όλους τους τομείς ήταν σημαντική, κάτι το οποίο διαφαίνεται έντονα 

από το διάγραμμα με τις επιδόσεις του ΤΕΣΤ-Α. Ο μαθητής άρχισε να αποκωδικοποιεί με 

μεγαλύτερη άνεση και σε αυτό το κομμάτι φάνηκε να τον βοηθούν πολύ οι επαναληπτικές 

αναγνώσεις των συχνόχρηστων λέξεων. Επίσης έδειξε να κατανοεί αρκετά καλά την έννοια 

και τη λειτουργία της οικογένειας λέξεων. Ως προς την καταληκτική ορθογραφία, ο μαθητής 

δεν είχε κατακτήσει στην αρχή πλήρως αρκετούς γραμματικούς κανόνες κάνοντας αρκετά 

λάθη καταληκτικής ορθογραφίας (μεγαλόνο – μεγαλώνω, πεχτόν - παιχτών), στη συνέχεια 

όμως προσπάθησε πολύ να τους μάθει και να τους διατηρήσει.  

Σύμφωνα με την εκπαιδευτικό του στο Τμήμα Ένταξης, ο μαθητής άρχισε να 

διαφοροποιεί τις επιδόσεις του με το πέρασμα των ημερών. Παρατήρησε ότι ήταν πιο  

προσεκτικός στη γραφή του, ενώ φαινόταν ότι κατέβαλε μεγαλύτερη προσπάθεια κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιρροής της παρέμβασης στον 

συγκεκριμένο μαθητή, ήταν ότι σύμφωνα με την εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης, ο 

μαθητής άρχισε να της ζητά όταν εξασκούνταν στην ανάγνωση, να κάνουν υποβοηθούμενες 

αναγνώσεις γιατί όπως της ανέφερε ήταν μία τεχνική που τον βοηθούσε πολύ.  

Η βελτίωση του μεταξύ αρχικής και τελικής αξιολόγησης ήταν εντυπωσιακή και κυρίως 

στον τομέα της αποκωδικοποίησης, όπου φάνηκε να προσεγγίζει αρκετά τον μέσο όρο. 

Ωστόσο και στους άλλους επιμέρους τομείς φάνηκε να υπάρχει εξέλιξη, ενδεχομένως με όχι 

τόσο θεαματικά αποτελέσματα, αλλά με σταθερά βήματα. Η αναγνωστική κατανόηση  ήταν 

ο τομέας στον οποίο ο μαθητής αντιμετώπιζε τα περισσότερα προβλήματα αφού η αρχική 

του επίδοση ήταν στο πρώτο εκατοστημόριο. Στην τελική αξιολόγηση η επίδοσή του άγγιξε 

το δέκατο εκατοστημόριο σημειώνοντας μία διακριτή βελτίωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Συζήτηση 

 

Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να εξετάσει κατά πόσο μία σφαιρική παρέμβαση μπορεί 

να βελτιώσει τις επιδόσεις στην κατανόηση μαθητών Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Η διδακτική 

παρέμβαση που διαμορφώθηκε αφορούσε όλες τις επιμέρους δεξιότητες για την ανάπτυξη 

της ανάγνωσης αλλά και της ορθογραφίας και βασίστηκε στο μοντέλο του Perfetti «Υπόθεση 

Λεξικής Ποιότητας». Το συγκεκριμένο μοντέλο αναπτύχθηκε ως θεωρητική ανάλυση της 

αναγνωστικής διαδικασίας και όχι ως μοντέλο διδακτικής παρέμβασης και γι’ αυτόν τον λόγο 

είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να δοκιμασθεί στην πρακτική του εφαρμογή. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπήρξε θετική ανταπόκριση στην ανάπτυξη της 

αναγνωστικής κατανόησης. Σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν 

στη διερεύνηση, έδειξαν να βελτιώνονται με το πέρας της έρευνας και να επιτυγχάνουν 

υψηλότερες επιδόσεις στα σταθμισμένα τεστ. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί η 

διαφορετική πορεία όλων των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της έρευνας. Πιο 

συγκεκριμένα, παρόλο που όλοι οι μαθητές είχαν διαφορά μεταξύ των αρχικών και τελικών 

τους αξιολογήσεων – και κάποιες φορές αυτή η διαφορά ήταν εξαιρετικά σημαντική – η 

πορεία τους δεν είχε ενδεχομένως τις αναμενόμενες διακυμάνσεις, σύμφωνα με τον 

συγκεκριμένο πειραματικό σχεδιασμό. Για παράδειγμα, δεν αναπτύχθηκε με σταθερότητα το 

μοτίβο: παρέμβαση-ανοδική επίδοση, διακοπή της παρέμβασης–στατική ή καθοδική πορεία. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η κατανόηση αποτελεί πολυπαραγοντική 

δεξιότητα η οποία επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους και παραμένει ένας τομέας στον 

οποίο οι όποιες αλλαγές σημειωθούν απαιτούν χρόνο. Σύμφωνα με τους Tarkensley et al. 

(2008), ένα από τα βασικά μειονεκτήματα του συγκεκριμένου πειραματικού σχεδιασμού, 

είναι ότι όταν εξετάζονται συγκεκριμένες μεταβλητές στις οποίες δεν μπορεί να γίνει πλήρης 

παύση (όπως η ανάγνωση), τα αποτελέσματα της έρευνας ενδεχομένως επηρεάζονται, αφού 

δεν μπορεί να εφαρμοστεί με απόλυτο τρόπο η διακοπή της παρέμβασης.  

Εάν παρατηρήσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας, εύκολα θα διαπιστώσουμε ότι οι 

μαθητές με την μεγαλύτερη εξέλιξη στον τομέα της κατανόησης είναι αυτοί που είχαν και τις 

χαμηλότερες αρχικές τιμές. Αναλυτικότερα οι μαθητές που ξεκίνησαν με τα αποτελέσματα 

τους να είναι στα κατώτερα εκατοστημόρια κατέληξαν με μία έντονα ανοδική πορεία. Ενώ οι 

μαθητές που ήταν κοντά στον μέσο όρο της τάξης τους είχαν ελάχιστες διακυμάνσεις. Αυτό 
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ενισχύει την άποψη ότι μία τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να είχε καλύτερα αποτελέσματα  

σε μαθητές με χαμηλές επιδόσεις. 

Επιπλέον, μία άλλη παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μας προκειμένου να 

ερμηνεύσουμε τα ευρήματα, είναι ότι το CBM-MAZE TEST FOR GRADE 2 που 

χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της κατανόησης, έχει ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο 

προσανατολισμό. Για παράδειγμα, περιλαμβάνει μόνο αφηγηματικά κείμενα ενώ δεν 

υπάρχουν ερωτήσεις κατανόησης. Επιπλέον, αξιολογεί έμμεσα και την αναγνωστική 

ευχέρεια – εφόσον η όλη διαδικασία γίνεται σε χρονικό πλαίσιο – με αποτέλεσμα οι 

επιδόσεις των μαθητών να μην αφορούν αποκλειστικά  στην αναγνωστική κατανόηση.  

Ένα άλλο τμήμα στο οποίο δόθηκε  έμφαση κατά τη διάρκεια της έρευνας, ήταν η χρήση 

κάποιων αυτό-ρυθμιστικών στρατηγικών. Για παράδειγμα, στο τελευταίο μέρος  κάθε 

συνεδρίας το οποίο αφορούσε στην ανάγνωση κειμένου και στην κατανόηση, οι μαθητές 

εφάρμοζαν μια διαδικασία αξιολόγησης της δυσκολίας αλλά και του ενδιαφέροντος του 

κειμένου στο οποίο είχαν εργαστεί.. Αυτή η διαδικασία ενθουσίασε τους μαθητές καθώς για 

πολλούς ήταν ενδεχομένως η πρώτη φορά που τους ζητούνταν η άποψη τους για μία 

γνωστική διεργασία. Ταυτόχρονα, αποτελούσε μία σύνθετη μεταγνωστική στρατηγική αφού 

οι μαθητές έπρεπε να συλλογιστούν το περιεχόμενο του κειμένου, να το αξιολογήσουν και να 

το συγκρίνουν σε πολλαπλά επίπεδα με άλλα κείμενα και στο τέλος να αποτιμήσουν όλη 

αυτή τη διαδικασία. Όπως έχει υποστηριχθεί από συναφείς μελέτες είναι εξαιρετικά 

σημαντικό οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να μπορούν να αποκτούν αυτό-ρυθμιστικές 

στρατηγικές οι οποίες ενισχύουν την κατανόηση τους (Botsas, & Padeliadu, 2003). 

Ενδεχομένως η πιο σημαντική παράμετρος που θα μπορούσε να ενδυναμώσει την 

αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης, είναι η δυνατότητα της ένταξης της στη 

σχολική καθημερινότητα. Εάν και εφόσον η διδασκαλία της ανάγνωσης τόσο σε επίπεδο 

ευχέρειας, μορφολογίας αλλά και κατανόησης αποτελέσει έναν κοινό διδακτικό στόχο ,  είναι 

εξαιρετικά πιθανό οι μαθητές να αντιληφθούν τις αλληλεπιδραστικές  σχέσεις μεταξύ όλων 

αυτών των τομέων και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλη τη μαθησιακή διαδικασία 

χρησιμοποιώντας συνειδητά αυτή τη γνώση. 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν των μετρήσιμων αποτελεσμάτων ως 

προς την επίδοση των μαθητών, υπήρξε και βελτίωση τους στο ψυχοσυναισθηματικό τομέα.    

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη συνεχή παρατήρηση των ερευνητριών φάνηκε ότι όλοι οι 

μαθητές απέκτησαν μεγαλύτερη εξοικείωση με την ανάγνωση, γεγονός που τους 
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δημιουργούσε αισθήματα ασφάλειας και μεγαλύτερη διάθεση για προσπάθεια, αφού τα 

αισθήματα ματαίωσης είχαν περιοριστεί. Το θετικό κλίμα και η δημιουργία ενός ασφαλούς 

περιβάλλοντος μάθησης, αποτελούν μείζονος σημασίας χαρακτηριστικά, τα οποία 

διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση της κατανόησης και της ευρύτερης μάθησης 

(Παντελιάδου, 2000). 

Σε αυτήν την θετική έκβαση  συνηγόρησε το γεγονός ότι οι μαθητές συμμετείχαν στην 

παρέμβαση σε ένα συστηματικό και δομημένο πλαίσιο. Παράλληλα, κάποιοι μαθητές 

παραδέχτηκαν ότι το φύλλο αυτό-αξιολόγησης (στο οποίο κατέγραφαν και 

παρακολουθούσαν την πορεία τους) τους φάνηκε εξαιρετικά χρήσιμο αφού μπορούσαν να 

αποκτήσουν συνειδητότητα της πορείας τους και να αντιληφθούν με ένα αντικειμενικό και  

αδιαμφισβήτητο τρόπο την όποια βελτίωση είχαν παρουσιάσει.  

Η διδασκαλία της κατανόησης αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα στην ελληνική 

εκπαιδευτική πραγματικότητα καθώς πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος δεν έχει απόλυτα 

διακριτό ρόλο κι ενδεχομένως δεν του δίνεται η πρέπουσα αξία. Ένα από τα βασικά εμπόδια 

που δυσχεραίνουν την επιτυχημένη διδασκαλία της κατανόησης είναι ότι δίνεται ξεκάθαρα 

έμφαση σε αφηγηματικά κείμενα έναντι των επεξηγηματικών (Botsas, 2017). Το γεγονός 

αυτό σε συνδυασμό με το ότι η σχολική και ακαδημαϊκή εξέλιξη ενός ανθρώπου επηρεάζεται 

πάρα πολύ από τη δεξιότητα της ανάγνωσης, καθιστούν σαφές ότι αυτή η πρακτική αποτελεί 

τροχοπέδη στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. 

Ταυτόχρονα, ένα άλλο χαρακτηριστικό που αφορά στο ελληνικό σχολείο και συντελεί 

στην ελλιπή διδασκαλία της κατανόησης, είναι το γεγονός ότι δεν γίνεται συστηματική και 

σαφής διδασκαλία στρατηγικών (γνωστικών και μεταγνωστικών). Η σημασία της 

καθημερινής και συστηματικής προσέγγισης ενός κειμένου μέσω στρατηγικών, αποτελεί μία 

ασφαλή ρουτίνα που προάγει και ενισχύει την κατανόηση (Solis, Ciullo, Vaughn, Pyle, 

Hassaram & Leroux, 2011). Αναλυτικότερα ως συνέπεια της προαναφερθείσας 

περιορισμένης ενασχόλησης με επεξηγηματικά κείμενα, οι μαθητές δεν γνωρίζουν με σαφή 

τρόπο το πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ένα κείμενο προκειμένου να το 

κατανοήσουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να κινούνται περισσότερο διαισθητικά 

με τη διαχείριση του κειμένου. Σύμφωνα με τον Botsas (2017) οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες περιορίζονται σε μία επιφανειακή διαχείριση κειμένου, γεγονός που καθιστά 

νευραλγική την έμφαση στη διδασκαλία στρατηγικών με σαφή, συγκεκριμένο και δομημένο 

τρόπο. 
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Στην παρούσα έρευνα έγινε μία προσπάθεια να μελετηθεί η κατανόηση σε συνάρτηση με 

τη διδασκαλία της φωνολογίας, της ευχέρειας, της μορφολογίας αλλά και της κατανόησης. 

Στο παρελθόν έχουν γίνει διάφορες έρευνες για τη συσχέτιση της κατανόησης με μία μόνο 

παράμετρο της ανάγνωσης. Για παράδειγμα οι Stevens, Walker, & Vaughn (2017) σε μία 

προσπάθεια τους να συνοψίσουν τα αποτελέσματα πολλών ερευνών που έχουν γίνει και ως 

κεντρικό άξονα έχουν τη σύνδεση της ευχέρειας με την κατανόηση, κατέληξαν στη στενή 

σχέση αυτών των δύο δεξιοτήτων και πρότειναν την εστίαση της διδακτικής παρέμβασης 

τόσο στην ανάπτυξη της ευχέρειας όσο και στη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών 

στρατηγικών. Επιπλέον έχει εξεταστεί κι έχει αναδειχθεί η αδιαμφισβήτητη σχέση της 

κατανόησης κειμένου με την ευχέρεια και την κατανόηση σε επίπεδο λέξης (Protopapas, 

Sideridis, Mouzaki, & Simos, 2007). Ταυτόχρονα, έχει επίσης διερευνηθεί και υποστηριχθεί 

η  αλληλεπίδραση της ορθογραφίας με την ανάγνωση (Treiman, 2017 · Μουζάκη, 2010).  Η 

αλληλένδετη σχέση ανάγνωσης και ορθογραφίας αναδεικνύεται με έναν ξεκάθαρο τρόπο,  

καθώς η ορθογραφική δεξιότητα προαπαιτεί την αναγνωστική δεξιότητα και η αναγνωστική 

δεξιότητα ενισχύεται αντίστοιχα από την ορθογραφική δεξιότητα (τόσο στη φάση της 

επινοημένης γραφής όσο και σε μετέπειτα φάση ανάπτυξης και τελειοποίησης της χρήσης 

των ορθογραφικών συμβάσεων) (Μουζάκη, 2010).  

Διαφαίνεται λοιπόν μέσα από μία απλή συλλογιστική πορεία ότι μία παρέμβαση 

βασισμένη σε τόσες παραμέτρους, θα λειτουργήσει εξαιρετικά ενισχυτικά ως προς την 

κατανόηση, αφού τελικά αναδεικνύεται ότι όλοι οι επιμέρους παράγοντες 

αλληλοσυμπληρώνονται και συνθέτουν ένα  ολοκληρωμένο αποτέλεσμα ανάγνωσης.  

Τέλος, χρήσιμο στοιχείο παραμένει το γεγονός ότι όλη αυτή η παρέμβαση δεν φάνηκε να 

βελτιώνει μόνο την κατανόηση, αλλά και άλλες επιμέρους δεξιότητες. Μια τέτοια σφαιρική 

διδακτική προσέγγιση που βασίζεται σε ένα αντίστοιχο θεωρητικό μοντέλο αποδεικνύεται 

υποσχόμενη για περαιτέρω διερεύνηση αλλά και πρακτικές εφαρμογές.  
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Περιορισμοί 

 

Στους περιορισμούς της έρευνας θα πρέπει να αναφερθούν τόσο το μικρό δείγμα όσο και 

οι σχετικά περιορισμένες συνεδρίες.  Σύμφωνα με τους Horner et al. (2005) προκειμένου μία 

έρευνα μεμονωμένου υποκειμένου να θεωρηθεί υψηλής ποιότητας, θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί το λιγότερο σε τρία διαφορετικά μέρη, με το λιγότερο τρεις διαφορετικούς 

ερευνητές και το δείγμα να αποτελείται από είκοσι τουλάχιστον συμμετέχοντες. Ωστόσο 

αυτή η διαφορετική σφαιρική παρέμβαση μπορεί να αποτελέσει ένα προσχέδιο για άλλες 

μεγαλύτερης εμβέλειας και διάρκειας έρευνες, έτσι ώστε να αναδειχθούν με μεγαλύτερη 

ασφάλεια τα τυχόν θετικά αποτελέσματα και να εδραιωθούν οι καλές πρακτικές.  

Ένας επιπλέον περιορισμός ήταν ότι δεν ήταν απόλυτα ελεγχόμενες οι συνθήκες όταν 

λάμβανε χώρα η παρέμβαση. Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι μαθητές κατά το διάστημα διακοπής 

της ερευνητικής παρέμβασης συνέχιζαν να δέχονται διδακτικές παρεμβάσεις στο Τμήμα 

Ένταξης. Το μόνο διάστημα στο οποίο δεν υπήρξε κανενός είδους παρέμβαση ήταν η πρώτη 

φάση διακοπής μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης παρεμβατικής περιόδου που συνέπεσε 

με τις διακοπές του Πάσχα.  Σε όλες τις υπόλοιπες φάσεις διακοπής , οι μαθητές λάμβαναν 

επιπλέον παρεμβάσεις οι οποίες δεν ήταν σε κανένα επίπεδο ελεγχόμενες. Αυτή η συνθήκη 

ίσως να δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες ως προς τα αποτελέσματα της έρευνας, αλλά 

ενδεχομένως και να εξηγεί τα μη σταθερά μοτίβα των μετρήσεων κατά τη διάρκεια της. 

Ταυτόχρονα, ένας ακόμη βασικός περιορισμός της έρευνας είναι το γεγονός ότι ως προς 

την αξιολόγηση της κατανόησης λείπουν οι δύο πρώτες μετρήσεις του CBM-MAZE TEST 

FOR GRADE 2. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μία ασάφεια γύρω από την ακριβή πορεία όλων 

των μετρήσεων της κατανόησης. 

Οι παραπάνω ενδεχομένως σοβαροί περιορισμοί  καθιστούν επισφαλή τα ερευνητικά 

ευρήματα, ωστόσο οφείλουμε να αναδείξουμε και τα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά της 

παρέμβασης, η οποία βασίζεται σε μία θεωρία της αναγνωστικής διαδικασίας που δεν έχει 

μέχρι τώρα αποτελέσει πεδίο διδακτικής εφαρμογής. Πρόκειται για ένα άρτιο, 

ολοκληρωμένο θεωρητικό μοντέλο ανάλυσης που με σωστούς χειρισμούς και προσεκτική 

μελέτη μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δόμηση παρεμβατικών σχεδίων τόσο για 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, όσο και για τυπικούς μαθητές. 
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Παράρτημα 1 

Παρακάτω υπάρχουν μερικές ενδεικτικές δραστηριότητες της πρώτης παρεμβατικής 

περιόδου που περιέχουν δραστηριότητες φωνολογίας, ευχέρειας αλλά και κατανόησης.  

 

Άσκηση 2η (Διάρκεια: 4 λεπτά περίπου) 

Αφαίρεση αρχικού φωνήματος 

Οδηγία μαθητή: Θα σου πω δείχνω κάποιες εικόνες και θα πρέπει να μου λες ποιες λέξεις 

δείχνουν. Ύστερα θα μου λες αυτό που μένει αν βγάλουμε την πρώτη φωνούλα. Άκουσε 

προσεκτικά το παράδειγμα και κάνε στη συνέχεια το ίδιο.  

Παράδειγμα: (δείχνω την εικόνα με τη λέξη «χαλί». Τι δείχνει η εικόνα; Σωστά δείχνει τη 

λέξη χαλί. Αν βγάλω από τη λέξη χαλί το πρώτο φώνημα θα γίνει χαλίαλί. Τώρα κάνε και 

εσύ το ίδιο με τις επόμενες εικόνες  που θα σου δείξω. 

 

(χ)αλί (γ)άτα (κ)ότα (β)ίδα 

(ζ)έβρα (ρ)ολόι (β)ιβλίο (μ)ολύβι 

(τζ)άκι (π)ορτοκάλι (μπ)ότες (τσ)άντα 

(σ)κάλα (χ)τένα (τ)ραπέζι (φ)ράουλα 
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Αφαίρεση αρχικού φωνήματος 
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Άσκηση  

Οδηγία μαθητή: Θα σου πω μερικές λέξεις. Κάθε φορά θα πρέπει να πεις ανάποδα αυτό που 

ακούς. Άκουσε προσεκτικά το παράδειγμα και έπειτα κάνε το ίδιο.  

Παράδειγμα:  Έχουμε τη λέξη «τι» , αν πούμε ανάποδα τις φωνούλες που ακούμε, έχουμε 

τη λέξη «ιτ». Τώρα κάνε και εσύ το ίδιο, στις επόμενες  λέξεις που σου πω (αν χρειαστεί 

δίνεται και 2ο παράδειγμα με τη λέξη έλα). 

Άσκηση 

Περιγραφή δραστηριότητας: Ο μαθητής αφού παρατηρήσει την εικόνα, διαβάζει τις λέξεις. 

Έπειτα κυκλώνει αυτές που ταιριάζουν με την εικόνα. 

Οδηγία Μαθητή: Θα σου δείξω μια εικόνα. Έπειτα θέλω να διαβάσεις τις λέξεις δίπλα στην 

εικόνα και να κυκλώσεις  αυτές που ταιριάζουν με εκείνη. 

 

 

  

Αντιστροφή φωνημάτων 

να - αν αχ – χα 

άμα - άμα Άρη – Ήρα  

όλα - άλλο από – όπα 

όχι - ήχο άρα – άρα  

Άννα – Άννα όταν – νάτο  
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Κείμενο 

Το παρακάτω κείμενο δινόταν με τη μορφή βιβλίου και οι μαθητές αφού το διάβαζαν 

μπορούσαν να κάνουν την εικονογράφηση. 
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Παράρτημα 2 

Άσκηση  

Στόχος: Τα παιδιά να είναι σε θέση να δημιουργούν σύνθετες λέξεις.  

Περιγραφή δεξιότητας: Στα παιδιά δίνονται οι λέξεις και στη συνέχεια του ζητείται 

προφορικά να τις συνδυάσουν ώστε να δημιουργήσουν σύνθετες λέξεις.  

 

Λέξεις οι οποίες πρέπει 

να συνδυαστούν 

Απάντηση που έδωσε ο 

μαθητής 

Πέτρα + πόλεμος   

Μπαίνω + βγαίνω   

Αλάτι + πιπέρι  

Τρέμω  + παίζω  

Ψάρι + ταβέρνα   

Γαλάζιο + πράσινο  

Μαχαίρι + πιρούνι   

Αυγό + λεμόνι  

Ανάβω + σβήνω  

Χιόνι + νερό  

Σκύλος + σπίτι  

Στενό + μακρύ  

Μέρα + νύχτα  

Χαρτί + μαντήλι  

Πηγαίνω + έρχομαι  

Τρελό + κορίτσι  

Άγριος + άνθρωπος  

 

 

 

Άσκηση  
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Στόχος: Τα παιδιά να είναι σε θέση να δημιουργούν οικογένειες λέξεων με τη βοήθεια 

σχεδιαγραμμάτων .  

Σκέψου και γράψε μέσα στους κύκλους τα αδερφάκια της κάθε λέξης. Στη συνέχεια βρες το κοινό 

τους μέρος και χρωμάτισέ το με κόκκινο χρώμα.  
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Άσκηση  

Στόχος:  Αποκωδικοποίηση λέξεων  και κατανόηση τους 

Περιγραφή: Διάβασε τις παρακάτω λέξεις και κύκλωσε σε κάθε σειρά αυτές που δεν 

ταιριάζουν με τις υπόλοιπες. 

 

Δραστηριότητα 1η  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ρύζι    μακαρόνια    τυρί    σπουργίτι    γιαούρτι 

Πυροσβέστης    δικηγόρος    κηπουρός    γιατρός    ψυγείο  

Μαργαρίτα    παπαρούνα    τριαντάφυλλο    γαρδένια    κορμός    γαρύφαλλο  

Δευτέρα    Ιούνιος    Τετάρτη    Παρασκευή    Σάββατο    Κυριακή    Μάρτης  

Αθήνα    Πάτρα    Κώστας    Θεσσαλονίκη    Βόλος    Τρίπολη    Ελένη  

Πέντε    κύκλος    τρίγωνο    εννιά    τετράγωνο    ρόμβος    ορθογώνιο  

Πιάνο    κιθάρα    βιολί    χελώνα    σαξόφωνο    ψάρι    άρπα 
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Άσκηση  

Βάλε τις λέξεις στη σωστή οικογένεια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άσκηση  

Στόχος: Τα παιδιά να είναι σε θέση να φτιάχνουν υποκοριστικά με διαφορετικές καταλήξεις 

από λέξεις (παράγωγα ουσιαστικά και επίθετα).  

Περιγραφή δεξιότητας:  

Δραστηριότητες: 

 

 

 

 

 

 

οίκος αίμα εκκλησία 

   

   

   

   

   

οικοδόμος, αιμάτωμα, αιμοδότης, έκκληση, εκκλησίασμα, 

αιματοχυσία, ενοίκιο, εκκλησιασμός, νοικοκύρης, κατοικία, 

παρεκκλήσι, εκκλησιαστικός, αιμορραγία, αιμοβόρος, οικισμός  

-άκι 

παιδί  παιδάκι 

ζώο    

πιρούνι   

αυτοκίνητο  

τραπέζι   

-άκης  

κόσμος  

Γιάννης  

Κώστας  

Γιώργος  

Αντώνης 

-άκος  

ύπνος  

δρόμος  

γέρος  

Χρήστος  

δάσκαλος  
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Άσκηση 3η (4  λεπτά) 

Στόχος: Τα παιδιά να είναι σε θέση να κλίνουν στους χρόνους ενεστώτα και αόριστο 

ψευδορήματα.  

Περιγραφή δεξιότητας:  

Δραστηριότητες: Κλίνετε τα ρήματα όπως στο παράδειγμα.  

Ενεστώτας Αόριστος Ενεστώτας Αόριστος 

Εγώ πακεύω Εγώ πάκεψα Εγώ λακεύω  Εγώ λάκεψα 

Εσύ πακεύεις Εσύ πάκεψες   

Αυτός πακεύει Αυτός πάκεψε   

Εμείς πακεύουμε Εμείς πακέψαμε   

Εσείς πακεύετε Εσείς πακέψατε   

Αυτοί πακεύουν Αυτοί πάκεψαν   
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Τίτλος: ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικονογράφηση: ………………………………………. 

  

Ο Γιάννης εργάζεται εδώ και τρία χρόνια σε μία ψαροταβέρνα. Του αρέσει 

πολύ η δουλειά του γιατί μπαινοβγαίνει πολύς κόσμος και γνωρίζει 

συνεχώς καινούριους ανθρώπους. Ο Γιάννης είναι υπεύθυνος για το 

στρώσιμο των τραπεζιών. Πρέπει να στρώνει τραπεζομάντηλα, να 

τοποθετεί τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα και να τακτοποιεί τα 

τραπεζοκαθίσματα. Πρέπει να ελέγχει σε κάθε τραπέζι εάν υπάρχουν 

χαρτοπετσέτες και αλατοπίπερα. Αυτή την ταβέρνα την προτιμούν πολλές 

οικογένειες, διότι στην αυλή της υπάρχει ένα πανέμορφο δεντρόσπιτο.  
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Παράρτημα 3 

Άσκηση 2η   

Στόχος: Τα παιδιά να είναι σε θέση να δημιουργούν παράγωγα ρήματα σε -ιζω.  

Μπορείς να σχηματίσεις παράγωγα ρήματα από τις παρακάτω λέξεις; 

 

καρφί  .............................                     

τρύπα  ............................                     

κρύος   ...........................                       

 πάγος   ........................... 

όργωμα .........................                      

κλειδί    ........................                       

χαμηλά  ........................                       

φούσκα  .......................    

  ύψος     ......................... 

βίδα   ............................. 

πάτος    ..........................    

κύκλος   .........................               
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Άσκηση    

Στόχος: Τα παιδιά να είναι σε θέση να δημιουργούν οικογένειες λέξεων με τη βοήθεια 

σχεδιαγραμμάτων .  
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Άσκηση 3η  

Στόχος: Τα παιδιά να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν την κατάληξη –

ειο.  

 Πώς λέγεται ο χώρος που δουλεύει ο ... 

καφετζής  

ιατρός  

νοσοκόμoς  

ράφτης  

υπουργός  

τυπογράφος  

συμβολαιογράφος  

βαφέας  

λιμενάρχης  

τυροκόμος  

παντοπώλης  

μάγειρας  

πράκτορας  

ζαχαροπλάστης  

ταμείας  
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1. Γράψε ξανά κάθε πρόταση αντικαθιστώντας το υπογραμμισμένο ρήμα με ένα 

ουσιαστικό, όπως στο παράδειγμα.  

 Μόλις μπήκε στο σπίτι, ξεκίνησε να σκουπίζει.  

 

 Μόλις μπήκε στο σπίτι, ξεκίνησε το σκούπισμα.  

 

 

 Το παιδί ξεκίνησε να γράφει.  

 

 _________________________________________ 

 

 Όταν γύρισε από το σχολείο, άρχισε να διαβάζει.  

 

 _________________________________________ 

 

 Η γιαγιά απολαμβάνει πολύ να πλέκει.  

 

 _________________________________________ 

 

 Τα παιδιά ξεκίνησαν να παίζουν.  

 

 _________________________________________ 

 

 Στους ανθρώπους αρέσει να ταξιδεύουν και να διασκεδάζουν.  

 

 _________________________________________ 

 

 

 Οι εργάτες, μόλις τελείωσαν να βάφουν, ξεκίνησαν να καθαρίζουν.  

 

 _________________________________________ 
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Πίνακας 100 συχνόχρηστων λέξεων 

ακόμη έκανε κάποιο οποίο προς 

αλλά εκεί κάτι όπου πρώτη 

ανάμεσα εκείνη κάτω όπως πως 

από εκτός λέει όσο σήμερα 

αργότερα ένα λίγο όταν σπίτι 

αυτό ενώ λοιπόν ότι σχεδόν 

αφού επίσης μαζί ούτε τέλος 

βρισκόταν έτσι μεγάλη όχι τίποτα 

γεγονός έχει μέσα πάντα τόσο 

για έχουμε μετά πάνω τότε 

γιατί ζωή μεταξύ παρά τρόπο 

γίνεται ήταν μέχρι περισσότερο τώρα 

δεν θέση μητέρα πιο υπάρχει 

δηλαδή θυμάμαι μόνο πίσω φαίνεται 

δύο ίδιο μπορεί πολλά φορά 

έγινε ίσως μπορούσε πολύ χθες 

εδώ κάθε νέα ποτέ χρόνια 

είναι και όλα που χωρίς 

είπε καλά ομάδα πρέπει ώρα 

είχε κάνει όμως πριν ώστε 
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Τα κινούμενα σχέδια 

  

Τι ξέρω; Τι θέλω να μάθω; Τι έμαθα; 

   

 

Τα κινούμενα σχέδια αποτελούν ένα πολύ σημαντικό και αγαπημένο είδος 

κινηματογραφικών ταινιών. Πρόκειται για ταινίες που οι πρωταγωνιστές τους δεν 

είναι ηθοποιοί αλλά ζωγραφιστές φιγούρες που άλλες φορές είναι άνθρωποι, άλλες 

ζώα και άλλες διάφορα πλάσματα. ] Η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων 

δημιουργήθηκε το 1907. Ωστόσο οι συγκεκριμένες ταινίες έγιναν ευρέως γνωστές 

από τον Γουόλτ Ντίσνει, με την ταινία «η Χιονάτη και οι επτά Νάνοι». Ήταν η πρώτη 

μεγάλη σε διάρκεια ταινία κινουμένων σχεδίων. ] Παλαιότερα προκειμένου να 

δημιουργηθεί μία τέτοιου είδους ταινία διάφοροι ζωγράφοι και σχεδιαστές 

ζωγράφιζαν σκηνή σκηνή όλη την ταινία. Για παράδειγμα στη Χιονάτη χρειαζόταν 24 

διαφορετικά σκίτσα για κάθε λεπτό της ταινίας. Η δυσκολία για τη δημιουργία μίας 

τέτοιας ταινίας ήταν πολύ μεγάλη. ]Ωστόσο με την εξέλιξη της τεχνολογίας ο 

σχεδιασμός των σκίτσων έγινε μία πολύ πιο απλή και εύκολη διαδικασία. Πλέον τα 

σκίτσα τα επεξεργάζονται ειδικοί σχεδιαστές σε  υπολογιστές και δεν είναι 

απαραίτητο να ζωγραφίζονται χιλιάδες σκίτσα προκειμένου να φτιαχτεί μία ταινία. Τα 

κινούμενα σχέδια ήταν, είναι και θα είναι οι αγαπημένες ταινίες των μικρών και 

μεγάλων παιδιών. 

 

 

 

 

Ερωτήσεις 

1. Στα κινούμενα σχέδια οι πρωταγωνιστές είναι πάντα άνθρωποι; 

2. «Η Χιονάτη και οι εφτά νάνοι» ήταν η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων;  

3. Ποια ήταν η δυσκολία για να δημιουργηθεί μία τέτοια ταινία; 

4. Γιατί πλέον είναι πιο εύκολο να δημιουργηθεί μία ταινία κινουμένων σχεδίων;  

5. Τι σημαίνει η έκφραση: «ευρέως γνωστός»; 
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