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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Το πρόβληµα των δυσκολιών της ανάγνωσης αποτελεί αντικείµενο 

ερευνών τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Η 

εργασία αυτή εντάσσεται στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, των 

αναγνωστικών δυσκολιών, που εµφανίζονται σ� ένα σηµαντικό ποσοστό 

µαθητών, υπό το πρίσµα της Γνωστικής Ψυχολογίας. 

 Η µελέτη αυτή αποτελεί προσπάθεια προσέγγισης και διερεύνησης 

κάποιων ερωτηµάτων για τα αναγνωστικά προβλήµατα των µαθητών στη 

σηµερινή σχολική πραγµατικότητα. 

 Με την εκπόνηση αυτής της εργασίας θέλω να ευχαριστήσω τους 

ανθρώπους που µε βοήθησαν να φτάσω στην ολοκλήρωσή της. 

 Πρώτα απ� όλα θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερµές ευχαριστίες µου 

στον επόπτη Καθηγητή κ. Μιχάλη Βάµβουκα, ο οποίος δε σταµάτησε να µε 

ενθαρρύνει και να µε βοηθά σ� όλη την πορεία αυτής της µελέτης. Η αδιάκοπη 

συµπαράστασή του, η συνεχής βοήθειά του, οι πολύτιµες συµβουλές του και η 

υποστήριξη του, µου επέτρεψαν να ολοκληρώσω αυτή την εργασία. 

 Οφείλω να ευχαριστήσω τα δύο µέλη της τριµελούς επιτροπής µου κ.κ. 

Παπαδογιαννάκη  Νικόλαο, Αναπληρωτή καθηγητή και Τάνταρο Σπύρο, 

επιστηµονικό συνεργάτη του Π.Τ.∆.Ε., όχι µόνο για τη συµπαράστασή τους 

αλλά για τη βοήθεια τους και τις παρατηρήσεις τους, µε τις οποίες επέφεραν 

πολλές ουσιαστικές διορθώσεις σ� αυτή την εργασία. 

 Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη λέκτορα κ. Βασιλάκη Ελένη που 

συνέλαβε στη στατιστική ανάλυση της έρευνας και µε τις συµβουλές της 

βοήθησε πολύ την πορεία αυτής της εργασίας. Η ενθάρρυνσή της ήταν πολύ 

σηµαντική για µένα. 

 Όλους αυτούς θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όχι µόνο για τη βοήθεια 

που µου προσέφεραν ως ακαδηµαϊκοί δάσκαλοι, αλλά κυρίως για την στήριξη 

και την βοήθεια που µου πρόσφεραν µέσα από την ανθρώπινη αντιµετώπισή 

µου. 

 Πρέπει να εκφράσω ακόµη, τις ευχαριστίες µου στον τριτοετή φοιτητή 

του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆.Ε., Παπαµιχαήλ Λευτέρη και στην δευτεροετή 

φοιτήτρια του Φ.Κ.Σ., ∆εληστάθη Μαρία, για τη βοήθειά τους, την υποµονή και 

το προσωπικό τους ενδιαφέρον, καθώς επίσης τους διευθυντές και τις 
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δασκάλες των σχολείων του Ν. Ρεθύµνης, που µε τη δική τους συγκατάθεση 

και συνεργασία επιτεύχθηκε αυτή  η εργασία. 

 Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω δύο ανθρώπους που συνεχώς µε 

στηρίζουν: τη µητέρα µου Ευαγγελία και την αδερφή µου Ελένη. Με τη δική 

τους συµπαράσταση µπόρεσα να πραγµατοποιήσω αυτή τη µελέτη, 

εκπληρώνοντας έτσι το όνειρο ενός ανθρώπου που έφυγε νωρίς, του πατέρα 

µου Κωνσταντίνου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ  
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

 

 Η δεξιότητα της ανάγνωσης είναι µία από τις προνοµιούχες µαθήσεις του 

ανθρώπου, απ� αυτές που βοήθησαν στην κοινωνική του χειραφέτηση 

(Βάµβουκας Μ., 1987, σ. 40). Η ανάγνωση είναι µια διαδικασία στενά δεµένη µε 

τη σκέψη και τη νόηση (Βάµβουκας Μ., ό.π.). 

 Στην ανάγνωση, το άτοµο-αναγνώστης καλείται να αποκωδικοποιήσει τα 

γραπτά-οπτικά σύµβολα της γλώσσας, εφόσον γνωρίζει βέβαια τον κώδικα 

γραφής του κωδικοποιηµένου µηνύµατος (Βάµβουκας Μ., 1984, σ. 10). Στην 

πρώτη αυτή φάση της αναγνωστικής δεξιότητας, ο µαθητής αποκρυπτογραφεί 

τα οπτικά-γραπτά σύµβολα και τα µετασχηµατίζει σε ήχους που προφέρει µε 

συνεχή ρυθµό. Έτσι  η  αναγνωστική ικανότητα είναι µία πράξη αντιστοιχίας 

ενός νοήµατος µε ένα σύνολο γραπτών συµβόλων (Βάµβουκας Μ., 1987, σ. 

40) . 

 Πράγµατι, η ανάγνωση είναι µία συµπεριφορά απέναντι σ� ένα 

κωδικοποιηµένο γραπτό µήνυµα, το οποίο πρέπει να αποκωδικοποιηθεί, να 

κατανοηθεί και να κριθεί. Τρία επίπεδα επεξεργασίας  της γραπτής 

πληροφορίας, τρία επίπεδα που σχηµατικά επιχειρούν να περιγράψουν µια 

διαδικασία η οποία περιλαµβάνει τη σύνθεση ανώτερων διανοητικών 

διεργασιών, όπου εµπλέκονται η ανάλυση, η σύνθεση και η αξιολόγηση του 

µηνύµατος. 

 Στη διαδικασία αυτή, στην οποία υπεισέρχεται και αλληλεπιδρά ένας 

πολύ σηµαντικός αριθµός µεταβλητών και παραγόντων που αφορούν τόσο το 

ίδιο το παιδί και το µικρόκοσµό του, όσο και το κοινωνικό του περιβάλλον και το 

θεσµό που στοχεύει στην παροχή συστηµατοποιηµένης µάθησης, δηλαδή το 

σχολείο, εµφανίζονται τα προβλήµατα στα οποία αναφερόµαστε (Τάνταρος Σ., 

1997, σ. 13). 

 Το ζήτηµα της µάθησης της ανάγνωσης εµφανίστηκε τα τελευταία χρόνια 

στις αναπτυγµένες χώρες. Οι κοινωνικές και επιστηµονικές εξελίξεις που 

παρατηρήθηκαν στον αιώνα µας συµβάλλουν στην απαίτηση αλλά στην ανάγκη 

ανόδου του µορφωτικού επιπέδου των λαών. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων 
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του σύγχρονου οργανωµένου κράτους, είναι και η παροχή πολύχρονης 

εκπαίδευσης στους πολίτες. Η εκπαίδευση στηρίζεται κυρίως στη µάθηση δια 

µέσου του γραπτού λόγου και ο βαθµός εκµάθησης της ανάγνωσης αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα της σχολικής επιτυχίας του και καθορίζει ως ένα  

βαθµό την κοινωνική του ένταξη και την επαγγελµατική του αποκατάσταση. 

Είναι εποµένως προφανές ότι, εκατό περίπου χρόνια µετά τη θεσµοποίηση της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης σ� αυτές τις χώρες, τα προβλήµατα µάθησης της 

γραπτής γλώσσας δεν είναι λυµένα (Fijalkow J., 1992, σ. 11). Το ζήτηµα της 

µάθησης της ανάγνωσης, είναι αυτό των δυσκολιών στη µάθηση της γραπτής 

γλώσσας (ό.π., σ. 11), στο οποίο αναφέρεται και αυτή η εργασία. Το ζήτηµα 

γίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό, αν σκεφτεί κανείς τη σύνδεση της αδυναµίας ή της 

αποτυχίας στην εκµάθηση της αναγνωστικής δεξιότητας µε την αποτυχία στο 

σχολείο και την επαγγελµατική αποδοτικότητα του ατόµου. (Βάµβουκας Μ., 

1984). 

 Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η µελέτη της αναγνωστικής δεξιότητας 

οδήγησε στη σύσταση ∆ιεθνούς Ένωσης για την Ανάγνωση (International 

Reading Association I.R.A.), το 1955 στην πόλη Newark των Η.Π.Α.  Σκοπός 

της είναι η συµβολή στη βελτίωση της διδασκαλίας της ανάγνωσης σ� όλες τις 

σχολικές βαθµίδες και τάξεις, η ενθάρρυνση των σχετικών ερευνών, η ενίσχυση 

της δηµοσίευσης θεωρητικών και πρακτικών µελετών, η προώθηση της 

ανάπτυξης του ενδιαφέροντος για την ανάγνωση, η επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ανάγνωσης. (Βάµβουκας Μ., 1987, σ. 42). 

 Στις προηγµένες κοινωνίες, υπάρχει ένας θεσµός -το σχολείο- επίσηµα 

επιφορτισµένος µε το να µεταδώσει τη γραπτή γλώσσα στα παιδιά. 

Εναπόκειται λοιπόν στο δάσκαλο, να µάθει τα παιδιά να διαβάζουν και να 

γράφουν (Eijalkow J., 1992, σ. 11). 

 Αν  ένα  φυσιολογικό παιδί αποτυχαίνει στη µάθηση της δεξιότητας 

αυτής, σηµαίνει πως εµείς οι ενήλικοι, οι εκπαιδευτικοί δε βρήκαµε τον τρόπο 

βοήθειας στο παιδί αυτό. Ο ενήλικος, ο εκπαιδευτικός πρέπει να αναζητήσει  

και να ανακαλύψει το δρόµο που θα οδηγήσει κάθε παιδί στη µάθηση της 

ανάγνωσης. Αυτός ευθύνεται για την επιτυχία και την πρόοδο κάθε παιδιού 

στον τοµέα αυτό της µάθησης (Βάµβουκας Μ., 1987, σ. 41). 

 Πολλές εµπειρικές έρευνες έχουν δείξει ότι για να µπορέσει ο µαθητής να 

κατακτήσει την αναγνωστική δεξιότητα πρέπει να έχει φτάσει στο διανοητικό 

επίπεδο ηλικίας 6 µε 6,06 ετών (Βάµβουκας Μ., 1987, σ. 40). Η χρονολογική 
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ηλικία θεωρείται το κύριο κριτήριο για να οριστεί ο χρόνος εκµάθησης της 

ανάγνωσης, και σε πολλές χώρες ανταποκρίνεται  στο χρόνο που η 

υποχρεωτική σχολική φοίτηση καλεί τα παιδιά στο σχολείο. Αυτό το κριτήριο 

εφαρµόζεται, παρόλο που η αναγνωστική ικανότητα εξαρτάται από κάποια 

κατάσταση ωριµότητας, που είναι ατοµική και δεν παρουσιάζεται στην ίδια 

ηλικία αναγκαστικά σε όλα τα παιδιά. Η θεωρία της ωριµότητας στηρίζεται στην 

έννοια της "Αναγνωστικής Ετοιµότητας"  ("Reading Readiness") και τείνει να 

παραχωρήσει τη θέση της σε µια πιο ευλύγιστη στάση, όπου η αναγνωστική 

ικανότητα δεν είναι το απλό αποτέλεσµα µιας φυσικής εξέλιξης, αλλά µπορεί να 

επηρεαστεί από µια ειδική προπαρασκευή (Delogne R., 1978,  σσ. 21-22). Tο 

δηµοτικό  σχολείο έχει πρωταρχικό σκοπό  την παροχή «βοήθειας στο παιδί, 

ώστε να µάθει να διαβάζει». (Βάµβουκας Μ., 1987, σ. 41). Για την επίτευξη 

αυτού του σκοπού απαιτούνται συστηµατικές ασκήσεις. "Αυτός ακριβώς είναι ο 

λόγος που το πρόγραµµα του δηµοτικού σχολείου αφιερώνει πάνω από το ένα 

τρίτο των ωρών της ηµερήσιας εργασίας στη διδασκαλία της µητρικής 

γλώσσας, της οποίας µία πλευρά είναι η ανάγνωση". (Βάµβουκας Μ., 1987, σ. 

41). 

 Ωστόσο οι µαθητές όταν αρχίζουν το σχολείο παρουσιάζουν 

διαφοροποιήσεις όσον αφορά τη γλωσσική τους ανάπτυξη. ∆ιαφορές 

παρουσιάζονται όχι µόνο στο χρόνο και στο βαθµό απόκτησης των γλωσσικών 

ικανοτήτων των µαθητών, αλλά διαφορές εµφανίζονται ανάλογα µε το φύλο του 

παιδιού (Βάµβουκας Μ., 1994α). Η  ικανότητα χρήσης του γραπτού λόγου ως 

ανάγνωση και γραφή από όλους τους µαθητές αποτελεί βασική επιδίωξη του 

σχολείου. Το γλωσσικό µάθηµα στο νέο αναλυτικό πρόγραµµα λέγεται 

"Νεοελληνική γλώσσα" και έχει σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά, όσο επιτρέπει η 

ηλικία τους να γίνουν «καλοί» αναγνώστες, ακροατές, οµιλητές και χειριστές του 

γραπτού λόγου. Με τον όρο «καλοί» εννοείται ότι θα µάθουν να αξιοποιούν τη 

γλώσσα, ως όργανο επικοινωνίας και έκφρασης µε ευαισθησία και κρίση. Το 

γλωσσικό µάθηµα της Α� δηµοτικού οργανώνεται γύρω από τους άξονες της 

προφορικής και της γραπτής επικοινωνίας, µε πόλους την έκφραση και την 

κατανόηση (ΟΕ∆Βa, σσ.  3-4).  Οι µαθητές έτσι εισάγονται στη συστηµατική 

διδασκαλία της Ανάγνωσης και της Γραφής. Οι δυσκολίες που παρατηρούνται 

κατά τη µάθησή της οδηγούν συχνά τους µαθητές σε ενισχυτική διδασκαλία στη 

γλώσσα, σε ειδικές τάξεις. Οι αναγνωστικές δυσκολίες υπογραµµίζουν την 

αποτυχία του σχολείου «όσον αφορά τη διδασκαλία κωδικοποίησης και 
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αποκωδικοποίησης του γραπτού λόγου, ακόµη και µετά από 2 ή 3 χρόνια 

συστηµατικής διδασκαλίας». (Παντελιάδου Σ. � Χεππάκη  T., 1995, σ. 22). 

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τα προβλήµατα εκµάθησης της ανάγνωσης στο 

σχολείο γίνονται διεθνώς αντικείµενο µελέτης και έρευνας από διάφορες 

επιστηµονικές προσεγγίσεις � σχολές.1 

Έτσι έχουµε απόψεις - κατευθύνσεις νευροβιολογικές, ψυχολογικές, 

κοινωνιολογικές, γλωσσολογικές, ψυχογλωσσολογικές (Fijalkow J., 1997, σ. 

13). Σηµαντική βοήθεια έδωσε και η Γνωστική Ψυχολογία στα πλαίσια της 

οποίας εντάσσεται και η δική µας έρευνα. 

 Τα τελευταία χρόνια ερευνήθηκαν διεξοδικά οι φυσιολογικές και 

µεταγλωσσολογικές λειτουργίες - ικανότητες των µαθητών (Allegria J., 1989, 

Sprenger - Charolles L., 1989, Fijalkow J., 1992, Liva A., 1992). Το παιδί ως 

µελλοντικός αναγνώστης/γραφέας πρέπει  να έχει σαφή αντίληψη του 

αντικειµένου προς εκµάθηση. Στο πλαίσιο αυτό οφείλει να γνωρίζει τόσο τα 

βασικά στοιχεία της αναγνωστικής συµπεριφοράς, όσο και τον  επικοινωνιακό 

χαρακτήρα της αλλά και των κώδικα της γλώσσας. Εάν η µεταγλωσσική αυτή 

αντίληψη δεν είναι παρούσα, η επικοινωνία ανάµεσα στο δάσκαλο και στους 

µαθητές καθώς και η παρακολούθηση της διδασκαλίας του δασκάλου από τους 

µαθητές δυσχεραίνονται. (Παντελιάδου Σ. - Χεππάκη T., 1995, σ. 22). 

                                           
1 Οι προσεγγίσεις αυτές οδήγησαν σ� ένα πολύ µεγάλο αριθµό δηµοσιευµάτων ερευνών για την 

ανάγνωση. Ωστόσο φαίνεται  «να υπάρχει ένα βιβλιογραφικό κενό, το οποίο ορίζεται από την 

απουσία µιας σφαιρικής συνοπτικής και κριτικής µατιάς πάνω στο ζήτηµα των αναγνωστικών 

δυσκολιών" (Fijalkow J., 1997, σσ., 13-14). Περιοριζόµαστε στην αναφορά κάποιων σηµαντικών 

µεθοδολογικών ρευµάτων, στα οποία εντάσσονται οι περισσότερες έρευνες - κυρίως του 

εξωτερικού, αφού στη χώρα µας ο αριθµός των ερευνών για την ανάγνωση είναι µικρός-. Το 

πρώτο σηµαντικότερο χρονολογικά, µεθοδολογικό ρεύµα εµφανίζεται στη δεκαετία του 1950 και 

1960, όπου η επίδοση της ανάγνωσης σχετίζεται µε τη µέθοδο διδασκαλίας της. Στην αρχή 

υπήρχαν αντιπαραθέσεις µεταξύ των οπαδών των "ολικών" και των "συνθετικών" µεθόδων, 

όµως στα επόµενα χρόνια οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν ένα συνδυασµό και των δύο τύπων 

µεθόδων (Πόρποδας, 1983). Αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και 1970, οι ερευνητές 

συνδέουν την αναγνωστική δεξιότητα µε τη "σχολική ωριµότητα", την "αναγνωστική ετοιµότητα" 

και τη διανοητική ανάπτυξη των µαθητών (Delogne R., 1976, σσ. 21-22) . "Ενώ από τη δεκαετία 

του 1980 και έπειτα οι ερευνητές στηριζόµενοι στις θεωρίες του Brunner και στη θεωρία των 

γνωστικών προαπαιτήσεων του  Gagne' ερευνούν την αναγνωστική δεξιότητα σε σχέση µε τις 

προηγούµενες γνώσεις των µαθητών για το λόγο. Έτσι πιστεύεται ότι η γνώση του προφορικού 

λόγου απαιτείται για την επιτυχία της εκµάθησης της ανάγνωσης και ερευνούνται οι φωνολογικές 

και "µεταγλωσσολογικές" λειτουργίες - ικανότητες των µαθητών" (Καρυώτης Θ., 1995, σσ . 6-7). 
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 Μια σχετική καθυστέρηση, µια αδυναµία στην αναγνωστική δεξιότητα 

µπορεί να γίνει αιτία πολλών µαθησιακών διαταραχών. Η καθυστέρηση στην 

ανάγνωση εξηγεί πολλές από τις µαθησιακές δυσκολίες και την προβληµατική 

συµπεριφορά που εµφανίζουν πολλά παιδιά (Βάµβουκας Μ., 1987, σ. 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 

 Το πρόβληµα που µελετάται µ' αυτή την έρευνα δεν µπορεί να στηριχθεί 

σε επιστηµονικές έρευνες της χώρας µας, γιατί αυτές είναι ελάχιστες και εµείς 

διαφοροποιούµαστε κι από αυτήν την υπάρχουσα ελληνική επιστηµονική 

παραγωγή. 
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 Γι' αυτό προσεγγίζοντας τη ξενόγλωσση επιστηµονική παραγωγή 

βρίσκουµε προσεγγίσεις στη γαλλική βιβλιογραφία2 και ιδιαίτερα σε έρευνες του 

John  Dowing, Tacgues Fijalkow και  Eliane Fijalkow, οι οποίες: 

α ) αποτελούν σηµείο αναφοράς για κάθε ενδιαφερόµενο για το ζήτηµα των 

αναγνωστικών δυσκολιών, 

β) αναφέρεται σε πρόσφατες µελέτες της τελευταίας εικοσαετίας, φωτίζοντας 

περισσότερο το ζήτηµα των δυσκολιών των αναγνωστικών δεξιοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η οριοθέτηση και η βιβλιογραφική 

προσέγγιση - µέσα από προηγούµενες έρευνες - του προβλήµατος "γνώση 
των τεχνικών γλωσσολογικών όρων και εκµάθηση της ανάγνωσης". 

                                           
2 Άλλωστε η γαλλική γλώσσα είναι διεθνής και ένας µεγάλος αριθµός επιστηµονικών πηγών, 
παγκοσµίως, εκφράζεται µέσα από αυτήν (Καρυώτης Θ., 1995, σ. 5). 
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 Κατόπιν στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται αναλυτικά και 

περιγράφεται η ερευνητική µας προσπάθεια σε όλα της τα στάδια: στόχοι-

σκοπός, όργανα, δειγµατοληψία, στατιστική ανάλυση δεδοµένων και 

παρουσίαση αποτελεσµάτων. 

 Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση και η ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων µε σκοπό τη µελλοντική διερεύνησή της σε µεγαλύτερο βαθµό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
ΚΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

 

1.1. Ορισµοί (τεχνική γλώσσα, γλωσσική συνείδηση) 
Η γλώσσα είναι ένα πολύπλοκο σύστηµα που έχει πρωταρχικό του 

σκοπό να κάνει δυνατή την επικοινωνία ανάµεσα στους ανθρώπους. Ο σκοπός 

αυτός της γλώσσας επιτυγχάνεται γιατί η ίδια η γλώσσα συµβολίζει, 

αντιπροσωπεύει αντικείµενα, ιδέες, συναισθήµατα και γεγονότα. Με το 
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συµβολικό χαρακτήρα της γλώσσας επιτρέπεται η πληροφόρηση για πράγµατα 

και πρόσωπα ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου, γίνεται δυνατή η ανταλλαγή 

αφηρηµένων σκέψεων και µεταδίδονται γνώσεις από τη  µια γενιά στην άλλη. 

Κατεξοχήν σύµβολα της γλώσσας, τα  µέσα επικοινωνίας που εκφράζουν  

νόηµα είναι οι λέξεις (Βοσνιάδου, 1992, σ. 17). 

Το παιδί µαθαίνοντας τις λέξεις της γλώσσας που ακούει γύρω του 

αποκτά την ικανότητα της γλωσσικής επικοινωνίας. 

 Στο επικοινωνιακό αυτό σύστηµα, η ολοκλήρωση της γλωσσικής 

µάθησης είναι το αποτέλεσµα µιας εξελικτικής διαφοροποίησης, η οποία αρχίζει 

µε το κλάµα του µωρού και φτάνει µέχρι και τη χρήση  της σύνθετης πρότασης 

στην προσχολική ηλικία. Η απόκτηση και η χρήση του δηµιουργικού χαρακτήρα 

της γλώσσας είναι η σπουδαιότερη κατάκτηση του παιδιού στη µάθηση της 

γλώσσας. Το παιδί αποκτά δηλαδή την ικανότητα να κατανοεί και να µεταδίδει 

πληροφορίες, χρησιµοποιώντας τα γλωσσικά σύµβολα µε µια δοµηµένη µορφή, 

η οποία ακολουθεί ορισµένους γραµµατικούς κανόνες. Η κατάκτηση αυτή του 

παιδιού αποδείχνει, κατά τον  γλωσσολόγο Noan Chomsky, ότι η γλώσσα είναι 

µια αποκλειστική και µοναδική ιδιότητα και ικανότητα επικοινωνίας του 

ανθρώπου, η οποία δεν µπορεί να συγκριθεί µε τον τρόπο επικοινωνίας των 

ζώων (Πόρποδας, 1984, σσ. 12-13). Στη γλωσσική επικοινωνία τα σύµβολα  

της γλώσσας είναι οι λέξεις, οι οποίες δοµούνται και σχηµατίζουν προτάσεις µε 

εννοιολογικό περιεχόµενο. Ο τρόπος δόµησης των λέξεων καθορίζεται "από 

ένα σύστηµα γραµµατικό-συντακτικών κανόνων, οι οποίοι καθιστούν δυνατό το 

σχηµατισµό απεριορίστου αριθµού προτάσεων από καθορισµένο αριθµό 

λεξικών µονάδων" (Πόρποδας, 1984, σ. 33). 

 Η γλώσσα χαρακτηρίζεται από µια αλληλεξάρτηση των τεσσάρων 

επιµέρους υποσυστηµάτων που την απαρτίζουν: τη φωνολογία, τη γραµµατική, 

τη σηµασιολογία και την πραγµατολογία. 

Η φωνολογία περιγράφει το φάσµα των ήχων (φωνηµάτων) που η κάθε 

γλώσσα χρησιµοποιεί για να παράγει λέξεις και κανόνες, που ορίζουν τη 

συναρµολόγηση των φωνηµάτων για τη δηµιουργία λέξεων. Χωρίς τους 

φωνολογικούς κανόνες δεν θα µπορούσαµε να µάθουµε και να ερµηνεύσουµε 

τις λέξεις της γλώσσας µας. 

Η γραµµατική ορίζει τους κανόνες συναρµολόγησης των λέξεων σε 

προτάσεις. Αυτό γίνεται µε δύο τρόπους γραµµατικής διαφοροποίησης: µε τη 
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σύνταξη, η οποία καθορίζει µέσα σε µια πρόταση τη σειρά των λέξεων, και µε 

τη µορφολογία, η οποία καθορίζει τη φωνολογική µορφή των λέξεων. 

Το σηµασιολογικό σύστηµα περιγράφει τους κανόνες για τη 

συναρµολόγηση των εννοιών. 

Το πραγµατολογικό σύστηµα ορίζει τους κανόνες χρήσης της γλώσσας 

µέσα σ' ένα πλαίσιο επικοινωνίας πραγµατικών οµιλητών (Βοσνιάδου, 1992, 

σσ. 17-18). Η µάθηση και η ανάπτυξη του γλωσσικού συστήµατος είναι µια 

πολύχρονη διαδικασία, στην οποία υπάρχουν  διαφοροποιήσεις "στα 

χρονολογικά όρια µάθησης των διαφόρων στοιχείων της γλώσσας" (Πόρποδας, 

1984, σ. 78). Η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού, στα πρώτα χρόνια της ζωής 

του, συντελείται µε τις κοινωνικές επιδράσεις που δέχεται πρωταρχικά από την 

οικογένειά του και κατόπιν από τις επιδράσεις που δέχεται κατά την 

προσχολική του φοίτηση. Έτσι οι µαθητές πηγαίνουν στην   Α' τάξη 

προετοιµασµένοι από την οικογένεια τους και το νηπιαγωγείο, για να εισαχθούν 

στη συστηµατική διδασκαλία γραφής και ανάγνωσης. 

Άλλωστε η γλωσσική κατάκτηση φαίνεται να περνά από τα ίδια στάδια 

εξέλιξης για όλα τα παιδιά (Chomsky N., 1991).  Οι εκπαιδευτικοί στην 

προσπάθειά τους να διευκολύνουν τα παιδιά στο δύσκολο έργο της 

κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης του γραπτού λόγου, χρησιµοποιούν µια 

σειρά όρων, µια τεχνική γλώσσα, που είναι  πιθανόν ο κώδικάς της να είναι 

άγνωστος για τους µαθητές και φαίνεται ότι αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο 

διαµεσολάβησης της εκµάθησης της πρώτης ανάγνωσης των µαθητών. 

 Η κατανόηση των εννοιών της τεχνικής γλώσσας είναι ένας σηµαντικός 

παράγοντας για το παιδί που µαθαίνει να διαβάζει. Μία πρόωρη αναφορά 

συναντάµε το 1923, σ' ένα εγχειρίδιο του Piaget, ο οποίος αναφερόµενος σε µία 

φυλή (les Golahs du Siberia) σηµείωνε ότι δεν γνώριζαν ότι η γλώσσα  τους 

φτιάχτηκε από λέξεις: δεν είχαν συνειδητοποιήσει πραγµατικά την ύπαρξή τους, 

όπως ακριβώς αυτά τα παιδιά που κάνουν ορθή χρήση στο λόγο τους 

ορισµένων δύσκολων όρων και ωστόσο είναι ανίκανα να κατανοήσουν αυτούς 

τους εκλαµβανόµενους όρους µεταξύ τους (Downing J. et Fijalkow J., 1984, σ. 

31). Οµοίως γι' αυτό το πρόβληµα τα τελευταία είκοσι ή τριάντα χρόνια 

βλέπουµε µια ανοδική παραγωγή ερευνητών, οι οποίοι µας έχουν οδηγήσει 

στην όχθη µιας καινούργιας προγνωστικής θεωρίας, ή τουλάχιστον στην 

εξέταση ενός νέου σηµαντικού προβληµατισµού, αναφορικά µε την εξέλιξη της 

µάθησης της ανάγνωσης. Καταρχήν πολλοί ερευνητές, Huttenlocher (1964), 
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Chappel (1968), Holden et Mac Ginitie (1972), βρήκαν διαφορετικές µεθόδους 

έρευνας, για να  αποκαλύψουν πως  τα µικρά παιδιά αντιλαµβάνονται τον 

τεµαχισµό της γλώσσας. Όλα τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η αντίληψη που 

έχει το παιδί για τον τεµαχισµό του λόγου δεν συµπίπτει µε τις ενότητες "λέξη" ή 

"φώνηµα", όπως αυτές που συνήθως οι ενήλικοι καταλαβαίνουν. Μια δεύτερη 

προσέγγιση του ίδιου προβλήµατος συνίσταται στη µελέτη για το πώς τα παιδιά 

µεταφράζουν και χρησιµοποιούν τους τεχνικούς όρους, όπως "λέξη", "γράµµα", 

"αριθµός", "ανάγνωση", "γραφή" κ.λπ. Η έρευνα του Reid  στη Σκωτία το 1966, 

επισηµαίνει σοβαρές συγχύσεις στην κατανόηση τέτοιων  γλωσσολογικών 

όρων και στην άγνοια των παιδιών να διαβάζουν όπως οι ενήλικες. Σ' αυτό το 

αποτέλεσµα οδηγήθηκε και η έρευνα του Downing,  που έγινε στην Αγγλία το 

1970 και 1972, ενώ η ίδια σύγχυση στην κατανόηση των τεχνικών  όρων της 

γλώσσας εµφανίστηκε µε τα καναδέζικα παιδιά το 1974, από τους Downing et 

Oliver (Downing J. et Fijalkow J., 1984, σ. 32). Μπορούµε να θεωρήσουµε πως 

όταν ο δάσκαλος χρησιµοποιεί αυτή την τεχνική γλώσσα, η πλειοψηφία των 

παιδιών δεν το καταλαβαίνει και αυτό είναι κάτι που δηµιουργεί εµπόδιο στην 

επαφή του µε το παιδί (Fijalkow E., 1992, σ. 32). 

 Το πρόβληµα εδώ είναι να γίνει κατανοητό το λεξιλόγιο που 

χρησιµοποιείται καθηµερινά στην τάξη: οι όροι δεν περιορίζονται µόνο στις 

βασικές γλωσσικές µονάδες (γράµµα, συλλαβή, λέξη κ.λπ.), αλλά επεκτείνονται 

και σε άλλες έννοιες (κυκλώνω, πρώτο κ.λπ.), οι οποίες χρησιµοποιούνται στη 

διδασκαλία γραφής και ανάγνωσης στην ελληνική σχολική τάξη, τόσο από τους 

εκπαιδευτικούς όσο και από τα σχολικά βιβλία. 

Είναι όµως πιθανόν η ίδια η τεχνική γλώσσα, ως µέσο της διδασκαλίας, 

να είναι το ίδιο άγνωστη για τα παιδιά όσο και το περιεχόµενο της διδασκαλίας, 

δηλαδή ο κώδικας της γλώσσας (Παντελιάδου Σ. - Χεππάκη Τ., 1995, σ.22). 

Η προσέγγιση και η ερµηνεία της παρούσας έρευνας εστιάζεται στη 

γνώση αυτών των τεχνικών γλωσσολογικών ή και αναγνωστικών όρων σε 

σχέση µε το βαθµό εκµάθησης της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, ειδικότερα 

για τους µαθητές της Α' τάξης του δηµοτικού σχολείου. 

 Στην ανάγνωση, το άτοµο - αναγνώστης καλείται να αποκωδικοποιήσει 

τα γραπτά-οπτικά σύµβολα της γλώσσας, εφόσον γνωρίζει βέβαια τον κώδικα 

γραφής του κωδικοποιηµένου µηνύµατος (Βάµβουκας, 1984, σ. 10). Η µάθηση 

της ανάγνωσης και της γραφής συνεπάγεται τη µάθηση της αναπαράστασης 

µεταξύ των µονάδων του προφορικού και του γραπτού λόγου. Κατά συνέπεια ο 
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µαθητής πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι λέξεις µπορούν να χωριστούν σε 

συλλαβές και φωνήµατα και ότι το φώνηµα είναι η µονάδα που στη ροή του 

λόγου αντιπροσωπεύεται από τα σύµβολα του αλφαβητικού κώδικα 

(φωνήµατα-γραφήµατα, γράµµατα). ∆ηλαδή από τη συνειδητοποίηση των 

προτάσεων, στη συνειδητοποίηση των λέξεων, συλλαβών και φωνηµάτων. Η 

µεταγλωσσολογική αυτή συνειδητοποίηση αναπτύσσεται σταδιακά καθώς ο 

µαθητής αποσπάται από το επίπεδο της κατανόησης και συγκεντρώνεται στο 

γλωσσολογικό σύστηµα. Η ικανότητα αυτή της φωνηµικής συνειδητοποίησης 

της µάθησης της γραφηµατικοφωνηµατικής αντιστοιχίας (αντιστοιχία 

γραφήµατος-φωνήµατος) µε σκοπό την ανάγνωση προϋποθέτει από το παιδί  

τη γνώση των φωνηµάτων, διότι πρέπει να ακούσει τα φωνήµατα που δοµούν 

τη λέξη, να συνδυάσει κάθε ήχο µε το σχετικό γράφηµα (γράµµα) και να 

µετατρέψει το ακουστικό σε οπτικό, και αντίστροφα, δηλαδή να µπορέσει να 

διαβάσει και να γράψει. Γι' αυτό το επίπεδο της φωνηµατικής ενηµερότητας  

ενός παιδιού, όταν αρχίζει το σχολείο, µπορεί να είναι ο µοναδικός 

καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία του στη µάθηση της  ανάγνωσης 

(Παπούλια-Τζελέπη Π., 1997). Πρόσφατες εργασίες σχετικές µε τη φωνηµατική 

συνειδητοποίηση (Alegria 1989, Sprenger - Charolles, 1989) τείνουν  να 

δείξουν πως η µάθηση της ανάγνωσης καθορίζεται από αυτόν τον παράγοντα 

και πως οι κακοί αναγνώστες έχουν δυσκολίες σ' αυτόν τον χώρο (Fijalkow J., 

1992, σ. 23). "Η έννοια αυτή, που πλησιάζει τη "λεκτική σκέψη", για την οποία 

µας µίλησε ο Vygotsky, επιτρέπει στο υποκείµενο να χρησιµοποιήσει τη σχέση 

γραπτού-προφορικού, µέσω πειραµατισµού, υποθέσεων και προβλέψεων. Η 

διαδικασία αυτή βοηθά το παιδί στο γράψιµο: Στην αρχή προφέρει τη λέξη που 

πρέπει να  γράψει, για να προχωρήσει στη συνέχεια στην άµεση 

γραφοφωνητική ανάλυση, προσφέροντας, συχνά µε δυνατή φωνή, τις οµάδες 

γραµµάτων ή συλλαβών που γράφει" (Fijalkow J., 1992, σ. 48). Επίσης, η 

συνειδητή αξιολόγηση και ανάπτυξη της "µεταγνωστικής ικανότητας των 

παιδιών ως προς τη γραφή και ανάγνωση, θεωρείται ένας παράγοντας µείωσης 

των πιθανοτήτων αποτυχίας στην ανάγνωση" (Fijalkow J., 1992, σ. 23). 

Όταν όµως η τεχνική γλώσσα είναι άγνωστη για τα παιδιά, το παιδί 

αισθάνεται αµήχανο στην τάξη, δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει, 

αντιµετωπίζει προβλήµατα µεταγλωσσικής φύσης και είναι πιθανό να αποτύχει 

(Fijalkow J., 1992). 
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1.2. Η γνωστική καθαρότητα και η ανάδυση του γραµµατισµού 

 

Την τελευταία εικοσαετία όλο και περισσότερες έρευνες για την 

απόκτηση του γραµµατισµού ρίχνουν φως στις ενέργειες του παιδιού να 

κατανοήσει στη σύγχρονη κοινωνία τη λειτουργία και το ρόλο του γραπτού 

λόγου. Το παιδί δε θεωρείται πλέον παθητικός δέκτης τυπικής διδασκαλίας της 

ανάγνωσης και ούτε η κατάκτηση της χρησιµοποίησης του γραπτού λόγου 

θεωρείται το αποτέλεσµα µόνο µιας διδακτικής διαδικασίας, η οποία 

ολοκληρώνεται στον πρώτο χρόνο της σχολικής του φοίτησης. Στην 

προσχολική ή σχολική ζωή δεν πιστεύεται πλέον ότι υπάρχει στάδιο 

«προαναγνωστικών δεξιοτήτων» ή µια «προαναγνωστική φάση». Συνεπώς οι 

όροι προαναγνωστικός-ή-ό της «αναγνωστικής ετοιµότητας» αντικαθίστανται 

από νέες θεωρήσεις που ορίζουν τις ρίζες του γραµµατισµού όχι ως απουσία 

γραφικής και αναγνωστικής ετοιµότητας, εποµένως προ-αναγνωστικής φύσης, 

αλλά επικρατεί ο όρος «ανάδυση του γραµµατισµού» (emergent literacy), ο 

οποίος περιγράφει την εξελικτική διαδικασία συνέχειας και ασυνέχειας, 
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αφοµοίωσης και συµµόρφωσης (Παπούλια-Τζελέπη Π., 1997). Ακόµη τα 

τελευταία χρόνια εµφανίζεται µία αύξηση του αριθµού των παιδιών που έχουν 

αναγνωστικές δυσκολίες. Η αδυναµία στην αναγνωστική δεξιότητα «εξηγεί 

πολλές από τις µαθησιακές δυσκολίες και την προβληµατική συµπεριφορά που 

εµφανίζουν πολλά παιδιά» (Βάµβουκας Μ., 1987, σ. 41). 

Εκτός από τη φωνηµική συνειδητοποίηση, δεύτερο σηµαντικό στοιχείο 

στο φαινόµενο της ανάδυσης του γραµµατισµού είναι η «γνωστική 

καθαρότητα» (clarte� cognitive). Οι αρχές της γνωστικής καθαρότητας 

συνοψίζονται, από τους Dοwning και   J.  Fijalkow, σε οκτώ αξιώµατα: 

"1. Το γραπτό ή το έντυπο µιας οποιασδήποτε γλώσσας είναι ένας οπτικός 

κώδικας των όψεων του προφορικού που έγιναν αποδεκτά στη γλωσσική 

συνείδηση των εφευρετών αυτού του κώδικα ή συστήµατος γραφής.              2. 

Η γλωσσική συνείδηση των εφευρετών ενός συστήµατος γραφής              

περιελάµβανε την ταυτόχρονη συνείδηση της λειτουργίας της επικοινωνίας της 

γλώσσας και ορισµένων χαρακτηριστικών της γραπτής γλώσσας που ήταν 

αποδεκτά από τη λογική ανάλυση του ακροατή-αποδέκτη. 

3. Η διαδικασία µάθησης της ανάγνωσης συνίσταται στην ανακάλυψη: 

α) των λειτουργιών και β) των κανόνων κωδικοποίησης του συστήµατος 

γραφής. 

4.   Αυτή η επανανακάλυψη εξαρτάται από τη γλωσσική συνείδηση που έχει ο 

µαθητής γι� αυτά τα ίδια τα χαρακτηριστικά επικοινωνίας και γλώσσας που 

έγιναν αποδεκτά από τους εφευρέτες του συστήµατος γραφής. 

5.Τα παιδιά προσεγγίζουν τις δοκιµασίες της ανάγνωσης στο σχολείο µε τις 

έννοιες των λειτουργιών και των χαρακτηριστικών του προφορικού και του 

γραπτού αναπτυγµένες κατά ένα µόνο µέρος τους. 

6. Σε κανονικές συνθήκες, η γνωστική καθαρότητα των παιδιών όσον αφορά τις 

λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά της γλώσσας, εξελίσσεται. 

7. Αν και αυτό το αρχικό στάδιο οικειοποίησης της γραπτής γλώσσας είναι το 

πιο θεµελιώδες, παραµένουν ωστόσο αντιληπτικές προκλήσεις, που οδηγούν 

στη διαπλάτυνση της γνωστικής καθαρότητας κατά τα επόµενα σχολικά 

βήµατα, όταν οι νέοι τρόποι συµπεριφοράς προστίθεται στο ρεπερτόριο του 

µαθητή. 

8. Η θεωρία της γνωστικής καθαρότητας εφαρµόζεται σε όλες τις γλώσσες και 

σε όλα τα συστήµατα γραφής. Η επικοινωνιακή πλευρά της είναι παγκόσµια, 

αλλά οι τεχνικοί κανόνες κωδικοποίησης διαφοροποιούνται από γλώσσα σε 
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γλώσσα. Έτσι, για παράδειγµα, στις γλώσσες µε αλφαβητικό σύστηµα γραφής, 

η γλωσσική συνείδηση του φθόγγου είναι πιο σηµαντική από εκείνη της 

συλλαβής, ενώ στις «συλλαβικές» γλώσσες, όπως τα ιαπωνικά, η συνείδηση 

της συλλαβής είναι πιο σηµαντική» (Dowhihg J. et Fijalkow J., 1984, σσ. 60-61). 

 Όπως υποστηρίζουν οι Downing και J. Fijalkow, η ψυχολογία της 

εκπαίδευσης, η ειδική αγωγή και η ψυχολογία του παιδιού συγκλίνουν στην 

άποψη πως ένας σπουδαίος παράγοντας στη σχέση µε τη γραφή και την 

ανάγνωση είναι η καθαρότητα της σκέψης του παιδιού (Fijalkow E., 1992, σ. 

27). Το παιδί  δηλαδή, ως µελλοντικός αναγνώστης/γραφέας πρέπει να έχει µία 

σαφή ιδέα του αντικειµένου του, δηλαδή να γνωρίζει τα στοιχεία της 

αναγνωστικής συµπεριφοράς, να γνωρίζει ακόµη τον επικοινωνιακό χαρακτήρα 

της, αλλά και να έχει πάνω στον κώδικα της γραπτής γλώσσας µια καθαρή 

σκέψη. Πάλι η E.Fijalkow (1992, σ. 27) υποστηρίζει ότι «ένας αναγνώστης / 

γραφέας µε µια ανεπτυγµένη γνωστική καθαρότητα σε σχέση µε το γραπτό 

αντικείµενο, µαθαίνει τη γραπτή γλώσσα πιο εύκολα από κάποιον του οποίου η 

καθαρότητα είναι ελλιπής». Σε σχέση µε το γραπτό λόγο, η γνωστική 

καθαρότητα υποδιαιρείται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη αναφέρεται στην 

αναγνώριση των συµπεριφορών ανάγνωσης και γραφής (για παράδειγµα, το 

παιδί να µπορεί να ξεχωρίσει µια κατάσταση ανάγνωσης από µια κατάσταση 

γραφής, ένα υποκείµενο που διαβάζει και ένα που γράφει). Η δεύτερη 

αναφέρεται στην κατανόηση των λειτουργιών του γραπτού λόγου (το παιδί, να 

το θεωρήσει σαν µια κοινωνικοποιηµένη δραστηριότητα, η οποία είναι 

απαραίτητη στην καθηµερινή ζωή, να γνωρίζει σε τι χρησιµεύει το γραπτό). 

Τέλος η τρίτη κατηγορία αναφέρεται στη χρήση όρων, όπως «φράση», «λέξη», 

«γράµµα»,� (να γίνει κατανοητό το λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται καθηµερινά 

στην τάξη) (Fijalkow E., 1992, σ. 28). 

 Στο βαθµό λοιπόν, που η «καθαρότητα» της σκέψης σε σχέση µε τη 

γραφή και την ανάγνωση συµβάλλει στη γλωσσική ικανότητα των παιδιών την 

εκµάθηση της ανάγνωσης, είναι αναγκαίο η γνώση αυτή να προσδιορίζεται να 

καλλιεργείται (Παντελιάδου Σ. Χεππάκη Τ., 1995, σ. 23). Άλλωστε, η γνώση 

µας για τις αντιλήψεις των παιδιών για το σύστηµα γραφής είναι δυνατόν να 

βοηθήσει στην αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας από την Α� δηµοτικού. 
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1.3. Αναδίφηση στη σχετική βιβλιογραφία 

 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η συµπλήρωση και η επέκταση των 

ερευνητικών δεδοµένων και η διερεύνηση της κατανόησης των αναγκαστικών 

όρων από µαθητές Α' δηµοτικού, σε σχέση µε το βαθµό εκµάθησής τους της 

πρώτης ανάγνωσης και γραφής. 

Από την αναδίφηση στη βιβλιογραφία, ο αριθµός των ερευνών για τη 

διερεύνηση της τεχνικής γλώσσας της ανάγνωσης είναι πολύ µικρός. Ωστόσο 

από τις έρευνες που έχουν γίνει, διαπιστώθηκε ότι ένα µεγάλο ποσοστό 

µαθητών/τριων δεν καταλαβαίνουν την τεχνική γλώσσα της ανάγνωσης και 

γραφής. Σε έρευνα που έγινε στην Τουλούζη σχετικά µε την κατανόηση της 

τεχνικής γλώσσας της ανάγνωσης και γραφής, σηµειώνεται πως όταν ο 

δάσκαλος χρησιµοποιεί αυτή την τεχνική γλώσσα (όροι όπως «πρόταση», 

«λέξη», «φράση» κ.λπ.), η πλειοψηφία των παιδιών (70% στο Νηπιαγωγείο 

δηλαδή περίπου τα δύο τρίτα και 52% στην Α' τάξη, δηλαδή παραπάνω από τα 

µισά παιδιά) δεν καταλαβαίνει για ποιο πράγµα µιλά ο δάσκαλος και αυτό είναι 

κάτι που δηµιουργεί εµπόδιο στην επαφή του παιδιού µε τη γραφή (Fijalkow E., 

1992). 

Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα έγινε έρευνα σε παιδιά 

πρώτης δηµοτικού, όπου διαπιστώθηκε ότι ένα µεγάλο ποσοστό στο τέλος της 

πρώτης δηµοτικού, δεν καταλαβαίνουν όρους, όπως λέξη, πρόταση κλπ. 

(Βαρνάβα-Σκούρα, 1994), ενώ σε έρευνα της Παντελιάδου Σ. � Χεππάκη Τ. 

βρέθηκε ότι, το 36,9% των παιδιών της πρώτης δηµοτικού και 27,4 % της 

δευτέρας δηµοτικού αποτυγχάνουν να απαντήσουν σωστά στο σύνολο των 

ασκήσεων της ∆οκιµασίας Όρων Τεχνικής Γλώσσας (Παντελιάδου Σ.-Χεππάκη 

T.,  1995, σσ. 23, 27). Ακόµη πολλά παιδιά στην Α� Γυµνασίου δεν έχουν 

αποκτήσει «στοιχειώδη»  µεταγλωσσική αντίληψη (στη γλώσσα την ίδια, στην 

απόδοση νοήµατος όταν γράφουν), όπως διαπιστώθηκε σε έρευνα 93 

µαθητών, όπου 15 µόνο απάντησαν χωρίς κανένα λάθος στις τέσσερις 

ασκήσεις που εξετάστηκαν, δηλαδή ποσοστό 16,12%, ενώ διαπιστώθηκε 

επίσης ότι τα παιδιά αυτά είχαν αδυναµίες και στα µαθηµατικά (Κορέτση-

∆αφέρµου Χ., 1994, σσ. 34-36). 

Στα  αποτελέσµατα  των ερευνών που αναφέραµε φαίνεται ότι η 

διδασκαλία των τεχνικών όρων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο διαµεσολάβησης 

της εκµάθησης πρώτης ανάγνωσης των µαθητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Η ΕΡΕΥΝΑ 

 
2.1. Σκοπός � Στόχοι 
 

Η έρευνα µας στοχεύει στην προσέγγιση του ρόλου της τεχνικής 

γλώσσας ως στοιχείου εκµάθησης της πρώτης    γραφής και ανάγνωσης των 

µαθητών της πρώτης σχολικής ηλικίας. Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα έρευνα 

έχει στόχο να διερευνήσει το βαθµό κατανόησης του ειδικού λεξιλογίου  της 

τεχνικής γλώσσας, την οποία χρησιµοποιεί ο  δάσκαλος καθηµερινά στη 

σχολική τάξη και να διαπιστώσει αν σχετίζεται (ή / και επηρεάζει) µε τις 

επιδόσεις των µαθητών στην ανάγνωση. Οι µεταβλητές που εµπλέκονται στην 

έρευνά µας (τεχνικοί γλωσσολογικοί όροι, ανάγνωση) προσδιορίζονται από 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των υποκειµένων ή / και από τα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι 

συνάρτηση του φύλου των υποκειµένων, του µορφωτικού επιπέδου των γονιών 

τους, της ηλικίας των υποκειµένων και τη σειρά γέννησής τους. Με βάση τα 

παραπάνω διατυπώνουµε τις ακόλουθες υποθέσεις: 

 

Κύρια υπόθεση 

Οι µαθητές που πηγαίνουν πρώτη φορά στο δηµοτικό σχολείο και 

κατανοούν την τεχνική γλώσσα της ανάγνωσης διευκολύνονται στην εκµάθησή 

της σε σχέση µε τους συµµαθητές τους που δεν κατανοούν την τεχνική γλώσσα 

της ανάγνωσης και δυσχεραίνονται στην εκµάθησή της. 

 

∆ευτερεύουσες προτάσεις: 
1. Μεταξύ αγοριών και κοριτσιών παρατηρούνται διαφορές ως προς την γνώση 

των τεχνικών γλωσσολογικών όρων και ως προς την επίδοσή τους στην 

Ανάγνωση. 

2. Το µορφωτικό επίπεδο των γονιών επηρεάζει τη γνώση των αναγνωστικών 

όρων των παιδιών και την επίδοσή τους στην Ανάγνωση. Υποθέτουµε πως 

οι µαθητές που προέρχονται από γονείς µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο 

κατανοούν καλύτερα την τεχνική γλώσσα της ανάγνωσης, µε άµεση συνέπεια 

να προηγούνται στην εκµάθησή της στο δηµοτικό σχολείο. 
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3. Η ηλικία των µαθητών έχει επίδραση στην κατανόηση των τεχνικών 

γλωσσολογικών όρων και στην επίδοσή τους στην Ανάγνωση. 

4. Η σειρά γέννησης των παιδιών στην οικογένεια επηρεάζει την δεξιότητα 

κατανόησης των αναγνωστικών όρων αλλά και την επίδοσή τους στην 

Ανάγνωση. 

Η έρευνα αυτή φιλοδοξεί να παρουσιάσει τη µεταγλώσσα της γραπτής 

γλώσσας. Θα δοθούν πληροφορίες για την πρόσκτηση της τεχνικής γλώσσας 

της ανάγνωσης-γραφής από το παιδί, συµβάλλοντας στην καλύτερη γνώση της 

πρόσκτησης της γραπτής γλώσσας από το παιδί (Fiialkow E., 1992, σ. 37). Ο 

εντοπισµός των τυχόν λαθών των παιδιών σχετικά µε την τεχνική γλώσσα της 

πρώτης ανάγνωσης και γραφής θα προσδιορίσει το επίπεδο γνώσης των 

τεχνικών γλωσσολογικών όρων. 

 Τα λάθη των µαθητών αποτελούν µία πηγή πληροφοριών για τον 

εκπαιδευτικό, διότι του επιτρέπουν να τοποθετήσει το παιδί στην πορεία της 

ανάπτυξής του. Έτσι γνωρίζοντας το σηµείο που βρίσκεται το παιδί στην 

πορεία προς την ανοικοδόµηση του γραπτού λόγου, ο εκπαιδευτικός γίνεται πιο 

αποτελεσµατικός ( Liva A., 1992, σ. 40). 

 Η παρούσα µελέτη προσπαθώντας να αξιολογήσει την αντίληψη που 

έχουν τα παιδιά για τη γραπτή γλώσσα σε κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή 

της σχολικής χρονιάς, θα συγκεντρώσει παιδαγωγικές πληροφορίες. Αυτή η 

πληροφόρηση που απευθύνεται στους δασκάλους «θα µπορέσει να 

χρησιµοποιηθεί στον χειρισµό της τάξης και να συµβάλλει στην επικέντρωση 

της προσοχής τους στην πρόοδο των παιδιών» (Fijalkow E., 1992, σ.37). 

Επίσης  όσον αφορά τη συµπεριφορά των δασκάλων, όταν υπάρχει πρόβληµα 

εκνευρίζονται και αντιδρούν άσχηµα, επειδή δεν καταλαβαίνουν γιατί γίνονται τα 

λάθη των µαθητών. «Η ψυχογλωσσολογία γενικά και η θεωρία της γνωστικής 

καθαρότητας ειδικότερα, προσκαλούν στην υιοθέτηση µιας ερµηνευτικής παρά 

µιας κανονιστικής συµπεριφοράς. ∆είχνοντας στους δασκάλους ότι τα λάθη δεν 

ερµηνεύονται µε όρους τεµπελιάς κ.λπ., αλλά µε όρους προβληµατισµού πάνω 

στη γνωστική καθαρότητα του παιδιού, η θεωρία της γνωστικής καθαρότητας 

αποτελεί ένα µέσο αλλαγής των παιδαγωγικών συµπεριφορών των δασκάλων» 

(Fijalkow J., 1992, σ. 21). 

 Εξάλλου η ικανότητα χρήσης του γραπτού λόγου ως στοιχείου 

ανάγνωσης και γραφής εξασφαλίζει τις εκπαιδευτικές ισότητες στο σχολείο και 

στην τάξη και η επιτυχία όλων των µαθητών στην επίτευξη αυτής της 
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ικανότητας χρήσης του γραπτού λόγου, θεωρείται βασική επιδίωξη του 

σχολικού θεσµού, ώστε όλοι οι µαθητές να είναι «καλοί» οµιλητές και χειριστές 

του γραπτού λόγου. 
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2.2. Η µεθοδολογία της έρευνας 
 

 Για την συγκέντρωση των απαραιτήτων πληροφοριών και τη µελέτη των 

αναγκαίων ψυχοπαιδαγωγικών φαινοµένων χρειάζονται τα κατάλληλα όργανα 

αξιολόγησης ή /και µέτρησης της τεχνικής γλώσσας των υποκειµένων και της 

αναγνωστικής τους ικανότητας. 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιµοποιήσαµε δύο 

διαφορετικά τεστ για την πραγµατοποίηση των ψυχοπαιδαγωγικών µετρήσεων. 

Εξάλλου «αναµφισβήτητα τα τεστ είναι ένα γρήγορο µέσο συλλογής 

πληροφοριών για ένα µεγάλο αριθµό αγνώστων τοµών» (Βάµβουκας Μ., 1988, 

σ. 304). 

Η έρευνά µας πραγµατοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, 

στην αρχή της σχολικής χρονιάς (Νοέµβριος του 1997) επιδόθηκε το πρώτο 

τεστ της τεχνικής γλώσσας της ανάγνωσης και γραφής, για να διερευνηθεί η 

γνώση των τεχνικών γλωσσολογικών όρων από τους/τις µαθητές/τριες της Α' 

τάξης ∆ηµοτικού. 

Στη δεύτερη φάση της έρευνας, στο τέλος της σχολικής χρονιάς (Μάιος 

του 1998) επιδόθηκε το τεστ κατανόησης της ανάγνωσης, για να διερευνηθεί η 

γνώση των τεχνικών γλωσσολογικών όρων σε σχέση µε το βαθµό εκµάθησης 

της πρώτης ανάγνωσης, στο ίδιο δείγµα υποκειµένων. 
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2.3.   Τα όργανα της έρευνας 
2.3.1. Το όργανο αξιολόγησης των τεχνικών γλωσσολογικών όρων 

 

 Για την αξιολόγηση της γνώσης των τεχνικών γλωσσολογικών όρων από 

τους/τις µαθητές/τριες της Α� τάξης του ∆ηµοτικού χρησιµοποιήσαµε ένα Τεστ 

«Γλωσσικής Συνείδησης στην Εκµάθηση της Ανάγνωσης:  η τεχνική γλώσσα 

της ανάγνωσης και της γραφής». Το τεστ κατασκευάστηκε από τον John 

Dowing,3 αλλά προσαρµόστηκε στην ελληνική από τον κ. Σπύρο Τάνταρο. 

Αποτελείται από δύο µικρά βιβλιαράκια που περιέχουν 36 ασκήσεις/ερωτήσεις 

(18 ασκήσεις/ερωτήσεις για κάθε βιβλιαράκι). Στο εξώφυλλο ο ερευνητής 

γράφει τα στοιχεία του/της µαθητή/τριας. Πριν την επίδοση του τεστ ο/η 

ερευνητής/τρια έχει µελετήσει µια σειρά οδηγιών-εντολών, ώστε «η διατύπωση 

                                           
3 « Η θεωρία της γνωστικής καθαρότητας, έδωσε τις βάσεις στον αγγλικό Καναδά για τη 

δηµιουργία ενός τεστ για τη µάθηση της ανάγνωσης» (Fijalkow E., 1992, σ. 36). Μ� αυτή την 

πρόθεση το αρχικό τεστ που αναφερόταν σ� ένα αγγλο-καναδικό δείγµα και παρουσιαζόταν µε 

τη µορφή ενός µικρού βιβλίου, που περιείχε 30 σηµεία. Αυτό το τεστ προσαρµόστηκε από τον 

Καθηγητή του Πανεπιστηµίου της Τουλούζης John Dowing, κατά τη διάρκεια σεµιναρίων που 

έγιναν στην Τουλούζη το 1986-87 και παρουσιάστηκε µε τη µορφή δύο µικρών βιβλίων που 

περιέχουν 36 σηµεία και έγινε αντικείµενο πρώτης εφαρµογής. Στην πρώτη αυτή προσαρµογή 

της πρωτότυπης διαδικασίας που έγινε στην Τουλούζη κατά τη διάρκεια σεµιναρίων, στα οποία 

συµµετείχαν οι Marc Bru, John Dowing, Jacques Fijalkow, Yves Preteur, Jean Jimon και 

Francoise Sublet ( Fijalkow E., 1992, σ. 28), το τεστ ορίζεται ως εξής: « Consience langagiere 

dans l�apprentissage de la lecture: le langage technigue de la lecture-ecriture, equipe de 

recherche EURED, Universite� deToulouse le Mirail», το οποίο προσαρµόστηκε στην ελληνική 

από τον Σ. Τάνταρο και χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα. Η δεύτερη ωστόσο 

προσαρµογή έγινε από την Eliane Fijalkow,  για να οδηγηθεί σε µια ικανοποιητική προσέγγιση 

µε µια σειρά αποφάσεων που διαφοροποιούν τη διαδικασία που η ίδια προτείνει από την αρχική 

αγγλο-καναδική και από την πρώτη προσαρµογή που έγινε στη Γαλλία. Όπως για παράδειγµα 

«εξάλειψη εννοιών άσχετων µε τα γαλλικά: το να αξιολογήσουµε-όπως αναφέρει η E. Fijalkow � 

αν ένα αγγλόφωνο παιδί διαφοροποιεί το wrihtihg (γράψιµο) από το printihg (γράψιµο σε 

µηχανή) είναι σηµαντικό, ενώ το να ξέρουµε αν ένα γαλλόφωνο παιδί διαφοροποιεί το ecrit a la 

main από το ecrit a la machine δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον (αφού οι εκφράσεις είναι 

κυριολεκτικές στα γαλλικά» (Fijalkow E., 1992, σ. 33). Η δεύτερη αυτή προσαρµογή από την 

Eliane Fijalkow παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια σεµιναρίων και «δέχτηκε τις παρατηρήσεις των 

Yves Preteur και Jean Simon στην Τουλούζη, και των Margarida Alves Martins, Eliane Rogovas 

� Chaveau και Gerard Chaveau στη Λισσαβώνα και το Παρίσι» (Fijalkow E, 1992, σ. 32)  
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να µη γίνει παράγοντας δυσκολίας που θα µπορούσε, όπως και η κατανόηση 

των τεχνικών όρων, να ερµηνεύσει τα αποτελέσµατα»4 ( Fijalkow E., 1992, σ. 

33). Το τεστ περιλαµβάνει επίσης, µαζί µε τα βιβλιαράκια, οδηγίες / έννοιες 

«κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης του γραπτού λόγου (π.χ. 

συµπληρώνω, βάζω σε κύκλο κλπ.)» (Παντελιάδου Σ. � Χεππάκη Τ., 1995, σ.  

24). 

Ο/Η ερευνητής/τρια ακολουθώντας τις οδηγίες συµπληρώνει µαζί µε 

τους/τις µαθητές/τριες τα δύο παραδείγµατα, για να γίνει κατανοητός ο τρόπος 

εργασίας. Στη συνέχεια ακολουθούν οι 18 ασκήσεις/ερωτήσεις για κάθε µικρό 

βιβλίο. Η κάθε µία άσκηση αναφέρεται σε ένα µόνο όρο της τεχνικής γλώσσας 

και η σωστή απάντηση βρίσκεται ανάµεσα σε άλλα στοιχεία «παραπλανητικά», 

ανάλογα µε την κάθε άσκηση. Οι βασικοί κανόνες που τηρήθηκαν είναι:  

α) οι όροι επιλέγονται µε βάση την ελληνική πραγµατικότητα της τάξης, όπως 

αυτή διαµορφώνεται από τα σχολικά βιβλία και τη διδασκαλία των ελλήνων 

εκπαιδευτικών. Έννοιες όπως αριθµός, φράση, γραµµή, τίτλος, όνοµα 

συγγραφέα, ιστορία� και  όχι έννοιες που κρίνονται σηµαντικές από τους 

ερευνητές «µε τρόπο ώστε να µετρηθεί αυτό που πραγµατικά φαίνεται στην 

τάξη και που µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα στους µαθητές» (Fijalkow E., 

1992, σ. 33)  

β) «Επιλογή των όρων που χρησιµοποιούνται: προτίµηση της στάνταρ τεχνικής 

γλώσσας της ανάγνωσης-γραφής και όχι της γλώσσας που δηµιουργείται στο 

σχολείο για τη χρήση των όρων µε γενικότερη αξία. Μιλάµε λοιπόν για 

«κεφαλαίο» και όχι για «µεγάλο γράµµα» κ.λπ.» (Fijalkow E., 1992, σ. 33).  

γ) Η δοµή των ασκήσεων να µην αποτελεί παράγοντα δυσκολίας. Υπάρχει 

«εκλογίκευση της επιλογής των στοιχείων που προσφέρονται στο παιδί σε κάθε 

σηµείο» (Fijalkow E., 1992, σ. 33) και  

δ) τα «παραπλανητικά» στοιχεία, ανάµεσα στα οποία ο/η µαθητής/τρια 

καταλήγει να επιλέξει τη σωστή απάντηση, δεν πάρθηκαν στην τύχη, «αλλά 

προέρχονται από όσα σήµερα γνωρίζουµε για τις γνωστικές συγχύσεις του 

παιδιού» (Fijalkow E., 1992, σ. 34). 

 

                                           
4 Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σ� αυτό το σηµείο από την E.Fijalkow, η οποία συµβουλεύτηκε ένα 
γκρουπ ορθοφωνιστών στο Παρίσι, ενώ ανάλογη ήταν και η φροντίδα του Σπύρου Τάνταρου, 
ώστε η προσαρµογή στην ελληνική να µην δυσχεραίνει τη διατύπωση των οδηγιών και να 
συµφιλιώνει το πρωτότυπο µε µια ποιοτική µετάφραση. 
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ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ Ι 
 

 
 

 

 

1. Βάλε το δάχτυλο πάνω στον ελέφαντα. Κοίταξε καλά του κουτάκι 

που είναι δίπλα. Κύκλωσε τον αριθµό. 
 

Στόχος είναι η διάκριση γραµµάτων (σηµείων γλωσσικών � µικρών γραµµάτων 

� και µαθηµατικών). 

 

 
 

 

 

 

 

2. Βάλε το δάχτυλο πάνω στον σκύλο. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα. Κύκλωσε τον αριθµό. 
 

Στόχος είναι η διάκριση σηµείων µαθηµατικών και κεφαλαίων γραµµάτων.5 

                                           
5 Οι εικόνες χρησιµοποιούνται για να βοηθήσουν τα παιδιά να συγκεντρωθούν. Για τις οδηγίες 

του τεστ γλωσσολογικών όρων βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Επίσης προτείνουµε στο παιδί µία µόνο 
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3. Βάλε το δάχτυλο πάνω στην πεταλούδα. Κοίταξε καλά το κουτάκι 

που είναι δίπλα. Κύκλωσε τον αριθµό µε ένα νούµερο. 
 

Στόχος είναι η διάκριση µονοψηφίου από διψήφιους αριθµούς. 

 
4. Βάλε το δάχτυλο πάνω στο κουνέλι. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα . Κύκλωσε τον αριθµό µε δύο νούµερα. 
 

Στόχος είναι η διάκριση διψήφιου αριθµού από µονοψήφιους. 

 
 

5. Βάλε το δάκτυλο πάνω στις µπανάνες. Κοίταξε καλά το κουτάκι 

που είναι δίπλα. Κύκλωσε τον αριθµό. 

                                                                                                                            
άσκηση ανά σελίδα. «Παρατηρήθηκε, κατά τη διάρκεια της εφαρµογής της διδασκαλίας, πως η 

παρουσία άλλων σηµείων στην ίδια σελίδα οδηγεί το παιδί στο να κοιτάξει περισσότερα απ� όσα 

του ζητάµε να προσέξει. Ο κίνδυνος που παρουσιάζεται είναι να απαντήσει σε σχέση µε όσα 

βλέπει και όχι σε σχέση µε όσα του ζητούνται. Το υλικό που υιοθετήθηκε στοχεύει στην 

εξαφάνιση αυτών των λαθών» (Fijalkow E., 1992, σ. 34) 
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Στόχος είναι η διάκριση αριθµού από διγράµµατα κεφαλαία 

 
 

6. Βάλε το δάχτυλο πάνω στο γλυκό. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα. Κύκλωσε τον αριθµό. 
 

Στόχος είναι η διάκριση αριθµού από συµπλέγµατα αριθµού και γραµµάτων 

κ.λπ. 

 

 
 

 

 

 

7. Βάλε το δάχτυλο πάνω στο ελικόπτερο. Κοίταξε καλά το κουτάκι 

που είναι δίπλα. Κύκλωσε το γράµµα. 
 

Στόχος είναι η διάρκεια γράµµατος κεφαλαίου (1 από 3 αριθµούς). 
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8. Βάλε το δάχτυλο πάνω στο ψάρι. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα. Κύκλωσε το γράµµα. 
 

Στόχος είναι η διάκριση µικρού γράµµατος από 3 αριθµούς. 

 

 
 

 

9. Βάλε το δάχτυλο πάνω στο πουλί. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα. Κύκλωσε το γράµµα που είναι µόνο του. 
 

Στόχος είναι η διάκριση ενός γράµµατος από διγράµµατες συλλαβές (3). 
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10. Βάλε το δάχτυλο πάνω στα ποντίκια. Κοίταξε καλά το κουτάκι 

που είναι δίπλα. Κύκλωσε το γράµµα. 
 

Στόχος είναι η διάκριση ενός γράµµατος ανάµεσα σε µια λέξη και φραστικό 

σύνολο δύο λέξεων 

 

 
11. Βάλε το δάχτυλο πάνω στο τρένο. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα. Κύκλωσε τη λέξη. 
 

Στόχος είναι η διάκριση µιας λέξης από δύο κεφαλαία και ένα µικρό γράµµα. 

 

 

 

 

12. Βάλε το δάχτυλο πάνω στο ιστιοφόρο (καράβι µε πανιά). Κοίταξε 

καλά το κουτάκι που είναι δίπλα. Κύκλωσε τη λέξη  που είναι 

µόνη της. 
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Στόχος είναι η διάκριση µιας λέξης από δύο φραστικά σύνολα δύο λέξεων και 

ένα των τριών λέξεων. 

 

 
 

 

13. Βάλε το δάκτυλο πάνω στο καράβι. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα. Κύκλωσε τη λέξη. 
 

Στόχος είναι η διάκριση µιας διγράµµατης λέξης από διψήφιους αριθµούς (3). 

 

 
 

 

 

14. Βάλε το δάχτυλο πάνω στην τούρτα. Κοίταξε καλά το κουτάκι 

που είναι δίπλα. Κύκλωσε τη λέξη. 
 

Στόχος είναι η διάκριση µιας λέξης από 3 γραφήµατα. 
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15. Βάλε το δάχτυλο πάνω στο ψάρι. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα. Κύκλωσε την πρώτη λέξη. 
 

Στόχος είναι η διάκριση της πρώτης λέξης του φραστικού συνόλου (4 λέξεων) 

 

 
16. Βάλε το δάχτυλο πάνω στο τρένο. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα. Κύκλωσε τις δύο πρώτες λέξεις. 
 

Στόχος είναι η διάκριση δύο πρώτων λέξεων από φράση τεσσάρων λέξεων. 

 
 

 

 

17. Βάλε το δάχτυλο πάνω στο ιστιοφόρο (καράβι µε πανιά). Κοίταξε 

καλά το κουτάκι που είναι δίπλα. Κύκλωσε την τελευταία λέξη. 
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Στόχος είναι η διάκριση τελευταίας λέξης µιας φράσης των πέντε λέξεων. 

 

 
 

18. Βάλε το δάχτυλο πάνω στη γάτα. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα. Κύκλωσε τις δύο τελευταίες λέξεις. 
 

Στόχος είναι η διάκριση δύο τελευταίων λέξεων µιας φράσης των τριών λέξεων. 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ  ΙΙ 
 

 
 

 

 

19. Βάλε το δάχτυλο πάνω στις µπανάνες. Κοίταξε καλά το κουτάκι 

που είναι δίπλα. Κύκλωσε το κεφαλαίο γράµµα. 
 

Στόχος είναι η διάκριση κεφαλαίου από µικρά γράµµατα. 
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20. Βάλε το δάχτυλο πάνω στην κότα. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα. Κύκλωσε το κεφαλαίο γράµµα. 
 

Στόχος είναι η διάκριση κεφαλαίου γράµµατος σε τριγράµµατες συλλαβές � 

λέξεις. 

 
 

21. Βάλε το δάχτυλο πάνω στο κλειδί. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα. Κύκλωσε το κεφαλαίο γράµµα. 
 

Στόχος είναι η διάκριση κεφαλαίου στην αρχή µιας φράσης τριών λέξεων. 

 

 
 

 

22. Βάλε το δάχτυλο πάνω στο σκύλο. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα. Κύκλωσε το µικρό γράµµα. 
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Στόχος είναι η διάκριση µικρού γράµµατος ανάµεσα σε τρία κεφαλαία. 

 
 

 

 

23. Βάλε το δάχτυλο πάνω στο κουνέλι. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα. Κύκλωσε το πρώτο γράµµα κάθε λέξης. 
 

Στόχος είναι η διάκριση του πρώτου γράµµατος καθεµιάς από τις τρεις λέξεις 

µιας φράσης. 

 

 
 

 

 

 

24. Βάλε το δάχτυλο πάνω στην πεταλούδα. Κοίταξε καλά το κουτάκι 

που είναι δίπλα. Κύκλωσε το τελευταίο γράµµα κάθε λέξης. 
 

Στόχος είναι η διάκριση του τελευταίου γράµµατος ενός δίλεξου φραστικού 

συνόλου. 
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25. Βάλε το δάχτυλο πάνω στην κότα. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα. Κύκλωσε την πρόταση. 
 

Στόχος είναι ο εντοπισµός φράσης από τρεις λέξεις. 

 

 
26. Βάλε το δάχτυλο πάνω στο πινέλο. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα. Κύκλωσε την πρόταση. 
 

Στόχος είναι η διάκριση µιας φράσης ανάµεσα σε εννιά λέξης (έξι 

µονοσύλλαβες και τρεις δισύλλαβες). 

 
 

 

27. Βάλε το δάχτυλο πάνω στο γλυκό. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα. Κύκλωσε την πρόταση. 
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Στόχος είναι η διάκριση µιας φράσης τριών λέξεων από τριψήφιους, 

τετραψήφιους και πενταψήφιους αριθµούς. 

 
28. Βάλε το δάχτυλο πάνω στο ρολόι. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα. Κύκλωσε την πρόταση. 
 

Στόχος είναι η διάκριση µιας φράσης σε δύο σειρές. 

 

 
 

 

 

 

29. Βάλε το δάχτυλο πάνω στο σκύλο. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα. Κύκλωσε το όνοµα κάποιου προσώπου. 
 

Στόχος είναι η διάκριση προσώπου ανάµεσα σε ονόµατα ζώου, φυτού και 

αντικειµένου. 
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30. Βάλε το δάχτυλο πάνω στις µπανάνες. Κοίταξε καλά το κουτάκι 

που είναι δίπλα. Κύκλωσε τον τίτλο της ιστορίας. 
 

Στόχος είναι η υπογράµµιση τίτλου ιστορίας. 

 

 
 

 

 

 

 

 

31. Βάλε το δάχτυλο πάνω στην άγκυρα. Κοίταξε καλά το κουτάκι 

που είναι δίπλα. Κύκλωσε το όνοµα του συγγραφέα. 
 

Στόχος είναι η έννοια συγγραφέα � ιστορίας. 
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32. Βάλε το δάχτυλο πάνω στο κλειδί. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα. Κύκλωσε την πρώτη σειρά. 
 

Στόχος είναι η υπογράµµιση πρώτης σειράς κειµένου. 

 
 

33. Βάλε το δάχτυλο πάνω στο πινέλο. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα. Κύκλωσε την τελευταία σειρά. 
 

Στόχος είναι η υπογράµµιση τελευταίας σειράς κειµένου. 

 
 

 

34. Βάλε το δάχτυλο πάνω στην άγκυρα. Κοίταξε καλά το κουτάκι 

που είναι δίπλα. Κύκλωσε την πρώτη πρόταση. 
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Στόχος είναι η διάκριση πρώτης φράσης κειµένου που είναι σε δύο σειρές. 

 

 
 

 

35. Βάλε το δάχτυλο πάνω στην πεταλούδα. Κοίταξε καλά το κουτάκι 

που είναι δίπλα. Κύκλωσε την τελευταία πρόταση. 
 

Στόχος είναι η διάκριση δεύτερης φράσης, σε δύο σειρές. 

 

 
 

 

 

 

36. Βάλε το δάχτυλο πάνω στη γάτα. Κοίταξε καλά το κουτάκι που 

είναι δίπλα. Κύκλωσε τη γραµµένη ιστορία. 
 

Στόχος είναι η διάκριση ιστορίας από την εικονογράφησή της. 
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Η συµπλήρωση του Τεστ των Γλωσσολογικών όρων ή αλλιώς Τεστ 

Αναγνωστικών όρων ήταν οµαδική και χρειάστηκε µία διδακτική ώρα (45�) για 

κάθε τµήµα µαθητών (κάθε τµήµα είχε 11-12 µαθητές). Σε καθένα από αυτό, 

παρευρισκόταν δύο ερευνητές. Ο ένας διάβαζε την άσκηση και ο άλλος 

παρακολουθούσε εάν όλοι οι µαθητές/τριες είχαν ολοκληρώσει την απάντηση 

της άσκησης. Η επίδοση του τεστ έγινε από εµένα προσωπικά, καθώς επίσης 

και από τους φοιτητές Παπαµιχαήλ Λευτέρη, τριτοετή τώρα-δευτεροετή τότε- 

φοιτητή του Π.Τ.∆.Ε. και τη δευτεροετή τώρα-πρωτοετή τότε-φοιτήτρια του 

Φ.Κ.Σ. Πανεπιστηµίου Κρήτης, ∆ελησιάθη Μαρία, οι οποίοι προσφέρθηκαν να 

βοηθήσουν. Στους φοιτητές είχαν δοθεί οι κατάλληλες οδηγίες/έννοιες για την 

επίδοση του τεστ, τις οποίες είχαν ιδιαίτερα µελετήσει και τους ευχαριστώ 

θερµά για την ανταπόκριση και το ενδιαφέρον τους. Η παρουσία της δασκάλας 

σε όλα τα τµήµατα ήταν διακριτική, χωρίς καµία ανάµιξη στη διδασκαλία 

συλλογής των στοιχείων. 
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Βαθµολογία του τεστ τεχνικών γλωσσολογικών όρων 
 

 Η επίδοση του κάθε υποκειµένου βαθµολογείται µε βάση τον αριθµό των 

ορθών απαντήσεων του και τον αριθµό των ασκήσεων/ερωτήσεων. Κάθε 

σωστή απάντηση πιστώθηκε µε µία µονάδα. Οι 36 ασκήσεις/ερωτήσεις που 

περιλαµβάνονται συνολικά στα δύο µικρά βιβλία του τεστ τεχνικών 

γλωσσολογικών όρων πιστώθηκαν µε 0-36 µονάδες στο σύνολό τους. 

Η έλλειψη απάντησης σε θεωρείται ως λανθασµένη απάντηση, αλλά ότι 

ο/η µαθητής/τρια δεν απάντησε στην άσκηση/ερώτηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46

 

2.3.2. Το όργανο αξιολόγησης της αναγνωστικής δεξιότητας 
 

 Για την αξιολόγηση της αναγνωστικής δεξιότητας των µαθητών/τριων και 

τη σύγκρισή της µε τη γνώση των τεχνικών γλωσσολογικών όρων 

χρησιµοποιήθηκε το «Τεστ κατανόησης της Ανάγνωσης» του Καθηγητή κ. Μ. 

Βάµβουκα, τον οποίο ευχαριστώ θερµά για την ευγενική του παραχώρηση. 

Σηµαντικά κριτήρια για την επιλογή του συγκεκριµένου οργάνου ήταν:  

α) το γεγονός ότι χρησιµοποιήθηκε σε πρόσφατη έρευνα και έχει ελεγχθεί τόσο 

η εγκυρότητα όσο και η αξιοπιστία του από τον ίδιο τον κατασκευαστή του 

(Βάµβουκα Μ., 1994α, σσ. 353-370). Επίσης χρησιµοποιήθηκε και από άλλους 

ερευνητές για να αξιολογήσουν την αναγνωστική ικανότητα των µαθητών στις 

πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου.6 

β) Το γεγονός ότι µε τις δοκιµασίες αυτού του τεστ «η αναγνωστική δεξιότητα 

αξιολογείται στο σύνολό της» (Γερογιαννάκη Α., 1997, σ. 55). 

γ) Το γεγονός ότι µ� αυτό το όργανο µετρούνται «και η ταχύτητα ανάγνωσης και 

η κατανόηση και η γραφοφωνηµατική αντιστοιχία (Καρυώτης Θ., 1995, σ. 36). 

Η επίδοση του τεστ έγινε οµαδικά και µάλιστα την ώρα διδασκαλίας του 

γλωσσικού µαθήµατος. Κάθε µαθητής/τρια συµπλήρωνε τα στοιχεία της 

ταυτότητας του/της και στη συνέχεια ο ερευνητής τους καλούσε να απαντήσουν 

στα τέσσερα παραδείγµατα του τεστ.  Όταν βεβαιωνόταν ότι όλοι είχαν 

καταλάβει τον τρόπο εργασίας, τους καλούσε να συνεχίσουν µε τον ίδιο τρόπο 

για να απαντήσουν συνολικά σε 30 δοκιµασίες. 

Στο τεστ υπάρχουν δοκιµασίες διάκρισης νοηµάτων, συµπλήρωσης 

λέξεων γραµµάτων-αριθµών, δοκιµασίες κατανόησης και φωνηµατικής 

αντιστοιχίας (βλ. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Για τη συµπλήρωσή του χρειάστηκε µία 

διδακτική ώρα (45') σε κάθε τάξη και ευχαριστώ θερµά τους διευθυντές των 

δηµοτικών σχολείων και τις δασκάλες της Α� τάξης, που διευκόλυναν τη 

διεξαγωγή της έρευνας µας, παραχωρώντας µας την ώρα του γλωσσικού 

µαθήµατος. 

 

                                           
6 Το 1995 χρησιµοποιήθηκε από τον Θ. Καρυώτη στη µεταπτυχιακή του εργασία ειδίκευσης, µε 
θέµα «η ανάπτυξη της φωνολογικής συνείδησης σε παιδιά Α� και Β� τάξης δηµοτικού και η 
µάθηση της ανάγνωσης» σε δείγµα 140 υποκειµένων. Επίσης το 1997 χρησιµοποιήθηκε από 
την Α. Γερογιαννάκη στη µεταπτυχιακή της εργασία ειδίκευσης, µε θέµα «η επίδραση του 
λεξιλογικού πλούτου και της γραφοκινητικής ανάπτυξης του παιδιού προσχολικής ηλικίας στη 
µάθηση της Ανάγνωσης» σε δείγµα 170 υποκειµένων. 
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Βαθµολογία του τεστ αναγνωστικής δεξιότητας 
 

Η επίδοση κάθε υποκειµένου βαθµολογείται µε βάση τον αριθµό των 

ορθών απαντήσεων και τον αριθµό των δοκιµασιών. Κάθε σωστή απάντηση 

πιστώνεται µε 1-3 µονάδες ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας της. Η κλίµακα 

βαθµολογίας του τεστ κυµαίνεται από 0-50 µονάδες.  
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2.4. Το δείγµα της έρευνας 
 

 Η έκταση του δείγµατος σε πανελλαδικό επίπεδο δεν ήταν εφικτή για 

λόγους καθαρά οικονοµικούς και η επιβολή του γεωγραφικού περιορισµού της 

ερευνήτριας ήταν αναπόφευκτη. Ωστόσο µπορούµε να θεωρήσουµε την Κρήτη 

και κατ� επέκτασιν το Ν. Ρεθύµνης, ως µικρογραφία της Ελλάδας. 

Επίσης τόσο το πρόγραµµα του γλωσσικού µαθήµατος, όσο η ύλη και τα 

σχολικά εγχειρίδια είναι ενιαία και οµοιόµορφα σε πανελλαδικό επίπεδο. Έτσι 

τον πληθυσµό της έρευνας αποτέλεσαν όλοι οι µαθητές της Α� τάξης του 

∆ηµοτικού, του Ν. Ρεθύµνης. Το δείγµα των µαθητών της παρούσας έρευνας 

επιλέχθηκε βάση τυχαίας δειγµατοληψίας. Το µέγεθός του έφτασε στα 150 

υποκείµενα, τα οποία είναι µαθητές/τριες της Α� τάξης του ∆ηµοτικού. Αυτό το 

µέγεθος µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό, αφού οι διεθνείς κανόνες της 

Στατιστικής θεωρούν  ως ικανοποιητικό, ένα δείγµα µε Ν ≥ 30 

(Παρασκευόπουλος Ι., 1990, τ. Α).  

Τα σχολεία του Ν. Ρεθύµνης από τα οποία προέρχεται το δείγµα της 

έρευνας µας είναι: 

1. ∆ηµοτικό Σχολείο Επισκοπής Ρεθύµνης 

2. 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Περιβολίων Ρεθύµνης 

3. 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Περιβολίων Ρεθύµνης 

4. 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας Ρεθύµνης 

5. 13ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μασταµπά Ρεθύµνης 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  1 

∆ηµοτικό Σχολείο Ν Ν% 

1 11 7,3 

2 29 19,3 

3 34 22,7 

4 71 47,3 

5 5 3,3 

ΣΥΝΟΛΟ 150 100 
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Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 2) φαίνεται αναλυτικά το µέγεθος 

του δείγµατος και το οποίο είναι ίδιο και στις δύο φάσεις της έρευνάς µας (οι 

ίδιοι/ες µαθητές/τριες, στα ίδια σχολεία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 Α� Φάση  
σχολικό έτος 1997 

Β� Φάση  
σχολικό έτος 1998 

Φύλο Ν Ν% Ν Ν% 

Αγόρια 85 56,7 85 56,7 

Κορίτσια 65 43,3 65 43,3 

Σύνολο 150 100 150 100 
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2.4.1. Το δείγµα σύµφωνα µε το µορφωτικό επίπεδο  

 του πατέρα και της µητέρας 
 

 Ανάλογα µε το επίπεδο µόρφωσης του πατέρα και της µητέρας, τα 

υποκείµενα χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες. Στην πρώτη κατατάχθηκαν οι µαθητές 

που οι γονείς τους έχουν τελειώσει την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ή κάποιες 

τάξεις του ∆ηµοτικού. Στη δεύτερη οµάδα ανήκουν τα υποκείµενα που οι γονείς 

τους έχουν τελειώσει τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ή κάποιες τάξεις του 

Γυµνασίου ή Λυκείου. Τη Τρίτη οµάδα αποτελούν οι µαθητές που οι γονείς τους 

έχουν τελειώσει την τριτοβάθµια εκπαίδευση και είναι Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά το µέγεθος του 

δείγµατος ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο των γονιών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Πατέρας Μητέρα 

Μορφωτικό 
επίπεδο 

Ν Ν% Ν Ν% 

Α/θµια 
Εκπ/ση (1) 

51 34 49 32,7 

Β/θµια 
Εκπ/ση (2) 

86 57,3 79 52,7 

Γ/θµια 
Εκπ/ση  (3) 

13 8,7 22 14,7 

ΣΥΝΟΛΟ 150 100 150 100 
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2.4.2. Το δείγµα κατά χρονολογική ηλικία 

 

  "Τα υποκείµενα του δείγµατος χωρίστηκαν σε τρεις «ηλιακές» 

οµάδες"(Βάµβουκας Μ., 1994b, σ. 145). Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει 37 

µαθητές (24,7%). Είναι οι µεγάλοι µαθητές, οι οποίοι στις 10 Νοεµβρίου 1997 

είχαν ηλικία 6ετή και 6 µήνες (6:06) έως 6 έτη και 10 µήνες (6:10), δηλαδή οι 

µαθητές είχαν µέσο όρο ηλικίας 6:08. Είχαν γεννηθεί στο διάστηµα από 1/1/91-

1/4/91. 

Η δεύτερη οµάδα συγκροτείται από 64 µαθητές (42,7%), οι οποίοι είχαν 

ηλικία από 6:02 έως 6:06, δηλαδή είχαν µέσο όρο ηλικίας 6:04. Είχαν γεννηθεί 

στο διάστηµα από 2/4/91-31/8/91. 

Η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει 49 µαθητές (32,6%), οι οποίοι είχαν ηλικία 

από 5:10 έως 6:02, δηλαδή είχαν µέσο όρο ηλικίας 6:00. Είχαν γεννηθεί στο 

διάστηµα από 1/9/91-31/12/91. «Σύµφωνα µε την κατανοµή αυτή, υπάρχει µία 

µέση διαφορά ηλικίας 8 µηνών µεταξύ των µαθητών των δύο ακραίων οµάδων 

και 4 µηνών ανάµεσα στους µαθητές της πρώτης και της δεύτερης και της 

οµάδας» (Βάµβουκας Μ., 1944b, σ.145). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Ηλικία Ν Ν% 

Μεγάλη    (1) 37 24,7 

Μεσαία    (2) 64 42,7 

Μικρή      (3) 49 32,6 

ΣΥΝΟΛΟ 150 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52

 

2.4.3. Το δείγµα κατά σειρά γέννησης των υποκειµένων 

 

 Με βάση τη σειρά γέννησης των υποκειµένων συγκροτήθηκαν  τρεις 

κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα πρωτότοκα παιδιά και τα 

µοναχοπαίδια, στη δεύτερη τα παιδιά που έχουν µία ενδιάµεση σειρά γέννησης 

και στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα υστερότοκα παιδιά. 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται το µέγεθος του δείγµατος σύµφωνα 

µε τη σειρά γέννησής τους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Σειρά γέννησης Ν Ν% 

Πρωτότοκα (1) 68 45,3 

Μεσαία (2) 28 18,7 

Υστερότοκα (3) 54 36 

Σύνολο 150 100,0 
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2.5. Στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων 

 

Τα εµπειρικά δεδοµένα της έρευνας εισήχθησαν σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή . Η στατιστική τους επεξεργασία έγινε στο πρόγραµµα S.P.S.S. Ms  

WINDOWS Release 6.0. 

Υπολογίστηκαν οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της επίδοσης των 

υποκειµένων του δείγµατος στα τεστ αναγνωστικών όρων αναγνωστικής 

δεξιότητας, καθώς και οι συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών. 

Για τον έλεγχο της διαφοράς µεταξύ των µέσων όρων επίδοσης 

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των πολλαπλών συγκρίσεων του Scheffe και η 

διαδικασία της One Way ANOVA, για τον έλεγχο της κανονικότητας της 

κατανοµής το test Kolmogorov � Smirnov,  ενώ η διαφορά των µέσων όρων 

µεταξύ δύο δειγµάτων υπολογίστηκε µε τα κριτήρια t-test  και x2 � test 

(CHITEST). 

Στο σηµείο αυτό ευχαριστώ θερµά την καθηγήτρια κ. Βασιλάκη Ελένη, η 

οποία βοήθησε απεριόριστα στη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων. 

Στις σελίδες που θ� ακολουθήσουν θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα 

της παρούσας έρευνας. Σύµφωνα µε το σκοπό και το στόχο που θέσαµε αρχικά 

θα περιγράψουµε τα δεδοµένα και στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε να τα 

αναλύσουµε, να τα ερµηνεύσουµε και να  ανακαλύψουµε τις πιθανές σχέσεις 

µεταξύ των µεταβλητών. Μ� αυτό τον τρόπο θα µπορέσουµε να ελέγξουµε τις 

αρχικές υποθέσεις, που διατυπώσαµε στην έρευνά µας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
Απόλυτες και σχετικές συχνότητες σωστών και λανθασµένων απαντήσεων του 

δείγµατος (Ν=150) σε καθεµία από τις 36 ασκήσεις / ερωτήσεις του Τεστ 

Αναγνωστικών όρων. 

 

 Απαντήσεις 

Αριθµός 
ερώτησης 

Σωστό Λάθος Σύνολο 

1η 134       89,3 16         10,7 150          100 

2η 146       97,3 4            2,7 150          100 

3η 140       93,3 10           6,7 150          100 

4η 135       90,0 15         10,0 150          100 

5η 135       90,0 15         10,0 150          100 

6η 119       79,3 31          20,7 150          100 

7η 134       89,3 16          10,7 150          100 

8η 123       82,0 27         18,0 150          100 

9η 147       98,0 3             2,0 150          100 

10η 143       95,3 7             4,7 150          100 

11η 135       90,0 15           10,0 150          100 

12η 69        46,0 81           54,0 150          100 

13η 132       88,0 18            12,0 150          100 

14η 146       97,3 4              2,7 150          100 

15η 124       82,7 26           17,3 150          100 

16η 80        53,3 70           46,7 150          100 

17η 127       84,7 23            15,3 150          100 

18η 33        22,0 117           78,0 150          100 

19η 146       97,3 4                2,7 150          100 

20η 66        44,0 84               56 150          100 

21η 123       82,0 27             18,0 150    100 

22η 145       96,7  5                3,3 150          100 

23η  29        19,3 121              80,7 150          100 

24η  64       42,7  86              57,3 150          100 

25η 39        26,0 111              74,0 150          100 
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Απαντήσεις  

Αριθµός 
ερώτησης 

Σωστό Λάθος Σύνολο 

26η 98        65,3 52              34,7 150          100 

27η 64        42,7 86              57,3 150          100 

28η 26       17,3 124            82,7 150          100 

29η 124      82,7 26             17,3 150          100 

30η 112      74,7 38             25,3 150          100 

31η 73       48,7 77             51,3 150          100 

32η 116      77,3 34             22,7 150          100 

33η 114      76,0 36             24,0 150           100 

34η 6         4,0 144           96,0 150           100 

35η 11         7,3 139           92,7 150           100 

36η 100      66,7 50            33,3 150           100 

 

Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται η απόλυτη και σχετική συχνότητα των 

σωστών και λανθασµένων απαντήσεων του συνόλου των υποκειµένων του 

δείγµατος σε καθεµιά από τις 36 ασκήσεις/ερωτήσεις στις οποίες εξετάστηκαν. 

Από τον πίνακα διαπιστώνουµε ότι όλες έτυχαν ορθής επιλογής από τα 

υποκείµενα σε ποσοστά που ξεκινούν από 4% έως 98%. 

Το υψηλότερο ποσοστό ορθών απαντήσεων έτυχε η διάκριση ενός 

γράµµατος από διγράµµατες συλλαβές (άσκηση 9 µε 98%). Ακολουθούν η 

διάκριση σηµείων µαθηµατικών και κεφαλαίων γραµµάτων (άσκηση 2 µε 

97,3%), η διάκριση λέξης από 3 γραφήµατα (άσκηση 14 µε 97,3%), η διάκριση 

κεφαλαίου από µικρά γράµµατα (άσκηση 19 µε 97,3%), η διάκριση µικρού 

γράµµατος ανάµεσα σε κεφαλαία γράµµατα (άσκηση 22 µε 96,7%), η διάκριση 

ενός γράµµατος ανάµεσα σε µια λέξη και φραστικό σύνολο δύο λέξεων 

(άσκηση 10 µε 95,3%), η διάκριση µονοψήφιου αριθµού από διψήφιους 

αριθµούς (άσκηση 3 µε 93,3%), η διάκριση διψήφιου από µονοψήφιους 

αριθµούς (άσκηση 4 µε 90,0%), η διάκριση αριθµού από διγράµµατα κεφαλαία 

(άσκηση 5 µε 90,0%) και η διάκριση µιας λέξης από δύο κεφαλαία και ένα µικρό 

γράµµα (άσκηση 11 µε 90,0%). 

Ενώ πολύ χαµηλό ποσοστό ορθών απαντήσεων έτυχε η διάκριση 

πρώτης φράσης κειµένου που είναι σε δύο σειρές (άσκηση 34 µε 4%),  η 
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διάκριση δεύτερης φράσης σε δύο σειρές (άσκηση 35 µε 7,3%), η διάκριση 

πρότασης που δίνεται σε δύο σειρές (άσκηση 28 µε 17,3%), η διάκριση του 

πρώτου γράµµατος καθεµιάς από τις τρεις λέξεις µιας φράσης (άσκηση 23 µε 

19,3%), η διάκριση δύο τελευταίων λέξεων φράσης, (άσκηση 18 µε 22%). 

 Αναλύοντας βαθύτερα τους όρους που προτείνονται µπορούµε να 

διαπιστώσουµε τις παρατηρήσεις µας, αφού η σταθερότητα των απαντήσεων 

µας επιτρέπει να τα θεωρήσουµε ως ιδιαίτερα αξιόπιστα. 

 

«Το γράµµα» 

Η µέτρηση του όρου «γράµµα» πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια των 

ασκήσεων 7, 8, 9, 10 (διάκριση µικρού γράµµατος)  και 19, 20, 21, 22 (διάκριση 

κεφαλαίου γράµµατος). Η άσκηση 9 έτυχε το υψηλότερο ποσοστό ορθών 

απαντήσεων απ� όλες τις ασκήσεις του Τεστ (98%). Η άσκηση περιλαµβάνει 

ένα γράµµα και τρεις συλλαβές (ι, το,  να, µε). 

Η άσκηση 10 ανήκει στα σηµεία µε υψηλά ποσοστά ορθών απαντήσεων 

(95,3%). Η άσκηση περιλαµβάνει ένα γράµµα ανάµεσα σε µια λέξη και 

φραστικό σύνολο δύο λέξεων (µεγάλο τόπι, ι, µπαλόνι). Επίσης και οι άλλες 

δύο ασκήσεις έχουν υψηλό ποσοστό ορθών απαντήσεων. Η άσκηση 8 µε 82% 

(2, 6, 7, ν) και η άσκηση 7 µε 89,3% (∆,8,4,9). 

Στη διάκριση του κεφαλαίου γράµµατος η άσκηση 19 έτυχε το 

υψηλότερο ποσοστό ορθών απαντήσεων µε 97,3% (Ν, α, ε, ι), η άσκηση 22 µε 

96,7% (Β, Ε, 2, Λ), η άσκηση 21 µε 82% (Ξυπνήστε τα µωρά) και τέλος στην 

άσκηση 20 τα ποσοστά των ορθών απαντήσεων φτάνουν στο 44%, όπου το 

παιδί καλείται να κυκλώσει το κεφαλαίο γράµµα της ψευδολέξης που φτιάξαµε. 

∆ιαπιστώνουµε ότι οι µαθητές έχουν υψηλά ποσοστά ορθών 

απαντήσεων στον όρο µικρό γράµµα, ενώ υπάρχει µία σύγχυση στο κεφάλαιο 

γράµµα. Οι µαθητές διακρίνουν µε ευκολία το κεφαλαίο γράµµα ανάµεσα στα 

µικρά γράµµατα κι αυτό αποδίδεται σε µια συστηµατική διδασκαλία του όρου 

«µικρού γράµµατος» στο δηµοτικό σχολείο (ιδιαίτερα στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς), ενώ δυσκολεύονται στην κατανόηση/συνειδητοποίηση του όρου 

«κεφαλαίο γράµµα» όπου τα ποσοστά των λανθασµένων απαντήσεων 

κυµαίνονται στο 18,0% (άσκηση 21, όπου το παιδί καλείται να κυκλώσει το 

κεφαλαίο γράµµα φράσης) µε αύξηση 56% (άσκηση 20, όπου το παιδί 

κυκλώνει το κεφαλαίο γράµµα µιας ψευδόλεξης). Άλλωστε το παιδί περνάει 

πρώτα «από µια φράση προ-γλωσσικής συνειδητοποίησης» (Liva, 1992, σ.39). 
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Τα παραπάνω αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν ότι ένα µεγάλο ποσοστό 

µαθητών/τριών της Α� τάξης δυσκολεύεται να κατανοήσει ή/και αγνοεί τον όρο 

«γράµµα» της τεχνικής γλώσσας. 

 

«Ο αριθµός» 

Η µέτρηση του όρου «αριθµός» πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια των 

ασκήσεων 1, 2, 3, 4, 5, 6. Η άσκηση 2 έτυχε υψηλό ποσοστό ορθών 

απαντήσεων 97,3%, όπου περιλαµβάνει ένας αριθµό µ� ένα ψηφίο ανάµεσα σε 

κεφαλαία γράµµατα (3, Τ, Β, Ρ). Υψηλά επίσης ποσοστά ορθών απαντήσεων 

έτυχαν: 

- η άσκηση 3 µε 93,3 %     (21, 45, 8, 60) 

- η άσκηση 4 µε 90%         (7, 2, 9, 13) και  

- η άσκηση 5 µε 90%         (ΑΙ, 24, ΒΛ, ΡΥ) 

∆ιαπιστώνουµε ότι η κατανόηση του όρου «αριθµός» βρίσκεται σε 

ικανοποιητικό επίπεδο. 

Ωστόσο η διάκριση του µονοψηφίου αριθµού ανάµεσα στα µικρά 

γράµµατα φτάνει σε ποσοστό λανθασµένων απαντήσεων 10,7% (άσκηση 1) και 

η διάκριση του διψήφιου αριθµού αυξάνει το ποσοστό των λανθασµένων 

απαντήσεων στο 20,7% (άσκηση 6). 

Αν εξετάσουµε τη γραφή του παιδιού στις πρώτες επαφές µε τον γραπτό 

λόγο, το παιδί δεν ξεχωρίζει τι είναι γράµµα και τι ψηφίο, διότι θεωρεί το ψηφίο 

σαν γράµµα, δηλαδή σαν ένα είδος ψηφίου. Έτσι «το παιδί ανακατεύει 

γράµµατα και ψηφία στα γραπτά του. Υποθέτουµε πως αυτή η σύγχυση 

δηµιουργείται πιο εύκολα σε επίπεδα µικρού γράµµατος, αφού αυτό θυµίζει � 

οπτικά µιλώντας � περισσότερο ένα ψηφίο απ� ότι συµβαίνει µ� ένα κεφαλαίο 

γράµµα» (Fijalkow E., 1992, σ. 35). 

Μπορούµε επίσης να σκεφτούµε πως το παιδί έχει δυσκολίες στο να 

διακρίνει µια σειρά από ψηφία και µια σειρά από γράµµατα: «ότι αποτελείται 

από δύο ψηφία µπορεί να φανεί στο παιδί σαν αριθµός. Τα σηµεία, εποµένως, 

φτιάχνονται από σειρές στοιχείων που είναι γράµµατα και/η ψηφία» (Fijalkow 

E., 1992, σ. 36). 

 

«Η λέξη» 

Η κατανόηση του όρου «λέξη» προσεγγίζεται µέσα από τις ασκήσεις 11, 

12, 13, 14, 15 «η πρώτη λέξη», 17 «η τελευταία λέξη»,  16 «οι δύο πρώτες 
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λέξεις», 18 «οι δύο τελευταίες λέξεις», 23 «το πρώτο γράµµα κάθε λέξης» και 

24 «το τελευταίο γράµµα κάθε λέξης». 

Τα υψηλά ποσοστά ορθών απαντήσεων έτυχαν η άσκηση 14 µε 97,3%, 

όπου γίνεται διάκριση της λέξης από 3 γραφήµατα και η άσκηση 11 µε 90%, 

(Μ, µήλο, β, χ), που µας οδηγούν στο συµπέρασµα πως για το παιδί «µια λέξη 

είναι κάτι που είναι γραµµένο» (Fijalkow E., 1992, σ. 35). Το παιδί δεν ξεχωρίζει 

ακόµη τους διάφορους κοινωνικούς κώδικες του γραπτού. «Ο κώδικας της 

λέξης δεν υπολογίζεται (ό.π., σ. 35). Έτσι στην άσκηση 13 το ποσοστό των 

λανθασµένων απαντήσεων φτάνει στο 12% (το, 33, 85, 52), στην άσκηση 12 

φτάνει στο 54%, όπου το παιδί καλείται να διακρίνει τη λέξη που είναι µόνη της, 

ανάµεσα σε φραστικά σύνολα δύο και τριών λέξεων. Φαίνεται πως το παιδί 

µπορεί να καταλάβει πως µια λέξη είναι κάτι που γράφεται «αλλά λίγο 

ενδιαφέρει ο αριθµός των γραµµάτων της. Θεωρεί λοιπόν τη λέξη σαν το µικρό 

του όνοµα: ένα µόνο γράµµα κυρίως το αρχικό, του επιτρέπει να πει πως 

πρόκειται για µια λέξη» (Fijalkow E., 1992, σ. 34). 

Στην  άσκηση 15 το ποσοστό των λανθασµένων απαντήσεων φτάνει στο 

17,3%. (Αυτή πήγε στην πόλη), στην άσκηση 17 φτάνει στο 15,3%. (Το κουτί 

είναι πολύ µικρό), στην άσκηση 16 φτάνει στο 46,7%. (Το  µήλο είναι νόστιµο) 

και στην άσκηση 18 φτάνει το 78% . (Κοίτα τα λουλούδια). Σ� αυτές τις ασκήσεις 

η αδυναµία των αποτελεσµάτων «οφείλεται όχι στην απουσία γνώσεων για τη 

«λέξη» � γιατί βλέπουµε πως πολλά παιδιά κυκλώνουν µια λέξη, αλλά 

αναγκαστικά την πρώτη ή την τελευταία �αλλά στο σύνολό της εντολής» 

(Fijalkow E., 1992, σ. 30), η οποία παρουσιάζει µία πολυπλοκότητα. Στην 

εντολή το παιδί καλείται να επεξεργαστεί ταυτόχρονα τρεις όρους:  

1) "κυκλώνω", 2) "πρώτη", "τελευταία" και 3) "λέξη". 

Στις ασκήσεις 23 και 24 η οδηγία περιλαµβάνει τρία στοιχεία: 

1)«πρώτο», «τελευταίο»,  2) «γράµµα» και 3) «λέξη». Στην άσκηση 23 το 

ποσοστό των λανθασµένων απαντήσεων φτάνει το 80,7%. (Βλέπετε το σκύλο 

µου) και στην άσκηση 24 στο 57,3% (ελάτε εδώ). 

 Το γνωστό πρόβληµα του όλου και του µέρους φαίνεται όταν ζητάµε από 

το παιδί να κυκλώσει την πρώτη και την τελευταία λέξη όπως και τις δύο 

πρώτες ή τις δύο τελευταίες λέξεις. «Το παιδί προσεγγίζει τη λέξη ολικά, δίχως 

να διαφοροποιεί το όλο και το µέρος. Κυκλώνει όλη τη λέξη όταν του ζητήσουµε 

να κυκλώσει το πρώτο ή το τελευταίο γράµµα. Η χρήση του όρου «κάθε» στην 

εντολή προσθέτει ίσως στη σύγχυση» (Fijalkow E., 1992, σ. 31). 
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Αυτά τα στοιχεία µας επιτρέπουν να κατασκευάσουµε σηµεία σχετικά µε 

τη λέξη και τα οποία βασίζονται στις συγχύσεις που υποθέσαµε: µία λέξη και 

γράµµατα µικρά και κεφαλαία, µία λέξη και αριθµούς, µία λέξη και φράσεις, την 

πρώτη λέξη σε µια φράση, τις δύο πρώτες λέξεις σε µια φράση, την τελευταία 

λέξη σε µια φράση, τις δύο τελευταίες λέξεις σε µια φράση (Fijalkow E.,  1992, 

σ. 35).7 

«Η πρώτη σειρά», «Η τελευταία σειρά» 

Το παιδί εδώ καλείται να κυκλώσει την πρώτη σειρά και την τελευταία 

σειρά σ� ένα κείµενο τριών γραµµών (ασκήσεις 32 και 33). Οι δύο αυτοί όροι 

δίνουν ποσοστά ορθών απαντήσεων 77,3% και 76% αντίστοιχα. Η σύγκριση 

των αποτελεσµάτων φανερώνει µία αύξηση του ποσοστού των λανθασµένων 

απαντήσεων από το 22,7% στο 24%, όπου παρατηρούµε ότι οι µαθητές 

εµφανίζουν αδυναµία να χειριστούν αυτούς τους όρους. Παρόλο που οι όροι 

αυτοί µαθαίνονται µέσα από σχολικές και κοινωνικές εµπειρίες ξεκινώντας από 

το νηπιαγωγείο,8 διαπιστώνουµε ότι οι µαθητές στην Α' ∆ηµοτικού 

δυσκολεύονται να τους κατανοήσουν. Μπορούµε να θεωρήσουµε έτσι, πως 

όταν η δασκάλα χρησιµοποιεί αυτή την τεχνική γλώσσα, πολλοί µαθητές δεν 

την καταλαβαίνουν και αυτό είναι κάτι που δηµιουργεί εµπόδιο στην επαφή του 

παιδιού µε τη γραφή. 

 

                                           
7 Ανάλογη έρευνα σε σύνολο 93 µαθητών  της Α� Γυµνασίου έγινε το 1993 στην Κρήτη, από τη 

Χ. Κορτέτση - ∆αφέρµου, µε δοκιµασίες 4 ασκήσεων: 1) «Κλείσε σε κύκλο την πρώτη λέξη κάθε 

πρότασης», 2) «κλείσε σε κύκλο τις δύο τελευταίες λέξεις της κάθε πρότασης», 3) κλείσε σε 

κύκλο το πρώτο γράµµα κάθε λέξης» και 4) «κλείσε σε κύκλο την πρώτη πρόταση», όπου οι 

µαθητές απαντούν στις δοκιµασίες πάνω σε κείµενο, που τους δίνεται αντίστοιχα για κάθε 

δοκιµασία. Από αυτούς 15 µόνο «απάντησαν χωρίς κανένα λάθος και στις τέσσερις ασκήσεις 

(ποσοστό 16,12%). Από περιοχή σε περιοχή, από σχολείο σε σχολείο αλλά και από δοκιµασία 

σε δοκιµασία, το ποσοστό των σωστών απαντήσεων κυµαινόταν από 2,5% έως 73%» (Χ. 

Κορτέτση � ∆αφέρµου, 1994, σ. 34). Επίσης, εξετάζοντας κατά πόσο οι µαθητές της Α� 

Γυµνασίου κατανοούν απολύτως όρους που χρησιµοποιούνται ευρύτατα στο σχολείο, η Χ. 

Κορτέτση - ∆αφέρµου διαπιστώνει την αδυναµία των µαθητών να ανταποκριθούν στις εντολές 

των δοκιµασιών και αναφέρει ότι «αυτό δεν µπορεί να θεωρηθεί µόνο θέµα γλώσσας και δεν 

είναι τυχαίο ότι τα παιδιά αυτά έχουν αδυναµίες και στα µαθηµατικά» (Χ.Κορτέτση - ∆αφέρµου, 

1994, σ. 34).  
8 Οι όροι «πρώτος-µεσαίος-τελευταίος» διδάσκονται στο βιβλίο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Πού; Πόσο; 

Ποιο; ∆εξιότητες Ι» στο νηπιαγωγείο, στις χωροχρονικές έννοιες των προµαθηµατικών εννοιών 

(ΥΠ.Ε.Π.Θ.d, σ. 26) 
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«Η φράση» 

Το παιδί αντιλαµβάνεται τη φράση σαν µια σειρά στοιχείων, όποια και να 

�ναι αυτά που τη συγκροτούν και µπορεί έτσι να δηµιουργηθεί σύγχυση σε 

σχέση µε µια σειρά λέξεων, αλλά και σε σχέση µε µια σειρά αριθµών (Fijalkow 

E., 1992). 

Επίσης η φράση µπορεί για ένα παιδί, να µπερδευτεί µε µια 

γραµµή(αφού η φράση και η γραµµή στα µάτια του δεν είναι παρά µια ενότητα) 

ή ακόµα και µια λέξη (Fijalkow E., 1992, σ,36).Με βάση αυτές τις υποθέσεις η 

κατανόηση του όρου «φράση» δίνεται µε την οδηγία στα παιδιά «να κυκλώσουν 

την πρόταση» (ασκήσεις 25, 26, 27), όπου η πρόταση παρουσιάζεται µε µία 

φράση και λέξεις, µε µία φράση και πολλούς αριθµούς και µε µια φράση 

µεγαλύτερη από µία γραµµή. Επίσης δίνεται η οδηγία στα παιδιά «να 

κυκλώσουν την πρώτη πρόταση» (άσκηση 34) και να κυκλώσουν την τελευταία 

πρόταση (άσκηση 35). Οι λανθασµένες απαντήσεις των µαθητών στις 

προαναφερόµενες  ασκήσεις φτάνουν στο 74%, 34,7%, 57,3%, 82,7%, 96% και 

92,7% αντίστοιχα. Η ανάλυση των λαθών καταδεικνύει ότι η πλειοψηφία των 

µαθητών παρουσιάζει δυσκολίες στην κατανόηση του όρου και θεωρούν «ότι η 

πρόταση καθορίζεται από το µήκος-µέγεθος χωρίς να προσέχουν την έλλειψη 

νοήµατος. Και ως προς τον όρο αυτό, φαίνεται ότι τα παιδιά, για να κάνουν τη 

διάκριση, στηρίζονται και χρησιµοποιούν οπτικές πληροφορίες και όχι την 

ανάλυση της δοµής των στοιχείων τα οποία καλούνται να διακρίνουν» 

(Παντελιάδου Σ. � Χεππάκη Τ., 1995, σ. 32). 

 

«Ο Τίτλος» 

Η διάκριση του όρου «τίτλος» γίνεται µε την οδηγία στα παιδιά να 

«κυκλώσουν τον τίτλο της ιστορίας» (άσκηση 30), όπου αναζητείται η 

κατανόηση της έννοιας του τίτλου. Το ποσοστό των λανθασµένων απαντήσεων 

φτάνει στο 25,3%, γεγονός που µας κάνει να υποθέσουµε ότι το παιδί έχει µια 

«µονολιθική άποψη του γραπτού, µπορεί να µπερδέψει τον τίτλο της ιστορίας 

µε το σύνολό της χωρίς να ξεχωρίζει τα µέρη της» (Fijalkow E., 1992,  σ. 36). Ή 

µπορεί να διαλέξει µια λέξη στην τύχη µέσα στην ιστορία, ή µπορεί να γνωρίζει 

πως «ο τίτλος είναι ένα σύνολο γραπτών στοιχείων που αποσπάται από το 

κείµενο αλλά να ξεχάσει τη θέση του: µπορεί να θεωρήσει το όνοµα του 

συγγραφέα σαν τίτλο» (Fijalkow E., 1992, σ. 36). 
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«Το όνοµα του συγγραφέα» 

Η ίδια µε την πιο πάνω διαδικασία µπορεί να υιοθετηθεί από το παιδί και 

για το όνοµα του συγγραφέα, όπου τα παιδιά καλούνται µε την οδηγία να 

«κυκλώσουν το όνοµα του συγγραφέα» (άσκηση 31). Τα ποσοστά των 

λανθασµένων απαντήσεων φτάνουν στο 51,3%, όπου φαίνεται ότι η 

πλειοψηφία των µαθητών δυσκολεύεται να κατανοήσει την έννοια του όρου «το 

όνοµα του συγγραφέα». 

«Το κύριο όνοµα» 

Η κατανόηση του όρου γίνεται µε τη διάκριση του ονόµατος προσώπου 

ανάµεσα σε ονόµατα ζώου, φυτού και αντικειµένου, µε την οδηγία τα παιδιά «να 

κυκλώσουν το όνοµα κάποιου προσώπου» (άσκηση 29/δέντρο, γάτα, Μαρίνα, 

χτένι). 

Επίσης το υψηλό ποσοστό9 των λανθασµένων απαιτήσεων 17,3% µας 

κάνει να συµπεραίνουµε πως τα παιδιά δυσκολεύονται να διακρίνουν το κύριο 

όνοµα, το οποίο «ξεχωρίζει( µε το κεφαλαίο γράµµα. 

«Η ιστορία» 

Ο όρος ιστορία έχει ένα «νόηµα που διαφέρει ανάλογα µε την κοινωνική 

ανάπτυξη του παιδιού» (Fijalkow E., 1992, σ. 36). Στην αρχή τη διηγούµαστε 

προφορικά, ενώ αργότερα η αναπαράστασή της συµπληρώνεται από εικόνες 

(έτσι τη διηγούνται γονείς και παιδαγωγοί). Αργότερα η ιστορία εµφανίζεται µε  

τη µορφή γραπτού κειµένου ή µε σχέδια και εικόνες για να πλουτίσει τη 

φαντασία του παιδιού (Fijalkow E., 1992). Μπορεί λοιπόν, να υπάρξει σύγχυση 

ανάµεσα στο σχέδιο και το κείµενο και ζητάµε από το παιδί "να κυκλώσει τη 

γραµµένη ιστορία" (άσκηση 36). 

Η ανάλυση  των λαθών µας έδωσε ένα σηµαντικό ποσοστό 33,3%, όπου 

φαίνεται η σύγχυση των µαθητών στην κατανόηση του όρου.  

Μέσα από τις αναλύσεις που επιχειρήσαµε µε βάση τους όρους της 

τεχνικής γλώσσας µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι στη σχολική 

πραγµατικότητα ένας πολύ σηµαντικός αριθµός µαθητών/τριών αγνοεί την 

τεχνική γλώσσα ή/και δυσκολεύεται να την κατανοήσει, µε άµεση συνέπεια να 

του δηµιουργεί εµπόδιο στην επαφή του µε τη γραφή. 

                                           
9 Θεωρούµε το ποσοστό των λανθασµένων απαντήσεων υψηλό, γιατί το κύριο όνοµα διδάσκεται 
επίσης από το Νηπιαγωγείο, όπου στη γωνιά µε τα καρτελάκια των ονοµάτων, τα παιδιά 
«διακρίνουν» το καθένα το δικό του όνοµα, ενώ στο τέλος της σχολικής τους χρονιάς τα 
περισσότερα νήπια ξέρουν να γράψουν το όνοµά τους, το οποίο έχει ως χαρακτηριστικό του το 
κεφαλαίο γράµµα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των σωστών και λανθασµένων 

απαντήσεων του δείγµατος (Ν = 150) σε καθεµία από τις 30 ασκήσεις του Τεστ 

Αναγνωστικής ∆εξιότητας. 

 

Απαντήσεις 
Αριθµός 
ερώτησης 

Σωστό Λάθος Σύνολο 

1η 143       95,3 7         4,7 150 100 

2η 141       94,0 9         6,0 150         100 

3η 139       92,7 11        7,3 150         100 

4η 148       98,7  2        1,3 150         100 

5η 144       96,0  6        4,0 150         100 

6η 144       96,0   6        4,0 150         100 

7η 149       99,3   1        0,7 150         100 

8η 147       98,0   3       2,0 150         100 

9η 143       95,3   7        4,7 150         100 

10η 115       76,7     35      23,3 150         100 

11η 149       99,3   1         0,7 150         100 

12η 148       98,7  2       1,3 150         100 

13η  132       88,0  18       12,0 150   100 

14η   124      82,7   26      17,3 150        100 

15η   140      93,3 10       6,7 150        100 

16η   142      94,7  8       5,3 150       100 

17η    142      94,7  8       5,3 150 100 

18η   143      95,3 7       4,7 150       100 

19η   140       93,3 10       6,7 150        100 

20η  143       95,3 7        5,3 150         100 

21η  149       99,3 1          0,7 150         100 

22η 122       81,3 28        8,7 150         100 

23η 137       91,3 13        8,7 150     100 

24η   127       84,7 23      15,3 150 100 

25η    49       99,3   1        0,7 150        100 
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Απαντήσεις  

Αριθµός 
ερώτησης 

Σωστό Λάθος Σύνολο 

26η      108       72,0  42             28,0 150     100 

27η      143        95,3  7                4,7 150 100 

28η  3: 16 10         0,7

 2:24           16

 1: 110       73,3 

150 100 

29η      139          92,6    11             7,3 150 100 

30η   3:8911        59,4

  1:38         25,3

    23            15,3 150 100 

 

Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται η απόλυτη και σχετική συχνότητα των 

σωστών και λανθασµένων απαντήσεων του συνόλου των υποκειµένων του 

δείγµατος σε καθεµιά από τις 30 ασκήσεις στις οποίες εξετάστηκαν. Από τον 

πίνακα διαπιστώνουµε ότι όλες έτυχαν ορθής επιλογής από τα υποκείµενα σε 

ποσοστά που ξεκινούν από 59,4% έως 99,3%. 

Το υψηλότερο ποσοστό ορθών απαντήσεων έτυχε η έβδοµη άσκηση 

(Ζωγράφισε ένα ποτήρι πάνω στο τραπέζι) µε 99,3%, η  ενδέκατη άσκηση 

(Κάνε µια γραµµή κάτω από το όνοµα της µέρας που τα παιδιά δεν πηγαίνουν 

στο σχολείο) µε 99,3%, η εικοστή πρώτη (Ο Πέτρος είναι πάνω στο ποδήλατο. 

Ο Φώτης περπατά πίσω του. Κάµε ένα σταυρό στο κεφάλι του Φώτη), µε 

99,3% και η εικοστή πέµπτη (Να δύο κεράσια. Χρωµάτισε πράσινα τα φύλλα 

και κόκκινο το σταυρό τους ) µε 99,3% (για τις ερωτήσεις του Τεστ 

Αναγνωστικής ∆εξιότητας βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 

Επίσης η τέταρτη άσκηση (Κάµε ένα κύκλο µέσα στο τετράγωνο) µε 

ποσοστό ορθών απαντήσεων 98,7%, η δωδέκατη άσκηση (Βάλε σε κύκλο τον 

αριθµό που είναι γραµµένος δύο φορές) µε 98,7% και  η ένατη άσκηση (Γράψε 

το γράµµα ωµέγα µέσα στο αστέρι) µε 95,3%. Αντίθετα υψηλά ποσοστά 
                                           
10 Κατά την κωδικοποίηση της στατιστικής επεξεργασίας χρησιµοποιήσαµε τους αριθµούς 1,2,3, 

όπου: 

3= απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις 

2= απάντησε σωστά στις 3,4 ερωτήσεις 

1= απάντησε σωστά στις 1,2 ερωτήσεις 
11 3= απάντησε σωστά σε όλα 
  1 = απάντησε σωστά στη µισή άσκηση 
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λανθασµένων απαντήσεων έτυχαν η δέκατη άσκηση (Στην αριστερή σελίδα του 

τετραδίου γράψε τον αριθµό δεκατρία και στη δεξιά τον αριθµό δεκαοκτώ) µε 

23,3% και η εικοστή έκτη άσκηση (Ο Γιάννης, ο Στρατής, η Λένα, η Μαρίνα, η 

Αφροδίτη και η Σοφία πηγαίνουν περίπατο µε τον παππού και το σκύλο τους) 

µε 28%. 

 Από την ανάλυση των απαντήσεων µπορούµε επίσης να 

παρατηρήσουµε ότι οι ασκήσεις µε τους όρους "γράµµα" και "κύριο όνοµα" 

έχουν υψηλά ποσοστά ορθών απαντήσεων (ασκήσεις 8 και 9 µε 98% και 

95,3%, 11 και 21 µε 99,3% και 99,3% αντίστοιχα). 

 Σχετικά µε τον όρο "αριθµό" στους µονοψήφιους το ποσοστό των 

λανθασµένων απαντήσεων φτάνει µόλις στο 1,3% (άσκηση 12), ενώ στη 

διάκριση των αριθµών µε δύο ψηφία (ανάµεσα σε µονοψήφιους αριθµούς) το 

ποσοστό αυξάνεται στο 18,7% (άσκηση 22). 

 Στον όρο "κεφαλαίο γράµµα" διαπιστώνεται µια σύγχυση στην 

κατανόηση του όρου, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα µε την οδηγία σε κάθε 

άσκηση. Παρατηρούµε έτσι, ότι τα ποσοστά των λανθασµένων απαντήσεων 

είναι µόλις 2% στην όγδοη άσκηση (Στο σχέδιο δίπλα βάλε αυτό που λείπει για 

να γίνει έψιλον κεφαλαίο), ενώ φτάνουν στο 4,7% στην ένατη άσκηση (Γράψε το 

γράµµα ωµέγα µέσα στο αστέρι) και αυξάνονται στο 8,7% στην εικοστή τρίτη 

άσκηση (Ζωγράφισε ένα µολύβι πάνω στο τραπέζι. Γράψε το γράµµα δέλτα 

κεφαλαίο κάτω από το τραπέζι). 

 ∆υσκολίες συναντούν τα παιδιά στην κατανόηση "δεξί � αριστερό", όπου 

τα ποσοστά των λανθασµένων απαντήσεων φτάνουν στο 23,3% (άσκηση 10). 

 Στους όρους "πρώτο γράµµα" και "τελευταία συλλαβή" τα ποσοστά των 

λανθασµένων απαντήσεων είναι 12% (άσκηση 13 � Γράψε το πρώτο γράµµα 

της λέξης λαµπάδα) και 17,3% (άσκηση 14 � Γράψε την τελευταία συλλαβή της 

λέξης σαλάτα). 

 Ακόµη στους όρους "πρώτη γραµµή" "τελευταία συλλαβή", "δεύτερη 

γραµµή" "πρώτη συλλαβή", τα ποσοστά των λανθασµένων απαντήσεων 

φτάνουν στο 15,3% (άσκηση 30, Πάνω στην πρώτη γραµµή γράψε την 

τελευταία συλλαβή της λέξης προσέχω. Πάνω στη δεύτερη γραµµή να γράψεις 

την πρώτη συλλαβή της λέξης χορεύω). Ενώ το 84,7% έτυχαν ορθών 

απαντήσεων, από τις οποίες µόλις το 59,4% απάντησαν σωστά σε όλες τις 

εντολές της άσκησης, ενώ το υπόλοιπο 25,3% απάντησε σωστά στη µισή 

άσκηση. 



 65

 Από τα παραπάνω αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι τα λάθη που κάνουν 

οι µαθητές αναδεικνύουν ειδικές συγχύσεις των µαθητών. Φαίνεται ότι ένα 

µεγάλο ποσοστό των παιδιών της Α' δηµοτικού δεν γνωρίζει στο σύνολό της 

την τεχνική γλώσσα της ανάγνωσης, παρά το γεγονός ότι έχει προηγηθεί 

συστηµατική διδασκαλία για την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση της 

γραπτής γλώσσας. Ακόµη, παρόλο που το Τεστ Αναγνωστικής ∆εξιότητας 

επιδόθηκε το µήνα Μάιο του 1998, στη β' φάση της έρευνάς µας, 

παρουσιάζονται λάθη σχετικά µε τους γλωσσολογικούς όρους. Τα ποσοστά 

δυσκολίας στην κατανόησή τους είναι πολύ υψηλά, ενώ οι όροι αυτοί 

αποτελούν δοµικά στοιχεία της γραπτής γλώσσας, γεγονός που δυσχεραίνει και 

την επίδοση των µαθητών στην αναγνωστική τους δεξιότητα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
Η επίδοση στους αναγνωστικούς όρους 

Βαθµοί Απόλυτη 
συχνότητα 

Σχετική 
Συχνότητα 

Αθροιστική 
σχετική 
συχνότητα 

10 1 0,7 0,7 

13 3 2,0 2,7 

14 2 1,3 4,0 

15 1 0,7 4,7 

16 1 0,7 5,3 

17 2 1,3 6,7 

18 3 2,0 8,7 

19 5 3,3 12,0 

20 8 5,3 17,3 

21 11 7,3 24,7 

22 8 5,3 30,0 

23 11 7,3 37,3 

24 15 10,0 47,3 

25 14 9,3 56,7 

26 13 8,7 65,3 

27 18 12,0 77,3 

28 6 4,0 81,3 

28 6 4,0 81,3 

29 14 9,3 90,7 

30 3 2,0 92,7 

31 4 2,7 95,3 

32 6 4,0 99,3 

33 1 0,7 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100,00  
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Για να ελέγξουµε την κανονικότητα της κατανοµής χρησιµοποιήσαµε το 

κριτήριο Kolmogorov � Smirnov (ή Κ-S). Παρατηρώντας έτσι τον πίνακα 8 

διαπιστώνουµε ότι υπάρχει µια ανοδική πορεία της κατανοµής στις τιµές στις 

οποίες οι µαθητές συγκεντρώνουν από 20 µέχρι 29 βαθµούς, ενώ οι τιµές 

µειώνονται αισθητά στα άκρα της κατανοµής. Μόνο το 0,7% των µαθητών έχει 

συγκεντρώσει υψηλή βαθµολογία (33 βαθµούς), ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό 

των παιδιών (12%) έχει συγκεντρώσει 27 βαθµούς. 

 Ο Μέσος Όρος της κατανοµής κυµαίνεται στο 24.387, η τυπική απόκλιση 

στο 4.431, η διάµεσος στο 25 και παρατηρούµε ότι µόλις το 10% των µαθητών 

έχει συγκεντρώσει 24 βαθµούς. Κάτω από το 18 βρίσκεται το 8,7% των 

µαθητών και διαπιστώνουµε από τις χαµηλές βαθµολογίες ότι τα παιδιά 

δυσκολεύονται ή / και αγνοούν την τεχνική γλώσσα της ανάγνωσης, γεγονός 

που δυσχεραίνει την επαφή τους µε το γραπτό λόγο και την εκµάθηση της 

αναγνωστικής συµπεριφοράς. Στη γραφική παράσταση φαίνεται η 

οµαδοποιηµένη κατανοµή της επίδοσης των µαθητών στο τεστ αναγνωστικών 

όρων. 

 

Σχήµα 6 



 68

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
Η επίδοση στην αναγνωστική δεξιότητα 

Βαθµοί Απόλυτη 
συχνότητα 

Σχετική 
Συχνότητα 

Αθροιστική 
σχετική 
συχνότητα 

22 2 1,3 1,3 

25 1 0,7 2,0 

26 1 0,7 2,0 

27 1 0,7 3,3 

30 1 0,7 4,0 

34 1 0,7 4,7 

36 1 0,7 5,3 

37 1 0,7 6,0 

38 2 1,3 7,3 

39 7 4,7 12,0 

40 7 4,7 16,7 

41 5 3,3 20,0 

42 6 4,0 24,0 

43 6 4,0 28,0 

44 6 4,0 32,0 

45 11 7,3 39,3 

46 12 8,0 47,3 

47 10 6,7 54,0 

48 28 18,7 72,7 

49 13 8,7 81,3 

50 28 18,7 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 150 100,00  
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Με το κριτήριο Κ-S διαπιστώνουµε από τον πίνακα 9 ότι το µεγαλύτερο 

ποσοστό των µαθητών (18,7%) έχει συγκεντρώσει 48 και 50 βαθµούς, ενώ το 

0,7% των µαθητών έχει συγκεντρώσει 25-37 βαθµούς. 

 Παρατηρούµε επίσης ότι ο µέσος όρος (mean) της κατανοµής κυµαίνεται 

στο 45.1, η τυπική απόκλιση (standard deviation) στο 5.516, η διάµεσος 

(median) στο 47 και µόνο το 7,3% των µαθητών έχει συγκεντρώσει υψηλή 

βαθµολογία (45 βαθµούς). Κάτω από το 25 βρίσκεται το 2% των µαθητών, 

γεγονός που µας επιτρέπει να διαπιστώσουµε ότι αυτά τα παιδιά θα έχουν 

σηµαντικά προβλήµατα και θα παρουσιάσουν µαθησιακές δυσκολίες. 

 Στο σχήµα 7 φαίνεται η οµαδοποιηµένη κατανοµή της επίδοσης των 

µαθητών στο τεστ αναγνωστική δεξιότητας. 

 

Σχήµα 7 
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2.5.1 Η επίδραση των Τεχνικών Γλωσσολογικών Όρων  
        στην Αναγνωστική ∆εξιότητα των µαθητών 
 

 Θεωρώντας την κατανοµή των τεχνικών γλωσσολογικών όρων της 

πρώτης γραφής και ανάγνωσης ως στοιχείο διαµεσολάβησης και στήριξης της 

αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας, θα 

εξετάσουµε αν υπάρχει πράγµατι συνάφεια µεταξύ των δύο αυτών µεταβλητών. 

Για να διερευνηθεί η συνάφεια ή η σχέση µεταξύ των µεταβλητών, 

καταλληλότερος δείκτης θεωρήθηκε ο δείκτης Pearson r, αφού οι µετρήσεις των 

µεταβλητών µας είναι αριθµητικά δεδοµένα. 

 Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσµατα των συσχετίσεων 

µεταξύ των µεταβλητών ανάγνωσης και τεχνικής γλώσσας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Συσχετίσεις Ανάγνωση Τεχνική γλώσσα 

Ανάγνωση 1.0000 

(150) p=. 

.4144 

(150) p=.000 

Τεχνική γλώσσα .4144 

p=.000 

1.0000 

(150) p=. 

 

 Ο πίνακας εµφανίζει τον έλεγχο διπλής κατεύθυνσης (two � tail test), τον 

αριθµό των περιπτώσεων, τη µήτρα συσχέτισης και τον αριθµό των 

περιπτώσεων. Από τον πίνακα διαπιστώνουµε ότι η ανεξάρτητη µεταβλητή 

(τεχνική γλώσσα) επιδρά θετικά στην εξαρτηµένη µεταβλητή (ανάγνωση), µε 

συντελεστή r = 0.4144, p ∠  0.0001 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 1%. 

Η θετική κατεύθυνση υποδηλώνει ότι οι δύο µεταβλητές κινούνται προς την ίδια 

κατεύθυνση, δηλαδή καθώς η µια αυξάνεται το ίδιο συµβαίνει και µε την άλλη. 

Όσο αυξάνεται δηλαδή η γνώση των τεχνικών γλωσσολογικών όρων των 

µαθητών τόσο αυξάνει και η επίδοσή τους στην ανάγνωση. Άλλωστε οι 

πληροφορίες που µας δίνουν οι συσχετίσεις "µπορούν να θεωρηθούν ως 

ένδειξη ύπαρξης λειτουργικών σχέσεων και ως πρόβλεψη πιθανών αιτιατών 

σχέσεων" (Μακράκης Β., 1997, σ. 164).  

 Η συσχέτιση των µεταβλητών µας (r=+.4141) χαρακτηρίζεται σύµφωνα 

µε τα διεθνή στατιστικά δεδοµένα σηµαντική και θα τολµούσαµε να τη 

χαρακτηρίσουµε σχεδόν τέλεια συσχέτιση. 
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 Η θετική κατεύθυνση της συνάφειας των µεταβλητών επαληθεύει τη 

βασική µας υπόθεση και µπορούµε έτσι να θεωρήσουµε το τεστ των 

αναγνωστικών όρων προγνωστικό για τις επιδόσεις των µαθητών στην 

ανάγνωση. Όταν η επίδοση των µαθητών είναι καλή στο τεστ αναγνωστικών 

όρων, τότε είναι καλή και η επίδοσή τους στο τεστ αναγνωστικής δεξιότητας. 

 Άλλωστε, το λεξιλόγιο που ήδη κατέχει το παιδί πριν την είσοδό του στο 

σχολείο είναι µια προγνωστική ένδειξη της επίδοσής του στην Ανάγνωση 

(Bloom B., 1979, σ. 54). H επαλήθευση της κύριας υπόθεσης της έρευνάς µας 

έρχεται να επιβεβαιώσει και τα πορίσµατα άλλων ερευνών (Κορτέση Χ. � 

∆αφέρµου 1994, Παντελιάδου Σ. � Χεππάκη Τ. 1995, Παπούλια Π. � Τζελέπη 

1997). 

 Η διδασκαλία των γλωσσολογικών όρων της τεχνικής γλώσσας της 

πρώτης ανάγνωσης και γραφής και η στήριξη των µαθητών στην προσπάθεια 

υπέρβασης των σχετικών γνωστικών συγχύσεων της συµβάλλουν στην 

οικοδόµηση ενός απαραίτητου κώδικα επικοινωνίας µεταξύ µαθητών και 

δασκάλου. Αντίθετα, η απουσία ενός τέτοιου κώδικα οδηγεί σε συγχύσεις 

(Παντελιάδου Σ. � Χεππάκη Τ., 1995). 

 Όταν ο δάσκαλος χρησιµοποιεί τεχνικούς γλωσσολογικούς όρους που ο 

µαθητής δεν καταλαβαίνει, αυτό "είναι κάτι που δηµιουργεί εµπόδιο στην επαφή 

του παιδιού µε τη γραφή" (Fijalkow E., 1992, σ. 32) και αυξάνει τις 

αναγνωστικές και µαθησιακές του δυσκολίες. 



 72

2.5.2. Οι τεχνικοί γλωσσολογικοί όροι και το φύλο 
  

 Για τον προσδιορισµό της σχέσης ανάµεσα στο επίπεδο γνώσεων των 

τεχνικών γλωσσολογικών όρων και το φύλο των µαθητών χρησιµοποιήσαµε το 

t-test για να καθορίσουµε εάν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ 

των µέσων όρων των δύο φύλων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 
Φύλο Αριθµός 

υποκειµένων 
Ν 

Μέσος  
όρος  
Μ 

Τυπική 
απόκλιση  

σ 

Τυπικό 
σφάλµα 

Στατιστική 
σηµαντι-
κότητα 

Αγόρια 85 23,65 4,63 0,50 
F=0.428 

(2 tail F) 

Κορίτσια  65 25,35 4,01 0,49 
t=2.35 

DF=147 

p=.514 

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 11, το διπλής κατεύθυνσης τεστ 

σηµαντικότητας (2 tail F) είναι µεγαλύτερο του p > 0.05 ( p = .514), Í·Ù� 

ÛõÌ�ðÂÈ· ÈÛ�ýÂÈ Á õð¸ËÂÛÁ ÙùÌ ßÛùÌ �È·ÍõÏ�ÌÛÂùÌ Í·È ÂðÈÎ��ÔõÏÂ ÙÁÌ 

ÂÍÙßÏÁÛÁ ÙÁÚ ÔÏÔÈÔ��ÌÂÈ·Ú ÙÔõ t ñ test.12 

 Η τιµή του είναι 2,35 µε 147 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο 

σηµαντικότητας µεγαλύτερο του p > 0.05 (p = .514), συνεπώς δεν υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών σε 

σχέση µε το επίπεδο γνώσης και τεχνικών γλωσσολογικών όρων. 

 Παρατηρούµε ωστόσο µια µικρή υπεροχή των κοριτσιών, η οποία δεν 

είναι στατιστικά σηµαντική. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της Ψυχολογίας θεωρείται 

πιο πρώιµη στα κορίτσια παρά στα αγόρια η ειδίκευση των εγκεφαλικών 

ηµισφαιρίων στις γλωσσικές λειτουργίες. Έχει διαπιστωθεί ότι στα νεογέννητα 

κορίτσια είναι πιο σηµαντική η ασυµµετρία του κροταφικού πεδίου του 

εγκεφάλου του αριστερού ηµισφαιρίου, παρά στα αγόρια, η οποία εµπλέκεται 

στη λήψη και ανάλυση της γλώσσας (Καραπέτσας, 1981). 

                                           
12 "Αν το test δείξει ότι οι δυο οµάδες έχουν άνισες διακυµάνσεις, (π.χ. p < 0.05) τότε θα πρέπει 

να χρησιµοποιήσετε την τιµή  t για τις άνισες διακυµάνσεις. Αν όµως είναι (p > 0.05) τότε θα 

πρέπει να χρησιµοποιήσετε την τιµή t για ίσες διακυµάνσεις". (Μακράκης, 1997, σ. 146). 
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 Τα αγόρια εµφανίζουν να κάνουν περισσότερα λάθη σχετικά µε τους 

όρους της τεχνικής γλώσσας της πρώτης γραφής και ανάγνωσης από τα 

κορίτσια και σε αντίστοιχη έρευνα (Παντελιάδου Σ. � Χεππάκη Τ., 1995, σ. 36), 

όπου εκεί οι διαφορές µεταξύ των φύλων ήταν στατιστικά σηµαντικές, µε βαθµό 

p = . 0003. 

 Στην έρευνά µας δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών ως προς τη γνώση των όρων της τεχνικής γλώσσας της 

πρώτης γραφής και ανάγνωσης. 
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2.5.3. Η επίδοση των µαθητών στην Ανάγνωση  
         σύµφωνα µε το φύλο τους 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (σ) της επίδοσης των µαθητών στην 

Ανάγνωση σύµφωνα µε το φύλο τους. 

 
Φύλο Αριθµός 

υποκειµένων 
Ν 

Μέσος  
όρος  
Μ 

Τυπική 
απόκλιση  

σ 

Τυπικό 
σφάλµα 

Στατιστική 
σηµαντι-
κότητα 

Αγόρια 85 44,13 6,35 0,69 
F=4,77 

(2 tail F) 

Κορίτσια 65 46,36 3,94 0,49 
t=2,64 

DF=140,96

p=.031 

 

Από τα δεδοµένα του πίνακα 12, το διπλής κατεύθυνσης τεστ σηµαντικότητας 

(2 tail F) είναι µικρότερο του p < 0.05 (p = .031), Í·Ù� ÛõÌ�ðÂÈ· ÈÛ�ýÂÈ Á 

õð¸ËÂÛÁ ÙùÌ �ÌÈÛùÌ �È·ÍõÏ�ÌÛÂùÌ Í·È ÂðÈÎ��ÔõÏÂ την εκτίµηση της 

ανοµοιογένειας του t � test. Η τιµή του είναι 2,64 µε 140,96 βαθµούς ελευθερίας 

και επίπεδο σηµαντικότητας µικρότερο του p < 0.05 (p = .031), συνεπώς 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών 

σχετικά µε τις αναγνωστικές τους δεξιότητες. Ανάλογα µε το φύλο των παιδιών 

εµφανίζονται διαφορές (Βάµβουκας, 1994a) και µάλιστα στην έρευνά µας τα 

κορίτσια φαίνονται πιο ικανά από τα αγόρια στην κατανόηση της τεχνικής 

γλώσσας και στην ανάπτυξη των γλωσσικών και αναγνωστικών τους 

δεξιοτήτων). 

 Οι διαφορές ανάµεσα στα κορίτσια και τα αγόρια εµφανίστηκαν και σε 

ανάλογες έρευνες, όπου χρησιµοποιήθηκε το ίδιο Τεστ Αναγνωστικής 

δεξιότητας.13 

 Στην παρούσα έρευνα διαπιστώνουµε πως εξω-γλωσσικοί παράγοντες, 

όπως το φύλο, όπου τα κορίτσια έχουν µεγαλύτερη επιτυχία, επηρεάζουν την 

επίδοση των µαθητών στην ανάγνωση. 

                                           
13 Στην έρευνα της Γερογιαννάκη Α. (1997) δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

ανάµεσα στα αγόρια και στα κορίτσια ως προς την επίδοσή τους στην Ανάγνωση (p = .0997) 

αλλά διακρίνεται µια σχετική υπεροχή των κοριτσιών στο τεστ αναγνωστικής δεξιότητας. 
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2.5.4. Οι τεχνικοί γλωσσολογικοί όροι σε σχέση  
          µε το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

 

 Το επίπεδο µόρφωσης των γονιών θεωρείται ένας από τους πιο 

έγκυρους δείκτες του κοινωνικού, οικονοµικού και πολιτιστικού επιπέδου της 

οικογένειας (Βάµβουκας, 1987, σ. 38). Χρησιµοποιείται συχνά στις έρευνες και 

στις µελέτες ως δείκτης της κοινωνικής θέσης των υποκειµένων. Αυτή τη 

µεταβλητή θέλουµε στην παρούσα έρευνα να τη συσχετίσουµε µε την επίδοση 

των µαθητών στη γνώση των αναγνωστικών όρων και της αναγνωστικής τους 

δεξιότητας. 

 Στον πίνακα που ακολουθεί µπορούµε να διαπιστώσουµε ποιες από τις 

οµάδες, όπου κατηγοριοποιήσαµε το επίπεδο µόρφωσης του πατέρα, 

παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας a = 0.05 

 Για να εξετάσουµε κατά πόσο το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

επηρεάζει τη συνολική επίδοση του παιδιού στο τεστ αναγνωστικών όρων 

χρησιµοποιήσαµε την πολλαπλή παλινδρόµηση (multiple regression). Η 

στατιστική διαδικασία µε την οποία εκτελείται µια ανάλυση διασποράς είναι η 

ΟΝΕWAY και µε δύο ή περισσότερους παράγοντες η ANOVA. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

Ανάλυση διακύµανσης 
Πηγές 

διακύµανσης 
Βαθµοί 

ελευθερίας 
Άθροισµα 
τετραγώνων 

Μέσα 
τετράγωνα 

Τιµή 
F 

Στατιστική 
σηµαντι-
κότητα 

Ανάµεσα 

στις οµάδες 2 106,92 53,46 2,78 .0648 

Εντός των 

οµάδων 147 2818,65 19,17   

Ολικό 
149 4533,50    

 

Η ανάλυση αυτή περιλαµβάνει τους βαθµούς ελευθερίας, το άθροισµα των 

τετραγώνων, τα τετράγωνα των µέσων ανάµεσα στις οµάδες και εντός των 

οµάδων, την τιµή του κριτηρίου F και το επίπεδο σηµαντικότητάς του. Το 

άθροισµα των τετραγώνων που αναφέρεται ως ολικό περιλαµβάνει την ολική 

διασπορά γύρω από το µέσο. Όσο µεγαλύτερο είναι το άθροισµα των 
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τετραγώνων µεταξύ των οµάδων σε σχέση µε το άθροισµα των τετραγώνων 

ανάµεσα στις οµάδες, τόσο πιο σηµαντικές είναι οι διαφορές µεταξύ των 

οµάδων. 

 Η τιµή F είναι ίση µε 2,78 και είναι στατιστικά ασήµαντη σε επίπεδο 

σηµαντικότητας p > 0.0001, που σηµαίνει ότι υπάρχει οµοιογένεια µεταξύ των 

τεσσάρων οµάδων, δηλαδή δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ 

του µορφωτικού επιπέδου του πατέρα και της επίδοσης του παιδιού στο τεστ 

των αναγνωστικών όρων. 

 Σε όλες τις µεθόδους πολλαπλών συγκρίσεων το "επίπεδο σηµαντικό-

τητας που χρησιµοποιείται είναι το 0.05 και σηµειώνεται µ' έναν αστερίσκο εκεί 

όπου υπάρχει σηµαντική διαφορά. Η απουσία αστερίσκων µεταξύ δύο µέσων 

υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ τους. Αν δεν 

υπάρχει καµία διαφορά, τότε δεν εµφανίζεται ο πίνακας πολλαπλών 

συγκρίσεων" (Μακράκης, 1997, σ. 130), όπως στην παρούσα έρευνα, όπου 

διαπιστώνουµε πως το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα δεν επηρεάζει την 

επίδοση του παιδιού στην κατανόηση των αναγνωστικών όρων. 
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2.5.5. Οι τεχνικοί γλωσσολογικοί όροι σε σχέση  
         µε το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

Ανάλυση διακύµανσης 
Πηγές 

διακύµανσης 
Βαθµοί 

ελευθερίας 
Άθροισµα 
τετραγώνων 

Μέσα 
τετράγωνα 

Τιµή 
F 

Στατιστική 
σηµαντι-
κότητα 

Ανάµεσα 

στις οµάδες 
 

2 

 

163,54 

 

81,77 

 

4,35 

 

.0146 
Εντός των 

οµάδων 
 

147 

 

2762,03 

 

18,78 

  

Ολικό 149 2925,57    

 

Από τα δεδοµένα του πίνακα 14 διαπιστώσουµε ότι υπάρχει οµοιογένεια 

ανάµεσα στις οµάδες, αφού η τιµή F είναι ίση µε 4,35 σε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας .0146, δηλαδή είναι στατιστικά σηµαντική, που σηµαίνει ότι, 

µεταξύ του µορφωτικού επιπέδου της µητέρας και της επίδοσης του παιδιού 

στο τεστ των αναγνωστικών όρων υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά. 

 Επίσης στη µέθοδο των πολλαπλών συγκρίσεων που εφαρµόσαµε, 

εµφανίστηκε ένας αστερίσκος εκεί που υπάρχει σηµαντική διαφορά. Για να 

καθοριστεί ποιες συγκεκριµένες οµάδες διαφέρουν συστηµατικά µεταξύ τους 

χρησιµοποιήσαµε τον έλεγχο Scheffe, που είναι η πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενη τεχνική πολλαπλών συγκρίσεων. "Σύµφωνα µε την τεχνική 

αυτή συγκρίνουµε ανά δύο τους µέσους όρους των δειγµάτων σε όλους τους 

δυνατούς συνδυασµούς (δυαδικές συγκρίσεις)" (Μακράκης, 1997, σ. 129). 

Στους πίνακες που ακολουθούν µπορούµε να ελέγξουµε τις διαφορές µεταξύ 

των µέσων όρων των τεσσάρων οµάδων και τις διαφορές ανάµεσα στις οµάδες 

σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 0.05. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

Εκπαίδευση της µητέρας και επίδοση στο τεστ αναγνωστικών όρων 
Βαθµίδα  

εκπαίδευσης 

Αριθµός  

υποκειµένων 

Μέσος όρος επίδοσης 

(Μ.Ο.Ε.) 

Α/θµια (1) 49 23,18 

Β/θµια (2) 79 24,56 

Γ/θµια (3) 22 26,40 

Σύνολο 150 24,8 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

Μέσος όρος Οµάδες  

23,18 1  

24,56 2  

26,40 3 * 

 

Από τον πίνακα 16 διαπιστώνουµε ότι οι οµάδες 1 (Α/θµια εκπαίδευση) και 2 

(Β/θµια εκπαίδευση) διαφέρουν ως προς την οµάδα 3 (Γ/θµια εκπαίδευση). Το 

υψηλό µορφωτικό επίπεδο της µητέρας επηρεάζει θετικά την επίδοση του 

παιδιού στην κατανόηση των αναγνωστικών όρων. Η γλωσσική διαφοροποίηση 

µεταξύ των χαµηλών και υψηλών στρωµάτων έχει τεκµηριωθεί από τη θεωρία 

του Berstein περί "περιορισµένων" και "επεξεργασµένου" γλωσσικού κώδικα, 

όπου έχει διαπιστωθεί στις έρευνές του ότι τα παιδιά που προέρχονται από 

ανώτερα κοινωνικά στρώµατα και εποµένως από µορφωµένους γονείς, 

χρησιµοποιούν ένα πλούσιο λεξιλόγιο και µπορούν να διακρίνουν περισσότερες 

έννοιες στη χρήση των λέξεων. 

 Ανακεφαλαιώνοντας µπορούµε να πούµε ότι το µορφωτικό επίπεδο του 

πατέρα δεν επιδρά στην επίδοση των αναγνωστικών όρων των παιδιών, ενώ το 

µορφωτικό επίπεδο της µητέρας επηρεάζει την επίδοση των παιδιών στους 

αναγνωστικούς όρους. 

 Στην παρούσα έρευνα παρατηρούµε την επίδραση του υψηλού 

µορφωτικού επιπέδου της µητέρας,14 που µπορούµε να το ερµηνεύσουµε ως 

                                           
14 Σε πρόσφατη έρευνα ο Μ. Βάµβουκας (1992) διαπίστωσε την αναλογική συνάρτηση µεταξύ 

του βαθµού αναγνώρισης των σηµασιακών σχέσεων των λέξεων από τους µαθητές των τριών 

ανωτέρων τάξεων του ∆ηµοτικού και µορφωτικού επιπέδου των γονιών τους. Η αναλογική αυτή 
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εξής: οι µορφωµένες µητέρες έχουν καλύτερες σχέσεις µε το βιβλίο, τα έντυπα, 

γενικά την ανάγνωση και επηρεάζουν θετικά τη γλωσσική συµπεριφορά των 

παιδιών τους (λεξιλόγιο, προτάσεις, άρθρωση, κατανόηση όρων), µε 

αποτέλεσµα τα παιδιά τους να έχουν καλύτερη επίδοση στους αναγνωστικούς 

όρους. 

                                                                                                                            
συνάρτηση επιβεβαιώνεται πιο έντονα σε σχέση µε το µορφωτικό επίπεδο, όπως διαπιστώνεται 

και στην παρούσα έρευνα. 
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2.5.6 Η επίδοση στην Ανάγνωση σε σχέση µε το  
        µορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 
Πηγές 

διασποράς 
Βαθµοί 

ελευθερίας 
Άθροισµα 
τετραγώνων 

Μέσα 
τετράγωνα 

Τιµή 
F 

Στατιστική 
σηµαντι-
κότητα 

Ανάµεσα 

στις 

οµάδες 

 

2 

 

527,44 

 

263,72 

 

9,67 

 

.0001 

Εντός των 

οµάδων 
 

147 

 

4006,05 

 

27,25 

  

Ολικό 149 4533,5    

 

Μελετώντας τον πίνακα 17 µπορούµε να ελέγξουµε την οµοιογένεια των 

οµάδων. ∆ιαπιστώνουµε ότι ανάµεσα στις τέσσερις οµάδες υπάρχει 

ανοµοιογένεια και µάλιστα στατιστικά σηµαντική, αφού η τιµή F είναι ίση µε 

9,67 και η στατιστική σηµαντικότητα είναι .0001. 

 Στους πίνακες που ακολουθούν µπορούµε να διαπιστώσουµε ποιες από 

τις οµάδες παρουσιάζουν µεταξύ τους διαφορές στο µέσο όρο επίδοσης και 

κατά πόσο αυτές είναι στατιστικά σηµαντικές. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 

Εκπαίδευση του πατέρα και επίδοση στο τεστ αναγνωστικής δεξιότητας 

Βαθµίδα εκπαίδευση Αριθµός υποκειµένων Μέσος όρος επίδοσης 

Α/θµια (1) 51 42,68 

Β/θµια (2) 86 46,00 

Γ/θµια (3) 13 48,61 

Σύνολο 150 45,1 

 

Όσο µεγαλύτερη είναι η διαφορά µεταξύ των µέσων, τόσο µεγαλύτερη είναι η 

τιµή του F και τόσο κοντά στο µηδέν το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας και 

συµπεραίνουµε ότι οι οµάδες διαφέρουν µεταξύ τους, συνεπώς προέρχονται 

από διαφορετικούς πληθυσµούς. Από τα δεδοµένα του πίνακα 18 

διαπιστώνουµε ότι η επίδοση των µαθητών στην Ανάγνωση είναι ανάλογη του 

επιπέδου µόρφωσης του πατέρα τους. Οι µαθητές που ο πατέρας τους ανήκει 
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στην Α/θµια εκπαίδευση πετυχαίνουν το χαµηλότερο µέσο όρο επίδοσης στην 

Ανάγνωση, ενώ τον υψηλότερο µέσο όρο επίδοσης σηµειώνουν οι µαθητές που 

ο πατέρας τους ανήκει στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

 Το αποτέλεσµα της παρούσας έρευνας είναι στατιστικά σηµαντικό και 

µας δείχνει ότι το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα επηρεάζει ανάλογα την 

επίδοση του µαθητή στην ανάγνωση, δηλαδή όσο πιο µεγάλο είναι το 

µορφωτικό επίπεδο του πατέρα τόσο πιο σηµαντική είναι η επίδοση του 

παιδιού στην ανάγνωση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 

Μέσος όρος επίδοσης Οµάδες  

51 1  

86 2 * 

13 3 * 

 

Στον πίνακα 19 φαίνεται ότι η οµάδα 1 (πρωτοβάθµια εκπαίδευση) διαφέρει ως 

προς τις οµάδες 2 (δευτεροβάθµια εκπαίδευση) και 3 (τριτοβάθµια 

εκπαίδευση). Το ανώτερο και υψηλό µορφωτικό επίπεδο του πατέρα επηρεάζει 

θετικά την επίδοση των µαθητών στην αναγνωστική τους δεξιότητα. 

∆ιαπιστώνουµε έτσι ότι το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα είναι 

προσδιοριστικός παράγοντας της επίδοσης του παιδιού στην ανάγνωση. 
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2.5.7. Η επίδοση στην Ανάγνωση σε σχέση  
          µε το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 
Πηγές 

διακύµανσης 
Βαθµοί 

ελευθερίας 
Άθροισµα 
τετραγώνων 

Μέσα 
τετράγωνα 

Τιµή 
F 

Στατιστική 
σηµαντι-
κότητα 

Ανάµεσα 

στις 

οµάδες 

 

2 

 

605,91 

 

302,95 

 

11,33 

 

.0000 

Εντός των 

οµάδων 
 

147 

 

3927,58 

 

26,71 

  

Ολικό 149 4533,50    

 

Από τα δεδοµένα του πίνακα 20 διαπιστώνουµε ότι υπάρχει µεγάλη 

ανοµοιογένεια ανάµεσα στις οµάδες, αφού η τιµή F είναι ίση µε 11.33, η 

στατιστική σηµαντικότητα .0000 και το αποτέλεσµα είναι στατιστικά σηµαντικό. 

Οι οµάδες προέρχονται από διαφορετικούς πληθυσµούς και φαίνεται ότι το 

επίπεδο των µαθητών στην ανάγνωση είναι ανάλογο µε το επίπεδο µόρφωσης 

της µητέρας τους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21 

Εκπαίδευση της µητέρας και επίδοση στο τεστ αναγνωστικής δεξιότητας 
Βαθµίδα εκπαίδευσης Αριθµός υποκειµένων Μέσος όρος επίδοσης 

Α/θµια (1) 49 42,38 

Β/θµια (2) 79 45,95 

Γ/θµια (3) 22 48,00 

Σύνολο 150 45,44 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα 21 διαπιστώνουµε ότι το επίπεδο µόρφωσης της 

µητέρας επηρεάζει ανάλογα την επίδοση του παιδιού στην ανάγνωση. Όσο 

ανεβαίνει το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας αυξάνει και η επίδοση του παιδιού 

στην αναγνωστική του δεξιότητα. Τη χαµηλότερη επίδοση έχουν οι µαθητές 

που οι µητέρες τους είναι απόφοιτες δηµοτικού, ενώ αντίθετα την υψηλότερη 

επίδοση σηµειώνουν οι µαθητές µε µητέρα ανώτατης µόρφωσης.  
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Ας δούµε όµως αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί, ποιες από 

τις διαφορές που παρατηρούνται είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας 0.05. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 

Μέσος όρος επίδοσης Οµάδες  

42,38 1  

45,95 2 * 

48,00 3 * 

 

Από τον πίνακα 22 διαπιστώνουµε ότι παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές ανάµεσα στην οµάδα 1 (πρωτοβάθµια εκπαίδευση) και στις οµάδες 2 

(δευτεροβάθµια εκπαίδευση) και 3 (τριτοβάθµια εκπαίδευση). Οι τιµές των 

µέσων όρων των τριών συγκρινόµενων οµάδων δείχνουν ότι το ανώτερο και 

υψηλό µορφωτικό επίπεδο της µητέρας επηρεάζει θετικά την επίδοση των 

παιδιών τους στην ανάγνωση. ∆ιαπιστώνουµε έτσι ότι το µορφωτικό επίπεδο 

της µητέρας (όπως και του πατέρα) αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της 

επίδοσης του παιδιού στην αναγνωστική τους δεξιότητα. 

 Να σηµειώσουµε ότι πορίσµατα και άλλων παρόµοιων ερευνών 

κατέληξαν στα ίδια αποτελέσµατα (Βάµβουκας 1997, 1992, Κασσωτάκης 1981). 

Τα παιδιά που προέρχονται από γονείς ανώτερου και υψηλού µορφωτικού 

επιπέδου έχουν πλούσια πολιτιστικά ερεθίσµατα, γιατί οι γονείς µε υψηλή 

µόρφωση έχουν συνήθως µια πιο θετική στάση απέναντι στο βιβλίο και γενικά 

στην ανάγνωση, µε αποτέλεσµα να ενδιαφέρονται για τη σωστή και γρήγορη 

ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας των παιδιών τους. Όσο πιο πλούσιο σε 

πολιτιστικά και γλωσσικά ερεθίσµατα είναι το περιβάλλον στο οποίο ζει το 

παιδί, τόσο περισσότερες εµπειρίες θα έχει το παιδί και τόσο µεγαλύτερη θα 

είναι η ευχέρεια προσαρµογής του στο σχολικό περιβάλλον και σε όσα 

διδάσκεται (Κασσωτάκης Μ., 1981). 

 Ενώ δεν συµβαίνει το ίδιο µε γονείς που ανήκουν σε χαµηλότερο 

µορφωτικό επίπεδο, όπου η οικονοµική κατάσταση και το χαµηλό επίπεδό τους 

δεν τους επιτρέπει να έχουν ίδιες εµπειρίες και ευκαιρίες για την ανάπτυξη των 

γλωσσικών τους ικανοτήτων (Βάµβουκας, 1987,1992). 
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2.5.8. Οι τεχνικοί γλωσσολογικοί όροι σε σχέση  
          µε την ηλικία του µαθητή 
 

 Το πρόβληµα της ηλικίας έναρξης της µάθησης των αναγνωστικών 

δεξιοτήτων έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές. Αυτή τη µεταβλητή θέλουµε 

να ελέγξουµε µε την παρούσα έρευνα σε σχέση µε τους αναγνωστικούς όρους 

των µαθητών και µε την επίδοσή τους στην Ανάγνωση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 
Πηγές 

διακύµανσης 
Βαθµοί 

ελευθερίας 
Άθροισµα 
τετραγώνων 

Μέσα 
τετράγωνα 

Τιµή 
F 

Στατιστική 
σηµαντι-
κότητα 

Ανάµεσα 

στις 

οµάδες 

 

2 

 

4,27 

 

2,13 

 

.1076 

 

.8981 

Εντός των 

οµάδων 
 

147 

 

2921,29 

 

19,87 

  

Ολικό 149 2925,57    

 

Η ανάλυση έγινε µε το κριτήριο Kruskal � Wallis 1 way � Anova. Η τιµή 

του κριτηρίου προσεγγίζει την κατανοµή x2. Από τα δεδοµένα του πίνακα 23 

µπορούµε να εξετάσουµε την οµοιογένεια των οµάδων. ∆ιαπιστώνουµε ότι οι 

οµάδες του δείγµατος είναι οµοιογενείς και εποµένως δεν προέρχονται από 

διαφορετικούς πληθυσµούς. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις οµάδες ως προς τη γνώση των τεχνικών 

γλωσσολογικών όρων των µαθητών σε σχέση µε τη χρονολογική τους ηλικία. 

 Στον πίνακα που ακολουθεί µπορούµε να δούµε αναλυτικότερα τους 

µέσους όρους επίδοσης των τριών οµάδων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24 
Η ηλικία των µαθητών και η επίδοση στο τεστ αναγνωστικών όρων 

Οµάδες Υποκείµενα Μέσος όρος επίδοσης 

Μεγάλα (1) 37 79,15 

Μεσαία (2) 64 74,49 

Μικρά (3) 49 74,06 

Σύνολο 150 75,9 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα διαπιστώνουµε πως υπάρχει µια σχετική υπεροχή 

της επίδοσης των µεγαλύτερων παιδιών (οµάδα 1) σε σχέση µε τα υπόλοιπα 

παιδιά (οµάδες 2 και 3). Ωστόσο οι µικροδιαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά 

σηµαντικές σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 0.05. Το Corrected forties 

chi-quare είναι .8981, δηλαδή είναι µεγαλύτερο του p > 0.05 και εποµένως 

αποδεχόµαστε την υπόθεση ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 

µεταξύ των τριών οµάδων της µεταβλητής ηλικίας, ως προς την επίδοση των 

µαθητών στο τεστ αναγνωστικών όρων. 
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2.5.9. Η επίδοση στην Ανάγνωση σύµφωνα µε την ηλικία του µαθητή 
 

 Κύριο κριτήριο για να οριστεί ο χρόνος εκµάθησης της ανάγνωσης 

θεωρείται η χρονολογική ηλικία. Αυτό το κριτήριο εξαρτάται από κάποια 

κατάσταση ωριµότητας, η οποία σύµφωνα µε τη θεωρία της "Αναγνωστικής 

Ετοιµότητας " ("Reading Readines") είναι ατοµική και δεν παρουσιάζεται στην 

ίδια ηλικία αναγκαστικά σε όλα τα παιδιά. Ωστόσο µια πιο ευλύγιστη θέση 

υποστηρίζει πως η αναγνωστική ικανότητα δεν είναι το πιο αποτέλεσµα µιας 

φυσικής εξέλιξης, αλλά µπορεί να επηρεάσει από µια ειδική προπαρασκευή και 

µπορεί µάλιστα να κεντριστεί από πολύ νωρίς. (Delogne R., 1978). 

  Το πρόβληµα της πιο "ευνοϊκής" ηλικίας για την έναρξη µάθησης του 

γραπτού λόγου παραµένει ουσιαστικό και πολύπλοκο. Πολλοί υποστηρίζουν ότι 

οι γλωσσικές δραστηριότητες συνδέονται µε την ασυµµετρία του κροταφικού 

πεδίου του εγκεφάλου και ειδικότερα µε το αριστερό ηµισφαίριο, το οποίο είναι 

υπεύθυνο γι' αυτές και ωριµάζει σταδιακά µε την πάροδο του χρόνου. Έτσι η 

διαφορά έστω και µερικών µηνών µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στις 

γλωσσικές λειτουργίες γενικά και στην αναγνωστική επίδοση ειδικότερα. 

(Καραπέτσας Α., 1981). 

 Τη σχέση ανάµεσα στην ηλικία έναρξης µάθησης της ανάγνωσης και της 

επίδοσης των µαθητών στην αναγνωστική τους δεξιότητα, έρχεται να εξετάσει 

και η παρούσα έρευνα. Στον πίνακα που ακολουθεί θα δούµε την ανάλυση της 

διακύµανσης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25 
Πηγές 

διακύµανσης 
Βαθµοί 

ελευθερίας 
Άθροισµα 
τετραγώνων 

Μέσα 
τετράγωνα 

Τιµή 
F 

Στατιστική 
σηµαντι-
κότητα 

Ανάµεσα 

στις 

οµάδες 

 

2 

 

45,50 

 

22,75 

 

.7452 

 

.4764 

Εντός των 

οµάδων 
 

147 

 

4487,99 

 

30,53 

  

Ολικό 149 4533,50    

 

Παρατηρώντας τον πίνακα 25 διαπιστώνουµε ότι οι οµάδες του δείγµατός µας 

είναι οµοιογενείς. Η στατιστική σηµαντικότητα είναι ίση µε .4764 και η τιµή F 

είναι .7452, δηλαδή p > 0.05, που σηµαίνει ότι ανάµεσα στις οµάδες δεν 

παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές διαφορές και συνεπώς η χρονολογική 

ηλικία των µαθητών δε φαίνεται να έχει σηµαντική επίδραση στην επίδοση της 

αναγνωστικής τους δεξιότητας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26 

Η ηλικία των µαθητών και η επίδοση στο τεστ αναγνωστικής δεξιότητας. 

Οµάδες Υποκείµενα Μέσος όρος επίδοσης 

Μεγάλα (1) 37 75,27 

Μεσαία (2) 64 77,34 

Μικρά (3) 49 73,27 

Σύνολο 150 75,29 

 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα (26) διαπιστώνουµε µια µικρή υπεροχή 

των µεσαίων παιδιών (οµάδα 2) σε σχέση µε τα υπόλοιπα παιδιά (οµάδες 1 και 

3). Επίσης υπάρχει µία µικρή διαφοροποίηση στην επίδοση των µικρών 

µαθητών (οµάδα 3) από τις επιδόσεις των µεγαλύτερων µαθητών (οµάδες 1 και 

2). Ωστόσο όπως προαναφέρθηκε οι διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά 

σηµαντικές. 

 Το αποτέλεσµα της παρούσας έρευνας καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η 

ηλικία των µαθητών δεν ασκεί καµία στατιστικά σηµαντική επίδραση στην 

επίδοση των αναγνωστικών τους δεξιοτήτων. 
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 Αυτό το αποτέλεσµα έρχεται να ενισχύσει την αρχική µας θεωρία, 

σύµφωνα µε την οποία ο βαθµός εκµάθησης της Ανάγνωσης καθορίζεται 

περισσότερο από γνωστικούς παράγοντες. 

 Το να µάθουµε πώς εισάγονται τα παιδιά στη γραφή απασχολεί πάντα. 

Ένας σπουδαίος παράγοντας σε σχέση µε τη γραφή και την ανάγνωση είναι η 

καθαρότητα της σκέψης του παιδιού. Η θεωρία της γνωστικής καθαρότητας 

(clarte cognitive), που αναπτύξαµε στην εισαγωγή, "συµβάλλει στην 

αποκρυπτογράφηση του γραπτού κώδικα, ώστε ο µελλοντικός αναγνώστης να 

γνωρίζει πως συµπεριφέρεται κάποιος που γράφει ή διαβάζει" (Downing J. � 

Fijalkow J., 1984, σ. 60) και "να έχει µια καθαρή σκέψη πάνω σε ό,τι αφορά τη 

γραπτή γλώσσα και τον κώδικά της (Fijalkow E., 1992, σ. 27). 
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2.5.10. Οι τεχνικοί γλωσσολογικοί όροι και η σειρά γέννησης 
 

 Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η µεταβλητή της σειράς γέννησης των 

παιδιών σε σχέση µε την επίδοσή τους στο τεστ αναγνωστικών όρων και την 

επίδοσή τους στο τεστ αναγνωστικής δεξιότητας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27 

Ανάλυση διακύµανσης 
Πηγές 

διακύµανσης 
Βαθµοί 

ελευθερίας 
Άθροισµα 
τετραγώνων 

Μέσα 
τετράγωνα 

Τιµή 
F 

Στατιστική 
σηµαντι-
κότητα 

Ανάµεσα 

στις 

οµάδες 

 

2 

 

33,75 

 

16,87 

 

.8579 

 

.4262 

Εντός των 

οµάδων 
147 2891,82 19,67   

Ολικό 149 2925,57    

 

Παρατηρώντας τον πίνακα 27 διαπιστώνουµε ότι οι οµάδες είναι 

οµοιογενείς. Η τιµή F είναι ίση µε .8579 και η στατιστική σηµαντικότητα .4262, 

δηλαδή p>0.05, που σηµαίνει ότι δεν παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές ανάµεσα στις οµάδες. 

 Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά οι µέσοι όροι επίδοσης 

των τριών οµάδων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28 

Σειρά γέννησης και επίδοσης στο τεστ αναγνωστικών όρων. 

Οµάδες Υποκείµενα Μέσος όρος επίδοσης 

Πρωτότοκα (1) 68 70,03 

Μεσαία (2) 28 80,48 

Υστερότοκα (3) 54 79,81 

Ολικό 150 76,7 

 

 Ο µεγαλύτερος µέσος όρος επίδοσης παρατηρείται στα υποκείµενα που 

έχουν ενδιάµεση σειρά γέννησης (οµάδα 2) και κατόπιν στα υστερότοκα (οµάδα 

3), ενώ τη µικρότερη επίδοση σηµειώνουν τα πρωτότοκα παιδιά (οµάδα 1). 
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 Η σχετική αυτή υπεροχή αυτών των οµάδων (2 και 3), θα µπορούσε 

ίσως να ερµηνευτεί από το γεγονός ότι συχνά τα µεγαλύτερα αδέλφια βοηθούν 

τα µικρότερα, επικοινωνούν µεταξύ τους, συµβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη 

του προφορικού λόγου και στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου τους. Οι διαφορές 

ωστόσο που παρατηρούνται στην επίδοση των µαθητών στο τεστ τεχνικών 

γλωσσολογικών όρων και στη σειρά γέννησης των µαθητών στην οικογένεια, 

δεν είναι στατιστικά σηµαντικές. 
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2.5.11. Η επίδοση στην Ανάγνωση σε σχέση µε τη σειρά γέννησης 
ΠΙΝΑΚΑΣ 29 

Πηγές 
διακύµανσης 

Βαθµοί 
ελευθερίας 

Άθροισµα 
τετραγώνων 

Μέσα 
τετράγωνα 

Τιµή 
F 

Στατιστική 
σηµαντι-
κότητα 

Ανάµεσα 
στις 
οµάδες 

 
2 

 
16,33 

 
8,16 

 
.2658 

 
.7670 

Εντός των 
οµάδων 

147 4517,16 30,72   

Ολικό 149 4533,50    
 

Από τον πίνακα 29 διαπιστώνουµε ότι οι διαφορές που παρατηρούνται 

ανάµεσα στις οµάδες δεν είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας 0.05. Οι οµάδες είναι οµοιογενείς, αφού η τιµή F είναι ίση µε 

.2658 και η στατιστική σηµαντικότητα .7670 (p > 0.05). 

 Στον πίνακα που ακολουθεί µπορούµε να δούµε αναλυτικά τους µέσους 

όρους επίδοσης των µαθητών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 30 

Σειρά γέννησης των µαθητών και µέσος όρος επίδοσης στο τεστ αναγνωστικής 

δεξιότητας. 

Οµάδες Υποκείµενα Μέσος όρος επίδοσης 

Πρωτότοκα (1) 68 74,65 

Μεσαία (2)  28 75,61 

Υστερότοκα (3) 54 76,51 

Ολικό 150 75,59 

 

Τα δεδοµένα του πίνακα 30 φανερώνουν ότι η επίδοση των υστερότοκων 

παιδιών (οµάδα 3) στην Ανάγνωση είναι υψηλότερη από την επίδοση των 

συµµαθητών τους, που έχουν ενδιάµεση σειρά γέννησης (οµάδα 2) και εκείνων 

που είναι πρωτότοκα (οµάδα 1) στην οικογένεια. Αυτή η υπεροχή των 

υστερότοκων παιδιών θα µπορούσε, όπως προαναφέραµε και στο 

προηγούµενο κεφάλαιο (2.5.10), να ερµηνευτεί από την πιθανή επίδραση των 

µεγαλύτερων αδελφών µέσα στην οικογένεια. 

 Ωστόσο, µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας διαπιστώνουµε ότι 

η σειρά γέννησης των µαθητών στην οικογένειά τους δεν αποτελεί στατιστικά 

σηµαντικό παράγοντα επίδρασης στην επίδοσή τους στην ανάγνωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

  

 Στην παρούσα έρευνα προσπαθήσαµε να αποκαλύψουµε τις σχέσεις 

ανάµεσα στη γνώση των τεχνικών γλωσσολογικών όρων των µαθητών της Α' 

δηµοτικού και στην επίδοσή τους στην εκµάθηση της ανάγνωσης. Οι 

προβληµατισµοί που τέθηκαν αλλά και οι παραλείψεις και οι αδυναµίες, που 

πιθανόν να διαγνώσει ο αναγνώστης, ελπίζουµε να αποτελέσουν το έναυσµα 

για περαιτέρω έρευνα και προβληµατισµό. Επιχειρήσαµε να προσδιορίσουµε 

ορισµένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του παιδιού, τα οποία 

υπεισέρχονται στην κατανόηση των αναγνωστικών όρων, αλλά και στη µάθηση 

της Ανάγνωσης. Η επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας έδειξε ότι υπάρχει 

µια θετική συνάφεια ανάµεσα στη γνώση της τεχνικής γλώσσας και στην 

επίδοση των µαθητών στην ανάγνωση, έτσι ώστε το τεστ των αναγνωστικών 

όρων να θεωρείται προγνωστικό για τις επιδόσεις τους στην αναγνωστική 

δεξιότητα. 

 Όσο για το φύλο των παιδιών διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν διαφορές 

µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς τη γνώση της τεχνικής γλώσσας της 

πρώτης γραφής και ανάγνωσης, ενώ διαφορές παρουσιάζονται σχετικά µε τις 

αναγνωστικές τους δεξιότητες. Τα κορίτσια φαίνεται να έχουν υψηλότερες 

επιδόσεις από τα αγόρια στην αναγνωστική τους συµπεριφορά. Σηµαντικά είναι 

τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο των γονιών. Το 

µορφωτικό επίπεδο του πατέρα δεν επηρεάζει τη συνολική επίδοση του 

παιδιού στο τεστ αναγνωστικών όρων, ενώ το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας 

επηρεάζει την επίδοσή του στην κατανόηση της τεχνικής γλώσσας. Επίσης, το 

επίπεδο µόρφωσης των γονιών (και του πατέρα και της µητέρας) αποτελεί 

προσδιοριστικό παράγοντα της επίδοσης του παιδιού στην ανάγνωση και 

υπάρχει µια αναλογική συνάρτηση µεταξύ του µορφωτικού επιπέδου των 

γονιών και την επίδοση των µαθητών στην αναγνωστική τους δεξιότητα. Όσο 

πιο υψηλό είναι το µορφωτικό επίπεδο των γονιών τόσο πιο καλή είναι η 

επίδοση των µαθητών στην ανάγνωση. 

 Η χρονολογική ηλικία των µαθητών και η σειρά γέννησής τους στην 

οικογένεια δεν ασκούν κάποια συστηµατική επίδραση στην επίδοση της 

αναγνωστικής τους συµπεριφοράς. 
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 Τα συµπεράσµατα της παρούσας έρευνας αναφέρονται κυρίως σε δύο 

άξονες: α) στην αναγκαιότητα της γνωστικής καθαρότητας των παιδιών σε 

σχέση µε τη γραφή και την ανάγνωση, β) στη σηµασία της γνώσης των 

τεχνικών γλωσσολογικών όρων στην εκµάθηση της πρώτης γραφής και 

ανάγνωσης και στην αναγκαιότητα της καλλιέργειας της γνωστικής σαφήνειας 

(clarte cognitive) των παιδιών µέσα από κατάλληλη διδασκαλία. 

 α) Όσον αφορά τον πρώτο άξονα η καθαρότητα της σκέψης του παιδιού 

σε σχέση µε τη γραφή και την ανάγνωση είναι ένας σπουδαίος παράγοντας. 

 Ο αναγνώστης ενός γραπτού κειµένου πρέπει να έχει µια καθαρή σκέψη 

σε ό,τι αφορά τον κώδικά του. Άλλωστε, ο αναγνώστης / γραφέας µε 

αναπτυγµένη καθαρότητα µαθαίνει ευκολότερα τη γραπτή γλώσσα από 

κάποιον που η γνωστική του καθαρότητα είναι ελλιπής. (Fijalkow E., 1992). 

 Η αξιολόγηση της γνωστικής καθαρότητας των µαθητών είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική, γιατί εµφανίζει την πρόοδο των µαθητών της τάξης. Ο 

προσδιορισµός των συγκεκριµένων λαθών που κάνουν τα παιδιά αποκαλύπτει 

όχι µόνο τα κενά στις γνώσεις τους (γνωστικές ελλείψεις), αλλά τις 

συγκεκριµένες γνωστικές συγχύσεις, συµβάλλοντας στην αποτελεσµατική 

διδασκαλία (Liva, 1992). Έτσι αποκτούµε γνώσεις για τον τρόπο µε τον οποίο 

τα παιδιά αποκτούν τις συγκεκριµένες γνώσεις και το συγκεκριµένο επίπεδο 

στο οποίο βρίσκονται και προσδιορίζουµε τι ακριβώς υπάρχει ανάγκη να 

διδαχθεί στο κάθε παιδί (Παντελιάδου Σ. � Χεππάκη Τ., 1995). 

 Μ' άλλα λόγια αποκτάµε πληροφορίες που µας βοηθούν "να 

φανερώσουµε τι ξέρουν τα παιδιά "που δεν ξέρουν τίποτα" (Fijalkow E., 1992, 

σ. 37). Οι πληροφορίες αυτές απευθύνονται στους δασκάλους και θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στο χειρισµό της τάξης, συµβάλλοντας στην 

πρόοδο των µαθητών, στην επικέντρωση της προσοχής τους και στη σχολική 

επιτυχία.15 

 β) Το σπουδαιότερο πράγµα στην αρχή της µάθησης της ανάγνωσης δεν 

είναι η αποµνηµόνευση ανάµεσα στις σχέσεις προφορικού � γραπτού και ήχων 

                                           
15 Όπως αναφέρει η Χ. ∆αφέρµου � Κορτέση, "η κατάκτηση του γραπτού λόγου είναι 

σηµαντικότατος παράγων για τη σχολική του και όχι µόνο επιτυχία. Η ένταξη στη λέσχη των 

εγγραµµάτων, όπως ονοµάζει ο Frank Smith την όλη προσπάθεια αλφαβητισµού, είναι το 

σηµαντικότερο όπλο στη µάχη κατά του αναλφαβητισµού, παρά την επέκταση  της 

υποχρεωτικής φοίτησης και την δωρεάν παιδεία, χτυπά δυνατά την πόρτα των δυτικών 

κοινωνιών" (Χ. ∆αφέρµου � Κορτέση, 1994, σ. 36). 
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γραµµάτων, αλλά η κατανόηση των ειδικών εννοιών που αναζητούνται σ' αυτές 

τις σχέσεις (Downing J. � Fijalkow J., 1984, σ. 36). Επιπλέον οι φωνολογικές 

γνώσεις των παιδιών και το επίπεδο της συνείδησής τους ως προς την 

κατάτµηση γλωσσικών µονάδων µε νόηµα, όπως οι λέξεις σε µονάδες χωρίς 

νόηµα, όπως τα φωνήµατα, είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την εκµάθηση της 

γνώσης και γραφής (Κατή, 1992). 

 Η γνώση των τεχνικών γλωσσολογικών όρων που αποτελούν 

αναγνωστικούς όρους, όπως λέξη, γράµµα, τίτλος, συγγραφέας, ιστορία, 

κυκλώνω, µας επιτρέπουν να δούµε σε ποιο βαθµό ένα παιδί "αντιλαµβάνεται 

τις λειτουργίες της γραπτής γλώσσας, τις καταστάσεις, στις οποίες αυτή 

χρησιµοποιείται, και τη µεταγλώσσα της γραπτής γλώσσας" (Fijalkow J., 1992, 

σ. 20). 

 Επίσης, οι τεχνικοί γλωσσολογικοί όροι συµβάλλουν στην οικοδόµηση 

ενός απαραίτητου γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας ανάµεσα στους µαθητές και 

το δάσκαλο. Μπορούµε να θεωρήσουµε πως η έλλειψη ενός τέτοιου κώδικα 

δηµιουργεί συγχύσεις όχι µόνο για τους µαθητές (όταν ο δάσκαλος 

χρησιµοποιεί την τεχνική γλώσσα και οι µαθητές δεν την καταλαβαίνουν, αυτό 

αποτελεί εµπόδιο στην επαφή τους µε τη γραφή), αλλά και για τους δασκάλους, 

οι οποίοι πιθανά να αναζητούν τις αιτίες των προβληµάτων στην εκµάθηση της 

γραφής και ανάγνωσης, σε παράγοντες αποκλειστικά εκτός διδασκαλίας. Η 

θεωρία της γνωστικής καθαρότητας (και γενικότερα η ψυχογλωσσολογία) 

προσκαλούν την "υιοθέτηση µιας ερµηνευτικής παρά κανονιστικής 

συµπεριφοράς. Η θεωρία της γνωστικής καθαρότητας αποτελεί ένα µέσο 

αλλαγής των παιδαγωγικών συµπεριφορών των δασκάλων" (Fijalkow J., 1992, 

σ. 21).  

Εκτιµώντας ότι ο χώρος της τάξης αποτελεί τον τόπο όπου 

δηµιουργούνται οι αντιθέσεις (µεταξύ παιδιού και σχολείου)16 και όπου επίσης 

οικοδοµούνται οι δυσκολίες της µάθησης, η "εθνογραφία της ανάγνωσης" του 
                                           
16 "Η αντίθεση έγκειται στην παραδοχή από τη µια πλευρά ότι το παιδί, όταν είναι πολύ µικρό 

υφίσταται δυσκολίες κατά την εκµάθηση της ανάγνωσης και από την άλλη, ότι οι πρόωρες 

µαθήσεις συνοδεύονται από επιτυχία. Ωστόσο αυτή η αντίθεση διαλύεται εύκολα, αν χωρίς να 

υπολογίζονται µόνο οι ικανότητες µάθησης του παιδιού, εξετάζονται εξίσου και οι συνθήκες 

µάθησής του. Έτσι, µπορεί να γίνει παραδεκτό ότι όταν το πολιτιστικό στυλ της εκπαίδευσης 

προσαρµόζεται στο πολιτιστικό στυλ του παιδιού, αυτό που παρουσιάζεται στην περίπτωση των 

πρόωρων µαθήσεων είναι η µάθηση να πραγµατοποιείται χωρίς δυσκολίες" (Fijalkow J., 1986, 

σ. 189). 
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Mc Dermott το 1977 (Fijalkow J., 1986, σ. 189) επιχειρεί, δια της λεπτοµερούς 

ανάλυσης των επικοινωνιών στην τάξη, να υπερβεί αυτό που γίνεται µεταξύ 

παιδιού και σχολικού θεσµού (ό.π., σ. 189). 

Στην επικοινωνιακή δοµή που ακολουθεί ο δάσκαλος µε τους µαθητές 

του, αναδύεται η αναγκαιότητα της κατάλληλης διδασκαλίας των όρων της 
τεχνικής γλώσσας. Αυτή η διδασκαλία οφείλει: 

• να εστιάζεται στις γνωστικές συγχύσεις των παιδιών, 

• να παρέχει ορισµούς όπου θα διδάσκονται οι γλωσσολογικοί όροι της 

τεχνικής γλώσσας, 

• να παρέχει λεκτικά παιχνίδια και ασκήσεις διάκρισης φωνηµάτων και 

• να είναι εµπλουτισµένη µε εποπτικό υλικό. 

Πιστεύουµε επίσης πως η χρήση εποπτικού υλικού και παραδειγµάτων 

των όρων της τεχνικής γλώσσας µπορεί να ξεκινά από το Νηπιαγωγείο και να 

συµβάλλει έτσι ουσιαστικότερα στην κατανόηση αυτών των αναγνωστικών 

όρων. Άλλωστε "ένα σχολείο που δεν κατορθώνει να κάνει τα παιδιά να 

αγαπήσουν την ανάγνωση και δεν δηµιουργεί αναγνωστικές συνήθειες, έχει 

πολύ µικρή αξία" (ΟΕ∆Βc, III, 1998, σ. 117). 
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