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Περίληψη 

 

Η βιβλιογραφία των τελευταίων ετών έχει αναδείξει τη σημαντική σχέση των 

μορφολογικών δεξιοτήτων των μαθητών με την αναγνωστική τους ικανότητα και τον 

ρόλο της μορφολογικής επίγνωσης στην ανάπτυξη της ανάγνωσης. Σκοπός της 

παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του ρόλου της μορφολογικής επίγνωσης στην 

ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων μαθητών
1
 μέσω της σύγκρισης του 

επιπέδου μορφολογικής επίγνωσης και αναγνωστικών δεξιοτήτων τριών ομάδων 

μαθητών (n = 54). Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες 

(n = 18), η δεύτερη μαθητές ίδιας ηλικίας χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες (n = 18) και 

η τρίτη μαθητές μικρότερους κατά δύο χρόνια (n = 18) αλλά ίδιου αναγνωστικού 

επιπέδου με αυτούς της πρώτης ομάδας. Οι μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες 

βρέθηκε ότι είχαν χαμηλότερες επιδόσεις σε όλα τα κριτήρια από τους μαθητές ίδιας 

ηλικίας χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης 

έδειξαν ότι οι διαφορές ανάμεσα στις επιδόσεις των μαθητών αυτών των δύο ομάδων 

ήταν ισχυρά στατιστικά σημαντικές. Σε σχέση με τους μικρότερους σε ηλικία 

μαθητές, ίδιου αναγνωστικού επιπέδου, οι μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες είχαν 

περίπου ίδιες επιδόσεις τόσο στα κριτήρια ανάγνωσης, όσο και στα περισσότερα 

μορφολογικά κριτήρια. Συνεπώς, φαίνεται ότι τα ελλείμματα στη μορφολογική 

επίγνωση των μαθητών συνδέονται άμεσα με αναγνωστικά προβλήματα. Για τον 

λόγο αυτό προτείνεται από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού να δίδεται ιδιαίτερη 

έμφαση στην ανάπτυξη των μορφολογικών δεξιοτήτων των μαθητών με συστηματική 

διδασκαλία.  

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Μορφολογική Επίγνωση, Μαθησιακές Δυσκολίες, Ανάγνωση, 

Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση 

                                                           
1
 Στην παρούσα μελέτη οι όροι «μαθητές» και «μαθητής» αναφέρονται και στα δύο φύλα. 
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1. Εισαγωγή 

 

1.1 Η Ανάγνωση 

Η ανάγνωση είναι μία γνωστική διαδικασία και αποτελεί μία μορφή του 

γραπτού λόγου (Βάμβουκας, 2004). Η σπουδαιότητά της είναι μεγάλη, καθώς η 

απόκτησή της και η ικανότητα αξιοποίησής της αποτελεί βασικό κριτήριο για την 

επιτυχημένη ένταξη κάθε ατόμου σε εκπαιδευτικό, κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο 

(Πόρποδας, 2002). Ποικίλοι ορισμοί έχουν δοθεί κατά καιρούς για την ανάγνωση 

(Τζιβινίκου, 2015), ένας από τους οποίους την ορίζει ως «μια διαδικασία μετατροπής 

των γραπτών συμβόλων σε φωνολογικό κώδικα, με βάση τον οποίο καθίσταται 

δυνατή η πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη για την κατανόηση της σημασίας της 

λέξης» (Πόρποδας, 2002, σ. 41). Η ολοκληρωμένη διεκπεραίωση της ανάγνωσης 

απαιτεί δύο βασικές γνωστικές λειτουργίες, την αποκωδικοποίηση και την κατανόηση 

(Πόρποδας, 2002).  

Η αποκωδικοποίηση περιλαμβάνει αφενός την αναγνώριση των γραπτών 

συμβόλων και αφετέρου τη μετάφρασή τους σε φωνολογική παράσταση (Πόρποδας, 

2002). Με άλλα λόγια, είναι η «διαμόρφωση των γραπτών λέξεων σε ήχους» 

(Βάμβουκας, 1984, σ. 10). Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διεκπεραίωσή της 

αποτελούν πρώτον, η γνώση του ορθογραφικού συστήματος, στο οποίο είναι 

γραμμένη η λέξη, δεύτερον, η επίγνωση της συγκρότησης της προφορικής λέξης από 

φωνημικές μονάδες και της αναπαράστασής τους από γραπτά σύμβολα και τρίτον, η 

σωστή λειτουργία της αντίληψης και της μνήμης των γραφημικών και φωνολογικών 

πληροφοριών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή τόσο η αναγνώριση των γραμμάτων όσο 

και ο φωνημικός προσδιορισμός τους (Πόρποδας, 2002). Επομένως, η 

αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου, που αποτελεί βασικό και απαραίτητο στάδιο 

στην εκμάθηση της ανάγνωσης (Βάμβουκας, 1984), είναι ανεξάρτητη από την 

κατανόηση της σημασίας μιας λέξης και δεν επηρεάζεται από αυτήν (Πόρποδας, 

2002). Ωστόσο, είναι ανεπαρκής και δίχως αξία, όταν απουσιάζει η δεύτερη γνωστική 

λειτουργία, η κατανόηση. 

Η κατανόηση μπορεί να οριστεί ως η «ανακάλυψη του σημασιολογικού 

περιεχομένου του μηνύματος» (Βάμβουκας, 1984, σ. 11) και απαιτεί την πρόσβαση 

στη σημασιολογική μνήμη και την ανάσυρση της σημασίας της λέξης (Πόρποδας, 

2002). Πρόκειται για μία διανοητική διαδικασία και ως τέτοια απαιτεί από τον 
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αναγνώστη να προβεί σε αφαίρεση και γενίκευση και να αναζητήσει λογικές σχέσεις 

ανάμεσα στα στοιχεία ενός φραστικού συνόλου, μεταξύ σημαίνοντος και 

σημαινόμενου (Βάμβουκας, 1984). Με άλλα λόγια, η κατανόηση είναι η διαδικασία 

όπου το άτομο εμπλέκεται με το κείμενο με σκοπό την εξαγωγή και την κατασκευή 

νοήματος (Spencer & Wagner, 2018). Όταν αυτό συμβεί, η ανάγνωση ως διαδικασία 

αποκτά αξία και ενδιαφέρον. Συμπερασματικά λοιπόν, η ανάγνωση μιας λέξης 

συντελείται, όταν είναι επιτυχείς και οι δύο γνωστικές λειτουργίες που αναφέρθηκαν 

(Πόρποδας, 2002). Εάν μία από αυτές ή και οι δύο είναι ελλιπείς, τότε η ανάγνωση 

δεν είναι ολοκληρωμένη (Πόρποδας, 2002). Για την επιτυχή εκμάθηση της 

ανάγνωσης και την επίτευξη της αναγνωστικής κατανόησης απαιτείται η ανάπτυξη 

και η εφαρμογή πολλών μεταγλωσσικών ικανοτήτων, μία από τις οποίες είναι η 

μορφολογική επίγνωση (Diamanti et al., 2018
.
 Li & Chen, 2016).  

Η μορφολογική επίγνωση, ως ανώτερη γλωσσική ικανότητα, περικλείει 

μεταξύ άλλων τον συνειδητό συλλογισμό, την ανάλυση και τον σκόπιμο έλεγχο πάνω 

στη δομή και τη χρήση της γλώσσας (Μανωλίτσης, 2000) και την κατανόηση του 

τρόπου με τον οποίο οι λέξεις χωρίζονται σε μικρότερες σημασιολογικές μονάδες 

(Carlisle, 2000
.
 McLeod & Apel, 2015

.
 Nunes & Bryant, 2009 στο Pittas & Nunes, 

2014). Σχετίζεται τόσο με την ανάγνωση μιας λέξης όσο και με την κατανόηση ενός 

κειμένου (Παντελιάδου & Ρόθου, 2017
.
 Tong, Deacon, Kirby, Cain, & Parrila, 2011) 

με αμφίδρομο τρόπο, με την έννοια ότι η μορφολογική επίγνωση διευκολύνει την 

ανάπτυξη της ανάγνωσης των παιδιών και η αναγνωστική εμπειρία με τη σειρά της 

ενισχύει τα παιδιά στο να αποκτήσουν γνώση μορφολογίας (Tong, Tong, & McBride, 

2017). Μάλιστα, υποστηρίζεται ότι όσο αναπτύσσεται η αναγνωστική ικανότητα ο 

ρόλος της μορφολογικής επίγνωσης γίνεται πιο ισχυρός (Deacon & Kirby, 2004).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει υποστηριχθεί σε μεγάλο βαθμό πως η κατανόηση 

της ανάγνωσης δεν μπορεί να επιτευχθεί, εάν ο αναγνώστης δεν εκτιμήσει τον 

μορφολογικό σχηματισμό μιας λέξης, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο οι διαφορές 

στις μορφές των λέξεων σχετίζονται με τις διαφορές στη σημασία τους (Diamanti et 

al., 2017). Επομένως, η κατανόηση των μορφολογικών σχέσεων, δηλαδή η 

μορφολογική επίγνωση, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επαρκή απόκτηση της 

αναγνωστικής ικανότητας (Diamanti et al., 2017).  
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1.2 Η Μορφολογία 

Η Μορφολογία αποτελεί έναν από τους τομείς της γραμματικής και της 

γλωσσολογίας (Μότση & Σταυρόπουλος, 2016). Το αντικείμενο μελέτης της είναι η 

διερεύνηση, η ανάλυση και ο σχηματισμός λέξεων (Μότση & Σταυρόπουλος, 2016
.
 

Ράλλη, 2008), σχετίζεται δηλαδή με την εσωτερική δομή της λέξης (Φιλιππάκη-

Warburton, 1992), λαμβάνοντας υπόψη το σημασιολογικό περιεχόμενο της γλώσσας 

(Πόρποδας, 2002). Η λέξη, ήδη από την αρχαιότητα, θεωρείται «ως η κύρια 

γραμματική, συντακτική και σημασιολογική μονάδα» (Μπαμπινιώτης, 1998, σ. 140). 

Ωστόσο, η ελάχιστη, με την έννοια ότι δεν αναλύεται περαιτέρω (Πόρποδας, 2002), 

μονάδα που φέρει νόημα σε μια γλώσσα είναι το μόρφημα (Goodwin, Petscher, 

Carlisle, & Mitchell, 2017).  

Ο Leonard Bloomfield, Αμερικανός γλωσσολόγος, χρησιμοποίησε πρώτος τον 

όρο μόρφημα (morpheme) και τον περιέγραψε ως τον γλωσσικό εκείνο τύπο που έχει 

σταθερή μορφή και σταθερή έννοια σε όλα τα περιβάλλοντα όπου εμφανίζεται 

(Φιλιππάκη-Warburton, 1992). Ως σημασιολογικές μονάδες, τα μορφήματα, δίνουν 

νόημα στην έννοια της λέξης και την προφορά της (Kirby, Desrochers, Roth, & Lai, 

2008). Χαρακτηριστικά, ο Kirby και οι συνεργάτες του (2012) αναφέρουν ότι τα 

μορφήματα αποτελούν τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία των λέξεων. Η Ράλλη (2008, σ. 

12), βασιζόμενη σε ερευνητικά πορίσματα, σημειώνει ότι «τα μορφήματα είναι 

λήμματα ενός αφηρημένου λεξικού, το οποίο αποτελεί τον βασικό τροφοδότη 

σχηματισμού λέξεων». 

Τα μορφήματα στην ελληνική γλώσσα διαχωρίζονται σε ελεύθερα, 

δεσμευμένα και ελευθερώσιμα: Τα ελεύθερα (free) είναι αυτά που μπορούν να 

σταθούν μόνα τους στον λόγο, χωρίς την παρουσία άλλου μορφήματος και 

συμπίπτουν με λέξεις, όπως /ek’í/, /símera/ κ. ά. (Γρηγοράκης, 2010
.
 Φιλιππάκη-

Warburton, 1992). Τα δεσμευμένα (bound) είναι τα μορφήματα που τα συναντάμε 

πάντα μέσα σε λέξεις, σε συνδυασμό με άλλα μορφήματα (Φιλιππάκη-Warburton, 

1992). Για παράδειγμα, στη λέξη ‘‘έγραφα’’ υπάρχουν τρία δεσμευμένα μορφήματα 

/é-γraf-a/. Τα ελευθερώσιμα εμφανίζονται κάποιες φορές ελεύθερα και κάποιες 

δεσμευμένα (Φιλιππάκη-Warburton, 1992), όπως το /metá/: /metá/ (ελεύθερο) 

και /meta-féro/ (δεσμευμένο).  

Ένας άλλος διαχωρισμός των μορφημάτων είναι σε ρίζες, θέματα και 

προσφύματα: Οι ρίζες (roots) μεταφέρουν τη σημασία της λέξης, τόσο στις 

μονομορφηματικές όσο και στις πολυμορφηματικές λέξεις (Fracasso, Bangs, & 
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Binder, 2016). Θέματα (stems) είναι γλωσσικοί τύποι στους οποίους προστίθενται οι 

καταλήξεις σχηματίζοντας τις λέξεις (Φιλιππάκη-Warburton, 1992). Συμβαίνει 

κάποιες φορές τα θέματα να συμπίπτουν με τις ρίζες, όπως στο παράδειγμα της λέξης 

‘‘έγραφα’’ όπου η ρίζα είναι το /γraf/ και ταυτόχρονα αποτελεί και θέμα (Φιλιππάκη-

Warburton, 1992). Υπάρχει, όμως, και το θέμα /γrap-s/ που χρησιμοποιείται για τον 

σχηματισμό ουσιαστικών, π.χ. /γrápsimo/ και του συνοπτικού ποιού ενεργείας
2
 των 

ρημάτων, π.χ. /éγrapsa/ (Φιλιππάκη-Warburton, 1992). Χρησιμοποιείται ένα ακόμα 

θέμα, το /γram/, για τον σχηματισμό ουσιαστικών και της παθητικής μετοχής. 

Ωστόσο, η ρίζα είναι το /γraf/ και είναι μοναδική (Φιλιππάκη-Warburton, 1992).  

Τα προσφύματα (affixes) συνδυάζονται με τη ρίζα ή το θέμα και δίνουν μια 

καινούρια λέξη (Φιλιππάκη-Warburton, 1992) ή αλλάζουν τη σημασία της λέξης - 

ρίζας (Fracasso et al., 2016). Ανάλογα με τη θέση την οποία λαμβάνουν μέσα στη 

λέξη ως προς τη ρίζα, τα προσφύματα διακρίνονται σε προθήματα (prefixes), δηλαδή 

βρίσκονται πριν από τη ρίζα, όπως το /kse/ στο /kse-tilíγo/ και επιθήματα (suffixes), 

δηλαδή μετά από τη ρίζα, όπως το /ák’i/ στο /tren-ák’i/ (Γρηγοράκης, 2010). Τα 

συνηθέστερα προθήματα είναι τα ξε-, α(ν)-, δυσ- και ευ-, από τα οποία το πρώτο είναι 

δημιούργημα της νέας ελληνικής γλώσσας, ενώ τα άλλα τρία προέρχονται από την 

αρχαία ελληνική γλώσσα (Ράλλη, 2008). Ωστόσο, πολλές από τις προθέσεις της 

αρχαίας ελληνικής, όπως ανά, διά, επί, μετά, προς, υπό κ.ά., στη νέα ελληνική έχουν 

ρόλο προθημάτων (Ράλλη, 2008).  

Τα επιθήματα κατηγοριοποιούνται σε κλιτικά και παραγωγικά: τα κλιτικά 

δημιουργούν διαφορετικές μορφές της ίδιας λέξης - βάσης, χωρίς να μεταβάλλουν τη 

συντακτική της κατηγορία, δηλαδή χωρίς να δημιουργούν καινούρια λεξήματα 

(Ράλλη, 2008). Αντίθετα, τα παραγωγικά μπορούν να μετατρέψουν τη συντακτική 

κατηγορία της λέξης - βάσης, δημιουργώντας νέα λεξήματα (Ράλλη, 2008). Έτσι, τα 

επιθήματα μπορούν πρώτον, να σχηματίζουν υποκοριστικά (diminutives), όπως στο 

προηγούμενο παράδειγμα και μεγεθυντικά (augmentatives), όπως το μεγεθυντικό 

/amaksára/ με την προσθήκη του επιθήματος /ára/ και δεύτερον, να δημιουργούν 

ουσιαστικά από τα ρήματα (Diamanti, Goulandris, Stuart, & Campbell, 2014), λ.χ. 

από το ρήμα /aplóno/ δημιουργείται το ουσιαστικό /áploma/. Τα επιθήματα, δηλαδή, 

                                                           
2
 «Το ποιόν ενεργείας μπορεί να οριστεί ως ο τρόπος με τον οποίο μια ενέργεια γίνεται αντιληπτή από 

τον ομιλητή κατά τη χρονική στιγμή του εκφωνήματος. Το μη συνοπτικό ποιόν ενεργείας 

χρησιμοποιείται, όταν η ενέργεια θεωρείται εν εξελίξει ή συνηθισμένη ή επαναλαμβανόμενη. Το 

συνοπτικό ποιόν ενεργείας χρησιμοποιείται, όταν η ενέργεια παρουσιάζεται στο σύνολό της ή με 

ουδέτερο τρόπο» (Φιλιππάκη-Warburton, 1992, σ.113). 
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μπορούν να καθορίσουν τη γραμματική κατηγορία των λέξεων και να μεταβάλουν τις 

γραμματικές ιδιότητες των λέξεων, κάτι που δεν μπορούν να κάνουν τα προθήματα 

(Desrochers, Manolitsis, Gaudreau, & Georgiou, 2017). Με άλλα λόγια, μπορούν να 

διαφοροποιήσουν τη λέξη ως προς τον χρόνο, το πρόσωπο, τη φωνή, την έγκλιση, τον 

αριθμό (αν είναι ρήμα) και την πτώση, τον αριθμό και το γένος (αν είναι ουσιαστικό) 

(Diamanti et al., 2014
.
 Fracasso et al., 2016). 

Στην κατηγορία των προσφυμάτων ανήκουν και τα ενθήματα (infixes), τα 

οποία βρίσκονται ανάμεσα στα φωνήματα που απαρτίζουν τη ρίζα (Φιλιππάκη-

Warburton, 1992). Στη νέα ελληνική γλώσσα δεν υπάρχουν τα συγκεκριμένα 

προσφύματα, υπήρχαν όμως στην αρχαία ελληνική (Ράλλη, 2008). Στη σύγχρονη 

εποχή απαντώνται σε ορισμένες, μη ινδοευρωπαϊκές κυρίως, γλώσσες (Ράλλη, 2008). 

Για την καλύτερη κατανόηση της ενθήματος, η Φιλιππάκη-Warburton (1992) 

σημειώνει το παράδειγμα με το ρήμα /lamváno/ όπου η ρίζα είναι το /lav/ και το 

ένθημα είναι το /m/ που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα /la/ και /v/. Συνοψίζοντας, από 

τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι με τον συνδυασμό των μορφημάτων αυξάνεται 

σημαντικά ο αριθμός των μορφών των λέξεων (Desrochers et al., 2017) και 

καθίσταται δυνατή η δημιουργία αναρίθμητων λέξεων (Πόρποδας, 2002).  

 

1.3 Η Μορφολογική Επίγνωση 

Η μορφολογική επίγνωση (morphological awareness), η οποία αναφέρεται και 

ως μορφολογική συνείδηση (Καρατζάς, 2005 στο Γρηγοράκης, 2010) ή μορφολογική 

ενημερότητα (Γκότοβος, 1992 στο Γρηγοράκης, 2010), «περιλαμβάνει τις δεξιότητες 

αναγνώρισης και σκόπιμου χειρισμού των μορφολογικών μονάδων των λέξεων του 

προφορικού λόγου» (Μανωλίτσης, 2016). Αναλυτικότερα, αναφέρεται στη συνειδητή 

γνώση του ατόμου για τη δομή των λέξεων (Schiff, Schwartz-Nahshon, & Nagar, 

2011) και την ικανότητά του να κατατέμνει τον λόγο σε μορφήματα, να τα χειρίζεται 

και να τα συνδυάζει σύμφωνα με τους κανόνες σχηματισμού λέξεων σε μια γλώσσα 

(Kuo & Anderson, 2006).  

Η μορφολογία λαμβάνει υπόψη τρεις διεργασίες, την κλίση, την παραγωγή 

και τη σύνθεση (Ralli, 2005 στο Rothou, Padeliadu, & Sideridis, 2013), επομένως, η 

μορφολογική επίγνωση στηρίζεται στη γνώση των τριών αυτών μορφολογικών 

διαδικασιών: την κλιτική μορφολογική επίγνωση ή επίγνωση της κλίσης (inflection), 

την παραγωγική μορφολογική επίγνωση ή επίγνωση της παραγωγής (derivation) και 

την επίγνωση της μορφολογίας της σύνθεσης (compounding) (Γρηγοράκης, 2010). 
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«Κλίση είναι η μορφολογική διαδικασία σχηματισμού διαφορετικών μορφών μιας 

λέξης, οι οποίες δημιουργούνται από τον συνδυασμό συγκεκριμένου θέματος και 

κλιτικών προσφυμάτων» (Ράλλη, 2008). Στη μορφολογία της κλίσης τα μορφήματα 

προστίθενται στο τέλος των λέξεων, για να επισημανθούν τα γραμματικά 

χαρακτηριστικά (Ramirez, Walton, & Roberts, 2014). Με την παραγωγή και τη 

σύνθεση είναι δυνατός ο σχηματισμός νέων λέξεων (Γρηγοράκης, 2010).  

Στη μορφολογία της παραγωγής, τον πυρήνα του σχηματισμού λέξεων, όπως 

τη χαρακτηρίζει η Ralli (2003), τα μορφήματα προστίθενται είτε στην αρχή 

(προθήματα) είτε στο τέλος (επιθήματα) του θέματος (Ramirez et al., 2014). Με τη 

διαδικασία της παραγωγής δημιουργούνται ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα και 

επιρρήματα (Ράλλη, 2008). Η σύνθεση είναι η διαδικασία δημιουργίας μορφολογικά 

πολύπλοκων λέξεων από δύο τουλάχιστον θέματα και είναι ιδιαίτερα παραγωγική στη 

νέα ελληνική γλώσσα (Ράλλη, 2008). Το βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας 

αυτής, που αποτελεί τον δείκτη της σύνθεσης, είναι το φωνήεν -ο- (συνδετικό -ο-), 

που συνδέει τα συνθετικά και διασφαλίζει τη μετάβαση από το ένα στο άλλο (Ράλλη, 

2008). Οι κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι σύνθετες λέξεις είναι τα 

ουσιαστικά, τα επίθετα και τα ρήματα (Ράλλη, 2008). Οι τρεις αυτές διαδικασίες 

εμφανίζονται σε όλες τις γλώσσες, όχι όμως με την ίδια συχνότητα, όπως λ.χ. στα 

κινέζικα το 75% των λέξεων προέρχονται από τη διαδικασία της σύνθεσης, ενώ στα 

αγγλικά οι λέξεις σχηματίζονται περισσότερο από την κλίση και την παραγωγή παρά 

από τη σύνθεση (Ramirez, Chen, Geva, & Luo, 2011).  

Η ανάπτυξη της μορφολογικής επίγνωσης έχει φανεί ότι στην ελληνική 

γλώσσα αρχίζει από την προσχολική ηλικία (Αϊδίνης, 2012), εμφανίζεται, δηλαδή, 

πριν από τη συστηματική διδασκαλία του αλφαβητισμού στο δημοτικό (Manolitsis, 

2017) κι αυτό, σύμφωνα με τη Diamanti και τους συνεργάτες της (2018), οφείλεται 

στην πλούσια κλιτική και παραγωγική μορφολογία της ελληνικής γλώσσας. Αντίθετα, 

σε ορισμένες έρευνες στην αγγλική γλώσσα η εμφάνιση της μορφολογικής επίγνωσης 

έχει αναφερθεί ότι συμβαίνει αργότερα, περίπου στα έξι με επτά έτη (Diamanti et al., 

2018). Η κλιτική μορφολογική επίγνωση είναι η πρώτη από τις τρεις μορφολογικές 

διαδικασίες που αποκτούν τα παιδιά (Kuo & Anderson, 2006
.
 Wolter, Wood, & 

D’Zatko, 2009) και η ρητή διδασκαλία της στο σχολείο αρχίζει από την Α΄ τάξη 

δημοτικού (Diamanti et al., 2014). Η παραγωγή και η σύνθεση ανιχνεύονται 

αργότερα, εξελίσσονται και αναπτύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια των σχολικών 

χρόνων στο δημοτικό, με τη μορφολογική επίγνωση σύνθεσης να κατακτιέται 
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νωρίτερα από τη μορφολογική επίγνωση της παραγωγής (Diamanti et al., 2018
.
 Kuo 

& Anderson, 2006). Ωστόσο, έχει υποστηριχθεί ότι στην ηλικία των τεσσάρων ετών 

τα παιδιά έχουν μια μικρή επίγνωση παραγωγικής μορφολογίας, αλλά αυξάνεται και 

εντοπίζεται αργότερα, περίπου στην ηλικία των έξι ετών (Diamanti et al., 2018).  

Η επίγνωση της παραγωγικής μορφολογίας, της οποίας η διδασκαλία αρχίζει 

από τη Β΄ τάξη δημοτικού, αναπτύσσεται προς την Δ΄ τάξη και διαρκεί έως και το 

γυμνάσιο (Carlisle & Stone, 2005
.
 Diamanti et al., 2014

.
 Diamanti et al., 2017

.
 

Παντελιάδου & Ρόθου, 2017). Σχετικά με τη μορφολογική επίγνωση της σύνθεσης, 

έχει υποστηριχθεί ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης αποκτούν πολύ νωρίς γνώση 

απλών σύνθετων λέξεων και σταδιακά κατανοούν ότι μια σύνθετη λέξη μπορεί να 

αποτελείται από δύο μέρη (Tsesmeli, 2017). Καθώς τα παιδιά προχωρούν σε 

μεταγενέστερα αναπτυξιακά στάδια και εδραιώνεται επαρκώς ο γραμματισμός, τότε 

αρχίζουν να εμπλουτίζουν τη γλώσσα τους μέσω της διαδικασίας της σύνθεσης 

(Tsesmeli, 2017). 

Υποστηρίζεται ότι η μορφολογική επίγνωση διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην 

ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών σε διαφορετικές γλώσσες, όπως 

αγγλικά, δανέζικα, γαλλικά, πορτογαλικά (Pittas & Nunes, 2014), αποτελώντας έναν 

καθοριστικό παράγοντα για την αυτοματοποίηση της αναγνωστικής διαδικασίας 

(Duranovic, Tinjak, & Turbic-Hadzagic, 2014). Συγκεκριμένα, συμβάλλει στην 

αποκωδικοποίηση μη οικείων ή πολύπλοκων μορφολογικά λέξεων αλλά και στην 

ανάπτυξη της αναγνωστικής κατανόησης (Kuo & Anderson, 2006
.
 Schiff et al., 

2011), «μέσω της συνειδητοποίησης ότι οι λέξεις αποτελούνται από επιμέρους 

γλωσσικές μονάδες που ‘‘μεταφέρουν’’ νοηματικά στοιχεία και συνδέονται μεταξύ 

τους για να παράγουν λέξεις» (Μανωλίτσης, 2016). Υποστηρίζεται, επίσης, πως η 

διδασκαλία της μορφολογικής επίγνωσης στην προσχολική ή πρωτοσχολική ηλικία 

μπορεί να επιφέρει οφέλη στους μαθητές για τη μετέπειτα πορεία τους σε διάφορους 

τομείς του γραμματισμού (Diamanti et al., 2017
.
 Ku & Anderson, 2003

.
 Μανωλίτσης, 

2016). 

Ωστόσο, κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες για την επιρροή 

της μορφολογικής επίγνωσης στην ανάπτυξη της γνωστικής λειτουργίας της 

ανάγνωσης. Κάποιες από αυτές κάνουν λόγο για πρώιμη επιρροή της μορφολογικής 

επίγνωσης στην ανάπτυξη του αλφαβητισμού, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά σε μικρή 

ηλικία εφαρμόζουν μια ποικιλία γλωσσικών διαδικασιών στην ανάγνωσή τους 

βασιζόμενα, μεταξύ άλλων, σε μορφολογικές γνώσεις (Wolter et al., 2009). Οι 
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Carlisle και Fleming (2003) αναφέρουν ότι, πράγματι, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

εμφανίζουν δεξιότητες μορφολογικής επίγνωσης δείχνοντας ότι κατανοούν τους 

τρόπους με τους οποίους συνδυάζονται τα μορφήματα για να εκφράσουν έννοιες. Η 

Bergo (1958 στο Casalis & Luis-Alexandre, 2000) απέδειξε ότι παιδιά στην Αμερική 

μόλις τεσσάρων ετών γνωρίζουν κανόνες κλιτικής μορφολογικής επίγνωσης. Όμοια, 

η Diamanti και οι συνεργάτες της (2018) βρήκαν ότι ελληνόφωνα παιδιά στην ίδια 

ηλικία έχουν γνώσεις κλιτικής μορφολογίας, τις οποίες και εφαρμόζουν στον 

προφορικό τους λόγο. Στην εβραϊκή γλώσσα, επίσης, έχει φανεί ότι τα παιδιά στην 

ίδια ηλικία μπορούν να αναγνωρίζουν τα συνθετικά των σύνθετων λέξεων (Clark & 

Berman, 1987 στο Kuo & Anderson, 2006). Η Carlisle (2010) αναφέρει ότι παιδιά 

ηλικίας ακόμη και δύο ή τριών ετών αποκτούν σταδιακά γνώση των στοιχείων των 

λέξεων και των τρόπων με τους οποίους χρησιμοποιούνται στην ομιλία κι αρχίζουν 

να πειραματίζονται με τον συνδυασμό μορφημάτων για τον σχηματισμό λέξεων. Στην 

πλειονότητά τους οι λέξεις αυτές αποτελούν συνήθως λανθασμένες υπεργενικεύσεις, 

η παραγωγή των οποίων υποδηλώνει σταδιακή ανάπτυξη στην κατανόηση των 

κανόνων της μορφολογίας (Diamanti et al., 2017). Τέλος, οι Nagy, Carlisle και 

Goodwin (2014) σημειώνουν ότι τα πολύ μικρά παιδιά, συνήθως, γενικεύοντας 

κανόνες, σχηματίζουν λέξεις και παράγουν παρελθοντικούς χρόνους σε ρήματα που 

πιθανόν να μην έχουν ακούσει προηγουμένως. Συμπεραίνεται, λοιπόν, από τα 

παραπάνω ότι οι διδακτικές εμπειρίες που αποκτούν τα παιδιά στην προσχολική 

εκπαίδευση αλλά και οι εμπειρίες γραμματισμού και τα ερεθίσματα που δέχονται από 

το οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους συμβάλλουν ενισχυτικά 

στην ανάδυση δεξιοτήτων μορφολογικής επίγνωσης (Μανωλίτσης, 2016).  

Αντίθετα, άλλες θεωρίες δε δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και σημαντικό ρόλο 

στη μορφολογική επίγνωση κατά την πρώιμη ανάπτυξη του αλφαβητισμού, καθώς 

έχουν δείξει ότι η εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής στην πρωτοσχολική 

ηλικία δεν απαιτεί τέτοιου είδους γνώσεις (Nagy, Berninger, Abbott, Vaughan, & 

Vermeulen, 2003). Η συμβολή της μορφολογικής επίγνωσης στην ανάγνωση και 

κυρίως στην αναγνωστική κατανόηση φαίνεται να αυξάνεται μετά τα αρχικά στάδια 

της μάθησης της ανάγνωσης (Manolitsis, 2017). Οι Deacon, Whalen και Kirby (2011) 

αναφέρουν ότι η μορφολογική δομή έχει επίδραση στην ανάγνωση των παιδιών από 

τη Β΄ τάξη, ενώ άλλοι υποστηρίζουν από την Γ΄ τάξη του δημοτικού ή και αργότερα 

(Good, Lance, & Rainey, 2015
.
 Nagy, Berninger, & Abbott, 2006

.
 Wolter et al., 2009) 
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στην Δ΄ τάξη (Deacon & Kirby, 2004) ή την Ε΄ τάξη ξεπερνώντας σε σπουδαιότητα 

άλλες μεταγλωσσικές δεξιότητες (Carlisle & Stone, 2005).  

Εκείνο το διάστημα, από την Γ΄ τάξη δημοτικού έως την Δ΄ τάξη, έχει φανεί 

ότι είναι ιδιαίτερα πρόσφορο για την ανάπτυξη της μορφολογικής επίγνωσης 

(Deacon, Kieffer, & Laroche, 2014). Από την ηλικία αυτή και έπειτα η ανάγκη της 

γνώσης μορφολογικής επίγνωσης αυξάνεται και γίνεται ολοένα πιο εμφανής, όταν τα 

παιδιά συναντούν σε γραπτά κείμενα με αυξανόμενο ρυθμό πιο σύνθετες 

μορφολογικά λέξεις, τις περισσότερες φορές μη οικείες, όπου προκειμένου να τις 

κατανοήσουν, επιστρατεύουν στρατηγικές μορφολογικής ανάλυσης (Nagy et al., 

2003
.
 Vaknin-Nusbaum, Sarid, & Shimron, 2016

.
 Wolter et al., 2009). Επιτρέπει, 

δηλαδή, η μορφολογική επίγνωση στα παιδιά να αναλύσουν τις λέξεις στα συστατικά 

τους μέρη και έτσι να κατανοήσουν τις πολύπλοκες λέξεις μεμονωμένα, 

συμβάλλοντας στην κατανόηση ολόκληρου του κειμένου (Freitas, Mota, & Deacon, 

2018).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει στην ελληνική γλώσσα η σχέση της 

μορφολογικής επίγνωσης με την ανάγνωση, καθώς τα ελληνικά είναι μια γλώσσα με 

πλούσια μορφολογία (Παντελιάδου & Ρόθου, 2017) και με απλή συλλαβική δομή 

(Seymour, Aro, & Erskine, 2003). Έρευνες στην ελληνική γλώσσα έχουν δείξει ότι η 

μορφολογική επίγνωση διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην αναγνωστική κατανόηση, 

την οποία προβλέπει σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι άλλες μεταγλωσσικές δεξιότητες 

(Pittas & Nunes, 2014). Όμως, η Rothou και οι συνεργάτες της (2013) αναφέρουν ότι 

ο ρόλος της μορφολογίας δεν είναι σημαντικός στην πρώιμη ανάγνωση, παρά το 

γεγονός ότι τα ελληνικά είναι μορφολογικά πολύπλοκη γλώσσα. Αυτό, πιθανόν, να 

εξηγείται από τη θέση της ομάδας του Nagy (2003), σύμφωνα με την οποία η 

μορφολογική επίγνωση έχει μια πιο στενή σχέση με την κατανόηση παρά με την 

αποκωδικοποίηση λέξεων. Η βαρύτητα της κατανόησης στην ανάγνωση δίδεται από 

την Γ΄ τάξη και έπειτα, σε σχέση με την αποκωδικοποίηση, η συστηματική 

διδασκαλία της οποίας γίνεται στην Α΄ τάξη (Diamanti et al., 2018). Αυτό εξηγείται 

από τις φάσεις κατάκτησης του γραμματισμού. Δηλαδή, σύμφωνα με την Clay (1991 

στο Αϊδίνης, 2012) το διάστημα μέχρι τη Β΄ τάξη δημοτικού αποτελεί την πρώτη 

φάση της κατάκτησης του γραμματισμού, όπου οι μαθητές αναπτύσσουν και 

αποκτούν τις βασικές δεξιότητες. Σε δεύτερη φάση εφαρμόζουν αυτές τις δεξιότητες 

σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως είναι η ιστορία, τα οποία στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα εισάγονται στην Γ΄ τάξη δημοτικού (Αϊδίνης, 2012).  



Σελίδα 14 από 69 
 

Γενικά, όμως, σε μια γλώσσα, όπως είναι η ελληνική, που έχει κλιτικό 

σύστημα, οι αναγνώστες επωφελούνται από την αναγνώριση των κλιτών μερών ως 

μονάδες στην ανάγνωση, καθώς τους βοηθούν να γνωρίζουν το φύλο και τον αριθμό 

στα ουσιαστικά και τη φωνή, τον χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό στα ρήματα 

(Pittas & Nunes, 2014). Επιπλέον, ο ρόλος της μορφολογικής επίγνωσης παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς υποστηρίζεται ότι η ανάλυση μορφημάτων, βοηθώντας 

στην ταχύτερη πρόσβαση στη σημασία των λέξεων (Αϊδίνης, 2012), ενισχύει την 

αναγνώριση λέξεων κατά την ανάγνωση (Duranovic et al., 2014). Από την άλλη 

πλευρά, έρευνες που εξετάζουν μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες έχουν δείξει ότι 

η ελλιπής μορφολογική επίγνωση σχετίζεται σημαντικά με δυσκολίες στην ανάγνωση 

και κυρίως στην κατανόηση (Tong et al., 2011), ενώ οι Goodwin και Ahn (2010) 

αναφέρουν ότι οι μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες έχουν χαμηλότερες επιδόσεις 

σε μορφολογικά κριτήρια σε σύγκριση με μαθητές ίδιας ηλικίας. Πράγματι, πολλές 

μελέτες στο παρελθόν έχουν δείξει ότι οι μαθητές με δυσλεξία «παρουσιάζουν 

χαμηλή ενημερότητα της μορφολογικής δομής των λέξεων σε σχέση με τους 

συνομηλίκους τους» (Tsesmeli & Seymour, 2007).  

 

1.4 Οι Μαθησιακές Δυσκολίες 

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν θέμα μείζονος σημασίας στον 

εκπαιδευτικό χώρο και έχουν υπάρξει αντικείμενο πολυάριθμων ερευνών τις 

τελευταίες δεκαετίες (Τσούγη, Κατζόλη, & Γιαννέλου, 2016). Οι μαθησιακές 

δυσκολίες ως όρος εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1962 από τον Samuel Kirk και 

αναγνωρίστηκε επίσημα στις ΗΠΑ με ειδικό νόμο μόλις το 1975 (Wilmshurst, 2010). 

Ο όρος έχει δεχτεί πολλές ερμηνείες από τότε, με αποτέλεσμα ο ορισμός των 

μαθησιακών δυσκολιών να είναι δύσκολο να αποδοθεί (Στασινός, 2013). Ο 

τελευταίος ορισμός που είναι ευρέως αποδεκτός από την επιστημονική κοινότητα 

είναι ο εξής: «Με τον όρο ‘‘μαθησιακές δυσκολίες’’ εννοούμε τις δυσχέρειες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές σε ανάγνωση, ορθογραφία, μαθηματικά, λογική σκέψη 

και μεταφορά σκέψεων στον γραπτό λόγο» (Γάκη, Πολυχρόνη, & Αντωνίου, 2016, σ. 

389). Λόγω της διαφορετικής αιτιολογίας τους γίνεται διάκριση ανάμεσα στις ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες και τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2004), παρόλο που η διαχωριστική γραμμή ανάμεσά τους δεν είναι 

πάντοτε ξεκάθαρη (Gjessing & Karlsen, 2012).  
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Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ως όρος αναφέρεται «σε μια ανομοιογενή 

ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην 

πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, 

συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο 

άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος» 

(Hammill, 1990a στο Παντελιάδου, 2011, σ. 27). Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες έχουν κανονικές ή αυξημένες νοητικές ικανότητες (Παντελιάδου, 2011). 

Συμβαίνει κάποιες φορές οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να συνυπάρχουν με άλλες 

μειονεξίες, όπως είναι η αισθητηριακή βλάβη, η νοητική καθυστέρηση κ. ά. ή 

περιβαλλοντικές επιδράσεις, όπως λ.χ. οι πολιτισμικές διαφορές, η ανεπαρκής 

διδασκαλία, ωστόσο δεν αποτελούν άμεσο αποτέλεσμα αυτών (Αντωνίου, 

Souvignier, & Gold, 2017). Η κυριότερη ειδική μαθησιακή δυσκολία είναι η 

δυσλεξία, η οποία καταλαμβάνει το 80% περίπου των περιπτώσεων των ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών και σχετίζεται με δυσκολία στην επεξεργασία του γραπτού 

λόγου και την ανάγνωση (Τσούγη κ. ά., 2016), ενώ λιγότερο συχνά εμφανίζονται η 

δυσαριθμησία, η δυσορθογραφία και η δυσγραφία (Παντελιάδου, 2011).  

Οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες, από την άλλη πλευρά, είναι μια κατηγορία 

μαθησιακών δυσκολιών που εκτείνονται στο σύνολο των σχολικών μαθημάτων 

(Gjessing & Karlsen, 2012) και οφείλονται είτε σε χαμηλό νοητικό επίπεδο είτε σε 

εξωτερικούς παράγοντες, όπως λ.χ. ανεπαρκείς συνθήκες διαβίωσης, δυσμενείς 

οικογενειακές συνθήκες, κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές, περιορισμένη έκθεση 

σε ερεθίσματα κ. ά. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2004). Επίσης, μπορεί να οφείλονται 

σε αισθητηριακά ή κινητικά προβλήματα και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, σε 

άσχημη συναισθηματική κατάσταση του μαθητή, σε ελλιπή ή ανεπαρκή εκπαίδευση ή 

σε περιορισμένες ευκαιρίες μάθησης (Παντελιάδου, 2011). Τέλος, υπάρχει 

πιθανότητα να εμφανίσουν γενικές μαθησιακές δυσκολίες αλλόγλωσσοι μαθητές, 

παιδιά παλιννοστούντων που έχουν διαφορετική μητρική γλώσσα και παιδιά 

τσιγγάνων (Παντελιάδου, 2011).  

 

1.5 Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση 

Η ειδική διαταραχή της ανάγνωσης είναι η πιο συχνά εμφανιζόμενη 

διαταραχή, γι’ αυτό και έχει διερευνηθεί περισσότερο από κάθε άλλη μαθησιακή 

διαταραχή (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2004). Αποτελεί μακράν το κύριο κοινό 

χαρακτηριστικό των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς σε αρκετές 
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περιπτώσεις συνυπάρχει με άλλες μαθησιακές δυσκολίες (Αντωνίου κ. ά., 2017
.
 

Heward, 2011). Τα βασικά προβλήματα εντοπίζονται στην αποκωδικοποίηση, την 

αναγνωστική ευχέρεια, δηλαδή την
 

ικανότητα της προφορικής ανάγνωσης με 

ακρίβεια, ταχύτητα και κατάλληλη έκφραση/ προσωδία (Παντελιάδου, 2011
.
 

Τζιβινίκου, 2015) και την αναγνωστική κατανόηση, ενώ το λεξιλόγιο των μαθητών 

με μαθησιακές δυσκολίες χαρακτηρίζεται φτωχό (Παντελιάδου, 2011
.
 Souvignier & 

Ruehl, 2005 στο Αντωνίου κ. ά., 2017
. 
Τσούγη κ. ά., 2016).  

Έχει καθιερωθεί η ειδική αναγνωστική δυσκολία να αποκαλείται δυσλεξία, 

όρος που χρησιμοποιείται περίπου από το 1950 (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2004). 

Από τότε πολλοί επιστήμονες έχουν έρθει σε αντιπαράθεση προσπαθώντας να 

ορίσουν την ευρεία και πολυσύνθετη έννοια της δυσλεξίας, λόγω και της 

πολυπλοκότητας της ανάγνωσης ως διαδικασία, με αποτέλεσμα να έχουν διατυπωθεί 

κατά καιρούς πολλοί και διάφοροι ορισμοί (Αναστασίου, 1998
.
 Τσούγη κ. ά., 2016). 

Ωστόσο, η Διεθνής Εταιρία Δυσλεξίας (International Dyslexia Association – IDA) 

ορίζει τη δυσλεξία «ως μία ειδική μαθησιακή δυσκολία νευροβιολογικής προέλευσης 

(Heward, 2011). Χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην ορθή και/ ή ευχερή 

αναγνώριση λέξεων και από φτωχές δεξιότητες ορθογραφίας και αποκωδικοποίησης. 

Αυτές οι δυσκολίες, συνήθως, είναι αποτέλεσμα ελλείμματος στο φωνολογικό 

επίπεδο της γλώσσας, που συχνά είναι μη αναμενόμενο σε σχέση με άλλες γνωστικές 

ικανότητες και την παροχή αποτελεσματικής διδασκαλίας στην τάξη» (Lyon, 

Shaywitz, & Shaywitz, 2003, σ. 2 στο Heward, 2011, σ. 151). Με άλλα λόγια, η 

επίδοση του παιδιού στην ανάγνωση είναι σε χαμηλότερο επίπεδο από το 

αναμενόμενο σε σχέση με τη νοημοσύνη του και τη χρονολογική του ηλικία, χωρίς να 

σχετίζεται με κάποιο αισθητηριακό πρόβλημα (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2004).  

Χαρακτηριστικές δυσκολίες των παιδιών με δυσλεξία είναι η καθρεπτική 

ανάγνωση, δηλαδή συγχέουν το 3 με το ε ή γράμματα που μοιάζουν μεταξύ τους 

οπτικά, αναστροφές, όπως μ/η, αντικαταστάσεις ή αντιμεταθέσεις, λ.χ. αγρός/ αργός, 

παραλείψεις ή προσθήκες γραμμάτων ή συλλαβών, παρατονισμοί, χάσιμο σειράς στο 

κείμενο, αγνόηση σημείων στίξης, αργή ανάγνωση, κομπιαστή, μονότονη χωρίς 

ρυθμό κ. ά. (Αναστασίου, 1998
.
 Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2004

.
 Τσούγη κ. ά., 2016). 

Παράλληλα, τα παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν κι άλλες δυσκολίες στη γραφή και 

την ορθογραφία, όπως αντικαταστάσεις, παραλείψεις, επαναλήψεις και άλλες γενικές 

δυσκολίες, όπως στην αντίληψη της κατεύθυνσης και των εννοιών της σειράς και της 

διαδοχής (Αναστασίου, 1998). 
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Πέρα από τη δυσλεξία, την ειδική δυσκολία στην ανάγνωση, εμφανίζεται και 

η γενική αναγνωστική δυσκολία, η οποία οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως 

είναι οι αισθητηριακές διαταραχές, η νοητική καθυστέρηση, οι σωματικές αναπηρίες, 

οι συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές. Άλλοι παράγοντες που πιθανόν να 

συμβάλλουν στην εμφάνισή της είναι εξωτερικοί, όπως η ανεπαρκής ή μη ποιοτική ή 

αναποτελεσματική διδασκαλία που δέχεται ο μαθητής, η έλλειψη ευκαιριών για 

μάθηση, οι δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (συνθήκες έντονης αποστέρησης 

στην πρώιμη ζωή του παιδιού, περιορισμένη έκθεση του παιδιού σε ερεθίσματα), 

πολιτισμικές ή οικονομικές συνθήκες (Heward, 2011). 

Το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση, δυσλεξία ή γενική αναγνωστική 

δυσκολία, είναι το γεγονός ότι η κατανόηση, η οποία είναι ο απώτερος στόχος της 

ανάγνωσης, βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο (Deacon et al., 2014
.
 Deacon, Tong, & 

Francis, 2017
.
 Heward, 2011). Η αναγνωστική κατανόηση επηρεάζεται και εξαρτάται 

από ένα σύνολο συγκεκριμένων γλωσσικών και γνωστικών ικανοτήτων, μία από τις 

οποίες είναι η μορφολογική επίγνωση (Jiang, Kuo, & Sonnenburg-Winkler, 2015). 

Συγκεκριμένα, η μορφολογία επηρεάζει τις ικανότητες ανάγνωσης λέξεων, οι οποίες 

με τη σειρά τους επιδρούν στην αναγνωστική κατανόηση (Deacon et al., 2014). 

Απόδειξη γι’ αυτό αποτελούν, από τη μια πλευρά, τα αποτελέσματα διαχρονικών 

ερευνών οι οποίες αποδεικνύουν ότι μικρά παιδιά που παρουσιάζουν διαταραχές 

λόγου, έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να εμφανίσουν αργότερα δυσκολίες στην 

ανάγνωση (McLeod & Apel, 2015). Επίσης, η Duranovic και οι συνεργάτες της 

(2014) αναφέρουν ότι ένας αναγνώστης με έλλειμμα στη μορφολογία θα παρουσιάσει 

προβλήματα στην αναγνώριση πολυσύλλαβων λέξεων. Η Tong και οι συνεργάτες της 

(2011) από την άλλη πλευρά, παρατήρησαν ότι οι ισχυρές ικανότητες κατανόησης 

σχετίζονται με προηγούμενες αναδυόμενες μορφολογικές ικανότητες. Επιπλέον, οι 

Nunes, Bryant και Barros (2012) ισχυρίστηκαν ότι η χρήση των μορφημάτων ως 

μονάδες στην ανάγνωση επιδρά σημαντικά στην αναγνωστική κατανόηση, διότι τα 

μορφήματα συμπεριλαμβάνουν το νόημα στη διαδικασία αποκωδικοποίησης, σε 

αντίθεση με τα φωνήματα, τα οποία πρέπει να συνενωθούν για να δημιουργήσουν 

νόημα (Goodwin & Ahn, 2010). Αυτό δε συμβαίνει σε μη αλφαβητικές γλώσσες, 

όπως είναι η κινέζικη, στις οποίες οι αναγνωστικές ικανότητες επηρεάζονται τόσο 

από τη μορφολογία όσο και από το λεξιλόγιο ή άλλες δεξιότητες ή σε γλώσσες, όπου 

η αναγνώριση λέξεων επηρεάζεται μόνο από φωνολογικές δεξιότητες (Rothou et al., 

2013
.
 Tong et al., 2017).  
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Έρευνες έχουν δείξει ότι οι τυπικοί και οι φτωχοί αναγνώστες διαφέρουν στη 

μορφολογική επίγνωση (Carlisle, 2000
.
 Goodwin & Ahn, 2010). Αξιοσημείωτο είναι 

ότι τα ελλείμματα στη μορφολογική επίγνωση είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά 

στοιχεία που διακρίνουν τα παιδιά με δυσλεξία από τα παιδιά χωρίς δυσλεξία στην 

ηλικία των επτά ετών (Layes, Lalonde, & Rebaï, 2017). Συνήθως, τα ελλείμματα στη 

μορφολογική επίγνωση που έχουν τα παιδιά με δυσλεξία, εμφανίζονται με δυσκολίες 

στον εντοπισμό και τη διάκριση των μορφημάτων, τον χειρισμό της μορφημικής 

δομής και τη γενίκευση της έννοιας του μορφήματος (Layes et al., 2017). Είναι 

πιθανό να μη γνωρίζουν τον ρόλο των ριζών και τις σχέσεις των παραγώγων, με 

αποτέλεσμα τα παιδιά με δυσλεξία να μην μπορούν να σχηματίσουν σαφείς 

σημασιολογικές αναπαραστάσεις των μορφημάτων κι έτσι πιθανόν να οδηγούνται σε 

πρόβλημα στην ανάπτυξη της ανάγνωσης (Layes et al., 2017). Τέλος, ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η έρευνα των Goodwin και Ahn (2010) η οποία, επικεντρωμένη σε 

μαθητές με δυσκολίες στην ανάγνωση, έδειξε ότι η διδασκαλία μορφολογίας είχε 

μεγάλη θετική επίδραση στην αναγνωστική κατανόηση, αποδεικνύοντας την άμεση 

συσχέτιση μεταξύ μορφολογικής επίγνωσης και ανάγνωσης. 
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2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

 

Η ερευνητική μελέτη της μορφολογικής επίγνωσης δεν είναι ιδιαίτερα 

ανεπτυγμένη, καθώς μόλις πριν από δύο περίπου δεκαετίες άρχισε η συστηματική 

εξέτασή της, όταν φανερώθηκαν οι πρώτες ενδείξεις της σχέσης της μορφολογικής 

επίγνωσης με την ανάγνωση και την υπόθεση ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη του γραμματισμού και από τότε αυξάνεται συνεχώς το ερευνητικό 

ενδιαφέρον για την παιδαγωγική της αξία (Γρηγοράκης, 2009
.
 Μανωλίτσης, 2006

.
 

Manolitsis, 2017). Η μετατόπιση του ερευνητικού ενδιαφέροντος προς τη μελέτη της 

μορφολογικής επίγνωσης τα τελευταία χρόνια δικαιολογείται από το γεγονός ότι σε 

αλφαβητικές γλώσσες, όπως είναι η ελληνική, η ανάγνωση δε βασίζεται πάντοτε σε 

κανόνες φωνολογίας, αλλά και σε κανόνες μορφολογίας (Πόρποδας, 2002) και η 

μάθηση της ανάγνωσης υποστηρίζεται από μορφολογικές πληροφορίες (Manolitsis, 

2017). Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί, κυρίως σε μεγαλύτερες τάξεις ή σε γλωσσικά 

περιβάλλοντα πιο απαιτητικά, πως άλλες μεταγλωσσικές δεξιότητες δεν επαρκούν για 

την καλλιέργεια δεξιοτήτων του γραμματισμού (Nagy, Berninger, & Abbott, 2006).  

Η πλειονότητα των ερευνών που εξετάζουν τη σχέση της μορφολογικής 

επίγνωσης με την ανάγνωση επικεντρώνεται κυρίως στην αγγλική γλώσσα (Freitas et 

al., 2018). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες σε 

διαφορετικές γλώσσες και έχουν αποδείξει επαρκώς τον σημαντικό ρόλο της 

μορφολογικής επίγνωσης στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας. Παράλληλα, 

έχουν αναδειχθεί ομοιότητες στην ανάπτυξη της μορφολογικής επίγνωσης σε πλήθος 

διαφορετικών γλωσσών, παρά το γεγονός ότι έχουν μεταξύ τους διαφορετικά 

χαρακτηριστικά (Bowers, Kirby, & Deacon, 2010
.
 Manolitsis, Grigorakis, & 

Georgiou, 2017). Οι ομοιότητες αυτές, όμως, θα πρέπει να μελετώνται με ιδιαίτερη 

προσοχή, καθώς δεν απουσιάζουν και οι διαφορές, όπως στην έρευνα των Ku και 

Anderson (2003), όπου Κινέζοι και Άγγλοι μαθητές είχαν διαφορετικές επιδόσεις στις 

δοκιμασίες μορφολογικής επίγνωσης.  

Μία από τις πρώτες έρευνες που εξέτασαν τον ρόλο της μορφολογικής 

επίγνωσης στην ανάπτυξη της ανάγνωσης και την αναγνωστική ικανότητα 

πραγματοποιήθηκε από τη Brittain το 1970, όπου παιδιά ηλικίας επτά και οκτώ ετών 

έκλιναν ψευδολέξεις, με τη χρήση ενός κριτηρίου, βασισμένο στην Berko (1958 στο 

Brittain, 1970), η οποία είχε πραγματοποιήσει την πρώτη επίσημη πειραματική 
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μελέτη στη μορφολογική επίγνωση των παιδιών στην κλίση (Brittain, 1970
.
 Kuo & 

Anderson, 2006). Από την έρευνα αυτή αποκαλύφθηκε μια σημαντική σχέση 

ανάμεσα στην επίδοση των παιδιών στο κριτήριο και τη γενική αναγνωστική τους 

ικανότητα, με άλλα λόγια η επίδοσή τους στη διαχείριση κλιτικών μορφημάτων 

συνδεόταν με την αναγνωστική τους επίδοση (Brittain, 1970). Αντίστοιχα ήταν τα 

ευρήματα της έρευνας του Leong (1989) σε παιδιά ηλικίας εννέα έως έντεκα ετών, τα 

οποία δημιούργησαν την κατάλληλη βάση ή τον παράγωγο τύπο μιας λέξης στο 

πλαίσιο πρότασης (Deacon & Kirby, 2004). Τα παιδιά που είχαν διαφορετικές 

ικανότητες στην ανάγνωση, σημείωσαν διαφορετικούς χρόνους στις αναγνωστικές 

δοκιμασίες (Deacon & Kirby, 2004). Η σταθερή σχέση ανάγνωσης και μορφολογικής 

επίγνωσης επαληθεύτηκε και από την πιο πρόσφατη συγχρονική έρευνα των Roman, 

Kirby, Parrila, Wade-Woolley και Deacon (2009) σε παιδιά ηλικίας εννέα, έντεκα και 

δεκατριών ετών, βρίσκοντας ότι η μορφολογική επίγνωση προέβλεψε την ανάγνωση 

λέξεων και ψευδολέξεων. 

Αμφίδρομες ήταν και οι σχέσεις μεταξύ μορφολογικής επίγνωσης και 

ανάγνωσης που αναδύθηκαν από τη διαχρονική έρευνα των Kruk και Bergman 

(2013) και συγκεκριμένα ανάμεσα σε πρώιμες μορφολογικές ικανότητες και πρώιμη 

αναγνωστική ικανότητα και στη μεταγενέστερη ικανότητα ανάγνωσης και ικανότητες 

μορφολογικής επεξεργασίας σε παιδιά που παρακολουθήθηκαν από την Α΄ έως την 

Γ΄ τάξη δημοτικού. Οι Pittas και Nunes (2014) ανακάλυψαν ότι τα παραπάνω 

δεδομένα ισχύουν και στην ελληνική γλώσσα, καθώς η διαχρονική μελέτη που 

πραγματοποίησαν σε μαθητές ίδιας ηλικίας περίπου, έξι έως εννέα ετών, έδειξε 

συγκεκριμένη και μακροπρόθεσμη σχέση ανάμεσα στη μορφολογική επίγνωση και 

την ανάγνωση, καθώς η μορφολογική επίγνωση προέβλεψε την επίδοση των παιδιών 

στην ανάγνωση οκτώ μήνες αργότερα. Σημαντικό, επίσης, ρόλο στη μορφολογική 

επίγνωση αποδίδουν διαχρονικές έρευνες, στις οποίες το δείγμα ακολουθήθηκε από 

το νηπιαγωγείο έως τη Β΄ τάξη δημοτικού.  

Συγκεκριμένα, οι Carlisle και Feldman (1995 στο Deacon & Kirby, 2004) 

βρήκαν ότι η μορφολογική επίγνωση επηρεάζει τόσο την αποκωδικοποίηση όσο και 

την κατανόηση. Οι Casalis και Luis-Alexandre (2000) παρατήρησαν αισθητή 

βελτίωση της επίδοσης γαλλόφωνων μαθητών στις δοκιμασίες της μορφολογικής 

επίγνωσης από τη μια χρονιά στην άλλη, με την επίδοση στη μορφολογική επίγνωση 

στο νηπιαγωγείο να προβλέπει το επίπεδο ανάγνωσης στην Α΄ και τη Β΄ τάξη, 

αποδεικνύοντας τους ισχυρούς δεσμούς της μορφολογικής επίγνωσης με την 
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ανάγνωση. Έρευνα σε ελληνόφωνους μαθητές ίδιας ηλικίας, όπου εξετάστηκαν και οι 

τρεις διαδικασίες της μορφολογικής επίγνωσης, κλίση, παραγωγή και σύνθεση, 

φανέρωσε ότι και στην ελληνική γλώσσα οι ικανότητες μορφολογικής επίγνωσης 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αναγνωστικής κατανόησης 

(Manolitsis et al., 2017). Με τα ευρήματα αυτά συμφωνούν και η Diamanti με τους 

συνεργάτες της (2017), οι οποίοι εξέτασαν διαχρονικά την κλιτική και παραγωγική 

μορφολογική επίγνωση σε ελληνόφωνους μαθητές από το νηπιαγωγείο έως την Α΄ 

τάξη δημοτικού. Συγκεκριμένα, βρήκαν ότι η μορφολογική επίγνωση είχε 

σημαντικότερη συμβολή στην αναγνωστική κατανόηση από ότι στην ευχέρεια 

(Diamanti, et al., 2017). Σε ίδιο ηλικιακά δείγμα ο Μανωλίτσης (2006) παρατήρησε 

ότι οι μαθητές, οι οποίοι στο νηπιαγωγείο έδειξαν υψηλές ικανότητες μορφολογικής 

επίγνωσης, στην Α΄ τάξη δημοτικού διάβαζαν πολύ περισσότερες λέξεις από 

συνομηλίκους τους, οι οποίοι στο νηπιαγωγείο είχαν χαμηλές ικανότητες 

μορφολογικής επίγνωσης. Αντίστοιχα αποτελέσματα είχε η έρευνα των Αϊδίνη και 

Δαλακλή (2004 στο Μανωλίτσης, 2006) σε δείγμα ελληνόφωνων μαθητών Α΄ και Β΄ 

τάξης δημοτικού. Ωστόσο, οι Padeliadu, Rothou και Sideridis (2014) σε συγχρονική 

έρευνα με ελληνόφωνους μαθητές της ίδιας ηλικίας, Α΄ και Β΄ τάξης δημοτικού, 

βρήκαν ότι η συμβολή της μορφολογικής επίγνωσης στην αποκωδικοποίηση ήταν 

μικρότερη από αυτή που αναφέρθηκε στις προηγούμενες μελέτες στην αγγλική 

(Carlisle & Feldman, 1995 στο Deacon & Kirby, 2004) ή τη γαλλική γλώσσα (Casalis 

& Luis-Alexandre, 2000), ίσως λόγω της διαφάνειας της ελληνικής γλώσσας 

(Duranovic et al., 2014). Αντίθετα, στην κινέζικη γλώσσα έχει φανεί σε μαθητές Β΄ 

τάξης δημοτικού ότι η μορφολογική επίγνωση σε επίπεδο λέξεων διαδραματίζει 

σημαντικό και σαφή ρόλο στην ανάγνωση λέξεων (Tong et al., 2017). 

Από τα παραπάνω (Casalis & Luis-Alexandre, 2000
.
 Manolitsis et al., 2017) 

γίνεται φανερό ότι η τάξη φοίτησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα επίδρασης στη 

σχέση της μορφολογικής επίγνωσης με την ανάγνωση. Με άλλα λόγια, όσο 

μεγαλύτερη είναι η τάξη φοίτησης του μαθητή, τόσο πιο ισχυρή φαίνεται να είναι η 

σχέση αυτή. Έτσι, ο Kirby και οι συνεργάτες του (2012) στην έρευνα που 

πραγματοποίησαν σε παιδιά ηλικίας πέντε έως οκτώ ετών έδειξαν ότι η μορφολογική 

επίγνωση στην Γ΄ τάξη δημοτικού προέβλεπε σημαντικά την αναγνωστική ικανότητα 

σε σχέση με τις μικρότερες τάξεις. Επίσης, η Carlisle (2000) στην έρευνά της σε 

παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, οκτώ έως έντεκα ετών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

συμβολή της μορφολογικής επίγνωσης στην αναγνωστική κατανόηση ήταν 
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μεγαλύτερη στα 11χρονα παιδιά από όσο στα 8χρονα. Από την άλλη πλευρά, πλήθος 

ερευνών δείχνουν ότι η συμβολή της μορφολογικής επίγνωσης είναι μεγαλύτερη στην 

κατανόηση παρά στην αποκωδικοποίηση, όπως αυτή των Deacon και Kirby (2004), 

που παρακολούθησαν μαθητές διαχρονικά από επτά έως δέκα ετών. Σε ίδιο ηλικιακά 

δείγμα βρέθηκε και στην εβραϊκή γλώσσα ότι οι μαθητές που είχαν υψηλή επίδοση 

στην ανάγνωση είχαν αντίστοιχα υψηλή επίδοση και στη μορφολογική επίγνωση 

(Vaknim-Nusbaum et al., 2016).  

Στη διαχρονική τους έρευνα η Deacon και οι συνεργάτες της (2014) με 

μαθητές οκτώ έως εννέα ετών χαρακτηρίζουν αμφίδρομη τη σχέση της μορφολογικής 

επίγνωσης με την αναγνωστική κατανόηση και εξηγούν: οι μαθητές, από τη μια 

πλευρά, αξιοποιούν τη μορφολογική επίγνωση για να βελτιώσουν την αναγνωστική 

τους κατανόηση και από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιούν το νόημα όλου του 

κειμένου, προκειμένου να εξαγάγουν τα μορφήματα καινούριων λέξεων που 

συναντούν και να ανακαλύψουν τη σημασία τους. Οι Levesque, Kieffer και Deacon 

(2017), με την έρευνά τους σε μαθητές οκτώ ετών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 

μορφολογική επίγνωση συμβάλλει στην αναγνωστική κατανόηση και με άμεσο 

τρόπο, αλλά και με έμμεσο, δηλαδή συμβάλλουν άμεσα στην αποκωδικοποίηση, η 

οποία με τη σειρά της επηρεάζει την ανάγνωση λέξεων και κατ’ επέκταση την 

αναγνωστική κατανόηση. Επομένως, η ικανότητα των παιδιών να χρησιμοποιούν τα 

μορφήματα, προκειμένου να διαβάσουν και να κατανοήσουν τις λέξεις, διαδραματίζει 

πολύ σημαντικό ρόλο στην αναγνωστική κατανόηση (Deacon et al., 2017
.
 Nunes et 

al., 2012). Μεγάλη είναι, όμως, η συμβολή της μορφολογικής επίγνωσης στην 

αναγνωστική ακρίβεια πολυσύλλαβων λέξεων και την ικανότητα ορισμού 

πολύπλοκων μορφολογικά λέξεων, όπως φάνηκε σε έρευνα με 8χρονους μαθητές και 

μαθητές οκτώ και δέκα ετών αντίστοιχα (Carlisle, 2000
.
 Holliman, Mundy, Wade-

Woolley, Wood, & Bird, 2017). Τέλος, εστιάζοντας ξεχωριστά στις τρεις διαδικασίες 

μορφολογικής επίγνωσης, έρευνες έχουν φανερώσει διαφορετικά αποτελέσματα ως 

προς την ανάπτυξη καθεμιάς και τη σχέση τους με την ανάγνωση.  

Αναλυτικότερα, οι Wolter και συνεργάτες (2009) παρατήρησαν ότι μαθητές 

Α΄ τάξης δημοτικού είχαν καλύτερες επιδόσεις στη μορφολογία της κλίσης παρά στη 

μορφολογία της παραγωγής, αντικατοπτρίζοντας μορφολογικές σχέσεις προτού τις 

διδαχθούν. Ίδια ευρήματα είχαν στην έρευνά τους η Vaknim-Nusbaum και οι 

συνεργάτες της (2016) στην εβραϊκή γλώσσα σε δείγμα μεγαλύτερης ηλικίας, Β΄ και 

Ε΄ δημοτικού, όπου και στις δύο τάξεις οι μαθητές σημείωσαν καλύτερη επίδοση στη 
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μορφολογική επίγνωση της κλίσης. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν έρευνες και στην 

ελληνική γλώσσα. Σε συγχρονική έρευνα, με μαθητές Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης δημοτικού, 

φάνηκε ότι η συμβολή της κλίσης στην Α΄ τάξη ήταν σημαντική στην 

αποκωδικοποίηση, στην Γ΄ τάξη ήταν σημαντική στην αναγνωστική κατανόηση, ενώ 

στη Β΄ τάξη η μορφολογική επίγνωση δεν προέβλεπε τις αναγνωστικές ικανότητες 

των μαθητών (Rothou & Padeliadu, 2015). Αντίθετα, στη διαχρονική έρευνα του 

Μανωλίτση (2006), με μαθητές που παρακολουθήθηκαν από το νηπιαγωγείο μέχρι 

την Α΄ τάξη δημοτικού, φάνηκε ότι η αναγνωστική ικανότητα σχετίζεται περισσότερο 

με τη γνώση παραγωγικών μορφημάτων και λιγότερο με τη γνώση κλιτικών 

μορφημάτων. Σε μαθητές Α΄ και Β΄ τάξης δημοτικού έχει παρατηρηθεί ότι οι 

δεξιότητες μορφολογικής επίγνωσης της παραγωγής συμβάλλουν στην ανάγνωση 

λέξεων και την αναγνωστική τους κατανόηση (Padeliadou et al., 2014), ενώ οι 

δεξιότητες μορφολογικής επίγνωσης της κλίσης δεν προβλέπουν τις αναγνωστικές 

ικανότητες (Rothou & Padeliadu, 2011). Ωστόσο, σε άλλη έρευνα στο ίδιο ηλικιακό 

επίπεδο παρατηρήθηκε ότι η μορφολογική επίγνωση δε διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στην πρώιμη ανάγνωση λέξεων, παρόλο που τα ελληνικά είναι μια μορφολογικά 

πολύπλοκη γλώσσα (Rothou et al., 2013). 

Τέλος, σε έρευνα όπου το δείγμα αποτελούνταν από μαθητές που φοιτούσαν 

στις τάξεις Γ΄ έως ΣΤ΄ δημοτικού, εστιάζοντας στη μορφολογική επίγνωση της 

παραγωγής, διαπιστώθηκε ότι η γνώση των παραγωγικών επιθημάτων αυξάνεται στις 

μεγαλύτερες τάξεις (Singson, Mahony, & Mann, 2000). Επιπλέον, αν και υφίσταται 

μια συνεπής σχέση μεταξύ απόδοσης στην παραγωγή επιθημάτων και ικανότητας 

αποκωδικοποίησης, η απόδοση αυτή παρέχει μια ανεξάρτητη και αυξανόμενη 

συμβολή στην ικανότητα αποκωδικοποίησης σε όλες τις μεγαλύτερες τάξεις του 

δημοτικού (Singson et al., 2000). Σχετικά με τον ρυθμό ανάπτυξης, έρευνα στην 

κινέζικη γλώσσα φανέρωσε ότι η μορφολογία της παραγωγής αναπτύσσεται με πιο 

αργούς ρυθμούς σε σχέση με τη σύνθεση (Ku & Anderson, 2003). 

Όπως σημειώθηκε προηγουμένως, διεθνείς μελέτες πιθανολόγησαν την 

ύπαρξη σχέσης μεταξύ μορφολογικής επίγνωσης και αναγνωστικών δυσκολιών ή/ και 

δυσλεξίας, με αποτέλεσμα τη στροφή του ενδιαφέροντος των ερευνητών προς τη 

διερεύνηση αυτής της σχέσης (Μαγουλά & Κουτουμάνου, 2009). Τα ευρήματά τους 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

Η Tong και οι συνεργάτες της (2011) μελέτησαν την επίδοση στην κατανόηση 

μαθητών, σε πρώτη φάση όταν αυτοί φοιτούσαν στην Γ΄ τάξη και σε δεύτερη φάση 
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όταν φοιτούσαν στην Ε΄ τάξη δημοτικού, εξετάζοντας μια σειρά ικανοτήτων σχετικές 

με την ανάγνωση, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η μορφολογική επίγνωση. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές με ελλείμματα στη μορφολογική επίγνωση 

παρουσίαζαν δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση, γεγονός που οι ερευνητές 

υποθέτουν ότι συμβαίνει, διότι οι μαθητές με μειωμένη μορφολογική επίγνωση 

μάλλον δεν έχουν την ικανότητα να επεξεργαστούν επαρκώς τη μορφημική δομή των 

μορφολογικά σύνθετων λέξεων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσκολίες στην 

αναγνωστική τους κατανόηση (Tong et al., 2011). Επίσης, στην έρευνα των 

Shankweiler και συνεργατών (1995), μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ίδιας ηλικίας 

είχαν χαμηλές επιδόσεις στη μορφολογική επίγνωση, οι οποίες βρέθηκαν σε υψηλή 

συσχέτιση με την ικανότητα της αποκωδικοποίησης. Αδυναμία στη μορφολογική 

επίγνωση παρουσίασαν μαθητές Β΄ τάξης δημοτικού με αναγνωστικές δυσκολίες και 

στην κινέζικη γλώσσα, με πιο ουσιαστική επίδραση στην ικανότητα της 

αναγνωστικής κατανόησης (Zhang, 2017).  

Αντίθετα, σε έρευνα με δείγμα μαθητών οκτώ ετών, βρέθηκε ότι οι μαθητές 

με χαμηλή αναγνωστική κατανόηση και οι μαθητές με αναγνωστική κατανόηση στον 

μέσο όρο σημείωσαν παρόμοια επίδοση στη μορφολογική επίγνωση, με μόνη 

διαφορά στην υποδοκιμασία της αναλογίας λέξεων, όπου οι μαθητές με χαμηλή 

αναγνωστική κατανόηση είχαν χαμηλότερες επιδόσεις (MacKay, Levesque, & 

Deacon, 2017). Επομένως, ίσως, εντοπίζεται ένας τομέας, στον οποίο οι μαθητές με 

χαμηλή αναγνωστική κατανόηση είναι πιθανό να χωλαίνουν (MacKay et al., 2017). 

Αυτό το εύρημα έρχεται σε συμφωνία με τους Joanisse, Manis, Keating και 

Seidenberg (2000), οι οποίοι στην έρευνά τους με μαθητές οκτώ έως εννέα ετών με 

δυσλεξία εντόπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην κλιτική μορφολογία. Ωστόσο, οι 

γλωσσικές και αναγνωστικές τους ικανότητες βρίσκονταν στο ίδιο επίπεδο με 

τυπικούς αναγνώστες μικρότερους σε ηλικία κατά ένα ή δύο χρόνια (Joanisse et al., 

2000). Έρευνες παρόμοιου σχεδιασμού παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έρευνες, 

δηλαδή, που συγκρίνουν τις επιδόσεις των μαθητών με αναγνωστικές δυσκολίες με 

εκείνες συνομήλικων μαθητών χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες.  

Έτσι, οι Casalis, Colé και Sopo (2004) σε έρευνά τους στη γαλλική γλώσσα 

βρήκαν ότι μαθητές με δυσλεξία ηλικίας οκτώ έως και δώδεκα ετών είχαν 

συστηματικά χαμηλότερες επιδόσεις στις δοκιμασίες μορφολογικής επίγνωσης από 

τους συνομήλικους μαθητές χωρίς δυσλεξία, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές να 

υποθέσουν ότι στα παιδιά με δυσλεξία οι μορφολογικές ικανότητες, ίσως, δεν 
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αναπτύσσονται φυσιολογικά. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η έρευνα του Abu-Rabia 

(2007) για την αραβική γλώσσα, καθώς μελέτησε τη μορφολογική επίγνωση μαθητών 

με δυσλεξία και μαθητών χωρίς δυσλεξία σε διάφορες ηλικίες, οκτώ, έντεκα, 

δεκατεσσάρων και δεκαεπτά ετών. Οι διαφορές ήταν ξεκάθαρες ανάμεσα στους 

μαθητές με δυσλεξία και τους συνομήλικους τους χωρίς δυσλεξία σε όλες τις 

δοκιμασίες της μορφολογικής επίγνωσης (Abu-Rabia, 2007). Από την άλλη πλευρά, η 

μορφολογία αποτέλεσε έναν από τους πιο ισχυρούς προβλεπτικούς παράγοντες για 

την αναγνωστική κατανόηση για όλους τους μαθητές (Abu-Rabia, 2007).  

Με αυτά τα ευρήματα συμφωνούν τα αποτελέσματα της έρευνας των Μότση 

και Σταυρόπουλου (2015) σε ελληνόφωνους μαθητές Β΄ γυμνασίου και Β΄ λυκείου. 

Οι μαθητές χωρίς δυσλεξία και των δύο τάξεων σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις σε 

σχέση με τους μαθητές με δυσλεξία και των δύο τάξεων (Μότση & Σταυρόπουλος, 

2015). Μεγάλο, επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι έρευνες, οι οποίες, εκτός από 

τους συνομηλίκους, συγκρίνουν τις γλωσσικές και αναγνωστικές ικανότητες των 

μαθητών με αναγνωστικές δυσκολίες και με τις αντίστοιχες ικανότητες μαθητών 

μικρότερης ηλικίας αλλά χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες.  

Αναλυτικότερα, στην έρευνα του Layes και των συνεργατών του (2017) στην 

αραβική γλώσσα, μαθητές ΣΤ΄ τάξης με δυσλεξία είχαν χαμηλότερες επιδόσεις στις 

δοκιμασίες της μορφολογικής επίγνωσης τόσο από συνομηλίκους τους χωρίς 

δυσλεξία όσο και από μικρότερους κατά δύο χρόνια μαθητές χωρίς αναγνωστικές 

δυσκολίες. Όμοια, η Duranovic και οι συνεργάτες της (2014), σε έρευνά τους στη 

βοσνιακή γλώσσα σε δείγμα μικρότερης ηλικίας, έδειξαν ότι παιδιά με δυσλεξία οκτώ 

ετών είχαν σημαντικά χαμηλότερη επίδοση στη μορφολογική επίγνωση σε σχέση με 

παιδιά ίδιας ηλικίας χωρίς δυσλεξία και με παιδιά επτά ετών χωρίς αναγνωστικές 

δυσκολίες σε όλους τους τύπους λέξεων και στις πολύπλοκες λέξεις, καταλήγοντας 

στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά με δυσλεξία έχουν προβλήματα σε μορφολογικό 

επίπεδο. Οι δύο αυτές έρευνες έρχονται σε αντίθεση με την έρευνα της ομάδας του 

Joanisse (2000), αναφορικά με τη σχέση των επιδόσεων των μαθητών Γ΄ τάξης με 

αναγνωστικές δυσκολίες με τις επιδόσεις των μαθητών Α΄ και Β΄ τάξης χωρίς 

αναγνωστικές δυσκολίες, που ήταν στο ίδιο περίπου επίπεδο.  

Αντίθετα, με τα αποτελέσματα της έρευνας του Joanisse και των συνεργατών 

του (2000) συμφωνούν τα ευρήματα της έρευνας των Schiff και των συνεργατών του 

(2011). Ο Schiff και οι συνεργάτες του (2011) στην έρευνά τους για την εβραϊκή 

γλώσσα, βρήκαν ότι 13χρονοι μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες σημείωσαν ίδιες 
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επιδόσεις στις δοκιμασίες μορφολογίας και την κατανόηση κειμένου με μαθητές 

μικρότερης ηλικίας, περίπου εννέα ετών, χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες. Ανάλογη 

έρευνα στην ισπανική γλώσσα έδειξε ότι μαθητές με αναγνωστικά ελλείμματα εννέα 

ετών είχαν χαμηλότερες επιδόσεις από τους συνομήλικους μαθητές χωρίς 

ελλείμματα, ενώ σε σχέση με μαθητές οκτώ ετών χωρίς ελλείμματα οι επιδόσεις τους 

ήταν στα ίδια περίπου επίπεδα (Lázaro, García, & Burani, 2015). Η αντίθεση που 

παρουσιάζεται στα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών μπορεί να επηρεάζεται 

από διάφορους παράγοντες, όπως οι διαφορετικές ηλικίες των μαθητών του δείγματος 

και η διαφορετική ηλικιακή διαφορά ανάμεσά τους, το πλαίσιο στο οποίο 

πραγματοποιείται η εκάστοτε έρευνα και το τι ακριβώς εξετάζει κ. ά. Επίσης, το 

διαφορετικό γλωσσικό σύστημα είναι πολύ πιθανό να επηρεάζει τις επιδόσεις των 

μαθητών και κατ’ επέκταση τα αποτελέσματα, όπως και τα κριτήρια αξιολόγησης που 

χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε έρευνα.  

Συνοψίζοντας τα ευρήματα των προαναφερθεισών ερευνών, φαίνεται ότι η 

μορφολογική επίγνωση σχετίζεται σημαντικά με την ανάπτυξη της ανάγνωσης σε 

όλες τις ηλικίες, από το νηπιαγωγείο έως και το λύκειο. Από την άλλη πλευρά, έχει 

φανεί σε άλλες έρευνες ότι η συμβολή της μορφολογικής επίγνωσης είναι σημαντική 

σε μαθητές με δυσλεξία. Συγκεκριμένα, οι Elbro και Arnbak (1996) στην έρευνά τους 

με δυσλεξικούς εφήβους στη Δανία ανακάλυψαν ότι η αναγνώριση των μορφημάτων 

μπορεί να αποτελέσει μια στρατηγική αντιστάθμισης στην αποκωδικοποίηση λέξεων 

και στην αναγνωστική κατανόηση στην περίπτωση των μαθησιακών δυσκολιών. 

Επιπλέον, ο Elbro (1991 στο Elbro & Arnbak, 1996) βρήκε ότι 15χρονοι μαθητές με 

δυσλεξία διευκολύνονταν, όταν διάβαζαν με βάση τα μορφήματα κι όχι τις συλλαβές. 

Γι’ αυτόν τον λόγο έχει υποστηριχθεί ότι, η διδασκαλία της μορφολογικής επίγνωσης 

σε μαθητές με δυσλεξία μπορεί να βελτιώσει την επίδοσή τους στην ανάγνωση 

(Arnbak & Elbro, 2000).  
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3. Αναγκαιότητα έρευνας 

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ο αριθμός των ερευνών σε διεθνές 

επίπεδο για τη μορφολογική επίγνωση είναι περιορισμένος, ενώ οι έρευνες που 

εξετάζουν τον ρόλο της μορφολογικής επίγνωσης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

στην ανάγνωση είναι ελάχιστες. Στην Ελλάδα η μελέτη της μορφολογικής επίγνωσης 

είναι πολύ πιο περιορισμένη, ενώ η υπάρχουσα έρευνα για τον ρόλο της σε μαθητές 

με αναγνωστικές δυσκολίες έχει επικεντρωθεί κυρίως σε μαθητές προσχολικής και 

πρωτοσχολικής ηλικίας (Α΄ τάξη - Β΄ τάξη) ή σε έφηβους μαθητές.  

Για τους παραπάνω λόγους, η συγκεκριμένη έρευνα καθίσταται αναγκαία. 

Επιπλέον, απαιτείται διαρκής διερεύνηση, λόγω του σημαντικού ρόλου που 

διαδραματίζει η μορφολογική επίγνωση στην ανάπτυξη και την κατάκτηση της 

ανάγνωσης. Ειδικότερα στον ελλαδικό χώρο, είναι απαραίτητη η μελέτη του ρόλου 

της μορφολογικής επίγνωσης σε μαθητές δημοτικού και συγκεκριμένα στις τάξεις Β΄ 

και Δ΄, καθώς, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, σε αυτήν την ηλικία αυξάνεται ο ρόλος 

της μορφολογικής επίγνωσης στην ανάγνωση και την αναγνωστική κατανόηση, 

(Deacon et al., 2011
.
 Deacon et al., 2014

.
 Good et al., 2015

.
 Rothou et al., 2013

.
 

Wolter et al., 2009) και χρειάζεται να επαληθευτεί το εύρημα αυτό και στον ελληνικό 

μαθητικό πληθυσμό. Επιπλέον, το ενδιαφέρον αυξάνεται ακόμη περισσότερο στην 

ελληνική γλώσσα, η οποία θεωρείται πλούσια μορφολογικά, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία (Παντελιάδου & Ρόθου, 2017). 

Από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι τα ερευνητικά ευρήματα έως τώρα 

έχουν δείξει πως η μορφολογική επεξεργασία έχει ρόλο διευκόλυνσης τόσο στα 

τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά όσο και στα παιδιά με αναγνωστικά ελλείμματα 

(Lázaro et al., 2015), η ανάγκη για την πραγματοποίηση της έρευνας μεγαλώνει. 

Σύμφωνα με τους Deacon, Parrila και Kirby (2008) οι μαθητές που παρουσιάζουν 

αναγνωστικές δυσκολίες διαθέτουν περιορισμένες δεξιότητες μορφολογικής 

επίγνωσης σε σχέση με τους συνομηλίκους τους που δεν παρουσιάζουν αναγνωστικές 

δυσκολίες. Η μορφολογική επίγνωση βοηθά στην αναγνώριση των λέξεων, με την 

κατάτμηση των λέξεων σε μορφήματα και τη βελτίωση της ικανότητας ορισμού μη 

οικείων λέξεων και κατ’ επέκταση συμβάλλει στην αναγνωστική κατανόηση (To, 

Tighe, & Binder, 2016). Γι’ αυτό, έχει υποστηριχθεί ότι η σαφής διδασκαλία της 

μορφολογίας και οι παρεμβάσεις που είναι εστιασμένες στη μορφολογική 
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επεξεργασία είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες και αποτελεσματικές για τους μαθητές που 

αντιμετωπίζουν αναγνωστικές δυσκολίες (Lo, Anderson, & Bunch-Crump, 2017), 

καθώς φαίνεται να χρησιμοποιούν τη μορφολογία ως στρατηγική που λειτουργεί 

αντισταθμιστικά προς τα ελλείμματά τους (Elbro & Arnbak, 1996). Επιπρόσθετα, οι 

Goodwin και Ahn (2010) υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία της μορφολογίας βελτιώνει 

την αναγνωστική κατανόηση, καθώς οι μαθητές που δέχτηκαν διδασκαλία ήταν μετά 

πιο ικανοί στην κατανόηση κειμένου. 

Συνεπώς, η αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας είναι μεγάλη, διότι 

αποσκοπεί μέσω των ευρημάτων της στην ανάδειξη της σημασίας του ρόλου της 

μορφολογικής επίγνωσης στην ανάπτυξη των αναγνωστικών ικανοτήτων των 

μαθητών, καθώς και στην ενσωμάτωση της σαφούς διδασκαλίας των μορφολογικών 

κανόνων στη διδακτική πράξη. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτελέσει αντισταθμιστικό 

παράγοντα στις τυχόν αναγνωστικές δυσκολίες που ήδη αντιμετωπίζουν οι μαθητές ή 

θα βοηθήσει στην πρόληψη της εμφάνισης αναγνωστικών δυσκολιών στο μέλλον. 

Τέλος, θα επιδράσει θετικά στην ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων των 

μαθητών.  
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4. Σκοπός, ερευνητικά ερωτήματα και ερευνητικές υποθέσεις της 

έρευνας 

 

4.1 Ο σκοπός της έρευνας 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του ρόλου της 

μορφολογικής επίγνωσης στην ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων των 

μαθητών, μέσω της σύγκρισης του επιπέδου της μορφολογικής επίγνωσης και των 

αναγνωστικών δεξιοτήτων τριών διαφορετικών ομάδων μαθητών, από τις οποίες η 

πρώτη αποτελείται από μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες που φοιτούν στην Δ΄ 

τάξη δημοτικού, η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει μαθητές χωρίς αναγνωστικές 

δυσκολίες της ίδιας ηλικίας και η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει μαθητές που φοιτούν 

στη Β΄ τάξη δημοτικού και έχουν ίδιο αναγνωστικό επίπεδο με τους μαθητές της 

πρώτης ομάδας. 

 

4.2 Ερευνητικά ερωτήματα και ερευνητικές υποθέσεις 

Τα ερευνητικά δεδομένα μέχρι σήμερα έχουν δείξει ότι οι μαθητές και γενικά 

οι αναγνώστες με αναγνωστικές δυσκολίες παρουσιάζουν μεγαλύτερα ελλείμματα 

στη μορφολογία από αυτούς που είναι τυπικοί αναγνώστες, με βάση τα αποτελέσματα 

σε ποικίλες γλωσσικές δοκιμασίες (Duranovic et al., 2014). Μελέτες σε διαφορετικές 

γλώσσες έχουν δείξει ότι οι μορφολογικές δεξιότητες των μαθητών με δυσλεξία είναι 

κατώτερες σε σύγκριση με τους μαθητές χωρίς δυσλεξία σε διάφορες ηλικιακές 

ομάδες (Duranovic et al., 2014). Επίσης, έχει βρεθεί ότι η μορφολογική επίγνωση 

επηρεάζει σημαντικά την αναγνωστική κατανόηση και οι μαθητές με ελλείμματα στη 

μορφολογική επίγνωση εμφανίζουν δυσκολίες στην κατανόηση των κειμένων (Nagy 

et al., 2003
.
 Παντελιάδου & Ρόθου, 2017

.
 Pittas & Nunes, 2014).  

Επομένως, τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται στην έρευνα είναι: 

1. Εάν οι μαθητές της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες παρουσιάζουν 

ταυτόχρονα μειωμένο επίπεδο μορφολογικής επίγνωσης και χαμηλές επιδόσεις 

στην αναγνωστική ικανότητα.  

2. Εάν η μορφολογική επίγνωση των μαθητών της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές 

δυσκολίες βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης από τη μορφολογική 

επίγνωση των μαθητών ίδιας ηλικίας χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες.  
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3. Εάν η μορφολογική επίγνωση των μαθητών της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές 

δυσκολίες βρίσκεται περίπου στο ίδιο επίπεδο με εκείνο των μαθητών της Β΄ 

τάξης ίδιου αναγνωστικού επιπέδου με τους μαθητές της πρώτης ομάδας.  

Με βάση τα στοιχεία που εντοπίστηκαν, συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν μέσω 

της βιβλιογραφικής ανασκόπησης οι ερευνητικές υποθέσεις που τίθενται στην 

παρούσα έρευνα είναι οι εξής:  

1. Οι μαθητές της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες θα παρουσιάζουν 

ταυτόχρονα μειωμένο επίπεδο μορφολογικής επίγνωσης και χαμηλές επιδόσεις 

στην αναγνωστική ικανότητα. 

2. Η μορφολογική επίγνωση των μαθητών της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες 

θα βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης από τη μορφολογική επίγνωση 

των μαθητών ίδιας ηλικίας χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες. 

3. Η μορφολογική επίγνωση των μαθητών της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες 

θα βρίσκεται στο ίδιο περίπου επίπεδο με εκείνο των μαθητών της Β΄ τάξης ίδιου 

αναγνωστικού επιπέδου με τους μαθητές της πρώτης ομάδας.  

 

4.3 Μεταβλητές 

Οι μεταβλητές της παρούσας έρευνας είναι η ομάδα στην οποία ανήκουν οι 

μαθητές, η επίδοση στην αναγνωστική ευχέρεια στην υποδοκιμασία των πραγματικών 

λέξεων, η επίδοση στην αναγνωστική ευχέρεια στην υποδοκιμασία των ψευδολέξεων, 

η επίδοση στην αναγνωστική κατανόηση, η επίδοση στο μορφολογικό κριτήριο της 

αναλογίας λέξεων, η επίδοση στο μορφολογικό κριτήριο του σχηματισμού 

αποσχηματισμού παράγωγων λέξεων, η επίδοση στο μορφολογικό κριτήριο του 

μετασχηματισμού κλιτών τύπων και η επίδοση στο μορφολογικό κριτήριο του 

διαχωρισμού μορφημάτων. Αναλυτικότερα, στην πρώτη ερευνητική υπόθεση οι 

μεταβλητές είναι η επίδοση στο μορφολογικό κριτήριο της αναλογίας λέξεων, η 

επίδοση στο μορφολογικό κριτήριο του σχηματισμού αποσχηματισμού παράγωγων 

λέξεων, η επίδοση στο μορφολογικό κριτήριο του μετασχηματισμού κλιτών τύπων, η 

επίδοση στην αναγνωστική ευχέρεια στην υποδοκιμασία των πραγματικών λέξεων, η 

επίδοση στην αναγνωστική ευχέρεια στην υποδοκιμασία των ψευδολέξεων και η 

επίδοση στην αναγνωστική κατανόηση. Στη δεύτερη και την τρίτη ερευνητική 

υπόθεση οι μεταβλητές είναι η επίδοση στο μορφολογικό κριτήριο της αναλογίας 

λέξεων, η επίδοση στο μορφολογικό κριτήριο του σχηματισμού αποσχηματισμού 

παράγωγων λέξεων, η επίδοση στο μορφολογικό κριτήριο του μετασχηματισμού 
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κλιτών τύπων. Η μεταβλητή της ομάδας στην οποία ανήκουν οι μαθητές είναι 

κατηγορική, ενώ οι υπόλοιπες μεταβλητές για τις επιδόσεις στα κριτήρια είναι 

συνεχείς.  
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5. Μεθοδολογία έρευνας 

 

5.1 Ερευνητικό σχέδιο 

Για την πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης διεξήχθη εκ των υστέρων (ex 

post facto) έρευνα, καθώς επιδίωξή της ήταν η διερεύνηση του ρόλου της 

μορφολογικής επίγνωσης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στον γραπτό λόγο σε 

σύγκριση με μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Η εκ των υστέρων έρευνα είναι 

μια μέθοδος που εξετάζει προηγούμενα γεγονότα, τα οποία βρίσκονται εκτός πεδίου 

ελέγχου του ερευνητή και είναι κατάλληλη κυρίως στον χώρο της εκπαίδευσης και 

της ψυχολογίας (Cohen, Manion, & Morrison, 2005). Όπως διαπιστώθηκε από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, οι μαθητές που έχουν χαμηλή μορφολογική 

επίγνωση είναι πιθανό να εμφανίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση και, κυρίως, στην 

αναγνωστική κατανόηση. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές με αναγνωστικές 

δυσκολίες έχουν χαμηλότερες επιδόσεις στα αναγνωστικά και μορφολογικά κριτήρια 

από τους συνομήλικους μαθητές χωρίς δυσκολίες, ενώ σε σχέση με τους μαθητές 

μικρότερους σε ηλικία αλλά ίδιου αναγνωστικού επιπέδου οι επιδόσεις τους ήταν 

περίπου οι ίδιες στις περισσότερες έρευνες. Επομένως, στην παρούσα έρευνα 

επιδιώχθηκε να μελετηθεί, εάν αυτές οι σχέσεις ισχύουν και για τα ελληνικά 

δεδομένα.  

 

5.2 Δειγματοληψία 

5.2.1 Καθορισμός πληθυσμού 

Τον πληθυσμό της παρούσας έρευνας αποτελούν οι μαθητές που φοιτούσαν 

στην Δ΄ και τη Β΄ τάξη του δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2017 - 2018 στα δημόσια 

δημοτικά σχολεία του νομού Ηρακλείου. Η επιλογή του συγκεκριμένου πληθυσμού 

έγινε, διότι από αυτήν την ηλικία και έπειτα δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη 

μορφολογική επίγνωση και αυξάνεται η ανάγκη γνώσης των μορφολογικών κανόνων, 

καθώς οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ποικίλα κείμενα σε γνωστικά αντικείμενα 

πέραν από αυτό του γλωσσικού μαθήματος, τα οποία πρέπει να κατανοήσουν 

(Αϊδίνης, 2012). Επιπλέον, οι μαθητές σε αυτήν την ηλικία συναντούν ολοένα και 

περισσότερες πολύπλοκες μορφολογικά λέξεις ή μη οικείες σε αυτούς λέξεις και 

καταφεύγουν στην αξιοποίηση της μορφολογίας, προκειμένου να τις κατανοήσουν 

(Deacon et al., 2014
.
 Nagy et al., 2003

.
 Vaknin-Nusbaum et al., 2016

.
 Wolter et al., 
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2009). Ένας άλλος λόγος επιλογής του πληθυσμού αυτού είναι η ελλιπής μελέτη, 

στον ελλαδικό χώρο, της μορφολογικής επίγνωσης μαθητών με αναγνωστικές 

δυσκολίες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Συνεπώς, όπως προκύπτει από τα 

παραπάνω, η διερεύνηση αυτής της ηλικιακής ομάδας στην ελληνική γλώσσα 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 

5.2.2 Καθορισμός δείγματος  

Συνολικά 54 μαθητές αποτέλεσαν το δείγμα της παρούσας έρευνας, 

κατανεμημένοι σε τρεις ομάδες: η πρώτη ομάδα (n = 18) αποτελούνταν από 10 

κορίτσια και 8 αγόρια, τα οποία φοιτούσαν στην Δ΄ τάξη. Η ηλικία τους κατά μέσο 

όρο ήταν 116,72 μήνες (SD = 4,99). Οι μαθητές της πρώτης ομάδας εμφανίζουν 

δυσκολίες στην ανάγνωση και την κατανόηση κειμένων, παρουσιάζοντας 

χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τους συνομηλίκους τους χωρίς αναγνωστικές 

δυσκολίες και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017 - 2018 παρακολουθούσαν 

μαθήματα στο τμήμα ένταξης του σχολείου τους για την υποστήριξη της 

αναγνωστικής τους ικανότητας. H δεύτερη ομάδα (n = 18) αποτελούνταν από 7 

κορίτσια και 11 αγόρια, τα οποία φοιτούσαν στην Δ΄ τάξη. Οι μαθητές αυτής της 

ομάδας δεν παρουσιάζουν αναγνωστικές δυσκολίες. Η ηλικία τους κατά μέσο όρο 

ήταν 116,44 μήνες (SD = 2,79). H τρίτη ομάδα (n = 18) αποτελούνταν από 6 κορίτσια 

και 12 αγόρια, που φοιτούσαν στη Β΄ τάξη και έχουν αναγνωστικό επίπεδο ίδιο με 

αυτό των μαθητών της πρώτης ομάδας. Η ηλικία τους κατά μέσο όρο ήταν 94,44 

μήνες (SD = 3,56). Οι επιδόσεις των μαθητών της τρίτης ομάδας στα κριτήρια της 

μορφολογικής επίγνωσης αναμενόταν να είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με τις 

επιδόσεις των μαθητών της πρώτης ομάδας (Joanisse et al., 2000
.
 Schiff et al., 2011

.
 

Lázaro et al., 2015). Δεν έγινε διάκριση ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση της οικογένειας των μαθητών ούτε με το φύλο τους, ενώ όλοι οι μαθητές 

είναι ελληνικής καταγωγής. Επίσης, κανένας μαθητής δεν έχει αισθητηριακά ή 

κινητικά προβλήματα. 

Το δείγμα επιλέχθηκε από έξι δημοτικά σχολεία της πόλης του Ηρακλείου με 

μη πιθανοτική δειγματοληψία και συγκεκριμένα με την τεχνική της «βολικής» 

δειγματοληψίας - δειγματοληψία ευκολίας (convenience sampling) (Cohen et al., 

2005) ή επιλεκτική δειγματοληψία (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). Η 

συγκεκριμένη τεχνική περιλαμβάνει την επιλογή των πλησιέστερων ατόμων για να 

αποτελέσουν το δείγμα μιας έρευνας και τη συνέχιση αυτής της διαδικασίας έως ότου 
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αποκτηθεί το απαιτούμενο μέγεθος δείγματος (Cohen et al., 2005). Σε πρώτη φάση, 

έγινε η πρώτη επίσκεψη από την ερευνήτρια σε 6 συγκεκριμένα σχολεία της πόλης 

του Ηρακλείου και εντοπίστηκαν σκόπιμα οι μαθητές της Δ΄ τάξης που φοιτούσαν 

στο τμήμα ένταξης κατά το σχολικό έτος 2017 - 2018 και παρουσίαζαν αναγνωστικές 

δυσκολίες. Αυτοί οι μαθητές αποτέλεσαν την πρώτη ομάδα του δείγματος. Σε 

δεύτερη φάση, οι μαθητές αυτοί εξετάστηκαν στα κριτήρια ανάγνωσης, στο κριτήριο 

μη λεκτικής νοημοσύνης και τα κριτήρια μορφολογικής επίγνωσης, σε δύο 

επισκέψεις με απόσταση μίας εβδομάδας περίπου ανάμεσά τους.  

Σε τρίτη φάση, πραγματοποιήθηκε νέα επίσκεψη από την ερευνήτρια στα ίδια 

σχολεία και αυτή τη φορά επιλέχθηκαν τυχαία μαθητές της Δ΄ τάξης, δηλαδή ίδιας 

ηλικίας με τους μαθητές της πρώτης ομάδας του δείγματος, οι οποίοι δεν 

παρουσίαζαν αναγνωστικές δυσκολίες ούτε φοιτούσαν στο τμήμα ένταξης. Σε δύο 

επόμενες επισκέψεις με διαφορά μίας εβδομάδας μεταξύ τους, οι μαθητές αυτοί 

εξετάστηκαν στα ίδια κριτήρια με αυτά που εξετάστηκαν οι μαθητές της Δ΄ τάξης με 

αναγνωστικές δυσκολίες. Από αυτούς διατηρήθηκαν μόνο όσοι μαθητές είχαν στα 

κριτήρια ανάγνωσης επιδόσεις υψηλότερες από τους μαθητές της Δ΄ τάξης με 

αναγνωστικές δυσκολίες και αυτοί αποτέλεσαν τη δεύτερη ομάδα του δείγματος. 

Τέλος, για τη σύσταση της τρίτης ομάδας του δείγματος, επιλέχθηκαν τυχαία μαθητές 

από τη Β΄ τάξη των ίδιων σχολικών μονάδων, όταν επιλέχθηκαν και οι μαθητές της 

Δ΄ τάξης χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες. Εξετάστηκαν στα ίδια κριτήρια με αυτά που 

εξετάστηκαν και οι μαθητές των δύο άλλων ομάδων, τις μέρες που έγινε η εξέταση 

των μαθητών της δεύτερης ομάδας του δείγματος. Διατηρήθηκαν μόνο οι μαθητές 

εκείνοι που στα κριτήρια ανάγνωσης είχαν επιδόσεις αντίστοιχες με αυτές των 

μαθητών της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες. 

  

5.3 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των 

δεδομένων είναι οι Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες του Raven, τα κριτήρια για τη 

μορφολογική επίγνωση, το TOWRE προσαρμοσμένο στην ελληνική γλώσσα και το 

«Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας» (Τάφα, 1995). Με αυτή τη σειρά 

χορηγήθηκαν τα εργαλεία από την ερευνήτρια σε όλους τους μαθητές του δείγματος. 
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5.3.1 Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες  

Η εκτίμηση της μη λεκτικής νοημοσύνης των μαθητών έγινε με τις Έγχρωμες 

Προοδευτικές Μήτρες του Raven, σταθμισμένες στα ελληνικά από τους Σιδερίδη, 

Αντωνίου, Μουζάκη και Σίμο (2015). Συνίσταται από 36 σχηματικά προβλήματα 

(γεωμετρικά σχήματα και συνδυασμούς σχημάτων) ισόποσα κατανεμημένα σε τρεις 

υποκλίμακες προοδευτικής δυσκολίας, Α, ΑΒ και Β. Σε κάθε σχήμα λείπει ένα τμήμα. 

Ακριβώς κάτω από το σχήμα δίνονται έξι εναλλακτικές επιλογές, από τις οποίες ο 

μαθητής καλείται να επιλέξει το τμήμα εκείνο που συμπληρώνει το εκάστοτε σχήμα. 

Πρόκειται για ένα μη λεκτικό τεστ που μετρά δεξιότητες σχετικά με την ικανότητα 

των μαθητών να εξαγάγουν νόημα από την πληθώρα στοιχείων και αξιολογεί τις 

νοητικές διεργασίες των μαθητών (Σιδερίδης κ. ά., 2015). Με άλλα λόγια, 

αποκαλύπτει, εάν ένα παιδί έχει την ικανότητα ή όχι να προβεί σε συγκρίσεις και 

συλλογισμούς κατ’ αναλογία, χωρίς να επηρεάζεται από γλωσσικά προβλήματα ή 

άλλα ειδικά ελαττώματα του παιδιού. Το εργαλείο αυτό είναι έγκυρο, αξιόπιστο και 

κατάλληλο για παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως έντεκα ετών (Σιδερίδης κ. ά., 2015). Η 

χρήση του δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ψυχομετρίας και είναι σύντομο στη 

χορήγησή του. 

 

5.3.2 Κριτήρια για τη μορφολογική επίγνωση 

Η αξιολόγηση του επιπέδου της μορφολογικής επίγνωσης των μαθητών του 

δείγματος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τεσσάρων προφορικών κριτηρίων, τα 

οποία δημιουργήθηκαν από την ερευνήτρια για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας 

(βλ. Παράρτημα Ι για τα κριτήρια μορφολογικής επίγνωσης). Ο σχεδιασμός τους 

υλοποιήθηκε με βάση τα μορφολογικά κριτήρια του Γρηγοράκη (2014), λαμβάνοντας 

υπόψη το βασικό λεξιλόγιο της Δ΄ τάξης και το ανάλογο επίπεδο γνώσης της 

γραμματικής και του συντακτικού της ελληνικής γλώσσας στο οποίο βρίσκονται οι 

μαθητές μέχρι την Δ΄ δημοτικού. Τα κριτήρια αυτά είναι η αναλογία λέξεων, ο 

σχηματισμός - αποσχηματισμός παράγωγων λέξεων, ο μετασχηματισμός κλιτών 

τύπων και ο διαχωρισμός μορφημάτων (συνθέτων). Η χορήγησή τους γίνεται σε 

σύντομο χρονικό διάστημα και αποτελεί μια ευχάριστη και ενδιαφέρουσα διαδικασία 

για τα παιδιά, καθώς η παρουσίασή τους γίνεται με παιγνιώδη τρόπο. 
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5.3.2.1 Κριτήριο αναλογίας λέξεων 

Αναλυτικότερα, το κριτήριο της αναλογίας λέξεων αποτελείται από τέσσερα 

δοκιμαστικά στοιχεία και είκοσι στοιχεία για αξιολόγηση, τα οποία αντιπροσωπεύουν 

διάφορα χαρακτηριστικά της κλίσης και της παραγωγής και απαιτούν τον χειρισμό 

ονομάτων και ρημάτων. Στην κλίση ονομάτων απαιτείται αλλαγή αριθμού ή πτώσης, 

ενώ στην κλίση ρημάτων απαιτείται αλλαγή χρόνου ή φωνής ή έγκλισης ή προσώπου. 

Στην παραγωγή απαιτείται η μετατροπή λέξεων σε παράγωγες μορφές τους ή και το 

αντίστροφο. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν μετατροπή ουσιαστικού σε ρήμα και 

το αντίστροφο, ουσιαστικού σε επίθετο, ρήματος σε μετοχή και το αντίστροφο, 

ουσιαστικού σε περιεκτικό ουσιαστικό, επιθέτου σε παραθετικό επιθέτου, επιθέτου σε 

αντίθετο επίθετο. Στόχος του κριτηρίου αυτού είναι η μέτρηση της ικανότητας του 

μαθητή να χειρίζεται συνειδητά τα κλιτικά επιθήματα και τα παράγωγα προσφύματα 

σε ζεύγη μεμονωμένων λέξεων, χωρίς την ένταξή τους σε πλαίσιο πρότασης 

(Γρηγοράκης, 2014). Έτσι, ο μαθητής καλείται να αναγνωρίσει τη μορφολογική 

σχέση (κλιτική ή παραγωγική) ανάμεσα σε ένα ζεύγος λέξεων και να εφαρμόσει την 

ίδια σχέση στη λέξη που του δίνεται, προκειμένου να συμπληρώσει το ζευγάρι της. 

Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται το επίπεδο ανάπτυξης της κλιτικής και της 

παραγωγικής μορφολογικής επίγνωσης του μαθητή.  

 

5.3.2.2 Κριτήριο σχηματισμού - αποσχηματισμού παράγωγων λέξεων 

Το κριτήριο του σχηματισμού - αποσχηματισμού παράγωγων λέξεων 

περιλαμβάνει τέσσερα δοκιμαστικά στοιχεία και είκοσι στοιχεία για αξιολόγηση, 

κατανεμημένα σε δύο υποδοκιμασίες, τον σχηματισμό παραγώγων και τον 

αποσχηματισμό παραγώγων, οι οποίες εναλλάσσονται. Στην πρώτη υποδοκιμασία 

δίδεται μια λέξη - βάση και μια ατελής πρόταση, όπου ο μαθητής καλείται να 

σχηματίσει την κατάλληλη παράγωγη λέξη της λέξης - βάσης, έτσι ώστε να 

ολοκληρώσει την πρόταση (Γρηγοράκης, 2014). Οι λέξεις - βάσεις μπορεί να είναι 

ουσιαστικά τα οποία πρέπει να μετατραπούν σε ρήματα, επίθετα, ουσιαστικά ή 

μετοχές. Στη δεύτερη υποδοκιμασία δίδεται μια παράγωγη λέξη με μια ατελή 

πρόταση και ο μαθητής πρέπει να αποσπάσει τη λέξη - βάση, προκειμένου να 

ολοκληρώσει την πρόταση (Γρηγοράκης, 2014). Στην περίπτωση αυτή 

περιλαμβάνονται μετατροπές πρώτον, ρημάτων σε επίθετα, ουσιαστικά, ή μετοχές, 

δεύτερον, επιθέτων σε ουσιαστικά ή ρήματα και τρίτον, μετοχών σε ρήματα. Οι 

λέξεις - βάσεις δίνονται στην ονομαστική πτώση ενικού αριθμού, στην περίπτωση 
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των ονομάτων και στο πρώτο πρόσωπο ενικού αριθμού σε χρόνο ενεστώτα στην 

περίπτωση των ρημάτων. Το κριτήριο αυτό στοχεύει να εκτιμήσει την παραγωγική 

μορφολογική επίγνωση του μαθητή και συγκεκριμένα να μετρήσει την ικανότητά του 

στον σχηματισμό παράγωγων λέξεων από λέξεις - βάσεις αλλά και τον 

αποσχηματισμό παράγωγων λέξεων στις λέξεις - βάσεις τους μέσα στο πλαίσιο 

πρότασης (Γρηγοράκης, 2014).  

 

5.3.2.3 Κριτήριο μετασχηματισμού κλιτών τύπων 

Το κριτήριο του μετασχηματισμού κλιτών τύπων περιλαμβάνει τέσσερα 

δοκιμαστικά στοιχεία και είκοσι στοιχεία για αξιολόγηση στα οποία δίνεται μια λέξη 

και μια ατελής πρόταση. Ο μαθητής πρέπει να μετασχηματίσει κατάλληλα τη 

μεμονωμένη λέξη, προκειμένου να ολοκληρώσει την πρόταση σημασιολογικά, 

γραμματικά και μορφολογικά (Γρηγοράκης, 2014). Οι μετασχηματισμοί σε αυτό το 

κριτήριο περιλαμβάνουν αλλαγές σε πτώση ή/ και αριθμό ουσιαστικών, σε πρόσωπο, 

αριθμό, ή/ και χρόνο ρημάτων, με μεταβολή ή χωρίς του θεματικού μορφήματος. 

Στοχεύει στην αξιολόγηση της μορφολογικής επίγνωσης του μαθητή στην κλίση 

μέσω της μέτρησης της ικανότητάς του στον χειρισμό των κλιτικών επιθημάτων των 

λέξεων, οι οποίες είναι ενταγμένες σε προτασιακό πλαίσιο (Γρηγοράκης, 2014).  

 

5.3.2.4 Κριτήριο διαχωρισμού μορφημάτων 

Το κριτήριο του διαχωρισμού μορφημάτων (συνθέτων) επιδιώκει να 

αξιολογήσει την ικανότητα του μαθητή να διαχωρίζει μία σύνθετη λέξη στα δύο 

συνθετικά της, τα οποία μπορεί να είναι θεματικά μορφήματα ή ολόκληρες, 

ανεξάρτητες λέξεις (Γρηγοράκης, 2014). Αποτελείται από τρία δοκιμαστικά στοιχεία 

και δεκαέξι στοιχεία για αξιολόγηση, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει μία σύνθετη 

λέξη και ο μαθητής καλείται να τη διαχωρίσει στα δύο συνθετικά της (Γρηγοράκης, 

2014).  

 

5.3.3 Κριτήριο ταχύτητας ανάγνωσης λέξεων και ψευδολέξεων  

Η αναγνωστική ευχέρεια μετρήθηκε σε δύο διαφορετικά επίπεδα, δηλαδή σε 

επίπεδο πραγματικών λέξεων και σε επίπεδο ψευδολέξεων. Για την αξιολόγησή της 

χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο ταχύτητας ανάγνωσης λέξεων και ψευδολέξεων, το 

οποίο περιλαμβάνει δύο υποδοκιμασίες (λέξεις και ψευδολέξεις) και αποτελεί μία 

προσαρμογή του TOWRE (Test of Word Reading Efficiency) στην ελληνική γλώσσα 
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(Georgiou et al., 2008 στο Γρηγοράκης, 2014). Η ελληνική προσαρμογή του 

διαφοροποιείται από το πρωτότυπο ως προς το μήκος των λέξεων και των 

ψευδολέξεων, ωστόσο θεωρείται αξιόπιστο και αποτελεσματικό μέσο για την 

εκτίμηση του επιπέδου ανάπτυξης της αναγνωστικής ευχέρειας (Γρηγοράκης, 2014).  

Η πρώτη δοκιμασία ονομάζεται «Ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων», στην οποία ο 

μαθητής πρέπει σε χρονικό διάστημα 45 δευτερολέπτων να αποκωδικοποιήσει όσο 

πιο γρήγορα μπορεί μία λίστα από 104 λέξεις, κατανεμημένες σε τέσσερις στήλες 

ισομερώς (Γρηγοράκης, 2014). Η δεύτερη υποδοκιμασία ονομάζεται «Ταχύτητα 

ανάγνωσης ψευδολέξεων» και ο μαθητής καλείται σε χρονικό διάστημα, επίσης, 45 

δευτερολέπτων να αποκωδικοποιήσει όσο πιο γρήγορα μπορεί μία λίστα από 63 

ψευδολέξεις, ισομερώς κατανεμημένες σε τρεις στήλες (Γρηγοράκης, 2014). Οι 

ψευδολέξεις έχουν προκύψει από πραγματικές λέξεις με αλλαγή ή παράλειψη 

γράμματος ή με αλλαγή της σειράς των συμφώνων μεταξύ των συλλαβών, 

περιέχοντας, όμως, αποδεκτές ακολουθίες γραμμάτων (Γρηγοράκης, 2014). Οι λέξεις 

και οι ψευδολέξεις παρουσιάζονται κατά αύξοντα βαθμό δυσκολίας ως προς τον 

αριθμό των συλλαβών και των γραμμάτων (από μονοσύλλαβες έως τετρασύλλαβες), 

με γράμματα κανονικού μεγέθους, μαύρου χρώματος και απλής γραμματοσειράς, 

πληκτρολογημένες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η λίστα κάθε υποκατηγορίας 

παρουσιάστηκε στους μαθητές σε πλαστικοποιημένη καρτέλα μεγέθους Α4. 

Πριν από την έναρξη κάθε υποδοκιμασίας δίνεται στον μαθητή, προκειμένου 

να εξοικειωθεί με τη διαδικασία, μια δοκιμαστική καρτέλα με μια στήλη από 8 λέξεις/ 

ψευδολέξεις, τις οποίες πρέπει να διαβάσει όσο πιο γρήγορα μπορεί, χωρίς χρονικό 

περιορισμό. Στη συνέχεια, ο μαθητής πρέπει να διαβάσει κάθετα τις λέξεις/ 

ψευδολέξεις από την καρτέλα αξιολόγησης, μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός 

ήχος του χρονόμετρου. Αν δυσκολεύεται και δεν μπορεί να διαβάσει μια λέξη/ 

ψευδολέξη, τότε προχωράει στην επόμενη. Στην περίπτωση των ψευδολέξεων, 

επισημαίνεται εξαρχής στον μαθητή ότι πρόκειται για φανταστικές, ανύπαρκτες 

λέξεις, ώστε να μη χρονοτριβεί, προσπαθώντας να αναγνωρίσει πραγματικές λέξεις. 

Η αναγνωστική ευχέρεια εξετάζεται συνήθως ως ο αριθμός των σωστά 

αναγνωσμένων λέξεων και ψευδολέξεων εντός προκαθορισμένου χρόνου 

(Γρηγοράκης, 2014).  
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5.3.4 Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας 

Για την αξιολόγηση της αναγνωστικής κατανόησης επιλέχθηκε το «Τεστ 

Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας» (Τάφα, 1995), το οποίο είναι αξιόπιστο, 

έγκυρο και σταθμισμένο σε μαθητές των τάξεων Β΄ και Δ΄ δημοτικού. Στόχοι του 

Τεστ είναι, μεταξύ άλλων, ο εντοπισμός των μαθητών με προβλήματα στην 

ανάγνωση και η σύγκριση του επιπέδου της αναγνωστικής ικανότητας ανάμεσα σε 

μαθητές ίδιας ή διαφορετικής τάξης (Τάφα, 1995). Αποτελείται από 42 ελλιπείς 

προτάσεις, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί με βάση τον βαθμό δυσκολίας τους. Κάτω 

από την κάθε πρόταση παρουσιάζεται η λέξη που λείπει μαζί με άλλες τρεις λέξεις, 

άσχετες με την πρόταση. Η θέση της ελλιπούς λέξης μέσα στην πρόταση, όπως και η 

θέση της σωστής λέξης ανάμεσα στις άλλες τρεις, είναι τυχαία (Τάφα, 1995). Ο 

μαθητής καλείται να διαβάσει κάθε ελλιπή πρόταση και τις τέσσερις εναλλακτικές 

λέξεις που την ακολουθούν και έπειτα να κυκλώσει τη λέξη που ταιριάζει στην 

πρόταση. Τέσσερις προτάσεις - παραδείγματα προηγούνται των 42 προτάσεων προς 

αξιολόγηση, προκειμένου ο μαθητής να κατανοήσει τη διαδικασία που πρέπει να 

ακουλουθήσει.  

Ο μέγιστος χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο μαθητής για τη δοκιμασία αυτή 

είναι 40 λεπτά. Επιπλέον, η χορήγησή της μπορεί να γίνει είτε ατομικά είτε ομαδικά. 

Το συγκεκριμένο τεστ επιλέχθηκε, διότι πρώτον, αυτός ο τύπος τεστ είναι αρκετά 

κατάλληλος για την ηλικία των μαθητών του δείγματος της παρούσας έρευνας, 

δεύτερον, συμπληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και τρίτον, μπορεί να 

χορηγηθεί ομαδικά.  

  

5.4 Χορήγηση και εφαρμογή εργαλείων – συλλογή δεδομένων 

Τα εργαλεία συλλογής δεδομένων χορηγήθηκαν από την ερευνήτρια κατά 

τους μήνες Απρίλιο και Μάιο σε δύο συναντήσεις με κάθε μαθητή. Συγκεκριμένα, 

στην πρώτη συνάντηση, η οποία έγινε σε ομάδες των τεσσάρων ή πέντε μαθητών, 

χορηγήθηκε το Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας και χρειάστηκαν 

περίπου 20 με 30 λεπτά, ανάλογα με την κάθε ομάδα μαθητών. Στη δεύτερη 

συνάντηση, η οποία έγινε χωριστά με κάθε μαθητή, χορηγήθηκαν οι Έγχρωμες 

Προοδευτικές Μήτρες του Raven, τα τέσσερα κριτήρια της μορφολογικής επίγνωσης 

και το TOWRE, για τα οποία χρειάστηκαν περίπου 15 έως 20 λεπτά συνολικά. Οι δύο 

συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές μέρες με απόσταση μεταξύ τους 

περίπου μίας εβδομάδας, στον χώρο του εκάστοτε σχολείου, σε αίθουσα που ήταν 
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διαθέσιμη κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών, έτσι ώστε κάθε μαθητής να βρίσκεται 

σε ήσυχο περιβάλλον και να καταφέρει να συγκεντρωθεί, απαλλαγμένος από πιθανές 

πηγές απόσπασης της προσοχής του. Επιλέχθηκαν ώρες εντός του ωρολογίου 

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

η συγκέντρωση της προσοχής των μαθητών. Προτιμήθηκαν, με τη συναίνεση των 

υπεύθυνων εκπαιδευτικών των μαθητών, πρώτες διδακτικές ώρες (1
η
 – 4

η
), 

προκειμένου οι μαθητές να είναι ξεκούραστοι. Οι δοκιμασίες παρουσιάστηκαν στους 

μαθητές ως παιγνιώδεις δραστηριότητες, για να μη βρεθούν σε αγχώδη κατάσταση 

και ενημερώθηκαν ότι τα αποτελέσματα δε θα δοθούν στη δασκάλα/ στον δάσκαλό 

τους, προκειμένου να είναι χαλαροί, να συγκεντρωθούν και να απαντήσουν με 

ηρεμία. Όποτε ήταν αναγκαίο, γίνονταν μικρά διαλείμματα ανάμεσα στις δοκιμασίες.  

 

5.5 Ζητήματα Δεοντολογίας 

Το ζήτημα της δεοντολογίας στην έρευνα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική 

διάσταση που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη τόσο κατά τον ερευνητικό 

σχεδιασμό όσο και κατά την ερευνητική διαδικασία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 

όπου η έρευνα διεξήχθη σε σχολεία, υπήρξε ο απαραίτητος σεβασμός απέναντι στους 

μαθητές και τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής κοινότητας. Πριν τη χορήγηση των 

ερευνητικών εργαλείων είχε ληφθεί η απαραίτητη άδεια από την αρμόδια υπηρεσία 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από τη διεύθυνση του 

εκάστοτε σχολείου και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων των μαθητών 

του δείγματος. Επιπλέον, μέσω σχετικής έντυπης ενημερωτικής επιστολής (βλ. 

Παράρτημα ΙΙ για το έντυπο ενυπόγραφης συγκατάθεσης γονέων) διασφαλίστηκε 

ενυπόγραφα η συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών, καθώς το 

δείγμα αποτελούνταν από ανήλικους μαθητές. Διασφαλίστηκε ότι οι γονείς και οι 

κηδεμόνες των μαθητών κατανοούν τους σκοπούς της έρευνας, τη διαδικασία στην 

οποία επρόκειτο να εμπλακούν οι μαθητές, τους λόγους που έκριναν απαραίτητη τη 

συμμετοχή τους, τον προαιρετικό χαρακτήρα της συμμετοχής τους αλλά και τη 

δυνατότητα αποχώρησής τους σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της έρευνας.  

Επίσης, διασφαλίστηκε η ανωνυμία των μαθητών και η προστασία των 

ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι 

μαθητές ήταν προστατευμένοι από την έκθεση σε πιθανό ψυχολογικό κίνδυνο ή 

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

ερευνητική διαδικασία. Οι ίδιοι οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον σκοπό και τη 
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διαδικασία της έρευνας και επισημάνθηκε ότι η συμμετοχή τους είναι προαιρετική, 

ότι μπορούν να αποχωρήσουν σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας και τέλος, ότι οι 

απαντήσεις τους θα είναι ανώνυμες. Η ανωνυμία τους διασφαλίστηκε με τη χρήση 

κωδικών αριθμών που αντιστοιχούσαν στους συμμετέχοντες μαθητές. Τέλος, η 

διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε μετά από συνεννόηση και σε συνεργασία 

με τον διευθυντή/ τη διευθύντρια και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων 

των μαθητών στην εκάστοτε σχολική μονάδα. 

Στο τέλος κάθε συνάντησης με τους μαθητές, ομαδική και ατομική, δόθηκε 

στον καθένα από αυτούς ένα αυτοκόλλητο, ως επιβράβευση για τη συνεργασία τους 

και την προσπάθειά τους, ενώ στους διευθυντές και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς 

δόθηκαν ευχαριστήριες επιστολές για την προθυμία τους, τη συνεργασία και τη 

συμβολή τους στην έρευνα.  

 

5.6 Ανάλυση δεδομένων 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, στη συνέχεια καταγράφηκαν στον υπολογιστή 

και η ανάλυσή τους πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 

(έκδοση 21). Οι μεταβλητές προστέθηκαν στη σελίδα variable view του SPSS και 

έπειτα συμπληρώθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών στη σελίδα data view του ίδιου 

περιβάλλοντος. Για την ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκε το στατιστικό 

κριτήριο ανάλυσης της διακύμανσης (Analysis of Variance - ANOVA), καθώς 

επιδίωξη ήταν η σύγκριση των επιδόσεων των τριών ομάδων των μαθητών του 

δείγματος (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011), μαθητές της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές 

δυσκολίες, μαθητές της Δ΄ τάξης χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες και μαθητές της Β΄ 

τάξης χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες ίδιου αναγνωστικού επιπέδου με τους μαθητές 

της πρώτης ομάδας. 
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6. Παρουσίαση και ερμηνεία αποτελεσμάτων 

 

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση των δεδομένων προκειμένου να επαληθευτεί εάν 

οι μαθητές της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες διαφέρουν στις αναγνωστικές 

και μορφολογικές τους δεξιότητες σε σχέση με τους μαθητές της Δ΄ τάξης χωρίς 

αναγνωστικές δυσκολίες, καθώς και εάν έχουν παρόμοιες αναγνωστικές και 

μορφολογικές δεξιότητες σε σχέση με τους μαθητές της Β΄ τάξης ίδιου αναγνωστικού 

επιπέδου με αυτούς. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις 

μετρήσεις για τον έλεγχο της μη λεκτικής νοημοσύνης, της αναγνωστικής ευχέρειας 

και της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές 

δυσκολίες, των μαθητών της Δ΄ τάξης χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες και των 

μαθητών της Β΄ τάξης ίδιου αναγνωστικού επιπέδου με τους μαθητές της πρώτης 

ομάδας. Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται για κάθε ομάδα μαθητών οι μέσοι όροι (Μ) 

και οι τυπικές αποκλίσεις (SD) σε κάθε μέτρηση.  

 

Πίνακας 1. Μέσοι Όροι (Μ) και Τυπικές Αποκλίσεις (SD) στις μετρήσεις της μη λεκτικής 

νοημοσύνης, της αναγνωστικής ευχέρειας και της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών 

της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες, των μαθητών της Δ΄ τάξης χωρίς αναγνωστικές 

δυσκολίες και των μαθητών της Β΄ τάξης ίδιου αναγνωστικού επιπέδου με τους μαθητές της 

πρώτης ομάδας.  

Ομάδες 

Δ΄ τάξη με 

αναγνωστικές 

δυσκολίες (Ν = 18) 

Δ΄ τάξη χωρίς 

αναγνωστικές 

δυσκολίες (Ν = 18) 

Β΄ τάξη ίδιου αναγνωστικού 

επιπέδου με τους μαθητές 

της πρώτης ομάδας (Ν = 18) 

Μετρήσεις Μ (SD) Μ (SD) Μ (SD) 

ΜΛΝ 24,11 (4,02) 31,27 (3,13) 25,55 (5,27) 

ΑΕ - ΠΛ 41,28 (10,68) 67,67 (8,00) 44,06 (12,06) 

ΑΕ - ΨΛ 29,28 (6,89) 40,11 (6,34) 29,89 (5,96) 

ΑΚ 22,28 (5,07) 38,72 (1,96) 21,78 (5,74) 
Σημείωση: ΜΛΝ = Μη Λεκτική Νοημοσύνη, ΑΕ - ΠΛ = Αναγνωστική Ευχέρεια - Πραγματικές Λέξεις, ΑΕ - ΨΛ 

= Αναγνωστική Ευχέρεια - Ψευδολέξεις, ΑΚ = Αναγνωστική Κατανόηση. 

 

Οι μαθητές της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες, όπως δείχνει ο πίνακας 

1, είχαν χαμηλότερες επιδόσεις στις δοκιμασίες της αναγνωστικής ευχέρειας και της 

αναγνωστικής κατανόησης σε σύγκριση με τους μαθητές της Δ΄ τάξης χωρίς 

αναγνωστικές δυσκολίες, όπως ήταν αναμενόμενο. Ανάμεσα στους μαθητές της Β΄ 

τάξης ίδιου αναγνωστικού επιπέδου και τους μαθητές της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές 

δυσκολίες δεν υπήρχαν μεγάλες διαφορές στις επιδόσεις τους, καθώς ήταν στα ίδια 
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περίπου επίπεδα. Τα αποτελέσματα από τις Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες του 

Raven έδειξαν ότι οι μαθητές της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες και οι μαθητές 

της Β΄ τάξης ίδιου αναγνωστικού επιπέδου ήταν στο ίδιο επίπεδο αλλά χαμηλότερο 

από τους μαθητές της Δ΄ τάξης χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες.  

Για την εξέταση των διαφορών ως προς την επίδοση των τριών ομάδων των 

μαθητών του δείγματος στις παραπάνω δοκιμασίες πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

διακύμανσης ANOVA. Τα αποτελέσματα έδειξαν ισχυρά στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στη συνολική επίδοση μεταξύ των ομάδων των μαθητών του δείγματος στη 

μη λεκτική νοημοσύνη (F[2,53] = 14.39, p < .01), στην αναγνωστική ευχέρεια, τόσο 

στην υποδοκιμασία των πραγματικών λέξεων (F[2,53] = 35.06, p < .01), όσο και στην 

υποδοκιμασία των ψευδολέξεων (F[2,53] = 16.22, p < .01) και στην αναγνωστική 

κατανόηση (F[2,53] = 80.18, p < .01).  

Η εκ των υστέρων (post - hoc) σύγκριση των μέσων όρων κατά ζεύγη με την 

προσαρμογή Bonferroni έδειξε ισχυρά στατιστικά σημαντική διαφορά (p < .01) 

ανάμεσα στους μαθητές της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες και τους μαθητές 

της Δ΄ τάξης χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες τόσο στην αναγνωστική ευχέρεια 

(πραγματικές λέξεις και ψευδολέξεις) όσο και στην αναγνωστική κατανόηση. Σε 

σχέση με τους μαθητές της Β΄ τάξης ίδιου αναγνωστικού επιπέδου, οι μαθητές της Δ΄ 

τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες είχαν παρόμοιες επιδόσεις, όπως είχε δείξει ο 

πίνακας 1, συνεπώς δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις 

ανάμεσά τους ούτε στην αναγνωστική ευχέρεια (p > .1) ούτε στην αναγνωστική 

κατανόηση (p > .1). Ωστόσο, οι μαθητές της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες 

είχαν λίγο καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές της Β΄ τάξης ίδιου αναγνωστικού 

επιπέδου στην αναγνωστική ευχέρεια, ενώ αντίστροφα, οι επιδόσεις των μαθητών της 

Β΄ τάξης ίδιου αναγνωστικού επιπέδου ήταν λίγο καλύτερες στην αναγνωστική 

κατανόηση από τους μαθητές της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες. Τέλος, τα 

αποτελέσματα για τη μη λεκτική νοημοσύνη έδειξαν ότι οι μαθητές της Δ΄ τάξης με 

αναγνωστικές δυσκολίες βρίσκονται σε στατιστικά σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο (p 

< .01) από τους μαθητές της Δ΄ τάξης χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες, ενώ βρίσκονται 

περίπου στο ίδιο επίπεδο με τους μαθητές της Β΄ τάξης ίδιου αναγνωστικού επιπέδου, 

χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά (p > .1). 

Έπειτα, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι (Μ) και οι τυπικές αποκλίσεις (SD) για 

τις μετρήσεις των μορφολογικών κριτηρίων και παρουσιάζονται στον πίνακα 2.  
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Πίνακας 2. Μέσοι Όροι (Μ) και Τυπικές Αποκλίσεις (SD) στις μετρήσεις των μορφολογικών 

κριτηρίων των μαθητών της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες, των μαθητών της Δ΄ τάξης 

χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες και των μαθητών της Β΄ τάξης ίδιου αναγνωστικού επιπέδου 

με τους μαθητές της πρώτης ομάδας. 

Ομάδες 

Δ΄ τάξη με 

αναγνωστικές 

δυσκολίες (Ν = 18) 

Δ΄ τάξη χωρίς 

αναγνωστικές 

δυσκολίες (Ν = 18) 

Β΄ τάξη ίδιου 

αναγνωστικού επιπέδου με 

τους μαθητές της πρώτης 

ομάδας (Ν = 18) 

Μετρήσεις  Μ (SD) Μ (SD) Μ (SD) 

ΜΕ/ ΑΛ 16,22 (2,04) 18,72 (0,89) 14,83 (3,07) 

ΜΕ/ ΣΑΠΛ 17,17 (1,58) 18,78 (1,06) 15,17 (2,33) 

ΜΕ/ ΜΚΤ 16,22 (1,51) 18,67 (1,02) 15,89 (1,90) 

ΜΕ/ ΔΜ 8,06 (2,18) 12,94 (1,66) 8,28 (1,87) 
Σημείωση: ΜΕ/ ΑΛ = Μορφολογική Επίγνωση/ Αναλογία Λέξεων, ΜΕ/ ΣΑΠΛ = Μορφολογική Επίγνωση/ 

Σχηματισμός - Αποσχηματισμός Παράγωγων Λέξεων, ΜΕ/ ΜΚΤ = Μορφολογική Επίγνωση/ Μετασχηματισμός 

Κλιτών Τύπων, ΜΕ/ ΔΜ = Μορφολογική Επίγνωση/ Διαχωρισμός Μορφημάτων. 

 

Σε σύγκριση με τους μαθητές της Δ΄ τάξης χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες, οι 

μαθητές της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες παρουσίασαν χαμηλότερες 

επιδόσεις σε όλα τα μορφολογικά κριτήρια, όπως φαίνεται στον πίνακα 2. Οι μαθητές 

της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες σε σχέση με τους μαθητές της Β΄ τάξης 

ίδιου αναγνωστικού επιπέδου με αυτούς είχαν περίπου ίδιες επιδόσεις στα 

μορφολογικά κριτήρια του μετασχηματισμού κλιτών τύπων και του διαχωρισμού 

μορφημάτων, ενώ στα μορφολογικά κριτήρια της αναλογίας λέξεων και του 

σχηματισμού - αποσχηματισμού παράγωγων λέξεων οι μαθητές της Δ΄ τάξης με 

αναγνωστικές δυσκολίες είχαν λίγο καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές της Β΄ 

τάξης ίδιου αναγνωστικού επιπέδου. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης ANOVA για την 

εξέταση των διαφορών ως προς την επίδοση των τριών ομάδων των μαθητών του 

δείγματος στα τέσσερα μορφολογικά κριτήρια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ισχυρά 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στη συνολική επίδοση των μαθητών στο κριτήριο 

της αναλογίας λέξεων (F[2,53] = 14.53, p < .01), στο κριτήριο του σχηματισμού - 

αποσχηματισμού παράγωγων λέξεων (F[2,53] = 19.49, p < .01), στο κριτήριο του 

μετασχηματισμού κλιτών τύπων (F[2,53] = 17.76, p < .01) και στο κριτήριο του 

διαχωρισμού μορφημάτων (F[2,53] = 37.31, p < .01). Η εκ των υστέρων (post - hoc) 

σύγκριση των μέσων όρων κατά ζεύγη με την προσαρμογή Bonferroni έδειξε ισχυρά 

στατιστικά σημαντική διαφορά (p < .01) ανάμεσα στους μαθητές της Δ΄ τάξης με 

αναγνωστικές δυσκολίες και τους μαθητές της Δ΄ τάξης χωρίς αναγνωστικές 
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δυσκολίες στα κριτήρια της αναλογίας λέξεων, του μετασχηματισμού κλιτών τύπων 

και του διαχωρισμού μορφημάτων, ενώ στο κριτήριο του σχηματισμού - 

αποσχηματισμού παράγωγων λέξεων η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική (p < .05).  

Η διαφορά ανάμεσα στους μαθητές της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες 

και τους μαθητές της Β΄ τάξης ίδιου αναγνωστικού επιπέδου ήταν ισχυρά στατιστικά 

σημαντική στο κριτήριο του σχηματισμού - αποσχηματισμού παράγωγων λέξεων, με 

τους μαθητές της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες να εμφανίζουν καλύτερες 

επιδόσεις. Στα κριτήρια της αναλογίας λέξεων, του μετασχηματισμού κλιτών τύπων 

και του διαχωρισμού μορφημάτων δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

(p > .1) ανάμεσα στις επιδόσεις των μαθητών των δύο ομάδων. Ωστόσο, στα κριτήρια 

της αναλογίας λέξεων και του μετασχηματισμού κλιτών τύπων οι μαθητές της Δ΄ 

τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες είχαν λίγο καλύτερες επιδόσεις, ενώ λίγο 

καλύτερες επιδόσεις είχαν οι μαθητές της Β΄ τάξης ίδιου αναγνωστικού επιπέδου στο 

κριτήριο του διαχωρισμού μορφημάτων.  
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7. Συζήτηση 

 

Η επιτυχής κατάκτηση της ανάγνωσης βασίζεται σε διάφορες μεταγνωστικές 

δεξιότητες. Μεγάλος αριθμός μελετών έχει αναδείξει τον κεντρικό ρόλο που κατέχει 

στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας η φωνολογική επίγνωση, η οποία 

απαιτεί συνειδητή σκέψη και σαφή χειρισμό των ήχων από τους οποίους αποτελείται 

ο λόγος μιας γλώσσας (Diamanti et al., 2017). Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για 

την απόκτηση της αλφαβητικής αρχής και βασική δεξιότητα για την κατάκτηση της 

αποκωδικοποίησης (Diamanti et al., 2017). Σε ορισμένα, όμως, γλωσσικά συστήματα 

δεν αρκεί η φωνολογική επίγνωση και θεωρείται απαραίτητη η συμβολή της 

μορφολογικής επίγνωσης (Diamanti et al., 2017).  

Έτσι, τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των ερευνητών σε διεθνές επίπεδο 

έχει στραφεί προς τον ρόλο της μορφολογικής επίγνωσης, πέραν των άλλων 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας των 

μαθητών. Όπως έχουν δείξει σχετικές έρευνες (Deacon & Kirby, 2004
.
 Good et al., 

2015
.
 Nagy et al., 2003

.
 Vaknin-Nusbaum et al., 2016

.
 Wolter et al., 2009), η 

επίδραση της μορφολογικής επίγνωσης φαίνεται να αυξάνεται από την ηλικία των 

οκτώ ετών ολοένα και περισσότερο, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται ελαφρώς η επιρροή 

άλλων δεξιοτήτων. Παράλληλα, έχει φανεί ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

στην ανάγνωση παρουσιάζουν ταυτόχρονα μειωμένα επίπεδα μορφολογικής 

επίγνωσης (Tong et al., 2011). Έχει διαπιστωθεί, επίσης, ότι οι μαθητές με 

αναγνωστικές δυσκολίες έχουν χαμηλότερες επιδόσεις στη μορφολογική επίγνωση 

από συνομηλίκους τους χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες. Ωστόσο, τα ερευνητικά 

ευρήματα, σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών με αναγνωστικές δυσκολίες σε 

σύγκριση με μικρότερους σε ηλικία μαθητές, δε συμφωνούν, καθώς σε κάποιες 

έρευνες φαίνεται οι επιδόσεις των δύο ομάδων μαθητών να είναι στα ίδια επίπεδα, 

ενώ σε άλλες φαίνεται να διαφέρουν σημαντικά.  

Αναλυτικότερα, οι Layes και συνεργάτες (2000) μελέτησαν τον ρόλο και την 

έκταση της επιρροής της μορφολογικής επίγνωσης σε σχέση με την ταχεία 

κατονομασία οπτικών ερεθισμάτων (RAN) στην ανάγνωση λέξεων και την 

αναγνωστική κατανόηση στην αραβική γλώσσα, η οποία βασίζεται στη μορφολογία. 

Εξέτασαν την ανάγνωση λέξεων, την αναγνωστική κατανόηση, τη μορφολογική 

επίγνωση και την αυτόματη αναγνώριση λέξεων σε τρεις ομάδες μαθητών: μία ομάδα 
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με μαθητές ΣΤ΄ τάξης με δυσλεξία (n = 20), οι επιδόσεις των οποίων συγκρίθηκαν με 

μια ομάδα μαθητών τυπικών αναγνωστών ίδιας ηλικίας (n = 20) και με μια ομάδα 

νεότερων μαθητών από την Δ΄ τάξη (n = 18) (Layes et al., 2000). Ερεύνησαν εάν η 

μορφολογική επίγνωση, η ταχεία κατονομασία οπτικών ερεθισμάτων και η 

αναγνωστική κατανόηση διαφοροποιούν τα παιδιά με δυσλεξία από τους 

συνομηλίκους τους χωρίς δυσλεξία και από μικρότερους σε ηλικία τυπικούς 

αναγνώστες (Layes et al., 2000). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συνομήλικοι χωρίς 

δυσλεξία κατά μέσο όρο είχαν καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές με δυσλεξία 

και τους μικρότερους σε ηλικία μαθητές και οι μαθητές με δυσλεξία είχαν σημαντικά 

χαμηλότερες επιδόσεις στα κριτήρια μορφολογικής επίγνωσης από τους μικρότερους 

σε ηλικία μαθητές (Layes et al., 2000). Επομένως, φαίνεται ότι τα παιδιά με δυσλεξία 

έχουν δυσκολία στην αποκωδικοποίηση λέξεων η οποία επιδρά στην κατανόηση 

(Layes et al., 2000). Αυτό δηλώνει τη σημασία της μορφολογικής επίγνωσης στις 

ικανότητες ανάγνωσης, οι οποίες προφανώς βελτιώνονται καθώς εξελίσσεται η 

αναγνωστική εμπειρία (Layes et al., 2000).  

Σκοπός της έρευνας της Duranovic και των συνεργατών της (2014) ήταν η 

εκτενής διερεύνηση της πιθανότητας ύπαρξης ελλείμματος στη μορφολογική 

επίγνωση σε μαθητές με δυσλεξία στη βοσνιακή γλώσσα, σε μεγαλύτερο δείγμα από 

την προηγούμενη έρευνα των Layes και συνεργατών (2000). Εξέτασαν μαθητές με 

δυσλεξία (n = 45), οι οποίοι φοιτούσαν στην Γ΄ και Δ΄ τάξη και τους σύγκριναν με 

μία ομάδα μαθητών ίδιας ηλικίας (n = 45) και μία ομάδα μαθητών ίδιου 

αναγνωστικού επιπέδου (n = 45), που φοιτούσαν στη Β΄ τάξη (Duranovic et al., 

2014). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές με δυσλεξία είχαν σημαντικά 

χαμηλότερες επιδόσεις σε όλα τα κριτήρια μορφολογικής επίγνωσης τόσο από τους 

συνομηλίκους τους όσο και από τους μικρότερους σε ηλικία μαθητές, 

επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη μορφολογικού ελλείμματος (Duranovic et al., 2014). 

Επομένως, η συγκεκριμένη έρευνα συμφωνεί με τα αποτελέσματα της έρευνας των 

Layes και συνεργατών (2000) ως προς τις επιδόσεις των μαθητών με αναγνωστικές 

δυσκολίες σε σύγκριση με μικρότερους σε ηλικία μαθητές. 

Οι Joanisse και συνεργάτες (2000) εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στη δυσλεξία 

και τη φωνολογία και μορφολογία στην αγγλική γλώσσα. Χορήγησαν αναγνωστικά, 

γλωσσικά κριτήρια και κριτήρια κλιτικής μορφολογίας σε μαθητές με δυσλεξία Γ΄ 

τάξης (n = 61), τους οποίους σύγκριναν με μαθητές ίδιας ηλικίας χωρίς δυσλεξία (n = 

52) και με μαθητές ίδιου αναγνωστικού επιπέδου Α΄ και Β΄ τάξης (n = 37) (Joanisse 
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et al., 2000). Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, σε αντίθεση με τις δύο 

προηγούμενες έρευνες (Duranovic et al., 2014
.
 Layes et al., 2000), έδειξαν ότι οι 

μαθητές με δυσλεξία είχαν αναγνωστικές, γλωσσικές και μορφολογικές επιδόσεις 

παρόμοιες με αυτές των μικρότερων μαθητών (Joanisse et al., 2000). 

Η έρευνα των Schiff και συνεργατών (2011) εξέτασε τη φωνολογική και 

μορφολογική επίγνωση εφήβων με αναγνωστικές δυσκολίες στην εβραϊκή γλώσσα. 

Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από τρεις ομάδες μαθητών: στην πρώτη 

συμμετείχαν μαθητές Α΄ γυμνασίου (n = 39) με αναγνωστικές δυσκολίες, στη 

δεύτερη ομάδα μαθητές ίδιας ηλικίας χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες (n = 40) και 

στην τρίτη ομάδα μαθητές Γ΄ δημοτικού ίδιου αναγνωστικού επιπέδου (n = 38) 

(Schiff et al., 2011). Αξιολογήθηκε η φωνολογική και μορφολογική επίγνωση, η 

ανάγνωση λέξεων και η αναγνωστική κατανόηση και τα ευρήματα έδειξαν ότι οι 

μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες είχαν ίδιες επιδόσεις σε κάποια μορφολογικά 

κριτήρια (decontextualized morphological task) με τους μικρότερους σε ηλικία 

μαθητές ίδιου αναγνωστικού επιπέδου, ενώ σε άλλα (contextualized task) είχαν 

καλύτερες επιδόσεις (Schiff et al., 2011). Επιπλέον, στους μαθητές χωρίς 

αναγνωστικές δυσκολίες και τους μικρότερους μαθητές ίδιου αναγνωστικού επιπέδου 

η μορφολογική επίγνωση συνέβαλε στην αναγνωστική κατανόηση, κάτι που δε 

φάνηκε να ισχύει στην ομάδα των μαθητών με αναγνωστικές δυσκολίες (Schiff et al., 

2011).  

Η μελέτη των Lázaro και συνεργατών (2015) διερεύνησε τον τρόπο με τον 

οποίο οι ορθογραφικές τροποποιήσεις στα θέματα των πολύπλοκων λέξεων 

επηρεάζουν τη μορφολογική επεξεργασία μαθητών με αναγνωστικές δυσκολίες και 

μαθητών τυπικών αναγνωστών στην ισπανική γλώσσα. Έτσι, εξέτασαν μαθητές με 

αναγνωστικές δυσκολίες (n = 20), μαθητές ίδιας ηλικίας χωρίς αναγνωστικές 

δυσκολίες (n = 20) και μαθητές μικρότερους κατά 10 έως 18 μήνες, επίσης, χωρίς 

αναγνωστικές δυσκολίες (Lázaro et al., 2015). Τα αποτελέσματα και σε αυτήν την 

έρευνα έδειξαν ότι οι μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες είχαν χαμηλότερες 

επιδόσεις από τους συνομήλικους μαθητές χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες αλλά ίδιες 

επιδόσεις με τους μικρότερους σε ηλικία μαθητές (Lázaro et al., 2015), 

συμβαδίζοντας με τις δύο προηγούμενες έρευνες (Joanisse et al., 2000
.
 Schiff et al., 

2011).  

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τον ρόλο της 

μορφολογικής επίγνωσης στην ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων των 
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μαθητών, λόγω των ελλιπών ερευνητικών δεδομένων στον συγκεκριμένο τομέα στον 

ελλαδικό χώρο. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί έως 

τώρα στην ελληνική γλώσσα έχουν επικεντρωθεί είτε σε μικρότερες (Γρηγοράκης & 

Μανωλίτσης, 2016) είτε σε μεγαλύτερες ηλικίες (Μότση & Σταυρόπουλος, 2016) από 

αυτές των μαθητών του δείγματος της παρούσας έρευνας.  

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν οι ικανότητες της μορφολογικής 

επίγνωσης με τέσσερα μορφολογικά κριτήρια και οι αναγνωστικές δεξιότητες, 

αναγνωστική ευχέρεια και αναγνωστική κατανόηση, μαθητών της Δ΄ τάξης με 

αναγνωστικές δυσκολίες (ηλικίας εννέα έως δέκα ετών) και πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος της σχέσης μεταξύ αυτών των ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι μαθητές της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες τείνουν να 

εμφανίζουν χαμηλές επιδόσεις στην αναγνωστική ευχέρεια και την αναγνωστική 

κατανόηση και ταυτόχρονα να έχουν χαμηλή επίδοση στα μορφολογικά κριτήρια. Οι 

διαφορές αυτές στις επιδόσεις τους χαρακτηρίστηκε ως ισχυρά στατιστικά 

σημαντική. Έτσι, επαληθεύτηκε η πρώτη ερευνητική υπόθεση της έρευνας αυτής ως 

προς τη χαμηλή επίδοση στη μορφολογική επίγνωση και τη μειωμένη αναγνωστική 

ικανότητα των μαθητών της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες. Τα ευρήματα αυτά 

συμφωνούν με τα ευρήματα άλλων μελετών, οι οποίες έχουν δείξει ότι οι μαθητές 

που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση έχουν ελλείμματα στη 

μορφολογική επίγνωση (Tong et al., 2011). 

Στη συνέχεια, έγινε σύγκριση των ικανοτήτων της μορφολογικής επίγνωσης 

και των αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές 

δυσκολίες με τις αντίστοιχες ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών της Δ΄ τάξης 

χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επιδόσεις των 

μαθητών της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες ήταν χαμηλότερες από τις 

επιδόσεις των μαθητών της Δ΄ τάξης χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες, στην 

αναγνωστική ευχέρεια, την αναγνωστική κατανόηση και σε όλα τα μορφολογικά 

κριτήρια που εξετάστηκαν (αναλογία λέξεων, σχηματισμού - αποσχηματισμού 

παράγωγων λέξεων, μετασχηματισμού κλιτών τύπων και διαχωρισμού μορφημάτων). 

Συνεπώς, επαληθεύεται και η δεύτερη ερευνητική υπόθεση της παρούσας έρευνας ως 

προς τη σύγκριση των επιδόσεων των δύο ομάδων μαθητών. Τα ευρήματα της 

έρευνας αυτής είναι σύμφωνα με τα ευρήματα από προηγούμενες έρευνες σε παιδιά 

διάφορων γλωσσών (Abu-Rabia, 2007
.
 Casalis et al., 2004

.
 Duranovic et al., 2014

.
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Layes et al., 2017
.
 Lázaro et al., 2015

.
 Μότση & Σταυρόπουλος, 2015

.
 Schiff et al., 

2011).  

Ενδιαφέροντα ήταν τα ευρήματα που προέκυψαν από τη σύγκριση των 

επιδόσεων των μαθητών της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες με τις επιδόσεις 

των μαθητών της Β΄ τάξης ίδιου αναγνωστικού επιπέδου. Η σύγκριση των επιδόσεων 

των μαθητών με αναγνωστικές δυσκολίες με εκείνη των μαθητών μικρότερης ηλικίας 

με ίδιο αναγνωστικό επίπεδο αποτελεί έναν καλό τρόπο να τονιστούν τα ελλείμματα 

που εμπλέκονται στις αναγνωστικές δυσκολίες (Duranovic et al., 2014). Σε τέτοιες 

περιπτώσεις η συνήθης ηλικιακή διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες μαθητών είναι τα 

δύο χρόνια (Koh, Shakory, Chen, & Deacon, 2017). Σε σχέση με τους μαθητές της Β΄ 

τάξης ίδιου αναγνωστικού επιπέδου, η έρευνα αυτή έδειξε ότι οι μαθητές της Δ΄ 

τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες είχαν περίπου ίδιες επιδόσεις, στην αναγνωστική 

ευχέρεια και την αναγνωστική κατανόηση. Αυτό το εύρημα είναι σύμφωνο με τα 

ευρήματα της έρευνας του Schiff και των συνεργατών του (2011), όπου οι μαθητές με 

αναγνωστικές δυσκολίες είχαν ίδιες επιδόσεις στην αναγνωστική κατανόηση με 

μαθητές μικρότερους κατά τέσσερα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές της Δ΄ 

τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες είχαν λίγο καλύτερες επιδόσεις στην αναγνωστική 

ευχέρεια, ενώ οι μαθητές της Β΄ τάξης ίδιου αναγνωστικού επιπέδου είχαν λίγο 

καλύτερες επιδόσεις στην αναγνωστική κατανόηση.  

Αναφορικά με τις επιδόσεις στα μορφολογικά κριτήρια η παρούσα έρευνα 

έδειξε ότι οι μαθητές της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες είχαν περίπου ίδιες 

επιδόσεις στα μορφολογικά κριτήρια της αναλογίας λέξεων, του μετασχηματισμού 

κλιτών τύπων και του διαχωρισμού μορφημάτων με τους μαθητές της Β΄ τάξης ίδιου 

αναγνωστικού επιπέδου. Αυτό το εύρημα είναι σύμφωνο με τους Schiff και 

συνεργάτες (2011), οι οποίοι στην έρευνά τους στην εβραϊκή γλώσσα συμπεριέλαβαν 

στο δείγμα τους μαθητές εννέα και δεκατριών ετών, με τους Lázaro και συνεργάτες 

(2015), το δείγμα των οποίων αποτελούσαν ισπανόφωνοι μαθητές οκτώ και εννέα 

ετών και με τους Joanisse και συνεργάτες (2000) που εξέτασαν αγγλόφωνους μαθητές 

Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης. Επαληθεύεται, έτσι, και η τρίτη ερευνητική υπόθεση ως προς τη 

σύγκριση των επιδόσεων των μαθητών της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες με 

τις επιδόσεις των μαθητών της Β΄ τάξης ίδιου αναγνωστικού επιπέδου. Ωστόσο, αυτό 

έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας του Layes και των συνεργατών 

του (2017), όπου οι μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες είχαν χαμηλότερες επιδόσεις 

στα μορφολογικά κριτήρια από τους μαθητές ίδιου αναγνωστικού επιπέδου που ήταν 



Σελίδα 51 από 69 
 

κατά δύο χρόνια μικρότεροι. Επίσης, δε συμφωνεί με τα αποτελέσματα της έρευνας 

της Duranovic και των συνεργατών της (2014), οι οποίοι, επίσης, βρήκαν ότι οι 

μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες είχαν χαμηλότερες επιδόσεις από τους μαθητές 

ίδιου αναγνωστικού επιπέδου που ήταν κατά ένα ή δύο χρόνια μικρότεροι. Τέλος, 

αξιοσημείωτο είναι ότι στο μορφολογικό κριτήριο του διαχωρισμού μορφημάτων οι 

μαθητές της Β΄ τάξης ίδιου αναγνωστικού επιπέδου είχαν λίγο καλύτερες επιδόσεις 

από τους μαθητές της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες, διαφορά που σύμφωνα 

με την εκ των υστέρων σύγκριση δεν είναι στατιστικά σημαντική. Αυτό δείχνει ότι οι 

μαθητές της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες είναι πιθανό να υπολείπονται σε 

μικρό βαθμό στον διαχωρισμό των μορφημάτων και στη μορφολογική επίγνωση της 

σύνθεσης.  

Ωστόσο, αναφορικά με το κριτήριο του σχηματισμού - αποσχηματισμού 

παράγωγων λέξεων οι μαθητές της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες είχαν 

στατιστικά σημαντικά καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές της Β΄ τάξης ίδιου 

αναγνωστικού επιπέδου. Έτσι, φαίνεται ότι οι μαθητές της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές 

δυσκολίες έχουν αναπτύξει σε μεγαλύτερο βαθμό την παραγωγική μορφολογική 

επίγνωση, από τους μαθητές της Β΄ τάξης ίδιου αναγνωστικού επιπέδου. Η απόκλιση 

του ευρήματος αυτού από τις υπόλοιπες έρευνες πιθανόν να οφείλεται στο ότι οι 

μαθητές στη Β΄ τάξη δεν έχουν αναπτύξει ακόμη επαρκώς την παραγωγική 

μορφολογική επίγνωση, η οποία κατακτιέται σε μεγαλύτερες τάξεις, σύμφωνα με 

τους Singson και συνεργάτες (2000), τους Kuo και Anderson (2006) και τους Wolter 

και συνεργάτες (2009).  

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι οι 

μαθητές που αντιμετωπίζουν αναγνωστικές δυσκολίες παρουσιάζουν ταυτόχρονα 

έλλειμμα στη μορφολογική τους επίγνωση. Γενικά, φαίνεται ότι η μορφολογική 

επίγνωση μάλλον είναι αναγκαία δεξιότητα για την κατάκτηση της ανάγνωσης από τα 

πρώτα στάδια της αναγνωστικής ανάπτυξης (Μανωλίτσης, 2006). Αυτό, πιθανότατα 

οφείλεται στη διαφάνεια του ελληνικού ορθογραφικού συστήματος και της πλούσιας 

μορφολογίας της ελληνικής γλώσσας (Μανωλίτσης, 2006).  

Επομένως, με την επαλήθευση των ευρημάτων διεθνών ερευνών στην 

ελληνική γλώσσα επιδιώκεται η στροφή των εκπαιδευτικών στην άμεση διδασκαλία 

της μορφολογίας με σκοπό την ενίσχυση της μορφολογικής ικανότητας των μαθητών 

για την ενίσχυση της αναγνωστικής τους ικανότητας και την αποφυγή εμφάνισης 

δυσκολιών στην ανάγνωση αλλά και των μαθητών με αναγνωστικές δυσκολίες, 
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προκειμένου η μορφολογική τους επίγνωση να λειτουργήσει αντισταθμιστικά στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών. Η διδασκαλία της μορφολογίας μαθαίνει στους 

μαθητές να αναγνωρίζουν τις σημασιολογικές μονάδες των λέξεων και να τις 

αναλύουν (Goodwin & Ahn, 2000). Επίσης, η διδασκαλία της μορφολογικής 

επίγνωσης μπορεί να χρησιμεύσει και ως πρώιμη παρέμβαση σε μαθητές που 

βρίσκονται σε κίνδυνο να εμφανίσουν μελλοντικά αναγνωστικές δυσκολίες. 

Ερευνητικά δεδομένα έχουν αναδείξει τα θετικά αποτελέσματα της διδασκαλίας της 

μορφολογίας, καθώς μαθητές που είχαν δεχτεί τέτοιου είδους διδασκαλία, έχουν 

καλύτερες επιδόσεις από ότι μαθητές που δεν είχαν δεχτεί (Goodwin & Ahn, 2000). 
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8. Συμπεράσματα της έρευνας και μελλοντικές κατευθύνσεις 

 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί ο ρόλος της 

μορφολογικής επίγνωσης στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης των μαθητών 

μέσω της σύγκρισης του επιπέδου της μορφολογικής επίγνωσης και των 

αναγνωστικών δεξιοτήτων τριών ομάδων μαθητών. Η πρώτη ομάδα περιελάμβανε 

μαθητές Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες, η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από 

μαθητές της ίδιας ηλικίας χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες και η τρίτη ομάδα από 

μαθητές μικρότερους σε ηλικία κατά δύο χρόνια αλλά ίδιου αναγνωστικού επιπέδου 

με τους μαθητές της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες. Οι μαθητές με 

αναγνωστικές δυσκολίες βρέθηκε ότι είχαν ισχυρά στατιστικά σημαντικά 

χαμηλότερες επιδόσεις σε όλα τα κριτήρια, τόσο στα αναγνωστικά όσο και τα 

μορφολογικά, από τους μαθητές ίδιας ηλικίας χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες. Σε 

σχέση με τους μικρότερους σε ηλικία μαθητές, ίδιου αναγνωστικού επιπέδου, οι 

μαθητές της Δ΄ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες είχαν περίπου ίδιες επιδόσεις στα 

κριτήρια ανάγνωσης και στα μορφολογικά κριτήρια της αναλογίας λέξεων, του 

μετασχηματισμού κλιτών τύπων και τη σύνθεση. Αντίθετα, στο μορφολογικό 

κριτήριο του σχηματισμού - αποσχηματισμού παράγωγων λέξεων οι μαθητές της Δ΄ 

τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες είχαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις 

από τους μαθητές της Β΄ τάξης ίδιου αναγνωστικού επιπέδου. Συνεπώς, φαίνεται ότι 

τα ελλείμματα στη μορφολογική επίγνωση των μαθητών συνδέονται άμεσα με 

αναγνωστικά προβλήματα.  

Αν και τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με τα ευρήματα των 

περισσότερων από τις προηγούμενες έρευνες και επιβεβαιώνουν τη σχέση της 

μορφολογικής επίγνωσης με την ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας στην 

ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να ερμηνευτούν υπό το πρίσμα ορισμένων περιορισμών. 

Καταρχάς, το μικρό δείγμα των μαθητών δεν οδηγεί σε ασφαλή γενίκευση των 

αποτελεσμάτων στον πληθυσμό και επιπλέον, είναι πιθανό το μικρό μέγεθος του 

δείγματος να εμπόδισε τον εντοπισμό λεπτών διαφορών στα προφίλ των μαθητών. Οι 

μελλοντικές έρευνες μπορούν να επαληθεύσουν τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής 

με μεγαλύτερο εύρος δείγματος. Επίσης, η επιλογή της μη πιθανοτικής 

δειγματοληψίας απευθείας παραπέμπει στην αδυναμία της γενίκευσης των 

αποτελεσμάτων της έρευνας στον ευρύ πληθυσμό, λόγω της στόχευσης σε 
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συγκεκριμένη ομάδα μαθητών (Cohen et al., 2005). Δεύτερον, τα ερευνητικά 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της μορφολογικής επίγνωσης, ίσως, 

να μην ήταν αρκετά σε αριθμό (χρησιμοποιήθηκαν μόνο τέσσερα, λόγω 

περιορισμένου χρόνου) με αποτέλεσμα την πιθανότητα η εξέταση της μορφολογικής 

επίγνωσης των μαθητών να μην έγινε πολύπλευρα. Οι παραπάνω περιορισμοί 

καταδεικνύουν την ανάγκη για τη διεξαγωγή μελλοντικών ερευνών.  

Επίσης, οι μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να προσανατολιστούν σε ένα 

ευρύ φάσμα ηλικιών, προκειμένου να εξετάσουν τον ρόλο της μορφολογικής 

επίγνωσης στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας σε όλες τις τάξεις του 

δημοτικού. Η δημιουργία και στάθμιση κριτηρίων στην ελληνική γλώσσα για την 

εξέταση των μορφολογικών δεξιοτήτων σε ένα μεγάλο εύρος ηλικιών, στο πλαίσιο 

μιας μελλοντικής έρευνας, θα ήταν απαραίτητη. Τέλος, προκειμένου να επικυρωθεί 

ότι τα λάθη των μαθητών είναι πράγματι μορφολογικής φύσεως, θα μπορούσε μια 

μελλοντική έρευνα να συμπεριλάβει δεδομένα με την τεχνική της μιλημένης σκέψης 

(think aloud), όπου δηλαδή οι μαθητές του δείγματος θα περιγράφουν μεγαλόφωνα 

τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, για να βρουν τη σωστή απάντηση.  

Συνοψίζοντας, το έλλειμμα στην ελληνική βιβλιογραφία για τον ρόλο της 

μορφολογικής επίγνωσης και τη σχέση της με την ανάγνωση και κυρίως σε μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση είναι σημαντικό, κυρίως στις τάξεις του 

δημοτικού, όπως διαπιστώθηκε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Δεδομένης της πλούσιας 

μορφολογίας που διαθέτει η ελληνική γλώσσα, της ουσιαστικής σημασίας της 

μορφολογικής επίγνωσης στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας και κυρίως 

του ρόλου της μορφολογικής επίγνωσης ως αντισταθμιστικής στρατηγικής στην 

ανάγνωση από τους μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες, η περαιτέρω διερεύνηση 

του ρόλου της μορφολογικής επίγνωσης ως μέσο βελτίωσης της επίτευξης του 

γραμματισμού για τους μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες στον ελλαδικό χώρο 

καθίσταται αναγκαία.  

Προτείνεται, τέλος, να δοθεί έμφαση στην τυπική διδασκαλία της 

μορφολογίας και των κανόνων της από την προσχολική εκπαίδευση, καθώς, όπως 

έχουν φανερώσει ερευνητικά ευρήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα παιδιά ήδη 

από την ηλικία των τεσσάρων ετών έχουν γνώση της κλιτικής μορφολογικής 

επίγνωσης και μπορούν να την εφαρμόσουν (Diamanti et al., 2018). Τέτοιες 

εφαρμογές είναι λ.χ. η δημιουργία του πληθυντικού αριθμού σε ουσιαστικά και 
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ρήματα ενεργητικής φωνής σε χρόνο ενεστώτα, οι οποίες υποδεικνύουν ότι τα παιδιά 

έχουν εν μέρει προχωρήσει στο επίπεδο μεταγλωσσικής λειτουργίας, προτού ακόμη 

μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν (Diamanti et al., 2018). Επίσης, έχει φανεί ότι 

στην ίδια ηλικία τα παιδιά παρουσιάζουν μια υποτυπώδη επίγνωση παραγωγικής 

μορφολογίας, η οποία αυξάνεται αργότερα, περίπου στην ηλικία των έξι ετών 

(Diamanti et al., 2018) ή αργότερα (Singson et al., 2000). Συνεπώς, η συστηματική, 

τυπική διδασκαλία ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο θα συμβάλει στην ενίσχυση της 

προϋπάρχουσας γνώσης των παιδιών στη μορφολογία και μακροπρόθεσμα θα 

συμβάλει στην ανάπτυξη της αναγνωστικής τους ικανότητας.  
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Παράρτημα Ι 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΛΕΞΕΩΝ 

 

Ονοματεπώνυμο:……………………………………….……. Κωδικός: …………… 

Σχολείο:……………………… Ημερομηνία:……………………. 

 

Παραδείγματα:  

α. βάφομαι - βαφόμαστε / ντρέπομαι - …      β. μαγειρεύει - μαγείρεψε / χορεύει - …  

γ. όμορφος - ομορφότερος / γρήγορος - …    δ. ξύλο - ξύλινος / γυαλί - … 

 

α/α θέματα Σ Λ άλλο μονάδες 

1 άνθρωπος - ανθρώπων / άνεμος - …      

2 μάθημα - μαθήματα /όχημα - …     

3 κίνδυνος - κινδυνεύω / ταξίδι - …     

4 δροσιά - δροσίζει / σκούπα - …     

5 ελιά - ελαιώνας / αμπέλι - …     

6 δουλεύω - δουλειά / γιατρεύω - …     

7 Θήβα - Θηβαίος / Αθήνα - …     

8 δένω - δεθείτε / ντύνω - …     

9 καρφώνω - κάρφωμα / κλαδεύω - …     

10 διπλώνομαι - διπλώθηκα / απλώνομαι - …     

11 στολίζω - στολίστηκα / χτενίζω - …     

12 βέβαιος - αβέβαιος / πιθανός - …     

13 ακούω - ακούγοντας / ανάβω - …     

14 μαλλί - μάλλινος / πέτρα - …     

15 μακρύς - μακρύτερος / βαρύς - …     

16 έδαφος - εδάφους / μέγεθος - …     

17 βλέπω - δες / βγαίνω - …     

18 γραμμένος - γράφω / βαμμένος - …     

19 ντύνομαι - ντυμένος / πρήζομαι - …     

20 προσπαθώ - προσπαθήστε / αγαπώ - …     
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

 

Ονοματεπώνυμο:……………………………………….……. Κωδικός: …………… 

Σχολείο:……………………… Ημερομηνία:……………………. 

  

Παραδείγματα: 

α. Γέλιο. Αυτός συνέχεια …                 β. Κλείνω. Η πόρτα είναι …  

γ. Τρέξιμο. Κάθε πρωί …                    δ. Σφύριγμα. Όλη την ώρα αυτός ... 

 

α/α θέματα Σ Λ άλλο μονάδες 

1 μάγειρας. Η θεία τώρα …      

2 ψήνω. Το φαγητό είναι …      

3 χτένα. Κάθε πρωί εγώ …      

4 δύναμη. Ο αδερφός μου είναι πολύ …      

5 χαρά. Σήμερα είμαι πολύ…      

6 καθαρίζω. Το δωμάτιό μου είναι …      

7 ληστεύω. Το πρωί στην τράπεζα έγινε …      

8 κρύσταλλο. Το βάζο της μαμάς μου είναι…      

9 βαδίζω. Κάνει καλό στην υγεία το …      

10 χάλκινο. Το μετάλλιο είναι φτιαγμένο από…      

11 βροχή. Τα ρούχα μου είναι …      

12 έμπορος. Κυκλοφορούν πλαστά χαρτονομίσματα στο …      

13 πληγή. Τα λόγια σου κάθε φορά με …      

14 δικαστής. Οι δυο γείτονες συναντήθηκαν στο …      

15 ξυρίζω. Το μουστάκι του παππού είναι …      

16 στρωμένος. Το κρεβάτι σου πρέπει κάθε μέρα να το …      

17 αγώνισμα. Αύριο στο ποδόσφαιρο έχουμε έναν δύσκολο …      

18 σκεπή. Τα φύλλα έπεσαν στο έδαφος και το …      

19 χρήσιμος. Αυτό το βιβλίο δε μου …      

20 ταξιδεύω. Το γραφείο που δουλεύει ο θείος μου είναι…     
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΙΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 

 

Ονοματεπώνυμο:……………………………………….……. Κωδικός: …………… 

Σχολείο:……………………… Ημερομηνία:……………………. 

 

Παραδείγματα:  

α. σκύλος. Είδα δέκα …                                    β. μαγειρεύουμε. Η θεία τώρα… 

γ. κερδίζω. Χτες στον αγώνα εμείς…                δ. διάβασες. Εγώ τώρα… 

 

α/α θέματα Σ Λ άλλο μονάδες 

1 λίμνη. Είναι γλυκά τα νερά …     

2 παπάς. Αυτά είναι τα ράσα δύο …     

3 αγώνα. Δε μου αρέσουν πολύ …      

4 κίνδυνοι. Αυτή είναι η έξοδος …      

5 σώματα. Πονάει όλο του …      

6 γιαγιά. Εγώ έχω δύο …      

7 τάξη. Αύριο θα πάνε εκδρομή όλες …      

8 βάρος. Αυτός σηκώνει πολλά …      

9 κέρδος. Ο ιδιοκτήτης πήρε το μεγαλύτερο μέρος …      

10 μίλησα. Εμείς τώρα πια μεταξύ μας δε …      

11 κρύφτηκα. Τα παιδιά κάθε μέρα μου …      

12 κάθομαι. Είσαι κουρασμένος; Πάρε την καρέκλα και …      

13 βρήκα. Θα ψάξω αύριο και θα το …      

14 πλένω. Λερώθηκα με τα χώματα και πήγα και …      

15 βλέπουμε. Ήρθε χτες αλλά δεν την …      

16 ήπια. Νερό πρέπει όλοι κάθε μέρα να …     

17 τρώω. Δεν άφησε τίποτα ο σκύλος. Όλο το κόκαλο το …     

18 φεύγω. Έβγαλα εισιτήριο και αύριο …      

19 λέω. Δεν τους άκουσα. Εσύ άκουσες τι …      

20 απλωμένος. Η μαμά πήρε τα ρούχα και πάει να τα …     
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΟΡΦΗΜΑΤΩΝ 

 

Ονοματεπώνυμο:……………………………………….……. Κωδικός: …………… 

Σχολείο:……………………… Ημερομηνία:……………………. 

 

Παραδείγματα:  

α. βατραχοπέδιλα  βάτραχος + πέδιλα 

β. σπανακόπιτα  σπανάκι + πίτα 

γ. ανεβοκατεβαίνουμε  ανεβαίνουμε + κατεβαίνουμε 

 

α/α θέματα Σ Λ άλλο μονάδες 

1 κρυφοκοιτάζω     

2 ποταμόπλοιο     

3 πεζόδρομος     

4 ημίθεος     

5 τρίμηνο     

6 διθέσιο     

7 τετράγωνο     

8 κακόκεφος     

9 μονόφθαλμος     

10 ισόγειο     

11 τηλέφωνο      

12 μισάνοιχτος     

13 ψηλόλιγνος     

14 λαδολέμονο     

15 διώροφο     

16 πικραμύγδαλο     

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 69 από 69 
 

Παράρτημα ΙΙ 

ΈΝΤΥΠΟ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες, 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το παιδί σας επιλέχθηκε τυχαία να 

συμμετάσχει ανώνυμα στην έρευνα που θα πραγματοποιήσω για την εκπόνηση της 

διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο «Ο ρόλος της μορφολογικής επίγνωσης σε 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στον γραπτό λόγο» στο πλαίσιο του διατμηματικού 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Ειδική Αγωγή» του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Γ. Μανωλίτση, Αναπληρωτή Καθηγητή στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης.  

Σκοπός της έρευνας είναι να αξιολογήσει τον ρόλο της μορφολογικής 

επίγνωσης στην ανάγνωση. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με συγκεκριμένες 

προφορικές δοκιμασίες που αφορούν τη μορφολογική επίγνωση και με γραπτή 

δοκιμασία με τη μορφή συμπλήρωσης ελλιπών προτάσεων για την κατανόηση στην 

ανάγνωση. Η αξιολόγηση προβλέπεται να γίνει σε δύο συναντήσεις διάρκειας 

περίπου 20 λεπτών η πρώτη και 30 λεπτών η δεύτερη στον χώρο του σχολείου. Η 

μέρα και η ώρα των συναντήσεων θα οριστούν μετά από συνεννόηση με τον 

διευθυντή του σχολείου και τον εκπαιδευτικό της τάξης του παιδιού σας.  

Η συμμετοχή του παιδιού σας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στον 

ελλαδικό χώρο η έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα είναι ελλιπής και απαιτείται η 

παραγωγή νέων δεδομένων για την ελληνική γλώσσα και την καλύτερη μάθηση του 

ορθογραφικού της συστήματος. Τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού θα παραμείνουν 

εμπιστευτικά και θα διασφαλιστεί η ανωνυμία του με τη χρήση κωδικού αριθμού. Το 

παιδί σας έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή του στην έρευνα ή/ και να 

αποσυρθεί από αυτή σε οποιοδήποτε στάδιό της. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας. 

Ελένη Τζαγκαράκη (02/02/2018) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τη συμμετοχή του παιδιού μου στην έρευνα. Το 

παιδί μου διατηρεί το δικαίωμα να αποσυρθεί από τη διαδικασία της έρευνας σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής της.  

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 

 

 




