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Abstract  

A large amount of students about 20%-30% faces significant learning difficulties, which 

influence negatively their school performance and behaviour (Kaplan & Sadock,1985; 

Markovitis & Tzouriadou, 1991; Sarkees, Wircenski& Scott, 2003, Barmbas et.al., 2006). 

A large percentage of students with learning disabilities – about 80% - (Padeliadou, 2004; 

Kavale & Fornees, 2000, Padeliadou & Botsas, 2007) faces decoding, reading fluency and 

understanding problems. A lot of methods have been developed for teaching Reading and 

Writing to students with and without learning difficulties. Do Greek General and Special 

School Teachers use the same or different methods to their students? Purpose of this 

survey was to study the Reading and Writing methods and strategies used from Special and 

General Teachers. In our survey participated 148 teachers (99 were teaching to A and B 

Grade and 49 were teaching to special classrooms) in Thessaloniki last year. The results 

showed that the Special Teacher used many more methods and more often in contrast to 

Typical Students Teachers. Specifically, Special Teacher used The linked mixed method, 

Phonics, Syllabus, Holistic and The joint mixed method in more percentage. This result 

probably is due to their better personal training, expertise and general education. On the 

other hand, General School Teachers have the need for specific training and expertise to 

special education issues. Obviously, these specific results should be taken into 

consideration by the educationalists.  

Key words: reading and writing methods, special education teachers, general education 

teacher, learning disabilities.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στην πλειονότητά τους τα εκπαιδευτικά συστήματα έθεταν ως κύριο σκοπό του 

σχολείου την εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης και μιας γραμματικής 

μεταγλώσσας (Χατζησαββίδης, 2002: 138-139). Ο «αλφαβητισμός» ήταν ο παλιότερος 

όρος που χρησιμοποιούνταν για την εκμάθηση της ανάγνωσης και γραφής, ο οποίος στη 

δεκαετία του ’80 αντικαταστάθηκε από τον ευρύτερης σημασίας όρο «γραμματισμό».  

Σύμφωνα με την Clay (1991), τέσσερις είναι οι γενικοί στόχοι στην κατάκτηση του 

γραμματισμού στη διάρκεια του αρχικού γραμματισμού. Ο πρώτος σχετίζεται  με το νόημα 

του κειμένου και με την ικανότητα των παιδιών να δίνουν έμφαση στο νόημα τόσο στην 

παραγωγή όσο και στην πρόσληψη. Ο δεύτερος στόχος σχετίζεται με την επιθυμία των 

παιδιών να χρησιμοποιούν τη γλώσσα προφορικά και γραπτά. Ο τρίτος και ο τέταρτος 

στόχος σχετίζονται με την ικανότητα των παιδιών να συνθέτουν και να γράφουν απλά 

κείμενα, αλλά και να κατανοούν αφηγηματικά και μη αφηγηματικά κείμενα. Η επίτευξη 

αυτών των στόχων καθιστά το παιδί ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου 

και της κοινωνικής ομάδας που ανήκει (Clay, 1991:10).  

Ο όρος «πρώτη ανάγνωση και γραφή» έχει καθιερωθεί στην ελληνική 

βιβλιογραφία της ειδικής διδακτικής και χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα πρώτο 

αναγνωστικό στάδιο, κατά το οποίο ο μαθητής μαθαίνει το βασικό μηχανισμό της 

ανάγνωσης (Βουγιούκας, 1994:75) μέσω ορισμένων μεθόδων.  

Η έννοια της μεθόδου αποτελεί κεντρική έννοια της Παιδαγωγικής-Διδακτικής και 

είναι απολύτως αναγκαία για το σχεδιασμό και την οργάνωση κάθε διδασκαλίας. Ο 

Haspas (1942) την ορίζει ως μια «σκόπιμα κατευθυντήρια διάσταση», η οποία σκόπιμα και 

προγραμματισμένα καθοδηγεί τις διδακτικές ενέργειες και πράξεις των δασκάλων και τις 

αντίστοιχες μαθησιακές πράξεις των μαθητών για την επίτευξη των διδακτικών στόχων 

και των παιδαγωγικών σκοπών (Haspas, 1942: 102, αναφορά από τον Δερβίση, 1998: 59-

60). 

Η μεθοδολογία για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής περιλαμβάνει 

πολλές προσεγγίσεις. Η παλαιότερη μέθοδος είναι η αλφαβητική που στόχος της ήταν η 

μάθηση των ονομάτων των γραμμάτων. Η φωνητική μέθοδος βασίζεται στην εκμάθηση 

των αντιστοιχιών ανάμεσα στα γράμματα και τους ήχους και στη συνέχεια στο συνδυασμό 

των φωνημάτων για τη δημιουργία λέξεων. Η συλλαβική μέθοδος ξεκινά από τη 

διδασκαλία των συλλαβών που αποστηθίζουν τα παιδιά και στο συνδυασμό τους για 

σχηματισμό λέξεων. Η αναλυτικοσυνθετική μέθοδος βασίζεται στην εκμάθηση φωνημάτων 
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και τους συνδυασμούς φωνημάτων, ώστε να σχηματισθούν συλλαβές μέσα από την 

ανάλυση και τη σύνθεση πρότυπων λέξεων. Έχει κάποια στοιχεία της ολικής μεθόδου και 

γενικά προσπαθεί να συνδέσει τη φωνητική και τη συλλαβική μέθοδο. Η ιδεοπτική 

μέθοδος του Decroly δίνει σημασία στη λέξη και στην προσπάθεια δημιουργίας λεξικού 

για τη γραφή και την ανάγνωση. Μετά την εκμάθηση ενός αριθμού λέξεων γίνεται 

ανάλυση και σύνθεση σε επίπεδο συλλαβών και φωνημάτων. Η ολιστική μέθοδος 

προτείνει τη χρήση κειμένων λογοτεχνικών ή μη για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης 

και γραφής. Αδρά, θα μπορούσαν να χωριστούν σε αυτές που δίνουν βαρύτητα στην 

εκμάθηση του κώδικα και των βασικών ικανοτήτων της ανάγνωσης και σε αυτές που 

δίνουν βαρύτητα στο νόημα και την κοινωνική πρακτική. Τελευταία υπάρχει και η 

πρόταση μιας εξισορροπημένης προσέγγισης, σύμφωνα με την οποία η διδασκαλία πρέπει 

να είναι πολυσύνθετη και να περιέχει την ανάπτυξη των ικανοτήτων αποκωδικοποίησης, 

της ολικής αναγνώρισης λέξεων, του εμπλουτισμού του λεξιλογίου, συγκεκριμένων 

ικανοτήτων κατανόησης και χρήση της ανάγνωσης σε ένα κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο 

(Αϊδίνης, 2006). 

Έχουν αναπτυχθεί παγκοσμίως επίσης πολλές άλλες εναλλακτικές μέθοδοι 

εκμάθησης της ανάγνωσης, ορισμένες από τις οποίες είναι: η μέθοδος Montessori, οι 

τεχνικές Fernald, η μέθοδος των Orton-Gillingham , η άμεση διδασκαλία, η «ανάκτηση 

Ανάγνωσης και η «Αναγνωστική Επιτυχία» (Παντελιάδου, 2000). Έτσι, ο εκπαιδευτικός 

έχει στη διάθεσή του να επιλέξει και να εφαρμόσει όποια μέθοδο ή συνδυασμό αυτών  έχει 

καλύτερα αποτελέσματα στο κάθε παιδί μέσα από κάποια θεωρία. 

Στη χώρα μας υιοθετήθηκε η συνθετική μέθοδος από τα αναγνωστικά των 

τελευταίων χρόνων της τουρκοκρατίας μέχρι τις αρχές του 20
ου

 αιώνα. Η ιδεοπτική 

(αναλυτική ή μέθοδος Decroly) εφαρμόστηκε κυρίως κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 

1960. Η εφαρμογή της όμως ποτέ δεν γενικεύτηκε. Η χρήση της αναλυτικο-συνθετικής 

μεθόδου, που προέκυψε από την εξέλιξη των συνθετικών μεθόδων, γενικεύτηκε το 1919 

(με το αναγνωστικό «το Αλφαβητάρι με τον ήλιο») και συνεχίζεται ως σήμερα 

(Παντελιάδου, 2000). Το διδακτικό μοντέλο που προτείνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για 

τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής στο Δημοτικό σχολείο είναι ένα 

«συνδυαστικό μοντέλο το οποίο συνθέτει στοιχεία της αναλυτικο-συνθετικής μεθόδου με 

στοιχεία της αναδυόμενης γραφής αλλά και της ολικής προσέγγισης της γλώσσας» (Βιβλίο 

Δασκάλου: 12). 

Τα τελευταία χρόνια, τα ερευνητικά δεδομένα (Kaplan & Sadock, 1985; 

Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991; Sarkees, Wircenski & Scott, 2003, αναφορά από τον 
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Μπάρμπα κ. συν., 2006) καταδεικνύουν πως ένας σημαντικός αριθμός μαθητών που 

αφορά περίπου το 20%-30% του μαθητικού πληθυσμού αντιμετωπίζει σημαντικές 

δυσκολίες στη μάθηση, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τη σχολική τους επίδοση και 

συμπεριφορά. Ένα σημαντικό ποσοστό - 80% περίπου - των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες, (Παντελιάδου, 2004; Kavale & Fornees, 2000, αναφορά από τους Παντελιάδου 

& Μπότσα, 2007) αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση, στην αναγνωστική 

ευχέρεια και στην κατανόηση γραπτών κειμένων (Archer, Gleason & Vachon, 2003, 

αναφορά από την Τζουριάδου, 2011).  

Στη νεότερη αγγλοσαξονική βιβλιογραφία γίνεται διάκριση των δυσκολιών 

μάθησης σε γενικές (general) ή διάχυτες δυσκολίες και σε ειδικές δυσκολίες (specific) 

(Learner, 2000; Dockrell & McShane, 2003). Οι κυριότερες ειδικές δυσκολίες μάθησης 

είναι η δυσλεξία, η δυσαναγνωσία, η δυσγραφία, η δυσορθογραφία και η δυσαριθμησία. 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια διδακτική προσέγγιση με την οποία 

συνδέεται η σύγχρονη έρευνα για τη μάθηση με την καθημερινή διδασκαλία. Είναι ένας 

τρόπος μέσα από τον οποίο ερευνητικά δεδομένα πλήρους αποδοχής σχετικά με τον τρόπο 

με τον οποίο μαθαίνει ο άνθρωπος εφαρμόζονται στη διδασκαλία. Η «διαφοροποιημένη 

διδασκαλία» αναφέρεται σε μια συστηματική προσέγγιση του σχεδιασμού του συνόλου 

της διδασκαλίας για μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες. Η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) 

στον βαθμό που η διδασκαλία και η αξιολόγηση με πολλαπλούς τρόπους και πολλά 

επίπεδα ταιριάζουν απόλυτα στα χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες 

(Παντελιάδου,2008:7-8). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΗΣ 

 

1.1.Γλώσσα-Λόγος-Ομιλία 

Ο ιδρυτής της σύγχρονης γλωσσολογίας Ελβετός γλωσσολόγος Ferdinand de Saussure
1
 

το 1916 διακρίνει τη γλώσσα (langage) από τον λόγο (langue) και την ομιλία (parole) 

(Saussure, 1975, αναφορά από τον Φιλιππάκη – Warburton, E., 1992:31). 

Πιο αναλυτικά: α) Ο λόγος είναι η κοινωνική πλευρά της γλώσσας, το συμβατικό 

σύστημα στοιχείων, δομών και λειτουργιών που κατακτά, που εσωτερικεύει ο άνθρωπος 

από τη στιγμή της γέννησής του και συνεχώς διευρύνει και βελτιώνει κατά την επαφή και 

αλληλεπίδρασή του με τα υπόλοιπα μέλη της γλωσσικής του κοινότητας. Ο λόγος ως 

υπερατομική πλευρά της γλώσσας είναι το σύστημα που χαρακτηρίζεται από πολυμορφία 

και πολυσημία ως προς τη σχέση σημασίας και μορφής, από την ποικιλία και τις πολλές 

εκφραστικές δυνατότητες που παρέχει στους χρήστες του. β)  Η ομιλία είναι η ατομική 

πλευρά της γλώσσας, η οποία αποτελεί ουσιαστικά την εφαρμογή του λόγου από τον 

φυσικό ομιλητή. Βασικό χαρακτηριστικό της ομιλίας κάθε ατόμου είναι η επιλογή μέσα 

από το λόγο των καταλληλότερων δυνατών στοιχείων (φωνολογικών, μορφολογικών, 

συντακτικών, λεξιλογικών) που συνθέτουν το μήνυμα που θέλει να εκφράσει. Από τα 

παραπάνω, λοιπόν, προκύπτει ότι η εξατομικευμένη πραγμάτωση του λόγου από κάθε 

φυσικό ομιλητή, η σύνθεση, η διατύπωση και η έκφραση κάθε μηνύματός του, όπως 

γίνεται αντιληπτό από τα άλλα μέλη της γλωσσικής κοινότητας, είναι προϊόν συνειδητής ή 

ασυνείδητης επιλογής από την ευρύτερη γλωσσική παρακαταθήκη του λόγου, άρα 

στοιχείο που αναδεικνύει και αποδεικνύει την ύπαρξη επικοινωνιακής ελευθερίας μέσω 

του γλωσσικού κώδικα
2
 (Μπαμπινιώτης, 1998). 

Ο γλωσσολόγος Michael Halliday (1978), τονίζει τη συστηματική σχέση ανάμεσα στη 

γλώσσα και την κοινωνία, και χαρακτηριστικά λέει ότι «δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνικό 

άτομο χωρίς γλώσσα και γλώσσα χωρίς κοινωνικό άτομο» (Halliday, 1978:12). 

                                                           
1
Στο έργο του «Cours de linguistique générale» 

 
2
Στο: 

http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/issue3/2%20%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%95%

CE%99%CE%9F%20MIHALIS%20REY%203.pdf 
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1.2. Προφορικός και γραπτός λόγος 

Σύμφωνα με τον Chomsky
3
 (1975) η γλώσσα είναι σύμφυτη με την ανθρώπινη 

εξέλιξη (nativedevise). Αναπτύχθηκε στο ανθρώπινο είδος μέσα από την ανάγκη 

επικοινωνίας των ανθρώπων μεταξύ τους για να εξελιχθεί κυρίως ως μέσο έκφρασης της 

σκέψης τους. 

 Όπως αναφέρει ο Βάμβουκας (2007), η γλώσσα που μαθαίνει και κατέχει το 

άτομοδεν είναι μόνο μέσο επικοινωνίας και έκφρασης, αλλά και όργανο οικοδόμησης και 

διαμόρφωσης της σκέψης και της προσωπικότητάς του (Βάμβουκας, 2007:155).Πρόκειται 

για κωδικό σύστημα, κοινό για μια ομάδα ανθρώπων (εκείνων που μιλούν ή και γράφουν 

την ίδια γλώσσα). Κάθε μήνυμα, προφορικό ή γραπτό, δίνεται από τον «πομπό» 

κωδικοποιημένο και αποκωδικοποιείται (κατανοείται) από το «δέκτη» (Ζάχος, 1992:13).  

Ο Μπαμπινιώτης ορίζει τη γλώσσα ως «κώδικα σημείων ορισμένης μορφής (γλωσσικής), 

με τα οποία επιτυγχάνεται η επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας γλωσσικής κοινότητας». 

(Μπαμπινιώτης, 1998:30). 

Κατά τον Πόρποδα (2003), η γλώσσα είναι ένα πολύπλοκο συμβολικό σύστημα. Σε 

αυτό το συμβολικό σύστημα η κάθε λέξη αρχικά είναι ένα σήμα, δηλαδή ένα ερέθισμα. Τα 

σήματα γίνονται αντιληπτά από κάθε ζωικό οργανισμό που διαθέτει κατάλληλα 

αισθητήρια όργανα. Αυτά τα γλωσσικά σήματα, εκτός από την ηχητική, οπτική ή κινητική 

ιδιότητα που έχουν ως ερεθίσματα, αποκτούν σημασιολογικό περιεχόμενο, δηλαδή 

γίνονται δευτερογενή σήματα ή σύμβολα. Ο συμβολικός χαρακτήρας της γλώσσας αφορά 

και τις δύο μορφές της, την προφορική και τη γραπτή (Πόρποδας, 2003:216-217). 

Σύμφωνα με τη λειτουργική αντίληψη, η γλώσσα χρησιμοποιείται βασικά ως 

όργανο α) έκφρασης (επιθυμιών, σκέψεων, αισθημάτων και αισθητικών συγκινήσεων), β) 

διαπροσωπικής επικοινωνίας και γ) νοητικών χειρισμών, μάθησης και γνώσης
4
 

(Βουγιούκας, 1994:19). 

                                                           
3
 Ο Chomsky,  είναι ο εισηγητής της λεγόμενης «γενετικής-μετασχηματιστικής γραμματικής», κυρίως με το 

ριζοσπαστικό γλωσσολογικό του σύγγραμμα Συντακτικές Δομές του 1957. Η γενετική θεωρία για τη γλώσσα, 

παρά τις αλλεπάλληλες εξελίξεις και αναθεωρήσεις της, χαρακτηρίζεται από κάποιες σταθερές παραδοχές 

όπως η ακόλουθη: η ικανότητα του ανθρώπου να παράγει και να κατανοεί ασύλληπτο για τον ανθρώπινο νου 

αριθμό προτάσεων είναι έμφυτη και μας οδηγεί βάσιμα στην υπόθεση για την ύπαρξη γλωσσικών 

καθολικών, γενικευμένων δομών και περιορισμών στους οποίους υπακούν όλες οι φυσικές γλώσσες, παρά 

την παρατηρούμενη τεράστια τυπολογική ποικιλία τους. Η ύπαρξη μιας εγγενούς «Καθολικής Γραμματικής» 

καθιστά το παιδί ικανό να μαθαίνει τη μητρική του γλώσσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, παρά την 

αποσπασματικότητα των δεδομένων τα οποία προσλαμβάνει ο άνθρωπος κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής 

του. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Noam_chomsky.jpg 
4
 Οι γλωσσολόγοι εξειδικεύουν πολύ περισσότερες λειτουργίες της γλώσσας, βλ. Σετάνος 1991. 
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Ο γραπτός λόγος (ανάγνωση και γραφή) οικοδομείται πάνω στον προφορικό λόγο 

(ακρόαση και ομιλία). Πιο συγκεκριμένα, ο προφορικός λόγος κωδικοποιεί άμεσα την 

πραγματικότητα με ηχητικά σημεία. Πρόκειται για κωδικοποίηση πρώτου βαθμού. 

Αντίθετα, ο γραπτός λόγος κωδικοποιεί τον προφορικό λόγο, την ηχητική παραγωγή του 

ανθρώπου, που είναι το υποκατάστατο της πραγματικότητας και όχιτην καθαυτή 

πραγματικότητα. Κωδικοποιεί, δηλαδή, έμμεσα την πραγματικότητα – είναι κωδικοποίηση 

δευτέρου βαθμού (Βάμβουκας, 1999:191) (σχήμα 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1. Κωδικοποίηση της Γλώσσας 

 

Είναι γνωστό ότι από γενετικήάποψη (φυλογενετικά και οντογενετικά) η 

πρόσκτηση του προφορικού λόγου (ακρόασης και ομιλίας) προηγείται και έπεται η 

οικοδόμηση και προοδευτική κατάκτηση (μάθηση) του γραπτού λόγου (ανάγνωσης και 

γραφής). Η μάθηση του γραπτούλόγου προϋποθέτει την επαρκή κατοχή του προφορικού 

(Βάμβουκας, 2007:14-15, Βάμβουκας, 1999:155). 

Ο Χατζησαββίδης (2002) αναφέρει ότι οι δύο μορφές λόγου – ο γραπτός και ο 

προφορικός – υφίστανται στις εγγράμματες κοινωνίες και επιτελούν ποικίλες 

επικοινωνιακές λειτουργίες. Τα δε χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου των 

εγγράμματων κοινωνιών διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου των 

κοινωνιών που έχουν μόνο προφορική παράδοση. Οι εγγράμματες κοινωνίες βρίσκονται 

στη φάση της «δευτερογενούς προφορικότητας», όπως την ονομάζει ο Ong (1997:2), ενώ 

οι κοινωνίες που δε γνώρισαν ποτέ γραφή βρίσκονται στη φάση της «πρωτογενούς 

προφορικότητας», πάλι σύμφωνα με την ορολογία του Ong. Αυτό σημαίνει ότι ο 

προφορικός λόγος, καθώς και η σκέψη των ατόμων που ζουν στις εγγράμματες κοινωνίες, 

έχει επηρεαστεί από τη γραφή. Οι άνθρωποι στις δυτικού τύπου κοινωνίες ζουν σε μια 
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δευτερογενή προφορικότητα, η οποία δημιουργεί μια ομαδική αίσθηση μεγαλύτερη από 

την ομαδική αίσθηση που δημιουργεί η πρωτογενής προφορικότητα, αλλά και έναν 

διαφορετικής ποιότητας αυθορμητισμό και μια διαφορετικής υφής εξωστρέφεια. 

Παράλληλα, η συνύπαρξη του γραπτού με τον προφορικό λόγο στους πολιτισμούς που 

πέρασαν στον ηλεκτρονικό μετασχηματισμό της γλωσσικής έκφρασης έχει ως αποτέλεσμα 

τα δύο είδη λόγου να διαπλέκονται και να δημιουργούνται νέα είδη λόγου ή να 

εξελίσσονται παλαιά είδηπου εισάγουν στοιχεία του προφορικού λόγου στο γραπτό και 

αντίστροφα (διαφημίσεις, συνθηματολογία, τίτλοι, χιουμοριστικός λόγος κλπ) 

(Χατζησαββίδης, 2002:59). 

Για τον Vygotsky (1993), η γραπτή γλώσσα δεν είναι απλή μετάφραση της 

προφορικής σε σημεία του γραπτού λόγου και η εκμάθηση της γραπτής γλώσσας δεν είναι 

μια απλή οικειοποίηση της τεχνικής του γραψίματος. Η γραπτή γλώσσα δεν είναι μια 

ιδιαίτερη γλωσσική λειτουργία που από πλευράς συγκρότησης και λειτουργίας δεν 

διαφέρει λιγότερο από την προφορική απ’ ότι διαφέρει η εσωτερική από την εξωτερική 

γλώσσα. Όπως δείχνει η έρευνα, η γραπτή γλώσσα, έστω και στην ελάχιστη εξέλιξή της, 

προϋποθέτει ένα μεγάλο βαθμό αφαίρεσης. Είναι μια γλώσσα χωρίς τονικότητα, χωρίς τη 

μουσικότητα, την εκφραστικότητα και γενικά χωρίς την ηχητική της πλευρά. Είναι μια 

γλώσσα στη σκέψη, στη φαντασία, αλλά μια γλώσσα που της λείπει το ουσιαστικότερο 

χαρακτηριστικό της προφορικής, δηλαδή ο «υλικός» φθόγγος (Vygotsky, 1993:276). 

Όπως επισημαίνει ο Βουγιούκας (1994), τα χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου 

είναι α) η αμεσότητα, η οποία συχνά συνοδεύεται από εξωγλωσσικές εκφράσεις όπως 

μορφασμούς, χειρονομίες, β) ο αυτοσχεδιασμός και γ) το εφήμερο («έπεα πτερόεντα»). 

Αντιστοίχως, ο γραπτός λόγος διακρίνεται από α) την αποστασιοποίηση, β) την 

επεξεργασμένη μορφή και γ) τη διάρκεια (scriptamanent) (Βουγιούκας, 1994:24).  

Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος δεν αποτελούν δύο παράλληλα, παρόμοια 

συστήματα, αλλά ένα ενιαίο σύστημα το οποίο είναι φυσικό και εγγενές. Μάλιστα ο 

γραπτός λόγος δεν μπορεί να μεταφέρει όλη την πληροφορία που περιέχει η ομιλία διότι 

αναγκαστικά αφήνουμε έξω την προσωδία
5
, τον μελωδικό χαρακτήρα της ομιλίας που 

μεταφέρει τόσο σημασιολογικές όσο και συναισθηματικές πληροφορίες. Στο γραπτό λόγο 

μπορούμε να απεικονίσουμε μόνο ένα μέρος του προφορικού λόγου, άσχετα με ποιο 

ορθογραφικό σύστημα χρησιμοποιείται (Πρωτόπαππας, 2008:202). 

                                                           
5
 Λέγοντας προσωδία εννοούμε τον τονισμό, το ύφος, τη μελωδία, το ρυθμό και τις παύσεις μιας πρότασης ή 

μιας σειράς προτάσεων. Η προσωδία προβάλλεται πάνω στις μονάδες του λόγου και μπορεί να αλλάξει το 

νόημα του λεκτικού μηνύματος. 
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Ο Πρωτόπαππας (2008), επισημαίνει ορισμένες σημαντικές διαφορές ανάμεσα 

στον προφορικό και τον γραπτό λόγο:  

 Ο προφορικός λόγος υπάρχει παντού, σε όλους τους ανθρώπους. Δεν νοείται 

ανθρώπινη κοινωνία χωρίς γλώσσα. Αντίθετα, γραπτό λόγο έχουν σχετικά λίγες 

κοινωνίες.  

 Ο προφορικός λόγος, εφόσον θεωρούμε ότι είναι εγγενές συστατικό της 

ανθρώπινης φύσης, φαίνεται να υπάρχει ανέκαθεν στο ανθρώπινο είδος. Αντίθετα, 

ο γραπτός λόγος είναι μια ανθρώπινη κατασκευή, μια εφεύρεση, και δεν αποτελεί 

μέρος της ανθρώπινης υπόστασης. 

 Κάθε παιδί κατακτά τη γλώσσα του άμεσου περιβάλλοντός του. Αποκτά δηλαδή 

προφορικό λόγο εφόσον δεν υπάρχουν σοβαρά αισθητηριακά ή νευρολογικά 

προβλήματα. Μιλά, επικοινωνεί, σκέφτεται με την προφορική του γλώσσα. 

Αντίθετα, γραπτό λόγο δεν αποκτούν όλα τα παιδιά, παρά μόνο όσα τα 

καταφέρουν. 

 Ο προφορικός λόγος δεν διδάσκεται. Δεν υπάρχει καμία διδασκαλία που να είναι 

απαραίτητη ή συνηθισμένη για την κατάκτηση της γλώσσας. Η γλώσσα 

κατακτιέται μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, όπου υπάρχει επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση. Όμως κανένας δεν μπορεί να διδάξει ένα παιδί «ποια είναι η 

γλώσσα και πώς να τη μιλάει». Οι παραινέσεις ή διορθώσεις των γονέων προς τα 

παιδιά τους συνήθως αγνοούνται. Αλλά ακόμα κι αν δεν αγνοούνται εντελώς 

γνωρίζουμε ότι είναι αναποτελεσματικές. Δηλαδή, δεν έχουν άμεση μετρήσιμη 

επίδραση στη γλώσσα του παιδιού. Αντίθετα, ο γραπτός λόγος πάντα πρέπει να 

διδάσκεται (Πρωτόπαππας, 2008:201).  

Κατά το Ζάχο (1992), το προφορικό μέρος της μητρικής γλώσσας αναπτύσσεται, 

μαθαίνεται, από το παιδί, μέσα από διαδικασίες μίμησης και άτυπης – μη συστηματικής 

διδασκαλίας εκ μέρους των ενηλίκων του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Το 

γραπτό μέρος της γλώσσας διδάσκεται και μαθαίνεται συστηματικά στο σχολείο (Ζάχος, 

1992:17). 

Για τον Χατζησαββίδη (2002), ο προφορικός λόγος δίνει την δυνατότητα να 

αναπτυχτούν ανάμεσα στους παράγοντες της γλωσσικής επικοινωνίας κάποιες σχέσεις, οι 

οποίες συμβάλλουν, εκτός των άλλων, και στη διαμόρφωση ενός κοινού τόπου ανάμεσά 

τους. Γι’ αυτό χαρακτηρίζεται ως κοινωνικός υπό την έννοια ότι μέσω αυτού οι ομιλητές 

συγκροτούν την κοινωνική τους ταυτότητα και παίζουν τους κοινωνικούς τους ρόλους. 
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Όσο αφορά τα μορφολογικά και τα λειτουργικά στοιχεία της γλώσσας, ο προφορικός 

λόγος παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με το γραπτό λόγο, ορισμένα από 

τα οποία είναι τα εξής: 

 η χρήση λέξεων του καθημερινού προφορικού λόγου (π.χ. η χρήση του ρήματος 

κάνω, βάζω, παίρνω), 

 οι συχνές ελλείψεις, 

 η χρήση στερεότυπων εκφράσεων του προφορικού λόγου (π.χ. σκότωσε την ώρα 

του), 

 το οικείο ύφος, 

 η χρήση γεμισμάτων (π.χ. λοιπόν, βασικά),  

 οι συχνές ανακολουθίες, 

 η χωρίς αιτία αλλαγή προσώπου κατά την εκφορά του λόγου, 

 η αναφορά σε πράγματα και αντικείμενα που είναι παρόντα κατά την εκφορά του 

λόγου,  

 η καθυστερημένη συμπλήρωση ή διόρθωση,  

 η χρήση παρεκβάσεων, 

 η απότομη αλλαγή από τον πλάγιο στον ευθύ λόγο, 

 η χρήση της ενεργητικής σύνταξης αντί της παθητικής, 

 η περιορισμένη χρήση δευτερευουσών προτάσεων, 

 η έλλειψη μορφολογικών δεικτών, με αποτέλεσμα να υφίσταται μικρός βαθμός 

αντικειμενικής συνάφειας,  

 η έλλειψη αυστηρής κειμενικής δομής (Χατζησαββίδης, 2002:61-62). 

Αντιθέτως, σύμφωνα με τον Χατζησαββίδη (2002), ο γραπτός λόγος παράγεται χωρίς 

να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσίααυτών που επικοινωνούν, γεγονός που 

διαμορφώνει διαφορετικές σχέσεις από αυτές του προφορικού λόγου. Αποτελεί προϊόν 

σχεδιασμού και επεξεργασίας, πράγμα που απαιτεί μεγαλύτερο βαθμό γλωσσικών και 

μεταγλωσσικών γνώσεων. Ανάμεσα στα ιδιαίτερα στοιχεία που συγκροτούν ένα κείμενο 

γραπτού λόγουσυγκαταλέγονται: 

 το λόγιο λεξιλόγιο, 

 η χρήση των σημείων στίξης, 

 η αποφυγή χρήσης στερεότυπων εκφράσεων του προφορικού λόγου, 

 η αποφυγή παρεκβάσεων, 

 η αποφυγή ελλείψεων, 
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 η αποφυγή επαναλήψεων, 

 η αποφυγή γεμισμάτων, 

 η χρήση του πλάγιου λόγου, 

 η χρήση της παθητικής σύνταξης, 

 το ανοίκειο ύφος, 

 η συχνή χρήση δευτερευουσών προτάσεων, 

 η παρουσία των υπονοημάτων, 

 τα συμπυκνωμένα νοήματα, 

 η αυστηρή και προσεγμένη σύνταξη, 

 η χρήση μορφολογικών ενδεικτών για επίτευξη μεγάλου βαθμού κειμενικής 

συνάφειας, εφαρμογή των τυπικών χαρακτηριστικών της μορφής που απαιτεί κάθε 

είδος γραπτού κειμένου, 

 η αυστηρή κειμενική δομή (Χατζησαββίδης, 2002:136-137). 

 

1.3. Συστήματα γραφής και αλφαβητικά συστήματα γραφής 

Ο Sampson (1985) προτείνει δύο κατηγορίες συστημάτων γραφής με βάση τον 

τρόπο αναπαράστασης των ιδεών: α) τα σημασιογραφικά (semasiographic), όπου το 

σύμβολο ή η εικόνα είναι το μέσο αναπαράστασης (π.χ. τα σήματα οδικής κυκλοφορίας 

των οχημάτων) και β) τα γλωσσογραφικά (glottographic), όπου το μέσο αναπαράστασης 

είναι η γλώσσα. Τα γλωσσογραφικά, χωρίζονται σε λογογραφικά και φωνογραφικά 

συστήματα γραφής. Τα λογογραφικά συστήματα μπορούν να διακριθούν στα  

πολυμορφημικά - αυτά που στηρίζονται σε πολυμορφημικές μονάδες, π.χ. λέξεις, που δεν 

έχουν κανένα ίχνος ήχων της γλώσσας (όπως είναι τα κινέζικα) και στα μορφημικά, τα 

οποία βασίζονται σε μορφήματα για να δηλώσουν το χρόνο, τη φωνή το πρόσωπο ή τη 

σημασία. Τα φωνογραφικά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: α) αυτά που αναπαριστούν 

συλλαβές, β) αυτά που αναπαριστούν φωνήματα και γ) αυτά που αναπαριστούν 

χαρακτηριστικά των φωνημάτων (π.χ. ένταση, τόπος άρθρωσης κ.λ.π.) (Smith, 2004:x) 

(σχήμα 2). 
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Σχήμα 2. Κατηγορίες Συστημάτων Γραφής 

 

Τα αλφαβητικά συστήματα γραφής ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία των 

φωνογραφικών συστημάτων όπου το επίπεδο αναπαράστασης της γλώσσας είναι το 

φώνημα. Ωστόσο, πολλά αλφαβητικά συστήματα δεν μπορούν να θεωρηθούν απόλυτα 

φωνημικά, γιατί σε αυτά δεν αναδεικνύεται η συστηματική σχέση που υπάρχει ανάμεσα 

στον γραπτό και τον προφορικό λόγο. Έτσι ο καλύτερος όρος για αυτά τα συστήματα 

γραφής  θα ήταν ο όρος μορφοφωνημικά συστήματα (Byrne, 1998, αναφορά από τον 

Smith, 2004:xi). 

Τα μορφοφωνημικά συστήματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) αυτά που 

αναπαριστούν βαθιά ορθογραφικά συστήματα (π.χ. αγγλικά) και β) αυτά που αναπαριστούν 

ρηχά ορθογραφικά συστήματα (π.χ. ιταλικά) (σχήμα 3).  

 

 

 

Σχήμα 3. Τα μορφοφωνημικά συστήματα γραφής 

 

Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τον βαθμό που τα συστήματα αυτά κωδικοποιούν τη 

φωνολογική δομή της γλώσσας, σε αντίθεση με τα συστήματα που στηρίζονται 
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περισσότερο στη μορφολογία
6
 (Perfetti, 1997; Cossu, 1999,  αναφορά από τον Smith, 

2004:xi).  

Επιπλέον ένα ορθογραφικό σύστημα μπορεί να χαρακτηριστεί ως συμμετρικά 

διαφανές ή ασύμμετρα διαφανές. Τα συμμετρικά διαφανή ορθογραφικά συστήματα (π.χ. 

ιταλικά) είναι ρηχά τόσο για την ανάγνωση όσο και για την ορθογραφημένη γραφή. Τα 

ασύμμετρα αδιαφανή ορθογραφικά συστήματα (π.χ. γαλλικά, ελληνικά) είναι ρηχά στην 

ανάγνωση, ενώ θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν βαθιά στην ορθογραφημένη γραφή. 

Τέλος, υπάρχουν τα συμμετρικά αδιαφανή ορθογραφικά συστήματα (π.χ. αγγλικά) τα οποία 

είναι βαθιά τόσο στην ανάγνωση όσο και στην ορθογραφία (Smith, 2004:xi). 

 

1.4. Το ελληνικό σύστημα γραφής 

Επειδή τα αλφαβητικά συστήματα γραφής σχετίζονται με τη φωνολογική δομή της 

γλώσσας και επειδή ο προφορικός λόγος κάθε γλώσσας έχει υποστεί διαφορετικές 

εξελικτικές αλλαγές στη διάρκεια των αιώνων, τα συστήματα γραφής διαφέρουν μεταξύ 

τους ως προς τη σχέση ή τη διαφάνεια μεταξύ των γραμμάτων και των ήχων της ομιλίας. 

Με βάση αυτό το κριτήριο, σύμφωνα με τον Scheerer (1986), τα ορθογραφικά συστήματα 

μπορούν να διακριθούν σε: 

(α) Ρηχά ορθογραφικά συστήματα, στα οποία υπάρχει άμεση και συνεχής ένα προς ένα 

αντιστοιχία (και συνεπώς μεγάλος βαθμός διαφάνειας) μεταξύ των γραμμάτων και των 

ήχων του προφορικού λόγου. 

(β) Βαθιά ορθογραφικά συστήματα
7
. Σε αυτά η σχέση μεταξύ των γραμμάτων και των 

μονάδων του προφορικού λόγου που αναπαριστάνουν δεν είναι ένα προς ένα, αλλά ένα 

προς πολλά. Επιπλέον, η σχέση αυτή είναι μεταβλητή και επηρεάζεται από τη μορφολογία 

των λέξεων (με συνέπεια ο βαθμός διαφάνειας να είναι μικρός). Για αυτόν τον λόγο τα 

ορθογραφικά συστήματα ονομάζονται μορφοφωνημικά (Πόρποδας, 2002: 112). 

                                                           
6
 Περισσότερα αναφέρονται στην επόμενη ενότητα. 

7
 Όπως αναφέρει ο Πόρποδας (2002:114), ο Scheerer διατύπωσε την εξής υπόθεση ταξινόμησης (από 

Seymour, 2001) : 

Βάθος ορθογραφίας 

Ρηχό…………………………..…………………………………………………………Βαθύ 

Δομή 

Συλλαβής 

Απλή  Φιλανδικό  Ελληνικό  Πορτογαλικό  Γαλλικό 

              Ισπανικό 

Σύνθετη  Γερμανικό           Σουηδικό                Δανικό   Αγγλικό 

         Νορβηγικό        Ισλανδικό 
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Με βάση την ανωτέρω διαφοροποίηση, το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα μπορεί 

να προσδιοριστεί ως εξής: Στην ανάγνωση, η νέα ελληνική γλώσσα είναι αρκετά 

διαφανής. Συγκεκριμένα, έχει μεγάλο βαθμό συνέπειας στην αναπαράσταση των ήχων από 

τα γράμματα και για τον λόγο αυτόν κλίνει προς το μέρος των ρηχών ορθογραφικών 

συστημάτων στα οποία η προφορά των λέξεων κατά την ανάγνωση βασίζεται στην σχεδόν 

πιστή εφαρμογή των κανόνων της γραφημικής-φωνημικής αντιστοιχίας
8
. Όμως στην 

ορθογραφημένη γραφή της η νέα ελληνική γλώσσα είναι φωνολογικά ημιδιαφανής, 

καθώς (σε αρκετές περιπτώσεις) υπάρχει ένα προς δύο ή πολλά αντιστοιχία μεταξύ 

φωνημάτων-γραφημάτων. Αυτό έχει ως συνέπεια η ορθογραφία να μην καθορίζεται πάντα 

από τη φωνολογία της λέξης. Έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις λέξεων (κυρίως εκείνων που 

γράφονται σύμφωνα με τους κανόνες της ιστορικής ορθογραφίας), η φωνημική δομή μιας 

λέξης μπορεί να γραφεί με περισσότερους από έναν τρόπους (Πόρποδας, 2002:113).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Οι ασυνέπειες που υπάρχουν στην αντιστοιχία μεταξύ γραφημάτων και φωνημάτων είναι ελάχιστες 

(κυρίως στην προφορά των δίψηφων φωνηέντων) και προσδιορίζονται από κανόνες που έχουν εφαρμογή 

σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. (Πόρποδας, 2002:340).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

2.1. Αλφαβητισμός και Γραμματισμός 

Σύμφωνα με τον Πόρποδα (2002:30), η έννοια του αλφαβητισμού περιλαμβάνει 

την ικανότητα ανάγνωσης και γραφής παιδιών και ενηλίκων. Ο Ματσαγγούρας 

συμπληρώνει και την κατοχή μιας στοιχειώδους γραμματικής μεταγλώσσας 

(Ματσαγγούρας, 2007:19). 

Ωστόσο, τα άτομα που δεν κατέχουν τις δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης 

θεωρούνται οργανικά αναλφάβητα. Ως αιτία επισημαίνεται η απουσία σχολικής 

εκπαίδευσης εξαιτίας της κοινωνικής δυσπραγίας, των κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά και 

των πολεμικών συρράξεων.Επιπρόσθετα, υπάρχουν άτομα τα οποία, αν και είχαν κάποιες 

σποραδικές και διακεκομμένες παρουσίες στο σχολικό σύστημα, δεν κατάφεραν να 

κατακτήσουν αυτές τις δεξιότητες σε βαθμό που θα τους έδιναν τη δυνατότητανα 

λειτουργήσουν αποτελεσματικά και λειτουργικά στο κοινωνικό σύνολο. Τα άτομα αυτά 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως λειτουργικά αναλφάβητα
9
. 

Ο όρος γραμματισμός (literacy),αποτελεί σήμερα έναν εννοιολογικά ευρύόρο και 

για αυτόείναι δύσκολο να οριοθετηθεί. Χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στην 

ελληνική βιβλιογραφία αντί του παλαιότερου όρου αλφαβητισμός, έχοντας όμως ευρύτερο 

περιεχόμενο. Είναι ένα πολιτισμικό και συνεπώς κοινωνικό φαινόμενο (Goodman, 1986). 

Η προώθηση του γραμματισμού, ο οποίος ως έννοια εμφανίζεται στη δεκαετία του ’80, 

αποτελούσε πάντα τον κύριο σκοπό του σχολείου, αλλά με μια έννοια στενότερη από 

αυτήν που έχει αποκτήσει σήμερα, αφού στην πλειονότητά τους τα εκπαιδευτικά 

                                                           
9
Όπως αναφέρει ο Ματσαγγούρας (2007:113) λείπουν οι μεγάλες εθνικής έκτασης έρευνες στον 

αναλφαβητισμό και στον λειτουργικό αναλφαβητισμό στη χώρα μας. Από όσα στοιχεία έχουμε τα ποσοστά 

του λειτουργικού αναλφαβητισμού στο μαθητικό πληθυσμό είναι διψήφια και σε μερικές περιπτώσεις 

φαίνεται να ξεπερνούν και το 25%. 

Ο δε Μωραΐτης (2000), αναφέρει ότι ο γενικός ή απόλυτος αναλφαβητισμός είναι ενδεικτικός της πολιτιστι-

κής πολιτικής που ασκείται από το αντίστοιχο κράτος, και του ενδιαφέροντος του κράτους αυτού για την πα-

ροχή εκπαίδευσης. Από μια άλλη πλευρά εκφράζει το επίπεδο του πολιτισμού κάποιας χώρας ή κάποιας πε-

ριοχής. Ο λειτουργικός όμως αναλφαβητισμός, ο οποίος είναι απόρροια και της κακής λειτουργίας του εκ-

παιδευτικού συστήματος, αποτελεί την έκφραση μιας  όχι φυσιολογικής γλωσσικής κατάστασης. Γιατί ο 

λειτουργικός αναλφαβητισμός δεν είναι μια απλή έλλειψη που σε κάποια στιγμή μπορεί να αναπληρώνεται 

σε κάποιο βαθμό, αλλά μια έλλειψη λειτουργικότητας σε κάποια στοιχεία της προσωπικότητας του ανθρώ-

που. Είναι δηλαδή μια συνθήκη κατά την οποία το άτομο δεν έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί άνετα με το 

περιβάλλον του, χρησιμοποιώντας τη δυναμική της προσωπικότητάς του.  
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συστήματα έθεταν ως στόχο την εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης και μιας 

γραμματικής μεταγλώσσας (Χατζησαββίδης, 2002:138-139). Κατά τη Μητσικοπούλου 

(2000, 2001), δεν δηλώνει απλώς την ικανότητα για ανάγνωση και γραφή, αλλά και την 

ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορα περιβάλλοντα και 

καταστάσεις επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας κείμενα του γραπτού και του προφορικού 

λόγου, καθώς επίσης και μη γλωσσικά κείμενα όπως εικόνες, σχεδιαγράμματα, χάρτες, 

κλπ. (Μητσικοπούλου, 2000, 2001:209). 

Ο Χατζησαββίδης (2002), αναφέρει ότι στην σημερινή τεχνολογικά αναπτυγμένη 

κοινωνία, ο όρος γραμματισμός δε σημαίνει μόνο την ικανότητα του ατόμου να διαβάζει 

και να κατανοεί ένα γραπτό κείμενο, αλλά και την ικανότητα να κατανοεί, να ερμηνεύει 

και να αντιμετωπίζει κριτικά τους διάφορους τύπους λόγου. Επιπλέον να είναι σε θέση να 

παράγει ένα φάσμα ειδών λόγου και, γενικά, να ελέγχει τη ζωή και το περιβάλλον του 

μέσω του γραπτού και του προφορικούλόγου
10

 (Χατζησαββίδης, 2002:138-139). Όσον 

αφορά το γραπτό λόγο, γραμματισμός δεν είναι μόνο η αναγνώριση των γραμμάτων, αλλά 

και η γνώση ότι ένα κείμενο διαβάζεται από πάνω προς τα κάτω, από αριστερά προς τα 

δεξιά με κεφαλαία και πεζά γράμματα και με αρχιγράμματα. Σε ένα βιβλίο π.χ. το 

εξώφυλλο δίνει σε αυτό μια ξεχωριστή σημασιοδότηση. Υπάρχουν οι υποσημειώσεις και 

οι παραπομπές, που δίνονται με ορισμένο τρόπο, οι διαφορετικές αναγνώσεις και 

κατανοήσεις σε διαφορετικά είδη κειμένων, όπως είναι μία επιστολή ή μία διαφήμιση, μια 

συνταγή ή ένα ανέκδοτο. Ο γραμματισμός, όπως επισημαίνει ο Χατζησαββίδης, αποτελεί 

έναν κοινωνικό θεσμό, ένα περίπλοκο φαινόμενο, που συνδυάζει πολλαπλές πολιτισμικές, 

κοινωνικές, ιστορικές και γνωστικές πλευρές (Χατζησαββίδης, 2002:139). 

Για τον Traves (1992), «γραμματισμός είναι η ικανότητα ελέγχου της ζωής και του 

περιβάλλοντος μέσω του λόγου, με τρόπο ορθολογικό» (Traves, 1992, αναφορά από τον 

Χατζησαββίδη, 2007). Για τον Gee (1993), γραμματισμός είναι ο έλεγχος των χρήσεων 

της γλώσσας, ο οποίος κατακτιέται με ανάλογο τρόπο που κατακτιέται ο προφορικός 

λόγος από το παιδί. Για τους Barton και Hamilton (1998), γραμματισμός είναι μια 

ανθρώπινη δραστηριότητα που τοποθετείται μεταξύ σκέψης και κειμένου, είναι ένας 

θεσμός που βρίσκεται στην αλληλεπίδραση των ανθρώπων (Gee, 1993:262; Barton & 

Hamilton, 1998:3, αναφορά από τον Χατζησαββίδη, 2002:139-140). Ο G. Kress 

διαχωρίζει το γραμματισμό σε εκείνον που αφορά το λόγο και σ’ αυτόν που περιγράφει 

κάθε μορφή ή μέσο αναπαράστασης (Kress 1994, αναφορά από τον Αγγελόπουλο, 2009). 

                                                           
10

Οι MichaelHalliday, GuntherKress, JamesMartin, βασικοί θεωρητικοί του εγγραμματισμού, δίνουν μεγάλη 

σημασία στον προφορικό λόγο όσον αφορά την ικανότητα γλωσσικής επικοινωνίας. 
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Το Γραφείο Εκπαίδευσης των Η.Π.Α. (USOE) καθόρισε πως το άτομο που κατέχει 

τον γραμματισμό είναι εκείνο που έχει αποκτήσει απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες 

γραφής, ανάγνωσης και υπολογισμού, που απαιτούνται για την αποτελεσματική 

λειτουργία μέσα στην κοινωνία και του δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξει νέες 

δεξιότητες, ώστε να συμμετέχει ενεργά και να λειτουργεί αποτελεσματικά στην κοινωνία. 

Σύμφωνα με την Αυστραλιανή Πολιτική για τη Γλώσσα και τον Γραμματισμό (Australian 

Language and Literacy Policy, 1991), τίθενται οι παρακάτω βασικές παράμετροι του 

γραμματισμού:     

 Αναφέρεται στις δύο μορφές του γραπτού λόγου, στην ανάγνωση και στη γραφή. 

 Στοχεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας του ατόμου να διαβάζει, να χρησιμοποιεί 

γραπτές πληροφορίες και να γράφει αποτελεσματικά σε ποικίλα επικοινωνιακά 

πλαίσια. 

 Χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης, την επίτευξη 

προσωπικής ανάπτυξης και την αποτελεσματική επικοινωνία και συμμετοχή στην 

κοινωνία μας. 

 Χρησιμοποιεί ως μέσα κείμενα και μη κείμενα (αριθμοί, μαθηματικά σύμβολα, 

εικόνες, σχεδιαγράμματα, πίνακες, κ.ά). 

 Περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της ομιλίας, της ακρόασης και της κριτικής σκέψης 

στην ανάγνωση και γραφή. 

 Διαθέτει ελαστικό και δυναμικό χαρακτήρα, αφού αναπτύσσεται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του ατόμου (λειτουργικός Εγγραμματισμός ή Γραμματισμός).
11

 

Τέλος, η Unesco (1962), ορίζει το εγγράμματο άτομο ως εξής: «Ένα άτομο είναι 

εγγράμματοόταν έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που το καθιστούν 

ικανό να συμμετάσχει σε όλες εκείνες τις δραστηριότητες στις οποίες απαιτείται 

γραμματισμός για την αποτελεσματική λειτουργία του ατόμου στην ομάδα και στην κοινότητά 

του και του οποίου οι επιτεύξεις στην ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική του 

επιτρέπουν να συνεχίζει να χρησιμοποιεί αυτές τις δεξιότητες για την ατομική του εξέλιξη και 

την ανάπτυξη της κοινότητάς του» (Unesco, 1962, αναφορά από τον Baynham, 2002:19-

20). 

Με δυο λόγια θα μπορούσαμε να πούμε, πως η κυριότερη διαφορά του 

«αλφαβητισμού» από το «γραμματισμό» είναι ότι ο αλφαβητισμός εστιάζει περισσότερο 

στο χειρισμό του αλφαβητικού κώδικα γραφής, ενώ ο γραμματισμός αφορά στη 

                                                           
11

 Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 

5
ο
Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», 7-9 Μαΐου 2010 
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λειτουργική χρήση του (Κωτούλας, 2006:337). Παλαιότερα χρησιμοποιούσαν τον όρο 

αγράμματος και εννοούσαν την έλλειψη της ικανότητας ανάγνωσης και γραφής, αλλά και 

την αδυναμία του ατόμου να λειτουργήσει στο κοινωνικό περιβάλλον. 

 

2.2. Αυτόνομο και Ιδεολογικό μοντέλο Γραμματισμού 

Ο προβληματισμός για τον γραμματισμό ξεκινά τη δεκαετία του 80. Μέχρι τότε 

επικρατούσε η άποψη της ουδετερότητας του γραμματισμού. Ο γραμματισμός μέχρι τότε, 

θεωρούνταν ως μία κοινωνικά ουδέτερη τεχνική απόκτησης της γραφής και της 

ανάγνωσης, η οποία εξαρτάται από το μαθητή και διδάσκεται στα σχολεία. Ο Street 

(1984), χαρακτηρίζει αυτή την άποψη ως «αυτόνομο» μοντέλο γραμματισμού. Όμως κατά 

την άποψή του ο όρος «αυτόνομο» μοντέλο δεν καλύπτει όλο το φάσμα του 

γραμματισμού. Γι’ αυτό προτείνει και το «ιδεολογικό» μοντέλο γραμματισμού (Street, 

1984).  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «αυτόνομο μοντέλο» ο γραμματισμός 

εμφανίζεται ως αυτόνομος, καθολικός ιστορικός και εξελικτικός παράγοντας. Έτσι η 

ύπαρξη ή η απουσία του έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις στην κοινωνική και πολιτική 

δομή, στο πολιτισμικό σύστημα και στις γνωστικές διαδικασίες των μελών μιας κοινωνίας. 

Οι οπαδοί του «αυτόνομου μοντέλου» εμφανίζονται να χρησιμοποιούν δύο διαφορετικές 

θεωρίες για τη γνώση: α) τη δομο-λειτουργική από την οποία προέκυψε το αυτόνομο 

μοντέλο και β) τον κονστρουκτιβισμό από τον οποίο πρόεκυψε το ιδεολογικό μοντέλο.   

Πιο αναλυτικά, ακολουθώντας μια δομο-λειτουργική σκοπιά θεωρούν ότι η γνώση 

στους παραδοσιακούς πολιτισμούς, όπου η επικοινωνία στηρίζεται περισσότερο στον 

προφορικό λόγο διαμορφώνεται από τις κοινωνικές συνθήκες, και αποτελεί κατά κάποιο 

τρόπο αντανάκλαση της πολιτικο-οικονομικής τάξης. Αντιθέτως,στους εγγράμματους 

πολιτισμούς η γνώση παράγεται από την αλφαβητική εγγραμματοσύνη (Παραδέλλης, 

1997:xxii-xxiii).  

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’70, το ενδιαφέρον για το γραμματισμό 

περιοριζόταν αυστηρά στα πλαίσια της σχολικής τάξης. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο 

μοντέλο, το οποίο περιέγραψε ο Brian Street (1984, 1995), η έννοια του γραμματισμού 

νοείται ως μία ουδέτερη διαδικασία μετάδοσης και κατάκτησης τεχνικών δεξιοτήτων που 

σχετίζονται με την ανάγνωση και τη γραφή, απαλλαγμένη από ιδεολογικές φορτίσεις και 

σκοπιμότητες, καθώς δεν αποτελούσε αντικείμενο της έρευνας η κοινωνική και 

πολιτισμική του διάσταση (Fairthclough 1992; Barton 1994). Το μοντέλο του «αυτόνομου 
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γραμματισμού» υποστηρίζει ότι η απόκτηση συγκεκριμένων αποπλαισιωμένων
12

 

γλωσσικών δεξιοτήτων θεωρείται ο μόνος δρόμος ο οποίος επιτρέπει την πρόσβαση στον 

γραμματισμό. Ο Street (1995), επισημαίνει ότι η κατάκτηση του γραμματισμού οδηγούσε 

αυτόνομα στη γνωστική ανάπτυξη, την κοινωνική πρόοδο και την οικονομική ευημερία, 

ενώ η έλλειψη του γραμματισμού χαρακτηριζόταν ως μειονέκτημα ή δείγμα 

οπισθοδρόμησης και είχε δυσμενείς συνέπειες για όσους δεν τον κατέχουν (όπως, 

έλλειμμα σε γνωσιακές και κοινωνικές δεξιότητες, ανεργία, φτώχεια) (Street, 1995:28-30, 

107-117).  

Οι θέσεις του «αυτόνομου μοντέλου» δοκιμάστηκαν με έρευνες πεδίου σε 

διαφορετικούς πολιτισμούς και δέχθηκαν την κριτική και τον έλεγχο από διάφορες 

πλευρές. Σταδιακά συγκροτήθηκε μια νέα, διαφορετική θεωρητική σκοπιά και οι θεωρίες 

που προέκυψαν ονομάστηκαν, από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80, θεωρίες του 

«ιδεολογικού μοντέλου» (Street, 1984:7, αναφορά από τον Παραδέλλη, 1997:xxiv).  

Σύμφωνα με τις θεωρίες του «ιδεολογικού μοντέλου» ο γραμματισμός νοείται σε 

συνάρτηση προς τα κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα στα 

οποία βρίσκεται ενταγμένος. Ο γραμματισμός (αλλά και η προφορικότητα) αποκτά τη 

συγκεκριμένη σημασία και αξία της από τη σχέση της προς την περιρρέουσα ιδεολογία, τις 

επικρατούσες κοινωνικές πρακτικές και τις εξουσιαστικές δομές μέσα στις οποίες 

πραγματώνονται οι αλλαγές που επιφέρει ο γραμματισμός και αφορούν τις κοινωνικές και 

θεσμικές πρακτικές και όχι τις κοινωνικές και γνωστικές δομές, ενώ οι όποιες γενικεύσεις 

θα πρέπει να αναζητηθούν στο επίπεδο των σχέσεων του γραμματισμού με το πλαίσιο των 

κοινωνικών-πολιτικών συμφραζομένων. Δεν γνωρίζουμε ποτέ την εγγραμματοσύνη στην 

«καθαρή», «αυτόνομη» μορφή της, αλλά πάντα στη συγκεκριμένη δομή που έχει λάβει 

κάτω από δεδομένες ιδεολογικές και κοινωνικές συνθήκες (Street, 1984:8). Επίσης, η 

ικανότητα προφορικής επικοινωνίας και ο γραμματισμός δεν είναι δομικά αντιτιθέμενοι 

τρόποι επικοινωνίας και ανάμεσά τους υπάρχει μια συνέχεια που κυμαίνεται από την 

πλέον άτυπη προφορική συνομιλία μέχρι το πιο αφηρημένο και αποσπασμένο από τα 

εξωκειμενικά συμφραζόμενα μαθηματικό σύγγραμμα (Παραδέλλης, 1997:xxv-xxvi).   

Αν το «αυτόνομο μοντέλο» έχει προκύψει από τη δομο-λειτουργική θεωρία στην 

κλασική ή τη "συγκρουσιακή" της εκδοχή, το «ιδεολογικό μοντέλο» συνδέεται με την 

ανάπτυξη της «δομικής» θεωρίας «κατασκευής», του κονστρουκτιβισμού. H θεωρητική 

αυτή κατεύθυνση επαναφέρει στο προσκήνιο την ενεργό δράση των υποκειμένων. Τα 
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αποπλαισιωμένες γλωσσικές δεξιότητες (decontextualized literacy skills) είναι οι δεξιότητες παραγωγής 

και επεξεργασίας μηνυμάτων που δεν μελετώνται σε σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον διαμόρφωσής τους. 
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δρώντα υποκείμενα παράγουν, αναπαράγουν και μετασχηματίζουν τον πολιτισμό και την 

κοινωνία τους μέσα από τους τρόπους με τους οποίους τα ερμηνεύουν, τα κατανοούν και 

δρουν πάνω τους. H γλώσσα επομένως αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην κατασκευή 

της πραγματικότητας, ενώ η σημασία δεν αποτελεί ούτε αναπαράσταση ενός αντικειμένου 

ούτε έκφραση ενός υποκειμένου, αλλά τη δημιουργία μέσα από την κοινωνική πρακτική 

μιας «ερμηνευτικής κοινότητας». H άποψη αυτή διαπερνά το «ιδεολογικό» μοντέλο που 

προσεγγίζει το γραμματισμό και την προφορικότητασε συνάρτηση με τη γενικότερη 

κοινωνική και συμβολική δυναμική, την εξουσία, την κοινωνική τάξη, το κοινωνικό φύλο, 

την ταυτότητα, την υποκειμενικότητα, την εθνότητα, τον εθνικισμό, τη θρησκεία κ.ο.κ..  

(Παραδέλλης, 1997:xxviii).  

Η σχολική εκπαίδευση δεν θεωρείται πλέον συνέπεια του γραμματισμού. Ο 

γραμματισμός συνδέεται με διάφορες κοινωνικές πρακτικές και μεταβιβάζεται και εντός 

των σχολικών θεσμών. Από την άλλη πλευρά, η μεταβίβαση των γνώσεων σε μια 

δεδομένη κοινωνία δεν εξαντλείται και δεν ταυτίζεται με τη σχολική εκπαίδευση. Οι 

άτυποι τρόποι απόκτησης γνώσεων αποτελούν διαδεδομένη πρακτική σε όλες τις 

κοινωνίες, λαμβάνουν χώρα μέσα σε πραγματικές κοινωνικές συνθήκες και συμφραζόμενα 

και οδηγούν σε μια γενική πρακτική γνώση. Αλλά ούτε η τυπική, θεσμοθετημένη 

εκπαίδευση ταυτίζεται με την εγγράμματη σχολική παιδεία. Η τυπική εκπαίδευση 

αποσκοπεί στη μεταβίβαση εξειδικευμένων δεξιοτήτων, γνώσεων ή αξιών και συντελείται 

σε συνθήκες αποσπασμένες από οποιοδήποτε ιδιαίτερο πλαίσιο συμφραζομένων, όπου 

πριμοδοτείται η γλώσσα έναντι της πρακτικής, από μια εξειδικευμένη και θεσμοποιημένη 

ομάδα που καθορίζει το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας (Παραδέλλης, 1997: xxx). 

 

2.3. Μορφές Γραμματισμού 

Ο όρος (εγ)γραμματισμός, λόγω  της ευρύτητας και της πρακτικότητάς του, 

καθιερώθηκε σε διαφορετικά πλαίσια. Έτσι συναντάται συχνά ως οπτικός γραμματισμός, 

ως κοινωνικός γραμματισμός, ως ψηφιακός γραμματισμός, ως τεχνολογικός 

γραμματισμός, ως γραμματισμός των Μ.Μ.Ε. κ.ά
13

. Σε όλες τις περιπτώσεις οι παραπάνω 

όροι αναφέρονται στην ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να χειρίζεται 

αποτελεσματικά σε διαφορετικά πλαίσια και για διαφορετικούς σκοπούς τους πόρους που 
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Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία & Ανάπτυξη) υπάρχουν τρία είδη 

εγγραμματισμού: ο αναγνωστικός, ο μαθηματικός και ο επιστημονικός εγγραμματισμός. (Αγγελόπουλος, 

2009). 
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παρέχει ο αντίστοιχος τομέας. Κοινό στοιχείο όλων των παραπάνω μορφώνγραμματισμού 

είναι ο γλωσσικόςγραμματισμός που βασίζεται στη σηματοδότηση των γλωσσικών 

σημείων, αλλά και την ικανότητα σημασιοδότησης και των ιδιαίτερων σημείων που 

χρησιμοποιεί ο αντίστοιχος επιστημονικός κλάδος,όπως για παράδειγμα είναι οι 

φυσικομαθηματικοί τύποι (Ματσαγγούρας, 2007:25). 

Οι πιο σημαντικές μορφές γραμματισμού είναι: 

Γλωσσικός γραμματισμός 

Σύμφωνα με τον Χατζησαββίδη (2002, 2003), γλωσσικός γραμματισμός, ο οποίος 

σχετίζεται με την παρούσα εργασία,  είναι: 

 η ικανότητα κατανόησης του νοήματος των λέξεων, 

 η ικανότητα κατανόησης του νοήματος των κειμένων, 

 η ικανότητα κατανόησης των νοημάτων που βρίσκονται δίπλα και πέρα από 

τις λέξεις των κειμένων, 

 η γνώση της κοινωνικής πρακτικής που αντιπροσωπεύει κάθε κείμενο, 

 η ικανότητα διαισθητικής (ή συνειδητής) αναγνώρισης του είδους λόγου, 

στον οποίο ανήκει ένα κείμενο, 

 η ικανότητα διαισθητικής (ή συνειδητής) ένταξης του κειμένου στο 

κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο παράγεται, 

 η ικανότητα αντίδρασης στα νοήματα του κειμένου και 

 η ικανότητα παραγωγής κειμένων που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση 

καθημερινών (επαγγελματικών και μη) αναγκών (Χατζησαββίδης 2002:140-

141, 2003:189-190).   

Εννοείται ότι ανάλογα με τη ηλικία του ατόμου και τις απαιτήσεις του κοινωνικού 

περιβάλλοντος στο οποίο ζει το άτομο είναι επαρκείς ορισμένες από τις παραπάνω 

δεξιότητες ή και όλες (Χατζησαββίδης 2002:140-141).  

Οικογενειακός γραμματισμός.  

Ο οικογενειακός γραμματισμός προσδιορίζεται από την ανάγνωση ιστοριών από 

τους γονείς προς τα παιδιά τους. Ειδικότερα, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο παιδί και σε 

ένα ενήλικο άτομο θεωρείται ότι ασκεί καθοριστικό ρόλο για την κατάκτηση στοιχείων 

του σχολικού γραμματισμού. Προφανώς, το παιδί μέσα από την αλληλεπίδραση αυτή δεν 

μαθαίνει απλώς να γράφει ή να διαβάζει κάποιες λέξεις, αλλά μέσω της διαδικασίας αυτής, 

επιτυγχάνεται η κατάκτηση κάποιων στρατηγικών από τα παιδιά για την προσέγγιση και 



27 
 

τη διαπραγμάτευση των πληροφοριών που παρέχονται σε διάφορα είδη κειμένων 

(Κωστούλη 1999, αναφορά από τον Αγγελόπουλο, 2009). 

Σχολικός γραμματισμός.  

Έχει παραδοσιακά συνδεθεί με τη διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής, καθώς και 

με την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων όπως η καλλιέργεια της λογικής σκέψης, η 

κατανόηση γραμματικών κανόνων, η ικανότητα διαχείρισης αφηρημένων εννοιών και 

υποθετικών ερωτήσεων, η ανάπτυξη επικοινωνιακών και άλλων νοητικών δεξιοτήτων. 

Πρέπει να τονιστεί ότι η μορφή του σχολικού γραμματισμού μεταβάλλεται καθώς οι 

κοινωνικές ανάγκες και αλλάζουνμε γρήγορο ρυθμό. Για παράδειγμα, η εισαγωγή των 

νέων τεχνολογιών απαιτεί πλέον την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραμματισμού στις νέες 

τεχνολογίες. 'Όπως επισημαίνουν οι Aronowitz & DiFazio (1994), η εισαγωγή των νέων 

αυτών μορφών γραμματισμού έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην ίδια την κατανόηση 

του σχολικού γραμματισμού, όπως αυτή είχε προσεγγιστεί μέχρι πρόσφατα, καθώς και 

στις παραδοσιακές απόψεις για τις μορφές του (Aronowitz & DiFazio 1994, αναφορά από 

τον Αγγελόπουλο, 2009). 

Πληροφοριακός γραμματισμός (ή εγγραμματισμός της τεχνολογίας ή ηλεκτρονικός 

εγγραμματισμός ή δικτυακός εγγραμματισμός).  

Με την ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια της νέας τεχνολογίας, υπήρξε η ανάγκη για 

μελέτη όχι μόνο των πρακτικών συμβατικού γραμματισμού, που σχετίζονται με την 

τεχνολογία του βιβλίου, αλλά και του ψηφιακού γραμματισμού, που συνδέονται με τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών. Ο όρος του γραμματισμού επεκτάθηκε σταδιακά στην 

ψηφιακή εποχή όπου πλέον μεταφράζεται ως ικανότητα κατανόησης της πληροφορίας 

(Lanham 1995, αναφορά από τον Αγγελόπουλο, 2009).  

Ακαδημαϊκός γραμματισμός. 

Αναφέρεται στις επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτείται να αναπτύξουν οι νέοι 

φοιτητές για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του πανεπιστημιακού χώρου και να 

ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους. Συγκεκριμένα έχει αποδειχθεί ότι η 

εξοικείωση των φοιτητών με τον ακαδημαϊκό λόγο είναι στενά συνδεδεμένη με την 

επιτυχία τους στον ακαδημαϊκό χώρο (Chafe 1985, Tannen 1985, Ivanic 1998, αναφορά 

από τον Αγγελόπουλο, 2009). 

Κοινωνικός γραμματισμός.  

Η ανάγνωση, η κατανόηση ή η συγγραφή ενός κειμένου είναι αποτέλεσμα 

κοινωνικών και ιστορικών πρακτικών. Αυτές  σχετίζονται με την πρόσβαση του ατόμου σε 

συγκεκριμένα κοινωνικά περιβάλλοντα στα οποία μπορεί να συναντήσει συγκεκριμένου 
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τύπου κείμενα. Στο πλαίσιο των κοινωνικών θεσμών, βάση των οποίων λειτουργούν και 

επικοινωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους καθώς ανταποκρίνονται στα προσωπικά, 

κοινωνικά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα και απαιτήσεις, τα μέλη μιας κοινωνίας 

"εκπαιδεύονται" σε κοινωνικές πρακτικές και έρχονται σε επαφή με διαφορετικά είδη 

κειμένων. Η γνώση αυτή ενεργοποιείται κατά την ανάγνωση ενός κειμένου και οδηγεί 

στην καλύτερη κατανόησή του. Μέσω του σχολείου, οι νέοι άνθρωποι έρχονται σε μια 

πρώτη επαφή με τους κοινωνικούς θεσμούς και τις μορφές γραμματισμού. Στη συνέχεια, η 

πρόσβαση σε συγκεκριμένα κοινωνικά περιβάλλοντα και οι εμπειρίες τους σε αυτά 

διαμορφώνουν την κοινωνική τους ταυτότητα που τους επιτρέπει την κατανόηση 

διαφόρων ειδών λόγου και κειμένων (Αγγελόπουλος, 2009).   

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στο Πρόγραμμα Σπουδών 

που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1366 τ. Β΄ 18-10-2001, επισημαίνεται και η έννοια της 

κοινωνικής εγγραμματοσύνης, η οποία συναρτάται με τη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας, όπως «..σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας είναι να μάθει τοπαιδί να χειρίζεται 

όσο το δυνατό καλύτερα την κοινή νέα ελληνική γλώσσα: νατην καταλαβαίνει, να τη μιλάει, 

να τη διαβάζει, να τη γράφει με άνεση, ώστεσταδιακά να κατακτήσει την κοινωνική 

εγγραμματοσύνη». 

Πολυγραμματισμός
14

.  

Ένα βήμα πέρα από την έννοια του γραμματισμού βρίσκεται η έννοια των 

πολυγραμματισμών. Η έννοια των πολυγραμματισμών υποδηλώνει την ποικιλία των 

μορφών κειμένου που έχουν σχέση με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των 

πολυμέσων αλλά και την ποικιλία μορφών κειμένου που παράγονται μέσα σε μια 

πολύγλωσση και πολυπολιτισμική κοινωνία. Δηλώνει τη γλωσσική πολυμορφία τόσο σε 

γεωγραφικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο (Χατζησαββίδης, 2002:142, 2003:190). H 

κοινωνική ενδυνάμωση μαθητών είναι επίσης ανάμεσα στις βασικές επιδιώξεις μιας νέας 

προσέγγισης για τη γλωσσική αγωγή που έχει ως κεντρικό άξονα την έννοια των 

πολυγραμματισμών, μια έννοια που στην αγγλική γλώσσα αναφέρεται ως multiliteracies. 

Με την προσέγγιση αυτή επιδιώκεται μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτεί η 

ενασχόληση με διαφορετικά κειμενικά είδη, τα οποία παρουσιάζουν πολυτροπικότητα
15

. 

                                                           
14

 Ως όρος δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 1994 από μια ομάδα δέκα επιστημόνων, οι οποίοι 

συναντήθηκαν στην πόλη του νέου Λονδίνου του New Hampshire της Αυστραλίας για να συζητήσουν το 

μέλλον της διδασκαλίας του γραμματισμού. Η ομάδα αυτή ονομάστηκε New London Group και το 1996 

δημοσίευσε το πρώτο κείμενό της (Χατζησαββίδης, 2003:190).  
15

Μονοτροπικό είναι το κείμενο εκείνο το οποίο χρησιμοποιεί μόνο ένα σημειωτικό τρόπο για τη μετάδοση 

μηνυμάτων, λ.χ. μόνο το γλωσσικό σημειωτικό σύστημα ή μόνο το οπτικό. 
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Με τον όρο που επινόησαν οι δημιουργοί της θεωρίας αυτής θέλησαν να 

περιγράψουν δύο επιχειρήματα που σχετίζονται με τη νέα πολιτισμική και κοινωνική 

πραγματικότητα. Το ένα αφορά την αύξουσα σημασία της πολιτισμικής και γλωσσικής 

πολυμορφίας και το άλλο την επίδραση των νέων τεχνολογιών. Βάση της θεωρίας, οι 

διαφορές γλώσσας, λόγου και επιπέδων λόγου είναι δείκτες των διαφορών των κόσμων 

ζωής. Υποστηρίζεται στη διακήρυξη των πολυγραμματισμών ότι «…όπως ακριβώς 

υπάρχουν πολλαπλά στρώματα στην ταυτότητα του καθενός, έτσι υπάρχουν και πολλαπλοί 

λόγοι περί ταυτότητας και πολλαπλοί λόγοι περί αναγνώρισης που πρέπει να γίνουν 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Πρέπει να διαθέτουμε ικανότητα στη διαπραγμάτευση αυτών 

των πολλών κόσμων ζωής, των πολλών κόσμων ζωής μέσα στους οποίους κατοικεί ο 

καθένας μας και τους συναντούμε στην καθημερινότητά μας» (Kalatzis & Cope 1999:686, 

αναφορά από τονΧατζησαββίδη, 2007:6).  

Η Hasan (2006), χρησιμοποιεί μια άλλη κατάταξη για τις αντιλήψεις όσον αφορά 

τον γραμματισμό στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Διακρίνει τρία είδη: α) τον αναγνωριστικό 

γραμματισμό, β) τον γραμματισμό δράσης και γ) τον στοχαστικό γραμματισμό.  

Αναγνωριστικός γραμματισμός 

Ο όρος αναγνωριστικός αναφέρεται στο γραμματισμό που δίνει βάρος στην 

αποκωδικοποίηση με αποτέλεσμα οι πιο περίπλοκες μορφές απόδοσης νοήματος να μη 

λαμβάνονται υπόψη. Οδηγεί στον κατακερματισμό των γλωσσικών φαινομένων με 

αποτέλεσμα οι λέξεις να συγκεντρώνονται, και να εφιστάται σ’ αυτές η προσοχή των 

μαθητών, όχι με βάση το σημασιολογικό τους δυναμικό, αλλά με βάση την αντιστοιχία 

φθόγγων και γραμμάτων που παρουσιάζουν, είτε γιατί αυτή η αντιστοιχία είναι κανονική, 

είτε γιατί δεν είναι. Η γλώσσα ως τρόπος κοινωνικής δράσης αγνοείται και έχει 

προβάδισμα η γλώσσα ως κατάλογος μορφών. Έτσι μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές 

να μετατρέψουν ενεργητικές προτάσεις σε παθητικές, να κλίνουν τους χρόνους των 

ρημάτων, να κάνουν χρονικές αντικαταστάσεις κλπ. (Hasan, 2006:147-152). 

Ο αναγνωριστικός γραμματισμός θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντιστοιχεί σ’ αυτό 

που παραπάνω αναφέρθηκε ως αυτόνομο μοντέλο γραμματισμού. 

 

 

                                                                                                                                                                                
Πολυτροπικό είναι το κείμενο εκείνο που χρησιμοποιεί για τη μετάδοση μηνυμάτων συνδυασμό σημειωτικών 

τρόπων. Για παράδειγμα, τα περισσότερα κείμενα των σχολικών βιβλίων, του ημερήσιου τύπου ή της 

τηλεόρασης είναι πολυτροπικά, αφού συχνά συνδυάζουν γλώσσα και εικόνα ή στην περίπτωση της 

τηλεόρασης και μουσική. (Για μια εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας βλ. το σχετικό κείμενο της 

Ε. Χοντολίδου, Γλωσσικός Υπολογιστής (1999, 1:115-117). 
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Γραμματισμός δράσης 

Ο γραμματισμός δράσης, σύμφωνα με τη Hasan (2006),εκτείνεται από τις πιο 

παραδοσιακές πρακτικές, που αποσκοπούν στο να παρωθήσουν τους μαθητές να παράγουν 

συνεκτικά κείμενα, ως τις πιο ενημερωμένες γλωσσολογικά κειμενοκεντρικές 

προσεγγίσεις, από τις οποίες η παιδαγωγική με βάση τα κειμενικά είδη είναι, κατά την 

άποψή της, το καλύτερο παράδειγμα. Επιπλέον, επισημαίνει ότι αν ο στόχος της 

παιδαγωγικής του γραμματισμού είναι η ανάπτυξη της διαλεκτικής ικανότητας των 

μαθητών, τότε ανάλογα με το πώς νοείται αυτή η ικανότητα από το εκπαιδευτικό σύστημα, 

αναπτύσσονται και ανάλογες πρακτικές. Αν νοείται απλά ως η ικανότητα να κατανοούνται 

και να μεταδίδονται οι σκέψεις και τα συναισθήματα κάποιου, να διαβάζει κανείς και να 

παράγει συνεκτικά γραπτά, τότε στο πλαίσιο αυτής της μάλλον απλουστευτικής οπτικής οι 

δάσκαλοι θα μπορούσαν να επιστήσουν την προσοχή σε ακατάλληλες εκφράσεις, να 

σχολιάζουν κάποια σημεία των γραπτών των μαθητών ως ορθά ή λαθεμένα κτλ. Επίσης, 

σημειώνει ότι αν στραφεί η προσοχή σε συγκεκριμένες γλωσσικές δομές θα μπορούσαν να 

διδάξουν πώς πρέπει να συνδέονται οι προτάσεις, ποια διατύπωση συνδυάζεται καλύτερα 

με μια άλλη, ποιο είναι τι νόημα ή το μήνυμα  συγκεκριμένων μερών του κειμένου κτλ. 

Στους μαθητές δε, θα μπορούσαν να ανατεθούν εργασίες, όπως να γράψουν μια ιστορία ή 

να κάνουν μια περίληψη ενός δεδομένου κειμένου, να απαντήσουν σε ερωτήσεις που 

απαιτούν την κατανόηση κάποιων σημείων από προεπιλεγμένο γραπτό υλικό, να εκθέσουν 

απόψεις για κάποια κατάσταση κλπ. (Hasan, 2006:162-164). 

Στοχαστικός γραμματισμός 

Επειδή ούτε οι νόρμες της γνώσης ούτε οι νόρμες της γλώσσας μπορούν να 

θεωρηθούν σταθερές και αμετάβλητες στο χρόνο, σύμφωνα με τη Hasan (2006), η έμφαση 

πρέπει να μετατεθεί σε μια όψη της διαλεκτικής ικανότητας που είναι ποιοτικά ανώτερη 

από τις παιδαγωγικές του γραμματισμού δράσης. Η συμμετοχή στην παραγωγή και όχι 

στην αναπαραγωγή της γνώσης απαιτεί την ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς τη γνώση 

για στοχασμό, για διερεύνηση και ανάλυση, απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να 

τεθούν σε κριτικό έλεγχο αυτά που θεωρούνται ως γεγονότα. Επομένως, αν στόχος μας 

είναι να καταστήσουμε τους μαθητές ικανούς να παράγουν γνώση, θα χρειαστούμε μια 

άποψη για το γραμματισμό, που θα είναι πρόσφορη για την ανάπτυξη αυτών των 

ικανοτήτων. Αυτός ο γραμματισμός θα πρέπει απαραίτητα να δίνει προτεραιότητα στον 

κριτικό στοχασμό, στη διερεύνηση και στην ανάλυση. Η Hasan (2006) τον ονομάζει 

στοχαστικό γραμματισμό (reflection literacy) και τονίζει ότι δεν πρέπει να συγχέεται με 
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τον κριτικό γραμματισμό
16

, αλλά θεωρεί ότι είναι πιο κοντά σ` αυτό που ο 

Wells
17

ονομάζει επιστημικό γραμματισμό. Αυτό που σχετίζεται άμεσα με το στοχαστικό 

γραμματισμό, είναι ο σημασιολογικός προσανατολισμός, μια και αυτό που υπάρχει πίσω 

από την τάση των ομιλητών να επιδίδονται σε έρευνες, αναλύσεις και αμφισβητήσεις είναι 

ο προσανατολισμός τους στο νόημα, η ιδεολογική τους στάση. Ο στοχαστικός 

γραμματισμός προϋποθέτει μια καλά ενημερωμένη μορφή γραμματισμού δράσης όπως 

είναι ο γραμματισμός με βάση τα κειμενικά είδη και αυτός με τη σειρά του προϋποθέτει 

τον αναγνωριστικό γραμματισμό. Το αντίστροφο όμως δεν ισχύει (Hasan, 2006:183).  

Με την έννοια του γραμματισμού συνδέεται επίσης και η έννοια τουαναδυόμενου 

γραμματισμού
18

,η οποία αναφέρεται στην εξωτερίκευση των γνώσεων που έχουν τα 

παιδιά για τη γραφή. Σύμφωνα με τους θεωρητικούς αυτής της άποψης, τα παιδιά που ζουν 

σε εγγράμματο περιβάλλον σχηματίζουν απόψεις για τη γραφή, τις οποίες με κατάλληλο 

χειρισμό στο σχολείο μπορούμε να τις ανιχνεύσουμε και να δομήσουμε τις νέες γνώσεις 

για τη γραφή πάνω σε αυτές (Χατζησαββίδης, 2002:141). 

 

2.4. Λειτουργικός και Κριτικός γραμματισμός 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες γραμματισμού, οι 

οποίες κατά τους LoBianco και Freebody (1997), ανέρχονται σε επτά. Αυτές μπορούν να 

ταξινομηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες προσέγγισης με βάση α) τον τρόπο με τον 

οποίο εφαρμόζονται στην εκπαίδευση και β) την απάντηση που δίνουν σε δύο βασικά 

ερωτήματα, τα οποία θέτει η διδακτική πράξη. Το πρώτο αφορά στη φύση και τη 

λειτουργία της γλώσσας και το δεύτερο στον τρόπο διδασκαλίας της. Η πρώτη κατηγορία 

προσέγγισης είναι η «Γραμματικο-κεντρική Προσέγγιση», η δεύτερη η «Ολιστική και 

Διαδικαστική» και τρίτη η «Κειμενο-κεντρική». Από τις τρεις αυτές προσεγγίσεις του 

γραμματισμού παλιότερη είναι η «Γραμματικο-κεντρική». Οι άλλες δύο είναι νεότερες και 

βρίσκονται σε αντιπαράθεση τόσο με τη Γραμματικο-κεντρική όσο και μεταξύ τους 

(Ματσαγγούρας, 2007: 29).  

                                                           
16

 Ο κριτικός γραμματισμςό θα μας απασχολήσει ακριβώς παρακάτω. 
17

  Ο Wells (1987) αναγνωρίζει τέσσερα είδη γραμματισμού. Τον επιτελεστικό γραμματισμό (performative 

literacy), τον λειτουργικό γραμματισμό, τον πληροφοριακό (functional and informational literacy) και τον 

επιστημικό γραμματισμό (epistemic literacy) ο οποίος σύμφωνα με τον Wells εφοδιάζει με τρόπους δράσης 

πάνω στη γνώση και τρόπους μετασχηματισμού της. (Hasan,2006: 173). 
18

 Η οποία θα μας απασχολήσει σε επόμενη ενότητα. 
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Βάση της διαφοροποίησης και της έντονης αντιπαράθεσης που έχει αναπτυχθεί 

μεταξύ των εκπροσώπων των δύο τελευταίων προσεγγίσεων είναι ο τρόπος με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται τη βαθύτερη φύση του γραμματισμού. Συγκεκριμένα, η Ολιστική και 

Διαδικαστική Προσέγγιση (Whole Language και Process Writing) αντιλαμβάνεται τον 

γραμματισμό ως ικανότητα γνωστικο-γλωσσικής φύσης, που αφορά στην κατανόηση του 

γραπτού λόγου, και προσεγγίζει τον γραμματισμό ατομοκεντρικά, με σκοπό να συμβάλει 

στην ανάπτυξη του ατόμου μέσα από τη γλωσσικο-γνωστική του ανάπτυξη. Γι’ αυτό και οι 

LoBianco & Freebody (1997) την αποκαλούν προσέγγιση της ατομικής ανάπτυξης 

(personalgrowth). Αντίθετα, η Κειμενο-κεντρική Προσέγγιση αντιλαμβάνεται τον 

γραμματισμό ως ικανότητα γλωσσικο-κοινωνικής φύσης, που αφορά τόσο στις 

ενδοκειμενικές σχέσεις των γλωσσικών στοιχείων, όσο και στις περικειμενικές σχέσεις του 

λόγου με το κοινωνικο-πολιτιστικό πεδίο. Έτσι, προσεγγίζει τον γραμματισμό 

κειμενοκεντρικά και κοινωνικοκεντρικά
19

  (Ματσαγγούρας, 2007: 29). 

Βάση του σχολικού γραμματισμού αποτελεί ο λειτουργικός γραμματισμός. Ο  

σχολικός γραμματισμός αποβλέπει στην ανάπτυξη της κατανόησης του γραπτού λόγου. 

Με την έννοια αυτή, είναι αναγκαίος για να καταστεί το άτομο ικανό να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά σήμερα ως μαθητής του σχολείου που βασίζεται τα μέγιστα στον γραπτό 

λόγο και αύριο- ως πολίτης μιας κοινωνίας- που επίσης βασίζεται στον γραπτό λόγο. 

Σκοπός του λειτουργικού γραμματιαμού είναι να βοηθήσει τους μαθητές να περάσουν από 

το αναγνωστικό κυνήγι των μεμονωμένων λέξεων (=αλφαβητισμός) στην αναζήτηση της 

βαθιάς δομής της γλώσσας, η οποία εξασφαλίζει την κατανόηση του γραπτού λόγου 

(Λειτουργικός εγγραμματισμός)
20

. Η αναγνωστική κατανόηση, όπως έχει δείξει σχετική 

έρευνα, είναι αποτέλεσμα μιας υψηλού επιπέδου γνωστικής διαδικασίας
21

, κατά την οποία 

ο αναγνώστης δεν «αντλεί» το νοηματικό περιεχόμενο από το κείμενο, αλλά 

«συνδιαλέγεται» με το κείμενο και από κοινού «κατασκευάζουν» το νόημα (Pearson & 

Raphael, 1990). Για να είναι σε θέση, όμως, ο αναγνώστης να εμπλακεί ενεργά και 

αποτελεσματικά στη διαδικασία κατασκευής του νοήματος, πρέπει να διαθέτει ένα 

πλούσιο γνωσιακό υπόβαθρο, το οποίο κατά την έρευνα, αφορά (α) στο θέμα του κειμένου 

και (β) στους τρόπους δόμησης του κειμένου και σύνδεσης των γλωσσικών (=συνοχή) και 

νοηματικών μονάδων (=συνεκτικότητα) του κειμένου. Οι γνωστικοί ψυχολόγοι 

                                                           
19

 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ματσαγγούρας (2007: 29).  
20

 Ο Ματσαγγούρας στο βιβλίο του «Σχολικός Εγγραμματισμός» προτείνει ένα Διδακτικό Μοντέλο 

Λειτουργικού Εγγραμματισμού για το γλωσσικό μάθημα μέσω της Κειμενοκεντρικής Προσέγγισης (σελ. 

130). 
21

 Μερικοί ειδικοί θεωρούν τη διαδικασία της κατανόησης μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος 

(Ματσαγγούρας, 2007: 125). 
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επισημαίνουν ότι τα δεδομένα του κειμένου δεν περιέχουν αφ’ εαυτών το νόημα, αλλά 

αυτό προκύπτει, όταν το κείμενο ενεργοποιήσει νοητικά σχήματα που προϋπάρχουν στο 

γνωσιακό κεκτημένο του αναγνώστη και γίνει συσχέτιση των μηνυμάτων του κειμένου με 

πρόσφορα νοητικά σχήματα του αναγνώστη (Ματσαγγούρας, 2007: 126).  

Σύμφωνα πάλι με τον Ματσαγγούρα (2007) ο κριτικός γραμματισμός ορίζεται «ως 

η ικανότητα ερμηνείας και αποδόμησης του κειμένου, για να αναδειχτούν (α) η άποψη του 

κόσμου την οποία κατασκευάζει και οι κοινωνικές πρακτικές που προβάλλει το κείμενο 

και (β) οι τρόποι που χρησιμοποιεί σε πρώτη φάση για να κατασκευάσει την 

“πραγματικότητά” του και σε δεύτερη φάση για να τοποθετήσει θετικά τον αναγνώστη 

έναντι των κοινωνικών πρακτικών και των κοσμοθεωρήσεων που προβάλλει» 

(Ματσαγγούρας, 2007: 164).  

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω από τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στον 

γραμματισμό, οι ατομοκεντρικού προσανατολισμού προσεγγίσεις της προσωπικής 

ανάπτυξης επικεντρώνονται στις  δεξιότητες ανάγνωσης και στις ικανότητες κατανόησης 

του γραπτού λόγου σε βάθος, ενώ οι κοινωνιοκεντρικές επικεντρώνονται στην κοινωνική 

φύση και λειτουργία των κειμένων και την αμοιβαία σχέση που υπάρχει μεταξύ της 

κοινωνικής λειτουργίας και των δομών του κειμένου. Η βασική διαφοροποίηση στον 

τρόπο αντίληψης του γραμματισμού μεταφέρεται και στον τρόπο με τον οποίο οι δύο 

αυτές σχολές αντιλαμβάνονται τον κριτικό γραμματισμό.  Η πρώτη αντίληψη, που 

προέρχεται από την ατομοκεντρική θεώρηση του γραμματισμού, αντιλαμβάνεται τον 

κριτικό γραμματισμό ως τη γνωστική ικανότητα του ατόμου να κατανοεί το γραπτό λόγο 

σε βάθος, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζει τις υπόρρητες παραδοχές του κειμένου, τις 

προθέσεις του συγγραφέα και να αναδεικνύει τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που 

υπάρχουν στο περιεχόμενο του κειμένου. Αντίθετα, η δεύτερη εκδοχή, που προέρχεται από 

την κοινωνιοκεντρική θεώρηση του γραμματισμού, αντιλαμβάνεται τον κριτικό 

γραμματισμό ως την ικανότητα του αναγνώστη-πολίτη να αναλύει και να αποδομεί 

κριτικά το κείμενο σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις λειτουργίες του, για να αναδειχθεί 

ποιες αξίες, ιδεολογίες και κοινωνικές πρακτικές προβάλλονται, ποιες διαβάλλονται και 

ποιες παραθεωρούνται. Ο A. Luke (1993), ορίζει τον κριτικό γραμματισμό ως τη μορφή 

διδασκαλίας και μάθησης που (α) εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο τα κείμενα λειτουργούν, 

(β) αναδεικνύει τι επιχειρούν κάθε φορά τα κείμενα να κάνουν στα άτομα και στον κόσμο 

και (γ) εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στην κριτική των κειμένων και στην αναδόμηση των 

κοινωνικών πεδίων, στα οποία ζουν και εργάζονται (Luke, 1993, αναφορά από τον 

Ματσαγγούρα, 2007: 164). 
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2.5. Θεωρίες Γραμματισμού 

Οι κυριότερες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί όσον αφορά στη μάθηση της 

ανάγνωσης
22

 μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες μοντέλων μάθησης της 

ανάγνωσης. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται τα εξελικτικά μοντέλα της κατά στάδια 

ανάπτυξης της ανάγνωσης (developmental stage models), που προτάθηκαν από τους 

Marsh, Friedman, Welch & Desberg (1981), και την Uta Frith (1985). Στην άλλη 

κατηγορία ανήκει το μοντέλο διττής θεμελίωσης (dual foundation model), που 

διατυπώθηκε από τον Philip Seymour (1997, 1999, αναφορά από τον Πόρποδα, 2002: 341-

342). 

2.5.1. Τα εξελικτικά μοντέλα μάθησης 

Το κοινό χαρακτηριστικό των κυριότερων εξελικτικών μοντέλων μάθησης της 

ανάγνωσης είναι η υπόθεση ότι η εκμάθηση της ανάγνωσης από τα παιδιά ολοκληρώνεται 

μέσα από τρία διαδοχικά αλλά διαφορετικά στάδια ανάπτυξης: το λογογραφικό, το 

αλφαβητικό και το ορθογραφικό. Τα μοντέλα αυτά βασίστηκαν σε έρευνες που έγιναν σε 

αγγλόφωνους μαθητές για την εκμάθηση της γλώσσας.   

Πιο συγκεκριμένα: 

(α) Στο λογογραφικό στάδιο η ανάγνωση φαίνεται ότι διεκπεραιώνεται στη βάση μιας 

ολικής αναγνώρισης της λέξης. Στο στάδιο αυτό ο αναγνώστης χρησιμοποιεί τη 

στρατηγική της αναγνώρισης. Έτσι, χωρίς ακόμα να μπορεί να αναγνωρίζει όλα τα 

γράμματα της λέξης, συνδέει οπτικά την εικόνα της με την προφορά της. Επομένως, σε 

αυτό το στάδιο, το παιδί μπορεί να “διαβάσει” με επιτυχία μόνο ένα μικρό αριθμό λέξεων, 

τις οποίες θα πρέπει να έχει δει αρκετές φορές προηγουμένως και, επομένως, θα τις έχει 

απομνημονεύσει. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να διαβάσει λέξεις που δεν τις έχει 

ξαναδεί, ή επιχειρεί να τις διαβάσει εικάζοντας την ταυτότητα της λέξης αξιοποιώντας 

κάποιες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα από το πρώτο γράμμα ή την εικόνα. Το στάδιο 

αυτό διαρκεί ως το 7ο έτος του παιδιού. 

(β) Στο αλφαβητικό στάδιο ο αναγνώστης χρησιμοποιεί τη στρατηγική της 

αποκωδικοποίησης της γραφημικής παράστασης της λέξης και της φωνολογική 

ανακωδικοποίησή της, ακολουθώντας τη διαδοχική σειρά των γραμμάτων. Συγκεκριμένα, 

αποκτά την ικανότητα να αναγνωρίζει τα γράμματα που συγκροτούν την κάθε λέξη, να 

χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για τη σχέση ανάμεσα στα γράμματα με τους αντίστοιχους 
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 Οι απόψεις αυτές έχουν βασιστεί σε διερεύνηση της αγγλικής κυρίως γλώσσας (Πόρποδας, 2002: 341). 
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φθόγγους, να μετατρέπει τα γράμματα σε φθόγγους, να οργανώνει τα γράμματα που έχει 

αναγνωρίσει σε δομημένα σύνολα και να διαμορφώνει τη φωνολογική ταυτότητα της 

λέξης. 

(γ) Τέλος, το παιδί κατακτά το ορθογραφικό στάδιο, κατά το οποίο ο αρχάριος 

αναγνώστης μπορεί να διαβάζει τις λέξεις συνδυάζοντας τα επιμέρους δομημένα σύνολα 

των γραμμάτων και την προφορά που αντιστοιχεί σε αυτά
23

.  

Νεότερες έρευνες, τόσο στην αγγλική όσο και σε άλλες γλώσσες με κυρίως ρηχά 

ορθογραφικά συστήματα γραφής, αμφισβήτησαν την αναγκαιότητα και τον πρωταρχικό 

ρόλο της λογογραφικής στρατηγικής
24

.  

2.5.2. Το μοντέλο της διττής θεμελίωσης 

Το μοντέλο αυτό μάθησης βασίστηκε στις πολύχρονες έρευνες του PhilipSeymour 

(1990, 1993, 1997, 1999, 2001) για τη μάθηση της ανάγνωσης της αγγλικής γλώσσας, και 

στη συνέχεια αξιολογήθηκε και σε έρευνες σε άλλες γλώσσες με ρηχά ορθογραφικά 

συστήματα γραφής.  

Σύμφωνα με το μοντέλο της διττής θεμελίωσης, η μάθηση βασίζεται στην 

ανάπτυξη δύο σύνθετων γνωστικών ικανοτήτων ή συστημάτων. Το πρώτο σύστημα 

αναφέρεται στην ανάπτυξη της γλωσσικής επίγνωσης, δηλαδή στην απόκτηση της 

επίγνωσης ότι ο προφορικός λόγος συγκροτείται από φωνολογικά και μορφολογικά δομικά 

στοιχεία. Το δεύτερο σύστημα αναφέρεται στην ανάπτυξη της ορθογραφικής δομής, 

δηλαδή στην απόκτηση της γνώσης ότι η ορθογραφία αναπαριστάνει τόσο τη φωνολογία 

όσο και τα μορφήματα. Επιπλέον, το μοντέλο προβλέπει ότι η μάθηση της ανάγνωσης 

βασίζεται στην ανάπτυξη δύο θεμελιωδών λειτουργικών διαδικασιών: μιας 

λογογραφικής διαδικασίας (για τη διεκπεραίωση της λέξης ως συνόλου) και μιας 

αλφαβητικής διαδικασίας (για την αποκωδικοποίηση και φωνολογική μετάφραση των 

γραμμάτων της λέξης). Η μάθηση της ανάγνωσης της αγγλικής γλώσσας ολοκληρώνεται 

σε τέσσερις φάσεις.  
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 Πρόσθετα ερευνητικά δεδομένα στήριξαν την υπόθεση ότι ο αρχάριος αναγνώστης της αγγλικής γλώσσας 

αρχίζει να μαθαίνει ανάγνωση χρησιμοποιώντας οπωσδήποτε τη λογογραφική στρατηγική (δηλ. διαβάζει τη 

λέξη ολικά, χωρίς ακόμα να γνωρίζει τα γράμματα που τη συγκροτούν). Η υπόθεση αυτή, ενισχύθηκε και 

από ορισμένους εκπροσώπους της ψυχογλωσσικής θεώρησης της ανάγνωσης – όπως π.χ. τον Goodman, 

1967, 1970, και τον Smith, 1971 – και αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρφωση της ολικής μεθόδου 

διδασκαλίας της ανάγνωσης, η οποία είχε μεγάλη απήχηση στον εκπαιδευτικό κόσμο (Πόρποδας, 2002: 

343).  
24

 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αμφισβητηθεί έντονα η σκοπιμότητα, ο ρόλος, αλλά και η ‘’επιστημονική 

νομιμοποίηση’’ της ολικής μεθόδου διδασκαλίας της ανάγνωσης κόσμο (Πόρποδας, 2002: 346). 
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(α) Φάση 0: προαναγνωστική. Αφορά την περίοδο κατά την οποία το παιδί δεν έχει 

ακόμα μάθει να διαβάζει. Η φάση αυτή αντιστοιχεί στην προσχολική ηλικία των 4 ετών, 

κατά την οποία τα αγγλόφωνα παιδιά δε φαίνεται να κατέχουν κανένα στοιχείο 

φωνολογικής επίγνωσης μεταγλωσσικού επιπέδου (δηλαδή της φωνολογικής επίγνωσης η 

οποία καθιστά δυνατό τον εντοπισμό και το χειρισμό των δομικών στοιχείων – συλλαβών 

ή φωνημάτων – της λέξης). Αυτό οφείλεται στην ηλικία τους και στη φύση της αγγλικής 

γλώσσας
25

. Στην Ελλάδα όμως καθώς και σε άλλες χώρες (όπως Γαλλία και Πορτογαλία), 

επειδή η προσχολική ηλικία διαρκεί ένα χρόνο περισσότερο, (δηλαδή ως τα 5 χρόνια και 

επομένως το παιδί είναι πιο ώριμο), αλλά και επειδή οι γλώσσες αυτών των χωρών έχουν 

καλύτερα οργανωμένη συλλαβική δομή σε σύγκριση με την αγγλική, οι έρευνες που 

διεξήγαγε ο Πόρποδας (1989, 1990), έδειξανότι τα παιδιά έχουν αποκτήσει φωνολογική 

επίγνωση μεταγλωσσικού επιπέδου πριν πάνε στο δημοτικό σχολείο (Πόρποδας, 

2002:348-355). 

(β) Φάση 1: θεμελιακή ανάγνωση. Αναφέρεται στην αρχική περίοδο μάθησης της 

(πραγματικής) ανάγνωσης, κατά την οποία τα παιδιά μαθαίνουν τα γράμματα και τους 

αντίστοιχους φθόγγους και στην συνέχεια αναπτύσσουν τις δύο θεμελιακές λειτουργικές 

διαδικασίες, την λογογραφική και την αλφαβητική. Η φάση περιλαμβάνει τρία επιμέρους 

στάδια ανάπτυξης που αντιστοιχούν σε ισάριθμες επιμέρους γνωστικές διαδικασίες. Τα 

στάδια αυτά είναι: 

1
ο
 στάδιο: μάθηση των γραμμάτων του αλφαβήτου και των φθόγγων που 

αντιστοιχούν σε αυτά. Η γνώση αυτή αποκτάται από όλα σχεδόν τα παιδιά που δεν 

παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό λόγο και ολοκληρώνεται κατά τη 

διάρκεια της φοίτησής τους στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Για να προχωρήσουν 
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 όπου η μονοσύλλαβη λέξη (και η συλλαβή) έχει μια ελλιπώς προσδιορισμένη δομή (Πόρποδας, 2002: 

348). 

Κατόπιν ο Άγγλος καθηγητής Bryant και οι συνεργάτες του ερεύνησαν τη σχέση μεταξύ της επιγλωσσικής 

επίγνωσης ενδοσυλλαβικού επιπέδου και της μάθησης της ανάγνωσης της αγγλικής γλώσσας.  

Στη συνέχεια με βάση τέτοιου είδους έρευνες οι Goswami & Bryant διατύπωσαν την υπόθεση για την 

αιτιώδη σχέση μεταξύ της ικανότητας για την επίγνωση του τελικού τμήματος της συλλαβής κατά την 

προαναγνωστική ηλικία και της μετέπειτα ικανότητας για μάθηση της ανάγνωσης. Η υπόθεση αυτή 

ερμηνεύτηκε ως απόδειξη ότι η απόκτηση της επίγνωσης για το καταληκτικό τμήμα των συλλαβών (και, 

άρα, και των μονοσύλλαβων λέξεων) βοηθά τα παιδιά να μάθουν να διαβάζουν κατ’ αναλογία της λέξεις 

της αγγλικής γλώσσας. Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, τα παιδιά κατά τη μετέπειτα μάθηση της ανάγνωσης 

των λέξεων αξιοποιούν την ομοιότητα που έχουν ορισμένες λέξεις μεταξύ τους ως προς το καταληκτικό 

τμήμα τους και, μαθαίνοντας να διαβάζουν μια συγκεκριμένη λέξη από αυτές, στη συνέχεια μπορούν εύκολα 

να μάθουν να διαβάζουν όλες τις άλλες λέξεις οι οποίες έχουν την ίδια κατάληξη με τη συγκεκριμένη λέξη 

(Goswami, 1986, 1988). 

Η υπόθεση της ανάγνωσης κατ’ αναλογία φάνηκε ότι μπορεί να έχει πρακτικές εφαρμογές στη διδασκαλία 

της ανάγνωσης και συνέβαλε στην ανάπτυξη μιας μεθόδου διδασκαλίας της ανάγνωσης κατ’ αναλογία. 

Περισσότερα βλ. Πόρποδας, 2002: 351. 



37 
 

στην ανάπτυξη των περαιτέρω διαδικασιών ανάγνωσης είναι ανάγκη να έχουν μάθει το 

80% των γραμμάτων και των αντίστοιχων φθόγγων τους. 

2
ο
 στάδιο: ανάπτυξη της λογογραφικής διαδικασίας διεκπεραίωσης της ανάγνωσης. 

Κατά το στάδιο αυτό τα παιδιά αντιμετωπίζουν τη λέξη σαν ένα σύνολο γραμμάτων, αλλά 

δεν μπορούν να την αποκωδικοποιήσουν συστηματικά και “διαβάζουν” μια λέξη 

βασιζόμενα στην αποσπασματική αναγνώριση μόνο κάποιου ή κάποιων γραμμάτων της 

λέξης και, με βάση αυτά, φαίνεται ότι συμπεραίνουν την ταυτότητα της λέξης. Οι έρευνες 

στην ελληνική γλώσσα έδειξαν ότι ο ρόλος του συγκεκριμένου σταδίου είναι ασήμαντος.  

3
ο
 στάδιο: ανάπτυξη της αλφαβητικής διαδικασίας. Η διεκπεραίωσης της 

ανάγνωσης γίνεται με βάση τη γραφημική αποκωδικοποίηση των γραμμάτων που 

απαρτίζουν τη λέξη, τον προσδιορισμό του αντίστοιχου φθόγγου ή φωνήματος και τη 

σύνθεση όλων των φθόγγων της λέξης για τη διαμόρφωση της φωνολογικής ταυτότητας 

της λέξης και την προφορά της.  Οι έρευνες επίσης έδειξαν ότι και αυτό το στάδιο δεν 

απαιτείται για την ανάγνωση της ελληνικής γλώσσας. 

Κατά τον Seymour, η ανάπτυξη των δύο θεμελιωδών διαδικασιών διεκπεραίωσης της 

ανάγνωσης - της λογογραφικής και της αλφαβητικής - βασίζεται στην προϋπάρχουσα 

μάθηση των γραμμάτων του αλφαβήτου και του φθόγγου που αντιστοιχεί στο καθένα. 

Επιπλέον, η ανάπτυξη αυτών των δύο διαδικασιών συνοδεύεται από την αλληλεπίδρασή 

τους με τη γλωσσική επίγνωση, αποτέλεσμα της οποίας είναι η ανάπτυξη του 

μεταγλωσσικού επιπέδου της φωνολογικής επίγνωσης (Πόρποδας, 2002:355-358) . 

(γ) Φάση 2: Ορθογραφική ανάγνωση. Κατά τη φάση αυτή το παιδί-αναγνώστης, όχι 

απλώς αποκωδικοποιεί τις λέξεις, αλλά αξιοποιεί τα δομημένα σύνολα της γλώσσας, τα 

οποία αντιστοιχούν σε φωνολογικές μονάδες ή μονάδες δομημένης άρθρωσης. Αυτά τα 

δομημένα ορθογραφικά σύνολα (όπως είναι το αρχικό και το τελικό τμήμα της συλλαβής 

για την αγγλική γλώσσα και η συλλαβή για την ελληνική γλώσσα), τα οποία φαίνεται να 

αξιοποιούνται κατά την ανάγνωση των λέξεων, από μια άποψη θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν ότι αποτελούν τις “μονάδες ανάγνωσης”. Όμως οι Έλληνες αναγνώστες 

διαβάζουν αξιοποιώντας τα δομημένα ορθογραφικά σύνολα της γλώσσας που μάλλον 

αντιστοιχούν στις συλλαβές και έτσι, φαίνεται ότι κατακτούν την ορθογραφική φάση της 

ανάγνωσης πολύ γρήγορα και σχεδόν ταυτόχρονα με το αλφαβητικό στάδιο της 

ανάγνωσης (Πόρποδας, 2002:358-361).  

(δ) Φάση 3: Μορφογραφική ανάγνωση. Στη φάση αυτή οι αγγλόφωνοι μαθητές 

διαβάζουν αξιοποιώντας τα δομημένα ορθογραφικά σύνολα της γλώσσας, τα οποία 

αντιστοιχούν σε σημασιολογικές μονάδες (όπως είναι μορφήματα) από τις οποίες 
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συγκροτείται η λέξη. Κατά τον Seymour, οι αγγλόφωνοι μαθητές φτάνουν σε αυτή τη 

φάση της ανάγνωσης μόνο αφού έχουν κατακτήσει (με πραγματικά αργό ρυθμό) τις 

φάσεις 1 και 2 και μάλιστα χωρίς να έχουν σαφή γνώση του τρόπου δόμησης της αγγλικής 

γλώσσας. Στην περίπτωση όμως της ελληνικής γλώσσας, η ανάγνωση συνίσταται στο 

συνδυασμό των συλλαβικών μονάδων από τις οποίες απαρτίζεται η λέξη. Με δεδομένο το 

γεγονός ότι οι λέξεις της ελληνικής γλώσσας έχουν τουλάχιστον δύο ή και περισσότερες 

συλλαβές, η κατάκτηση αυτής της φάσης αποτελεί καθοριστική εξέλιξη στη διαδικασία 

μάθησης της ανάγνωσης. Οι ελληνόφωνοι μαθητές (που δεν αντιμετωπίζουν μαθησιακές 

δυσκολίες) φτάνουν σε αυτή τη φάση πολύ πιο γρήγορα σε σύγκριση με τους 

αγγλόφωνους μαθητές (Πόρποδας, 2002:361-363).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ 

 

3.1. Ανάγνωση 

Σύμφωνα με τον Aust Hugo (1983), η ανάγνωση είναι μορφή επικοινωνίας, η οποία 

χαρακτηρίζεται από την κατανομή των ρόλων ανάμεσα στον πομπό (συγγραφέα) και το 

δέκτη (αναγνώστη). Βάση της επικοινωνίας αποτελεί η ανταλλαγή απόψεων, κατά την 

οποία οι πληροφορίες είναι το «αποτέλεσμα» μιας εργασίας της σκέψης, η οποία 

διαδραματίζεται ανάμεσα στο συγγραφέα και τον αναγνώστη. Με την ανάγνωση, όπως και 

με το άκουσμα, δέχεται κάποιος ένα μήνυμα. Η ανάγνωση αποτελεί «εργαλείο», το οποίο 

χρησιμοποιεί κανείς για να αντλήσει το νόημα ενός μηνύματος (Aust Hugo, 1983, 

αναφορά από τηνΚαζάζη, 2003:258). Σύμφωνα με τον Βάμβουκα (1999), ως ανάγνωση 

ορίζεται η ερμηνεία αυθαίρετων σημείων, τα οποία δημιουργήθηκαν σκόπιμα με σκοπό 

την επικοινωνία (Βάμβουκας, 1999:191). Ο Prince ορίζει την ανάγνωση ως «μια 

δραστηριότητα που προϋποθέτει την ύπαρξη α) ενός κειμένου, δηλαδή ενός συνόλου από 

οπτικά απεικονιζόμενα γλωσσικά σύμβολα, από τα οποία μπορεί να συναχθεί νόημα, β) 

ενός αναγνώστη, δηλαδή ενός δρώντος υποκειμένου ικανού να συναγάγει νόημα από το 

κείμενο, και γ) μιας αλληλεπίδρασης μεταξύ κειμένου και αναγνώστη, ώστε ο δεύτερος να 

είναι σε θέση να απαντήσει σωστά σε μερικά τουλάχιστον ερωτήματα σχετικά με το νόημα 

του πρώτου» (Λεοντσίνη, 2000:27). 

Οι Clark & Silberstein (1977) αντιλαμβάνονται την ανάγνωση ως ένα δίπτυχο το 

οποίο περιλαμβάνει τόσο την κατανόηση της διαδικασίας όσο και την κατανόηση του 

περιεχομένου (Clark & Silberstein, 1977). Για τον Πόρποδα (2002), η ανάγνωση είναι μια 

διαδικασία μετατροπής των γραπτών συμβόλων σε φωνολογικό κώδικα, με βάση τον 

οποίο καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη για την κατανόηση της 

σημασίας της λέξης (Πόρποδας, 2002:41). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση της ανάγνωσης είναι η σκέψη. Ο 

Thorndike(1911, αναφορά από την Καζάζη, 2003: 258), διατύπωσε το «Reading is 

thinking» και ο Aust Hugo (1983) χαρακτηρίζει την ανάγνωση ως τη «διαδικασία ανάμεσα 

στην οπτική σύλληψη και τη σκέψη» (Hugo, 1983, αναφορά από την Καζάζη, 2003:258).  
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Παλιότερα οι ερευνητές μελετώντας την ανάγνωση περιορίζονταν στις προϋποθέσεις της 

αναγνώρισης των γραμμάτων και των λέξεων. Αργότερα όμως προστέθηκε και η 

κατανόηση των κειμένων (Καζάζη, 2003:258). 

Εκτός από το σκοπό της επικοινωνίας η ανάγνωση εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς, 

όπως την άντληση πληροφοριών, την απόκτηση γνώσεων, την αναζήτηση προτύπων, της 

χαράς, κ.ά. (Καζάζη, 2003:259). Η Καζάζη (2003:259), συνοψίζοντας το τι είναι 

ανάγνωση επισημαίνει: 

 η ικανότητα χρησιμοποίησης της γλώσσας, 

 η ικανότητα αντίληψης, επεξεργασίας, ερμηνείας ενός κειμένου. 

 ο συνδυασμός σύνθετων διαδικασιών (και ψυχολογικών), 

 νοητική διαδικασία, 

 η ικανότητα επιλογής πληροφοριών,  

 η απόδοση νοήματος, 

 ο συνδυασμός προϋπάρχουσας γνώσης,  

 έχει ως προϋπόθεση τη μνήμη,  

 μια ερμηνευτική διαδικασία (απαιτεί χρήση προϋπαρχουσών πληροφοριών και 

γνώσεων αποθηκευμένων στη μνήμη, ικανότητα συνδυασμού, κ.ά.), 

 στην ανάγνωση υπάρχει η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης κινήτρων. 

Ακόμα με την έννοια της ανάγνωσης χαρακτηρίζεται η ικανότητα των παιδιών να 

μεταφέρουν άγνωστα κείμενα (σύμφωνα με την ηλικία τους) στη γλώσσα τους και να 

αντιληφθούν το περιεχόμενο. Αν απλά διαβάζουν αποκωδικοποιώντας λέξεις (κείμενα) 

χωρίς να αντιλαμβάνονται το νόημα, αυτό δεν λογίζεται ως ανάγνωση (Καζάζη, 2003:259-

260). 

3.1.1. Τα στάδια εξέλιξης της αναγνωστικής δεξιότητας 

Κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας τα παιδιά αποκτούν πλούσιες αναγνωστικές 

εμπειρίες και αναπτύσσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το γραπτό λόγο από την 

αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον, τη χρήση βιβλίων ή εντύπων, την ανάγνωση 

παραμυθιών και ιστοριών και γενικά από τον έντυπο λόγο του περιβάλλοντος (Bruce, 

2006; Γιαννικοπούλου, 2003; McGee & Morrow, 2005; Morrow, 2009; Κουτσουβάνου, 

2000; Τάφα, 2001α, αναφορά από την Χλαπάνα, 2011). Η συχνή ενασχόληση των παιδιών 

με τα βιβλία τους δίνει τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τους κανόνες χειρισμού των 

βιβλίων και να γνωρίσουν τα σημαντικά στοιχεία του περιεχομένου και της δομής τους, 
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όπως είναι η διάκριση εικόνας και κειμένου, η έννοια και η διευθέτηση της σελίδας, η 

φορά της ανάγνωσης, η σημασία του συγγραφέα και του εικονογράφου (Gambrell & 

Morrow, 1998; Κολάκη, 1998;  Morrow, 2005, 2009; Morrow, Frieda, & Gambrell, 2009; 

Τασοπούλου, 1981; Τάφα, 2001α, αναφορά από την Χλαπάνα, 2011), τα οποία ορίζονται 

ως προαναγνωστικές ικανότητες. Τα δεδομένα από τον ελληνικό ερευνητικό χώρο 

δείχνουν ότι τα παιδιά έχουν κατακτήσει μερικές από τις βασικές συμβάσεις του γραπτού 

λόγου, όπως η φορά της ανάγνωσης, η έννοια του τίτλου και του συγγραφέα 

(Θεοδωρακάτου, 2002, αναφορά από την Χλαπάνα, 2011) και ότι διαθέτουν βασικές 

γνώσεις που αφορούν κυρίως στον τρόπο χειρισμού των βιβλίων (Κουτσουράκη, 2002, 

αναφορά από την Χλαπάνα, 2011). Παρόλο που πολλές από αυτές τις έννοιες του γραπτού 

λόγου τα παιδιά τις κατακτούν κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, έρευνες έχουν 

δείξει ότι ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό παιδιών ακόμη και κατά τη φοίτηση τους στο 

δημοτικό σχολείο έχει συγκεχυμένη άποψη σχετικά με τους όρους που αφορούν στα 

σημαντικά χαρακτηριστικά και στον τρόπο χειρισμού των βιβλίων (Τάφα, 2001α, 

αναφορά από την Χλαπάνα, 2011). 

Η πορεία δημιουργίας του πεπειραμένου αναγνώστη, όπως αναφέρει ο Αγαλιώτης 

(2000:1), περιλαμβάνει διάφορους σταθμούς και φάσεις, που χαρακτηρίζονται από 

ιδιαίτερα αναγνωστικά χαρακτηριστικά. Οι φάσεις αυτές είναι οι εξής: 

 Η φάση των οπτικών νύξεων. Το παιδί προσπαθεί να αξιοποιήσει κάποια εμφανή 

οπτικά χαρακτηριστικά των λέξεων, όπως το γενικό σχήμα ή κάποια μεμονωμένα 

γράμματα. Χαρακτηριστικό αυτής της φάσης είναι η απουσία της αλφαβητικής αρχής, 

δηλαδή της κατανόησης του γεγονότος ότι τα γράμματα αντιπροσωπεύουν τους ήχους με 

συστηματικό τρόπο. 

 Η φάση των φωνητικών νύξεων. Στη φάση αυτή, σύμφωνα με την Ehri (1991, 

1992, αναφορά από τον Αγαλιώτη, 2000:2), τα παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν 

σταδιακά φωνητικές νύξεις για την αναγνώριση λέξεων, αν και σε μεγάλο βαθμό η 

αναγνώριση στηρίζεται στα αρχικά ή τελικά γράμματα. Αυτή η ατελής αποκωδικοποίηση 

αναγκάζει τους μαθητές να στηριχτούν σε σημαντικό βαθμό στα συμφραζόμενα για την 

αναγνώριση των λέξεων. 

 Ελεγχόμενη αναγνώριση λέξεων. Τα παιδιά σε αυτή τη φάση είναι σε θέση να  

χρησιμοποιήσουν όλα τα γράμματα μιας λέξης για να την αποκωδικοποιήσουν, έχουν 

δηλαδή τον έλεγχο της αλφαβητικής αρχής αλλά δεν έχουν ακόμη πετύχει την αυτόματη 

αναγνώριση. Όταν λοιπόν, βρεθούν μπροστά σε δύσκολα κείμενα με πίεση χρόνου για 

εξαγωγή νοήματος, καταφεύγουν στα συμφραζόμενα ή στα εξωτερικά χαρακτηριστικά 
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μιας λέξης με αποτέλεσμα να κάνουν πολλά λάθη. Λείπει από αυτήν την ομάδα 

αναγνωστών η ευχερής χρήση ορθογραφικών μονάδων, δηλαδή ομάδων γραμμάτων με 

σταθερές σχέσεις και ακολουθίες (π.χ. στρο, βρα).  

 Αυτόματη αναγνώριση λέξεων. Γίνεται ακριβής και ταχεία αποκωδικοποίηση  

καταναλώνοντας όσο το δυνατό λιγότερη πνευματική ενέργεια. Η αυτόματη αναγνώριση 

είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για την αναγνωστική κατανόηση. Η ακουστική 

κατανόηση και ο βιωματικός πλούτος του ατόμου επηρεάζουν επίσης την κατανόηση των 

κειμένων που διαβάζονται. Τόσο η ελεγχόμενη όσο και η αυτόματη αναγνώριση λέξεων 

μπορεί να είναι συνδεδεμένες με συγκεκριμένη γνωστική περιοχή.  

 Στρατηγική ανάγνωση. Στο 5
ο
 στάδιο της αναγνωστικής εξέλιξης γίνεται χρήση 

 στρατηγικών που βοηθούν την κατανόηση των κειμένων. Τέτοιες στρατηγικές είναι για 

παράδειγμα, η αναζήτηση της σημασίας μιας λέξης στο Λεξικό, η επανειλημμένη 

ανάγνωση ενός τμήματος ενός τμήματος του κειμένου, η υπογράμμιση κάποιων λέξεων-

κλειδιών (Anderson et al., 1985, αναφορά από τον Αγαλιώτη, 2000:3). 

 Πεπειραμένη ανάγνωση. Η πεπειραμένη ανάγνωση διαφέρει από τη στρατηγική 

ανάγνωση, ως προς το γεγονός ότι δεν περιορίζεται στην κατανόηση του κειμένου, αλλά 

χρησιμοποιεί υψηλής τάξης επιλεκτικούς συνδυασμούς για να πετύχει διασυνδέσεις 

γνώσεων, μέσα στο κείμενο και από κείμενο σε κείμενο, αλλά και συσχετίσεις μεταξύ των 

στοιχείων του κειμένου και των προσωπικών βιωμάτων  (Αγαλιώτης, 2000:1-4)
26

.  

3.1.2. Βασικές γνωστικές διαδικασίες που συνθέτουν την ανάγνωση 

Για την ολοκληρωμένη διεκπεραίωση της ανάγνωσης, σύμφωνα με τους Πόρποδα 

(2002) και Kamstrupetal. (2002), φαίνεται να απαιτούνται δύο βασικές, ανεξάρτητες, αλλά 

και αλληλοσχετιζόμενες γνωστικές λειτουργίες:  

α) Ηαποκωδικοποίηση. Η αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου είναι μια γνωστική 

λειτουργία που περιλαμβάνει την αναγνώριση των γραπτών (οπτικών) συμβόλων που 

αποτελούν το γραπτό κώδικα καθώς και τη μετάφρασή τους σε φωνολογική (ακουστική) 

                                                           
26

Ο Αγαλιώτης (2000:4-6), διακρίνει 5 κατηγορίες αναγνωστών με μαθησιακές δυσκολίες σύμφωνα με το 

μοντέλο των έξι φάσεων που αναφέρθηκαν: α) μη αλφαβητικοί αναγνώστες (δεν έχουν κατανοήσει την 

αλφαβητική αρχή, δηλ. ότι τα γράμματα αναπαριστούν φθόγγους), β) αντισταθμιστικοί αναγνώστες (αν και 

έχουν συλλάβει την αλφαβητική αρχή δεν είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσουν με ακρίβεια), γ) μη 

αυτοματοποιημένοι αναγνώστες (κάνουν ακριβή αλλά πολύ αργή αναγνώριση-αποκωδικοποίηση λέξεων, 

γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την κατανόηση), δ) μη στρατηγικοί ή αργοπορημένοι αναγνώστες 

(χαρακτηρίζονται από ελλιπή και αναποτελεσματική ανάπτυξη των αναγνωστικών στρατηγικών, λόγω αργής 

ανάπτυξης των βασικών δεξιοτήτων αποκωδικοποίησης και αργοπορημένης κατάκτησης του σταδίου της 

αυτοματοποιημένης ανάγνωσης) και ε) μη ιδανικοί αναγνώστες (διαθέτουν τις απαραίτητες βασικές 

δεξιότητες, αλλά όχι τις ανώτερης τάξης ικανότητες οργάνωσης του αναγνωστικού υλικού, που είναι 

απαραίτητες για την πλήρη αξιοποίηση των κειμένων). 
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παράσταση. Για τη διεκπεραίωση αυτής της λειτουργίας απαιτείται η γνώση του 

ορθογραφικού συστήματος στο οποίο είναι γραμμένη η λέξη καθώς και η 

συνειδητοποίηση ότι η αντίστοιχη προφορική λέξη συγκροτείται από φωνημικές μονάδες 

οι οποίες αναπαριστάνονται από τα γραπτά σύμβολα. Επιπλέον προϋποθέτει τη σωστή 

λειτουργία της αντίληψης και μνήμης γραφημικών και φωνολογικών πληροφοριών, 

προκειμένου να είναι δυνατή η αναγνώριση των γραμμάτων και ο φωνημικός 

προσδιορισμός τους, με βάση τη γνώση της αντιστοιχίας μεταξύ γραμμάτων και φθόγγων, 

καθώς και των βασικών κανόνων που τη διέπουν. Συνεπώς η αποκωδικοποίηση δεν 

επηρεάζεται από την κατανόηση ή μη της σημασίας της λέξης και για τον λόγο αυτόν ο 

καλύτερος ίσως τρόπος ελέγχου είναι μέσω της ανάγνωσης ψευδολέξεων
27

 (Πόρποδας, 

2002:45). 

β) Ηκατανόηση. Η κατανόηση αποτελεί τη δεύτερη και απαραίτητη γνωστική λειτουργία 

(μετά την αποκωδικοποίηση) προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάγνωσης. 

Για να συντελεστεί η κατανόηση απαιτείται η πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη και η 

ανάσυρση της σημασίας της λέξης (Πόρποδας, 2002:45).Για τους Kamstrup et al. (2002), 

η κατανόηση είναι μια γνωστική διαδικασία που επιτρέπει τον αναγνώστη να ερμηνεύσει 

το κείμενο, η οποία περιλαμβάνει ανώτερες διαδικασίες σκέψης
28

(Kamstrup et al., 2002).  

Σύμφωνα με την Nuttall (1982), η πλήρηςκατανόηση κειμένου εξαρτάται από την 

συνεύρεση του συγγραφέα και του αναγνώστη στο ίδιο δομικό και κοινωνικό-

εννοιολογικό γλωσσικό κώδικα  (Nuttall, 1982:5). 

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει η Βλάχου (2006), η κατανόηση του νοήματος της 

λέξης ή η αναγνωστική κατανόηση (comprehension) περιλαμβάνει τη διαδικασία 

παραγωγής του νοήματος μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ του κειμένου και του 

αναγνώστη (National Reading Panel, 2000, αναφορά από την Βλάχου, 2006:407). 

3.1.3. Οι Ψυχολογικές – Γνωστικές προϋποθέσεις της ανάγνωσης 

Οι κυριότεροι γνωστικοί παράγοντες που θεωρούνται ότι στηρίζουν και 

επηρεάζουν την αναγνωστική λειτουργία είναι η γενική νοημοσύνη, η αντίληψη, η μνήμη 

και η γλώσσα. Σύμφωνα με την ταξινόμηση της Mann (1984), οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την ανάγνωση διακρίνονται σε μη-γλωσσικούς και σε γλωσσικούς. Στους μη-

                                                           
27

Ψευδολέξεις είναι δομημένα σύνολα γραμμάτων που δεν αποτελούν πραγματικές λέξεις, διότι δεν 

αντιστοιχούν σε πράγματα, έννοιες ή ιδέες και επομένως δεν έχουν σημασιολογικό περιεχόμενο. π.χ. χρίνο, 

ασκόδι, τρέτινο, κ.λ.π. 
28

 Lev Vygotsky τις ορίζει ως ανώτερες ψυχολογικές διεργασίες, επικράτησε όμως ο όρος ανώτερες νοητικές 

διεργασίες ή ανώτερες διαδικασίες σκέψης. 
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γλωσσικούς περιλαμβάνονται κυρίως η νοημοσύνη, η αντίληψη και η μνήμη, ενώ στους 

γλωσσικούς παράγοντες περιλαμβάνονται η σημασία και η φωνολογία των λέξεων. 

Επιπλέον, η γνώση της φωνολογίας εξαρτάται από τηνεπίγνωση της φωνολογικής δομής 

του προφορικού λόγου και τη λεκτική βραχύχρονη μνήμη (σχήμα 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4. Ταξινόμηση της Mann (1984), από Πόρποδα (2002: 146) 

3.1.4. Βασικές προσεγγίσεις της ανάγνωσης 

Δύο είναι οι βασικότερες προσεγγίσεις οι οποίες ακολουθούνται κατά τη 

διδασκαλία της ανάγνωσης (Crystal, 1987: 251, αναφορά από τον Βουγιούκα, 1994).  

Πίσω από τις προσεγγίσεις αυτές βρίσκονται οι δύο αντιτιθέμενες θεωρήσεις αναφορικά 

με τη μάθηση στο σχολείο: α) η αυτοπροσδιοριζόμενη μάθηση, που σχεδιάζεται ανάλογα 

με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες των μαθητών, και β) η 

προσχεδιασμένη και καθοδηγούμενη μάθηση, που δίνει έμφαση σε ένα δομημένο πλάνο 

διαβαθμισμένων ενεργειών για την κατάκτηση των στόχων, στη βάση τόσο του 

ψυχονοητικού δυναμικού των μαθητών όσο και των απαιτήσεων του μαθησιακού 

αντικειμένου (Βουγιούκας, 1994:71).  

Αντίστοιχα, η μια κατεύθυνση θέλει την ανάγνωση να απορρέει από εσωτερικά 

κίνητρα των μαθητών και να βασίζεται σε αναγνωστικό υλικό που είτε παράγεται είτε 

συγκεντρώνεται και επιλέγεται από τους ίδιους, βέβαια με τη διακριτική παρέμβαση του 

δασκάλου. Έτσι, στην Α΄ τάξη μπορεί να διδαχθούν κείμενα με υπαγόρευση των μαθητών 

γραμμένα ή δακτυλογραφημένα από τη δασκάλα αρχικά και αργότερα γραμμένα και από 

τους ίδιους ή οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν κείμενα από την πλούσια μαθητική 

βιβλιοθήκη του σχολείου. Όλα αυτά βεβαίως προϋποθέτουν ένα ανοιχτό τύπο σχολείου, 
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χωρίς «ταξινομήσεις» των μαθητών κατά ηλικία και χωρίς δεσμευτικά αναλυτικά και 

ωρολόγιο προγράμματα μαθημάτων και ένα δάσκαλο δεξιοτέχνη της διδακτικής πράξης με 

πλούσια καλλιέργεια. Σε αυτήν την προσέγγιση εντάσσεται και η εξατομικευμένη 

ανάγνωση, μέσα από την οποία δίνονται ευκαιρίες και δυνατότητες σε κάθε μαθητή να 

αναπτύξει τις αναγνωστικές του δεξιότητες ανάλογα με το ρυθμό ωρίμανσής του, τα 

ενδιαφέροντά του, τις ειδικές ικανότητες ή δυσκολίες του κ.λ.π. (Βουγιούκας, 1994:71-

73). 

Η άλλη κατεύθυνση θέλει την ανάγνωση και όλο το γλωσσικό μάθημα 

σχεδιασμένα από πριν και προγραμματισμένα σε διδακτικές ενότητες, με ποιοτικά κείμενα 

που υπηρετούν διαβαθμισμένους και συγκεκριμένους κάθε φορά στόχους. Η αντιμετώπιση 

αυτή είναι ρεαλιστικότερη γιατί λαμβάνει υπόψη της τις όχι και τόσο πρόσφορες συνθήκες 

των σχολείων και αξιοποιεί εντατικά τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο. Η καθοδηγούμενη 

μορφή διδασκαλίας είναι βέβαια σε αρκετό βαθμό δεσμευτική για τον δάσκαλο και τους 

μαθητές, γεγονός που αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα, όταν η δέσμευση είναι τόση που 

καταντά ακαμψία και δεν υπάρχει πρόβλεψη για διαφοροποίηση και προσαρμογές 

ανάλογα με τη συγκεκριμένη σχολική πραγματικότητα κατά περίπτωση (Βουγιούκας, 

1994:74) .  

Και οι δύο κατευθύνσεις συμφωνούν όμως στα εξής σημεία: 

 Η αγωγή στην ανάγνωση αποβλέπει να καλλιεργήσει την φιλαναγνωσία και να 

καταστήσει τον αναγνώστη ικανό να κατανοεί, να αξιολογεί και να χρησιμοποιεί 

τον γραπτό λόγο στη γραπτή επικοινωνία με τους άλλους και το κοινωνικό  

περιβάλλον, να διακρίνει, δηλαδή, την αξιόπιστη πληροφόρηση από την 

προπαγάνδα και τα ποιοτικά κείμενα από τα υποπροϊόντα του τύπου, ώστε να κάνει 

τις σωστές επιλογές. 

 Η ανάγνωση πρέπει να εντάσσεται λειτουργικά σε ένα ενιαίο γλωσσικό μάθημα. 

 Ως τεχνική αποκωδικοποίησης και προσπέλασης των κειμένων η ανάγνωση πρέπει 

να καταλήγει σε αυτοματοποιημένη δεξιότητα (Βουγιούκας, 1994:74-75). 

 

3.2. Γραφή 

Για την Ferreiro (1996), η γραφή είναι αναπαράσταση ενός μέρους της γλώσσας. 

Θεωρεί τη γραφή ταυτόχρονα ως πολιτιστικό και συμβολικό μέσο ενός συμβατικού 

συστήματος, αλλά και ως γλωσσολογικό αντικείμενο. Αυτή η τριπλή της υπόσταση της 

γραφής καθιστά δύσκολη την κατανόηση της σημασίας της (Ferreiro, 1996:29).  



46 
 

Ο Vygotsky (1962) δέχεται ότι η γραφή αποτελεί την οπτική αναπαράσταση της 

γλώσσας. Είναι, ένα σύστημα δευτερογενούς συμβολισμού, τα σημεία του οποίου 

αντικαθιστούν λέξεις που και αυτές με τη σειρά τους αποτελούν σημεία για αντικείμενα ή 

οντότητες του κόσμου και ο γραφέας πρέπει να αντικαταστήσει τις λέξεις με «εικόνες 

λέξεων» (Vygotsky, 1962). Η γραφή απαιτεί μόνιμη και συγκεκριμένη αντιστοιχία μεταξύ 

γραφικού συμβόλου και κάποιας γλωσσικής μονάδας.  

Για τους Daniels & Bright (1996), γραφή ονομάζεται κάθε σύστημα μόνιμων οπτικών 

συμβατικών σημείων που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση ενός μηνύματος έτσι 

ώστε αυτό να μπορέσει να αναγνωριστεί από τον αναγνώστη σε οποιοδήποτε χώρο και 

χρόνο με απόλυτη ακρίβεια (Daniels & Bright, 1996). 

Η γραφή είναι ένα από τα πλέον απαιτητικά μέρη του λόγου και περιλαμβάνει όλες 

εκείνες τις δεξιότητες που επιτρέπουν στο παιδί να εκφράσει τις ιδέες ή τα συναισθήματά 

του σύμφωνα με το συμβολικό σύστημα της γλώσσας. Με αυτή την έννοια, η γραφή δεν 

περιλαμβάνει μόνο την ορθογραφία ή την καλλιγραφία, αλλά και την παραγωγή κειμένου 

(Παντελιάδου, 2000:93). 

ΗMontessori, καθώς και άλλοι παιδαγωγοί, υποστηρίζουν ότι η γραφή προηγείται 

χρονικά της ανάγνωσης και επιμένει στη χρονική προτεραιότητα της γραφής. Η άποψη 

αυτή ισχυροποιείται και από ερευνητικά δεδομένα (Durkin, 1966 αναφορά από την 

Γιαννικοπούλου, 1998:139). 

Όσον αφορά την κατάλληλη ηλικία για την εκμάθηση της γραφής και 

τηςανάγνωσης, κυριάρχησε μεγάλη συζήτηση ανάμεσα στους παιδαγωγούς στις αρχές του 

προηγούμενου αιώνα.Έτσι εμφανίστηκε ο όρος αναγνωστική ωριμότητα ή αναγνωστική 

ετοιμότητα
29

 (reading readiness) και κυκλοφόρησε μια σειρά από τεστ στις Η.Π.Α. και στις 

Δυτικοευρωπαϊκές χώρες που φιλοδοξούσαν να  την διαγνώσουν.  

3.2.1. Τα στάδια εξέλιξης της γραφής 

Η δεξιότητα της γραφής προϋποθέτει ένα ορισμένο στάδιο νευροψυχικής 

ωριμότητας, και ειδικότερα ορισμένες αισθησιοκινητικές δεξιότητες, όπως είναι η οπτική 

ικανότητα για διάκριση σχημάτων και ο μυοκινητικός συντονισμός του χεριού, δεξιότητες 

που δεν έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό πριν από την ηλικία των τεσσάρων 

ετών (Holbrook, 1985, αναφορά από τον Βουγιούκα, 1994:101).  

Η Ferreiro και οι συνεργάτες της (1996), λαμβάνοντας υπόψη τη θεωρία της 

Ψυχογένεσης και υιοθετώντας βασικές κονστρουκτιβιστικές αρχές, μίλησαν για μια 

                                                           
29

 Περισσότερα θα αναφερθούν σε επόμενη ενότητα του κεφαλαίου. 
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εξέλιξη στη διαδικασία της μάθησης της γραφής και ανάγνωσης η οποία αποτελεί μια 

γένεση, μια «οικοδόμηση». Τα στάδια-επίπεδα ανάπτυξης καθένα από τα οποία σχετίζεται 

άμεσα με τη δομή του προηγούμενου είναι: 

1
ο
 επίπεδο: τα παιδιά αναζητούν κριτήρια που θα τους επιτρέψουν να διακρίνουν τις 

ζωγραφιές από τη γραφή, ανακαλύπτοντας σταδιακά ότι τα γράμματα δεν έχουν καμία 

σχέση με τη μορφή του αντικειμένου που αναπαριστούν. Αρχίζουν επίσης να αναζητούν 

τις συνθήκες που επιτρέπουν σε ένα τμήμα της γραφής να είναι αναγνώσιμο, ερμηνεύσιμο, 

με νόημα, θέτοντας αρχές όπως αυτές της ελάχιστης ποσότητας και της εσωτερικής 

ποιοτικής διαφοροποίησης. Οι μορφές των γραμμάτων είναι αυθαίρετες και οργανώνονται 

με γραμμικό τρόπο (Ferreiro, 1995; Ferreiro, 1990). 

2ο επίπεδο: τα παιδιά αναζητούν τις αντικειμενικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των 

διαφόρων γραπτών λέξεωνέτσι ώστε να μπορούν να τους αποδώσουν και διαφορετικές 

ερμηνείες. Αναζητούν ποσοτικές και ποιοτικές συνθήκες, όπως, π.χ. ο μέγιστος και ο 

ελάχιστος αριθμός των γραμμάτων, η αλλαγή κάποιων γραμμάτων για διαφορετικές λέξεις 

κ.ά., τις οποίες προσπαθούν να ελέγξουν ταυτόχρονα (Ferreiro, 1990). 

3
ο
 επίπεδο: εμφανίζεται η «φωνητικοποίηση» του γραπτού λόγου, η οποία σε μεγάλο 

βαθμό αποτελεί απόρροια των πληροφοριών που το παιδί δέχεται από το περιβάλλον και 

κυρίως από τη γραφή του ονόματός του. Στο επίπεδο αυτό διαμορφώνονται τρεις 

υποθέσεις: 

 Η συλλαβική, σύμφωνα με την οποία αναζητούνται τρόποι ελέγχου των 

διαφοροποιήσεων στην ποσότητα των γραμμάτων που απαιτούνται για να γραφεί η 

επιθυμητή λέξη. 

 Η συλλαβικο-αλφαβητική, σύμφωνα με την οποία ορισμένα από τα γράμματα 

εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μια συλλαβική, αλλά παράλληλα κάποια άλλα 

αντιπροσωπεύουν μικρότερες ηχητικές παραστάσεις. 

 Η αλφαβητική, σύμφωνα με την οποία αρχίζει να γίνεται πλέον αντιληπτή η φύση 

του αλφαβητικού συστήματος, χωρίς ωστόσο να εμφανίζονται ακόμα τα 

ορθογραφικά χαρακτηριστικά της γλώσσας (Θεοδωρακάκου, 2001:243-246). 

Οι Fijalkow & Fijalkow, εφαρμόζοντας ένα δικό τους τεστ σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας στη Γαλλία,  κατέληξαν στην ύπαρξη δύο φάσεωνμέσα από τις οποίες μπορεί να 

περιγραφεί η κατάκτηση της γραπτής γλώσσας: α) τη φάση της ανακάλυψης της γραφής, 

και β) τη φάση ανακάλυψης των σχέσεων ανάμεσα στον προφορικό και το γραπτό λόγο. 

Αναλυτικότερα, από τη φάση της ζωγραφικής και του σχεδίου περνούν στη δημιουργία 

γραπτών σημείων που επιχειρούν να αναπαραστήσουν τη γραφή, χρησιμοποιώντας στη 
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συνέχεια γράμματα και διαμορφώνοντας, τέλος, ολοκληρωμένα γραπτά (Τάνταρος & 

Βάμβουκας, 1999). Διακρίνουν, συνεπώς, εννιά ομάδες-στάδια στα οποία μπορούν να 

ενταχθούν οι γραπτές παραγωγές των παιδιών προσχολικής ηλικίας, ανάλογα με το 

επίπεδο στο οποίο βρίσκονται (Fijalkow & Fijalkow, 1991): 

1. Την ομάδα των Ιδεοσημείων, όπου οι λέξεις αποδίδονται με σχέδιο, ζωγραφιές και 

διάφορα ακαθόριστα σχέδια, όπως καμπύλες, γραμμές, τετράγωνα κτλ. 

2. Την ομάδα των Ψευδοσημείων, όπου τα παιδιά προσπαθούν να μιμηθούν τα 

γράμματα χρησιμοποιώντας γραμμές και σύμβολα που μοιάζουν με γράμματα ή 

αναπαριστούν γράμματα, καθώς και αντεστραμμένα γράμματα. 

3. Την ομάδα των Ανάμεικτων σημείων με τάση διαμόρφωσης-ολοκλήρωσης. 

Χρησιμοποιώντας γράμματα κεφαλαία ή μικρά, αντεστραμμένα γράμματα, 

ψευδογράμματα, λατινικά γράμματα και άλλα σύμβολα και σημεία (π.χ. αριθμοί, 

σημεία στίξης, γραμμές). 

4. Την ομάδα των Μεμονωμένων γραμμάτων, όπου εμφανίζονται μόνο 1-2 γράμματα 

για κάθε λέξη, κυρίως κεφαλαία. 

5. Την ομάδα του Πληθωρισμού. Τα παιδιά γράφουν κυρίως κεφαλαία γράμματα, 

καλύπτοντας όλη τη σελίδα σε πλήθος και μέγεθος. 

6. Την ομάδα του Συνδυασμού γραμμάτων. Εμφανίζονται κυρίως γράμματα, 

μειώνονται τα λατινικά γράμματα, τα ψευδογράμματα και τα αντεστραμμένα 

γράμματα. Τα παιδιά επιχειρούν συνδυασμούς γραμμάτων προκειμένου να 

γράψουν αυτό που τους έχει ζητηθεί. 

7. Την ομάδα της Επίδρασης του προφορικού λόγου. Γίνεται χρήση κυρίως 

γραμμάτων από το μικρό όνομα του παιδιού. 

8. Την ομάδα της Μερικής φωνητικής ανάλυσης. Μόλις εμφανίζονται γράμματα, ενώ 

είναι εμφανής η φωνητική επίδραση των λέξεων. 

9. Την ομάδα της Ολοκληρωμένης φωνητικής ανάλυσης. Οι λέξεις και η φράση 

γράφονται όπως ακριβώς ακούγονται, μόνο με ορθογραφικά λάθη 

(Θεοδωρακάκου, 2001: 246-247). 

Ο Σπαντιδάκης (2004:28) αναφέρει ότι σύμφωναμετους Graves (1994), Eliot (1994) 

και Scardamalia & Bereiter (1987), ηπαραγωγή γραπτού λόγου φαίνεται να περιλαμβάνει 

τις φάσεις: α) του σχεδιασμού, β) της πρώτης καταγραφής και γ) της βελτίωσης-έκδοσης. 

α) Ο σχεδιασμός είναι γενικά μια πολύπλοκη και απαιτητική γνωστική διεργασία που 

περιλαμβάνει τρία βήματα:  
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 Τη στοχοθεσία.Ο έμπειρος συγγραφέας παίρνει αποφάσεις που αφορούν το 

ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται το κείμενο, το είδος του κειμένου που θέλει να 

γράψει ο συγγραφέας και τις προθέσεις ή το σκοπό για τον οποίο γράφει το 

κείμενό του. 

 Τη γέννηση ιδεών (brainstorming). Ο συγγραφέας σημειώνει λέξεις-κλειδιά, 

κομμάτια φράσεων ή ολόκληρες προτάσεις, τις οποίες χρησιμοποιεί ως «άγκυρες» 

για να αναπτύξει στη συνέχεια αυτά που θέλει να γράψει. 

 Την οργάνωση (organizing). Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ορισμένα παραγλωσσικά 

σημεία (αριθμούς, σχήματα, καταλόγους) με σκοπό να κατατάξει τις ιδέες σε 

χρονολογική ή ιεραρχική σειρά, έτσι ώστε να εκφράζουν αυτό που θέλει να 

γράψει. Επίσης προσπαθεί να οργανώσει τις ιδέες του, έτσι ώστε να εξυπηρετούν 

καλύτερα τις αποφάσεις που πήρε κατά την εκτέλεση του βήματος της 

στοχοθεσίας. Πολλές φορές κάποιοι μαθητές-συγγραφείς αλλάζουν τις αποφάσεις 

που πήραν κατά το πρώτο βήμα. 

β) της πρώτης καταγραφής, κατά την οποία ο μαθητής πρέπει να στρέψει την προσοχή 

του στο ρόλο του «γραμματέα» και να καταγράψει τις ιδέες που είχε συγκεντρώσει και 

οργανώσει στην προηγούμενη φάση. Πολλοί θεωρούν ότι αυτή η φάση  είναι η «γραφή», 

ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια φάση της γραπτής διαδικασίας (Lerner, 1997, 

αναφορά από τον Σπαντιδάκη, 2004:33). και  

γ) της βελτίωσης-έκδοσης, όπου ο συγγραφέας συνεχίζει να βελτιώνει το κείμενό του 

μέχρις ότου αυτό ικανοποιεί τις αποφάσεις που είχε λάβει στη φάση του σχεδιασμού. Ο 

μαθητής παίζει δύο ρόλους στη φάση αυτή. Ως «συγγραφέας» αναλαμβάνει να επιφέρει 

πολλές βελτιώσεις που αφορούν το περιεχόμενο, τον τρόπο έκφρασης των ιδεών, τη δομή 

των προτάσεων και των ιδεών. Ως «γραμματέας» αναλαμβάνει να επιφέρει βελτιώσεις που 

αφορούν την εξωτερική εμφάνιση και αισθητική του κειμένου, δηλαδή τη γραφή με το 

χέρι ως ψυχοκινητική δεξιότητα, την ορθογραφία, το λεξιλόγιο, τη στίξη, τη σύνταξη, τον 

τονισμό και τη χρήση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων. Οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες δυσκολεύονται και στους δύο ρόλους (Σπαντιδάκης, 2004:28-35). 

 

3.3. Ανάγνωση και Γραφή 

Η ανάγνωση και η γραφή, σύμφωνα με τον Βουγιούκα (1994), είναι δύο σύνθετες 

δεξιότητες του γραπτού λόγου, που προϋποθέτουν αφενός ένα απόθεμα γνωστικών και 
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γλωσσικών εμπειριών και ενδιαφερόντων και αφετέρου έναν ειδικότερο μυοαισθητικό 

συντονισμό των ψυχοσωματικών οργάνων και λειτουργιών (στοματική κοιλότητα, ακοή, 

όραση, αφή, δάχτυλα) που συμβάλλουν αμεσότερα στην οικοδόμηση αυτών των 

δεξιοτήτων (Βουγιούκας, 1994:59).  

Όπως αναφέρουν οι Δαφέρμος, Κουλούρη & Μπασαγιάννη (2006), η ανάγνωση 

και η γραφή είναι δύο διαφορετικού χαρακτήρα δραστηριότητες. Στην περίπτωση της 

ανάγνωσης, η μία δραστηριότητα συνδέεται με την εκμάθηση του μηχανισμού του κώδικα, 

με το να μάθουν δηλαδή τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να συνδυάζουν τα γράμματα ώστε 

να εκφωνούν τους σωστούς ήχους, που σημαίνει αποκωδικοποιούν το γραπτό κείμενο, ενώ 

η άλλη συνδέεται με τη μύηση του παιδιού στον κόσμο της γραπτής επικοινωνίας. Η αρχή 

της μύησης αυτής μπορεί να γίνει χωρίς να ξέρει το παιδί να αποκωδικοποιεί. Πρόκειται 

για μία γνωστικού χαρακτήρα δραστηριότητα που συνδέεται με την παραγωγή νοήματος, 

δηλαδή με τη σκέψη. Αντίστοιχα συμβαίνει και με τη γραφή. Η μια δραστηριότητα 

συνδέεται με το να μάθουν να κρατούν το μολύβι και να σχεδιάζουν τα γράμματα, 

πρόκειται δηλαδή για δραστηριότητα που σχετίζεται με τη λεπτή κινητικότητα. Η άλλη 

συνδέεται με την παραγωγή νοήματος για επικοινωνιακούς σκοπούς, δηλαδή με τη μύηση 

στον γραπτό λόγο. Η μύηση αυτή μπορεί να ξεκινήσει προτού ακόμη αρχίσει το παιδί να 

κρατάει τα μολύβι, καθώς αρχίζει να υπαγορεύει αυτά που θέλει να γράψει σε έναν 

ενήλικο που λειτουργεί ως γραφέας (Deford, 1991; Short, 1991; Andersonetal., 1994; 

Meel, 1998; Ferreiro, 1998, Teberosly, 1998a & 1998b; Cinieri, 1998, αναφορά από 

τουςΔαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006:117). 

Επίσης, η Ferreiro (1996), επισημαίνει ότι η γραφή είναι μία αυτόνομη, αυθόρμητη 

δραστηριότητα και όχι εφεδρική δραστηριότητα της ανάγνωσης και ότι ως διαδικασία 

είναι πιο σύνθετη από την ανάγνωση, αν και υπάρχουν πολλαπλές σχέσεις και αναφορές 

ανάμεσα στη γραφή και την ανάγνωση (Ferreiro, 1996: 30). Η Ferreiro (1996), τέλος 

αναφέρει ότι η ανάγνωση και η γραφή είναι δύο αλληλένδετες στο τέρμα τους διαδικασίες, 

οι οποίες όμως δεν έχουν την ίδια αμοιβαιότητα στο ξεκίνημα (Ferreiro, 1996: 31). Η 

γραφή διδάσκεται σχεδόν πάντα παράλληλα και σε συσχετισμό με την πρώτη ανάγνωση, 

γιατί υπάρχει η (ισχυρά εδραιωμένη) πεποίθηση ότι η οικοδόμηση και των δύο αυτών 

δεξιοτήτων ενισχύεται αμοιβαία από τη συγχρονική διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής 

(Βουγιούκας, 1994:103).  

Η Γιαννικοπούλου (1998), αναφέρει ότι η ανάγνωση και η γραφή είναι ικανότητες 

άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους σε όλους τους τομείς, ακόμα και στο θέμα της κατανόησης 

και της εκμάθησής τους και μόνο για μεθοδολογικούς λόγους αναφερόμαστε σε αυτές 
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χωριστά, ενώ στην πραγματικότητα εμφανίζονται και εξελίσσονται παράλληλα 

(Γιαννικοπούλου, 1998:19). Περιγράφονται ως πολύπλοκες, πολυδιάστατες, ερμηνευτικές, 

αμοιβαίες, συμπληρωματικές, συνθετικές διαδικασίες και ως ενέργειες δόμησης νοήματος 

(Βάμβουκας, 1997; Παπούλια-Τζελέπη, 2000; Παντελιάδου, 2000; Langer & Flihan, 2000, 

αναφορά από την Κουτσουράκη, 2006:285).  Τόσο στην ανάγνωση όσο και στη γραφή 

χρησιμοποιούνται παρόμοιες στρατηγικές: του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της 

επανεξέτασης, της παρακολούθησης και του ελέγχου (Tierney & Pearson, 1983; Langer & 

Flihan, 2000, αναφορά από τηνΚουτσουράκη, 2006: 285), ακολουθούνται οι ίδιες 

γνωστικές διαδικασίες και αξιοποιούνται κοινές γνωστικές δομές (Shanahan, 1984; 

Fitzgerald & Shanahan, 2000; Dollins, 2001; Tierney & Shanahan, αναφορά από την 

Κουτσουράκη, 2006:285).  

Οι Shanahan&Lomax (1986), έδειξαν ότι η γραφή είναι πιο παραγωγική 

διαδικασία από τη ανάγνωση και δεν αυτοματοποιείται πλήρως. Έτσι, ενώ όταν 

αυτοματοποιούνται οι χαμηλότερου επιπέδου αναγνωστικές ικανότητες (φωνολογική 

επίγνωση, αναγνώριση λέξης), βελτιώνονται οι υψηλότερες δεξιότητες όπως η κατανόηση, 

όμως η αυτοματοποίηση του χαμηλότερου επιπέδου δεξιοτήτων γραφής (γραμματική, 

ορθογραφία) δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση γα την ικανοποιητική επίδοση σε 

ικανοποιητική επίδοση σε υψηλότερου επιπέδου συγγραφικές δεξιότητες (παραγωγή ιδεών 

και μεταφορά τους ένα γραπτό κείμενο) (Shanahan & Lomax, 1986, αναφορά από τους 

Βαρσαμίδου & Σπαντιδάκη, 2007:378).   

 

3.4. «Αναγνωστική Ετοιμότητα» και «Αναδυόμενος Γραμματισμός» 

Σύμφωνα με την άποψη της «αναγνωστικής ετοιμότητας» (reading readiness), που 

επικρατούσε παλαιότερα, τα παιδιά έπρεπε να κατακτήσουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο 

νοητικής ωριμότητας για να είναι έτοιμα για την ανάγνωση και τη γραφή. Αυτή η άποψη 

συνδεόταν με την αντίληψη που επικρατούσε ότι η ανάγνωση ήταν η απόδοση των 

γραμμάτων με ήχους  (Pearson & Stephens, 1992), ενώ η γραφή μια καθαρή μεταγραφή 

του προφορικού λόγου σε γραπτό κώδικα. «Η γραφή θεωρείτο απλώς ένας τρόπος να 

σημειώσουμε την προφορικότητα, όχι να την αναπαριστούμε. Δε θεωρείτο δηλαδή ένα 

εναλλακτικό μέσο επικοινωνίας, αλλά μια δυνατότητα ερμηνείας των ακουστικών 

ερεθισμάτων και μετατροπής τους σε οπτικά ερεθίσματα» (Ferreiro, 1998:19). Οι 

επιστήμονες υποστήριζαν ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στιγμή κατά την οποία τα παιδιά 

είναι έτοιμα να δεχτούν τη διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής και ότι για να 
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μπορέσουν να γράφουν και να διαβάζουν θα πρέπει πρώτα να αναπτύξουν ορισμένες 

απαραίτητες προ-αναγνωστικές και προ-γραφικές δεξιότητες, όπως οπτικό-κινητικό 

συντονισμό, οπτική και ακουστική αντίληψη, αναγνώριση σχημάτων και γραμμάτων, 

γνώση φωνημάτων κ.ά. (Τάφα, 2001:18). Σήμερα, με βάση τις νεότερες έρευνες, η 

ανάγνωση και η γραφή θεωρούνται διαδικασίες ενεργούς σκέψης για την κατασκευή 

νοήματος, για την κατανόηση και την παραγωγή μηνύματος  (Short, 1991; Anderson et al., 

1994; Ferreiro, 1998; Dodge & Colker, 1998, αναφορά από τους Δαφέρμου, Κουλούρη & 

Μπασαγιάννη, 2006:109).  

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα ο όρος «αναγνωστική ετοιμότητα» 

αντικαταστάθηκε από τον όρο «αναδυόμενος γραμματισμός» (emergent reading). Δεν 

πρόκειται για μία νέα μέθοδο ή μια νέα τεχνική. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία φιλοσοφία, 

για μία στάση απέναντι στη διδασκαλία και τη μάθηση του γραπτού λόγου, απέναντι στο 

ρόλο του δασκάλου και το ρόλο του μαθητή (Πετκοπούλου, 2008). 

Ο όρος «ανάδυση της δεξιότητας γραφής και ανάγνωσης» ή «ανάδυση του 

γραμματισμού» αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο τα πολύ μικρά παιδιά μαθαίνουν να 

γράφουν και να διαβάζουν. Ο όρος αυτός καλύπτει το χρονικό διάστημα από τη γέννηση 

του παιδιού ως τη στιγμή που θα αρχίσει η τυπική διδασκαλία της γραφής και της 

ανάγνωσης στο σχολείο (Θεοδωρακοπούλου, 2001:242). 

Ως «ανάδυση του γραμματισμού» ορίζονται όλες οι στάσεις, γνώσεις και 

δεξιότητες που σχετίζονται με την αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου και την 

κατανόηση του μηνύματός του καθώς και την παραγωγή κωδικοποιημένων μηνυμάτων 

κατά την προσχολική ηλικία, δηλαδή προτού αρχίσει η συστηματική διδασκαλία της 

ανάγνωσης-γραφής (Ferreiro & Teberosly, 1982; Pontecorvo & Zucchermaglio, 1988; 

Teale & Sulzby, 1986, αναφορά από την Παπούλια-Τζελέπη, 2001:15-16). Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά η Παπούλια-Τζελέπη (2001), η ανάδυση του γραμματισμού αποτελεί 

κρυφό θεμέλιο του γραμματισμού των κοινωνιών (Παπούλια-Τζελέπη, 2001:31). 

Πολλές έρευνες (Sulzby, 1991, Nielsen & Monson, 1996, Stratton, 1996, αναφορά 

από τους Ντίνα και συν., 2010) δείχνουν ότι οι δομές γραφής και ανάγνωσης έχουν ήδη 

κατακτηθεί από την προσχολική ηλικία και ότι τα παιδιά έρχονται στο δημοτικό σχολείο 

με συγκεκριμένες ιδέες, αντιλήψεις και γνώσεις για το γραπτό λόγο. Επίσης, άλλες έρευνες 

καταδεικνύουν την κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας από ορισμένα παιδιά στην 

ηλικία των έξι χρόνων ή πριν από αυτήν, πριν ακόμη δεχθούν σχολική διδασκαλία, σε 

επίπεδο τέτοιο, ώστε να μπορούν να διαβάζουν ή να γράφουν με τον συμβατικό τρόπο που 

χρησιμοποιούν οι ενήλικοι (Durkin, 1966, Stainthorp & Hughes, 1998 & 1999, Davidson 
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& Snow, 1995, Donaldson & Mills, 1993, Huba & Ramisetty-Mikler, 1995, Miller, 1995, 

Κουτσουράκη 2001α, αναφορά από τους Ντίνα και συν., 2010).  Τέτοια δεδομένα 

επιβάλλουν τον επαναπροσδιορισμό ορισμένων αντιλήψεων και διαμορφώνουν μια 

διαφορετική θεώρηση της ανάπτυξης της αναγνωστικής δεξιότητας (Ντίνας και συν., 

2010). Η διεργασία της προσπάθειας του παιδιού να δημιουργήσει δικά του ή να 

ανακαλύψει τα συμβατικά συστήματα καταγραφής του προφορικού λόγου που το 

πολιτισμικό του περιβάλλον χρησιμοποιεί, η οποία είναι δραστηριότητα ανάδυσης του 

γραμματισμού, έχει αξιολογηθεί τα τελευταία χρόνια πολύ θετικά. Προσχολικές 

δραστηριότητες που οδηγούν στην ικανότητα της χρήσης του γραπτού λόγου σχετίζονται 

θετικά με τη σχολική επιτυχία (Blatchford & Plewis, 1990; Wells, 1985). 

Οι Gonzalez & Gonzalez (2000), αναφέρουν ευρήματα που καταδεικνύουν τη 

σχέση της συνειδητοποίησης του γραπτού (print awareness), με την κατανόηση των 

αναγνωσμάτων. Οι έρευνες της  Reid (1966), της Marie Clay (1967, 1985), των 

Ayers&Downing (1982) και των Downing&Fijalkow(1984) αποκάλυψαν τη στενή σχέση 

που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που γνωρίζει το παιδί για τη λειτουργία και τη μορφή του 

γραπτού λόγου και στην επίδοσή του στο διάβασμα και στο γράψιμο (αναφορά από την 

Παπούλια-Τζελέπη, 2001:16, 125). Πολλοί υποστηρίζουν ότι η πρώιμη ανάδυση του 

γραμματισμού επηρεάζει την ικανότητα σκέψηςτου παιδιού (Olson, 1994) και άλλοι τον 

τρόπο οργάνωσης της γνώσης, ενώ πολλές μελέτες κατέδειξαν την επίδραση του πρώιμου 

γραμματισμού στη σκέψη για τη γλώσσα, την οργάνωση και τη δομή της (π.χ. Ehri, 1984; 

Mattingly, 1984, αναφορά από την Παπούλια-Τζελέπη, 2001:16, 125).  

Αυτή η νέα προοπτική, δηλαδή η «ανάδυση του γραμματισμού», δημιουργήθηκε 

από έναν αριθμό αλλαγών και εξελίξεων στον επιστημονικό και κοινωνικό χώρο. Ένας 

λόγος είναι η επικράτηση των γνωστικών θεωριών για τη μάθηση και ο παραμερισμός του 

συμπεριφορισμού. Ένας άλλος είναι οι πολυάριθμες έρευνες της νηπιακής ηλικίας, που 

αποκάλυψαν ότι τα νήπια γνωρίζουν περισσότερα από ότι νομίζουμε. Ξεχωριστή θέση 

κατέχουν οι παιδαγωγικές έρευνες της Marie Clay στη νέα Ζηλανδία (1967), με τις οποίες 

κατέδειξε ότι πολύ μικρά παιδιά (μέχρι την ηλικία των 5 ετών) παρουσιάζουν 

αναγνωστικές συμπεριφορές, όπως, π.χ. οπτική ευαισθησία στα γράμματα και στις λέξεις, 

αντίληψη της κατεύθυνσης της ανάγνωσης, αυτοδιόρθωση και συνταίριασμα 

προφερόμενων λέξεων με γραπτές λέξεις. Η Clay (1967:24) υποστηρίζει ότι: «Δεν υπάρχει 

τίποτε σε αυτή την έρευνα που να προτρέπει να στερήσουμε την επαφή με τις μορφές του 

γραπτού λόγου από τα πεντάχρονα παιδιά με τη δικαιολογία ότι είναι ανώριμα». Ο όρος 
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«συμπεριφορές αναδυόμενου γραμματισμού» (emergent literacy behaviors) ανήκει στην 

ίδια την Clay (1967:24, αναφορά από την Παπούλια-Τζελέπη, 2001:17). 

Σύμφωνα με τους Teale and Sulzby (1986:xiii), το παράδειγμα της «αναγνωστικής 

ετοιμότητας» συνοψίζεται στα εξής: 

 Η διδασκαλία της ανάγνωσης αρχίζει μόνο, όταν τα παιδιά έχουν κατακτήσει μια 

σειρά προαπαιτούμενων δεξιοτήτων. 

 Η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ανάγνωση. Η γραπτή έκφραση (εκτός από τη 

γραφή γραμμάτων ή την αντιγραφή) πρέπει να αναμείνει τη μάθηση της 

ανάγνωσης. 

 Η διδασκαλία της ανάγνωσης συνίσταται στη μάθηση σειροθετημένων δεξιοτήτων, 

εστιάζεται κυρίως στις τυπικές όψεις της ανάγνωσης και αγνοεί τις λειτουργικές 

της χρήσεις. 

 Το ενδιαφέρον εδώ είναι μόνο η λογικά οργανωμένη και συστηματική διδασκαλία, 

ενώ παραγκωνίζεται η εμπειρία του παιδιού, που αποκτήθηκε πριν αρχίσει η 

διδασκαλία στο σχολείο. 

 Όλα τα παιδιά αξιολογούνται σε δεξιότητες αναγνωστικής ετοιμότητας και 

ικανότητας και η πρόοδός τους παρακολουθείται περιοδικά με επίσημα τεστ. 

Σε αντίθεση με το «παράδειγμα της αναγνωστικής ετοιμότητας», αυτό της «ανάδυσης 

του γραμματισμού» αντιμετωπίζει τον γραμματισμό και την κοινωνία, το παιδί και το ρόλο 

του τελείως διαφορετικά: 

 Η ανάπτυξη της γνώσης του παιδιού για το γραπτό λόγο δεν επικεντρώνεται μόνο 

στην ανάγνωση. Το παιδί ταυτόχρονα αποπειράται να δώσει νόημα στον κόσμο του 

γραπτού μέσα από τη διπλή όψη του γραμματισμού, αυτήν της ανάγνωσης αλλά 

και της γραφής 

 Τα παιδιά που ζουν σε εγγράμματες κοινωνίες δεν περιμένουν τη σχολική ηλικία 

και τη συστηματική διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής για να 

εξερευνήσουν, να δώσουν νόημα, να κατακτήσουν το γραπτό λόγο, αυτό το 

πολιτισμικό μόρφωμα της κοινωνίας τους. 

 Ζώντας μέσα σε περιβάλλοντα υψηλού γραμματισμού, αντιλαμβάνονται νωρίς το 

ρόλο και τη σημασία του γραπτού, προσανατολιζόμενα έτσι στην πρώιμη 

κατάκτησή του. 
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 Οι ιδέες, γνώσεις, συμπεριφορές των παιδιών σχετικά με το γραπτό λόγο είναι 

νοητικές ενεργητικές κατασκευές και όχι ετοιμοπαράδοτες γνώσεις αποκτημένες 

μέσα από μια τυπική διδασκαλία δεξιοτήτων. 

 Το κάθε παιδί, ανάλογα με τις συνθήκες της ζωής και τις ευκαιρίες του πρώιμου 

γραμματισμού, διαγράφει την προσωπική, ξεχωριστή πορεία του προς την 

κατάκτηση του γραπτού λόγου. Έτσι η ανάλυση της ανάδυσης του γραμματισμού 

σε στάδια είναι απρόσφορη. Ωστόσο η περιγραφή όψεων της ανάδυσης του 

γραμματισμού θεωρείται πιο χρήσιμη ως ανάδειξη των πεδίων της ανάπτυξης του 

παιδιού αφενός και ως πλαίσιο καταγραφής βασικών ερευνών που φωτίζουν αυτήν 

την ανάπτυξη αφετέρου (Παπούλια-Τζελέπη, 2001:20-22). 

Το συμπέρασμα το οποίο εξάγεται είναι ότι η κατάκτηση της ανάγνωσης και γραφής 

δεν είναι πλέον αποκλειστική συνέπεια της σχολικής φοίτησης και της διδασκαλίας, όπως 

υποστήριζε η θεωρία της «αναγνωστικής ετοιμότητας», αλλά ακολουθεί μια εξελικτική 

πορεία, συνεχή και αδιάσπαστη, που έχει τις ρίζες της στα πρώτα χρόνια της ζωής του 

παιδιού. 

 

3.5. Η φωνολογική επίγνωση 

Ο όρος «φωνολογική επίγνωση» αποτελεί μετάφραση του αγγλικού όρου 

«phonological awareness». Η φωνολογική επίγνωσηαναφέρεται στην αναγνώριση των 

φωνημάτωνμιας λέξης και στην ικανότητα χειρισμού αυτών των μερών, δηλαδή στην 

ικανότητα του παιδιού να επιδρά στα δομικά στοιχεία του προφορικού λόγου και να τα 

χειρίζεται. Η ικανότητα αυτή απαιτεί όχι μόνο τις λειτουργίες της κατανόησης και της 

παραγωγής επικοινωνιακού λόγου αλλά και τη δεξιότητα διαχωρισμού της δομής των 

γλώσσας από την επικοινωνιακή της πρόθεση. Η φωνολογική επίγνωσηείναι μια 

μεταγλωσσική δεξιότητα και αναφέρεται συγκεκριμένα στη σαφή κατανόηση ότι οι λέξεις 

αποτελούνται από διακριτά μέρη, τα φωνήματα και τις συλλαβές (Snowling et al., 1986) 

και θεωρείται μέρος του αναδυόμενου γραμματισμού (Ferreiro, 1988; Teale & Sulsby, 

1986). 

Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η έρευνα υπογράμμισε την εξαιρετικά 

σημαντική σχέση μεταξύ φωνολογικής επίγνωσηςκαι αναγνωστικής δεξιότητας (Habib, 

2000; Kroseb et al., 2000; Frost, 2001; Torgessen et al., 2001). Έχει, όμως, αναπτυχθεί 

μεγάλη και έντονη συζήτηση σχετικά με το αν η φωνολογική επίγνωση είναι 

προαπαιτούμενο ή επακόλουθο της εκμάθησης της ανάγνωσης και της γραφής. Σε μελέτη 
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τους, στην οποία προσκομίζουν ερευνητικά δεδομένα, οι Vernon & Ferreiro (1999) 

υποστηρίζουν ότι τα παιδιά αποκτούν και εξελίσσουν τη φωνολογική τους 

επίγνωσηπροοδευτικά, καθώς μαθαίνουν να γράφουν, και ότι το επίπεδο κατάκτησης της 

ενημερότητας αυτής συνδέεται με το επίπεδο κατάκτησης του αλφαβητικού συστήματος 

γραφής. Σύμφωνα με την άποψη που διατυπώνουν οι συγκεκριμένες ερευνήτριες, αν οι 

εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν τα παιδιά να γράφουν με σαφείς επικοινωνιακούς στόχους, 

που προκαλούν το ενδιαφέρον τους και τα παροτρύνουν να σκέφτονται  γύρω από τη 

γραφή τους, τα παιδιά προοδευτικά οδηγούνται και στην ανάλυση της δομής του λόγου, 

αντιλαμβάνονται τη σχέση μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου που διέπει το 

αλφαβητικό σύστημα γραφής και συνειδητοποιούν την αντιστοιχία ανάμεσα στα 

φωνήματα και τα γραφήματα (Vernon & Ferreiro, 1999).  

Κάποιοι μελετητές αναφέρουν ότι η ικανότητα της αντίληψης της προφορικά 

εκφραζόμενης λέξης ως αλληλουχίας ξεχωριστών ήχων, που αναφέρεται ως «φωνημική 

επίγνωση» και σχετίζεται με τα φωνήματα (Golingoff 1978; Lewkowicz, 1980, αναφορά 

από την Παπούλια-Τζελέπη, 2001:29) ή «φωνολογική επίγνωση» και σχετίζεται με τους 

φθόγγους, τις συλλαβές (Rozin & Gleitman, 1977,αναφορά από την Παπούλια-Τζελέπη, 

2001:29), είναι μια βαθιά διάκριση, βαθιά στο γλωσσολογικό σύστημα, και κατά συνέπεια 

αναπτύσσεται αργότερα (Παπούλια-Τζελέπη, 2001:29). Άλλοι μελετητές ωστόσο 

υποστηρίζουν ότι ο βαθμός φωνολογικής επίγνωσηςπου έχουν αποκτήσει τα παιδιά στον 

προφορικό λόγο προτού φοιτήσουν στο δημοτικό σχολείο, το να έχουν δηλαδή 

συνειδητοποιήσει ότι ο προφορικός μας λόγος μπορεί να «τεμαχιστεί» σε μικρότερες 

μονάδες (ότι αποτελείται από λέξεις, που κι αυτές αποτελούνται από συλλαβές, που κι 

αυτές με τη σειρά τους αποτελούνται από ένα ή περισσότερα φωνήματα) επηρεάζει θετικά 

την εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής. (Brandley & Bryant, 1985; Πόρποδας, 

1989, αναφορά από την Παπούλια-Τζελέπη, 2001:30). Στην Αγγλία σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας στα οποία δόθηκαν ασκήσεις φωνολογικής επεξεργασίας, η απόδοσή 

τους σε αυτές αποτέλεσε αξιόλογη πρόβλεψη της αναγνωστικής τους επίδοσης μετά από 

λίγα χρόνια (Bradley & Bryant, 1984; Mann, 1984; Mann & Liberman, 1984; Share, Jorm, 

MacLean & Mathews, 1984; Stanovich, Cunningham & Cramer, 1984; Tunmer & 

Nesdale, 1985, αναφορά από την Παντελιάδου, 2001:153). Μάλιστα για πολλούς 

ερευνητές το επίπεδο της φωνημικής επίγνωσηςενός παιδιού, όταν αρχίζει το σχολείο, 

μπορεί να είναι και ο μοναδικός καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της μάθησης 

της ανάγνωσης (Goswami & Bryant, 1990; Liberman & Shankweiler, 1985; Porpodas, 

1989, 1999; Wagner & Torgesen, 1987, αναφορά από την Παπούλια-Τζελέπη, 2001:30). 
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Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η Γιαννικοπούλου (1998), εκφράζει την άποψη ότι 

«η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση». Το παιδί που έχει ευαισθητοποιηθεί σε ικανό 

βαθμό για το φωνολογικό χαρακτήρα της γλώσσας προτού διδαχθεί να γράφει και να 

διαβάζει διευκολύνεται στην εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, ενώ παράλληλα η 

ικανότητα φωνημικής ανάλυσης των λέξεων εξελίσσεται και τελικά τελειοποιείται καθώς 

μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει. Τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη φωνολογική 

επίγνωσηκαι την εκμάθηση της ανάγνωσης και γραφής διαπιστώνουν και άλλοι ερευνητές 

(Αϊδίνης, 2007). 

Από διεθνείς έρευνες είναι γνωστό ότι ηαναγνωστική ικανότητα είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με την ικανότητα της φωνολογικής επίγνωσης (Carrol & Snowling, 2004).Η 

σχέση μεταξύ φωνολογικής επίγνωσης και ανάγνωσης επιβεβαιώνεται και για την 

ελληνική γλώσσα, ιδιαίτερα σε έρευνες στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου 

(Aidinis & Nunes, 1998; Καρυώτης, 1997; Μανωλίτσης, 2000; Πόρποδας, 1992, 

Παντελιάδου, 2001, αναφορά από την Παντελιάδου, 2001:154). Επίσης η φωνολογική 

επίγνωση, όπως αναφέρει η Παντελιάδου (2001), αναδεικνύεται ως ο κύριος παράγοντας 

πρόγνωσης των αναγνωστικών δυσκολιών (Perfetti, 1992: Vellytino, 1981 &1991, Wagner 

& Torgesen, 1987, Wagner, Torgesen & Rashotte, 1994). Επιπρόσθετα, σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε μαθητές με και χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες στην πρώτη 

δημοτικού, βρέθηκε ότι παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες έχουν σημαντικά χαμηλότερες 

δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσηςαπό τους συμμαθητές τους χωρίς 

αναγνωστικέςδυσκολίες (Πόρποδας, 1999, αναφορά από την Παντελιάδου, 2001:154-155). 

Ωστόσο, ερευνητικές εργασίες που εστίασαν την προσοχή τους στην εκπαίδευση παιδιών 

με Μαθησιακές Δυσκολίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η φωνολογική 

συνειδητοποίηση είναι δυνατόν να αναπτυχθεί σε παιδιά  με αναγνωστικές δυσκολίες μέσα 

από δραστηριότητες οι οποίες διδάσκουν τις απαραίτητες δεξιότητες και βελτιώνουν της 

δεξιότητες ανάγνωσης και ορθογραφίας (Wimmer, 1993; Fayne & Bryant, 1981; 

Lewkowicz, 1980, αναφορά από την Παντελιάδου, 2001:153; Παντελιάδου, 2000:115-

116). 

Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, εμπειρικές έρευνες στην αγγλική γλώσσα 

διαπιστώνουν ότι η συχνή επαφή των μικρών παιδιών με είδη έμμετρου λόγου που έχουν 

ρίμες (λαχνίσματα, ποιήματα και τραγούδια) συμβάλλει στην ευαισθητοποίησή τους για το 

φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και αυτή η ευαισθητοποίηση λειτουργεί υποστηρικτικά 

στην εκμάθηση της ανάγνωσης (Brandley & Bryant, 1985; Bryantetal., 1989, αναφορά 

από τους Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006:110). Επιπλέον,από αρκετές 
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μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι οι φωνολογικές δεξιότητες μπορούν να διδαχθούν. Ιδιαίτερα 

αποτελεσματικοί είναι οι τρόποι εκπαίδευσης, όπου τα συστατικά στοιχεία της 

φωνολογικής επίγνωσης συνδέονται με τη μάθηση γράμματος-ήχου, με διαίρεση και 

ανασύνθεση (αναλυτικές-συνθετικές δεξιότητες) (π.χ. Ball & Blachman, 1991; Bradley & 

Brayant, 1983; Cunningham, 1990; Lundberg, Frost & Peterson, 1988, αναφορά από την 

Παπούλια-Τζελέπη, 2001) 

Οι Δαφέρμος, Κουλούρη και Μπασαγιάννη (2006), αναφέρουν ότι τα παιδιά 

μαθαίνουν με επιτυχία γραφή και ανάγνωση σε ένα περιβάλλον μάθησης που τα 

υποστηρίζει να εστιάζουν την προσοχή τους στο πώς δομείται ο γραπτός λόγος για να 

αποδώσει νόημα. Έχοντας συχνές ευκαιρίες να γράψουν για κάποιον σαφή επικοινωνιακό 

στόχο, εστιάζουν την προσοχή τους σε πιο λεπτομερείς όψεις της γλώσσας και 

συνειδητοποιούν προοδευτικά τη σχέση ανάμεσα στα γράμματα και τους ήχους 

(Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006:111). Επιπλέον συμπεραίνουν ότι: «…ο 

γραμματισμός, στον οποίο αποσκοπεί η συνολική μαθησιακή διαδικασία στο σχολικό 

περιβάλλον, είναι μια κατάκτηση με πολύ ευρύτερες διαστάσεις και δεν περιορίζεται στη 

μάθηση του κώδικα γραφής. Η εκμάθηση του κώδικα είναι προφανώς αναγκαία συνθήκη, 

όχι όμως και ικανή για την κατάκτηση του γραπτού λόγου» (Δαφέρμου, Κουλούρη & 

Μπασαγιάννη, 2006:111).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ 

 

4.1. Πρώτη ανάγνωση και γραφή 

Ο όρος πρώτη ανάγνωση έχει καθιερωθεί στην ελληνική βιβλιογραφία της ειδικής 

διδακτικής και χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα πρώτο αναγνωστικό στάδιο, κατά το 

οποίο ο μαθητής μαθαίνει το βασικό μηχανισμό της ανάγνωσης, μαθαίνει στοιχειωδώς 

έστω, να διαβάζει (Βουγιούκας, 1994:75). 

 

4.2. Η εκμάθηση της πρώτης ανάγνωσης και γραφής 

Το θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο προσέγγισης του γραπτού λόγου γενικά, 

και της πρώτης ανάγνωσης και γραφής ειδικότερα, αλλά και πορίσματα παλαιότερων και 

πρόσφατων μελετών σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση της γραπτής μητρικής 

γλώσσας, μας επιτρέπουν να περιγράψουμε τις αναγκαίες συνθήκες για την απρόσκοπτη 

αντιμετώπιση των δυσκολιών που συναντούν οι αρχάριοι αναγνώστες στα πρώτα στάδια 

της μάθησης της ανάγνωσης και γραφής. Οι συνθήκες αυτές ανάγονται α) στον μαθητή, β) 

στο υλικό που χρησιμοποιείται για τη μάθηση και τη διδασκαλία της ανάγνωσης και 

γραφής, γ) στο περιβάλλον διαβίωσης του μαθητή
30

. Αναλυτικότερα: 

α) Συνθήκες που ανάγονται στον μαθητή 

1. Το ενδιαφέρον, οι ανάγκες, οι επιθυμίες και τα κίνητρα για διάβασμα και γράψιμο. 

Βασικόςκανόνας της επιτυχούς προσέγγισης της ανάγνωσης είναι το ενδιαφέρον ή 

το κίνητρο, να νιώθει, δηλαδή, το παιδί την επιθυμία να μάθει να διαβάζει και να 

γράφει. Επίσης να υπολογίζει στις ωφέλειες από τη μάθηση του γραπτού λόγου. Ο 

αρχάριος αναγνώστης χρειάζεται να έχει θετικές προσδοκίες, για τη μάθηση του 

γραπτού λόγου. 

2. Η ύπαρξη προφορικού λόγου. Η μάθηση του γραπτού λόγου θεμελιώνεται και 

οικοδομείται πάνω στον προφορικό. Το πέρασμα από τον προφορικό στον γραπτό 

λόγο και αντίστροφα απαιτεί να έχει κατακτήσει ο μαθητής ένα ελάχιστο, αλλά 

επαρκές επίπεδο γλωσσικής ανάπτυξης. 

                                                           
30

Θα αναλυθούν οι δύο πρώτες μόνο. 
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3. Η συμβολική ή σημειωτική λειτουργία. Να συνειδητοποιήσει το παιδί πώς ό,τι 

λέγεται μπορεί να «σημειωθεί», να παρασταθεί δηλαδή με οπτικά σημεία ή 

σύμβολα. 

4. Η μεταγλωσσική και η μεταφωνολογική επίγνωση. Η κατάκτηση του γραπτού λόγου 

απαιτεί τη επίγνωσητης τμηματικής δομής του λόγου – λέξεων, συλλαβών και 

φωνημάτων. Το παιδί πρέπει να αποκτήσει την ικανότητα να ταυτίζει τις 

φωνολογικές συνιστώσες των γλωσσικών ενοτήτων και να τις χειρίζεται με τρόπο 

συνειδητό και σκόπιμο. Αυτό είναι απαραίτητο για να κατανοηθεί η σχέση που 

υπάρχει μεταξύ των γραφημάτων και των φωνολογικών τους αντιστοιχιών.  

5. Η ικανότητα ακουστικής και οπτικής διάκρισης. Η καλή κατάσταση των 

αισθητηρίων οργάνων της ακοής και της όρασης είναι αναγκαία για να 

αντιλαμβάνεται τους ήχους και τις μορφές των γραμμάτων, των γραφημάτων και 

των λέξεων και για να μπορεί το παιδί να κάνει λεπτές διακρίσεις ανάμεσα σε 

φθόγγους ή μορφές γραμμάτων και συμβόλων.  

6. Η ικανότητα οργάνωσης του χώρου και του χρόνου, του χωροχρόνου. Ανάγνωση 

είναι η μετάβαση από τον προφορικό λόγο, ο οποίος εκτυλίσσεται στον χρόνο 

ανάλογα με τον ρυθμό της προφοράς, στον γραπτό λόγο, ο οποίος εκτυλίσσεται 

στο διάστημα, καταλαμβάνει έναν συγκεκριμένο χώρο. Αντιλαμβάνεται κανείς 

πόσο αναγκαίο είναι για το παιδί που προσεγγίζει τη μάθηση της ανάγνωσης να 

έχει αποκτήσει την έννοια του χώρου, του χρόνου και των συναφών τους εννοιών. 

7. Η οφθαλμοκινητικότητα. Κατά την αναγνωστική διαδικασία το μάτι έχει εποπτεία 

της σελίδας του γραπτού με κινήσεις από τα δεξιά προς τα αριστερά και από πάνω 

προς τα κάτω. Συλλέγει πληροφορίες στον εγκέφαλο, ο οποίος τις ερμηνεύει και 

αποφασίζει σχετικά με βάση τις πληροφορίες που του φτάνουν μέσω των 

οφθαλμών αλλά κι εκείνες που ήδη κατέχει αναφορικά με το αντικείμενο της 

αντίληψης. Η ικανότητα εύστοχης κίνησης του ματιού και η αναγνωστική 

δεξιότητα έχει δειχθεί ότι αναπτύσσονται παράλληλα. 

8. Η ακουστική και οπτική μνήμη. Η συγκράτηση στη βραχύχρονη μνήμη 

πληροφοριών ακουστικής ή οπτικής φύσης για σύντομο χρονικό διάστημα, που 

συνήθως δεν ξεπερνά τα 30΄΄ είναι απαραίτητη για την επεξεργασία 

(κωδικοποίηση) των πληροφοριών αυτών.  

9. Η γραφοκινητική ικανότητα. Η διάταξη του γραπτού απαιτεί από το γράφοντα την 

ικανότητα να οργανώνει τον χώρο γραφής σύμφωνα με τους συμβατικά 

καθιερωμένους κανόνες χρήσης του και να ασκεί στη κίνησή του ένα διαρκή 
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οπτικό έλεγχο, για να συνταιριάζονται τα γράμματα στις λέξεις και οι λέξεις στις 

σειρές. Αυτός ο έλεγχος πρέπει να εξελιχθεί σε αυτοματισμό. 

β) Συνθήκες που αφορούν το διδακτικό υλικό  

1. Η γλωσσολογική αναγνωσιμότητα. Το κείμενο πρέπει να διαβάζεται χωρίς δυσκολία 

και να κατανοείται ικανοποιητικά, λόγω του λεξιλογίου του, του μήκους των 

φράσεών του και της συντακτικής του δομής. Η αναγνωσιμότητα πρέπει να 

προσαρμόζεται στην ηλικία και στα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των αναγνωστών. 

2. Η τυπογραφική αναγνωσιμότητα. Αυτή περιλαμβάνει: το μέγεθος των 

τυπογραφικών χαρακτήρων, το μήκος των σειρών, το χαρτί, την εικονογράφηση 

των βιβλίων (Βάμβουκας, 2007:17-27). 

 

4.3. Μέθοδοι Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής 

Η έννοια της μεθόδου αποτελεί κεντρική έννοια της Παιδαγωγικής-Διδακτικής και 

είναι απολύτως αναγκαία για το σχεδιασμό και την οργάνωση κάθε διδασκαλίας. Ο 

Haspas (1942) ορίζει τη μέθοδο ως μια «σκόπιμα κατευθυντήρια διάσταση», η οποία 

σκόπιμα και προγραμματισμένα καθοδηγεί τις διδακτικές ενέργειες και πράξεις των 

δασκάλων και τις αντίστοιχες μαθησιακές πράξεις των μαθητών για την επίτευξη των 

διδακτικών στόχων και των παιδαγωγικών σκοπών (Haspas, 1942: 102, αναφορά από τον 

Δερβίση, 1998: 59-60). Ο εκπαιδευτικός αφού λάβει υπόψη του το εξελικτικό στάδιο στο 

οποίο βρίσκονται οι μαθητές του, τη μαθησιακή τους ετοιμότητα, την ειδική υφή της ύλης 

που θέλει να διδάξεικαι τις ιδιαιτερότητες των μαθητών του,θα αποφασίσει από πληθώρα 

μεθόδων να επιλέξει εκείνη την κατάλληλη μέθοδο μέσω της οποίας θα επιτύχει την 

πραγματοποίηση των διδακτικών στόχων και παιδαγωγικών σκοπών.   

Μέθοδοι και μοντέλα ανάγνωσης
31

 

1. Μέθοδοι με έμφαση στον κώδικα ή ανοδική προσέγγιση («bottom up»)  

2. Μέθοδοι με έμφαση στο νόημα ή καθοδική προσέγγιση («top-down»)
32

 

                                                           
31

Τελευταία υπάρχει και η πρόταση μιας εξισορροπημένης προσέγγισης σύμφωνα με την οποία η 

διδασκαλία πρέπει να είναι πολυσύνθετη και να περιέχει την ανάπτυξη των ικανοτήτωναποκωδικοποίησης, 

της ολικής αναγνώρισης λέξεων, του εμπλουτισμού του λεξιλογίου, συγκεκριμένων ικανοτήτων κατανόησης 

και χρήση της ανάγνωσης σε ένα κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο (Αϊδίνης, 2006).  

 
32

 Η κυριαρχία των δύο αντίθετων απόψεων για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, «η 

μεγάλη διαμάχη», όπως επικράτησε να αναφέρεται αυτή η διαφορά απόψεων ήταν στο προσκήνιο για πολλά 

χρόνια (Beard, 1995). Η πρώτη προσέγγιση, «η διδασκαλία των φωνημάτων», θεωρεί ότι για την κατάκτηση 
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3. Μικτές μέθοδοι
33

 

4.3.1. Μέθοδοι με έμφαση στον κώδικα ή ανοδική προσέγγιση («bottom up») 

Οι μέθοδοι ανάγνωσης που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία εισάγουν αρχικά 

τους μαθητές στις μικρότερες γλωσσικές μονάδες – στην προφορική και γραπτή γλώσσα - 

και στο συνταίριασμά τους. Αυτές οι μικρές μονάδες, οι οποίες είναι τα γραφήματα ή οι 

συλλαβές για τη γραπτή γλώσσα, ενώ για την προφορική γλώσσα είναι οι ήχοι ή τα 

φωνήματα, συνδυάζονται για να φτιάξουν τις μεγαλύτερες γλωσσικές μονάδες, δηλαδή τις 

συλλαβές, τα μορφήματα, τις λέξεις, τις προτάσεις. Αυτές οι μέθοδοι εφαρμόζονται 

ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, στις γλώσσες με αλφαβητικό σύστημα γραφής 

(Bentolila & Germain, 2005)
34

. Η έμφαση δίνεται στο τυπωμένο κείμενο και το τι 

λαμβάνει ο αναγνώστης από αυτό, παρά στις γνώσεις που ο αναγνώστης διαθέτει σχετικά 

με αυτό (Lipson & Wixson, 1991).  

Η ιδέα αυτού τουμοντέλου είναι ότι οι αρχάριοι αναγνώστες μαθαίνουν να 

διαβάζουν μέσω της δυνατότητάς τους να εξετάσουν τα σύμβολα. Μόνο όταν ο 

αναγνώστης έχει αποκτήσει δεξιότητες αποκωδικοποίησης μπορείνα συνεχίσει προς την 

έννοια των λέξεων. Ο Bloomfield (αναφορά από τους Dubin & Bycina, 1991)ονομάζει τον 

χειρισμό της σχέσης φωνήματος-γραφήματος πρώτη γλωσσική ανάγνωση. Και ο Olshtain 

(1991) υποστηρίζει ότι είναι βασική η δυνατότητα του αρχάριου αναγνώστη στη 

χαρτογράφηση της σχέσης φωνήματος-γραφήματος για να κινηθεί ο αναγνώστης από τα 

μεμονωμένασύμβολα και τις λέξεις προς τις μεγαλύτερες μονάδες του κειμένου. Επίσης, 

και ο Hawkins (1991)δηλώνει ότι μόνο μέσω της κατανόησης του φωνήματος-γραφήματος 

ο αναγνώστης μπορεί να προχωρήσει και να κατανοήσει τη σημασία του κειμένου. 

Αυτές οιμέθοδοι ονομάζονται και «ανοδικά μοντέλα ανάγνωσης» (σχήμα 5α). 

Αναφέρονται επίσης και ως μοντέλα «από έξω προς τα μέσα», επειδή στηρίζονται στην 

αντίληψη ότι η ανάγνωση είναι μια διαδικασία που αρχίζει έξω από τον αναγνώστη, του 

οποίου έργο είναι να μεταφέρει στη συνείδησή του τη σημασία που αντιπροσωπεύει το 

                                                                                                                                                                                
του γραμματισμού πιο σημαντική είναι η γνώση των γραμμάτων, ενώ η δεύτερη προσέγγιση «η ολιστική 

προσέγγιση» συνδέεται με τη χρήση της γραπτής γλώσσας και δίνει βαρύτητα στην άντληση του νοήματος 

από το κείμενο.  

 
33

 Ο Μπασλής (2006), τις τρεις αυτές μεγάλες κατηγορίες μεθόδων τις αναφέρει ως: 

1. Η στοιχειακή-συνθετική ή ανοδική προσέγγιση 

2. Η ολική-αναλυτική ή καθοδική προσέγγιση 

3. Μοντέλα αλληλεπίδρασης. Η αναλυτικοσυνθετική μέθοδος. 
34

 Οι Bentolila & Germain (2005) ονομάζουν την προσέγγιση αυτή "έμμεση μέθοδο πρόσβασης στη 

σημασία", υπό την έννοια ότι περιλαμβάνει τη συνδυαστική ανάλυση των γραπτών μονάδων της γλώσσας, 

με συνέπεια μερικές φορές την κατάκτηση της σημασίας.  
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γραπτό κείμενο. Το μοντέλο αυτό μπορεί να παρασταθεί με το ακόλουθο διάγραμμα
35

 

(Μπασλής, 2006:147-148). 

Σημασία 

Προφορά 

Συνδυασμός γραφημάτων 

Αντιστοιχία φωνημάτων-γραφημάτων 

Διάκριση κάθε γράμματος - γραφήματος 

Γραπτό  

Σχήμα 5α. Μοντέλο ανοδικής ανάγνωσης  

Οι επικρατέστερες μορφές αυτής της προσέγγισης, όπως αναφέρουν οι Bentolila & 

Germain(2005),είναι η φωνολογική (ή φωνογραφική), η συλλαβική και η γραφοφωνητική. 

α) Φωνολογική ή φωνογραφική  ("phonics"). Πρώτα ο αναγνώστης αναπτύσσει την 

αντίληψη των μικρότερων μονάδων της προφορικής γλώσσας (ήχοι, φωνήματα, συλλαβές) 

και της μεταγραφής τους στις αντίστοιχες γραπτές μονάδες (γραφήματα, λέξεις). Δηλαδή, 

τα παιδιά αφού εξοικειωθούν με την προφορική γλώσσα στη συνέχεια εισάγονται στη 

γραπτή. Αυτό είναι εύκολο όταν η γλώσσα έχει έναν αρκετά υψηλό βαθμό 

«κανονικότητας» και συνέπειας μεταξύ της προφοράς ή εκφοράς και της γραφής της 

λέξης. Μέσα από δραστηριότητες παρατήρησης και παραγωγής με "δοκιμή και λάθος", 

κάθε παιδί ενθαρρύνεται για να χειριστεί τους συνδυασμούς της γλώσσας. Το παιδί 

κατακτά μέσω της ανάπτυξης της φωνολογικής επίγνωσης την κατανόηση της 

αλφαβητικής αρχής (Morais, 2000, αναφορά από τους Bentolila & Germain, 2005) και τον 

«αυτοματισμό», ο όποιος επιτρέπει στο παιδί να διαβάσει όλο και πιο γρήγορα και 

στιγμιαία τις λέξεις της πρότασης και του κειμένου (Alegria, 1990; Morais, 1994,αναφορά 

από τους Bentolila & Germain, 2005).  

β) Συλλαβική. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου είναι ότι ξεκινάει με τη 

γνώση γραμμάτων και δίνει έμφαση στις συλλαβές (γιατί η προφορική συλλαβή είναι μια 

εύκολα αναγνωρισμένη μονάδα της αναπνοής) καιμετά των λέξεων. Σκοπός είναι να γίνει 

σχεδόν αυτόματη σύνδεση ανάμεσα στα φωνήματα και τα γραφήματα. Βασική αρχή της 

                                                           
35

WrayD. –MedwellJ. (1993),LiteracyandlanguageinthePrimaryyears, σ. 48, αναφοράαπότονΜπασλή, 2006. 
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είναι η αναγνώριση των γραμμάτων και η σύνθεση συλλαβών προφορικά και 

γραπτά.Διδάσκονται συλλαβές και όχι μεμονωμένα γράμματα. Αυτή η μέθοδος 

χρησιμοποιείται συχνά σεεκπαίδευση μαζών, ή για την εφαρμογή μιας βασικής πολιτικής 

εκπαίδευσης (Γαλλία, Ιαπωνία, Αργεντινή, κ.λπ.) (Bentolila & Germain, 2005).  

γ) Γραφοφωνητική. Ξεκινά με παρατήρηση και αντιπαράθεση των μορφών και λέξεων 

που παρουσιάζονται σε κείμενα. Εξερευνά σχεδόν ταυτόχρονα τον γραπτό κώδικα μέσω 

της παρατήρησης και της σύγκρισης της οπτικής αναπαράστασης των λέξεων, που 

υπάρχουν στο κείμενο, και της αντιπαραβολής τους με την ακουστική απόδοσή τους. 

Εστιάζει στην ανακάλυψη των κωδίκων και σε τι αυτοί ανταποκρίνονται. Επιδέχεται 

μορφολογικές και λεξιλογικές στρατηγικές, όταν αυτές παρέχουν πολύτιμη ή απαραίτητη 

βοήθεια. Εφαρμόζεται ειδικά σε γλώσσες, όπου το σύστημα γραφής και η σχέση 

φωνήματος-γραφήματος είναι αδιαφανής και μη ομαλή (Bentolila & Germain, 2005).   

Η κύρια κριτική που ασκείται στην ανοδική προσέγγιση είναι ότι απομακρύνει τον 

αναγνώστη από την κατανόηση (Ferreiro, 2001, αναφορά από τους Bentolila & Germain, 

2005). Η κριτική ανάγνωση του κειμένου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε  

εργασία πάνω στη δομή της γλώσσας και στη γνώση του γραπτού κώδικα. Η 

αποκωδικοποίηση ενός κειμένου δεν οδηγεί αυτόματα στην κατανόησή του. Σε αυτό 

μπορούμε να προσθέσουμε το γεγονός ότι μερικά παιδιά μπορούν να βρουν αυτήν τη 

δραστηριότητα καθαρά τεχνική, αφηρημένη και κουραστική, και έτσι μπορεί να χάσουν 

γρήγορα το ενδιαφέρον τους. Επίσης, για μερικές γλώσσες, ιδιαίτερα για εκείνες με τους 

σύνθετους και ανώμαλους γραφημικούς κώδικες, αυτή η μέθοδος στερείται της 

δυνατότητας να υπερνικηθούν εύκολα τα προβλήματα ορθογραφίας ή παραγωγής γραπτού 

λόγου (Bentolila & Germain 2005). 

4.3.2. Μέθοδοι με έμφαση στο νόημα ή καθοδική προσέγγιση («top-down») 

Αυτές οι μέθοδοι έχουν ως στόχο της ανάγνωσης την κατανόηση και τον τρόπο 

που αυτή θα διδαχθεί. Θεωρώντας ότι τα παιδιά μπορούν να μάθουν να διαβάζουν όσο 

φυσικά μαθαίνουν να και να μιλούν, η μέθοδος αυτή εστιάζει στη διείσδυση στις μεγάλες 

γραπτές γλωσσικές μονάδες, δηλαδή στα κείμενα και βάσει της συμπεριφοριστικής 

μεθοδολογίας της «δοκιμής και του λάθους», οι αρχάριοι αναγνώστες με την παρατήρηση 

των μικρότερων συστατικών του κειμένου (κειμενική δομή, σύνταξη, λέξεις, σημαντικά 

γλωσσικά σημάδια, κ.λπ.) και διατυπώνοντας διαδοχικές υποθέσεις ανακαλύπτουν τη 
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σημασία που μεταβιβάζεται από τα κείμενα στους αναγνώστες (Bentolila & Germain 

2005)
36

. 

Πιο συγκεκριμένα ο αναγνώστης κάνει με το νου του αρχικά ορισμένες υποθέσεις 

για τη σημασία των γραφημάτων που έχει μπροστά του και που σκοπεύει να διαβάσει. 

Ύστερα προσπαθεί να διαβάσει το κείμενο, για να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τις 

υποθέσεις του. Για αυτό και η ανάγνωση δεν απαιτεί την προσέγγιση κάθε γράμματος ή 

ακόμα και κάθε λέξης αλλά μόνο ενός μέρους του κειμένου, το οποίο όμως είναι αρκετό 

για να του επιτρέψει να αποκτήσει μια πρώτη αντίληψη του νοήματος. Αυτές οι μέθοδοι 

αναφέρονται και ως μοντέλα «από μέσα προς τα έξω», επειδή στηρίζονται στην υπόθεση 

πως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της ανάγνωσης είναι ότι η σημασία που αποδίδεται 

στο κείμενο εξαρτάται από την αντίληψη του αναγνώστη. Το διάγραμμα (σχήμα 5β) που 

ακολουθεί αντιπροσωπεύει αυτό το μοντέλο (Μπασλής, 2006: 150) .  

 

Γλωσσική εμπειρία και προσδοκίες  

Επιλεκτικές όψεις του γραπτού  

Σημασία  

Ήχος και προφορά (των λέξεων), αν είναι αναγκαίο 

Σχήμα 5β. Μοντέλο καθοδικής ανάγνωσης 

Η χρησιμοποίηση της γνώσης ενός κώδικα θεωρείται περιττή, γιατί δεν τίθεται 

ένας τέτοιος στόχος εδώ. Οι προσεγγίσεις διδασκαλίας που χρησιμοποιούν αυτήν την 

μέθοδο χαρακτηρίζονται από τον τρόπο που πλησιάζουν τα κείμενα και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούν για να ερευνήσουν τη σημασία τους (Bentolila & Germain 2005).  

Σύμφωνα με τους Bentolila & Germain(2005), η ολιστική, η ολική (ή ιδεοπτική) και 

η φυσική ανήκουν στις μεθόδους αυτής της προσέγγισης. 

α) Ολιστική
37

(«whole language approach»). Είναι η πλέον γνωστή προσέγγιση, η οποία 

στοχεύει στην άμεση πρόσβαση στη σημασία. Οι αρχάριοι αναγνώστες στηριζόμενοι στα 

                                                           
36

 Οι Bentolila & Germain (2005), ονομάζουν αυτήν την προσέγγιση “άμεση μέθοδο πρόσβασης στη 

σημασία”, δεδομένου ότι αρχίζει να εξετάζει το κείμενο συνολικά και κατόπιν τα διαφορετικά του μέρη.  
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συμφραζόμενα διατυπώνουν υποθέσεις για τη σημασία των προτάσεων και των λέξεων. 

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συνολική, γενική σημασία του κειμένου, ακόμα και αν 

υπάρχουν κάποιες άγνωστες λέξεις. Στόχος της ανάγνωσης δεν είναι η ακρίβεια. Οι λέξεις 

αποθηκεύονται ως λογογράμματα (logograms) (Adams, 1979; Rumelhaert & MacClelland, 

1981, αναφορά από τους Bentolila & Germain, 2005) - άποψη η οποία στη συνέχεια 

επικρίθηκε έντονα (Frith, 1986; Morgan & Coltheart, 1988; Sprenger-Charolles, 1992; 

Gombert, 1996: Morais, 1998, αναφορά από τους Bentolila & Germain, 2005). Με τη 

διαδικασία «δοκιμής και λάθους,» το παιδί ενσωματώνει τις νέες λέξεις και τις νέες 

έννοιες, μέσω της σύγκρισης και της διατύπωσης των υποθέσεων. Οι αρχάριοι αναγνώστες 

"βυθίζονται" στο αυθεντικό κείμενο, παραδείγματος χάριν στα βιβλία. Μπορεί να 

παρομοιαστεί η ανάγνωση με κάποιον που μαθαίνει να κολυμπά μετά από παρατήρηση 

πρωταθλήματος ελεύθερης κολύμβησης, ρίχνεται στη λίμνη και υποχρεώνεται να βρει 

αποδεκτό τρόπο διάσωσης του εαυτού του από πνίξιμο. Η "ολιστική" προσέγγιση είναι 

μέρος μιας ευρύτερης οπτικής της σχολικής εκπαίδευσης, στην οποία η εκμάθηση της 

ανάγνωσης δεν είναι η ουσιαστική προτεραιότητα. Εφαρμόζεται μέσω μιας μεθόδου 

διδασκαλίας όπου τα παιδιά πρέπει να χτίσουν την εκμάθησή τους χρησιμοποιώντας την 

εμπειρία τους (με το δάσκαλο ως μεσολαβητή) (Bentolila & Germain, 2005).   

Η ολιστική μέθοδος (Whole language approach) δίνει έμφαση στην ανάγνωση αυθεντικών 

λογοτεχνικών κειμένων από τα παιδιά (Παπαδοπούλου, 2000). Σε αυτή χρησιμοποιούνται 

τα λεγόμενα μεγάλα βιβλία. 

β) Ολική ή ιδεοπτική (ή μέθοδος Decroly). Ακόμα και σήμερα αποτελεί αντικείμενο της 

έρευνας για τη γαλλική και την αγγλική γλώσσα. (Foucambert, 1997, αναφορά από τους 

Bentolila & Germain, 2005). Αυτή η προσέγγιση θεωρεί τις λέξεις ως οντότητες που 

γίνονται αντιληπτές μέσα από τη μορφή τους
38

(Legge, 1992 Foucambert, 1994, αναφορά 

από τους Bentolila & Germain, 2005).Η αναγνωστική μονάδα στην ολική μέθοδο είναι ένα 

παραμύθι, μια ιστορία, μια αφήγηση. Είναι ελκυστική, γιατί στα παιδιά αρέσουν οι 

ιστορίες και οι διηγήσεις. Παρουσιάζει αρτιότερη δομή του λόγου και νοηματική 

πληρότητα που κρατά το ενδιαφέρον των παιδιών. Τα παιδιά ασκούνται στην 

παρακολούθηση διαδεχόμενων ιδεών, στην εναλλαγή των περιγραφόμενων καταστάσεων 

και γεγονότων και γίνονται όχι μόνο καλοί αναγνώστες αλλά και φιλαναγνώστες. Βέβαια 

                                                                                                                                                                                
37

 Η απόδοση του αγγλικού όρου «whole language approach», που χρησιμοποιείται στα ελληνικά είναι 

ολιστική προσέγγιση της γλώσσας ή γλώσσα ως όλοκαι διαφέρει από την ολικήμέθοδο του Decroly, η 

οποία εντοπίζεται στην ανάγνωση της λέξης βλ. Αϊδίνης & Γρόλλιος (2007),  Παπαδοπούλου (2002).  
38

Στηρίζεται στην αρχή ότι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ολοκληρωμένες μορφές  (θεωρία τηςGestalt) .  
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«σε ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα η εκμάθηση των επιμέρους δεξιοτήτων δεν είναι 

αυτοσκοπός, αλλά το μέσο για να επιτευχθεί ο στόχος» (Anderson et al.,2000:43) πουείναι 

η κατανόηση του κειμένου.Η μέθοδος αυτή ξεκινάει με την εκμάθηση ολόκληρων 

προτάσεων, οι οποίες αναγνωρίζονται αρχικά οπτικά κατόπιν ακολουθεί ανάλυσή τους σε 

λέξεις, συλλαβές και γράμματα. Τα στάδια που ακολουθεί η ολική μέθοδος είναι: α) 

γίνεται εξάσκηση της παρατηρητικότητας των μαθητών με οπτικές ασκήσεις, β) στο 

επόμενο στάδιο οι μαθητές διατυπώνουν φράσεις για ένα θέμα που τους ενδιαφέρει, οι 

οποίες καταγράφονται σε καρτέλες και διαβάζονται μηχανικά (διάρκεια σταδίου περίπου 

δύο μήνες), γ) οι προτάσεις αναλύονται σε λέξεις, δ) οι λέξεις αναλύονται σε συλλαβές και 

οι συλλαβές σε γράμματα και ε) το στάδιο της συνειδητής ανάγνωσηςκατά το οποίο οι 

μαθητές διαβάζουν διάφορα κείμενα που τους ενδιαφέρουν (Κίτσος, 1982:78-85).  

Η ολική προσέγγιση της γλώσσας (ή της γλώσσας ως όλου) θεωρεί τη γλώσσα ως 

αδιαίρετη ενότητα. Ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή εξελίσσονται αλληλένδετα και 

παράλληλα.  

 γ) Φυσική. Αναπτύχθηκε από τον Célestin Freinet. Πρόκειται για παραλλαγή της 

ολιστικής μεθόδου. Τα κείμενα αντλούνται από το περιβάλλον των παιδιών ή παράγονται 

από τα ίδια τα παιδιά και άπτονται των ενδιαφερόντων τους ή σχετίζονται με προηγούμενη 

εμπειρία τους. Στόχος είναι να παρακινηθούν γρήγορα οι αρχάριοι αναγνώστες. Είναι μια 

προσέγγιση που λειτουργεί από τις μεγαλύτερες μονάδες του λόγου προς τις μικρότερες, 

προκειμένου να δοθεί το βάρος στην ανάγνωση. Ενσωματώνει, όμως, κάθε φορά που 

κρίνεται απαραίτητο, την παρατήρηση των μικρότερων μονάδων, δηλαδή των 

γραφημάτων και  των λέξεων. Η «φυσική μέθοδος» τοποθετεί την ανάγνωση στο κέντρο 

της εκμάθησης και διδάσκεται μέσα από ενεργές μεθόδους διδασκαλίας (Bentolila & 

Germain, 2005). 

Η κύρια κριτική που ασκήθηκε στην ολιστική μέθοδοκαι στις περισσότερες από τις 

παραλλαγές της, είναι ότι υποτιμά τη σημασία της φωνολογικής προσέγγισης της 

γλώσσας, απομακρύνοντάς την συχνά συνολικά. Αυτό μπορεί να έχει μια πολύ αρνητική 

επίπτωση στην αυτονομία της ανάγνωσης, ιδιαίτερα για τα παιδιά που προέρχονται από 

φτωχό σε ερεθίσματα περιβάλλον ή από χαμηλό οικονομικό επίπεδο. Οι προσεγγίσεις που 

απαιτούν ένα πλούσιο λεξιλόγιο, το οποίο είναι απαραίτητο για την κατανόηση, μπορούν 

να προκαλέσουν πραγματικό προβλήματα σε μερικά παιδιά. Όσον αφορά τη διατύπωση 

των υποθέσεων, για να επιτευχθεί η κατανόηση (που είναι πάντα αβέβαιη εξ ορισμού, 

επειδή αυτή εξαρτάται από τα συμφραζόμενα) απαιτείται από το παιδί να κατέχει εξαρχής 
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πολλές από τις δεξιότητες κατανόησης γραπτών κειμένων. Τελικά, η μέθοδος αυτή, για να 

εφαρμοστεί με αποτελεσματικότητα στην τάξη, απαιτεί πολύ καλή κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών (Bentolila & Germain, 2005).  

4.3.3. Μικτές μέθοδοι 

Σε ορισμένες χώρες, που χρησιμοποιούν αλφαβητικά συστήματα γραφής, όπου 

κυριάρχησε διαμάχη για την αξία καθεμιάς από τις δύο προηγούμενες προσεγγίσεις, 

προέκυψε μια εναλλακτική λύση παρέχοντας έναν συμβιβασμό για όλους, ενώ συνδυάζει 

μερικά χαρακτηριστικά της καθοδικής και μερικά της ανοδικής προσέγγισης.  

Στις μικτές μεθόδους, σύμφωνα με τους Bentolila & Germain (2005), ανήκει η 

κοινή μικτή (ή συνθετική) και η αναλυτικοσυνθετική. 

α) Ηκοινή μικτή ή συνθετική (The joint mixed method).Αποτελείται από την ταυτόχρονη 

εκμάθηση καθ’ όλη τη διάρκεια των χρόνων, τόσο του χειρισμού  της σημασίας των 

μικρών προτάσεων ή των κειμένων, όσο και της γνώσης των συλλαβών και των 

γραμμάτων. Η πρόσβαση στη σημασία των προτάσεων ή των κειμένων γίνεται είτε μέσω 

της ιδιαίτερης προβλεψιμότητάς των είτε μέσω της αποστήθισης πολλών βασικών 

«λέξεων-κλειδιών». Οι δύο διαδικασίες είναι ανταγωνιστικές. Αυτό οδηγεί σε σύγχυση 

μερικούς μαθητές, οι οποίοι συναντούν δυσκολίες στην επιλογή της κατάλληλης 

στρατηγικής για να κατανοήσουν τη σημασία ή να αποκωδικοποιήσουν τα γράμματα και 

τις λέξεις (Bentolila & Germain, 2005).  

Μερικές φορές, η έκταση "της μίξης" περιορίζεται στην ποικιλία των κειμένων που τα 

παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν: μερικές φορές οι λέξεις του κειμένου είναι 

αποκωδικοποιημένες και άλλες είναι ιδιαίτερα προβλέψιμες για αναγνώριση. 

β) Η αναλυτικοσυνθετική μέθοδος (The linked mixed method). Δίνει έμφασηστην 

αντιστοίχιση φθόγγων και γραμμάτων, καθώς και στην κατάτμηση και την ανασύνθεση 

πρότυπων λέξεων, μέσα από τη συστηματική άσκηση. Στο μοντέλο αυτό, η ανάγνωση 

γίνεται αντιληπτή ως μια διαδικασία που αρχίζει με την αναγνώριση των γραμμάτων, το 

σχηματισμό των συλλαβών και τη σύνθεση, στο τέλος, της πρότυπης λέξης. Αργότερα, 

εμπλέκονται υψηλότερα επίπεδα γλωσσικής οργάνωσης με νόημα, όπως λέξεις ή φράσεις. 

Μετά από τη διδασκαλία αρκετών γλωσσικών στοιχείων οι μαθητές μπορούν να 

διαβάσουν ένα προκατασκευασμένο κείμενο. «Τα κείμενα, έστω και προκατασκευασμένα, 

μπορεί να είναι μέσα στα ενδιαφέροντα των παιδιών, οι πιο κοινόχρηστες λέξεις και οι 
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λέξεις-κλειδιά να επαναλαμβάνονται από μάθημα σε μάθημα και συγχρόνως να γίνεται 

συστηματική διδασκαλία των γραμματικών και συντακτικών δομών της γλώσσας σε 

επίπεδο φωνημάτων και μορφημάτων (λεξικών και γραμματικών), λέξεων και λεκτικών 

συνόλων (σύνολο ονοματικό, ρηματικό, προθετικό κτλ., προτάσεις κτλ.)» (Βουγιούκας, 

1994:85). 

 

4.4. Εναλλακτικές μέθοδοι εκμάθησης της ανάγνωσης 

 

1. Η μέθοδος Montessori 

Η παιδαγωγική τηςMaria Montessori είναι ενδεδειγμένη για την ατομική ανάπτυξη των 

μαθητών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας, διεθνώς αναγνωρισμένη για τα 

θετικά της αποτελέσματα. Βασίζεται σε πλούσιο υλικό και ερεθίσματα για ανεξάρτητες 

δραστηριότητες, οι οποίες ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στο αναπτυξιακό 

επίπεδο των μαθητών. Απαιτεί εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς για τη μέθοδο και το υλικό 

της μεθόδου. 

Η μέθοδος Montessori δίνει έμφαση στην ανάγνωση και γραφή, τα θεωρεί ως ενιαίο 

ψυχικό γεγονός και προτείνει την παράλληλη διδασκαλία τους. Η Montessori διατυπώνει 

την άποψη ότι τα παιδιά έχουν έμφυτη ανάγκη για την ανάγνωση και γραφή που ξεκινάει 

νωρίτερα από το επίσημο πρόγραμμα και υποβοηθείται μετη δημιουργία κατάλληλων 

συνθηκών για τη φυσική εκδήλωση τους 

Η γραφή ξεκινά από προπαρασκευαστικές ασκήσεις με τη χρήση του κατάλληλου 

υλικού. Στην αρχή χρησιμοποιούνται γεωμετρικά σχήματα όπου το παιδί πάνω στο χαρτί 

σχεδιάζει το περίγραμμά τους και στη συνέχεια το γεμίζει με μολύβι ή χρώμα. Η γραφή 

βοηθά την εκμάθηση της ανάγνωσης με πολυαισθητηριακή προσέγγιση. Για παράδειγμα 

το παιδί ιχνηλατεί τα γράμματα από σμυριδόχαρτο, γυαλόχαρτο, χαρτόνι ή ξύλο βιώνοντας 

το σχήμα τους πριν την εμπλοκή του σε αναγνωστικές συνειδητές δραστηριότητες. 

Αυτονόητη είναι η ύπαρξη πλούσιου υλικού και ο προσεκτικός σχεδιασμός του. 

Η μεθοδολογία της ανάγνωσης ακολουθεί τα ακόλουθα στάδια: 

•Στάδιο πρώτο: Ο εκπαιδευτικός αφήνει το παιδί να αντιληφθεί το γράμμα με την αφή και 

στη συνέχεια προφέρει ταυτόχρονα το φθόγγο του γράμματος για να μπορέσει το παιδί να 

τον αντιληφθεί ακουστικά. Στο το τέλος, δείχνει στο παιδίτον τρόπο που θα τον γράψει 

προφέροντας ταυτόχρονα τον φθόγγο για να γίνει αντιληπτός και κιναισθητικά. Με τη 

σ υ χ ν ή  ε π α ν ά λ η ψ η  κ α ι  τ η  σ ύ ν δ ε σ η  ο π τ ι κ ώ ν ,  α κ ο υ σ τ ι κ ώ ν  κ α ι  
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κιναισθητικών παραστάσεων, η μάθηση επιτυγχάνεται ευκολότερα. 

•Στάδιο δεύτερο: Ο εκπαιδευτικός προφέρει ένα γράμμα και ζητά από το παιδί να του το 

δώσει. Αν δεν μπορεί να εκτελέσει αυτή την εντολή, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει «καθαρή 

παράσταση» του γράμματος και επαναλαμβάνεται η άσκηση του πρώτου σταδίου για όσο 

χρόνο χρειαστεί, έως ότου το παιδί να εκτελέσει με επιτυχία την οδηγία. 

•Στάδιο τρίτο: η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τη φωνητική μέθοδο. Προφέρει δείχνοντας 

στο παιδί το γράμμα, αρχίζοντας από τα φωνήεντα και έπειτα τα σύμφωνα με σκοπό τη 

δημιουργία συλλαβών (στη σύνδεση, ανάγνωση και γραφή). Όταν το παιδί συνδέσει 

αυθόρμητα τον ήχο με το σύμβολο του, το γράμμα τότε είναι σαν να το γράφει με το 

μυαλό του. Όταν πάλι αναγνωρίσει το γράμμα τότε είναι σαν να το διαβάζει με το μυαλό 

του. Για τη σύνθεση των λέξεων, η Montessori χρησιμοποιεί κινητά κόκκινα και γαλάζια 

γράμματα σε οχτώ αντίτυπα το καθένα, τοποθετημένα σε κουτί με χωρίσματα. Μόλις το 

παιδί φτάσει να αναγνωρίζει μερικά φωνήεντα και σύμφωνα, έχει στη διάθεση του το 

υλικό αυτό και όταν ο εκπαιδευτικός προφέρει καθαρά μια λέξη, παραδείγματος χάρη 

«μαμά», επαναλαμβάνοντας πολλές φορές τους φθόγγους, το παιδί παίρνει τα αντίστοιχα 

γράμματα από το υλικό και τα βάζει πάνω στο τραπέζι εργασίας. Με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού συνθέτει τη λέξη, προφέροντας αρχικά τα γράμματα και στη συνέχεια τη 

λέξη. Η δραστηριότητα επαναλαμβάνεται πολλές φορές
39

. 

Ένα σημείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τον εκπαιδευτικό είναι ο 

προσδιορισμός της κατάλληλης χρονικής στιγμής, όπου θα παρακινήσει το παιδί να 

γράψει. Ενδείξεις της ωριμότητας του παιδιού είναι η ικανότητά του: (α) να συγκρίνει τις 

γεμάτες γεωμετρικές μορφές με το περίγραμμά τους, (β) να αναγνωρίζει με κλειστά μάτια 

τα γράμματα από σμυριδόχαρτο, και (γ) να συνθέτει με βεβαιότητα μια λέξη. Κατά τη 

σύνθεση των λέξεων οδάσκαλος ενθαρρύνει και καθοδηγεί το διστακτικό παιδί, σε κάθε 

σταμάτημα, να ξαναγγίξει το γράμμα από σμυριδόχαρτο ή χαρακώνει μαζί του την πλάκα 

ποτέ όμως δεν διορθώνει το παιδί όσο αυτό γράφει (Παντελιάδου, 2000:150). 

Η Montessori υποστηρίζει ότι ησύνδεση της ανάγνωσης με τη γραφή είναι τόσο 

στενή, ώστε η συνείδηση των δύο λειτουργιών αποκτάται ταυτόχρονα και μόνο πολύ 

αργότερα, αφού αυτές οι δύο λειτουργίες εξελιχθούν, χωρίζονται σε δύο διαφορετικές. 

Κατά τη συνύφανση των δύο παραπάνω λειτουργιών δεν είναι βέβαιο ποια από τις δύο θα 

υπερισχύσει, δηλαδή αν το παιδί θα αρχίσει πρώτα με την ανάγνωση ή με τη γραφή. 

Ορισμένα παιδιά εκδηλώνουν πρώτα τη μια λειτουργία, ενώ κάποια άλλα την άλλη 

                                                           
39

 Από: http://ilektra.weebly.com/mualphathetaetasigmaiotaalphakappa941sigmaf-

deltaupsilonsigmakappaomicronlambda943epsilonsigmaf.html (ημερομηνία πρόσβασης 10/05/13) 

http://ilektra.weebly.com/mualphathetaetasigmaiotaalphakappa941sigmaf-deltaupsilonsigmakappaomicronlambda943epsilonsigmaf.html
http://ilektra.weebly.com/mualphathetaetasigmaiotaalphakappa941sigmaf-deltaupsilonsigmakappaomicronlambda943epsilonsigmaf.html
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λειτουργία. Αυτή είναι άλλωστε και η αξία της μεθόδου της Montessori: η ελεύθερη 

εκδήλωση της ατομικότητας του παιδιού (Παντελιάδου, 2000:150). 

Στ 

2. Η Μέθοδος «Ανάκτησης της ανάγνωσης» (Reading Recovery) 

Η Μέθοδος «Ανάκτησης της ανάγνωσης» (Reading Recovery)
40

της Marie Clay 

εφαρμόστηκε αρχικά στη Νέα Ζηλανδία, ένα κράτος που δίνει ιδιαίτερη σημασία στην 

καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. Πέτυχε ζηλευτά αποτελέσματα κατά την διδασκαλία 

παιδιών που αποτυγχάνουν στην κατάκτηση του γραπτού λόγου και γι’ αυτό εφαρμόστηκε 

και σε άλλες αγγλόφωνες χώρες. Εφαρμόζεται σε παιδιά που υπολείπονται σημαντικά των 

μέσων συμμαθητών τους – και αφού έχουν ήδη διδαχθεί ανάγνωση και γραφή για ένα 

χρόνο και συνεχίζουν να παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση - ανεξάρτητα από το αν αυτό 

οφείλεται σε έλλειμμα νοημοσύνης, σε άγνοια της γλώσσας, σε πιθανές μαθησιακές 

δυσκολίες ή σε οποιονδήποτε άλλον λόγο. Η μέθοδος διδάσκεται μέσα από τα 

διδακτικάεγχειρίδια και χρησιμοποιεί αυθεντικές γραφές των παιδιών, που 

αντικατοπτρίζουν το επίπεδο και τα ενδιαφέροντά τους, καθιστώντας έτσι δυνατή τη 

μέγιστη συμμετοχή τους. Παράλληλα εξασφαλίζεται και η διάθεσή τους για αυτόβουλη 

ανάγνωση και γραφή. Σύμφωνα με την Clay, η ανάγνωση «είναι μια δραστηριότητα 

στρατηγικής διαδικασίας για την κατάκτηση του νοήματος, που η ισχύς και η 

προσαρμοστικότητά της αυξάνουν με την άσκηση» (Clay, 1972, 1990:6). Κύριος σκοπός 

κάθε ανάγνωσης είναι το νόημα, και το νόημα κατακτάται μέσα από μια διαδικασία 

συνδυασμού στρατηγικών που αναπτύσσονται από τον αναγνώστη. Οι στρατηγικές αυτές 

αφορούν τόσο στην ορθή αποκωδικοποίηση των λέξεων όσο και στην παρακολούθηση 

των νοημάτων του κειμένου. Ο αναγνώστης χρειάζεται πληροφορίες από διάφορες πηγές. 

Χρησιμοποιεί και ελέγχει αντιπαραβάλλοντας τέσσερις τύπους βοηθειών: σημασιολογικές 

(η ανάγνωση κατευθύνεται από το νόημα του κειμένου), συντακτικές (τηρείται η 

συντακτική δομή της πρότασης), οπτικές (γράμματα, ορθογραφία, σχήμα και δομή 

γράμματος και λέξης) και φωνολογικές (οι αντιστοιχίες των ήχων του προφορικού λόγου 

σε γράμματα δεν παύουν να αποτελούν την ουσία της ανάγνωσης). Το παιδί διδάσκεται σε 

ατομική βάση για 12-15 εβδομάδες κατά μέσο όρο και η διαδικασία διαρκεί περίπου μισή 

ώρα σε καθημερινή βάση. Η δομή του μαθήματος είναι σταθερή και περιλαμβάνει 

ανάγνωση ενός αγαπημένου βιβλίου του παιδιού, γραφή από το παιδί και διδασκαλία των 

σημείων στα οποία υστερεί. Η διδασκαλία είναι άμεση και έχει χαρακτηριστικά της 

                                                           
40

 Ο όρος «Reading Recovery» έχει αποδοθεί και ως Διορθωτική Ανάγνωση (Μακρής, 2000). 
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διαλεκτικής διδασκαλίας. Στα χαρακτηριστικά της μεθόδου πρέπει να προστεθεί και η 

οργάνωση – σε ό,τι αφορά στην επιδίωξη των στόχων – της διδασκαλίας. Από τα 

εξωτερικά χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου, όπως λόγου χάρη είναι οι κατευθύνσεις, 

περνούν διαδοχικά στον κώδικα, όπως για παράδειγμα, η διάκριση γραμμάτων 

ανεξαρτήτως μεγέθους, μορφής ή χρώματος, στη φωνημική δομή, στη συντακτική και 

νοηματική δομή και, τέλος, στο συνδυασμό των στρατηγικών. Τα παραπάνω επιδιώκονται 

σε ένα σταθερό και συστηματικό διδακτικό πλαίσιο, του οποίου η δομή τηρείται 

«αυστηρά». Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εβδομάδων του προγράμματος ο δάσκαλος 

δεν προσπαθεί να διδάξει νέα αντικείμενα, αλλά εισάγει στρατηγικές που επιτρέπουν στο 

παιδί να χρησιμοποιεί και να ερευνά παραπέρα το ρεπερτόριο των συμπεριφορών που ήδη 

ελέγχει.  

Σε μια γενική περιγραφή του μαθήματος, θα λέγαμε πως αρχίζει με ανάγνωση, στη 

συνέχεια περνά σε δραστηριότητες με γράμματα, συνεχίζει με γραφή και καταλήγει σε 

ανάγνωση. Είναι σχεδιασμένο για κάθε παιδί και στηρίζεται στην καθημερινή του πρόοδο 

(Clay, 1993b; Swartz & Klein, 1994). 

Μια καθημερινή τυπική διδασκαλία περιλαμβάνει καθεμιά από τις παρακάτω επτά 

δραστηριότητες.  

Το μάθημα, ως πρώτο βήμα, αρχίζει με την επανάληψη της ανάγνωσης από δύο ή 

περισσότερα γνωστά για το παιδί βιβλία. 

Το δεύτερο βήμα είναι η εκ μέρους του παιδιού ανάγνωση του βιβλίου που του 

παρουσιάστηκε στο προηγούμενο μάθημα, ενώ ο δάσκαλος παρατηρεί και κρατά αρχείο 

της αναγνωστικής συμπεριφοράς του παιδιού (Clay, 1993a).  

Στο τρίτο βήμα το παιδί ασκείται στην αναγνώριση γραμμάτων (πλαστικά γράμματα 

διαφόρων μεγεθών και χρωμάτων σε μαγνητικό πίνακα) και του δίνεται η ευκαιρία να 

μάθει πώς λειτουργεί η ανάγνωση λέξεων. Η στρατηγική αποκωδικοποίησης, στην οποία 

παραπέμπει η προηγούμενη διατύπωση, εμπλουτίζεται με παιχνίδια αναγνώρισης 

γραμμάτων και κοινών κομματιών ανάμεσα στις λέξεις. 

Στο τέταρτο βήμα το παιδί γράφει μια ιστορία, κατά τη γραφή της οποίας μπορεί να 

έχει άμεση βοήθεια από το δάσκαλο. Τις περισσότερες φορές η ιστορία αποτελείται από 

μία ή δύο προτάσεις σχετικές με το θέμα του βιβλίου που διαβάστηκε ή με άλλο 

ενδιαφέρον θέμα.  

Στην περίπτωση που το παιδί δυσκολεύεται στην απόδοση όλων των φωνημάτων μιας 

λέξης, ο δάσκαλος αναπτύσσει τη φωνημική ανάλυση λέξεων, όπως περιγράφεται στη 

βιβλιογραφία με τον όρο «τεχνικές Elkonin», η οποία θα περιγραφεί πιο κάτω. Το πέμπτο 
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βήμα δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να διαπραγματευτεί για άλλη μια φορά την ιστορία 

που έγραψε. Ο δάσκαλος έχει γράψει ο ίδιος τα κομμάτια της ιστορίας του παιδιού σε 

χωριστές λωρίδες χαρτιού και το παιδί προσπαθεί να δημιουργήσει ξανά την ιστορία του 

διατάσσσοντάς τα με διαφορετικό τρόπο. Εδώ γίνεται εξάσκηση στη συντακτική δομή της 

πρότασης ή των προτάσεων, καθώς και στη δόμηση της ιστορίας.  

Το προτελευταίο βήμα είναι η παρουσίαση του νέου βιβλίου του παιδιού. Το βιβλίο 

επιλέγεται από το δάσκαλο ανάλογα με το τι αρέσει στο παιδί και το τι θέλει να διδάξει. 

Αρχικά γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου, με το δάσκαλο ή το παιδί να διαβάζει τον τίτλο. 

Ακολουθεί συζήτηση πάνω στον τίτλο και ο δάσκαλος κατευθύνει το παιδί στη διατύπωση 

υποθέσεων για το τι θα ακολουθήσει στην ιστορία, παίρνοντας ιδέες από τις εικόνες των 

εξώφυλλων. Κατόπιν γίνεται συζήτηση για τον συγγραφέα, τον εικονογράφο, τον εκδοτικό 

οίκο. Περνώντας στο εσωτερικό του βιβλίου, παρουσιάζονται με τη σειρά οι εικόνες του 

συνοδευόμενες με ερωτήσεις που βοηθούν το παιδί, ώστε να επαληθεύσει ή να απορρίψει 

τις αρχικές του υποθέσεις. Έτσι εισάγεται η διαδικασία της ανάγνωσης ως μια συνεχής 

επαλήθευση ή απόρριψη υποθέσεων, προκειμένου να κατακτηθεί το νόημα που βρίσκεται 

κρυμμένο στα σύνολα των γραμμάτων. Σε αυτό το σημείο, πριν αρχίσει η ανάγνωση του 

κειμένου, ο δάσκαλος μπορεί να παρουσιάσει κάποιες λέξεις στο παιδί, τις οποίες, κατά τη 

γνώμη του, δεν μπορεί να τις διαβάσει ή είναι κομβικές στο κείμενο. 

Στο τελευταίο βήμα του μαθήματος ανήκουν οι προσπάθειες ανάγνωσης του νέου 

βιβλίου, όπου το παιδί θα πρέπει να ενορχηστρώσει τις διαθέσιμες στρατηγικές του, 

προκειμένου να διαβάσει. Αυτή η δραστηριότητα θα είναι η πρώτη της επόμενης μέρας 

(Κωτούλας & Μπενάκα, 2001:345-355). 

3. Η μέθοδος «Αναγνωστική επιτυχία» 

Το πρόγραμμα «Αναγνωστική επιτυχία» (Reading Success) διαμορφώθηκε σταδιακά 

με βάση τις εργασίες των Lovitt και Hasen το 1976. Βασική θέση της φιλοσοφίας του 

συγκεκριμένου προγράμματος είναι ότι για να βελτιώσει κάποιος τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για την ανάγνωση και τη γραφή πρέπει να εξασκηθεί στην αποκωδικοποίηση, 

στην ευχερή ανάγνωση, στην κατανόηση γραπτού κειμένου και στην αρχική και βασική 

γραπτή γλώσσα (Lorna, 1997, αναφορά από την Παντελιάδου, 2000:160).  

Η μέθοδος της «Αναγνωστικής επιτυχίας» αφορά ένα επίπεδο πάνω από αυτό της 

εκμάθησης των γραφοφωνημικών αντιστοιχιών. Υποστηρίζει ότι οι μαθητές πρέπει να 
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διδάσκονται και τις τρεις τεχνικές αποκωδικοποίησης:  α) τη φωνημική ανάλυση, β) την 

ανάλυση σε μέρη, γ) την οπτική αναγνώριση λέξεων. 

Στην αρχή χρησιμοποιούνται οι καρτέλες γραφοφωνημικών αντιστοιχιών, οι οποίες 

όμως δεν αποτελούν ανεξάρτητο υλικό για μεμονωμένη διδασκαλία. Μετά την άσκηση 

στις «καρτέλες φωνημάτων» ακολουθεί μεγαλόφωνη ανάγνωση φράσεων, προτάσεων ή 

κειμένου ανάλογα με το επίπεδο του μαθητή. Για την επίτευξη της μεθόδου 

χρησιμοποιούνται τα παρακάτω βήματα: 

1
ο
 βήμα: Ο εκπαιδευτικός συζητά με το μαθητή το πιθανό περιεχόμενο του κειμένου ή τις 

προτάσεις με ερέθισμα τον τίτλο ή τη ζωγραφιά ή την εικόνα, ώστε να ενεργοποιηθεί η 

προηγούμενη γνώση του μαθητή.  

2
ο
 βήμα: Ο εκπαιδευτικός ασκεί το μαθητή σε δραστηριότητες επανάληψης σε σημαντικές 

νοηματικά λέξεις του κειμένου, σε γράμματα ή σε λέξεις που δημιουργούν προβλήματα 

αποκωδικοποίησης. 

3
ο
 βήμα: Ο εκπαιδευτικός προτρέπει το μαθητή να διαβάσει την πρόταση ή το κείμενο 

σιωπηρά. 

4
ο
 βήμα: Προτρέπεται ο μαθητής να διαβάσει μεγαλόφωνα. Αν υπάρχει κάποια άγνωστη 

λέξη ή λέξη που έχει διαβαστεί λάθος παρέχεται διορθωτική ανατροφοδότηση. Η τεχνική 

αυτή αφορά την άμεση διδασκαλία του πώς διαβάζεται η λέξη, μέχρι την ανεξάρτητη 

ανάγνωση από το μαθητή. 

5
ο
 βήμα: Χρονομετρείται η αναγνωστική ικανότητα και καταγράφονται τα λάθη του 

μαθητή σε ένα δείγμα 100 λέξεων, από το τελευταίο μέρος του κειμένου. 

6
ο
 βήμα: Μαζί με το μαθητή υπολογίζονται οι επιδόσεις του στην αναγνωστική ακρίβεια 

και την ευχέρεια σύμφωνα με τα δεδομένα της καταγραφής. 

7
ο
 βήμα: Ο εκπαιδευτικός αναλύει τα δεδομένα της προόδου του μαθητή με σκοπό να 

καθορίσει αν χρειάζεται κάποια ειδική παρέμβαση για την ενδυνάμωση του μαθητή στην 

ανάγνωση (Reading Success, Lorna, 1997, αναφορά από τον Κωτούλα, 2008:36-37). 

4. Ημέθοδοςτων Orton-Gillingham 

Η προσέγγιση του SamuelTorreyOrton και της Anna Gillingham επικεντρώνεται στη 

διδασκαλία της αποκωδικοποίησης (ανάγνωσης) και της κωδικοποίησης (γραφής), οι 

οποίες συνδυάζονται και με την ορθογραφία σε κάθε μάθημα. Το πρόγραμμα που 

προτείνουν διακρίνεται σε τρία μέρη: 



75 
 

α) Στο πρώτο μέρος ο μαθητής, που ήδη γνωρίζει τα γράμματα του αλφαβήτου, 

μαθαίνει να βρίσκει τη σωστή αντιστοιχία μεταξύ των γραφημάτων και των φωνημάτων. 

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει κάθε γράφημα σε κάρτες, τις οποίες ο μαθητής πρέπει να 

διαβάσει και οπτικά και ακουστικά. Στην πρώτη περίπτωση ο μαθητής βλέπει την κάρτα 

και προφέρει το κατάλληλο φώνημα. Αν ο μαθητής δεν απαντήσει σωστά, ψηλαφίζει το 

γράμμα. Η κίνηση αυτή παρέχει το ερέθισμα για να δοθεί η σωστή απάντηση. Στη δεύτερη 

περίπτωση ο δάσκαλοςλέει το φώνημα και ο μαθητής τής δίνει το αντίστοιχο γράμμα. Στη 

συνέχεια, τοποθετεί τις κάρτες που γνωρίζει ο μαθητής σε μια στήλη και παρουσιάζει νέα 

φωνήματα.  

β) Στο δεύτερο μέρος ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τα λιγότερο κοινά γράμματα και 

τις γραφο-φωνημικές αντιστοιχίες τους. Αρχίζει επίσης να μαθαίνει τις πιο γνωστές 

καταλήξεις και προθέματα. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε αυτό το μέρος 

είναι κατά σειρά οι εξής: η διάκριση φωνημάτων, η σύνθεσή τους, η παρουσίαση νέων 

γραμμάτων και η ανάγνωση λέξεων. Ο μαθητής πρέπει να είναι ικανός να διαχωρίζει τους 

φθόγγους και τις συλλαβές από τις οποίες αποτελείται μια λέξη και να μπορεί να τα 

συνθέτει για να φτιάξει μια ολοκληρωμένη λέξη. Σε αυτό το στάδιο η παρουσίαση του 

νέου γράμματος γίνεται με την επίδειξη μιας κάρτας στην οποία είναι τυπωμένο το γράμμα 

και με τη χρήση μιας λέξης-κλειδί. Το γράμμα γράφεται στο τετράδιο του μαθητή ή σε 

κάποιο χαρτί και το ψηλαφίζει με το δάχτυλό του αρκετές φορές και το διαβάζει. Έπειτα 

το γράφει στο τετράδιο κοιτάζοντάς το και τελικά το γράφει και από μνήμης.  

γ) Στο τρίτο μέρος οι λέξεις, οι φράσεις και οι προτάσεις υπαγορεύονται με βάση το 

γράμμα που παρουσιάστηκε πρόσφατα. Οι μαθητές πρέπει να επαναλάβουν προφορικά 

κάθε λέξη, φράση ή πρόταση προτού τις γράψουν. Καθώς οι μαθητές μαθαίνουν όλο και 

περισσότερα καινούρια γράμματα, πρέπει να ενθαρρύνονται να γράψουν προτάσεις, 

παραγράφους και μικρές ιστορίες. Στο τέλος των περισσότερων μαθημάτων προτείνεται η 

ανάγνωση κειμένων από βιβλία ή περιοδικά. Το κείμενο που ετοιμάζεται από τη δασκάλα 

πρέπει να είναι ανάλογο με τις δυνατότητες του μαθητή. Τα παιδιά δείχνουν με το δάχτυλο 

ή με το μολύβι ό,τι διαβάζουν ή διαφορετικά διαβάζουν σιωπηρά και μια ή δυο 

παραγράφους και στη συνέχεια απαντούν σε ερωτήσεις του εκπαιδευτικού σχετικές με το 

τι κείμενο. Σε περίπτωση που εφαρμοστεί το εν λόγω πρόγραμμα σε μεγαλύτερα παιδιά, 

προσαρμόζεται ανάλογα (Παντελιάδου, 2000:153-154).  

5. Οι τεχνικές Fernald 
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Το 1943 εκδόθηκαν οι επανορθωτικές τεχνικές της GraceFernald, η οποία θεωρείται 

από τους πρωτοπόρους στο χώρο της αντιμετώπισης των Μαθησιακών Δυσκολιών (Spear-

Swerling & Sternberg, 1998). Η μέθοδος στηρίχτηκε στη μέθοδο της Μ. Montessori και 

ιδιαίτερα στη διαπίστωση ότι οι μαθητές που αποτυγχάνουν στην κατάκτηση του γραπτού 

λόγου δεν μπορούν να αναγνωρίσουν και να αναλύσουν λέξεις και ότι, για να βελτιωθούν, 

πρέπει να παρακινηθούν ξανά με μια νέα μέθοδο, αφού κανείς δε θέλει να θυμάται τη 

διαδικασία στην οποία απέτυχε. Στόχος των αρχικών σταδίων της μεθόδου είναι η 

επανακινητοποίηση των μαθητών Το κλειδί της επιτυχίας σε αυτή είναι ο δάσκαλος να 

αποδείξει στο «φτωχό» αναγνώστη ότι μπορεί να γράψει και να αναγνωρίσει όποια λέξη 

θέλει χρησιμοποιώντας την κιναίσθηση, την όραση, την ακοή και την αφή (Roberts, 1989, 

αναφορά από την Παντελιάδου, 2000: 151).  

Τα κείμενα που χρησιμοποιούνται για ανάγνωση είναι ανάλογα του νοητικού 

δυναμικού του παιδιού και όχι ανάλογα του αναγνωστικού επιπέδου, ώστε να 

κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον του. Η Fernald ζητούσε από τα παιδιά να γράψουν μια 

ιστορία ή μια πρόταση, ακόμα και με λέξεις που δεν ήξεραν να γράψουν σωστά, και τα 

εκπαίδευε μέχρι να τις γράψουν σωστά χωρίς βοήθεια (Παντελιάδου, 2000:151).  

Σύμφωνα με τη μέθοδο της Fernald το πρώτο βήμα για την εκμάθηση της ανάγνωσης 

είναι η κατάκτηση του γραπτού κώδικα της γλώσσας. Η διδασκαλία ακολουθεί τέσσερα 

στάδια: 

Πρώτο στάδιο. Το παιδί ακολουθεί τη λέξη με το δάχτυλό του, διαβάζοντας κάθε γράμμα 

μεγαλόφωνα καθώς το περνά, μέχρι να μπορεί να το γράψει χωρίς να το κοιτάζει.  

Δεύτερο στάδιο. Το παιδί μαθαίνει νέες λέξεις, καθώς πρώτα τις κοιτάζει, μετά τις 

προφέρει και στη συνέχεια τις γράφει επαναλαμβάνοντας κάθε μέρος τους προφορικά. Η 

παρακίνηση του παιδιού να εκφέρει τον ήχο του γράμματος καθώς το γράφει το βοηθά να 

κατακτήσει τη σχέση μεταξύ τη εικόνας της λέξης και του ήχου της. 

Τρίτο στάδιο. Το παιδί μαθαίνει, μόλις βλέπει μια λέξη, να τη διαβάζει μια ή δυο φορές και 

στη συνέχεια να τη γράφει χωρίς να την κοιτάζει. Στόχος είναι να αναγνωρίζει αμέσως τη 

λέξη, κάθε φορά που τη βλέπει. 

Τέταρτο στάδιο. Το παιδί γενικεύει τη γνώση που ήδη έχει, δηλαδή αναγνωρίζει νέες λέξεις 

με βάση την ομοιότητά τους με αυτές που ήδη γνωρίζει. Στο στάδιο αυτό ο αναγνώστης 

επιδιώκει συνειδητά την ανάγνωση (Παντελιάδου, 2000:152). 

Η Fernald, όπως και η Montessori, θεωρεί ότι η γραφή διορθώνει την οπτική μορφή 

στη μνήμη του παιδιού. Στις βασικές ασκήσεις του προγράμματός της περιλαμβάνονται η 

εκπαίδευση στις κατευθύνσεις και στην ακολουθία ιχνών, καθώς επίσης η απτική αίσθηση 
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σχημάτων και γραμμάτων από διάφορα υλικά (χαρτί, ύφασμα, γυαλόχαρτο). Η παραδοχή 

ότι η μάθηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω μίας ή περισσότερων αισθήσεων οδήγησε στην 

αξιοποίηση της κιναίσθησης και της αφής για την ενίσχυση της μάθησης των γραφο-

φωνημικών αντιστοιχιών. Η προετοιμασία του παιδιού για τη χρήση όλων του των 

αισθήσεων, προκειμένου να κατακτήσει ευκολότερα τον γραπτό λόγο, γίνεται σε 

προσχολικό επίπεδο. Η ενασχόληση με υλικά που ασκούν την οπτική διάκριση, την 

ακουστική διάκριση και τη μνήμη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του προ-

αναγνωστικού και του προ-γραφικού σταδίου. Η παιγνιώδης μορφή των ασκήσεων τις 

κάνει ιδιαίτερα αγαπητές στα παιδιά καλλιεργώντας τους θετικά συναισθήματα για το 

σχολείο (Παντελιάδου, 2000:152). 

 

6. Η άμεση διδασκαλία 

Τοσύστημα της μεθόδου για την άμεση διδασκαλία της ανάγνωσης και της 

αριθμητικής (DISTAR: Direct Instruction Systems for Teaching Arithmetic and Reading) 

αναπτύχθηκε από τους Carl Bereiter και Siegfried Engelmannτο 1964. Η μέθοδος αυτή 

αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο Έρευνας του Πανεπιστημίου του Ιλινόις και απευθυνόταν σε 

παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου, που προέρχονταν από υποβαθμισμένο 

κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον (Παντελιάδου, 2000:155). 

Μια από τις βασικές παραδοχές και θέσεις του προγράμματος DISTAR είναι ότι τα 

παιδιά χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό μαθησιακό 

έλλειμμα, το οποίο πρέπει να διορθωθεί πριν μπουν στο ανταγωνιστικό σχολικό 

περιβάλλον που είναι προσανατολισμένο στις απαιτήσεις και γνώσεις της μεσαίας τάξης  

(Παντελιάδου, 2000:155). 

Στη μέθοδο αυτή οι διδακτικοί στόχοι δεν προκύπτουν από την ατομική 

αξιολόγηση. Οι δεξιότητες που πρέπει να διδαχθούν είναι προκαθορισμένες και 

δηλώνονται ρητά ως επιδιωκόμενες δεξιότητες και συμπεριφορές. Η μαθησιακή 

διαδικασία ορίζεται από τονδάσκαλο, διότι η ευθύνη για την εκμάθηση των 

επιδιωκόμενων δεξιοτήτων και συμπεριφορών είναι δική της. Για τον σκοπό αυτόν ο 

δάσκαλος χρησιμοποιεί μια δομημένη βήμα-προς-βήμα, γρήγορη, εξειδικευμένη, απόλυτη 

και άμεση διδακτική μέθοδο μαζί με τα σχετικά υλικά. Τέλος, η άμεση διδασκαλία 

καταλήγει στην απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων, οι οποίες μπορούν να μετρηθούν 

(Παντελιάδου, 2000:155). 
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Το αναγνωστικό πρόγραμμα υλοποιείται σε έξι επίπεδα, από τα οποία τα δύο 

πρώτα προτείνονται για παιδιά από το νηπιαγωγείο έως και τη δεύτερη τάξη του 

Δημοτικού. Σε αυτά τα επίπεδα η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων του προφορικού λόγου, του λεξιλογίου και της συγκέντρωσης της προσοχής. 

Οι προ-αναγνωστικές δεξιότητες αναπτύσσονται στο νηπιαγωγείο, όπου διδάσκονται και 

γραφο-φωνημικές αντιστοιχίες. Στην αρχή τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ένα μικρό 

αριθμό φθόγγων, φωνηέντων και συμφώνων. Κάθε φθόγγος προφέρεται αργά από τον 

δάσκαλο και στη συνέχεια το παιδί επαναλαμβάνει. Η ίδια διαδικασία συνεχίζεται και με 

δύο φθόγγους, που επιπλέον συνενώνονται.  Στην αρχή τα παιδιά αναλύουν λέξεις στους 

φθόγγους τους αργά και μετά παρακινούνται να κάνουν το ίδιο όλο και πιο γρήγορα 

(Παντελιάδου, 2000:155-156).  

Το επόμενο βήμα είναι η αναγνώριση της ομοιοκαταληξίας των λέξεων. Οι 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εδώ μπορούν να χαρακτηριστούν ως εκπαίδευση 

στη φωνολογική επίγνωση. Μόλις τα παιδιά μάθουν έξι φθόγγους και τα γράμματα που 

τους αντιπροσωπεύουν, τους δίνονται απλές και φωνολογικά ομαλές λέξεις που 

ενσωματώνονται σε απλές προτάσεις και ιστορίες. Η μέθοδος στο πρώτο επίπεδο 

χρησιμοποιεί διαφορετικά στοιχεία για τα γράμματα που δεν αντιστοιχούν ευθέως σε 

κάποιο φθόγγο. Περνώντας στο δεύτερο επίπεδο τα παιδιά προχωρούν στην ιστορική 

ορθογραφία της λέξης (Παντελιάδου, 2000:156).   

Από την αρχή της διδασκαλίας δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη 

στρατηγικών κατανόησης, η οποία ξεκινά με την περιγραφή εικόνων, προχωρά στην 

αποσαφήνιση των προτάσεων και καταλήγει στο νόημα των ιστοριών. Ο δάσκαλος 

απευθύνει συνεχώς ερωτήσεις στα παιδιά που αφορούν τη ροή της ιστορίας. Η διδασκαλία 

της ορθογραφίας αποτελεί ξεχωριστό μέρος του διδακτικού προγράμματος. Επίσης, οι 

ασκήσεις απευθύνονται σε όλη την τάξη και εκτελούνται οποιαδήποτε στιγμή, σε αντίθεση 

με τη διδασκαλία της ανάγνωσης που πραγματοποιείται σε μικρές ομάδες (Παντελιάδου, 

2000:156). 

Η μέθοδος DISTAR βασίζεται σε μια συγκεντρωτική έννοια της μάθησης, έχοντας ως 

βασική προϋπόθεση ότι τα παιδιά μαθαίνουν τις έννοιες και τις δεξιότητες που πρέπει να 

ξέρουν μόνο αν αυτές διδαχθούν με σαφήνεια και με άμεσο τρόπο. Η υπόθεση είναι ότι αν 

η άμεση διδασκαλία επιτύχει, θα υπάρξει μάθηση, και η συγκεκριμένη αξιολόγηση θα 

αποδείξει ότι τα παιδιά έμαθαν όσα διδάχθηκαν (Παντελιάδου, 2000:156-157). 
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7. Η πρόταση της Διεθνούς Ένωσης για τη Δυσλεξία 

Η Διεθνής Ένωση για τη Δυσλεξία στην έκδοση “Informed Instruction for Reading 

Success: Foundations for Teacher Preparation. A position paper of International Dyslexia 

Association” (Brady & Moats, 1997, αναφορά από την Παντελιάδου, 2000:162-167) 

αναφέρει περιληπτικά: 

Δύο γενικές αρχές διέπουν τις προτάσεις που αφορούν τη διδασκαλία της ανάγνωσης: 

Πρώτη Αρχή. Τόσο τα ερευνητικά αποτελέσματα όσο και η διδακτική πρακτική δείχνουν 

ότι τα παιδιά επωφελούνται από τη διδασκαλία της ανάγνωσης, αν αυτή είναι σαφής, 

συστηματική και σταδιακή (οι στόχοι τίθενται κάθε φορά ανάλογα με το βαθμό 

δυσκολίας). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά που έχουν δυσκολία να κατακτήσουν 

κάποιο αλφαβητικό σύστημα, αλλά χρήσιμο για όλους, να μάθουν γιατί οι λέξεις 

γράφονται ή προφέρονται με τέτοιο τρόπο, καθώς επίσης τη σημασία τους. 

Δεύτερη Αρχή. Η αποτελεσματική διδασκαλία είναι μια ενεργός και ευχάριστη 

διαδικασία, που δίνει έμφαση στην ανακάλυψη και την κατανόηση και παρέχει συχνά 

ευκαιρίες για την εξάσκηση των ορθογραφικών, γραφικών και αναγνωστικών δεξιοτήτων 

σε γλωσσικό περιβάλλον με νόημα και σημασία. 

Τα κύρια στοιχεία της πρότασης είναι: 

1. Μια απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου ένα παιδί να γίνει ικανός αναγνώστης, είναι 

να ανακαλύψει ότι οι λέξεις δημιουργούνται από ήχους χωρίς νόημα και να μάθει να τους 

αναγνωρίζει. Αρχικά, η φωνολογική ευαισθησία εκδηλώνεται συνήθως με 

ομοιοκαταληξίες και με τους αρχικούς ήχους των λέξεων (φωνολογική επίγνωση). 

Σταδιακά, το παιδί προσέχει τους ήχους στο τέλος των λέξεων και αργότερα τους 

ενδιάμεσους ήχους αναπτύσσοντας την συνειδητοποίηση μεμονωμένων φωνημάτων σε 

όλες τις θέσεις των λέξεων (φωνημική επίγνωση). Η εσωτερική ανάλυση των συμφωνικών 

συμπλεγμάτων είναι ιδιαίτερα δύσκολη και ίσως να μην κατακτηθεί για αρκετά χρόνια. Ο 

δάσκαλος χρειάζεται να οργανώσει μαθήματα για την καλλιέργεια της φωνημικής 

επίγνωσης. Οι ευκαιριακές δραστηριότητες ομοιοκαταληξίας και ονομασίας αντικειμένου 

που αρχίζουν από ένα συγκεκριμένο γράμμα δεν επαρκούν 

2. Οπλισμένο το παιδί με αυξημένη ευαισθησία στους απομονωμένους ήχους των λέξεων 

έχει ένα μήπως γνωστικό πλαίσιο για την κατανόηση της φύσης ενός αλφαβητικού 

συστήματος. Ένα απαραίτητο βήμα είναι να συνδεθούν οι γνώσεις των φωνημάτων με τα 

αντίστοιχα γράμματα που τα αντιπροσωπεύουν. Στην πράξη ένα παιδί συνήθως ξεκινά με 

αυτό, προτού αποκτήσει μια καθολική επίγνωσητων ήχων του λόγου στις λέξεις. 
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Προκειμένου το παιδί να αποκτήσει την ικανότητα αποκωδικοποίησης, θα βοηθηθεί από 

τη συστηματική διδασκαλία που θα τονίζει τα ομαλά φωνητικά σχήματα, κυρίως μέσα από 

την ανάγνωση ιστοριών που αποτελούνται από επιλεγμένες λέξεις, η οποία επιτρέπει την 

εξάσκηση των υπαρχουσών γνώσεων αποκωδικοποίησης. Τονίζουν ότι στην εκμάθηση της 

ανάγνωσης θα βοηθούσε ιδιαίτερα η τακτική χρήση ασκήσεων για τη βελτίωση των 

αναγνωστικών και ορθογραφικών δεξιοτήτων, όπου η ανάγνωση με στόχο την κατανόηση 

αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα. Καθώς αναπτύσσεται η αναγνωστική δεξιότητα, η 

ανάγκη για διδασκαλία της αποκωδικοποίησης μεταβάλλεται σε μια ανάγκη για τη 

διδασκαλία πιο σύνθετων ορθογραφικών σχημάτων και τρόπων για την αναγνώριση των 

κύριων συλλαβικών σχημάτων. Η επιδεξιότητα στην αποκωδικοποίηση και στην 

ορθογραφία υποβοηθείται αν η διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης συνεχιστεί και μετά 

την πρώτη τάξη, σε άλλα επίπεδα, όπως στον σχηματισμό λέξεων. Δραστηριότητες που 

στοχεύουν στις νοηματικές μονάδες των λέξεων (μορφήματα) μπορούν να βελτιώσουν την 

κατανόηση του νοήματος των λέξεων από ένα παιδί καθώς και την ικανότητά του να 

ορθογραφεί τις διάφορες λέξεις που σχηματίζονται από αυτά τα μορφήματα (άσκηση με 

οικογένειες λέξεων). Επιπρόσθετα, ένα καλό διδακτικό πρόγραμμα θα ενσωμάτωνε, 

επίσης, την κατανόηση και τις ασκήσεις γραφής. Οι νέες προσεγγίσεις της γραφής  έχουν 

αποδείξει ότι τα παιδιά ικανοποιούνται από τη γραφή και την έκδοση των ιστοριών τους 

από τις αρχικές σχολικές εμπειρίες. Οι τελευταίες τάσεις, όσον αφορά τη διδασκαλία της 

οργάνωσης και του ύφους του κειμένου (π.χ. σημασιολογική δομή, ανάλυση ύφους) και 

την αξία της γραφής ως εργαλείου σκέψης, έχουν συντελέσει ώστε το βάρος της 

διδασκαλίας να μετατοπιστεί από τις «δεξιότητες» προς το «νόημα» και την 

«αυθεντικότητα» των κειμένων. Προτείνουν, λοιπόν, από την αρχή της διδασκαλίας να 

περιλαμβάνεται σε αυτήν η ανάλυση φωνημάτων και να δίνεται έμφαση στη σημασία των 

λέξεων. Αυτό σημαίνει ότι η αναγνώριση των στοιχείων της επιδέξιας ανάγνωσης 

(φωνημική επίγνωση, αποκωδικοποίηση, μορφολογία και κατανόηση) δεν πρέπει να 

εξισώνεται ούτε με μια αυστηρή σταδιακή διδασκαλία στοιχείων ούτε με τη μηχανική 

αποστήθιση. Αντίθετα, η χρησιμοποίηση στρατηγικών για τη βελτίωση της σκέψης και της 

κατανόησης ενός παιδιού θα πρέπει να γίνεται νωρίς και να θεωρείται βασική συνιστώσα 

του γραμματισμού. Τα παιδιά θα πρέπει από την αρχή να διαβάζουν έχοντας στόχο το 

νόημα. Με άλλα λόγια, η καλλιέργεια του γραμματισμού θα επιτευχθεί με ποικίλες 

διαφορετικές δραστηριότητες σε κάθε επίπεδο της αναγνωστικής ανάπτυξης, όπου η 

διαπλοκή των δραστηριοτήτων είναι αναπόφευκτη και επιθυμητή.  
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8.  Η μέθοδος MmeBorel-Maisonny 

Η μέθοδος της Suzanne Borel-Maisonny, που αναπτύχθηκε στη Γαλλία πρώτα το 

1946 και τελειοποιήθηκε το 1960, είναι μια μέθοδος εισαγωγής στην ανάγνωση και στην 

εκμάθησής της, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε παιδιά με απώλεια ακοής και αργότερα σε 

παιδιά με δυσλεξία ή δυσορθογραφία.  

Στα παιδιά από πέντε χρονών, που δεν μπορούν ακόμα να διαβάσουν, αλλά 

παρουσιάζουν ήδη προβλήματα είτε στο λόγο είτε στην οργάνωση της αισθήσεως του 

χώρου ή στο σωματικό σχήμα, η Borel-Maisonny χρησιμοποιεί ρυθμικές ασκήσεις, 

σωματικές ασκήσεις και ασκήσεις για την εκμάθηση διευθύνσεων μέσα στο χώρο. 

Στην περίπτωση της ανάγνωσης, κάθε λεκτικός ήχος έχει και μια δική του 

χειρονομία. Έτσι κάθε χειρονομία αντιπροσωπεύει την εικόνα ενός γράμματος και του 

ήχου του. Ταυτόχρονα, γράμματα ανάγλυφα συνδυάζονται με τις άλλες προηγούμενες 

ασκήσεις. Από τη στιγμή που το παιδί έχει πλέον μάθει τους ήχους των γραμμάτων, 

προχωρεί σε δύο γράμματα, σε τρία κλπ., με χειρονομίες που αντιπροσωπεύουν τα 

γράμματα που προφέρει στη σειρά.  

Ο ειδικός παιδαγωγός είναι απέναντι από το παιδί και σχεδιάζει και εκείνος με τις 

χειρονομίες του τους ήχους από τα αριστερά προς τα δεξιά. Αν το παιδί έχει πρόβλημα, 

ώστε να δημιουργεί τις εικόνες σαν σε καθρέφτη, τότε η διεύθυνση των χειρονομιών του 

ειδικού παιδαγωγού είναι αντίθετη, δηλαδή από τα δεξιά προς τα αριστερά. Στη συνέχεια 

φθάνουν σε ομάδες γραμμάτων, σε λέξεις και μετά στα ανάγλυφα γράμματα, που θα 

αντικαταστήσουν τις χειρονομίες (Γκαϊτατζίδου, 2001:101-102). 

8. Πολυαισθητηριακή προσέγγιση 

Με τις πολυαισθητηριακές μεθόδους προσπαθούμε να επιτύχουμε να συσχετίζουν 

τα παιδιά τον ήχο με το σύμβολο και να διδάσκονται οι λέξεις ως οπτικά σύνολα 

γραμμάτων, ενώ συγχρόνως τα παιδιά τις προφέρουν με την ακολουθία: «βλέπω ακούω, 

λέω». Πολλές φορές, αν είναι γράμματα, τα παιδιά ιχνηλατούν με το δάχτυλό τους ή με 

ένα μολύβι πάνω στο γράμμα που μαθαίνουν, το οποίο ο δάσκαλος το έχει φτιάξει με 

γυαλόχαρτο ή με πλαστελίνη ή με άλλο υλικό. Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως 

στην Αγγλία και ΗΠΑ και λιγότερο στην Ελλάδα. Για τη διδασκαλία παιδιών με 

δυσκολίες στην ανάγνωση, αναφέρονται, για παράδειγμα, η μέθοδος της KathllenHickey 

(1992), το πρόγραμμα Banger (Miles, 1989), το πρόγραμμα του Beve Hornsby «Alpha to 

Omega» (Hornsby & Shear, 1975) (Χρηστάκης, 2000:209). 
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Η έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά με δυσκολίες στην ανάγνωση, τα οποία ασκούνται 

μόνο στη διδασκαλία της τάξης τους, χωρίς άλλη εξειδικευμένη υποστήριξη, συνεχώς 

μένουν πίσω. Η πρόοδος που σημειώνουν στην αναγνωστική τους ηλικία σε διάστημα ενός 

έτους, είναι κατά μέσο όρο 5 μήνες (Thomson, 1989). Αντίθετα, τα παιδιά που δέχονται 

μεθοδευμένη υποστήριξη κάνουν πρόοδο κατά μέσο όρο 18 ως 24 μήνες κάθε χρόνο 

(Thomson , 1989; Hornsby & Farrer, 1990) (Χρηστάκης, 2000:209). 

 

4.5. Τεχνικές ανάγνωσης 

1.  «Η τεχνική Elkonin» 

Η μέθοδος Elkonin (1973) εστιάζει στην αισθητοποίηση της φωνολογικής δομής 

των λέξεων και αποτελεί στοιχείο των περισσοτέρων σύγχρονων διδακτικών 

προσεγγίσεων της φωνολογικής επίγνωσης. Οι δραστηριότητες αισθητοποίησης της 

φωνημικής δομής των λέξεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διδακτικά προγράμματα 

για μαθητές που δεν έχουν συνειδητοποιήσει τη φωνημική δομή και εμφανίζουν λάθη 

προσθέσεων, αφαιρέσεων, αντιμεταθέσεων και αντικαταστάσεων στην αποκωδικοποίηση 

και στην ορθογραφία. Για την επίτευξη της τεχνικής αυτής χρησιμοποιούνται τα 

παρακάτω βήματα: 

1. Ξεκινώ με την επίδειξη μιας κάρτας στην οποία απεικονίζεται ένα αντικείμενο 

(εδώ τόπι) και συνοδεύεται από επάλληλα τετράγωνα, τόσα όσα και τα φωνήματα 

του ονόματος του εικονιζόμενου αντικειμένου (σχήμα 6). 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6. Κάρτα από τη μέθοδο «Elkonin» 

 

2. Ζητώ από το μαθητή να εκφέρει τα φωνήματα της λέξης και για καθένα από αυτά 

να τοποθετεί στο συγκεκριμένο τετράγωνο ένα πούλι.  

Η μέθοδος Elkonin μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες παραλλαγές. Στα αρχικά 

επίπεδα τα τετράγωνα μπορεί να είναι του ίδιου μεγέθους, να μην υποβάλλουν δηλαδή την 
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ορθογραφική εικόνα της λέξης. Η μέθοδος Elkonin χρησιμοποιείται σε ποικιλία 

δραστηριοτήτων που βοηθούν τόσο στη διδασκαλία εκμάθησης γραφο-φωνημικών 

αντιστοιχιών όσο και στην εξάσκηση στη διάκρισηομοιοκαταληξιών και παρηχήσεων 

(Κωτούλας, 2008:33).  

2. Κάρτες αστραπή (Flash cards) 

Πρόκειται για κάρτες που παίρνουν όνομά τους από την αστραπή (flash).  

Χρησιμοποιούνται και οι δύο όψεις της κάρτας. Για παράδειγμα, αν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία των γραφο-φωνημικών αντιστοιχιών, στη μία όψη θα 

απεικονίζεται ένα γράμμα και στην άλλη ένα αντικείμενο, το όνομα του οποίου ξεκινά από 

το γράμμα αυτό. 

Για την επίτευξη της τεχνικής αυτής ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

1. Μπλέκω την κάρτα στα δάχτυλά μου δείχνοντας για παράδειγμα το γράμμα κάπα στο 

μαθητή και ζητώ να μου πει το γράμμα (σχήμα 7). 

 

 

 

Σχήμα 7. Κάρτα από τη μέθοδο «Κάρτες Aστραπή» 

 

2. Αν δυσκολευτεί να απαντήσει, στρέφω αστραπιαία την κάρτα μπρος πίσω. Από την 

πίσω όψη είναι ένα καγκουρό. Ο μαθητής θα πρέπει να φέρει στο νου του το όνομα 

του αντικειμένου, να διακρίνει το αρχικό φώνημα και να εκφέρει το όνομα. Η κίνηση 

μπρος πίσω μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί (Nicholson, 1998; Tan & 

Nicholson, 1997, αναφορά από τον Κωτούλα, 2008:37). 

 

4.6. Υποστηρικτικές στρατηγικές για την ανάγνωση 

Μερικές στρατηγικές που έχουν δοκιμαστεί περισσότερο σε άλλες χώρες και σε 

μικρότερη έκταση στην Ελλάδα και θεωρούνται χρήσιμες και αποτελεσματικές είναι οι 

εξής: 

1. Ανάγνωση κατά ζεύγη 

Με τη στρατηγική αυτή τα παιδιά με δυσκολίες στην ανάγνωση έχουν την ευκαιρία 

να μάθουν από ένα άλλο παιδί-μοντέλο να διαβάζουν. Η στρατηγική αυτή έχει το 
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πλεονέκτημα ότι τα παιδιά με δυσκολίες παίρνουν τόση βοήθεια, όση τα ίδια αισθάνονται 

ότι χρειάζονται (Topping et al., 1985). Η κατά ζεύγη ανάγνωση είναι μια δομημένη μορφή 

δραστηριότητας και αποτελεί την καλύτερη εφαρμογή της μεθόδου της άμεσης 

διδασκαλίας (Essex School Psychological Services, 1987, Χρηστάκης, 1994). Τα 

κυριότερα στοιχεία της στρατηγικής είναι τα ακόλουθα: 

 Ισοδύναμα ο γονέας ή ο εθελοντής βοηθός συνεργάζονται 10-15 λεπτά, ει δυνατόν 

καθημερινά, και διαβάζουν με το παιδί για διάστημα 6 έως 8 εβδομάδων. 

 Το παιδί επιλέγει το υλικό που θέλει να διαβάσει, αρκεί να είναι πιο δύσκολο από 

αυτό που το παιδί ήδη μπορεί να διαβάζει. 

 Το παιδί και ο συνεργάτης αρχίζουν ταυτόχρονα την ανάγνωση, ενώ ο συνεργάτης, 

επισημαίνει τις λέξεις στις οποίες δυσκολεύεται το παιδί. 

 Όταν το παιδί αισθάνεται ότι μπορεί να διαβάσει μόνο του, κάνει σήμα που έχει 

προσυμφωνηθεί (π.χ. χτύπημα του χεριού στο θρανίο) και ο συνεργάτης σταματά 

να διαβάζει. 

 Το παιδί διαβάζει μόνο του μέχρι να κάνει λάθος ή να βρει δυσκολία. Τότε ο 

συνεργάτης του λέει τη λέξη. Δεν το αφήνει σε αμηχανία περισσότερο από 5 

δευτερόλεπτα. Το παιδί επαναλαμβάνει τη λέξη και οι δυο μαζί συνεχίζουν να 

διαβάζουν. μέχρι το παιδί να ξανακάνει σήμα ότι θέλει να διαβάσει μόνο του.  

 Ο συνεργάτης επιβραβεύει συνεχώςτο παιδί, όταν διαβάζει σωστά τις λέξεις ή δίνει 

σήμα ότι θέλει να διαβάζει μόνο του κα το παρακινεί να συνεχίσει να διαβάζει 

μόνο του και σωστά (Χρηστάκης, 2000:200-201). 

2. Ομαδική Ανάγνωση 

Ο δάσκαλος προετοιμάζει καθημερινά ένα σύνολο κειμένων, τα οποία διαβάζουν 

τα παιδιά παίζοντας με το δάσκαλο. Το ίδιο μπορεί να γίνει διαβάζοντας κάθε παιδί ένα 

κομμάτι κειμένου από ένα βιβλίο (Holdaway, 1982). Κατά την ανάγνωση βοηθά το ένα 

παιδί τοάλλο να διαβάζει σωστά ή διαβάζουν ομαδικά.  

Ο δάσκαλος μπορεί να κάνει περισσότερο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική την 

άσκηση, να αλλοιώνει λέξεις ή ολόκληρα κομμάτια κειμένου, να παραλείπει λέξεις κλπ, 

ενώ τα παιδιά πρέπει α μαντεύουν το σωστό ή τα παιδιά υπογραμμίζουν γράμματα ή 

συλλαβές ή λέξεις ή σημεία στίξης κλπ. Επίσης ο δάσκαλος μπορεί να ανακατεύει τις 

παραγράφους του κειμένου και τα παιδιά να τις βάζουν στη σωστή σειρά, με βάση το 

νόημα του κειμένου. Με την τελευταία άσκηση, παράλληλα με τη βελτίωση της 
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ανάγνωσης, επιδιώκονται και άλλοι στόχοι, όπως: α) η ανάπτυξη της ικανότητας 

κατανόησης του κειμένου, β) η ανάπτυξη της ικανότητας να δομεί τη σκέψη του το παιδί 

και να εκθέτει γραπτά τη σκέψη του (Χρηστάκης, 2000:201-202). 

 

3. Ανάγνωση με μαγνητοταινία  

Εδώ απαιτούνται συμπληρωματικά μαγνητοταινίες με κείμενα, τα οποία 

περιλαμβάνονται και σε βιβλία. Το παιδί παράλληλα με τη δική του ανάγνωση του 

κειμένου ακούει και τη μαγνητοταινία. Αντί να ακούνε τα παιδιά κείμενα από 

μαγνητοταινία, μπορεί να βλέπουν κείμενα στην οθόνη ενός υπολογιστή, ο οποίος θα είναι 

συνδεδεμένος με ένα συνθέτη φωνής, για να λέει τη λέξη που διαβάζει το παιδί με επιτυχία 

συνοδευόμενη από μουσική (Davidson et al., 1991, αναφορά από τον Χρηστάκη, 

2000:204) 

 

4.7. Άλλες Στρατηγικές 

Η μέθοδος ARROW 

 Η τεχνική αυτή με τα αρχικά των λέξεων Aural Read Respond Oral Written 

(Ακούω-Διαβάζω-Απαντώ-Λέω-Γράφω) μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των καναλιών 

μέσα από τα οποία το παιδί μπορεί να μάθει ανάγνωση και γραφή. Για  την εφαρμογή της 

μεθόδου χρειάζονται ένα μαγνητόφωνο διπλής κατεύθυνσης και ακουστικά. Τα παιδιά 

ακούν το κείμενο που είναι γραμμένο σε μαγνητοταινία, ενώ ταυτόχρονα έχουν μπροστά 

τους το κείμενο που ακούν και το παρακολουθούν με το δάκτυλό τους. Στη 

συνέχειαηχογραφούν τον εαυτό τους διαβάζοντας το κείμενο που άκουσαν.Κατόπιν ακούν 

την ηχογραφημένη φωνή τους την ώρα που διαβάζουν, ακολουθώντας ταυτόχρονα και το 

κείμενο. Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν το μαγνητόφωνο αυτό για περίπου 15 

λεπτά την ημέρα, 3 ως 4 φορές την εβδομάδα. Το υλικό που έχει ηχογραφηθεί στη 

μαγνητοταινία πρέπει να είναι κατάλληλο για ανάγνωση και ορθογραφία. Στην 

Αγγλία,όπου χρησιμοποιήθηκε, βρέθηκε,όπως αναφέρουν οι Davies (1989) και Lane 

(1990), ότι σε λιγότερο από 5 ή 6 εβδομάδες  τα παιδιά έμαθαν πολύ πιο γρήγορα όλα τα 

κείμενα που άκουσαν από τη δική τους φωνή παρά όταν την ακούν από τη φωνή των 

άλλων (Davies, 1989; Lane, 1990, αναφορά από τον Χρηστάκη, 2000: 210-211). 
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4.8. Ο ρόλος του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην Ανάγνωση 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των υπολογιστών στην εκπαίδευση είναι ότι 

δίνουν τη δυνατότητα της «εικονοποίησης» της γνώσης, με συνδυασμό ήχου και εικόνας. 

Η τεχνολογία της πληροφορίας προσφέρει πρόσθετη υποστήριξη σε άτομα με σωματικές 

αναπηρίες, μαθησιακές δυσκολίες, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές ή και άλλες 

δυσλειτουργίες. Μέσω των υπολογιστών παρέχονται τα μέσα και τα εργαλεία για φυσική, 

γνωστική και υποστηρικτική πρόσβαση στη διαδικασία της μάθησης
41

. 

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής θεωρείται σημαντικός για την γνωστική ανάπτυξη 

των μαθητών και για αυτόν τον λόγο ορισμένα περιβάλλοντα λογισμικού έχουν 

χαρακτηριστεί και «γνωστικά». Είναι ένα εκφραστικό αλληλεπιδραστικό μέσο που 

παρέχει τη δυνατότητα «ενεργού μάθησης», ενώ στα παραδοσιακά «αδρανή» συστήματα 

(μολύβι-χαρτί) υπάρχει απόσταση των ενεργειών από τις μαθησιακές τους σημασίες. Οι 

διαφορές δυναμικών-αδρανών συστημάτων μάθησης οδηγούν σε διαφορετικούς τρόπους 

μάθησης. Τα δυναμικά συστήματα, δηλαδή οι υπολογιστές, υποβοηθούν την αυτο-

έκφραση και την σύνδεση της εικονικής πληροφορίας με τη συμβολική.Τα περιβάλλοντα 

των Η/Υ με τις πολλαπλές αναπαραστάσεις που διαθέτουν, διευκολύνουν την δημιουργία 

εμπλουτισμένων γνωστικών εμπειριών αυξάνοντας την άμεση εκφραστικότητα του 

μαθητή (Καλαμαράς, 2003). 

Η βιβλιογραφία είναι ενθουσιώδης υπέρ των υπολογιστών. Ένα από τα 

σημαντικότερα επιχειρήματα είναι ότι η τεχνολογία μπορεί να απελευθερώσει τον μαθητή, 

να τον κάνει πιο ανεξάρτητο και αυτόνομο, δίνοντάς του έλεγχο της μαθησιακής 

διαδικασίας και μειώνοντας την ανάγκη για παρουσία δασκάλου (Davis et al., 1997). 

Δηλαδή, η διαδικασία της μάθησης μετατρέπεται από παθητική σε ενεργητική (Κελεσίδης, 

1998). Επιπλέον, η ερευνητική και ευέλικτη φύση του υπολογιστή τον κάνει ένα δυνατό 

εργαλείο, το οποίο μπορεί να υπηρετήσει διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικούς 

τρόπους μάθησης (Scrimshaw, 1997; Meadows & Leask, 2000). Σημαντική είναι επίσης η 

συμβολή του υπολογιστή: α) στην αύξηση της προσοχής και στην προσήλωση του μαθητή 

στην εργασία που κάνει (Underwood, 2000), β) στην διευκόλυνση της επικοινωνίας και 

της αλληλεπίδρασης μεταξύ συμμαθητών (Crompton & Mann, 1996), γ) στη δημιουργία 

κινήτρων για μάθηση (Crompton & Mann, 1996), δ) στη δημιουργία ευκαιριών για 

επιπλέον εξάσκηση (Underwood, 2000) και ε) στην αύξηση της αυτοεκτίμησης (Crompton 

& Mann, 1996, αναφορά από την Λουκή, 2012). 

                                                           
41

 Από: http://logos-praxis.gr/?p=261 (ημερομηνία πρόσβασης  12/07/13). 
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Σύμφωνα με τον Παρασκευόπουλο, ο Η/Υ μεγιστοποιεί τις υπάρχουσες ικανότητες 

των παιδιών και τα βοηθά να παρακάμψουν πιθανές αδυναμίες. Η βασική διαφορά των 

παραδοσιακών εποπτικών μέσων και των προγραμμάτων μέσω Η/Υ είναι ότι, ενώ τα 

πρώτα είναι κατά βάση στατικά, τα δεύτερα μπορούν να έχουν ταυτόχρονα κίνηση, ήχο, 

εικόνα με ισχυρή σύνδεση μεταξύ τους. Έχουν επίσης έντονο το στοιχείο της 

αλληλεπίδρασης και της διαδραστικότητας (Παρασκευόπουλος, χχ). 

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι η δύναμή τους να δίνουν κίνητρο 

για μάθηση (Brooks, 1997). Επιπλέον, ενισχύοντας τη συγκέντρωση της προσοχής 

βοηθούν τους μαθητές να δείξουν πόσο πραγματικά έχουν κατανοήσει κάτι (Detheridge, 

1996). Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

είναι μια προσωπική ενασχόληση η οποία μειώνει την έκθεση του μαθητή σε αρνητική 

κριτική ενώπιον των συμμαθητών του (Brooks, 1997). Άλλωστε ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής είναι μία μηχανή και μία κριτική εκ μέρους της μηχανής αυτής είναι λιγότερο 

μειωτική από μία ανθρώπινη κριτική εκ μέρους του δασκάλου. Επίσης, οι υπολογιστές 

προσφέρουν μεγάλο εύρος εξάσκησης, εφόσον δεν κουράζονται και μπορούν να δείξουν 

μεγαλύτερη υπομονή από ένα δάσκαλο, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να 

μαθαίνουν στους δικούς τους ρυθμούς (Rooms, 2000). Τέλος, οι υπολογιστές παρέχουν 

στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αυτό που έχουν ανάγκη: σε μικρά διαδοχικά 

βήματα (Detheridge, 1996). Αυτή η στρατηγική της κατάτμησης σε μικρά βήματα έχει 

αποδειχτεί ότι είναι ένας επιτυχημένος τρόπος διδασκαλίας για παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες (αναφορά από την Λουκή, 2012). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα οπτικά και τα ακουστικά ερεθίσματα που προσφέρει ο 

υπολογιστής, η καθαρή και τακτική εμφάνιση του κειμένου, τα διάφορα είδη λογισμικού 

για τη διόρθωση των λαθών βοηθούν σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά με δυσλεξία στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν. Για αυτό και πολλά κέντρα 

αποκατάστασης των δυσλεξικών παιδιών βασίζονται στις ιδιότητες του υπολογιστή 

(Singleton, 1991, αναφορά από τον Παρασκευόπουλο, χχ). 

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να έχουν πιο ενεργητική 

συμμετοχή στην προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου. Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στον αριθμό των ευκαιριών μάθησης που δίνονται 

στους μαθητές γενικά και στον βαθμό επιτυχίας τους στην ανάγνωση (Rosenshine & 

Berliner 1978, αναφορά από τον Παρασκευόπουλο, χχ). Ειδικά για τα παιδιά με δυσλεξία, 

παρ’ ότι υποστηρίζεται από πολλούς ειδικούς ότι καμία μέθοδος δεν είναι κατάλληλη για 



88 
 

όλα τα δυσλεξικά παιδιά, η σύγχρονη έρευνα αποδεικνύει ότι η διδασκαλία τους με 

φωνητικές – γλωσσικές μεθόδους και πολύ-αισθητηριακές τεχνικές, αποκτά όλο και 

μεγαλύτερη αποδοχή μεταξύ των ειδικών (Hulme 1981, Bryant & Brandley 1985, Monk & 

Ives 1987, R. Reason 1990, A. Cashdan & J. Wright 1990, M. Thomson 1990, C. Lane 

1990, P. Pumfrey & C. Delliott, 1990, αναφορά από την Πολυχρονοπούλου, 2001:218). 

Σύμφωνα με την μέθοδο της πολυαισθητηριακής προσέγγισης, όσο περισσότεροι κώδικες 

χρησιμοποιούνται στην προσπάθεια για απομνημόνευση του γλωσσικού υλικού τόσο 

αυξάνονται οι πιθανότητες για επιτυχία, αφού με την εξάσκηση σε δραστηριότητες που 

απαιτούν την ενεργητική συμμετοχή όλων των αισθήσεων διευκολύνεται η προσπάθεια 

του δυσλεξικού μαθητή για την εκμάθηση των συμβόλων (Μαυρομάτη 1995, αναφορά 

από τον Παρασκευόπουλο, χχ). 

Το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει στραφεί στη χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή στην ανάγνωση (Blok, Oostdam, Otter & Overmaat, 2002; MacArthur, 

Ferretti, Okolo & Κavalier, 2001). Στην έρευνα των Wise & Olsen (1995) τα 

αποτελέσματα έδειξαν βελτίωση στη φωνολογική επίγνωση, ενώ στην έρευνα των Olson, 

Wise, Ring, & Johnson (1997), τα αποτελέσματα έδειξαν βελτίωση τόσο στη φωνολογική 

επίγνωσηόσο και στις δεξιότητες φωνολογικής αποκωδικοποίησης. Τόσο οι Foster, 

Erikson, Forster, Brinkman&Torgesen (1994) όσο και οι Macaruso, Hook & McCabe 

(2006), βρήκαν ότι βελτιώθηκαν οι δεξιότητες αναγνώρισης λέξης σε νεαρούς 

αναγνώστες. Οι Olofsson (1992),VanDaal (2000), Lewin (2000) συστήνουν τη χρήση 

συνθετικής ομιλίας για υποστήριξη της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης σε παιδιά 

με δυσκολίες στην ανάγνωση. OZellweger (2000), επέλεξε τη ψηφιοποιημένη ομιλία σε 

παιδιά με δυσλεξία για καλύτερη ποιότητα ήχου στην αποκωδικοποίηση. Οι Kamstrupetal. 

(2002) υποστηρίζουν ότι η συνθετική ομιλία βοηθά στην κατανόηση και ενισχύει την 

επικοινωνιακή πλευρά του γραμματισμού. Αυτό έχει ως συνέπεια η ανάγνωση να γίνεται 

πιο ευχάριστη και να προκαλεί αύξηση κινήτρων. Ο Daiute (2000), έδειξε ότι οι μαθητές 

βρίσκουν το γράψιμο στον υπολογιστή ιδιαίτερα ελκυστικό, καθόσον αυτό δίνει  κίνητρα 

για κινητοποίηση (motivating).   

 Το εξατομικευμένο πρόγραμμα με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

συντελεί στην πολυδιάστατη και την ενεργή συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία της 

μάθησης και αυξάνει την παραγωγικότητα του ατόμου.  

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτών των προγραμμάτων είναι η εξατομίκευση, 

δηλαδή ότι επιτρέπουν την αντιμετώπιση ξεχωριστά του κάθε παιδιού σύμφωνα με τις 

ανάγκες και τις δυνατότητές του.  
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Ειδικότερα οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες – όπως έχουν δείξει έρευνες στην 

Αγγλία και στη Σουηδία - έχουν μεγάλα οφέλη από τη χρήση υπολογιστών, διότι οι 

μαθητέςμπορούν: 

 Να διαβάζουν γραπτά κείμενα από τον υπολογιστή με συνθετική ομιλία, ενώ 

διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο για τους ίδιους να το επιτύχουν. 

 Να αναπτύξουν την απαιτούμενη κατανόηση της σχέσης μεταξύ συμβόλων 

γραπτού λόγου, αριθμών και ανάγνωσης. 

 Να υποβοηθούν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου τους και στη γραμματική. 

 Να υποβοηθούν τον συλλαβισμό και τη διόρθωση. 

 Να αναπτύξουν τους κανόνες συλλαβισμού και των σχέσεων μεταξύ τους. 

 Να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα λάθη τους, αλλά και να διαβάσουν τα 

γραπτά τους. 

 Να προγραμματίσουν, να αλλάξουν και να εκφράσουν τη σκέψη τους γραπτά. 

 Να αποκτήσουν ένα σταθερό πλαίσιο αναφοράς όσο αφορά τη γραπτή τους 

έκφραση. 

 Να ανεβάσουν την αυτοπεποίθησή τους για την επίδοσή τους στο γραπτό λόγο. 

( Χουλιαράς, 2007). 

Όπως αναφέρει ο Wepner (1987), ο υπολογιστής είναι μια μεγάλη δεξαμενή 

ανεκμετάλλευτου δυναμικού και αποτελεί μια ελπίδα για την ικανοποίηση των αναγκών 

των παιδιών με δυσκολίες ανάγνωσης. Απαιτείται, όμως, οι διδακτικές στρατηγικές να 

προσαρμόζονται στις ειδικές ανάγκες των μαθητών και στις δυνατότητες που προσφέρει η 

τεχνολογία (Wepner, 1987). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 

5.1. Έννοια και Ορισμοί των Μαθησιακών Δυσκολιών 

Με τον όρο «μαθησιακές δυσκολίες» (ή δυσκολίες μάθησης) νοούνται τα ποικίλα 

προβλήματα που συναντούν τα άτομα, και ιδιαίτερα τα αναπτυσσόμενα, στην προσπάθειά 

τους να μάθουν κάτι. Τα προβλήματα αυτά εκδηλώνονται με συμπτώματα αποκλίνουσας, 

λίγο ή πολύ, συμπεριφοράς που καλύπτει διάφορες πτυχές των γνωστικών μαθησιακών 

λειτουργιών. Οι δυσχέρειες αυτές ποικίλλουν μεταξύ των ατόμων ως προς το βαθμό 

σπουδαιότητάς τους. Ξεκινούν από την ελαφρά δυσκολία ή τη βραδύτητα κατάκτησης της 

επιδιωκόμενης μάθησης και φτάνουν έως και την πλήρη ανικανότητα πρόσκτησης νέων 

μορφών συμπεριφοράς. (Τζουριάδου, 2011:31-32).  

Στη νεότερη αγγλοσαξονική βιβλιογραφία γίνεται διάκριση των δυσκολιών 

μάθησης σε γενικές (general) ή διάχυτες δυσκολίες και σε ειδικές δυσκολίες (specific) 

(Learner, 2000; Dockrell & McShane, 2003). 

 Οι γενικές δυσκολίες μάθησης
42

αναφέρονται σε αδυναμίες ή δυσλειτουργίες που 

επηρεάζουν τις επιδόσεις του ατόμου σε πολλούς τομείς όχι μόνο της σχολικής 

μάθησης, αλλά και της καθημερινής του ζωής. 

 Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
43

 συνδέονται με συγκεκριμένη δυσχέρεια που 

εμφανίζεται στο άτομο σε έναν ορισμένο τομέα, π.χ. στην ανάγνωση, τη γραφή, 

την αρίθμηση κλπ., και η οποία δεν επηρεάζει κατ’ ανάγκην τις επιδόσεις του σε 

άλλους τομείς (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2005:28)
44

. 

Οι αναφορές στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι ενήλικοι στη 

μάθηση, οι πιθανές αιτίες, αλλά και η επίδρασή τους στις ατομικές διαφορές, εμφανίζονται 

από την αρχαία Ελλάδα (Mann, 1979, αναφορά από τους Παντελιάδου & Μπότσας, 

2007:6). Το έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον για τις απρόσμενες δυσκολίες μάθησης που 

δεν μπορούν να εξηγηθούν από το νοητικό δυναμικό των μαθητών είχε ήδη ξεκινήσει από 

                                                           
42

 Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των αναγνωστικών δυσκολιών είναι ότι, κατά κανόνα, συνυπάρχουν με ένα 

σχετικά χαμηλότερο νοητικό επίπεδο και, συνήθως, με ανάλογες δυσκολίες στη μάθηση των μαθηματικών 

και στη διεκπεραίωση ανώτερου επιπέδου γνωστικών λειτουργιών όπως π.χ. του συλλογισμού, της 

δημιουργικής σκέψης κ.ά. (Πόρποδας, 2002:457-458). 
43

 Τα άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν εμφανίζουν συνήθως σημαντική μείωση στη γενική 

νοητική τους ικανότητα, όπως αυτή μετράται με τα συνήθη τεστ νοημοσύνης (Coles, 1978, αναφορά από την 

Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2005). 
44

 Στις Η.Π.Α. ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» είναι συνώνυμος με τον όρο «ειδικές μαθησιακές δυσκολίες», 

ενώ στη Βρετανία ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» χρησιμοποιείται για κάθε είδους πρόβλημα μάθησης, 

επίδοσης και συμπεριφοράς. 
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τον 19
ο
 αιώνα. Το 1962 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες», 

από τον ψυχολόγο και ειδικό παιδαγωγό Samuel Kirk (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007:6).  

Ο Kirk (1962), όρισε: «Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν κάποια 

διαταραχή σε μια ή περισσότερες από τις βασικές διαδικασίες που αναφέρονται στη χρήση 

του γραπτού ή του προφορικού λόγου. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει περιπτώσεις όπως 

η ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, η δυσλεξία, η δυσφασία, η δυσαριθμησία, κλπ. Οι 

καταστάσεις αυτές δεν οφείλονται σε εμφανείς αισθητηριακές βλάβες, σε νοητική 

καθυστέρηση, σε σοβαρές συναισθηματικές συνθήκες». Ο Kirk καταλήγει ότι τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες «παρουσιάζουν μια ε ξ ε λ ι κ τ ι κ ή  α ν ο μ ο ι ο γ έ ν ε ι α στις 

ψυχολογικές τους λειτουργίες, η οποία περιορίζει τη μάθηση σε τέτοιο βαθμό, ώστε να 

χρειάζεται κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να καλύψουν τις εκπαιδευτικές και 

διδακτικές τους ανάγκες» (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991:15).  

Από το 1962, που ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 

φορά από τον Kirk, έχει προκύψει μια πληθώρα ορισμών, οι οποίοι διαμορφώνονται 

ανάλογα με την κυρίαρχη αντίληψη κάθε εποχής σχετικά με τη φύση των Μαθησιακών 

Δυσκολιών. Η διαδικασία αυτή δεν έχει περατωθεί ακόμη και οι επιστήμονες συνεχίζουν 

τις προσπάθειές τους για βελτίωση του ορισμού (Παντελιάδου, 2000:18).  

Το 1989 το National Joint Committee on Learning Disabilities διατύπωσε τον 

παρακάτω ορισμό για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: 

«οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε ετερογενή 

ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην εκμάθηση 

και χρήση του προσληπτικού λόγου, της ομιλίας, της γραφής, του συλλογισμού ή των 

μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς και υποτίθεται ότι 

οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Μπορεί να 

συμβαίνουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Μπορεί επίσης να συνυπάρχουν με 

προβλήματα στη συμπεριφορά αυτορρύθμισης, κοινωνικής αντίληψης και 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όμως από μόνα τους αυτά τα χαρακτηριστικά δεν 

συνιστούν μαθησιακές δυσκολίες. Παρότι μπορεί να εμφανίζονται σε συνδυασμό με 

άλλου τύπου ανεπάρκειες (αισθητηριακές ανεπάρκειες, νοητική καθυστέρηση, 

σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές) ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως 

πολιτισμικές διαφορές, ανεπαρκή ή ακατάλληλη διδασκαλία, εντούτοις δεν είναι 

αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων ή επιδράσεων» (NJCLD, 1989, αναφορά από 

την Τζουριάδου, 2011:16-17). 
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Η διάγνωση των (ειδικών) μαθησιακών δυσκολιών τίθεται, όταν η σχολική επίδοση 

του μαθητή, σύμφωνα με σταθμισμένα τεστ στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στη 

γραπτή έκφραση, είναι σημαντικά κατώτερη από την αναμενόμενη για την ηλικία του, τη 

σχολική του τάξη και του δείκτη νοημοσύνης του (DSM-IV) (Παπαδάτος, 2010:281). 

 

5.2. Συχνότητα και αιτιολογικοί παράγοντες των Μαθησιακών Δυσκολιών 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες
45

 συνιστούν τη μεγαλύτερη κατηγορία ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, διεθνή και ελληνική, το 50% 

των μαθητών που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, έχουν διάγνωση 

Μαθησιακών Δυσκολιών. Μάλιστα, το 80% από αυτές αφορούν δυσκολίες στην 

ανάγνωση (Παντελιάδου, 2004; Kavale & Forness, 2000, αναφορά από τους Παντελιάδου 

& Μπότσα, 2007:6).    

Η συχνότητα των μαθησιακών δυσκολιών στα αγόρια έναντι των κοριτσιών είναι 

3-4:1. Η μεγαλύτερη συχνότητα έχει αποδοθεί σε γενετικούς παράγοντες, σε μια 

γενικότερη εξελικτική ανωριμότητα και στη χαμηλότερη επίδοσή τους στα γλωσσικά 

μαθήματα. Καμία όμως από τις απόψεις αυτές δεν επιβεβαιώθηκε ερευνητικά 

(Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991:17).   

Αναφορικά με τις αιτίες των μαθησιακών δυσκολιών, σήμερα είναι αποδεκτό από 

τους περισσότερους ότι οι μαθησιακές δυσκολίες οφείλονται σε κάποια νευρολογική 

διαταραχή, η οποία όμως δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα. 

Φαίνεται να κληρονομείται μια ανεπάρκεια στον τρόπο λειτουργίας ορισμένων περιοχών 

του εγκεφάλου και αυτή προκαλεί δυσκολίες στην επεξεργασία των ήχων και των γραπτών 

συμβόλων (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2004:274-275). 

 

5.3. Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες 

Αν και η μελέτη των μαθησιακών δυσκολιών δεν έχει καθορίσει με σαφήνεια ένα 

κεντρικό και κυρίαρχο προφίλ, όμως ορισμένα χαρακτηριστικά συναντώνται σε μικρό ή 

μεγαλύτερο βαθμό σε αρκετούς μαθητές. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 

                                                           
45

 Ορισμένοι ερευνητές ισχυρίζονται ότι το πλήθος των ατόμων που εμφανίζουν μικρές, μέτριες ή μεγάλες 

δυσκολίες στη μάθηση αντιπροσωπεύει το 10% έως 20%  του γενικού πληθυσμού. Άλλοι, όμως ανεβάζουν 

το ποσοστό αυτό σε πολύ υψηλότερα επίπεδα (Κυπριωτάκης, 1989; Lyon, 1985; Σακκάς, 2002). Σύμφωνα 

με τους Adelman και Taylor (1993:11), οι περισσότεροι συμφωνούν με την άποψη ότι ποσοστό 30% περίπου 

του μαθητικού πληθυσμού αντιμετωπίζει προβλήματα μάθησης (αναφορά από την Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 

2005:40). 
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αναπτύσσονται, εξελίσσονται και αλληλεπιδρούν τα χαρακτηριστικά αυτά, είναι πολύ 

σημαντική στο βαθμό που επηρεάζει άμεσα το σχεδιασμό κατάλληλων διδακτικών 

παρεμβάσεων (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007:21). 

Σύμφωνα με τους Μπότσα & Παντελιάδου (2007:21-41), τα κυρίαρχα 

χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, όπως έχουν καταγραφεί 

ερευνητικά, αφορούν τις περιοχές της αντίληψης, της γλώσσας, της μνήμης, της προσοχής 

και συγκέντρωσης, της μεταγνώσης, της αυτορρύθμισης, των κινήτρων, της συμπεριφοράς, 

των κοινωνικών δεξιοτήτων και της συναισθηματικής εξέλιξης. Πιο αναλυτικά: 

1) Αντίληψη 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, αν και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην 

όραση ή στην ακοή, φαίνεται να διαφέρουν από τους τυπικούς συνομηλίκους τους στην 

οπτική και ακουστική αντίληψη και επεξεργασία. Αυτές οι δυσκολίες επηρεάζουν κυρίως 

τη σχολική επίδοση στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη σχολική ηλικία και ιδιαίτερα τη 

διαδικασία της πρώτης ανάγνωσης.  

α) Οπτική αντίληψη – επεξεργασία: Οι κυριότερες περιοχές της οπτικής αντίληψης στις 

οποίες εμφανίζονται προβλήματα είναι:  

 στην αντίληψη σχέσεων του χώρου. Οι μαθητές δυσκολεύονται να αντιληφθούν 

αντικείμενα του χώρου, να διακρίνουν το δεξί και το αριστερό, την κατεύθυνση και 

να εκτιμήσουν την απόσταση και την ταχύτητα (Satz & Morris, 1981; Money, 

1966, αναφορά από τους Μπότσα & Παντελιάδου, 2007:21-22) 

 στην οπτική διάκριση. Οι μαθητές με ελλειμματική οπτική διάκριση έχουν 

αδυναμίες στη διάκριση σχημάτων, χαρακτήρων ή λεπτομερειών αντικειμένων. 

Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να εξηγούν την καθρεπτική γραφή (π.χ. 3 αντί ε) και 

την αργοπορία αυτών των παιδιών να αντιγράφουν σχήματα και χαρακτήρες 

(Willows & Terepocki, 1993; Satz & Morris, 1981 ; Kaufman, 1980, αναφορά από 

τους Μπότσα & Παντελιάδου, 2007:22 ). 

 στην οπτική μνήμη. Οι μαθητές με προβλήματα στην οπτική μνήμη παρουσιάζουν 

δυσκολίες στη αποθήκευση και ανάκληση των πληροφοριών που 

προσλαμβάνονται οπτικά. Οι δυσκολίες αυτές αφορούν και στην ακρίβεια και στην 

ταχύτητα της μνήμης των οπτικών ερεθισμάτων και είναι εντονότερη στους 

μαθητές των μικρότερων τάξεων του δημοτικού σχολείου (Willows, Corcos & 

Kershner, 1993; Lyle & Goyen 1975, αναφορά από τους Μπότσα & Παντελιάδου, 

2007:22) και  
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 στην οπτική ακολουθία. Οι μαθητές έχουν δυσκολίες στην αντίληψη ακολουθιών 

αντικειμένων, συμβόλων ή γεγονότων που παρουσιάζονται ή αναπαρίστανται 

οπτικά (Bley & Thorton, 1995, αναφορά από τους Μπότσα & Παντελιάδου, 

2007:22). 

β) Ακουστική αντίληψη – επεξεργασία: Τα πιθανά προβλήματα ακουστικής αντίληψης και 

επεξεργασίας που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

αναφέρονται στην ακουστική μνήμη (δυσκολίες αποθήκευσης και ανάκλησης 

πληροφοριών που δόθηκαν προφορικά) και ακουστικής ακολουθίας (δυσκολία ανάκλησης 

/ αναδόμησης ακολουθίας ήχων ή προφορικών πληροφοριών)
46

 (Μπότσας & Παντελιάδου, 

2007:22). 

2) Γλώσσα 

 Με στόχο την ερμηνεία των μαθησιακών δυσκολιών μελετήθηκε η ύπαρξη 

γλωσσικών ελλειμμάτων και διατυπώθηκαν δύο υποθέσεις για την αιτιακή τους σχέση: α) 

η υπόθεση του φωνολογικού ελλείμματος και β) η υπόθεση του διπλού ελλείμματος. Πιο 

συγκεκριμένα: 

α) Σύμφωνα με την υπόθεση του φωνολογικού ελλείμματος οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες έχουν φτωχή φωνολογική επίγνωση, δηλαδή να χωρίσουν τις προτάσεις σε 

λέξεις, τις λέξεις σε συλλαβές και τις συλλαβές σε φωνήματα
47

 . Δυσκολίες επίσης 

αντιμετωπίζουν στην παραγωγή και εύρεση ομοιοκαταληξίας, στη σύνθεση φωνημάτων, 

στη διάκριση του είδους και της θέσης τους μέσα στη λέξη και στην αντιστροφή τους. 

Ακόμη, δεν χειρίζονται με επιτυχία τα φωνήματα και τις συλλαβές, όταν καλούνται να τις 

αφαιρέσουν ή να τις προσθέσουν σε λέξεις που τους παρουσιάζονται προφορικά 

(Κωτούλας & Παντελιάδου, 2003, αναφορά από τους Μπότσα & Παντελιάδου, 2007:23). 

Το έλλειμμα φωνολογικής επίγνωσης, αν και εμφανίζεται βαθύτερο σε μαθητές της 

προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, εξακολουθεί να υπάρχει στους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες και στις μεγαλύτερες τάξεις μέχρι την ενήλικη ζωή (Κωτούλας & 

Παντελιάδου, 2003; Gottardo, Siegelν & Stanovich, 1997, αναφορά από τους Μπότσα & 

Παντελιάδου, 2007:23).  

                                                           
46

 Όπως αναφέρουν οι Μπότσας & Παντελιάδου (2007:22-23), οι περισσότερες έρευνες σε αυτό το χώρο 

είναι της νευροψυχολόγου Tallal, η οποία υποστήριζε πως η δυσκολία των μαθητών στην αναγνώριση ήχων 

μικρής διάρκειας είναι ο πυρήνας των φτωχών φωνολογικών δεξιοτήτων τους και της χαμηλής 

αναγνωστικής τους επίδοσης (Tallal, 1980). Αυτή η υπόθεση, όμως δεν επιβεβαιώθηκε από άλλες έρευνες 

(Studdert-Kennedy & Mody, 1995) και η δυσκολία διάκρισης ήχων του λόγου (π.χ. φωνημάτων) αποδόθηκε 

σε γλωσσικό έλλειμμα φωνολογικής και όχι ακουστικής επεξεργασίας.   
47

  Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3.5 ότι σημαίνει φωνολογική επίγνωση (σελ. 55). 
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β) Σύμφωνα με την υπόθεση του διπλού ελλείμματος
48

 οι μαθησιακές δυσκολίες στην 

ανάγνωση και τη γραφή δεν έχουν ως μοναδικό πυρήνα το φωνολογικό έλλειμμα, αλλά 

και ένα δεύτερο έλλειμμα στην ικανότητα για αυτόματη ονομασία οπτικών συμβόλων, το 

οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα από το πρώτο. Συνεπώς, οι μαθητές κατηγοριοποιούνται σε 

τρεις ομάδες: 1) μαθητές με έλλειμμα φωνολογικής επίγνωσης, 2) μαθητές με χαμηλή 

ταχύτητα ονομασίας συμβόλων και 3) μαθητές με διπλό έλλειμμα στη φωνολογική 

επίγνωση και στην ταχύτητα ονομασίας συμβόλων. Από τις ομάδες αυτές, η τρίτη 

εμφανίζει τις πιο σοβαρές δυσκολίες, ενώ η δεύτερη τις λιγότερο έντονες (Lovett, 

Steinbach & Frijters, 2000, αναφορά από τους Μπότσα & Παντελιάδου, 2007:24). 

Γενικά, η εμφάνιση σοβαρών μαθησιακών δυσκολιών στην ανάγνωση έχει συνδεθεί 

με την ύπαρξη προβλημάτων στον προφορικό λόγο, αναγνωρίζοντας την κοινή δομική 

βάση μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007:24-25). 

3) Μνήμη 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στη 

μνημονική τους ικανότητα είναι σημαντικές, γιατί σχετίζονται (σε συνδυασμό με αυτές της 

φωνολογικής επίγνωσης) με την ανάγνωση και την ορθογραφία, καθώς και τα γλωσσικά 

προβλήματα (Swanson, 1994; Baddeley, 1986; Ceci, Ringstorm & Lea, 1981, αναφορά 

από τους Μπότσα & Παντελιάδου, 2007:27). Οι μνημονικές δυσκολίες των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες εκτείνονται σε ολόκληρο το μνημονικό μηχανισμό. Έτσι:  

α) στη βραχύχρονη μνήμη. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν χαμηλή επίδοση σε 

έργα που απαιτούν γλωσσική επεξεργασία και ιδίως όταν το χρονικό διάστημα μεταξύ 

παρουσίασης του ερεθίσματος και της ανάκλησης είναι μεγάλο. Επίσης η χωρητικότητα 

της βραχύχρονης μνήμης είναι περιορισμένη (Swanson, Cooney & McNamara, 2004, 

αναφορά από τους Μπότσα & Παντελιάδου, 2007:27). 

β) στη μακρόχρονη μνήμη. Αν και η χωρητικότητά της είναι απεριόριστη, η έλλειψη 

αποτελεσματικών στρατηγικών αναπαραστάσεων, οδηγούν σε σημαντικό περιορισμό της 

(Wong, 1982, αναφορά από τους Μπότσα & Παντελιάδου, 2007:27). Σε αυτές τις 

δυσκολίες πρέπει να προστεθούν η έλλειψη δεξιοτήτων αυτοελέγχου στην επιλογή νύξεων 

και η κινητοποίηση της αποθήκευσης ή της ανάκλησης καθώς και η λιγότερο εξαντλητική 

αναζήτηση της πληροφορίας που επίσης οδηγούν στη δυσκολία χειρισμού της.  

γ) στην εργαζόμενη μνήμη. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα 

προβλήματα στον μνημονικό μηχανισμό των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Πρώτον, 

                                                           
48

 Διατυπώθηκε από τους Wolf & Bowers (2000, 1999), όπως αναφέρουν οι Παντελιάδου & Μπότσας 

(2007:24). 
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έχουν γενικά μικρότερη ικανότητα εργαζόμενης μνήμης γενικευμένης (όχι μόνο 

εντοπισμένη στο πεδίο όπου έχουν τη μαθησιακή δυσκολία π.χ. ανάγνωση ή μαθηματικά. 

Δεύτερον, έχουν δυσκολίες με την ακολουθία ανάκλησης φωνημάτων, γραμμάτων, 

πραγματικών λέξεων και ψευδολέξεων που σχετίζονται με την ανάγνωση. Ακόμη, τα 

προβλήματα στην εκτελεστική επεξεργασία ανάκλησης σχετίζονται με την 

παρακολούθηση της πορείας της γενικής μνημονικής διεργασίας (Μπότσας & 

Παντελιάδου, 2007:27). 

4) Προσοχή και συγκέντρωση 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν έντονα προβλήματα προσοχής και 

συγκέντρωσης. Ειδικά, όσο αφορά τη διάρκεια παραμονής τους σε μαθησιακό έργο αυτή 

εκτείνεται στο 30 - 60% της διδακτικής ώρας, ενώ των τυπικά αναπτυσσόμενων στο 60 - 

80% (Brown & Wynne, 1984; McKiney & Feagans, 1983; Hallahan, Gajar, Cohen & 

Tarver, 1978, αναφορά από τους Μπότσα & Παντελιάδου, 2007:28). Οι παράγοντες που 

θεωρούνται ως αιτίες των προβλημάτων προσοχής και συγκέντρωσης των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες είναι κυρίως η αργή επεξεργασία των πληροφοριών που οδηγεί στη 

διάσπαση, η έλλειψη και η ανεπαρκής εφαρμογή στρατηγικών, καθώς επίσης και η 

έλλειψη κινήτρων και ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των έργων που τους ανατίθενται 

(Bender, 1985, αναφορά από τους Μπότσα & Παντελιάδου, 2007:28). Ακόμη, ως αιτίες 

των προβλημάτων προσοχής προτάθηκαν το παρορμητικό γνωστικό στυλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες και η φτωχή χρήση γλωσσικών διαμεσολαβητικών διεργασιών που 

βοηθούν την προσοχή (Smith, 2004, αναφορά από τους Μπότσα & Παντελιάδου, 2007:28-

29). 

5) Μεταγνώση
49

 

Η έρευνα έδειξε ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν σημαντικά 

μεταγνωστικά ελλείμματα που επηρεάζουν και τη σχολική επίδοσή τους (Baker & Brown, 

1984, Garner, 1988; Wong, 1985, αναφορά από τους Μπότσα & Παντελιάδου, 2007:29). 

Τα βασικά προβλήματα μεταγνωστικού τύπου που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες αφορούν: 

α) στην αναγνώριση των απαιτήσεων του έργου και του σχεδιασμού του 

β) στην επιλογή και εφαρμογή των στρατηγικών 

γ) στην παρακολούθηση και ρύθμιση της απόδοσης στο έργο 

                                                           
49

 Μεταγνώση είναι η γνώση για τις γνωστικές λειτουργίες του ατόμου, η ενεργητική παρακολούθησή τους 

από τον ίδιο, καθώς και οι διορθωτικές ενέργειες στις οποίες προβαίνει όταν αντιμετωπίζει προβλήματα σε 

αυτές (Flavell, 1976; Wong, 1991, αναφορά από τους Παντελιάδου & Μπότσα, 2007:29). 
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δ) στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του γνωστικού έργου
50

 (Μπότσας & 

Παντελιάδου, 2007:29). 

6) Αυτορρύθμιση
51

 

Η Boekaerts και οι συνεργάτες της (2000) θεωρούν πως η αυτορρύθμιση εμπλέκει εργασίες 

που περιλαμβάνουν τη στοχοθεσία, τις στρατηγικές σχεδιασμού, οργάνωσης, 

κωδικοποίησης και αποθήκευσης πληροφοριών, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 

γνωστικών λειτουργιών και του θυμικού, την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου, τις 

πεποιθήσεις αυτό-κινητοποίησης, την αξιολόγηση και αναστοχασμό, την υπερηφάνεια και 

την ικανοποίηση από την προσπάθειά τους (Boekaerts et al., 2000, αναφορά από τους 

Μπότσα & Παντελιάδου, 2007:33). Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αδυνατούν να 

αυτορρυθμίσουν τη μαθησιακή συμπεριφορά τους, ώστε να επιτύχουν μέσα στην τάξη 

(Μπότσας, 2007; Barkley, 1997; DuPaul & Stoner, 1994, αναφορά από τους Μπότσα & 

Παντελιάδου, 2007:33) και να οδηγηθούν σε ανεξάρτητη και ενεργή μάθηση (Μπότσας & 

Παντελιάδου, 2007:33). 

7) Κίνητρα 

Οι επιδράσεις των κινήτρων, έμμεσες και άμεσες, στην επίδοση είναι σημαντικές και 

μεγάλης αξίας (Borkowski, 1992; Pintrich & Schrauben, 1992, αναφορά από τους Μπότσα 

& Παντελιάδου, 2007:33-34). Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες δεν εμφανίζουν ισχυρά κίνητρα και υιοθετούν συνήθως μορφές 

μάθησης που είναι παθητικές. Η στάση προς τη μάθηση που τους διακρίνει είναι η 

«μαθημένη αβοηθησία» (Sideridis, 2005, αναφορά από τους Παντελιάδου & Μπότσα, 

2007:34).  Η επαναλαμβανόμενη σχολική αποτυχία που βιώνουν τους κάνει να πιστεύουν 

πως δεν έχουν ικανότητες και η όποια συμπεριφορά τους είναι μάταιη και αποτυχημένη 

(Licht & Kistner, 1986, αναφορά από τους Μπότσα & Παντελιάδου, 2007:34). Αυτό όμως 

τους αποστερεί από ευκαιρίες μάθησης και απόκτησης νέας γνώσης, επιβεβαιώνοντας και 

ισχυροποιώντας τις πεποιθήσεις χαμηλών κινήτρων, ματαίωσης, και αρνητικών 

συναισθημάτων (Γωνίδα, 1999, αναφορά από τους Μπότσα & Παντελιάδου, 2007:34). 

 

 

                                                           
50

 Για περισσότερα βλ. Μπότσας & Παντελιάδου (2007:29-33). 
51

  Αυτορυθμιζόμενη είναι η μάθηση που αναφέρεται σε σκέψεις, αισθήματα και ενέργειες που παράγονται 

από το μαθητή, τις οποίες παρακολουθεί και προσαρμόζει σε βάθος χρόνου για να επιτευχθούν οι 

μαθησιακοί στόχοι (Harris, Graham, Reid, McElroy & Humby, 1994, αναφορά από τους Μπότσα & 

Παντελιάδου, 2007:33). 
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8) Συμπεριφορά 

Αν και η ύπαρξη προβλημάτων συμπεριφοράς είναι συχνή σε μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες, τα προβλήματα συμπεριφοράς δεν αποτελούν συστατικό στοιχείο των 

μαθησιακών δυσκολιών. Αυτά τα προβλήματα είναι πιθανόν να είναι απόρροια των 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη και τις ανατροφοδοτούν άμεσα. Ένας 

μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες που δεν έχει τη δυνατότητα να έχει μια κοινωνική θέση 

μέσα στην τάξη, επειδή δεν τα καταφέρνει στα μαθήματα, μπορεί να τραβήξει την 

προσοχή και να αντιδράσει μέσα από επιθετικότητα ή απόσυρση. Όμως αυτό τον 

απομακρύνει ακόμα περισσότερο από την υπόλοιπη τάξη και τροφοδοτεί τον φαύλο κύκλο 

της σχολικής αποτυχίας (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007:36-37). 

9) Κοινωνική εξέλιξη και σχέσεις 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου 

αναπτύσσονται οι πρώτες φιλίες, συνήθως αγνοούνται και κρίνονται αρνητικά. Από την 

άλλη πλευρά, οι ίδιοι δεν μπορούν να προσαρμόσουν το λόγο τους στις ανάγκες της 

συζήτησης και κατά συνέπεια δημιουργούνται προβλήματα στην επικοινωνία τους με τους 

άλλους. Αργότερα ως έφηβοι, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικής 

ανάπτυξης, κυρίως λόγω της χαμηλής τους δημοτικότητας και αυτοπεποίθησης (Smith, 

2004, αναφορά από τους Μπότσα & Παντελιάδου, 2007:37). 

10) Συναισθηματική εξέλιξη 

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες βιώνουν σημαντικά περισσότερα αρνητικά και 

σημαντικά λιγότερα θετικά συναισθήματα σε σχέση με τους συνομηλίκους τους. Τα 

αρνητικά συναισθήματα μάλιστα είναι ισχυρά και δεν τους βοηθούν να ενεργοποιηθούν 

και να προσπαθήσουν περισσότερο (Μπότσας, 2007, αναφορά από τους Μπότσα & 

Παντελιάδου, 2007:39). Οι παράγοντες συναισθηματικής εξέλιξης που έχουν διερευνηθεί 

περισσότερο και συνδέονται περισσότερο με τις μαθησιακές δυσκολίες είναι το άγχος και 

η χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη (Sideridis, et al., 2006, αναφορά από τους 

Μπότσα & Παντελιάδου, 2007:39). Το άγχος εμφανίζεται, κυρίως, στην εφηβική ηλικία. 

Οι έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες βιώνουν υψηλότερο γενικό άγχος που τείνει να 

θεωρείται χαρακτηριστικό τους, μπορεί δε να αποδοθεί σε προβλήματα ελλειμματικής 

γνωστικής επεξεργασίας που τους οδηγεί σε δυσκολίες αναγνώρισης ότι αντιμετωπίζουν 

ένα πραγματικό πρόβλημα (Bender, 2004, αναφορά από τους Μπότσα & Παντελιάδου, 

2007:40). Οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μαθησιακές 

δυσκολίες βιώνουν την αποτυχία στη σχολική τους ζωή από την πρώτη στιγμή και για 

πολλά χρόνια. Η σχολική αποτυχία σωρεύεται και διευρύνεται εξαιτίας των πολλών 
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απαιτήσεων του σχολείου. Αυτή η καθημερινή κατάσταση καταβαραθρώνει τις 

πεποιθήσεις αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης των μαθητών (Rothman & Cosden, 1995, 

αναφορά από τους Μπότσα & Παντελιάδου, 2007:40). 

 

5.3.1.Μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση 

Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

στην επεξεργασία του γραπτού λόγου είναι η δυσκολία στην ανάγνωση (Siegel, 2003; 

Lyon, 1998, αναφορά από τις Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007:42), γεγονός που 

επιβεβαιώνεται από το μεγάλο αριθμό μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (80%) που 

παρουσιάζουν προβλήματα στην αποκωδικοποίηση και στην κατανόηση γραπτών 

κειμένων (Joseph, 2002; Gersten, Fuchs, Williams & Baker, 2001, αναφορά από τις 

Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007:42). Σύμφωνα με τους Archer, Gleason & Vachon, 

(2003, αναφορά από τις Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007:42), τα προβλήματα αυτών 

των μαθητών εντοπίζονται τόσο στην αποκωδικοποίηση και στην κατανόηση, όσο και 

στην ευχέρεια. 

Α) Δυσκολίες αναγνωστικής αποκωδικοποίησης 

Αναγνωστική αποκωδικοποίηση είναι η διαδικασία αναγνώρισης και χειρισμού του 

αλφαβητικού κώδικα. Στο νηπιαγωγείο και στην αρχή της σχολικής ηλικίας, εκδηλώνονται 

πολλές δυσκολίες στο χειρισμό του προφορικού λόγου (Blachman, 1997; Bradley & 

Bryant, 1983; Stanovich, 1986, αναφορά από τις Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007:42). 

Υπάρχει ένα σημαντικό έλλειμμα φωνολογικής επεξεργασίας που συνήθως δυσκολεύει τα 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να κατακτήσουν την αλφαβητική αρχή και να 

εμπεδώσουν την αποκωδικοποίηση
52

 (Κωτούλας, 2003; Πόρποδας, 1992, αναφορά από τις 

Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007:42). Στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού, η 

δεξιότητα των μαθητών για αποκωδικοποίηση είναι συνήθως φτωχή, επηρεάζει την 

ευχέρεια ανάγνωσης και κατά συνέπεια την εξαγωγή νοήματος του κειμένου. Οι μαθητές 

                                                           
52

 Τα συχνότερα προβλήματα στην αποκωδικοποίηση αφορούν σε:  

 ελλιπή φωνολογική επεξεργασία και ιδιαίτερα στη δυσκολία χειρισμού των φωνημάτων (όπως η 

ανάλυση, αφαίρεση και η παραγωγή ομοιοκαταληξίας) 

 αποκωδικοποίηση στηριγμένη στη γράμμα προς γράμμα επεξεργασία 

 πολλά λάθη αντικαταστάσεων, παραλείψεων, αντιμεταθέσεων γραμμάτων 

 δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση λέξεων με συμφωνικά συμπλέγματα και ανοίκειων 

πολυσύλλαβων λέξεων 

 περιορισμένο οπτικό λεξιλόγιο (αυτόματη αναγνώριση συχνόχρηστων λέξεων, π.χ. είναι) 

 αντικαταστάσεις λέξεων από άλλες που μπορεί να μη σχετίζονται ούτε με το νόημα ούτε με το 

σχήμα της λέξης (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007:42). 
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αυτοί έχοντας δυσκολία να αποκωδικοποιήσουν γρήγορα και με ακρίβεια, δεσμεύουν 

σημαντικές γνωστικές πηγές και υπερφορτώνουν την ήδη περιορισμένη μνήμη τους. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη γενικευμένης αναγνωστικής δυσκολίας και αδυναμία 

καλής αναγνωστικής κατανόησης. Οι δυσκολίες μπορεί να εμμένουν και στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007:42-43). 

Β) Δυσκολίες στην ευχέρεια της ανάγνωσης 

Ως ευχέρεια έχει οριστεί η ικανότητα ανάγνωσης των λέξεων με ακρίβεια, έκφραση και 

προσωδία (Archer et al., 2003,  αναφορά από τις Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007:43), 

αλλά και η ικανότητα ανάγνωσης ενός κειμένου αυτόματα, γρήγορα και ομαλά, χωρίς 

προσπάθεια και με χαμηλή επικέντρωση της προσοχής στην αποκωδικοποίηση (Meyer & 

Felton, 1999, αναφορά από τις Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007:43). Οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν με επιτυχία αυτές τις 

διαδικασίες. Διαβάζουν με δυσκολία και αργά, σταματούν συχνά για να προφέρουν μια 

λέξη συλλαβιστά ή γράμμα - γράμμα και συχνά επαναλαμβάνουν μέρη του κειμένου για 

να τα κατανοήσουν (Archer et al., 2003,  αναφορά από τις Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 

2007:43). 

Γ) Δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση 

Στη διάρκεια της αναγνωστικής κατανόησης ο αναγνώστης προσπαθεί να δομήσει μια 

νοητική αναπαράσταση του κειμένου συνδυάζοντας ό,τι γνωρίζει, με τις ιδέες που 

παρουσιάζει ο συγγραφέας (Randi, Grigorenko & Sternberg, 2005, αναφορά από τις 

Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007:43). Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην ακριβή αποκωδικοποίηση και στην ευχέρεια 

ανάγνωσης με αποτέλεσμα να έχουν ελλειμματική κατανόηση. Βαρύνουσα σημασία έχει 

το περιορισμένο λεξιλόγιό τους, η φτωχή και ανοργάνωτη γνώση υποβάθρου, καθώς και η 

έλλειψη γνώσεων συντακτικού (Smith, 2004; Archer et al., 2003, αναφορά από τις 

Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007:43). Επίσης, τα ελλείμματα σε όλο το φάσμα της 

μεταγνώσης δημιουργούν επιπλέον δυσκολίες κατανόησης, όπως δεν επιτρέπουν στους 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να μεταβούν από την κυριολεκτική στη 

συμπερασματική κατανόηση (Graham & Bellert, 2004; Butler, 1998, αναφορά από τις 

Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007:44) ή να παρακολουθήσουν ενεργά την πορεία της 

κατανόησής τους και να παρέμβουν, όταν υπάρξει νοητικό χάσμα (Μπότσας, 2007). 

Γενικά, γνωρίζουν λίγες γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές και όταν τις 

χρησιμοποιούν ο τρόπος είναι άκαμπτος και αναποτελεσματικός (Wong, 1991, αναφορά 

από τις Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007:44). 
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5.4. Ταξινόμηση των Μαθησιακών Δυσκολιών 

Σύμφωνα με το DSM-IV, οι μαθησιακές δυσκολίες ταξινομούνται (APA, 1994): 

 Διαταραχή της ανάγνωσης. Τα διαγνωστικά κριτήρια προϋποθέτουν χαμηλότερη 

επίδοση στην ακρίβεια ή την κατανόηση της ανάγνωσης σε σχέση με την 

αναμενόμενη με βάση την ηλικία, τη νοημοσύνη και την εκπαίδευση του ατόμου. 

Επίσης, αυτή η δυσκολία θα πρέπει να παρεμποδίζει σημαντικά τη σχολική 

επίδοση ή τις καθημερινές δραστηριότητες. 

 Διαταραχή της γραπτής έκφρασης. Εδώ η δυσκολία εντοπίζεται στις δεξιότητες της 

γραφής και τα διαγνωστικά κριτήρια είναι αντίστοιχα με τα παραπάνω. 

 Διαταραχή των μαθηματικών. Σε αυτή την περίπτωση, η μαθηματική ικανότητα 

είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη με βάση την ηλικία, τη νοημοσύνη και 

την εκπαίδευση του ατόμου. 

 Μαθησιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς. Αυτή η κατηγορία 

περιλαμβάνει μαθησιακές διαταραχές που δεν εντάσσονται στις παραπάνω 

κατηγορίες και μπορεί να περιλαμβάνει δυσκολίες και στις τρεις περιοχές 

(μαθηματικά, ανάγνωση, γραπτή έκφραση). 

5.4.1. Διαταραχή της ανάγνωσης – Δυσλεξία 

Οι δυσκολίες στην ανάγνωση, που παρουσιάζει ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών 

στα ελληνικά σχολεία, αποτελούν μια από τις βασικότερες αιτίες που τους οδηγούν στη 

σχολική αποτυχία, αλλά και δημιουργούν προβλήματα συναισθηματικής προσαρμογής. Οι 

δυσκολίες αυτές περιλαμβάνουν προβλήματα στην αποκωδικοποίηση, στην ορθογραφία, 

στη γραμματική και στην κατανόηση (Παντελιάδου, 2000:168). Εντοπίζονται σε παιδιά 

δείκτη νοημοσύνης στο μέσο όρο ή πιο πάνω (Frijters et al., 2011; Krafnick et al., 2011; 

Lyon et al., 2003), μέσα στο πλαίσιο, όμως, μιας ευρύτερης χαμηλής σχολικής επίδοσης, 

όπου σε αυτήν την περίπτωση κάνουμε λόγο για ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες 

(δυσλεξία) (Κρόκου, 2007:31-32). 

Οι αναγνωστικές δυσκολίες αναφέρονται και ως Δυσλεξία. Η έννοια της δυσλεξίας 

διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1872 από το νευρολόγο Dr. Berlin
53

, ενώ ο όρος 

οφείλεται στην ελληνική γλώσσα, απ’ όπου τα δύο συνθετικά του δυσ- και λέξις. Λίγα 

χρόνια αργότερα, το 1878, ο Dr. Kussmaul χρησιμοποίησε τους όρους «λεκτική τύφλωση» 

                                                           
53

 Σύμφωνα με τον Μπασλή (2006) το 1987 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο όρος dyslexia από τον 

καθηγητή Dr. Berlin για να προσδιορίσει την αδυναμία ενός ατόμου να διαβάσει μια γραπτή λέξη (Μπασλής, 

2006:199). 
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(word blindness) και λεκτική κώφωση (word deafness). Στη συνέχεια o Dr. Pringle 

Morgan
54

 (1896), έδωσε μια αρκετά ικανοποιητική – ακόμα και σήμερα – περιγραφή της 

δυσλεξίας (Παπαδάτος, 2010:299). Η ουσιαστική όμως μελέτη της δυσλεξίας και των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα δυσλεξικά παιδιά στο σχολείο άρχισε από το 1925 

με τις έρευνες του Αμερικανού S.T.Orton (Μπασλής, 2006:199).  

Η Παγκόσμια Νευρολογική Ομοσπονδία προσδιόρισε πως η δυσλεξία είναι μια 

«παιδική διαταραχή, κατά την οποία, παρόλο που η εκπαίδευση είναι καλή, το παιδί δεν 

καταφέρνει να μάθει ανάγνωση, γραφή και συλλαβισμό ώστε να συμβαδίσει με την ηλικία 

του» (Καραπέτσας 1997:14).  

Η Παγκόσμια Νευρολογική Ομοσπονδία προσδιόρισε πως η δυσλεξία είναι μια 

«παιδική διαταραχή που εκδηλώνεται ως  μια δυσκολία στην απόκτηση της δεξιότητας για 

διάβασμα παρά την κατάλληλη σχολική εκπαίδευση, τις επαρκείς νοητικές ικανότητες και 

το κατάλληλο κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον. Η ανωμαλία αυτή οφείλεται σε μια 

θεμελιακή υπολειτουργία τωνμαθησιακών μηχανισμών, που συχνά έχει οργανική βάση» 

(Μπασλής, 2006:200).  

Η Διεθνής Εταιρεία Δυσλεξίας προσπαθώντας να δώσει έναν πλήρη ορισμό 

διατυπώνει τα ακόλουθα: «Η δυσλεξία είναι μια διαταραχή με νευρολογική βάση, συχνά 

κληρονομική, η οποία εμποδίζει την κατάκτηση της γλώσσας. Διαφέρει σε σοβαρότητα από 

άτομο σε άτομο και εκδηλώνεται με δυσκολίες στην αντίληψη και έκφραση της γλώσσας, 

ιδιαίτερα στη φωνολογική επεξεργασία, στην ανάγνωση και στη γραφή, στην ορθογραφία και 

μερικές φορές στην αριθμητική. Η δυσλεξία δεν είναι αποτέλεσμα έλλειψης κινήτρων, 

αισθητηριακών δυσλειτουργιών και ανεπαρκών εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών 

ευκαιριών, αλλά μπορεί να συνυπάρχει με τα παραπάνω. Αν και η δυσλεξία διαρκεί καθ’ όλη 

τη ζωή του ατόμου, τα άτομα με δυσλεξία συχνά ανταποκρίνονται με επιτυχία σε έγκαιρη και 

κατάλληλη παρέμβαση» (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου 2006:24).  

Η δυσλεξία αποτελεί την πιο μελετημένη μορφή μαθησιακών δυσκολιών στην 

ανάγνωση (Τζουριάδου, 1995:150), κατά την οποία το παιδί αποδίδει στην ανάγνωση 

κάτω από το επίπεδο που αντιστοιχεί στο νοητικό του δυναμικό και στην επίδοσή του στ’ 

άλλα μαθήματα. Φαίνεται να είναι μια «λεπτή» διαταραχή του λόγου που προέρχεται από 

α) ανεπάρκειες φωνολογικής κωδικοποίησης (δυσκολία να ανακαλέσουν τους φθόγγους 

για το σχηματισμό μιας λέξης), β) δυσκολία ανάλυσης των φθόγγων μιας λέξης και γ) 

φτωχή ανάπτυξη λεξιλογίου καθώς και διαταραχές στη διάκριση γραμματικών και 

                                                           
54

 Βλέπε περισσότερα και στο Λιβανίου, 2004:53-55. 
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συντακτικών διαφορών ανάμεσα στις λέξεις και στις προτάσεις (Μαρκοβίτης & 

Τζουριάδου, 1991:39, 43-44). 

Τα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας, σύμφωνα με τον M. Critchley, είναι: 

 Αδυναμία προφοράς άγνωστης λέξης, παρά τις έντονες προσπάθειες. 

 Αδυναμία στο να γίνουν αντιληπτές διαφορές στις λέξεις που μοιάζουν στο 

γράψιμο ή στην προφορά (π.χ. ΑΝ – ΝΑ, ΠΟΤΕ – ΤΟΤΕ). 

 Αδυναμία στη διάκριση των διαφορών σε λέξεις ή γράμματα ακουστικά. 

 Δυσκολίες στη διατήρηση της συνέχειας του κειμένου που διαβάζεται. 

 Δυσκολίες στο να βρεθεί η επόμενη σειρά στο διάβασμα. 

 Στη σιωπηρή ανάγνωση κινήσεις χειλιών και μερικά γράμματα προφέρονται 

δυνατά. 

 Στο διάβασμα δεν βγαίνει πάντα νόημα. 

 Λάθος στο διάβασμα φωνηέντων (π.χ. ΤΟΝ αντί ΤΗΝ). 

 Λάθος στο διάβασμα συμφώνων (π.χ. ΘΑ αντί ΝΑ). 

 Αναστροφές γραμμάτων (π.χ. 3 αντί ε) ή αναστροφή όλης της λέξης (ΝΑΤΟ αντί 

ΟΤΑΝ) ή αναστροφή μικρών προτάσεων (π.χ. ΝΑ ΘΕΛΕΙ αντί ΘΕΛΕΙ ΝΑ). 

 Μπορεί να προφέρονται φωνήματα που δεν υπάρχουν (ΤΟΝ αντί ΤΟ). 

 Μπορεί να παραλείπονται φωνήματα ή συλλαβές (όπως ΕΝΟΣ αντί ΕΝΤΟΣ, 

ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ αντί ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ). 

 Μπορεί να αντικατασταθεί μια λέξη από άλλη με παρόμοιο ή αντίθετο νόημα. 

 Μπορεί να παρατηρούνται στερεότυπες επαναλήψεις στο διάβασμα (π.χ. ΤΟ 

ΣΚΥΛΙ ΤΟ ΣΚΥΛΙ, …). 

 Μπορεί να αντικαθίστανται ή να παραλείπονται λέξεις σε μια πρόταση όπως π.χ. 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΗΤΑΝ αντί ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ ΗΤΑΝ. 

 Μπορεί να παραλείπονται λέξεις και το νόημα να μην είναι τι ίδιο (π.χ. ΕΝΑ 

ΣΚΥΛΙ αντί ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΣΚΥΛΙ). 

 Πολλές φορές παρατηρούνται παύσεις στο διάβασμα. 

 Στο διάβασμα μπορεί να τονίζονται λέξεις δύσκολες για το παιδί (Μιχελογιάννης 

& Τζεκάκη, 2000). 

Επίσης, άλλες δυσκολίες που παρουσιάζουν τα δυσλεξικά παιδιά σε ένα άλλο 

συμβολικό σύστημα, αυτό της αριθμητικής είναι οι παρακάτω: 

α) δυσκολίες στην εκμάθηση της προπαίδειας, β) προβλήματα σε νοερούς αριθμητικούς 

υπολογισμούς, γι’ αυτό χρησιμοποιούν ως αντισταθμιστική στρατηγική το μέτρημα με τα 
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δάχτυλα ή σημειώσεις σε ένα χαρτί, γ) σύγχυση των οπτικά όμοιων μαθηματικών 

συμβόλων π.χ.+ και χ, - και =, < και >, δ) σύγχυση των οπτικά όμοιων αριθμών π.χ. 6 και 

9, 16 με 61 ή 19 ή 91 (Αναστασίου, 1998). 

Η δυσλεξία ως πρόβλημα επεξεργασίας του γραπτού λόγου διακρίνεται σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες: α) στην επίκτητη δυσλεξία και β) στην ειδική ή εξελικτική δυσλεξία 

(Πόρποδας, 1981:69).  

1) Η επίκτητη δυσλεξία χαρακτηρίζεται από μια δυσκολία ή ανικανότητα του ατόμου στην 

επεξεργασία του γραπτού λόγου.  

2) Η ειδική ή εξελικτική δυσλεξία. Με βάση τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα 

διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: στην οπτική και στην ακουστική δυσλεξία (Boder, 1973, 

αναφορά από τον Κολτσίδα, χχ).  

Η οπτική είναι η πλέον γνωστή μορφή δυσλεξίας και χαρακτηρίζεται από το 

έλλειμμα ικανότητας που έχει ένα άτομο να μετουσιώνει με ακρίβεια τα γραπτά σύμβολα 

σε αντίστοιχο λεκτικό περιεχόμενο. Τα άτομα αυτά δυσκολεύονται να μάθουν μέσω της 

οπτικής λειτουργίας, συγχέουν λέξεις ή γράμματα που μοιάζουν οπτικά, συνήθως 

αντιμετωπίζουν τις λέξεις σαν να τις βλέπουν για πρώτη φορά, έχουν περιορισμένο οπτικό 

λεξιλόγιο και επομένως έχουν δυσκολία να διαβάσουν τις λέξεις “ολικά”, αλλά τις 

επεξεργάζονται αναλυτικά. Τα παιδιά με οπτική δυσλεξία έχουν περιορισμένη 

ορθογραφημένη γραφή και κάνουν πολλά φωνητικά λάθη (Πόρποδας, 1981:69-75).  

Η ακουστική δυσλεξία είναι η πιο δύσκολη μορφή δυσλεξίας σε ότι αφορά την 

αντιμετώπισή της. Το παιδί με ακουστική δυσλεξία παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάλυση 

των λέξεων, στη διάκριση ακουστικών λεπτομερειών, στην αναπαραγωγή ηχητικών 

ενοτήτων και στη μετατροπή των ακουστικών γλωσσικών συμβόλων σε οπτικά. Τα παιδιά 

αυτά δυσκολεύονται να γράψουν καθ’ υπαγόρευση ένα κείμενο και η επίδοσή τους στην 

ορθογραφία είναι χαμηλή και κατώτερη από την επίδοσή τους στην ανάγνωση. Το 

κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ακουστική δυσλεξία είναι η 

ανικανότητά τους να αντιληφθούν τις ομοιότητες των αρχικών ή των τελικών ήχων των 

λέξεων, δηλαδή δεν κατανοούν το διπλό ήχο στο συμφωνικό σύμπλεγμα των λέξεων, π.χ. 

τη λέξη κλαίει τη διαβάζουν καίει. Συχνά κάνουν λάθη ανάγνωσης, όπως για παράδειγμα 

τη λέξη άσπρος τη διαβάζουν λευκός (Johnson & Myklebust, 1967, αναφορά από τον 

Κολτσίδα, χχ). 

 5.4.2. Διαταραχή της γραπτής έκφρασης 

Οι διαταραχές στη γραφή είναι δύο ειδών και αφορούν τη μορφή των λέξεων: 
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α) Δυσορθογραφία 

Η ορθογραφία είναι μια σύνθετη διαδικασία και σχετίζεται με τη γραφή των 

σκέψεων του παιδιού με ορθό τρόπο, σε σχέση με μια σειρά φωνημικών, μορφολογικών 

και γραμματικών κανόνων, με στόχο την επικοινωνία (Μελίστα, 1990, αναφορά από την 

Κρόκου, 2007:32). Η ορθογραφική δεξιότητα έχει εξελικτική μορφή. Τα παιδιά, όμως, με 

μαθησιακές δυσκολίες στην ορθογραφία κάνουν λάθη που είναι ανάλογα με τα λάθη 

παιδιών μικρότερης ηλικίας, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο στάδιο ανάπτυξης της 

ορθογραφικής δεξιότητας. Το παιδί για να γράψει μια λέξη ορθογραφημένα, θα πρέπει να 

είναι σε θέση να τη διαβάζει, να χειρίζεται τα φωνήματά της, να εφαρμόζει φωνημικές 

γενικεύσεις, να την οπτικοποιεί και να χρησιμοποιεί κινητικές δεξιότητες (Lerner, 1981). 

Η ειδική δυσκολία ορθογραφημένης γραφής αφορά, κυρίως, την ικανότητα του παιδιού να 

αντιστοιχίζει με ευχέρεια τα γραφήματα με τα φωνήματα (Κρόκου, 2007:33).  

Η σχέση της ανάγνωσης με τη γραφή και την ορθογραφία είναι πολύ στενή. Οι 

μαθητές που δε διαβάζουν με ευχέρεια, αρκετά συχνά παρουσιάζουν προβλήματα και στη 

γραφή/ορθογραφία. Όμως, όσοι δε γράφουν σωστά, δεν είναι απαραίτητα και ανεπαρκείς 

αναγνώστες. Μερικές φορές μπορεί να είναι άριστοι αναγνώστες, αλλά να μην μπορούν να 

γράψουν ορθογραφημένα. Η εμπειρία αυτή δείχνει, ότι οι δεξιότητες που εμπλέκονται 

στην ανάγνωση και στην ορθογραφία μπορεί να μην (Moats, 1994, αναφορά από τον 

Χρηστάκη, 2006:273). Η ορθογραφία, όπως αναφέρει ο Χρηστάκης (2006), είναι η 

περισσότερο ορατή αδυναμία για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (Χρηστάκης, 

2006:273).  

Συνήθως η δυσορθογραφία βρίσκεται κάτω από την «ομπρέλα» της δυσλεξίας, 

αλλά δεν είναι καθόλου σπάνιο, παιδιά να έχουν μαθησιακή δυσκολία μόνο στην 

ορθογραφία (Κρόκου, 2007: 33).  

Τα αίτια της δυσορθογραφίας μπορεί να είναι κάποιες εγκεφαλικές βλάβες στις 

περιοχές του λόγου. Επίσης η δυσορθογραφία μπορεί να υποδηλώνει κάτι από τα 

παρακάτω: 

 Μια διαταραχή λόγου (αφασία, δυσγραμματισμό κλπ.) 

 Μια οπτικοαντιληπτική δυσλειτουργία 

 Ένα ακουστικοαντιληπτικό πρόβλημα 

 Μια κινητική – εκφραστική ανεπάρκεια στη διαδοχή 

 Μια ανεπάρκεια οπτικο-ακουστικής μνήμης  
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 Ένα συνδυασμό των παραπάνω (Μιχελογιάννης & Τζενάκη, 2000). 

Ο εξαναγκασμός και η πίεση στην εκμάθηση της ορθογραφίας των λέξεων, που 

βασίζεται σε ένα αυθαίρετο σύστημα κανόνων, μπορεί να προκαλέσει στο παιδί απέχθεια 

στην έκφραση με γραπτό λόγο. Είναι προτιμότερο σε αυτές τις περιπτώσεις το παιδί να 

έχει βοήθεια με τη χρήση λεξικών, καταλόγων λέξεων και εκφράσεων σχετικών με το 

θέμα της γραπτής έκφρασης καθώς και με την ανάπτυξη τεχνικών αυτοδιόρθωσης των 

λαθών. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών υπάρχουν προγράμματα στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές που βοηθούν αυτά τα παιδιά (Μιχελογιάννης & Τζενάκη, 2000:123).  

 

β) Αγραφία – δυσγραφία – κακογραφία 

Η αγραφία είναι η απώλεια της αποκτημένης ικανότητας γραφής, ή μια δυσκολία 

στην εκμάθηση της γραφής ή η ατελής κατάκτησή της (Μιχελογιάννης & Τζενάκη, 

2000:123), η οποία διαφέρει όταν εμφανίζεται σε παιδιά ή σε ενηλίκους. Όταν εμφανίζεται 

σε παιδιά, ο εγκέφαλος έχει τη δυνατότητα για επανοικοδόμηση και η βλάβη πολλές φορές 

επανορθώνεται (Μιχελογιάννης & Τζενάκη, 2000:123).    

Η δυσκολία στη γραφή ή αλλιώς δυσγραφία, είναι αρχικά η γραφή με 

δυσανάγνωστα γράμματα. Δυσκολία στη γραφή σημαίνει, επίσης, δυσκολία του παιδιού 

να συνθέσει λέξεις και να κάνει προτάσεις, να συνθέσει μια ιστορία, να εκθέσει γραπτά τις 

σκέψεις και να γράψει ένα κείμενο με λογική σειρά κλπ. (Wong, 1999; Χρηστάκης, 2000, 

αναφορά από τον  Χρηστάκη, 2006:273).  

Η κακογραφία είναι μια διαταραγμένη εξωτερική έκφραση της γραφής. Υπάρχουν 

και σπάνιες ιδιομορφίες στη γραφή που παρατηρούνται σε παιδιά με έντονες διαταραχές 

της συμπεριφοράς, ψυχώσεις, επιληπτικές κρίσεις, κ.ά (Μιχελογιάννης & Τζενάκη, 

2000:123).    

Το παιδί που γράφει κακοσχηματισμένα ή δυσδιάκριταγράμματα και γενικά 

δυσκολεύεται στο να γράψει, έχει συνήθως μια κινητική ανωριμότητα. Είναι το παιδί που 

λόγω της ελλειμματικής λεπτής κινητικότητας, δεν ζωγραφίζει επίσης καλά. Το παιδί αυτό 

έχει επίσης δυσκολίες στη γυμναστική λόγω ανωριμότητας στον αδρό κινητικό τομέα. 

Εκτός από την κινητική ανωριμότητα, μπορεί να υπάρχουν βλάβες στο συντονισμό των 

μυών από εξωπυραμιδική βλάβη ή της παρεγκεφαλίδας. Συχνά τα παιδιά αυτά 

παρουσιάζουν ένα τρέμουλο. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι αδεξιότητα σε 

καταπιεσμένους αριστερόχειρες, σε παιδιά με βλάβες ή τραυματισμούς στο χέρι ή στα 
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νεύρα, σε μερικές μορφές επιληψίας, ή σε γενικευμένες βλάβες του εγκεφάλου που 

προκαλούν διάφορες διαταραχές (Μιχελογιάννης & Τζενάκη, 2000:123-124).  

5.4.3. Διαταραχή των μαθηματικών 

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της δυσκολίας είναι η σοβαρή ανεπάρκεια στην 

εξέλιξη των αριθμητικών δεξιοτήτων. Παιδιά με τη διαταραχή αυτή αποδίδουν σε 

σταθμισμένα τεστ αριθμητικής σημαντικά χαμηλότερα από το αναμενόμενο, λαμβάνοντας 

υπόψη τη σχολική φοίτηση, τη χρονολογική και νοητική ηλικία.  Επιπλέον, η επίδοση στο 

σχολείο σε δραστηριότητες που απαιτούν μαθηματικές δεξιότητες είναι αισθητά κατώτερη 

από τη γενική τους επίδοση. Για την περιγραφή της δυσκολίας αυτής έχουν 

χρησιμοποιηθεί και οι όροι εξελικτική διαταραχή στην αριθμητική, δυσαριθμησία, 

δυσκαλκουλία (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991:47).  

Οι δυσκολίες αυτές τις περισσότερες φορές συνυπάρχουν με δυσκολίες στην 

ανάγνωση και τη γραφή, αλλά εμφανίζονται και αυτόνομα, είναι όμως οι λιγότερο 

μελετημένες δυσκολίες (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2011:117. Παντελιάδου & Μπότσας, 

2007:48, Αγαλιώτης, 2000:124, Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991:47).  

 

Δυσαριθμησία
55

 

Ο Kosc (1974) ορίζει τη δυσαριθμησία ως: 

«…μια δομική διαταραχή των μαθηματικών ικανοτήτων, που έχει τις ρίζες της σε 

μια γενετική ή εκ γενετής διαταραχή εκείνων των τμημάτων του εγκεφάλου που είναι 

τα άμεσα ανατομικο-φυσιολογικά υποστρώματα της ωρίμανσης των μαθηματικών 

ικανοτήτων, ανάλογα με την ηλικία, χωρίς μια ταυτόχρονη διαταραχή της γενικής 

νοητικής λειτουργίας» (Kosc, 1974, αναφορά από τον Αγαλιώτη, 2000:118). 

Ο Newman (1997), βασιζόμενος σε ευρήματα διαφόρων ερευνών επεσήμανε τα εξής 

χαρακτηριστικά των παιδιών με δυσαριθμησία:  

 Κανονική ή πάνω από το μέσο όρο γλωσσική ανάπτυξη (προφορικός λόγος, 

ανάγνωση, γραφή), καλή οπτική μνήμη γραπτών λέξεων, πιθανή ποιητική 

                                                           
55

 Ορισμένοι συγγραφείς, όπως παράδειγμα ο Miles (1992), υποστηρίζουν ότι «δεν υπάρχει λόγος να 

προστεθεί άλλος ένας όρος (δυσαριθμησία) στο λεξιλόγιο των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Όλα αυτά τα 

φαινόμενα μπορούν να στεγαστούν κάτω από τον όρο ΄΄δυσλεξία΄΄» εφόσον παρόμοιες δυσκολίες ή και ίδιες 

που παρουσιάζονται στη μάθηση της αρίθμησης και στις αριθμητικές πράξεις συναντώνται και σε άλλους 

τομείς, π.χ. στην ανάγνωση (Miles, 1992, αναφορά από τον Αγαλιώτη, 2004:132: Αγαλιώτης 2000:124). 

Αλλά υπάρχουν και μελετητές που υποστηρίζουν ότι όλες οι δυσκολίες στην αρίθμηση και στις αριθμητικές 

πράξεις δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά και μόνο στη δυσλεξία (Αγαλιώτης, 2004:132: Αγαλιώτης 

2000:124). 
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ικανότητα, ικανοποιητική επίδοση σε σχολικά αντικείμενα που δεν απαιτούν 

υψηλές μαθηματικές ικανότητες. 

 Δυσκολίες με τις έννοιες και τις δεξιότητες του χρόνου και του προσανατολισμού. 

Δυσκολίες με την ανάκληση χρονοδιαγραμμάτων και γεγονότων με συγκεκριμένη 

ακολουθία. 

 Αδυναμίες στη μνήμη προσώπων. Λάθη στην ανάκληση ονομάτων και σύγχυση 

ονομάτων που αρχίζουν με το ίδιο γράμμα. 

 Ιδιαίτερες δυσκολίες με τον οικονομικό προγραμματισμό και τη χρήση χρημάτων 

(λάθη σε πληρωμές, ρέστα, φόρους, φιλοδωρήματα).  

 Παραλείψεις, προσθέσεις, αντιμεταθέσεις, αντικαταστάσεις κατά τη γραφή και την 

ανάγνωση των αριθμών. 

 Αντιφατικά αποτελέσματα στις τέσσερις αριθμητικές πράξεις. Φτωχή ικανότητα 

νοερής εκτέλεσης πράξεων. 

 Αδυναμία κατανόησης και ανάκλησης μαθηματικών εννοιών, κανόνων, τύπων, 

αλγορίθμων. Μεγάλη δυσκολία στην απομνημόνευση βασικών αριθμητικών 

δεδομένων. Ασυνέπεια στη χρήση των γνώσεων. Η επίδοση από μέρα σε μέρα 

ποικίλλει). 

 Δυσκολίες στον σχηματισμό εσωτερικής νοητικής αναπαράστασης αναλογικών 

ρολογιών, τοποθεσιών, χαρτών, διαρρύθμισης εσωτερικών χώρων, με συνήθη 

αποτελέσματα την απώλεια αντικειμένων ή του προσανατολισμού και την 

«αφηρημάδα». 

 Πιθανές δυσκολίες στην κατανόηση εννοιών της μουσικής, στην ανάγνωση 

μουσικού κειμένου και στην εκμάθηση των κινήσεων για το παίξιμο μουσικών 

οργάνων. 

 Πιθανές δυσκολίες στο μυοκινητικό συντονισμό, με αποτέλεσμα χαμηλή επίδοση 

σε δραστηριότητες όπως ο αθλητισμός ή ο χορός.  

 Δυσκολίες στην παρακολούθηση και πολύ περισσότερο στην καταγραφή της 

διακύμανσης του αποτελέσματος σε αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδια. Όταν 

συμμετέχει στο παιχνίδι, χάνει τη σειρά του και δεν μπορεί να αναπτύξει 

στρατηγικό σχεδιασμό για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου, όπως απαιτείται 

για παράδειγμα στο σκάκι (Newman, 1997, αναφορά από τον Αγαλιώτη, 2000:121-

122).  
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Ο Greary (2004:10) παρουσίασε μια ενδιαφέρουσα διάκριση τριών υπο-τύπων 

μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά: 

1
ος

 υπο-τύπος: με βασική δυσκολία στη σημασιολογική μνήμη.  

Γνωστικά χαρακτηριστικά: α) χαμηλή συχνότητα ανάκλησης αριθμητικών δεδομένων (τα 

δεδομένα δύσκολα απομνημονεύονται και συνήθως υπολογίζονται με βοηθήματα), β) η 

ανάκληση αριθμητικών δεδομένων συνοδεύεται από πολλά λάθη, γ) ο χρόνος ανάκλησης 

σωστών απαντήσεων ποικίλλει.  

Σχέση με τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση: συχνά συνυπάρχει και 

συμμεταβάλλεται με τις ειδικές αναγνωστικές λειτουργίες, ιδιαίτερα αν αυτές συνδέονται 

με φωνητικές δυσλειτουργίες (ακουστικός δρόμος).  

2ος υπο-τύπος: με βασική δυσκολία στη χρήση διαδικασιών, στρατηγικών και 

αλγορίθμων.  

Γνωστικά χαρακτηριστικά: α) χρήση εξελικτικά ανώριμων διαδικασιών (π.χ. χρονοβόρων 

στρατηγικών μέτρησης).  

Σχέση με τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην  Ανάγνωση: ασαφής.  

3
ος

  υπο-τύπος: με βασική δυσκολία στην οπτικό-χωρική αντίληψη.  

Γνωστικά χαρακτηριστικά: δυσκολίες στη χωρική αναπαράσταση αριθμητικών 

πληροφοριών, όπως η τοποθέτηση αριθμών σε στήλες ή ο χειρισμός πολυψήφιων αριθμών 

που αποτελούνται από τα ίδια ψηφία (π.χ. 358 – 583).  

Σχέση με τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση: δεν φαίνεται να συνδέεται με 

τις ειδικές δυσκολίες, τουλάχιστον με τις μορφές των δυσκολιών με φωνολογικά 

ελλείμματα (Greary, 2004, αναφορά από τον Αγαλιώτη, 2000:134-137).  

 

5.5. Μαθησιακές δυσκολίες και προτεινόμενες μέθοδοι ανάγνωσης. 

Ο Naidoo (1970:29-30), υποστηρίζει πως δεν υπάρχει μία και μοναδική μέθοδος 

διδασκαλίας της ανάγνωσης για το δυσλεξικό παιδί, αλλά υπάρχουν πολλές και 

διαφορετικές μέθοδοι προσέγγισης, οι οποίες στηρίζονται στην πολυαισθητηριακή 

(multisensory approach) προσέγγιση μάθησης. Η Πολυχρονοπούλου (2001), βασιζόμενη 

σε ένα πλήθος ερευνών (Hulme, 1981; Bryant & Bradley, 1985; Monk & Ives, 1987; 

Reason R., 1990; Sashdan A., & WrightJ., 1990; Thomson M., 1990; Lane C., 1990; 

Pumfrey P., & Delliott C., 1990), καταλήγει στο συμπέρασμα πως για τη διδασκαλία της 

ανάγνωσης σε δυσλεξικούς μαθητές οι πιο κατάλληλες είναι οι φωνητικές-γλωσσικές 

μέθοδοι και οι πολυαισθητηριακές τεχνικές. Η διδασκαλία ανάγνωσης με 
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πολυαισθητηριακές μεθόδους πιθανόν να αποδίδει σε δυσλεξικούς μαθητές, επειδή σε 

αυτές συμμετέχουν οι περισσότερες αισθήσεις κα επομένως θα είναι κατάλληλες τόσο 

στον οπτικό όσο και στον ακουστικό τύπο δυσλεξίας που αναφέρθηκαν. Όσον αφορά στη 

χρήση των φωνητικών μεθόδων συμφωνεί και ο Πόρποδας (1993) και θεωρεί ως 

ασφαλέστερη μέθοδο τη φωνημική ή τη συλλαβική καθόσον ανταποκρίνεται περισσότερο 

στις ανάγκες των δυσλεξικών παιδιών  (Πόρποδας 1993:132-133). Στο ίδιο συμπέρασμα 

οδηγήθηκαν και πολλοί άλλοι ερευνητές (Ehri, 1999; Brooks, 2002; Pressley, 2006). Ο 

Μπασλής (2006) πιστεύει ότι η αλφαβητική/φωνητική προσέγγιση, η οποία ευνοεί τόσο τη 

λειτουργία της ανάγνωσης όσο και της ορθογραφημένης γραφής, είναι κατάλληλη για τους 

μαθητές με ακουστική δυσλεξία, οι οποίοι έχουν αδυναμία στην ανάλυση των λέξεων 

(Μπασλής, 2006:208-209). 

Οι McPhillips & Shevlin (2009) έδειξαν ότι ωφελούνται τα παιδιά με δυσλεξία από 

μια ισορροπημένη προσέγγιση διδασκαλίας της ανάγνωσης. Ο Velluntino (1987:20-27)  

προτείνει και αυτός μια ισορροπημένη προσέγγιση της «μικτής» μεθόδου διδασκαλίας της 

πρώτης ανάγνωσης, δηλαδή της «ολικής» και της «αναλυτικοσυνθετικής» μεθόδου με 

εξατομικευμένες οδηγίες και στρατηγικές προς τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες (δυσλεξία) στην κατάκτηση της ανάγνωσης (Velluntino, 1987:20-27). Και ο 

Stanovich όμως, (1988) έχει υποστηρίξει ότι η «αναλυτικοσυνθετική» και η «ολική» 

μέθοδος, όταν διδάσκονται από μόνες τους στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν 

περιορισμούς. Γι’ αυτό πρότεινε μια αλληλεπιδραστική προσέγγιση (interactive approach) 

για τη διδασκαλία της ανάγνωσης στην οποία διδάσκονται συνδυαστικά οι φθόγγοι, τα 

οπτικά χαρακτηριστικά των λέξεων ως ολότητα και οι έννοιες περιεχομένου και σύνταξης 

(Stanovich, 1988, αναφορά από τις Τζουριάδου και Αναγνωστοπούλου, 2011:195). Η 

διδασκαλία μόνο μέσω της «ολικής» μεθόδου ίσως ταιριάζει σε μαθητές με οπτική 

δυσλεξία, γιατί όπως αναφέρει ο Μπασλής (2006), η «ολική», ενώ ενισχύει βέβαια τη 

δεξιότητα να διαβάζουν με το μάτι, απαιτεί να γράφουν με τη μνήμη, πράγμα που δύσκολα 

καταφέρνουν οι συγκεκριμένοι μαθητές (Μπασλής, 2006:208-209).  Η αδυναμία του 

παιδιού με οπτική δυσλεξία να συγκρατήσει την οπτική εικόνα ολόκληρης της λέξης 

καθιστά τη χρήση της «ολικής» μεθόδου πρώτης ανάγνωσης και γραφής μάταιη για την 

απόκτηση του μηχανισμού της αναγνωστικής λειτουργίας, όπως αναφέρει ο Μπασλής 

(2006), και προτείνει ως πιο κατάλληλη μέθοδο τη «στοιχειακή/συνθετική» για αυτούς τους 

μαθητές (Μπασλής, 2006:208). 

Οι Gustafson et al. (2011) έδειξαν ότι ο συνδυασμός «αναλυτικής» και «ολικής» 

προσέγγισης είχε καλύτερα αποτελέσματα. Πιθανόν να κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα 
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γιατί φαίνεται ότι η αναλυτικσυνθετική καλύπτει τα «κενά» της ολικής μια που η 

αναλυτικοσυνθετική βασίζεται στην ανάλυση (τεμαχισμό) της λέξης στις επιμέρους 

συλλαβές και κατόπιν στα γράμματα και την σύνθεσή της ακολουθώντας αντίστροφη 

πορεία, ώστε οι μαθητές με μαθησιακές ανάγκες να έχουν μια εικόνα των επιμέρους 

μερών της λέξης που την απαρτίζουν σε αντίθεση με την ολική, η οποία βασίζεται στην 

ολότητα της λέξης ως μια ενιαία και αδιάσπαστη εικόνα.  

401 63.. 
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Βιβλιογραφική έρευνα 

Σε πολλές χώρες έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες πάνω σε θέματα 

διδακτικών πρακτικών ανάγνωσης και γραφής και σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών.  

Έτσι, οι Wharton-McDonald et al., (1998) σε έρευνά τους σε μεθόδους 

διδασκαλίας ανάγνωσης και γραφής έδειξαν ότι ακολουθώντας μια εξισορροπημένη 

προσέγγιση εστιασμένη στη γραφοφωνημική αντιστοιχία και με εμπλουτισμό κειμένων οι 

μαθητές σημείωσαν βελτίωση στις αναγνωστικές επιδόσεις τους. 

Σε παρόμοια έρευνα που πραγματοποίησαν και οι Pressley et al. (2001), πάνω σε 

διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών στην πρώτη τάξη του δημοτικού στην ανάγνωση 

κατέδειξαν ότι η διδασκαλία με φωνητικές προσεγγίσεις με παράλληλη διδασκαλία 

κειμένων, η οποία ενθάρρυνε την εκπαίδευση στην αυτορρύθμιση απέφερε βελτίωση στην 

αναγνωστική επίδοση των μαθητών. Η εκπαίδευση ήταν κοντά στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα.  

Οι Karsten & Pardo (2007) σε έρευνά τους βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί που 

χρησιμοποίησαν συνδυασμό μεθόδων και τεχνικών για ανάγνωση κατάφεραν να επιτύχουν 

βελτίωση της γλωσσικής καλλιέργειας των μαθητών τους.  

Άλλοι ερευνητές (Dahlk & Schare, 2000) σε τάξεις όπου δίδασκαν οι εκπαιδευτικοί 

ανάγνωση με την ολική προσέγγιση όταν πρόσθεσαν και στοιχεία από τη μεθοδολογία 

φωνητικής προσέγγισης πέτυχαν καλύτερες αναγνωστικές επιδόσεις οι μαθητές τους. Με 

την προϋπόθεση, όμως ότι λάμβαναν υπόψη τους τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή.  

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Taylor, Pearson, Peterson & Rodriguez (2005), 

εφαρμόζοντας παρέμβαση διάρκειας ενός έτους σε μαθητές της πρώτης τάξης κατάφεραν 

αύξηση των αναγνωστικών επιδόσεων των μαθητών που μετρήθηκε κατά τη διάρκεια του 

επόμενου έτους.    

Οι Pressley & Rankin's (1994) στην έρευνά τους έδειξαν ότι το 80% των δασκάλων 

ειδικής αγωγής χρησιμοποιούν την ολική μέθοδο. Οι Drecktrah & Chiang (1997) 

μελέτησαν τις μεθόδους και τις στρατηγικές ανάγνωσης και γραφής δασκάλων γενικής 

αγωγής και δασκάλων ειδικής αγωγής που διδάσκουν σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.  

Στην έρευνά τους έδειξαν ότι η πλειοψηφία των δασκάλων πιστεύουν ότι ο συνδυασμός 

άμεσης διδασκαλίας και ολικής μεθόδου έχει καλύτερα αποτελέσματα. Άλλο εύρημά τους 

ήταν ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής εφάρμοζαν κοινές στρατηγικές 

διδασκαλίας. Επίσης, στην επιλογή της μεθόδου την οποία κυρίως χρησιμοποιούσαν 
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επηρεάστηκαν από την φιλοσοφία της περιοχής του σχολείου τους (Drecktrah & Chiang, 

1997). 

Οι Dreckrah & Chiang (1997), σε έρευνά τους έδειξαν ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί 

γενικής και ειδικής αγωγής θεωρούν πιο αποτελεσματική για τη διδασκαλία της 

ανάγνωσης το συνδυασμό άμεσης και ολικής μεθόδου (ποσοστά από 71%-77%). Έδειξαν 

μια προτίμηση στη χρήση μεθόδου πάνω στην οποία είχαν εκπαιδευτεί. Επηρεάζονταν 

επίσης από τη φιλοσοφία των σχολείων στο οποίο ανήκαν και από τους συναδέλφους τους 

στην επιλογή της μεθόδου που χρησιμοποιούσαν. Την ολική μέθοδο την χρησιμοποιούσε 

ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών ειδικής (37%), αλλά τη θεωρούσε αποτελεσματική το 

29,4%. Την άμεση διδασκαλία την χρησιμοποιούσε  το 61,1%  των ειδικών 

εκπαιδευτικών, αλλά το 53,7% τη θεωρούσε αποτελεσματική. 

Παίζει κάποιο ρόλο καθοριστικό η εκπαίδευση και οι ικανότητες των 

εκπαιδευτικών στην καλή επίδοση των μαθητών τους; Αυτό το ερευνητικό ερώτημα 

μελέτησαν ορισμένοι ερευνητές και οδηγήθηκαν σε αντίθετα αποτελέσματα.  

Η εκπαιδευτική ικανότητα καταρτισμένων εκπαιδευτικών απέφερε καλύτερα 

αποτελέσματα στην αναγνωστική ικανότητα και στη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών 

βρήκαν σε έρευνά τους οι Block, Oakar & Hurt (2002). 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα των Podhajki, Mather, Nathan & 

Samons (2009) όταν οι μαθητές τους ήταν στην Α΄ τάξη παρακολούθησαν σεμινάρια (35 

ωρών) πάνω στη φωνολογική συνειδητοποίηση, στις φωνητικές μεθόδους και στην 

αναγνωστική ευχέρεια με αποτέλεσμα να βελτιώσουν τις επιδόσεις των μαθητών τους 

στην επόμενη τάξη. Μάλιστα, συγκρίθηκαν και με εκπαιδευτικούς που δίδασκαν σε 

μαθητές σε υψηλότερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον με τε ίδια αποτελέσματα.    

Όμως, σε πρόσφατη έρευνα οι Gregory & Russell (2008), σε εκπαιδευτικούς 

πρώτης δημοτικού μελέτησαν τη σχέση μεταξύ εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και επίδοσης 

των μαθητών τους στη γλώσσα και στα μαθηματικά. Δεν βρήκαν όμως κάποια θετική 

συσχέτιση μεταξύ καλών σπουδών των εκπαιδευτικών και υψηλών επιδόσεων των 

μαθητών τους στην ανάγνωση. 

Στη χώρα μας οι έρευνες όσο αφορά τις μεθόδους ανάγνωσης και γραφής που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί είναι ελάχιστες.  

Η Μούσιου-Μυλωνά (2003), διερεύνησε τις μεθόδους πρώτης ανάγνωσης και 

γραφής που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής και έδειξε ότι οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 77% χρησιμοποιούν την αναλυτικοσυνθετική μέθοδο και το 

23% χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους (Μούσιου-Μυλωνά, 2003).  
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1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις μεθόδους πρώτης 

ανάγνωσης και γραφής καθώς και τις τεχνικές και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν 

τόσο οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής όσο και οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής που 

διδάσκουν σε τμήματα ένταξης σε Τυπικά Αναπτυσσόμενους μαθητές και σε μαθητές με 

Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ). Απώτερος σκοπός είναι να διαπιστωθεί είτε άμεσα ή είτε 

έμμεσα α) αν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούν ή όχι τη διδασκαλία τους σε 

σχέση με τους μαθητές που έχουν να διδάξουν χρησιμοποιώντας διαφορετική μέθοδο 

διδακτικής προσέγγισης της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, β) αν διαφοροποιούν τη 

μέθοδο, τις στρατηγικές ή τις τεχνικές σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, γ) αν 

προκαθορίζει τη διδακτική προσέγγιση η επιπλέον εκπαιδευτική κατάρτιση ή εξειδίκευση 

των εκπαιδευτικών στη επιλογή εναλλακτικών μεθόδων, στρατηγικών και τεχνικών για τη 

διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής. Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση 

φαίνεται ότι το μοντέλο της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου είναι πρώτη πρόταση επιλογής 

της πολιτείας στη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής. 

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού καθορίστηκαν οι παρακάτω στόχοι: 

1. Να διερευνηθούν οι μέθοδοι πρώτης ανάγνωσης και γραφής που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης και σε μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες. 

2. Να διερευνηθούν οι μέθοδοι πρώτης ανάγνωσης και γραφής που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 

3. Να διερευνηθεί η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών τυπικής τάξης και τμήματος 

ένταξης όπου φοιτούν μαθητές με μαθησιακές  δυσκολίες. 

4. Να διερευνηθεί η αιτία της επιλεγμένης μεθόδου πρώτης ανάγνωσης και γραφής. 

5. Να συγκριθούν οι μέθοδοι πρώτης ανάγνωσης και γραφής που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί τυπικής τάξης και τμήματος ένταξης όπου φοιτούν μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες. 

6. Να διαπιστωθεί αν η επιπλέον εκπαιδευτική κατάρτιση ή εξειδίκευση των 

εκπαιδευτικών προκαθορίζει την επιλογή εναλλακτικών μεθόδων, στρατηγικών και 

τεχνικών για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής. 

7. Να καταγραφούνοι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής και 

να συγκριθούν με αυτές των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής. 
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Με βάση τα παραπάνω δεδομένα διατυπώθηκαν οι εξής υποθέσεις για εμπειρικό 

έλεγχο:  

1. Αν επιλέγονται εναλλακτικές μέθοδοι στη διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης και 

γραφής στην αντιμετώπιση των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες. 

2. Αν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής και 

τμημάτων ένταξης στην αντιμετώπιση μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες. 

3. Ανοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν άτυπα κριτήρια για να αξιολογήσουν 

μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. 

4. Αν η επιπλέον εκπαίδευση επηρεάζει την αναζήτηση μεθόδων διδασκαλίας 

πρώτης ανάγνωσης και γραφής. 

5. Αν οι εκπαιδευτικοί στόχοι διαφοροποιούνται, όταν διδάσκουν μαθητές με 

Μαθησιακές Δυσκολίες. 

6. Αν προκύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες για επιπλέον επιμόρφωση σε θέματα 

ειδικής αγωγής για την αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών. 

 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

2.1. Συμμετέχοντες 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 148 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το 

πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Από αυτούς οι 99 είναι δάσκαλοι Γενικής 

Αγωγής και 49 δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής. Από αυτούς 50 (3 άντρες και 47 γυναίκες) 

διδάσκουν στην Α΄ τάξη, 49 (8 άντρες και 41 γυναίκες) διδάσκουν στην Β΄ τάξη και οι 

υπόλοιποι 49 (19 άνδρες και 30 γυναίκες) διδάσκουν σε Τμήματα Ένταξης. 

 

2.2. Μέσο συλλογής δεδομένων 

 

Για τον σκοπό της έρευνας χρησιμοποιήθηκε γραπτό ερωτηματολόγιο, που 

θεωρείται κατάλληλο και αξιόπιστο μέσο για τη διερεύνηση των αντιλήψεων και των 

στάσεων των εκπαιδευτικών (Φίλιας κ. συν., 1998:161-170). Το ερωτηματολόγιο είναι μία 
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από τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες μεθόδους στην κοινωνική και στην εκπαιδευτική 

έρευνα για τη συλλογή πληροφοριών (Cohen & Manion 1997:380). 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας δομήθηκε από τον επιβλέποντα καθηγητή και την 

ερευνήτρια. Ορισμένες από τις ερωτήσεις προέρχονται από συναφείς έρευνες. 

Συγκεκριμένα η ερώτηση 12 είναι δάνεια από το ερωτηματολόγιο των Dumke, D., 

Krieger, G., &Schafer, G.  όπως τροποποιήθηκε από την  Α. Πέννα στα πλαίσια της 

διδακτορικής της διατριβής με τίτλο «Στάσεις και ετοιμότητα των δασκάλων ως προς την 

ένταξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο» (2008). Η ερώτηση 

15 προέρχεται από το ερωτηματολόγιο της έρευνας με τίτλο «Εκτίμηση των στάσεων των 

εκπαιδευτικών ως προς την ανάγκη επιμόρφωσής τους σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών 

με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» που διενεργήθηκε υπό την επιστημονική καθοδήγηση 

της καθηγήτριας Σ. Παντελιάδου στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) (2000). Από το 

ερωτηματολόγιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αποκλίνουσες συμπεριφορές – 

Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο» του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 

(Ο.ΕΠ.ΕΚ.) που υλοποιήθηκε από τον καθηγητή Δ. Γουδήρα και τους συνεργάτες του 

(2008) προέρχονται οι ερωτήσεις 16 και 17. Από το ερωτηματολόγιο της μεταπτυχιακής 

έρευνας της Ε. Τρίκου που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του καθηγητή Δ. 

Γουδήρα (2012) με τίτλο «Η Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Γενικής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στη ανίχνευση και αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών», 

προέρχονται οι ερωτήσεις 18 και 19. Οι ερωτήσεις 20 και 21 προέρχονται από 

ερωτηματολόγιο μελέτης που πραγματοποιήθηκε από τον αναπληρωτή καθηγητή Ι. 

Αγαλιώτη και τους συνεργάτες του (2008) με αντικείμενο «Υποστήριξη μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς». Τέλος οι ερωτήσεις 25, 28, 

30, 31, 32, 37, 38 και 41, που σχετίζονται με την Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή 

προέρχονται από το ερωτηματολόγιο της Μούσιου-Μυλωνά (2003) με αντικείμενο 

«Γλωσσοπαιδαγωγική και Διδασκαλία της Πρώτης Ανάγνωσης  και  Γραφής».   

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν κλειστού τύπου ερωτήσεις, διότι έχουν το 

πλεονέκτημα της μεγαλύτερης αξιοπιστίας, είναι φιλικές προς τους ερωτώμενους και 

κωδικοποιούνται εύκολα. Οι απαντήσεις ήταν του τύπου α) «ναι – όχι» β) πολλαπλών 

επιλογών γ) αρίθμησης με σειρά σημαντικότητας ή κλίμακα τύπου Likert τριών σημείων 

(1=καθόλου/ελάχιστα, 2=μερικές φορές, 3=συχνά/πολύ συχνά) ή πέντε σημείων (1=ποτέ, 

2=ελάχιστα, 3=μερικές φορές, 4=τις περισσότερες φορές, 5=πάντα ή  σε κάποιες 

ερωτήσεις 1=σχεδόν καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ). Οι δύο 
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τελευταίες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν ανοιχτού τύπου. Σε αυτές, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούσαν να εκθέσουν τοις απόψεις τους για να τωρινά και τα 

προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας της Α΄ Δημοτικού.  

Αρχικά, με ένα σύντομο σημείωμα η ερευνήτρια εξηγούσε το σκοπό της έρευνας, 

διαβεβαίωνε τους συμμετέχοντες για την τήρηση της ανωνυμίας και τους ενημέρωνε για 

τη χρονική διάρκεια που απαιτούσε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Στην τελική του 

μορφή το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 43 ερωτήσεις ομαδοποιημένες σε 4 

άξονες/ενότητες. Στην πρώτη θεματική ενότητα 5 ερωτήσεις αφορούν τα δημογραφικά 

στοιχεία των εκπαιδευτικών. Στη δεύτερη θεματική ενότητα 10 ερωτήσεις σχετίζονται με 

την επαγγελματική εκπαίδευση και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για να διδάξουν τόσο 

σε μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης όσο και σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Στην 

τρίτη θεματική ενότητα 6 ερωτήσεις αφορούντην εκπαιδευτική αντιμετώπιση των 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Τέλος στην τέταρτη θεματική ενότητα 22 ερωτήσεις 

διερευνούν τις μεθόδους, τις στρατηγικές και τις τεχνικές διδασκαλίας για την πρώτη 

ανάγνωση και γραφή που εφάρμοσαν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές με και χωρίς 

Μαθησιακές Δυσκολίες. Επιπλέον, έγινε προσπάθεια να ανιχνευτούν οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής και να φανούν οι 

τυχόν ανάγκες τους για επιπλέον ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα διδασκαλίας (βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).  

  

2.3. Σχεδιασμός και διαδικασία συλλογής δεδομένων 

  

Αφού κατασκευάστηκε το ερωτηματολόγιο πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα. 

Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 12 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 

διδάσκουν ή έχουν διδάξει την τελευταία διετία στις τάξεις Α΄ και Β΄ τάξη και σε τμήμα 

ένταξης. Η πιλοτική έρευνα έγινε με σκοπό να διαπιστωθούν και να διορθωθούν τυχόν 

αδυναμίες και ασάφειες στη διατύπωση του ερωτηματολογίου και επιπλέον να εκτιμηθεί η 

χρονική διάρκεια συμπλήρωσής του, ώστε να μην κουράσει τους εκπαιδευτικούς. Μετά 

από συζήτηση με τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς έγιναν ορισμένες διορθώσεις και 

έτσι προέκυψε το ερωτηματολόγιο στην τελική του μορφή. 

Η διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε από τις αρχές 

Μαρτίου ως το τέλος Απριλίου του σχολικού έτους 2012-2013. Επιλέχθηκαν δημοτικά 

σχολεία του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης στα οποία λειτουργούν και 
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Τμήματα Ένταξης. Περίπου 180 ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν ιδιοχείρως κατόπιν 

τηλεφωνικής συνεννοήσεως και άδειας από το διευθυντή της κάθε σχολικής μονάδας. Τα 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια επέστρεψαν με τον ίδιο τρόπο που διανεμήθηκαν. 

Τελικά, αξιολογήθηκαν148 ερωτηματολόγια.  

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια του στατιστικού 

λογισμικού πακέτου S.P.S.S.-20
η
 έκδοση (Statistical Package for Social Sciences - Version 

20). Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη χορήγηση του 

ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι και δείκτες της Περιγραφικής Στατιστικής 

και της Επαγωγικής Στατιστικής (x², t-test, ανάλυση διακύμανσης ANOVA). Το επίπεδο 

σημαντικότητας ορίστηκε α = 0,05.  

 

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Φύλο. Στην έρευνα συμμετείχαν 148 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης από το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διδάσκουν 

στις τάξεις Α΄, Β΄ και Τμήματα Ένταξης. Από αυτούς οι 30, ποσοστό 20,3%, είναι άντρες 

και οι 118, ποσοστό 79,7% είναι γυναίκες. Αντιστοίχως οι 50, ποσοστό 33,8%, διδάσκουν 

στην Α΄ τάξη, οι 49, ποσοστό 33,1%, διδάσκουν στην Β΄ τάξη και οι 49, ποσοστό 33,1%, 

διδάσκουν στα Τμήματα Ένταξης (γράφημα 1).   

Από την ανάλυση Χ
2
 προέκυψε ότι ο παράγοντας «φύλο» επιδρά σημαντικά στους 

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις Τάξεις «Α΄ και Β΄». Το αποτέλεσμα αυτό είναι 

αναμενόμενο, γιατί είναι πολύ συνηθισμένο στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού να 

διδάσκουν κυρίως γυναίκες εκπαιδευτικοί. Όσον αφορά το φύλο των εκπαιδευτικών στα 

Τμήματα Ένταξης, η αναλογία 40-60 φαίνεται να ανταποκρίνεται στα αυξημένα προσόντα 

που απαιτούνται για να διδάξει κανείς στα Τμήματα Ένταξης. 
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Γράφημα 1: Φύλο και τάξη που διδάσκουν  

 
 

Φύλο και ηλικία. Οι εκπαιδευτικοί κατατάχτηκαν σε τέσσερις ηλικιακές ομάδες ή 

κατηγορίες, όπως φαίνεται στον επόμενο Πίνακα 2. Στην τρίτη ηλικιακή ομάδα των 41-50 

ετών ανήκει η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (98, 66,2%).  

 

Πίνακας 2. Φύλο και ηλικία των εκπαιδευτικών 

 Ηλικία Σύνολο 

μέχρι 30 31-40 41-50 > 50 

Φύλο 

άντρες 
συχνότητα 1 2 19 8 30 

%  3,3% 6,7% 63,3% 26,7% 100,0% 

γυναίκες 
συχνότητα 9 15 79 15 118 

%  7,6% 12,7% 66,9% 12,7% 100,0% 

Σύνολο 
συχνότητα 10 17 98 23 148 

%  6,8% 11,5% 66,2% 15,5% 100,0% 

 

Η κατανομή της ηλικίας είναι η αναμενόμενη γιατί οι εκπαιδευτικοί με τα περισσότερα 

χρόνια υπηρεσίας και με ανήλικα παιδιά έχουν ευκολότερη μετάθεση λόγω του 

συστήματος μοριοδότησης που ισχύει στη χώρα μας σε σχέση με τους ηλικιακά νεώτερους 

εκπαιδευτικούς (γράφημα 2). 
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Γράφημα 2: Φύλο και ηλικία 

 

 
 

Εργασιακό καθεστώς:  Από το σύνολο των 148 εκπαιδευτικών οι 138 (93,2%) είναι 

μόνιμα στελέχη της εκπαίδευσης, ενώ οι 10 (6,8%) είναι αναπληρωτές (γράφημα 3). 

 

Γράφημα 3.Εργασιακό καθεστώς 

 
 

 

Φύλο και έτη υπηρεσίας. α) Γενική Αγωγή. Οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε έξι ομάδες 

ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας. 1
η
 Ομάδα 1-5 έτη υπηρεσίας, 2

η
 Ομάδα 6-10 έτη, 3

η
 

Ομάδα 11-15 έτη, 4
η
 Ομάδα 16-20 έτη, 5

η
 Ομάδα 21-25 έτη και 6

η
 Ομάδα περισσότερα 

από 25 έτη υπηρεσία. Η κατάταξη φαίνεται στον πίνακα 4α.  

 

 

 



122 
 

Πίνακας 4α. Φύλο και έτη υπηρεσίας στην Γενική Αγωγή 

 

 Έτη υπηρεσίας στη Γενική Αγωγή Σύνολο 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 > 25 

Φύλο 

άντρες 
συχνότητα 2 12 5 10 0 1 30 

%  6,7% 40,0% 16,7% 33,3% 0,0% 3,3% 100,0% 

γυναίκες 
συχνότητα 8 11 27 64 7 1 118 

%  6,8% 9,3% 22,9% 54,2% 5,9% 0,8% 100,0% 

Σύνολο 
συχνότητα 10 23 32 74 7 2 148 

%  6,8% 15,5% 21,6% 50,0% 4,7% 1,4% 100,0% 

 

Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής έχουν τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στην 4η Ομάδα 

(16-20 έτη υπηρεσίας) κάτι που είναι αναμενόμενο σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης 

και μετάθεσης των εκπαιδευτικών.  

β) Τμήματα Ένταξης. Οι ηλικιακές ομάδες των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα 

Τμήματα Ένταξης είναι ίδιες με αυτές των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής και η κατάταξη 

σε αυτές φαίνεται στον επόμενο πίνακα 4β. 

 

Πίνακας 4β. Φύλο και έτη υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή 

 

 

Η 1η Ομάδα, 1-5 έτη υπηρεσίας, έχει τους περισσότερους εκπαιδευτικούς με δεύτερη την 

4
η
 Ομάδα 6-10 έτη υπηρεσίας. Το εύρημα αυτό δικαιολογείται λόγω της γενίκευσης της 

ειδικής αγωγής στη χώρας μας την τελευταία 15ετία.  

 

Βασικές Σπουδές Εκπαιδευτικών: Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί τόσο στη γενική 

αγωγή όσο και στα Τμήματα Ένταξης κατέχουν ως βασικό τίτλο σπουδών πτυχίο 

 Έτη υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή Σύνολο 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 

 %  
42,9% 26,5% 14,3% 10,2% 6,1% 100,0% 

Φύλο 

άντρες 
συχνότητα 5 4 5 4 1 19 

%  26,3% 21,1% 26,3% 21,1% 5,3% 100,0% 

γυναίκες 
συχνότητα 16 9 2 1 2 30 

%  53,3% 30,0% 6,7% 3,3% 6,7% 100,0% 

Σύνολο 
συχνότητα 21 13 7 5 3 49 

%  42,9% 26,5% 14,3% 10,2% 6,1% 100,0% 
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Παιδαγωγικής Ακαδημίας (50,7%). Κατόπιν ακολουθεί η ομάδα των εκπαιδευτικών που 

κατέχουν τίτλο Παιδαγωγικού Τμήματος (26,4%). Ένα σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών 

κατέχουν και δεύτερο Πανεπιστημιακό Τίτλο πέραν του Παιδαγωγικού (16,2%). Στους 

Εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης παρατηρείται και η ομάδα εκπαιδευτικών που 

κατέχουν τίτλο Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

(4,1%), το οποίο αποτελεί και τυπικό προσόν για να εργαστεί κανείς στην ειδική αγωγή. 

Αναλυτικότερα  οι σπουδές των εκπαιδευτικών φαίνονται στον πίνακας 5. 

 

Πίνακας 5: Βασικές σπουδές και τάξη που διδάσκει έκαστος 

 

 Βασικές Σπουδές Σύνολο 

Παιδα-

γωγική 

Ακαδη-

μία 

Παιδαγωγι-

κό  

Τμήμα 

Παιδαγωγι-

κό  

Τμήμα 

Εξωτερικού 

Εκπαιδευτι-

κής & 

Κοινωνικής  

Πολιτικής 

& Ειδικής 

Αγωγής 

Βόλου 

Άλλοι 

τίτλοι 

Παιδα-

γωγικό 

Τμήμα 

& άλλοι 

τίτλοι 

Τάξη  

Α΄ Τάξη 
συχνότητα 23 16 2 0 0 9 50 

%  46,0% 32,0% 4,0% 0,0% 0,0% 18,0% 100,0% 

Β΄ Τάξη 
συχνότητα 30 14 1 0 0 4 49 

%  61,2% 28,6% 2,0% 0,0% 0,0% 8,2% 100,0% 

Τμήμα 

Ένταξης 

συχνότητα 22 9 0 6 1 11 49 

%  44,9% 18,4% 0,0% 12,2% 2,0% 22,4% 100,0% 

Σύνολο 
συχνότητα 75 39 3 6 1 24 148 

% 50,7% 26,4% 2,0% 4,1% 0,7% 16,2% 100,0% 

 

 

Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές. Από τους 148 εκπαιδευτικούς, οι 19 

(13,5%) διαθέτουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών και ένας Μεταπτυχιακό και 

Διδακτορικό τίτλο. 14 εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα Τμήματα Ένταξης κατέχουν 

Μεταπτυχιακό Τίτλο. Από αυτούς οι 12 στην ειδική αγωγή και 2 στην Παιδαγωγική  

Τέλος ένας εκπαιδευτικός κατέχει Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Τίτλο στην ειδική 

αγωγή (πίνακας 6).  

Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης και 

της Α΄ Τάξης καθώς και των Τμημάτων Ένταξης και της Β΄ Τάξης διαφέρουν στατιστικά 
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σημαντικά ως προς τους Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς τίτλους που κατέχουν (One-

Way Anova, F(2) = 10,30, p< .001) από τους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης  

 

Πίνακας 6: Μεταπτυχιακοί & Διδακτορικοί Τίτλοι Σπουδών 

 

 Μεταπτυχιακές & Διδακτορικές Σπουδές Σύνολο 

Μεταπτυχιακό  

στην  

Ειδική Αγωγή 

Μεταπτυχιακό 

άλλο  

(Παιδαγωγική,  

Πληροφορική) 

Τίποτε  Μεταπτυχιακό 

& 

Διδακτορικό  

στην Ειδική 

Αγωγή 

Τάξη  

 

Α΄ τάξη 
συχνότητα 1 3 46 0 50 

%  2,0% 6,0% 92,0% 0,0% 100,0% 

B΄ τάξη 
συχνότητα 0 1 48 0 49 

%  0,0% 2,0% 98,0% 0,0% 100,0% 

Τμήμα 

Ένταξης 

συχνότητα 12 2 34 1 49 

%  24,5% 4,1% 69,4% 2,0% 100,0% 

Σύνολο 
συχνότητα 13 6 128 1 148 

%  8,8% 4,1% 86,5% 0,7% 100,0% 

 

 

 

Πολλαπλή σύγκριση 

Bonferroni 

 

Εξαρτημένη 

μεταβλητή 

Τάξη  Τάξη   Διαφορές 

Μ.Ο. 

Σταθερό 

σφάλμα  

Στατιστικ

ή 

σημαντικ

ότητα 

95%  

Διάστημα 

Εμπιστοσύνης 

Κατώτερ

ο όριο 

Ανώτερο 

όριο 

Μεταπτυχιακές 

& Διδακτορικές 

Σπουδές 

Α΄ Τάξη 
B΄ Τάξη -,19878 ,23733 1,000 -,7736 ,3760 

Τμήμα ένταξης ,82163
*
 ,23733 ,002 ,2468 1,3965 

B΄ Τάξη  
Α΄ Τάξη ,19878 ,23733 1,000 -,3760 ,7736 

Τμήμα ένταξης 1,02041
*
 ,23852 ,000 ,4427 1,5981 

Τμήμα 

Ένταξης 

Α΄ Τάξη -,82163
*
 ,23733 ,002 -1,3965 -,2468 

B΄ Τάξη -1,02041
*
 ,23852 ,000 -1,5981 -,4427 

*. Οι διαφορές Μ.Ο. είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 0.05 

 

Επιμόρφωση/εξειδίκευση. Από τους 148 εκπαιδευτικούς, οι 32 έχουν μετεκπαιδευτεί σε 

Διδασκαλεία της χώρας, ένας έχει μετεκπαιδευτεί στη Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., οι 36 έχουν φοιτήσει τα 

Π.Ε.Κ., ένας έχει περισσότερα από ένα προσόντα και οι 51 δεν έχουν καμία επιμόρφωση ή 
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εξειδίκευση. Αναλυτικότερα δεδομένα φαίνονται στον επόμενο πίνακα 7. Δε βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες των εκπαιδευτικών  

 

Πίνακας 7. Επιμόρφωση/εξειδίκευση 

 

 Επιμόρφωση/Εξειδίκευση Σύνολο 

Διδασκαλείο Σ.Ε.Λ.Δ.Ε

. 

Π.Ε.Κ. Εξειδίκευση Τίποτε  Περισσότερα 

από 1 

προσόντα 

Τάξη  

Α τάξη 
συχνότητα 9 0 14 2 22 3 50 

%  18,0% 0,0% 28,0% 4,0% 44,0% 6,0% 100,0% 

B τάξη 
συχνότητα 4 0 20 1 20 4 49 

%  8,2% 0,0% 40,8% 2,0% 40,8% 8,2% 100,0% 

Τμήμα 

Ένταξης 

συχνότητα 19 1 2 2 9 16 49 

%  38,8% 2,0% 4,1% 4,1% 18,4% 32,7% 100,0% 

Σύνολο 
συχνότητα 32 1 36 5 51 23 148 

%  21,6% 0,7% 24,3% 3,4% 34,5% 15,5% 100,0% 

 

 

Γνώση Υπολογιστών. Τα ποσοστά όσο αφορά στις γνώσεις υπολογιστών, κυρίως στο Α΄ 

Επίπεδο, είναι πολύ υψηλά. Από τους 148 εκπαιδευτικούς οι 102 (68,9%) έχουν γνώσεις 

υπολογιστών Α΄ Επιπέδου, οι 7 (4,7%) έχουν γνώσεις υπολογιστών Β΄ Επιπέδου κα οι 2 

(1,4%) έχουν γνώσεις υπολογιστών ECDL. Αντιθέτως 37 (25,0%) εκπαιδευτικοί δήλωσαν 

ότι δεν έχουν γνώσεις υπολογιστών. Η διαφορά γνώσης υπολογιστών Α΄ και Β΄ επιπέδου 

είναι αναμενόμενη καθότι τα προγράμματα Α΄ Επιπέδου έχουν ολοκληρωθεί και 

πρόσφατα έχουν ξεκινήσει τα προγράμματα γνώσης υπολογιστών Β΄ Επιπέδου. Επιπλέον 

φαίνεται μια κάποια υπεροχή των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Τμήματα Ένταξης σε 

σχέση με τους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής. Τα στατιστικά αποτελέσματα δείχνουν 

ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα ανάμεσα στις ομάδες εκπαιδευτικών όσο 

αφορά τις γνώσεις τους στους υπολογιστές. 

 

Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκαν δύο ομάδες εκπαιδευτικών. Η πρώτη 

ομάδα αποτελείται από εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής που δίδασκαν στην Α΄ και Β΄ 

τάξη δημοτικού. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής που 

δίδασκαν στα τμήματα ένταξης και στο εξής έτσι θα αναφέρονται. 
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Ερώτηση 12. Στην ερώτηση αυτή ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί αν έχουν διδακτικές 

εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και εφόσον έχουν να δηλώσουν πώς θα τις 

έκριναν. Απάντησαν ως εξής:  

α) Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 88 (88,9%) απάντησαν «ναι» και 11 

(11,1%) «όχι». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής όλοι (100,0%) απάντησαν 

«ναι». Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έχουν σημαντικά (x² = 5.88, df = 1, p = .015) 

μεγαλύτερη εμπειρία σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής.  

β) Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 8 (9,2%) απάντησαν ότι κρίνουν τις 

εμπειρίες τους με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες «αρνητικές», 43 (49,4%) «ούτε 

θετικές ούτε αρνητικές», 35 (40,2%) «θετικές» και 1 (1,1%) «πολύ θετικές». Από τους 49 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 8 (9,2%) τις κρίνουν ως «αρνητικές», 43 (49,4%) «ούτε 

θετικές ούτε αρνητικές», 35 (40,2%) «θετικές» και 1 (1,1%) «πολύ θετικές». 

Μάλιστα ο μέσος όρος των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (M = 4,08, SD = ,73) κρίνει 

αυτές τις εμπειρίες του σημαντικά θετικότερες (t = -6,11, df = 134, (2-tailed) p = .000) 

από το μέσο όρο των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (M = 3,33, SD = ,66) (πίνακας 

12α). 

 

Πίνακες: 12α. Πώς κρίνετε την εμπειρία με μαθητές με ΜΔ 

 

 

 

Τάξη 
N Μ.Ο. Τυπική 

απόκλιση 

Τυπικό σφάλμα 

ΜΟ 

Αν ναι, πώς κρίνετε 

την εμπειρία 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

87 

49 

3,3333 

4,0816 

 

,65887 

,73134 

,07064 

,10448 

 

 

Ερώτηση 13. Σε αυτήν την ερώτηση ρωτήθηκαν για το αν συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί 

γενικής και ειδικής αγωγής μεταξύ τους για τους κοινούς μαθητές τους. Από τους 97 

εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής απάντησαν 94, εκ των οποίων 5 (5,2%) δήλωσαν 

«καθόλου», 11 (11,3%) «λίγο», 19 (19,6%) «μέτρια», 40 (41,2%) «πολύ» και οι υπόλοιποι 

22 (22,7%) «πάρα πολύ». Από τους 49 εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής 5 (10,2%) 

δήλωσαν «λίγο», 17 (34,7%) «μέτρια», 17 (34,7%) «πολύ» και οι υπόλοιποι 10 (20,4%) 
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«πάρα πολύ» (πίνακας 13α). Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις 

των δύο ομάδων εκπαιδευτικών μετά από t-test.  

 

Ερώτηση 14. Στην ερώτηση σχετικά με το εάν νιώθουν οι εκπαιδευτικοί την ανάγκη για 

επιπλέον επιμόρφωση πάνω σε θέματα ειδικής αγωγής απάντησαν ως εξής: Από τους 99 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 94 (94,9%) απάντησαν «ναι» και 5 (5,1%) «όχι». Ενώ από 

τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 37 (75,5%) απάντησαν «ναι» και 12 (24,5%) 

«όχι». Υπήρξε μια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της παρατηρηθείσας και 

της αναμενόμενης συχνότητας δασκάλων ειδικής και γενικής αγωγής (x² = 12,82 , df = 

1, p = .000), με τους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής να εκφράζουν την μεγάλη 

ανάγκη για επιμόρφωση σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης (πίνακας 14 και γράφημα 14). 

Πίνακας 14. Ανάγκη για επιπλέον επιμόρφωση στις ΜΔ 

 Ανάγκη επιπλέον επιμόρφωσης 

στις ΜΔ 

Σύνολο  

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  94 5 99 

%  94,9% 5,1% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 37 12 49 

%  75,5% 24,5% 100,0% 

                                  

Σύνολο  

συχνότητα 131 17 148 

%  88,5% 11,5% 100,0% 

 

Γράφημα 14. Ανάγκη για επιπλέον επιμόρφωση στις ΜΔ 

 

 



128 
 

Ερώτηση 15. Στην ερώτηση αυτή ζητήθηκε από τους  εκπαιδευτικούς να εκφράσουν τις 

απόψεις τους για το πόσο απαραίτητες θεωρούν ορισμένες γνώσεις και δεξιότητες για έναν 

εκπαιδευτικό που αντιμετωπίζει μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών μετά από έλεγχο με το t-test έχουν διαφοροποιηθεί ως εξής: 

α) να αξιολογεί ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής 2 (2,0%) απάντησαν «λίγο», 11 (11,1%) «μέτρια», 60 (60,6%) «πολύ» και 26 

(26,3%) «πάρα πολύ». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής απάντησαν 48, εκ των 

οποίων 2 (4,2%) απάντησαν «μέτρια», 18 (37,5%) «πολύ» και 28 (58,3%) «πάρα πολύ». 

Βρέθηκε ότι υφίσταται στατιστικά σημαντική διαφορά (t = -3,81, df = 145, (2-tailed) p 

= .000) μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής (M = 4,54, SD = 

,58), οι οποίοι θεωρούν την ικανότητα αξιολόγησης των ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών απαραίτητο προσόν, σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους της γενικής 

αγωγής (M = 4,11, SD = ,67) (πίνακας 15). 

β) να εφαρμόζει ποικιλία εκπαιδευτικών μεθόδων. Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής 7 (7,1%) απάντησαν «μέτρια», 56 (56,6%) «πολύ» και 36 (36,4%) «πάρα πολύ». 

Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ένας απάντησε «μέτρια» (2,0%), 18 (36,7%) 

«πολύ» και 30 (61,2%) «πάρα πολύ». Βρέθηκε ότι υφίσταται στατιστικά σημαντική 

διαφορά (t = -2,98, df = 146, (2-tailed) p = .003) μεταξύ των απόψεων των 

εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής (M = 4,59, SD = ,54), οι οποίοι θεωρούν την 

ικανότητα να εφαρμόζουν ποικιλία εκπαιδευτικών μεθόδων απαραίτητο προσόν, σε 

σύγκριση με τους συναδέλφους τους της γενικής αγωγής (M = 4,29, SD = ,59) (πίνακας 

15).  

Βρέθηκε ότι υφίσταται στατιστικά σημαντική διαφορά (t = -2,02, df = 146, (2-tailed) p 

= .045) μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής (M = 4,51, SD = 

,68), οι οποίοι θεωρούν την ικανότητα να προσαρμόζουν το αναλυτικό πρόγραμμα 

στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών απαραίτητο προσόν, σε σύγκριση με τους 

συναδέλφους τους της γενικής αγωγής (M = 4,22, SD = ,88) (πίνακας 15).   
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Πίνακας 15. Πόσο απαραίτητες είναι για έναν εκπαιδευτικό γνώσεις και δεξιότητες για να 

αντιμετωπίσει μαθητές με ΜΔ.  

 

 
Τάξη N Μ.Ο. Τυπική 

απόκλιση  

Τυπικό 

σφάλμα 

Μ.Ο. 

Να αξιολογεί ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

48 

4,1111 

4,5417 

,66837 

,58194 

,06717 

,08400 

Να εφαρμόζει ποικιλία 

εκπαιδευτικών μεθόδων 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

49 

4,2929 

4,5918 

,59337 

,53690 

,05964 

,07670 

Να προσαρμόζει το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

49 

4,2222 

4,5102 

,87547 

,68076 

,87547 

,68076 

Να διδάσκει ακαδημαϊκές δεξιότητες 
Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

48 

3,3636 

3,6875 

,89733 

,97099 

,09018 

,14015 

Να διδάσκει κοινωνικές δεξιότητες 
Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

49 

4,3131 

4,5918 

,75114 

,60959 

,07549 

,08708 

Να τροποποιεί το διδακτικό υλικό 

ανάλογα με τις Ε. Ε. Ανάγκες 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

49 

4,3030 

4,6531 

,70645 

,52245 

,07100 

,07464 

Να διδάσκει μεταγνωστικές 

στρατηγικές 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

49 

3,8586 

4,3469 

,80825 

,72316 

,08123 

,10331 

Να δημιουργεί κίνητρα μάθησης 

στους μαθητές με Ε.Ε. Ανάγκες 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

49 

4,3737 

4,7347 

,06671 

,06372 

,06671 

,06372 

Να χειρίζεται νέες τεχνολογίες 
Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

49 

3,8687 

4,1224 

,73743 

,78083 

,07411 

,11155 

Να γνωρίζει τη νομοθεσία Για την 

Ειδική Αγωγή 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

49 

3,6162 

4,0000 

,88879 

,88976 

,08933 

,12711 

Να ενημερώνεται για τις τελευταίες 

έρευνες στην Ειδική Αγωγή 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

49 

3,8586 

4,3469 

,80825 

,72316 

,08123 

,10331 

 

 

δ) να διδάσκει ακαδημαϊκές δεξιότητες. Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 6 

(6,1%) απάντησαν «καθόλου», 6 (6,1%) «λίγο», 37 (37,4%) απάντησαν «μέτρια», 46 

(46,5%) «πολύ» και 4 (4,0%) «πάρα πολύ». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

απάντησαν 48, εκ των οποίων 2 (4,2%) «καθόλου», 2 (4,2%) «λίγο», 14 (29,2%) «μέτρια», 

21 (43,8%) «πολύ» και 9 (18,8%) «πάρα πολύ». Οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής 

αγωγής (M = 3,69, SD = ,97) βρέθηκε ότι θεωρούν στατιστικά σημαντικότερο (t = -

2,00, df = 145, (2-tailed) p = .048) απαραίτητο προσόν την ικανότητα να διδάσκουν 
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ακαδημαϊκές δεξιότητες σε σχέση με τους συναδέλφους τους της γενικής αγωγής (M 

= 3,36, SD = ,90) (πίνακας 15).  

ε) να διδάσκει κοινωνικές δεξιότητες. Από τους 99 εκπαιδευτικούς  γενικής αγωγής ένας 

(1,0%) απάντησε «καθόλου», ένας (1,0%) «λίγο», 8 (8,1%) «μέτρια», 45 (45,5%) «πολύ» 

και 44 (44,4%) «πάρα πολύ». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ένας (2,0%) 

απάντησε «λίγο», 17 (34,7%) «πολύ» και 31 (63,3%) «πάρα πολύ». Οι εκπαιδευτικοί της 

ειδικής αγωγής (M = 4,60, SD = ,61) βρέθηκε ότι θεωρούν στατιστικά σημαντικότερο 

(t = -2,26, df = 146, (2-tailed) p = .026) απαραίτητο προσόν την διδασκαλία κοινωνικών 

δεξιοτήτων σε σχέση με τους συναδέλφους τους της γενικής αγωγής (M = 4,31, SD = 

,75) (πίνακας 15). 

στ) να τροποποιεί το διδακτικό υλικό ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

των μαθητών. Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 2 (2,0%) απάντησαν «λίγο», 8 

(8,1%) «μέτρια», 47 (47,5%) «πολύ» και 42 (42,4%) «πάρα πολύ». Από τους 49 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ένας (2,0%) απάντησε «μέτρια», 15 (30,6%) «πολύ» και 

33 (67,3%) «πάρα πολύ». Βρέθηκε οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής (M = 4,65, SD 

= ,52) να θεωρούν στατιστικά σημαντικότερο (t = -3,49, df = 124,32, (2-tailed) p= .001) 

απαραίτητο προσόν την ικανότητα τροποποίησης του διδακτικού υλικού σε σχέση με 

τους συναδέλφους τους της γενικής αγωγής (M = 4,30, SD = ,71) (πίνακας 15).  

ζ) να διδάσκει μεταγνωστικές στρατηγικές. Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής 3 (3,0%) απάντησαν «λίγο», 28 (28,3%) «μέτρια», 46 (46,5%) «πολύ» και 22 

(22,2%) «πάρα πολύ». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 4 (8,5%) απάντησαν 

«μέτρια», 16 (34,0%) «πολύ» και 27 (57,4%) «πάρα πολύ». Βρέθηκε οι εκπαιδευτικοί 

της ειδικής αγωγής (M = 4,35, SD = ,72) να θεωρούν στατιστικά σημαντικότερο (t = -

3,58, df = 146, (2-tailed) p= .000) απαραίτητο προσόν την διδασκαλία μεταγνωστικών 

στρατηγικών σε σχέση με τους συναδέλφους τους της γενικής αγωγής (M = 3,86, SD = 

,81) (πίνακας 15). 

η) να δημιουργεί κίνητρα μάθησης στους μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες.  Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής ένας (1,0%) απάντησε «λίγο», 7 

(7,1%) «μέτρια», 45 (45,5%) «πολύ» και 46 (46,5%) «πάρα πολύ». Από τους 49 

εκπαιδευτικούς ειδικής 13 (26,5%) απάντησαν «πολύ» και 36 (73,5%) «πάρα πολύ». Οι 

εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής (M = 4,73, SD = ,45) βρέθηκε να θεωρούν τη 

δημιουργία κινήτρων στατιστικά σημαντικότερο (t = -3,91, df = 132,76, (2-tailed) p = 
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.000) απαραίτητο προσόν σε σχέση με τους συναδέλφους τους της γενικής αγωγής (M 

= 4,37, SD = ,66) (πίνακας 15).   

θ) να γνωρίζει τη νομοθεσία για τη Ειδική Αγωγή. Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής ένας (1,0%) απάντησε «λίγο», 31 (31,3%) «μέτρια», 47 (47,5%) «πολύ» και 20 

(20,2%) «πάρα πολύ». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 2 (4,1%) απάντησαν 

«λίγο», 6 (12,2%) «μέτρια», 25 (51,0%) «πολύ» και οι (32,7%) «πάρα πολύ». Βρέθηκε οι 

εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής (M = 4,00, SD = ,89) θεωρούν στατιστικά 

σημαντικότερο (t = -2,47, df = 146, (2-tailed) p = .015) απαραίτητο προσόν τη γνώση 

της νομοθεσίας της Ειδικής Αγωγής σε σχέση με τους συναδέλφους τους της γενικής 

αγωγής (M = 3,62, SD = 89) (πίνακας 15). 

ι) να ενημερώνεται για τις τελευταίες έρευνες στην Ειδική Αγωγή. Από τους 99 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 5(5,1%) απάντησαν «λίγο», 25 (25,3%) «μέτρια», 48 

(48,5%) «πολύ» και 21 (21,2%) «πάρα πολύ». Από τους 49 εκπαιδευτικούς Ειδικής 

Αγωγής ένας (2,0%) απάντησε «λίγο»,  4 (8,2%) «μέτρια», 21 (42,9%) «πολύ» και 23 

(46,9%) «πάρα πολύ». Βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (M = 4,35, SD = 

,72) να θεωρούν στατιστικά σημαντικότερο (t = -3,60, df = 146, (2-tailed) p = .000) 

απαραίτητο προσόν την ενημέρωση πάνω στις τελευταίες έρευνες στην Ειδική Αγωγή 

σε σχέση με τους συναδέλφους τους της γενικής αγωγής (M = 3,86, SD = ,81) (πίνακας 

15).  

 

Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής στις επόμενες δεξιότητες:  

α) να διδάσκει δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, 

β) να διευκολύνει τις διαπροσωπικές σχέσεις παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με 

παιδιά χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες, 

γ) να συνεργάζεται με τους γονείς, 

δ) να χειρίζεται νέες τεχνολογίες. 

 

 

Ερώτηση 16. Στην ερώτηση: σε ποιες ενέργειες προβαίνουν όταν θέλουν να αξιολογήσουν 

τις πιθανές μαθησιακές δυσκολίες ενός μαθητή, μετά από έλεγχο με το t-test, οι απαντήσεις 
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των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής διέφεραν σημαντικά στα επόμενα 

υποερωτήματα: 

 

Πίνακας 16. Ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι εκπαιδευτικοί για την αξιολόγηση 

πιθανών ΜΔ 

 

 

 Τάξη N Μ.Ο. Τυπική 

απόκλιση  

Τυπικό 

σφάλμα Μ.Ο. 

Συστηματική παρατήρηση και 

καταγραφή ΜΔ 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

49 

4,2424 

4,5714 

,64033 

,61237 

,06436 

,08748 

Χρήση άτυπων κριτηρίων για 

αξιολόγηση του προβλήματος 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

49 

3,3434 

4,2653 

,89399 

,70046 

,08985 

,10007 

Χρήση τυπικών κριτηρίων για 

αξιολόγηση του προβλήματος 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

49 

2,7778 

3,2653 

1,07433 

1,11384 

,10797 

,15912 

Επιδίωξη συνεργασίας με τους 

ειδικούς 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

49 

4,3232 

3,8776 

,72602 

,78083 

,07297 

,11155 

 

α) στη συστηματική παρατήρηση και καταγραφή Μαθησιακών Δυσκολιών. Οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (M = 4,57, SD = ,61) προβαίνουν στατιστικά συχνότερα 

(t = -2,99, df = 146, (2-tailed) p = ,003) σε συστηματική παρατήρηση των μαθητών σε 

σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής (M = 4,24, SD = ,64) (πίνακας 

16). 

β) στη χρήση άτυπων κριτηρίων για αξιολόγηση του προβλήματος. Οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής (M = 4,27, SD = ,70) χρησιμοποιούν σημαντικά συχνότερα (t = -6,32, 

df = 146, (2-tailed) p = ,000) άτυπα κριτήρια αξιολόγησης σε σύγκριση με τους 

εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής  (M = 3,34, SD = ,81) (πίνακας 16).   

γ) στη χρήση τυπικών κριτηρίων αξιολόγησης του προβλήματος. Οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής (M = 3,27, SD = 1,11) προβαίνουν σημαντικά περισσότερο (t = -2,57, 

df = 146, (2-tailed) p = ,011) στη χρήση τυπικών κριτηρίων αξιολόγησης σε σύγκριση 

με τους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής (M = 2,78, SD = 1,07) (πίνακας 16). 
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δ) στην επιδίωξη συνεργασίας με τους ειδικούς. Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής (M = 

4,32, SD = 0,73) προβαίνουν σημαντικά περισσότερο (t = 3,43, df= 146,(2-tailed) p = 

,001) στην επιδίωξη συνεργασίας με τους ειδικούς σε σύγκριση με τους 

εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής (M = 3,88, SD = ,78) (πίνακας 16). 

Δεν διέφεραν όμως στατιστικά σημαντικά οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στα 

υποερωτήματα:  

α) επιδίωξη τυπικής διάγνωσης και αξιολόγησης του μαθητή, 

β) εμπιστοσύνη στις βιβλιογραφικές καταγραφές και αξιολογήσεις και  

γ) επιδίωξη συνεργασίας με τους γονείς.  

 

 

Ερώτηση 17. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών διέφεραν στατιστικά σημαντικά σε 

ορισμένα υποερωτήματα ως προς τη συχνότητα των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν κατά 

τη σχεδίαση προγραμμάτων υποστήριξης μαθητών με ΜΔ. Συγκεκριμένα, διέφεραν στα 

εξής:  

α) επιδιώκουν λεπτομερή σχεδίαση του περιεχομένου, των στόχων, των μεθόδων και 

των στρατηγικών της παρέμβασής τους. Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής  

12 (12,1%) απάντησαν «ελάχιστα», 20 (20,2%) «μερικές φορές», 49 (49,5%) «τις 

περισσότερες φορές» και 18 (18,2%) «πάντα». Από τους 49 εκπαιδευτικούς της ειδικής 

αγωγής 4 (8,2%) απάντησαν «μερικές φορές», 22 (44,9%) «τις περισσότερες φορές» και 

23 (46,9%) «πάντα». Στον στατιστικό έλεγχο με τη χρήση του t-test βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (M = 

3,39, SD = ,64) επιδιώκουν στατιστικά συχνότερα (t = -5,87, df = 171,61, (2-tailed) p = 

,000) το σχεδιασμό του περιεχομένου, των στόχων, των μεθόδων και των 

στρατηγικών της παιδαγωγικής παρέμβασης συγκρινόμενοι με τους εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής (M = 3,74, SD = ,90) (πίνακας 17). 

β) επιδιώκουν συνεργασία και σύμπραξη με τους συναδέλφους τους στο σχολείο. Από 

τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής ένας (1,0%) απάντησε «ποτέ», 5 (5,1%) 

«ελάχιστα», 29 (29,3%) «μερικές φορές», 42 (42,4%) «τις περισσότερες φορές» και 22 

(22,2%) «πάντα». Από τους 49 εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής απάντησαν 48, εκ των 

οποίων ένας (2,1%) απάντησε «ελάχιστα», 8 (16,7%) απάντησαν «μερικές φορές», 22 

(45,8%) «τις περισσότερες φορές» και 17 (35,4%) «πάντα». Στον στατιστικό έλεγχο με τη 
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χρήση του t-test βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά  μεταξύ των δύο ομάδων. Οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (M = 4,15, SD = ,77) επιδιώκουν στατιστικά συχνότερα 

(t = -2,94, df = 193, (2-tailed) p = ,004) συνεργασία και σύμπραξη με τους συναδέλφους 

τους στο σχολείο σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (M = 3,80, SD 

= ,88) (πίνακας 17). 

Πίνακας 17. Ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη σχεδίαση 

προγράμματος υποστήριξης μαθητών με ΜΔ 

 Τάξη N Μ.Ο. Τυπική 

απόκλιση  

Τυπικό 

σφάλμα Μ.Ο. 

Επιδίωξη λεπτομερούς σχεδίασης 

παρέμβασης 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

98 

3,7374 

4,3878 

,89882 

,63624 

,09033 

,06427 

Συνεργασία με τους συναδέλφους 

στο σχολείο 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

96 

3,7980 

4,1458 

,88040 

,76749 

,08848 

,07833 

Επιδίωξη συνεργασίας με τους 

ειδικούς 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

96 

3,9495 

3,3125 

,88495 

,79885 

,08894 

,08153 

Λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες 

κα τα ατομικά  χαρακτηριστικά του 

μαθητή 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

98 

4,5758 

4,8571 

,51688 

,35173 

,05195 

,03553 

Εμπλοκή του μαθητή στο 

σχεδιασμό της παρέμβασης 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

98 

3,6364 

4,2449 

,72075 

,62691 

,07244 

,06333 

Αποφυγή λεπτομερούς σχεδίασης 

στόχων, μεθόδων και στρατηγικών 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

96 

2,7475 

2,0000 

1,01362 

1,08579 

,10187 

,11082 

Επιλογή μέσων κριτηρίων 

αξιολόγησης για επίτευξη στόχων 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

98 

3,6364 

4,2449 

,72075 

,62691 

,07244 

,06333 

 

γ) απευθύνονται σε ειδικούς επαγγελματίες και φορείς επιζητώντας σύμπραξη και 

συνεργασία. Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 2 (2,0%) απάντησαν «ποτέ», 3 

(3,0%) «ελάχιστα», 20 (20,2%) «μερικές φορές», 47 (47,5%) «τις περισσότερες φορές» 

και 27 (27,3%) «πάντα». Από τους 49 εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής 5 (10,4%) 

απάντησαν «ελάχιστα», 28 (58,3%) «μερικές φορές», 10 (20,8%) «τις περισσότερες 

φορές» και 5 (10,4%) «πάντα». Στον στατιστικό έλεγχο με τη χρήση του t-test βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Οι εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής (M = 3,95, SD = ,88) απευθύνονται σημαντικά συχνότερα (t = 5,27, df = 193, 

(2-tailed) p = ,000) σε ειδικούς επαγγελματίες και φορείς επιζητώντας σύμπραξη και 

συνεργασία σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (M = 3,31, SD = ,80) 

(πίνακας 17). 
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δ) λαμβάνουν υπόψη τους τις δυνατότητες και τα ατομικά χαρακτηριστικά του 

μαθητή. Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής ένας (1,0%) απάντησε «μερικές 

φορές», 40 (40,4%) «τις περισσότερες φορές» και 58 (58,6%) «πάντα». Από τους 49 

εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής 7 (14,3%) απάντησαν «τις περισσότερες φορές» και 42 

(85,7%) «πάντα». Βρέθηκε στατιστική σημαντικότητα. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

(M = 4,86, SD = ,35) διέφεραν στατιστικά σημαντικά (t = -4,47, df = 172,61, (2-tailed) p 

= ,000) από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (M = 4,58, SD = ,52) στο ότι 

συχνότερα λαμβάνουν υπόψη τους τις δυνατότητες και τα ατομικά χαρακτηριστικά 

του μαθητή (πίνακας 17). 

ε) εμπλέκουν το μαθητή στη διαδικασία σχεδιασμού της παρέμβασής του. Από τους 

99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 12 (12,1%) απάντησαν «ελάχιστα», 20 (20,2%) 

«μερικές φορές», 49 (49,5%) «τις περισσότερες φορές» και 18 (18,2%) «πάντα». Από τους 

49 εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής 4 (8,2%) απάντησαν «μερικές φορές», 22 (44,9%) 

«τις περισσότερες φορές» και 23 (46,9%) «πάντα». Βρέθηκε στατιστική σημαντικότητα. 

Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (M = 4,24, SD = ,63) διέφεραν στατιστικά 

σημαντικά (t = -6,32, df = 195, (2-tailed) p = ,000) από τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής (M = 3,64, SD = ,72) στο ότι συχνότερα εμπλέκουν το μαθητή στη διαδικασία 

σχεδιασμού της παρέμβασής του (πίνακας 17). 

στ) αποφεύγουν λεπτομερή σχεδίαση στόχων, μεθόδων, στρατηγικών. Από τους 99 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 11 (11,1%) απάντησαν «ποτέ», 3 (30,3%) «ελάχιστα», 34 

(34,3%) «μερικές φορές», 21 (21,2%) «τις περισσότερες φορές» και 3 (3,0%) «πάντα». 

Από τους 49 εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής 19 (39,6%) απάντησαν «ποτέ», 17 

(35,4%) «ελάχιστα», 7 (14,6%) «μερικές φορές», 3 (6,2%) «τις περισσότερες φορές» και 2 

(4,2%) «πάντα». Βρέθηκε στατιστική σημαντικότητα. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

(M = 3,64, SD = ,72) διέφεραν στατιστικά σημαντικά (t = -5,87, df = 171,61, (2-tailed) p 

= ,000) από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (M = 2,00SD = ,63) στο ότι 

συχνότερα αποφεύγουν τη λεπτομερή σχεδίαση στόχων, μεθόδων και στρατηγικών 

(πίνακας 17). 

ζ) επιλέγουν ή σχεδιάζουν τα μέσα ή τα κριτήρια αξιολόγησης της Μαθησιακής 

Δυσκολίας, ώστε να ελέγχουν συστηματικά την επίτευξη των στόχων της 

παρέμβασης. Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 12 (12,1%) απάντησαν 

«ελάχιστα», 20 (20,2%) «μερικές φορές», 49 (49,5%) «τις περισσότερες φορές» και 18 
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(18,2%) «πάντα». Από τους 49 εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής 4 (8,2%) απάντησαν 

«μερικές φορές», 22 (44,9%) «τις περισσότερες φορές» και 23 (46,9%) «πάντα». Βρέθηκε 

στατιστική σημαντικότητα. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (M = 4,24, SD = ,63) 

διέφεραν στατιστικά σημαντικά (t = 6,32, df = 195, (2-tailed) p = ,000) από τους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (M = 3,64, SD = ,72) στο πόσο συχνότερα επιλέγουν ή 

σχεδιάζουν τα μέσα ή τα κριτήρια αξιολόγησης της Μαθησιακής Δυσκολίας, ώστε να 

ελέγχουν συστηματικά την επίτευξη των στόχων της παρέμβασης (πίνακας 17). 

Δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το 

υποερώτημα της ερώτησης: αν επιδιώκουν συχνά τη συνεργασία και τη σύμπραξη με τους 

γονείς του μαθητή. 

 

Ερώτηση 18. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν αν εφαρμόζουν και πόσο συχνά 

εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας για να ανταποκρίνονται στις ποικίλες εκπαιδευτικές 

ανάγκες των μαθητών τους και να πετυχαίνουν τους διδακτικούς στόχους. Με τη χρήση του 

t-test βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών. Ο ΜΟ των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (M = 4,37, SD = .67) 

βρέθηκε να είναι σημαντικά υψηλότερος (t = 4,98, df = 146, (2-tailed) p = .000) σε 

σύγκριση με το ΜΟ των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (M = 4,37, SD = .67) όσον 

αφορά τη χρήση εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας, προκειμένου να ανταποκριθούν 

στις ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους (πίνακας 18 και γράφημα 18). 

 

Πίνακας 18. Εφαρμογή εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας 

 

 Τάξη N Μ.Ο. Τυπική 

απόκλιση 

Τυπικό 

σφάλμα Μ.Ο. 

Εφαρμογή εναλλακτικών 

μεθόδων διδασκαλίας 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

49 

3,8182 

4,3673 

,61218 

,66752 

,06153 

,09536 
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Γράφημα 18. Εφαρμογή εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας 

 

 
 

 

 

 

Ερώτηση 19. Επίσης, και στην επόμενη ερώτηση αν εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί 

εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των επιδόσεων των μαθητών που να ανταποκρίνονται 

στις δυνατότητές τους βρέθηκε ότι είναι στατιστικά υψηλότερος (t = 3,72, df= 146, (2-

tailed) p = .000) ο ΜΟ των τιμών των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (M = 4,10, SD = 

.65) από τον ΜΟ των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (M = 4,37, SD = .67) (πίνακας 19 

και γράφημα 19). 

 

Πίνακας 19. Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης 

 

 Τάξη N Μ.Ο. Τυπική 

απόκλιση 

Τυπικό σφάλμα 

Μ.Ο. 

Εφαρμογή εναλλακτικών 

μεθόδων αξιολόγησης 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

49 

3,6566 

4,1020 

,70221 

,65335 

,07057 

,09334 
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Γράφημα 19. Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης 

 

 
 

 

Ερώτηση 20. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν πώς διαφοροποιείται ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης για να εφαρμοστεί 

σε παρέμβαση μαθητών με ΜΔ. Στατιστικά σημαντική βρέθηκε η διαφοροποίηση μόνο ως 

προς το περιεχόμενο των μαθημάτων και ως προς τους στόχους διδασκαλίας. 

Συγκεκριμένα ο ΜΟ των τιμών διαφοροποίησης της διδασκαλίας ως προς το 

περιεχόμενο των μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (M = 4,55, SD = 

1,80) βρέθηκε να είναι σημαντικά υψηλότερος (t = 2,59, df = 142, (2-tailed) p = .010) 

από τον ΜΟ των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (M = 3,71, SD = 1,88) (πίνακας 20). 

Ενώ αντίθετα, ο ΜΟ των τιμών διαφοροποίησης της διδασκαλίας ως προς τους 

στόχους της διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (M = 5,82, SD = 1,78) 

βρέθηκε να είναι σημαντικά υψηλότερος (t =-2,61,df = 143, (2-tailed) p= .010) από τον 

ΜΟ των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (M = 4,93, SD = 2,18) (πίνακας 20). Επίσης, ο 

ΜΟ των τιμών διαφοροποίησης της διδασκαλίας ως προς τις μεθόδους παρουσίασης 

της ύλης στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (M = 5,33, SD = 1,43) βρέθηκε να 

είναι σημαντικά υψηλότερος (t =-2,02, df = 117,60, (2-tailed) p= .046) από τον ΜΟ των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (M = 4,77, SD = 1,80) (πίνακας 20). 

Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απόψεις των δύο ομάδων 

εκπαιδευτικών για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας μια στους μαθητές με ΜΔ ως προς 



139 
 

τον ρυθμό κάλυψης της ύλης, ως προς τα υλικά διδασκαλίας, ως προς τα γνωστικά 

αντικείμενα ούτε ως προς την έκταση της ύλης. (πίνακας 20). 

 

Πίνακας 20. Διαφοροποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές με ΜΔ 

 Τάξη N Μ.Ο. Τυπική 

απόκλιση 

Τυπικό 

σφάλμα Μ.Ο. 

Ως προς το περιεχόμενο των 

μαθημάτων 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

95 

49 

4,5474 

3,7143 

1,79697 

1,88193 

,18437 

,26885 

Ως προς το ρυθμό κάλυψης της 

ύλης 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

95 

49 

3,0737 

2,8367 

1,93095 

1,29658 

,19811 

,18523 

Ως προς τα υλικά διδασκαλίας 
Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

94 

49 

3,7021 

3,6327 

1,59185 

1,49574 

,16419 

,21368 

Ως προς τα γνωστικά αντικείμενα 
Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

95 

49 

4,2211 

3,6122 

1,53109 

2,16811 

,15709 

,30973 

Ως προς την έκταση της Ύλης 
Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

96 

49 

3,0313 

3,3265 

2,23585 

1,90818 

,22820 

,27260 

Ως προς τις μεθόδους παρουσίασης 

της ύλης 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

96 

49 

4,7708 

5,3265 

2,17552 

1,77569 

,18346 

,20493 

Ως προς τους στόχους διδασκαλίας 
Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

96 

49 

4,9375 

5,8163 

2,17552 

1,77569 

,22204 

,25367 

 

 

Ερώτηση 21. Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να ιεραρχήσουν τις δυσκολίες που θα 

συναντούσαν στην προσπάθειά τους να οργανώσουν εξατομικευμένη διδασκαλία για μαθητές 

με ΜΔ. Στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες βρέθηκαν : 

α) ως προς τον προσδιορισμό των στόχων διδασκαλίας. Ο ΜΟ των τιμών των 

δυσκολίας του προσδιορισμού των στόχων μιας εξατομικευμένηςδιδασκαλίας για 

μαθητές με ΜΔ στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (M = 5,64, SD = 2,76) βρέθηκε 

να είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερος (t =2,53, df = 137, (2-tailed) p = .012) από 

τον ΜΟ των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (M = 4,38, SD = 2,85) (πίνακας 21).   

β) ως προς τον έλεγχο επίτευξης των στόχων. Ο ΜΟ των τιμών των δυσκολιών ως 

προς τον έλεγχο επίτευξης των στόχων σε μια εξατομικευμένη διδασκαλία για 

μαθητές με ΜΔ των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (M = 6,46, SD = 2,31) βρέθηκε 
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στατιστικά υψηλότερος (t =2,55, df = 137, (2-tailed) p = .012) σε σχέση με τον ΜΟ των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (M = 5,40, SD = 2,40) (πίνακας 20). 

γ) ως προς την έλλειψη χρόνου για το σχεδιασμό της εξατομικευμένης διδασκαλίας. Ο 

ΜΟ των τιμών των δυσκολιών ως προς την έλλειψη χρόνου για το σχεδιασμό μιας 

εξατομικευμένης διδασκαλίας για μαθητές με ΜΔ των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής(M = 6,17, SD = 2,88) βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερος (t 

=-2,76, df = 139, (2-tailed) p = .007) σε σχέση με τον ΜΟ των εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής (M = 4,76, SD = 2,85) (πίνακας 20). 

δ) ως προς την έλλειψη χρόνου για την υλοποίηση της εξατομικευμένης διδασκαλίας. 

Ο ΜΟ των τιμών των δυσκολιών ως προς την έλλειψη χρόνου για την υλοποίηση της 

εξατομικευμένης διδασκαλίας για μαθητές με ΜΔ των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

(M = 4,66, SD = 2,47) βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερος (t = -2,44, 

df = 141, (2-tailed) p = .016) σε σχέση με τον ΜΟ των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

(M = 3,62, SD= 2,33) (πίνακας 20). 

ε) ως προς την έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων για τις ΜΔ. Ο ΜΟ των τιμών των 

δυσκολιών ως προς την έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων για τις ΜΔ των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (M = 7,40, SD = 2,72) βρέθηκε στατιστικά σημαντικά 

υψηλότερος (t = -5,37, df= 138, (2-tailed) p = .000) από τον ΜΟ των εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής (M = 4,80, SD= 2,64) (πίνακας 20), και 

στ) ως προς το άκαμπτο σύστημα αξιολόγησης και βαθμολόγησης των μαθητών. Ο 

ΜΟ των τιμών των δυσκολιών ως προς το άκαμπτο σύστημα αξιολόγησης και 

βαθμολόγησης των μαθητών των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (M = 7,68, SD = 

2,23) βρέθηκε στατιστικά σημαντικά υψηλότερος (t =2,98, df = 138, (2-tailed) p = .003) 

από τον ΜΟ των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (M = 6,33, SD= 3,05) (πίνακας 20).  

Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

για δυσκολίες στην οργάνωση εξατομικευμένης διδασκαλίας : 1) λόγω επιλογής των 

μεθόδων διδασκαλίας, 2) λόγω προσδιορισμού της έκτασης της ύλης της γενικής τάξης, 

που πρέπει να κατακτήσει το παιδί με ΜΔ, 3) λόγω των υψηλών απαιτήσεων του 

προγράμματος σπουδών, που δυσκολεύουν την προσαρμογή της ύλης σε ειδικές 

περιπτώσεις  παιδιών, και  4) λόγω έλλειψης συναίνεσης των γονέων του παιδιού με ΜΔ 
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στη διδασκαλία του παιδιού τους με ένα άλλο πρόγραμμα που διαφοροποιείται με αυτό 

των άλλων παιδιών. 

Πίνακας 21. Σημαντικότερες δυσκολίες στην οργάνωση εξατομικευμένης διδασκαλίας σε 

μαθητές με ΜΔ 

 Τάξη N Μ.Ο. Τυπική 

απόκλιση  

Τυπικό 

σφάλμα Μ.Ο. 

Προσδιορισμός των στόχων διδασκαλίας 
Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

91 

48 

5,6374 

4,3750 

2,76292 

2,84811 

,28963 

,41109 

Έλεγχος επίτευξης στόχων 
Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

91 

48 

6,4615 

5,3958 

2,31088 

2,40336 

,24225 

,34690 

Επιλογή μεθόδων διδασκαλίας 
Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

93 

47 

5,3118 

4,9574 

2,83602 

2,57882 

,29408 

,37616 

Προσδιορισμός ύλης για κατάκτηση από 

μαθητές με ΜΔ 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

93 

46 

5,7742 

5,1739 

2,73118 

2,69406 

,28321 

,39722 

Έλλειψη χρόνου για σχεδιασμό 

Εξατομικευμένης Διδασκαλίας 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

95 

46 

4,7579 

6,1739 

2,85357 

2,87753 

,29277 

,42427 

Έλλειψη χρόνου για υλοποίηση 

Εξατομικευμένης Διδασκαλίας 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

96 

47 

3,6250 

4,6596 

2,32718 

2,46961 

,23752 

,36023 

Δυσκολία προσαρμογής της ύλης σε 

μαθητές με ΕΕ Ανάγκες 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

95 

45 

4,5263 

4,1556 

2,66515 

2,67951 

,27344 

,39944 

Έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων 

Ειδικής Αγωγής 

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

94 

46 

4,8085 

7,3913 

2,64484 

2,72827 

,27279 

,40226 

Άκαμπτο σύστημα αξιολόγησης 
Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

94 

46 

6,4615 

5,3958 

2,22987 

3,04816 

,22999 

,44943 

Έλλειψη συναίνεσης γονιών για ΕΕΠ 
Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

94 

46 

5,6915 

6,1087 

3,28904 

2,86921 

,33924 

,42304 

 

 

Ερώτηση 22α και 22β. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν είχαν διδάξει Πρώτη Ανάγνωση 

και Γραφή σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  και σε ποια/ποιες μορφές 

μαθησιακής δυσκολίας είχαν διδάξει. Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 69 

(76,9%) απάντησαν ότι έχουν διδάξει Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή σε μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες, ενώ 30 (30,3%) «όχι». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

46 (93,9%) έχουν διδάξει, ενώ 3 (6,1%) «όχι». Τα ποσοστά εμπειριών με μαθητές με 

Μαθησιακές Δυσκολίες βρέθηκε ότι είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερα (x² = 
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11,06, df = 1, (2-sided) p = .001) στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής σε σχέση με 

τους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής (πίνακας 22). 

 

Πίνακας 22α. Διδάσκετε/Διδάξατε Πρώτη Ανάγνωση σε μαθητές με ΜΔ 

 Διδάσκετε/Διδάξατε Πρώτη 

Ανάγνωση σε μαθητές με ΜΔ 

Σύνολο                            

ναι όχι 

Τάξη 

 

Γενική Αγωγή 
συχνότητα 69 30 99 

% 76,9% 30,3% 100% 

 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 46 3 49 

% 93,9% 6,1% 100% 

Σύνολο                            
συχνότητα 115 33 148 

% 77,7% 22,3% 1005 

 

 

Οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής, όπως είναι αναμενόμενο, έχουν μεγαλύτερη 

εμπειρία σε μαθητές με ΜΔ από τους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής, επομένως 

δικαιολογείται η στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες που 

παρατηρήθηκε. 

 Έτσι όσο αφορά τη δυσλεξία, τα ποσοστά εμπειριών διδασκαλίας σε μαθητές 

με δυσλεξία των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής βρέθηκαν στατιστικά υψηλότερα(x² 

= 10,20, df = 1, (2-sided) p = .001) σε σχέση με εκείνα των εκπαιδευτικών της γενικής 

αγωγής.  Αναλυτικά τα ποσοστά φαίνονται στον πίνακα 22α. 

Πίνακας 22α. Δυσλεξία 

 Δυσλεξία Σύνολο  

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  60 30 90 

%  66,7% 33,3% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 43 4 47 

%  91,5% 8,5% 100,0% 

                                    Σύνολο                            
συχνότητα 103 34 137 

%  75,2% 24,8% 100,0% 

 

Όσον αφορά τη δυσγραφία, τα ποσοστά εμπειριών διδασκαλίας σε μαθητές με 

δυσγραφία των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής βρέθηκαν στατιστικά υψηλότερα (x² = 
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4,94, df = 1, (2-sided) p = .026) σε σχέση με εκείνα των εκπαιδευτικών της γενικής 

αγωγής. Αναλυτικά τα ποσοστά φαίνονται στον πίνακα 22β. 

Πίνακας 22β. Δυσγραφία 

 Δυσγραφία Σύνολο  

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  35 55 90 

%  38,9% 61,1% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 27 20 47 

%  57,4% 42,6% 100,0% 

                                                        

Σύνολο  

συχνότητα 62 75 137 

%  45,3% 54,7% 100,0% 

 

Για τη δυσαρθμησία, τα ποσοστά εμπειριών διδασκαλίας σε μαθητές με 

δυσαριθμησία των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής βρέθηκαν στατιστικά 

υψηλότερα(x² = 4,13, df = 1, (2-sided) p = .042) σε σχέση με εκείνα των εκπαιδευτικών 

της γενικής αγωγής. Αναλυτικά τα ποσοστά φαίνονται στον πίνακα 22γ. 

 

Πίνακας 22γ. Δυσαριθμησία 

 Δυσαριθμησία Σύνολο  

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  32 58 90 

%  35,6% 64,4% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 26 21 47 

%  55,3% 44,7% 100,0% 

         Σύνολο  
συχνότητα 58 79 137 

%  42,3% 57,7% 100,0% 

 

 

 

Αναφορικά με τη δυσαναγνωσία, τα ποσοστά εμπειριών διδασκαλίας σε 

μαθητές με δυσαναγνωσία των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής βρέθηκαν στατιστικά 

υψηλότερα (x² = 5,72, df = 1, (2-sided) p = .042) σε σχέση με εκείνα των εκπαιδευτικών 

της γενικής αγωγής. Αναλυτικά τα ποσοστά φαίνονται στον πίνακα 22δ. 
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Πίνακας 22δ. Δυσαναγνωσία 

 Δυσαναγνωσία Σύνολο  

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  41 49 90 

%  45,6% 54,4% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 30 17 47 

%  63,8% 36,2% 100,0% 

                                                      

Σύνολο  

συχνότητα 71 66 137 

%  51,8% 48,2% 100,0% 

 

 

Τέλος, όσο αφορά τη δυσορθογραφία, τα ποσοστά εμπειριών διδασκαλίας σε 

μαθητές με δυσορθογραφία των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής βρέθηκαν στατιστικά 

υψηλότερα (x² = 5,72, df = 1, (2-sided) p = .017) σε σχέση με εκείνα των εκπαιδευτικών 

της γενικής αγωγής. Αναλυτικά τα ποσοστά φαίνονται στον πίνακα 22ε. 

Πίνακας 22ε. Δυσορθογραφία 

 Δυσορθογραφία Σύνολο 

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  40 50 90 

%  44,4% 55,6% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 31 16 47 

%  66,0% 34,0% 100,0% 

                                          Σύνολο  
συχνότητα 71 66 137 

%  51,8% 48,2% 100,0% 

 

 

Ερώτηση 23. Στην ερώτηση αν στην αρχή της Α΄ τάξης ελέγχουν τις δεξιότητες του 

«αναδυόμενου γραμματισμού» των μαθητών τους και αν το πράττουν, για πόσο χρονικό 

διάστημα, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ως εξής: Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής απάντησαν 97 και από αυτούς 83 (85,6%) απάντησαν «ναι» και 14 (14,4%) «όχι». 

Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής απάντησαν 46 και από αυτούς 40 (87,0%) 

απάντησαν «ναι» και 6 (13,0%) «όχι». Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στις ομάδες των εκπαιδευτικών.  
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Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής απάντησαν 88 και από αυτούς 27 

δήλωσαν ότι ελέγχουν τις δεξιότητες «αναδυόμενου γραμματισμού» 27 (30%) για χρονικό 

διάστημα 1 εβδομάδας, 36 (40%) για διάστημα 2 εβδομάδων και 25 (28,4%) για διάστημα 

3 εβδομάδων ή περισσότερο. Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής απάντησαν ότι 

ελέγχουν τις δεξιότητες «αναδυόμενου γραμματισμού» 46 και από αυτούς 16 (38,1%) για 

χρονικό διάστημα 1 εβδομάδας, 18 (42,9%) για διάστημα 2 εβδομάδων και 8 (19,0%) για 

διάστημα 3 εβδομάδων ή περισσότερο. Στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 

απαντήσεις των δύο ομάδων δεν βρέθηκε.  

Ερώτηση 24. Στην ερώτηση αν στην αρχή της Α΄ τάξης ασχολούνται με προγραφικές 

ασκήσεις και αν το κάνουν για πόσο χρονικό διάστημα, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ως 

εξής: Από τους  99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 94 (94,9%) απάντησαν ότι αφιερώνουν 

ορισμένο χρονικό διάστημα στις προγραφικές ασκήσεις, ενώ οι υπόλοιποι 5 (5,1%) 

δήλωσαν «όχι». Αντίστοιχα από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής απάντησαν 45 και 

από αυτούς 42 (93,3%) δήλωσαν ότι αφιερώνουν κάποιο χρονικό διάστημα σε 

προγραφικές ασκήσεις, ενώ 3 (6,7%) απάντησαν «όχι». Στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στις απαντήσεις των δύο ομάδων δεν βρέθηκε. 

Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής απάντησαν 95 ότι αφιερώνουν 

ορισμένο χρονικό διάστημα σε προγραφικές ασκήσεις και από αυτούς 25 (26,3%) 

δήλωσαν για χρονικό διάστημα 1 εβδομάδας, 53 (55,8%) για διάστημα 2 εβδομάδων και 

17 (17,9%) για διάστημα 3 εβδομάδων ή περισσότερο. Από τους 49 εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής απάντησαν 43 και από αυτούς 12 (27,9%) δήλωσαν για χρονικό διάστημα 

1 εβδομάδας, 19 (44,2%) για διάστημα 2 εβδομάδων και 12 (27,9%) για διάστημα 3 

εβδομάδων ή περισσότερο. Στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απαντήσεις των 

δύο ομάδων δεν βρέθηκε.  

 

Ερώτηση 25. Στην ερώτηση πού δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα οι εκπαιδευτικοί κατά τη 

διδασκαλία της γλώσσας, α) στην καλλιέργεια του προφορικού λόγου, β) στην εκμάθηση της 

ανάγνωσης και γραφής ή γ) ασχολούνται εξίσου με την καλλιέργεια τόσο του γραπτού όσο 

και του προφορικού λόγου, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών γενικής και 

ειδικής αγωγής (85,9% και 85,7% αντίστοιχα) απάντησαν ότι ασχολούνται εξίσου με την 

καλλιέργεια του γραπτού και προφορικού λόγου. Ένα μικρό ποσοστό (10,1%) δίνουν 

βαρύτητα στην εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης και μόνο 4,1% ασχολούνται 
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περισσότερο με την καλλιέργεια του προφορικού λόγου. Αναλυτικότερα τα ποσοστά 

φαίνονται στον πίνακα 25. Στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες 

εκπαιδευτικών δε βρέθηκε.  

 

Πίνακας 25. Πρακτική για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Α΄ τάξη 

 

 Πρακτική για τη διδασκαλία της γλώσσας στην Α΄ 

τάξη 

Σύνολο  

ιδιαίτερη 

ασχολία με 

προφορικό 

λόγο 

βαρύτητα 

εκμάθησης 

ανάγνωσης 

γραφής 

ίση κατανομή 

χρόνου 

προφορικού και 

γραπτού λόγου 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  3 11 85 99 

%  3,0% 11,1% 85,9% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 3 4 42 49 

%  6,1% 8,2% 85,7% 100,0% 

                     Σύνολο  
συχνότητα 6 15 127 148 

%  4,1% 10,1% 85,8% 100,0% 

 

 

 

Ερώτηση 26. Στην ερώτηση αν οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι πριν διδάξουν ανάγνωση και 

γραφή σε οποιοδήποτε μαθητή Τυπικής Ανάπτυξης απαιτείται προηγουμένως διερεύνηση του 

μαθησιακού του προφίλ για να γνωρίζουν ποια μέθοδος είναι πιο αποδοτική μας απάντησαν 

ως εξής: Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής απάντησαν 63 (63,6%) «ναι» και 

υπόλοιποι 36 (36,4%) «όχι». Από τους 48 εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής 39 (81,2%) 

απάντησαν «ναι» και υπόλοιποι 9 (18,8%) «όχι» (γράφημα 26). Το ποσοστό των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που πιστεύουν ότι πρέπει να διερευνηθεί το 

μαθησιακό προφίλ των μαθητών για να γνωρίσουμε ποια μέθοδος διδασκαλίας της 

ανάγνωσης είναι πιο αποδοτική γι’ αυτούς βρέθηκε στατιστικά σημαντικά υψηλότερο 

(x² = 4,72, df = 1, (2-sided) p = .030) σε σχέση με αυτό των εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής.  
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Γράφημα 26. Διερεύνηση μαθησιακού προφίλ μαθητών Τυπικής Ανάπτυξης Α΄ τάξης. 

 

 

 
 

 

Ερώτηση. 27. Ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί αν πιστεύουν ότι πριν διδάξουν ανάγνωση και 

γραφή σε οποιοδήποτε μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες απαιτείται προηγουμένως 

διερεύνηση του μαθησιακού του προφίλ για να γνωρίζουν ποια μέθοδος είναι πιο αποδοτική 

μας απάντησαν ως εξής: Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής απάντησαν 98 και 

από αυτούς 88 (89,8%) δήλωσαν «ναι» και οι υπόλοιποι 10 (10,2%) «όχι». Από τους 48 

της ειδικής αγωγής 47 (95,9%) απάντησαν «ναι» και 2 (4,1%) «όχι». Δε βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά. 

 

 

Ερώτηση 28. Ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί αν αισθάνονται ικανοποιητικά προετοιμασμένοι 

από τις προηγούμενες σπουδές και επιμορφώσεις τους για να διδάξουν Πρώτη Ανάγνωση 

και Γραφή σε τυπικά αναπτυσσόμενους μαθητές και απάντησαν ως εξής: Από τους 99 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 2 (2%) απάντησαν «σχεδόν καθόλου», 7 (7,1%) «λίγο», 

41 (41,4%) «αρκετά», 37 (37,4%) «πολύ» και 12 (12,1%) «πάρα πολύ». Από τους 49 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ένας (2%) απάντησε «καθόλου», 5(10,2%) «λίγο», 14 

(28,6%) «αρκετά», 17 (34,7%) «πολύ» και 12 (24,5%) «πάρα πολύ». Δεν βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής.   
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Ερώτηση 29. Στην ερώτηση αν αισθάνονται ικανοποιητικά προετοιμασμένοι από τις 

προηγούμενες σπουδές και επιμορφώσεις τους για να διδάξουν Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή 

σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ως εξής: Από τους 99 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής απάντησαν 98 εκ των οποίων 14 (14,3%) απάντησαν 

«σχεδόν καθόλου», 46 (46,9%) «λίγο», 32 (32,7%) «αρκετά», 5 (5,1%) «πολύ» και ένας 

(1,0%) «πάρα πολύ». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 2 (4,1%) απάντησαν 

«καθόλου», 3 (6,1%) «λίγο», 16 (32,7%) «αρκετά», 17 (34,7%) «πολύ» και οι υπόλοιποι 

11 (22,4%) «πάρα πολύ». Ο ΜΟ των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (M = 3,66, SD = 

1,03) που αισθάνονται ικανοποιητικά προετοιμασμένοι από τις σπουδές και τις 

επιμορφώσεις τους για να διδάξουν γραφή και ανάγνωση σε μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες βρέθηκε στατιστικά σημαντικά υψηλότερος (t = -8,53, df = 145, (2-tailed) p 

= .000) από τον αντίστοιχο ΜΟ των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (M = 2,32, SD = 

,82) (πίνακας 29 και γράφημα 29). 

Πίνακας 29. Ικανοποιητικά προετοιμασμένος για διδασκαλία Πρώτης Γραφής και 

Ανάγνωσης σε μαθητές με ΜΔ 

 
 Τάξη N Μ.Ο. Τυπική 

απόκλιση 

Τυπικό 

σφάλμα Μ.Ο. 

Ικανοποιητικά προετοιμασμένος για 

διδασκαλία Πρώτης Γραφής& Ανάγνωσης 

σε μαθητή με ΜΔ 

Γενική Αγωγή  

Ειδική Αγωγή  

98 

49 

2,3163 

3,6531 

,81982 

1,03181 

,08281 

,14740 

 

Γράφημα 29. Ικανοποιητικά προετοιμασμένος για διδασκαλία Πρώτης Γραφής και 

Ανάγνωσης σε μαθητές με ΜΔ 
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Ερώτηση 30. Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να διδάξουν Πρώτη 

Ανάγνωση και Γραφή χωρίς εγχειρίδιο οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ως εξής: Από τους 99 

εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής 41 (41,4%) απάντησαν «ναι», 40 (40,4%) «ίσως» και 18 

(18,2%) «όχι». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 36 (73,5%) απάντησαν «ναι», 

9 (18,4%) «ίσως» και οι υπόλοιποι 4 (8,2%) «όχι». Το ποσοστό των εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής που μπορεί να διδάξει Πρώτη Γραφή και Ανάγνωση χωρίς εγχειρίδιο 

βρέθηκε στατιστικά σημαντικά υψηλότερο (x² = 13,50 df = 2, (2-sided) p = .001) σε 

σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (πίνακας 30 και 

γράφημα 30). 

Πίνακας 30. Διδασκαλία Πρώτης Ανανγνωσης και Γραφής χωρίς εγχειρίδιο 

 Διδασκαλία Πρώτης Ανανγνωσης και 

Γραφής χωρίς εγχειρίδιο 

Σύνολο 

ναι ίσως όχι 

 Τάξη 

Γενική Αγωγή 
Συχνότητα  41 40 18 99 

%  41,4% 40,4% 18,2% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
Συχνότητα  36 9 4 49 

%  73,5% 18,4% 8,2% 100,0% 

Σύνολο 
Συχνότητα  77 49 22 148 

%  52,0% 33,1% 14,9% 100,0% 

 

 

Γράφημα 30. Διδασκαλία Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής χωρίς εγχειρίδιο 
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Ερώτηση 31. Ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί αν συμβουλεύονται το ισχύον Αναλυτικό 

Πρόγραμμα όταν πρόκειται να διδάξουν Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή και απάντησαν ως 

εξής: Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 10 (10,1%) απάντησαν 

«ελάχιστα/καθόλου», 34 (34,3%) «μερικές φορές» και οι υπόλοιποι 55 (55,6%) 

«συχνά/πολύ συχνά». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 7 (14,3%) απάντησαν 

«ελάχιστα/καθόλου», 21 (42,9%) «μερικές φορές» και 21 (42,9%) «συχνά/πολύ συχνά». 

Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους των απαντήσεων 

των δύο ομάδων εκπαιδευτικών. 

 

Ερώτηση 32. Στην ερώτηση αν πραγματοποιούν το μάθημα της Πρώτης Ανάγνωσης και 

Γραφής σύμφωνα με τις μεθοδολογικές υποδείξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (όπως 

περιέχονται στο βιβλίο του δασκάλου) οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ως εξής: Από τους 99 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής απάντησαν 98 εκ των οποίων 84 (85,7%) απάντησαν 

«ναι» και 14 (14,3%) «όχι». Ενώ, από τους 49 εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής 20 

(40,8%) απάντησαν «ναι» και 29 (59,2%) «όχι». Το ποσοστό των εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής που πραγματοποιούν το μάθημα της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου βρέθηκε στατιστικά 

σημαντικά υψηλότερο (x² = 31,82, df = 1, (2-sided) p = .000) από το αντίστοιχο 

ποσοστό των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής (πίνακας 32 και γράφημα 32). 

 

Πίνακας 32. Διδασκαλία σύμφωνα με τις υποδείξεις Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

 

 Υποδείξεις του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου 

Σύνολο  

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  84 14 98 

%  85,7% 14,3% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 20 29 49 

%  40,8% 59,2% 100,0% 

                         Σύνολο 
συχνότητα 104 43 147 

%  70,7% 29,3% 100,0% 
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Γράφημα 32. Διδασκαλία σύμφωνα με τις υποδείξεις Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

 

 
 

 

Ερώτηση 33. Στην ερώτηση αν θεωρούν μια συγκεκριμένη μέθοδο Ανάγνωσης και Γραφής 

πιο αποδοτική γα όλους τους τυπικά αναπτυσσόμενους μαθητές οι εκπαιδευτικοί απάντησαν 

ως εξής: Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 31 (31,6%) συμφώνησανκαι 

υπόλοιποι 67 (68,4%) διαφώνησαν. Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 7 (14,6%) 

συμφώνησαν, ενώ 41(85,4%) διαφώνησαν. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής που θεωρεί ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη μέθοδος Ανάγνωσης και 

Γραφής αποδοτική για όλους τους τυπικά αναπτυσσόμενους μαθητές βρέθηκε 

στατιστικά σημαντικά υψηλότερο (x² = 31,82, df = 1, (2-sided) p = .027) από αυτό των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (πίνακας 33 και γράφημα 33).  

 

Πίνακας 33. Συγκεκριμένη μέθοδος Πρώτης Γραφής και Ανάγνωσης πιο αποδοτική για 

όλους τους ΤΑ μαθητές 

 

 Συγκεκριμένη μέθοδος Πρώτης 

Γραφής & Ανάγνωσης πιο αποδοτική 

για όλους 

Σύνολο  

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  31 67 98 

%  31,6% 68,4% 100,0% 

Τμήμα Ένταξης 
συχνότητα 7 41 48 

%  14,6% 85,4% 100,0% 

                         Σύνολο 
συχνότητα 38 108 146 

%  26,0% 74,0% 100,0% 
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Γράφημα 33. Συγκεκριμένη μέθοδος Πρώτης Γραφής και Ανάγνωσης πιο αποδοτική για 

όλους τους ΤΑ μαθητές 

 

 
 

Από τους 31 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, οι οποίοι απάντησαν ότι υπάρχει 

κάποια συγκεκριμένη μέθοδος η οποία είναι αποδοτική για όλους τους Τυπικά 

Αναπτυσσόμενους μαθητές 19 την κατέγραψαν ως εξής: 16 θεωρούν την 

«αναλυτικοσυνθετική», 2 την «ολιστική» και ένας μαζί «αναλυτικοσυνθετική και 

ολιστική». Από τους 7 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής που απάντησαν θετικά στην ίδια 

ερώτηση οι 4 κατονόμασαν ως αποδοτικότερη την «αναλυτικοσυνθετική». 

 

 

Ερώτηση 34. Στην ερώτηση αν θεωρούν μια συγκεκριμένη μέθοδο Ανάγνωσης και Γραφής 

πιο αποδοτική γα όλους τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες οι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν ως εξής: Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής απάντησαν 98 εκ των 

οποίων 6 (6,1%) συμφώνησαν και 92 (93,9%) διαφώνησαν. Από τους 49 εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής 4 (8,2%) συμφώνησαν, ενώ 45 (91,8%) διαφώνησαν. Δε βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεων των δύο ομάδων (Πίνακας  34). 

 

 

Ερώτηση 35. Στην ερώτηση ποια ή ποιες μεθόδους Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής 

εφαρμόζουν σε τυπικά αναπτυσσόμενους μαθητές οι εκπαιδευτικοί είχαν να τσεκάρουν όσες 

από τις μεθόδους επιθυμούσαν (φωνολογική ή φωνο-γραφική, γραφο-φωνητική, 

συλλαβική, ολιστική, ολική, συνθετική, αναλυτικοσυνθετική ή άλλη). Οι απαντήσεις 

έχουν ως εξής: 



153 
 

Τη φωνολογική ή φωνο-γραφική μέθοδο δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν 24 (24,2%) από 

τους 99  εκπαιδευτικούς γενικής και 15 (34,3%) από τους συνολικά 49 εκπαιδευτικούς της 

ειδικής αγωγής (εκ των οποίων απάντησαν οι 45). Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στα ποσοστά της χρήσης της μεθόδου από τις δύο ομάδες των εκπαιδευτικών 

(πίνακας 35α). 

Πίνακας 35α. Φωνολογική ή φωνο-γραφική μέθοδος 

 Φωνολογική ή φωνο-γραφική 

μέθοδος 

Σύνολο  

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  24 75 99 

%  24,2% 75,8% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 15 28 43 

%  34,9% 65,1% 100,0% 

                           Σύνολο 
συχνότητα 39 103 142 

%  27,5% 72,5% 100,0% 

 

Τη γραφο-φωνητική μέθοδο δήλωσαν ότι εφαρμόζουν οι 15 (15,2%) από τους 99 

εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής και 8 (19%) από τους συνολικά 49 της ειδικής αγωγής. 

Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα ποσοστά της χρήσης της μεθόδου από τις 

δύο ομάδες των εκπαιδευτικών (πίνακας 35β). 

Πίνακας 35β. Γραφο-φωνητική μέθοδος 

 

 Γραφο-φωνητική μέθοδος Σύνολο  

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  15 84 99 

%  15,2% 84,8% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 8 34 42 

%  19,0% 81,0% 100,0% 

                                Σύνολο 
συχνότητα 23 118 141 

%  16,3% 83,7% 100,0% 

 

Τη συλλαβική μέθοδο απάντησαν ότι εφαρμόζουν οι 24 (24,2%) από τους 99 

εκπαιδευτικούς της γενικής και 18 (42,9%) από τους 49 της ειδικής αγωγής (εκ των 

οποίων απάντησαν οι 42). Το ποσοστό των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που 
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χρησιμοποιεί τη συλλαβική μέθοδο βρέθηκε στατιστικά σημαντικάυψηλότερο (x² = 

4,89, df = 1, (2-sided) p =.027) από αυτό των εκπαιδευτικών της γενικής αγωγής 

(πίνακας 35γ και γράφημα 35γ). 

 

Πίνακας 35γ. Συλλαβική μέθοδος 

 

 Συλλαβική μέθοδος Σύνολο  

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  24 75 99 

%  24,2% 75,8% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 18 24 42 

%  42,9% 57,1% 100,0% 

                                Σύνολο 
συχνότητα 42 99 141 

%  29,8% 70,2% 100,0% 

 

 

Γράφημα 35γ. Συλλαβική μέθοδος 

 

 
συλλαβική μέθοδος 

 

Την ολιστική μέθοδο χρησιμοποιούν οι 19 (19,2%) από τους 99 εκπαιδευτικούς της 

γενικής και 15 (34,1%) από τους 49 της ειδικής (εκ των οποίων απάντησαν οι 42). Το 

ποσοστό των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που χρησιμοποιεί την ολιστική μέθοδο 
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βρέθηκε στατιστικά σημαντικά υψηλότερο (x² = 4,40, df = 1, (2-sided) p =.036) από 

αυτό των εκπαιδευτικών γενική αγωγής (πίνακας 35δ και γράφημα 35δ). 

 

 

Πίνακας 35δ. Ολιστική μέθοδος 

 

 

 Ολιστική μέθοδος Σύνολο  

Ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  19 80 99 

%  19,2% 80,8% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 15 27 42 

%  34,7% 64,3% 100,0% 

                                Σύνολο 
συχνότητα 34 107 143 

%  24,1% 75,9% 100,0% 

 

 

 

Γράφημα 35δ. Ολιστική μέθοδος 

 

 
                                                                                 ολιστική μέθοδος  

 

 

Την ολική μέθοδο εφαρμόζουν οι 36 (36,4%) από τους 99 εκπαιδευτικούς της γενικής και 

οι 18 (42,9%) από τους 49 της ειδικής (εκ των οποίων απάντησαν οι 42). Δε βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στα ποσοστά της χρήσης της μεθόδου από τις δύο ομάδες 

των εκπαιδευτικών (πίνακας 35ε). 
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Πίνακας 35ε. Ολική μέθοδος 

 

 Ολική μέθοδος Σύνολο  

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  36 63 99 

%  36,4% 63,6% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 18 24 42 

%  42,9% 57,1% 100,0% 

                                Σύνολο 
συχνότητα 54 87 141 

%  38,3% 61,7% 100,0% 

 

Τη συνθετική μέθοδο την εφαρμόζουν 10 (10,1%) από τους 99 της γενικής και 9 (21,4%) 

από τους 49 εκπαιδευτικούς της ειδικής (εκ των οποίων απάντησαν οι 42). Δε βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις των δύο ομάδων σχετικά με τη χρήση της 

μεθόδου από τους εκπαιδευτικούς (πίνακας 35στ).  

 

Πίνακας 35στ. Συνθετική μέθοδος 

 

 

 
Συνθετική μέθοδος 

Σύνολο 

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  10 89 99 

%  10,1% 89,9% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 9 33 42 

%  21,4% 78,6% 100,0% 

                                Σύνολο 
συχνότητα 19 123 143 

%  13,5% 86,5% 100,0% 

  

 

Τέλος την αναλυτικοσυνθετική μέθοδο την εφαρμόζουν οι 89 (90,8%) από τους 99 

εκπαιδευτικούς της γενικής, εκ των οποίων απάντησαν 98 και 36 (85,7%) από τους 49 της 

ειδικής (εκ των οποίων απάντησαν 42). Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα 

ποσοστά της χρήσης της μεθόδου από τις δύο ομάδες των εκπαιδευτικών  (πίνακας 35ζ). 
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Πίνακας 35ζ. Αναλυτικοσυνθετική μέθοδος 

 Αναλυτικοσυνθετική μέθοδος Σύνολο 

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  89 9 98 

%  90,8% 9,2% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 36 6 42 

%  85,7% 14,3% 100,0% 

                                Σύνολο 
συχνότητα 125 15 142 

%  89,3% 10,7% 100,0% 

 

Από τους 99 εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής ένας απάντησε ότι χρησιμοποιεί 

την «αναδυόμενη γραφή».  

 

Ερώτηση 36. Στην ερώτηση ποια ή ποιες μεθόδους Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής 

εφαρμόζουν σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες οι εκπαιδευτικοί είχαν να τσεκάρουν 

όσες από τις μεθόδους επιθυμούσαν (φωνολογική ή φωνο-γραφική, γραφο-φωνητική, 

συλλαβική, ολιστική, ολική, συνθετική, αναλυτικοσυνθετική ή άλλη). Έτσι συγκεκριμένα 

απάντησαν: 

Τη φωνολογική ή φωνο-γραφική μέθοδο δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν οι 37 (38,1%) από 

τους 97 εκπαιδευτικούς γενικής που απάντησαν και 29 (59,2%) από τους 49 

εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

που χρησιμοποιεί τη φωνολογική μέθοδο βρέθηκε στατιστικά σημαντικά υψηλότερο 

(x² = 5,82, df = 1, (2-sided) p = .015)  από αυτό των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

(πίνακας 36α και γράφημα 36α). 

Πίνακας 36α. Φωνολογική ή φωνο-γραφική μέθοδος 

 

 Φωνολογική ή φωνο-γραφική 

μέθοδος 

Σύνολο  

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  37 60 97 

%  38,1% 61,9% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 29 20 49 

%  59,2% 40,8% 100,0% 

                                

Σύνολο 

συχνότητα 66 80 146 

%  45,2% 54,8% 100,0% 
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Γράφημα 36α. Φωνολογική ή φωνο-γραφική μέθοδος 

 

 
Φωνολογική μέθοδος 

 

Τη γραφο-φωνητικήμέθοδο δήλωσαν ότι εφαρμόζουν 22 (22,7%) από τους 97 

εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής που απάντησαν και 17 (34,7%) από τους 49 της 

ειδικής αγωγής. Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα ποσοστά της χρήσης της 

μεθόδου από τις δύο ομάδες των εκπαιδευτικών  (πίνακας 36β). 

 

Πίνακας 36β.Γραφο-φωνητική μέθοδος 

 

 Γραφο-φωνητική μέθοδος Σύνολο  

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  22 75 97 

%  22,7% 77,3% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 17 32 49 

%  34,7% 65,3% 100,0% 

                                Σύνολο 
συχνότητα 36 107 146 

%  26,7% 73,3% 100,0% 

 

Τη συλλαβική μέθοδο απάντησαν ότι εφαρμόζουν οι 34 (35,1%) από τους 97 

εκπαιδευτικούς της γενικής οι οποίοι απάντησαν και 32 (65,3%) από τους 49 της ειδικής 

αγωγής. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που χρησιμοποιεί τη 



159 
 

συλλαβική μέθοδο βρέθηκε στατιστικά σημαντικά υψηλότερο (x² = 12,03, df = 1, (2-

sided) p = .001) από αυτό των εκπαιδευτικών της γενικής αγωγής (πίνακας 35γ και 

γράφημα 36γ). 

Πίνακας 35γ. Συλλαβική μέθοδος 

 

 Συλλαβική μέθοδος Σύνολο  

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  34 63 97 

%  35,1% 64,9% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 32 17 49 

%  65,3% 34,7% 100,0% 

                                Σύνολο 
συχνότητα 66 80 146 

%  45,2% 54,8% 100,0% 

 

 

Γράφημα 36γ.Συλλαβική μέθοδος 

 
                                                                              συλλαβική μέθοδος  

 

Την ολιστική μέθοδο χρησιμοποιούν 17 (17,5%) από τους 97 εκπαιδευτικούς της γενικής 

που απάντησαν και 16 (32,7%) από τους 49 της ειδικής αγωγής. Το ποσοστό των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που χρησιμοποιεί την ολιστική μέθοδο βρέθηκε 

στατιστικά σημαντικά υψηλότερο (x² = 4,26, df = 1, (2-sided) p = .039) από αυτό των 

εκπαιδευτικών της γενικής (πίνακας 36δ και γράφημα 36δ). 
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Πίνακας 36δ.Ολιστική μέθοδος 

 

 Ολιστική μέθοδος Συχνότητα  

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  17 80 97 

%  17,5% 82,5% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 16 33 49 

%  32,7% 67,3% 100,0% 

                                Σύνολο 
συχνότητα 33 113 146 

%  22,6% 77,4% 100,0% 

 

 

Γράφημα 36δ.  Ολιστική μέθοδος 

 

 
                                                                                          ολιστική μέθοδος  

 

Την ολική μέθοδο εφαρμόζουν οι 35 (36,1%) από τους 97 εκπαιδευτικούς της γενικής που 

απάντησαν και οι 22 (44,9%) από τους 49 της ειδικής. Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στα ποσοστά της χρήσης της μεθόδου από τις δύο ομάδες των εκπαιδευτικών  

(πίνακας 36ε). 
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Πίνακας 36ε.Ολική μέθοδος 

 

 Ολική μέθοδος Σύνολο 

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  35 62 97 

%  36,1% 63,9% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 22 27 49 

%  44,9% 55,1% 100,0% 

                                Σύνολο 
συχνότητα 57 89 146 

%  39,0% 61,0% 100,0% 

 

Τη συνθετική μέθοδο την εφαρμόζουν οι 9 (9,3%) από τους 97 εκπαιδευτικούς της 

γενικής οι οποίοι μας απάντησαν και οι 14 (28,6%) από τους 49 εκπαιδευτικούς της 

ειδικής αγωγής. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που χρησιμοποιεί τη 

συνθετική μέθοδο βρέθηκε στατιστικά σημαντικά υψηλότερο (x² = 9,13, df = 1, (2-

sided) p =.003) από αυτό των εκπαιδευτικών της γενικής (πίνακας 36στ και γράφημα 

36στ).  

Πίνακας 36στ. Συνθετική μέθοδος 

 

 Συνθετική μέθοδος Σύνολο 

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  9 88 97 

%  9,3% 90,7% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 14 35 49 

%  28,6% 71,4% 100,0% 

                                Σύνολο 
συχνότητα 23 123 146 

%  15,8% 84,2% 100,0% 
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Γράφημα 36στ. Συνθετική μέθοδος 

 
                                                                                συνθετική μέθοδος 

 

Τέλος την αναλυτικοσυνθετική μέθοδο την εφαρμόζουν 63 (64,9%) από τους 97 

εκπαιδευτικούς της γενικής που απάντησαν και 39 (79,6%) από τους 49 της ειδικής. Δε 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα ποσοστά της χρήσης της μεθόδου από τις δύο 

ομάδες των εκπαιδευτικών (πίνακας 36ζ).  

 

Πίνακας 36ζ. Αναλυτικοσυνθετική μέθοδος 

 

 Αναλυτικοσυνθετική μέθοδος Σύνολο 

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  63 34 97 

%  64,9% 35,1% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 39 10 49 

%  79,6% 20,4% 100,0% 

                                Σύνολο 
συχνότητα 102 44 146 

%  69,9% 30,1% 100,0% 

 

 

 

Ερώτηση 37. Κλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί να απαντήσουν ποια είδη γραπτού λόγου 

μπορούν χρησιμοποιούν ως βοηθητικό υλικό για την Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή εκτός από 

το σχολικό εγχειρίδιο. Οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 
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α) Φωτοτυπημένα κείμενα, που σύνταξε η δασκάλα: Από τους 98 εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής 6 (6,1%) απάντησαν «ποτέ/σπάνια», 58 (59,2%) «μερικές φορές» και 34 

(34,7%) «συχνά/πολύ συχνά». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής απάντησαν 48, 

εκ των οποίων 2 (4,2%) δήλωσαν «ποτέ/σπάνια», 34 (70,8%) «μερικές φορές» και 12 

(25,0%) «συχνά/πολύ συχνά». Στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις των δύο 

ομάδων δε βρέθηκε. 

β) Κείμενα ομαδικά του παρήγαγαν οι μαθητές: Από τους 98 εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής απάντησαν 94 εκ των οποίων 9(9,6%) απάντησαν «ποτέ/σπάνια», 65 (69,1%) 

«μερικές φορές» και (21,3%) «συχνά/πολύ συχνά». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής απάντησαν 48, εκ των οποίων 7 (14,6%) δήλωσαν «ποτέ/σπάνια», οι 23 (47,9%) 

«μερικές φορές» και 18 (37,5%) «συχνά/πολύ συχνά». Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στις απαντήσεις των δύο ομάδων. 

γ) Για κάθε μαθητή σύντομα κείμενα που υπαγόρευσε ο ίδιος και κατέγραψε η 

δασκάλα: Από τους 98 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής  απάντησαν 93, εκ των οποίων 27 

(29,0%) απάντησαν «ποτέ/σπάνια», 60 (64,5%) «μερικές φορές» και 6 (6,5%) 

«συχνά/πολύ συχνά». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής απάντησαν 47, εκ των 

οποίων 11 (23,4%) δήλωσαν «ποτέ/σπάνια», 26 (55,3%) «μερικές φορές» και 10 (21,3%) 

«συχνά/πολύ συχνά».  Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά  στις απαντήσεις των 

δύο ομάδων. 

δ) Γραπτά κείμενα του περιβάλλοντος (αφίσες, χαρτιά συσκευασίας, τίτλους 

συσκευών, κ.ά.): Από τους 98 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής απάντησαν 94, εκ των 

οποίων 2 (2,1%) απάντησαν «ποτέ/σπάνια», 31 (33,0%) «μερικές φορές» και 61 (64,9%) 

«συχνά/πολύ συχνά». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής απάντησαν 48, εκ των 

οποίων 3 (6,2%) δήλωσαν «ποτέ/σπάνια», 21 (43,8%) «μερικές φορές» 24 (50,0%) 

«συχνά/πολύ συχνά».  Στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις των δύο ομάδων δε 

βρέθηκε. 

ε) Εφημερίδες και περιοδικά για παιδιά ή τίτλους από τον ημερήσιο τύπο: Από τους 

98 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής απάντησαν 97, εκ των οποίων 7 (7,2%) απάντησαν 

«ποτέ/σπάνια», 51 (52,6%) «μερικές φορές» και 39 (40,2%) «συχνά/πολύ συχνά». Από 

τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής απάντησαν 48, εκ των οποίων ένας (2,1%) 

δήλωσαν «ποτέ/σπάνια», 22 (45,8%) «μερικές φορές» και 25 (52,1%) «συχνά/πολύ 

συχνά».  Στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις των δύο ομάδων δε βρέθηκε. 
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στ) Γραπτά αλληλογραφίας (κάρτες, γράμματα, τηλεγραφήματα, κ.ά): Από τους 98 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής απάντησαν 94, εκ των οποίων 8 (8,5%) απάντησαν 

«ποτέ/σπάνια», 61 (64,9%) «μερικές φορές» και 24 (25,5%) «συχνά/πολύ συχνά». Από 

τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής απάντησαν 48, εκ των οποίων 5 (10,4%) δήλωσαν 

«ποτέ/σπάνια», 30 (62,5%) «μερικές φορές» και 13 (27,1%) «συχνά/πολύ συχνά».  

Στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις των δύο ομάδων δε βρέθηκε. 

ζ) Γραπτές οδηγίες (συνταγές μαγειρικής, κανόνες παιχνιδιών, χρήση συσκευών, κ.ά.): 

Από τους 98 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής απάντησαν 94, εκ των οποίων 9 (9,6%) 

απάντησαν «ποτέ/σπάνια», 59 (62,8%) «μερικές φορές» και 26 (27,7%) «συχνά/πολύ 

συχνά». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής απάντησαν 48, εκ των οποίων 3 

(6,2%) δήλωσαν «ποτέ/σπάνια», 26 (54,2%) «μερικές φορές» και 19 (39,6%) «συχνά/πολύ 

συχνά».  Στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις των δύο ομάδων δε βρέθηκε. 

η) Συλλογές ποιημάτων, τραγουδιών, κ.ά.: Από τους 98 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 

απάντησαν 95, εκ των οποίων 9 (9,5%) απάντησαν «ποτέ/σπάνια», 44 (46,3%) «μερικές 

φορές» και 42 (44,2%) «συχνά/πολύ συχνά». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

απάντησαν 48, εκ των οποίων 5 (10,4%) δήλωσαν «ποτέ/σπάνια», 26 (54,2%) «μερικές 

φορές» και 17 (35,4%) «συχνά/πολύ συχνά».  Στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

απαντήσεις των δύο ομάδων δε βρέθηκε. 

θ) Αινίγματα, λογοπαίγνια, γλωσσοδέτες, ακροστιχίδες, σταυρόλεξα κ.ά.: Από τους 98 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής απάντησαν 95, εκ των οποίων 6 (6,3%) απάντησαν 

«ποτέ/σπάνια», 41 (43,2%) «μερικές φορές» και 48 (50,5%) «συχνά/πολύ συχνά». Από 

τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής απάντησαν 48, εκ των οποίων 5 (10,4%) δήλωσαν 

«ποτέ/σπάνια», 21 (43,8%) «μερικές φορές» και 22 (45,8%) «συχνά/πολύ συχνά». 

Στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις των δύο ομάδων δε βρέθηκε. 

ι) Παιδιά βιβλία: Από τους 98 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής απάντησαν οι 97, εκ των 

οποίων οι 20 (20,6%) απάντησαν «μερικές φορές» και 77 (79,4%) «συχνά/πολύ συχνά». 

Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής οι 18 (36,7%) απάντησαν «μερικές φορές» 

και 31 (63,3%) «συχνά/πολύ συχνά». Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

απαντήσεις των δύο ομάδων εκπαιδευτικών.  

ια) Λεξικά, εγκυκλοπαίδειες για αναζήτηση πληροφοριών: Από τους 98 εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής απάντησαν 94, εκ των οποίων 14 (14,9%) απάντησαν «ποτέ/σπάνια», 66 
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(70,2%) «μερικές φορές» και οι υπόλοιποι 14 (14,9%) «συχνά/πολύ συχνά». Από τους 49 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής απάντησαν 47, εκ των οποίων 8 (17,0%) δήλωσαν 

«ποτέ/σπάνια», 29 (61,7%) «μερικές φορές» και 10 (21,3%) «συχνά/πολύ συχνά».  

Στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις των δύο ομάδων δε βρέθηκε. 

 

 

Ερώτηση 38. Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να απαντήσουν πόσο σημαντικό (λίγο, 

αρκετά ή πολύ) θεωρούν για τους μαθητές της Α΄ τάξης την απόκτηση των παρακάτω 

γνώσεων και ικανοτήτων: α) να γράφουν με ευχέρεια, β) να διαβάζουν με κατανόηση, γ) να 

συνειδητοποιήσουν τις επικοινωνιακές λειτουργίες του γραπτού λόγου, δ) να μάθουν τους 

βασικούς γραμματικούς κανόνες της ελληνικής γλώσσας, ώστε να χειρίζονται καλά το 

γραπτό λόγο και ε) να μπορούν να σχολιάζουν τη δομή του λόγου, τον τρόπο λειτουργίας της 

γλώσσας και τη δική τους γλωσσική παραγωγή. Απάντησαν: 

α) Να γράφουν με ευχέρεια: Από τους 99 εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής ένας (1,0%) 

απάντησε «λίγο σημαντικό», 43 (43,4%) «αρκετά σημαντικό» και 55 (55,6%) «πολύ 

σημαντικό». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 20 (40,8%) απάντησαν «αρκετά 

σημαντικό» και 29 (59,2%) «πολύ σημαντικό». Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στις απόψεις τους. 

β) Να διαβάζουν με κατανόηση: Από τους 99 εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής ένας 

(1,0%) απάντησε «λίγο σημαντικό», 13 (13,1%) «αρκετά σημαντικό» και 85 (85,9%) 

«πολύ σημαντικό». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 2 (4,1%) απάντησαν 

«αρκετά σημαντικό» και 47 (95,9%) «πολύ σημαντικό». Δε βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις απόψεις τους (πίνακας 38β). 

γ) Να συνειδητοποιήσουν τις επικοινωνιακές λειτουργίες του γραπτού λόγου: Από 

τους 99 εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής 4 (4,1%) απάντησαν «λίγο σημαντικό», 38 

(39,2%) «αρκετά σημαντικό» και 55 (56,7%) «πολύ σημαντικό». Από τους 49 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ένας (2,0%) απάντησε «λίγο σημαντικό», 6 (12,2%) 

«αρκετά σημαντικό» και 42 (85,7%) «πολύ σημαντικό». Βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά. Οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής (Μ = 2,84, SD = ,43) θεωρούν τη 

συνειδητοποίηση των επικοινωνιακών λειτουργιών του γραπτού λόγου στατιστικά 

περισσότερο σημαντική (t = -3,68, df = 125,06, (2-tailed) p = .000) συγκρινόμενοι με 

τους συναδέλφους τους της γενικής αγωγής (Μ = 2,53, SD = ,58) (πίνακας 38). 
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Πίνακας 38. Συνειδητοποίηση των επικοινωνιακών λειτουργιών του γραπτού  

λόγου 

 
 Τάξη N Μ.Ο. Τυπική 

απόκλιση 

Τυπικό σφάλμα 

Μ.Ο. 

Σημαντικότητα γνώσεων 

ικανοτήτων επικοινωνιακών 

λειτουργιών γραπτού λόγου 

Γενική αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

97 

49 

2,5258 

2,8367 

,57902 

,42558 

,05879 

,06080 

 

 

δ) Να μάθουν τους βασικούς γραμματικούς κανόνες της ελληνικής γλώσσας, ώστε να 

χειρίζονται καλά το γραπτό λόγο: Από τους 99 εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής 17 

(17,3%) απάντησαν «λίγο σημαντικό», 58 (59,2%) «αρκετά σημαντικό» και 23 (23,5%) 

«πολύ σημαντικό». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 10 (20,4%) απάντησαν 

«λίγο σημαντικό», 26 (53,1%) απάντησαν «αρκετά σημαντικό» και 13 (26,5%) «πολύ 

σημαντικό». Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις τους.  

ε) Να μπορούν να σχολιάζουν τη δομή του λόγου, τον τρόπο λειτουργίας της γλώσσας 

και τη δικής τους γλωσσική παραγωγή: Από τους 99 εκπαιδευτικούς της γενικής 

αγωγής 15 (15,2%) απάντησαν «λίγο σημαντικό», 33 (33,3%) «αρκετά σημαντικό» και 51 

(51,5%) «πολύ σημαντικό». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 8 (16,3%) 

απάντησαν «λίγο σημαντικό» 16 (32,7%) «αρκετά σημαντικό» και 25 (51,0%) «πολύ 

σημαντικό». Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις τους. 

 

Ερώτηση 39α και 39β.  

α) Στην ερώτηση αν χρησιμοποιούν τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στην τάξη τους για την 

εκμάθηση της Ανάγνωσης και Γραφής σε μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης οι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν ως εξής: 

Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής απάντησαν 98, εκ των οποίων 11 (12,2%) 

απάντησαν «ποτέ», 29 (29,6%) «ελάχιστα», 42 (42,9%) «μερικές φορές», 11 (11,2%) «τις 

περισσότερες φορές» και 5 (5,1%) «πάντα». Από τους 49 εκπαιδευτικούς της ειδικής 

αγωγής απάντησαν 48, εκ των οποίων 6 (12,5%) απάντησαν «ποτέ», 7 (14,6%) 

«ελάχιστα», 24 (50,0%) «μερικές φορές», 7 (14,6%) «τις περισσότερες φορές» και 4 

(8,3%) «πάντα». Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες. 
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β) Στην ερώτηση αν χρησιμοποιούν τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στην τάξη τους για την 

εκμάθηση της Ανάγνωσης και Γραφής σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες  οι 

εκπαιδευτικοί απάντησαν ως εξής: 

Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής απάντησαν 96, εκ των οποίων 12 (12,5%) 

απάντησαν «ποτέ», 23 (24,0%) «ελάχιστα», 44 (45,8%) «μερικές φορές», 12 (12,5%) «τις 

περισσότερες φορές» και 5 (5,2%) «πάντα». Από τους 49 εκπαιδευτικούς της ειδικής 

αγωγής απάντησαν 48, εκ των οποίων 2 (4,1%) απάντησαν «ποτέ», 3 (6,1%) «ελάχιστα», 

22 (40,8%) «μερικές φορές», 17 (34,7%) «τις περισσότερες φορές» και 7 (14,3%) 

«πάντα». Ο ΜΟ των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (M = 3,49, SD = ,96) που 

χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή για την εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής σε 

μαθητές με ΜΔ βρέθηκε στατιστικά σημαντικά υψηλότερος (t = -4,31, df = 143, (2-

tailed) p = .000) από τον ΜΟ των εκπαιδευτικών της γενικής αγωγής (M = 2,74, SD = 

1,01) (πίνακας 39 και γράφημα 39). 

Πίνακας 39. Χρήση νέων τεχνολογιών Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής σε μαθητές με ΜΔ 

 

 
Τάξη N Μ.Ο. Τυπική 

απόκλιση 

Τυπικό 

σφάλμα Μ.Ο. 

Χρήση νέων τεχνολογιών Πρώτης 

Ανάγνωσης-Γραφής  σε μαθητές με ΜΔ 

Γενική αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

96 

49 

2,7396 

3,4898 

1,00781 

,96009 

,10286 

,13716 

 

Γράφημα 39β. Χρήση νέων τεχνολογιών Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής σε μαθητές με 

ΜΔ 
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Ερώτηση 40. Στην ερώτηση αν χρησιμοποιούν κάποια εναλλακτική μέθοδο εκμάθησης της 

ανάγνωσης οι εκπαιδευτικοί απάντησαν αρχικά με «ναι» ή «όχι». Στη συνέχεια αν 

χρησιμοποιούν κάποια τους ζητήθηκε να αναφέρουν ποια ή ποιες. 

Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 15 (15,2%) απάντησαν «ναι» και 84 (84,8%) 

απάντησαν «όχι». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 19 (38,8%) απάντησαν 

«ναι» και 30 (61,2%) «όχι». Το ποσοστό των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που 

χρησιμοποιεί εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας βρέθηκε στατιστικά σημαντικά 

υψηλότερο (x² = 10,34, df = 1, (2-sided) p = .001) από αυτό των εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής (πίνακας 40 και γράφημα 40). 

Πίνακας 40. Χρησιμοποίηση Εναλλακτικών Μεθόδων Ανάγνωσης 

 Χρησιμοποίηση εναλλακτικών 

μεθόδων Ανάγνωσης 

Σύνολο 

ναι όχι 

Τάξη  

Γενική Αγωγή 
συχνότητα  15 84 99 

%  15,2% 84,8% 100,0% 

Ειδική Αγωγή 
συχνότητα 19 30 49 

%  38,8% 61,2% 100,0% 

                         Σύνολο  
συχνότητα 34 114 148 

%  23,0% 77,0% 100,0% 

 

 

Γράφημα 40. Χρησιμοποίηση εναλλακτικών μεθόδων Ανάγνωσης 
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Όσοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν άλλη ή άλλες εναλλακτικές μεθόδους ανάγνωσης 

(Μέθοδος Montessori, Τεχνικές Fernald, Μέθοδος Orton Gillingham, Μέθοδος Άμεσης 

Διδασκαλίας, Μέθοδος Ανάκτησης Ανάγνωσης Clay, Μέθοδος Αναγνωστικής Επιτυχίας, 

Μέθοδος Mme Borel Maisonny) κλήθηκαν να τις αναφέρουν. Οι ερωτήσεις που δεν 

απαντήθηκαν ελήφθησαν ως αρνητικές, ώστε να μην επηρεαστεί το σύνολο, που εκφράζει 

τη συχνότητα επιλογής της εναλλακτικής μεθόδου ανάγνωσης. Οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών έχουν ως εξής:   

 

Μέθοδος Montessori: Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 12 (12,1%) 

απάντησαν ότι την χρησιμοποιούν και 87 (87,9%) «όχι». Από τους 49 εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής 7 (14,3%) την χρησιμοποιούν και 42 (85,7%) «όχι». Δεν βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες των εκπαιδευτικών. 

Τεχνικές Fernald: Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 2 (2,0%) απάντησαν ότι 

την χρησιμοποιούν και 97 (98%) «όχι». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 3 

(6,1%) την χρησιμοποιούν και 46 (93,9%) «όχι». Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στις ομάδες των εκπαιδευτικών. 

Μέθοδος Orton Gillingham: Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής ένας (2,0%) 

απάντησε ότι την χρησιμοποιεί και 97 (98%) «όχι». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής 3 (6,1%) την χρησιμοποιούν και 46 (93,9%) «όχι». Δεν βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες των εκπαιδευτικών. 

Μέθοδος Άμεσης Διδασκαλίας: Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 88 (88,9%) 

απάντησαν ότι την χρησιμοποιούν και 11 (11,1%) «όχι». Από τους 49 εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής 42 (85,7%) την χρησιμοποιούν και 18 (14,3%) «όχι». Δεν βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες των εκπαιδευτικών 

Μέθοδος Ανάκτησης Ανάγνωσης Clay: Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 2 

(2,0%) απάντησαν ότι την χρησιμοποιούν και 97 (98,0%) «όχι». Από τους 49 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 2 (4,1%) την χρησιμοποιούν και 47 (95,9%) «όχι». Δεν 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες των εκπαιδευτικών. 

Μέθοδος Αναγνωστικής Επιτυχίας: Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 2 

(2,0%) απάντησαν ότι την χρησιμοποιούν και 97 (98,0%) «όχι». Από τους 49 
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εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 2 (4,1%) την χρησιμοποιούν και 47 (95,9%) «όχι». Δεν 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες των εκπαιδευτικών. 

Μέθοδος Mme Borel Maisonny: Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής και τους 

49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής κανείς δεν δήλωσε ότι χρησιμοποιεί αυτή την 

εναλλακτική μέθοδο. 

 

 

Ερώτηση 41. Σχετικά με ποια θέματα θεωρούν σημαντικά και θα επιθυμούσαν να 

ενημερωθούν για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και ευέλικτοι στη διδασκαλία της πρώτης 

ανάγνωσης και γραφής οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ως εξής: 

α) Μέθοδοι διδασκαλίας: Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 25 (25,3%) 

απάντησαν ότι θεωρούν το θέμα «λίγο σημαντικό», 41 (41,4%) «αρκετά σημαντικό» και 

33 (33,3%) «πολύ σημαντικό». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής απάντησαν 

48, εκ των οποίων 12 (25,0%) απάντησαν «λίγο σημαντικό», 21 (43,8%) «αρκετά 

σημαντικό» και 15 (31,2%) «πολύ σημαντικό». Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στις απόψεις των δύο ομάδων εκπαιδευτικών. 

β) Μέθοδος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (των βιβλίων «Γράμματα, Λέξεις, 

Ιστορίες»): Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 27 (27,3%) απάντησαν ότι 

θεωρούν θεωρούν το θέμα «λίγο σημαντικό», 47 (47,5%) «αρκετά σημαντικό» και 25 

(25,3%) «πολύ σημαντικό». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής απάντησαν 48, 

εκ των οποίων 21 (43,8%) απάντησαν «λίγο σημαντικό», 20 (41,7%) «αρκετά σημαντικό» 

και 7 (14,6%) «πολύ σημαντικό». Ο ΜΟ των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής που 

θεωρούν σημαντικό και θέλουν να ενημερωθούν στη μέθοδο του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου (M = 1,99, SD = ,73) βρέθηκε στατιστικά σημαντικά ψηλότερος (t = 2,13, 

df = 145, (2-tailed) p = .035) από τον ΜΟ των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (M = 

1,71, SD = ,71) (πίνακας 41). 

Πίνακας 41. Θέματα σημαντικά ενημέρωσης στη μέθοδο Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

 Τάξη N Μ.Ο. Τυπική 

απόκλιση 

Τυπικό 

σφάλμα Μ.Ο. 

Θέματα Σημαντικά Ενημέρωσης 

Μέθοδος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Γενική αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

99 

48 

1,9798 

1,7083 

,72815 

,71335 

,07318 

,10296 
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γ) Στοιχεία Γλωσσολογίας, που σχετίζονται με τη διδακτική της πρώτης Ανάγνωσης 

και Γραφής: Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 27 (27,3%) απάντησαν ότι 

θεωρούν το θέμα «λίγο σημαντικό», 52 (52,5%) «αρκετά σημαντικό» και 20 (20,2%) 

«πολύ σημαντικό». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής απάντησαν 48, εκ των 

οποίων 13 (27,1%) απάντησαν «λίγο σημαντικό», 27 (56,2%) «αρκετά σημαντικό» και 8 

(16,7%) «πολύ σημαντικό». Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των 

δύο ομάδων εκπαιδευτικών. 

δ) Ειδικά θέματα Ψυχογλωσσολογίας, που ερμηνεύουν τον τρόπο εκμάθησης της 

ανάγνωσης και γραφής: Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 11 (11,1%) 

απάντησαν ότι θεωρούν τοο θέμα «λίγο σημαντικό», 44 (44,4%) «αρκετά σημαντικό» και 

44 (44,4%) «πολύ σημαντικό». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής απάντησαν 

48,εκ των οποίων 7 (14,6%) απάντησαν «λίγο σημαντικό», 20 (41,7%) «αρκετά 

σημαντικό» και 21 (43,8%) «πολύ σημαντικό». Δε βρέθηκε στατιστική σημαντικότητα 

στις απόψεις των δύο ομάδων εκπαιδευτικών. 

ε) Σύγχρονες τάσεις διδακτικής του γραπτού λόγου: Από τους 99 εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής 7 (7,1%) απάντησαν ότι θεωρούν το θέμα «λίγο σημαντικό», 40 (40,4%) 

«αρκετά σημαντικό» και 52 (52,5%) «πολύ σημαντικό». Από τους 49 εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής απάντησαν 48, εκ των οποίων 4 (8,3%) απάντησαν «λίγο σημαντικό», 9 

(18,8%) «αρκετά σημαντικό» και 35 (72,9%) «πολύ σημαντικό». Δε βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις απόψεις των δύο ομάδων εκπαιδευτικών. 

στ) Μέθοδοι αντιμετώπισης παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην 

κατάκτηση της γραφής: Από τους 99 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 4 (4,0%) 

απάντησαν ότι θεωρούν το θέμα «λίγο σημαντικό», 22 (22,2%) «αρκετά σημαντικό» και 

73 (73,7%) «πολύ σημαντικό». Από τους 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής απάντησαν 

48, εκ των οποίων 3 (6,2%) απάντησαν «λίγο σημαντικό», 4 (8,3%) «αρκετά σημαντικό» 

και 41 (85,4%) «πολύ σημαντικό». Δε βρέθηκε στατιστική σημαντικότητα στις απόψεις 

των δύο ομάδων εκπαιδευτικών. 

Στις δύο επόμενες ερωτήσεις – που είναι ανοιχτού τύπου ζητήθηκε η άποψη των 

εκπαιδευτικών για το σημερινό βιβλίο της Α΄ δημοτικού («Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες») 

και να τα συγκρίνουν με το προηγούμενο («Η Γλώσσα μου»).  
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Ερώτηση 42. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για το ποια είναι η γνώμη τους για το εγχειρίδιο 

της Α΄ τάξης «Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες».  

Από τους 148 εκπαιδευτικούς της γενικής  και ειδικής αγωγής απάντησαν οι 125. Από 

αυτούς 7 δεν το δίδαξαν και επομένως δεν εξέφρασαν κάποια άποψη. Από τους 

υπόλοιπους 3 το βρήκαν «άριστο», 9 «πολύ καλό», 28 «αρκετά καλό», 11 

«ικανοποιητικό», «καλό» 1, 3 «μέτριο-κακό». Στα θετικά στοιχεία του σχολικού 

εγχειριδίου οι εκπαιδευτικοί συμπεριέλαβαν: «περιέχει κείμενα κατάλληλα, ενδιαφέροντα 

που σχετίζονται με τη πραγματική ζωή» (απάντησαν 15), «με ωραία εικονογράφηση» (7), 

«αποτελεσματικό και ενδιαφέρον» (απάντησαν 3), «επιτυγχάνει τους στόχους της 

ανάγνωσης» (απάντησαν 4), «ευνοεί την καλλιέργεια του προφορικού λόγου» (2), 

«ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις» (2), «ευέλικτο» (απάντησε 1), «έχει καλή 

δομή» (1), «περιλαμβάνει ποικίλους τύπους κειμένων» (απάντησαν 3) και (2 ανέφεραν 

ότι) «έχει εξαιρετικό υλικό, αρκεί να χρησιμοποιηθεί σωστά από τον δάσκαλο». Στα 

αρνητικά οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι «είναι πολύ δύσκολο και απαιτητικό βιβλίο και 

απευθύνεται σε μαθητές με επίδοση πάνω του μετρίου» (απάντησαν 9), «δύσκολο να 

χρησιμοποιηθεί σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες» (20), «υπάρχει πληθώρα 

διδακτικών στόχων και αναντιστοιχία με το διδακτικό υλικό» ανέφεραν ορισμένοι (2), 

«είναι περίπλοκο με πολλές εικόνες και σχέδια που μπερδεύουν τους μαθητές» (2), και 

ενώ κάποιοι (2) ανέφεραν ότι «απουσιάζουν τα λογοτεχνικά κείμενα», αρκετοί άλλοι (8) 

βρίσκουν «τα κείμενα ειδικά στο 2
ο
 τεύχος μακροσκελή». «περιλαμβάνει πολλές και 

δύσκολες ασκήσεις» (ανέφεραν 3), «δεν υπάρχει χρόνος για εμπέδωση» (1), «προϋποθέτει 

τη φωνολογική επίγνωση των μαθητών» (1) και (επίσης 1 το βρίσκει) «ανεπαρκές, 

ακατάλληλο, παιδαριώδες και μακριά από τα ενδιαφέροντα των παιδιών». 

 

Ερώτηση 43. Στην τελευταία ερώτηση ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είχαν 

είχαν διδάξει και με το προηγούμενο βιβλίο της Α΄ τάξης η «Γλώσσα μου»,να αναφέρουν 

ποιο θεωρούν ότι επιτυγχάνει καλύτερα τις στόχους του για την εκμάθηση της Πρώτης 

Ανάγνωσης και Γραφής  και γιατί; 

Σε αυτήν την ερώτηση από τους 148 εκπαιδευτικούς απάντησαν οι 125. Από αυτούς οι 8 

ανέφεραν ότι δεν το δίδαξαν και επομένως δεν εξέφρασαν κάποια άποψη. Στη μεγάλη 

πλειοψηφία τους (45) προτιμούν το νέο γλωσσικό βιβλίο για διάφορους λόγους, όπως: 

«γίνεται χρήση πολλών μεθόδων» (5), «είναι ευχάριστο και ενδιαφέρον» (5), «είναι 
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αναλυτικό, παραστατικό και με καλή δομή» (3), «είναι εύχρηστο, με καλή εικονογράφηση, 

περισσότερο βιωματικό και περιλαμβάνει καλύτερες ασκήσεις» (6), «δεν λειτουργεί 

μηχανιστικά στις ασκήσεις» (2), «πιο βατό και λιγότερο αυτοματοποιημένο» (2), 

«περιλαμβάνει σύγχρονα κείμενα» (2), «επιτυγχάνει τους στόχους και υπάρχει σύνδεση 

κειμένων» (3), «δεν κουράζει, λόγω της μη τυποποίησής του» (2), «βοηθάει στην ολική 

ανάγνωση, χωρίς συλλαβισμό» (2), «πιο κατανοητό» (1). Αρκετοί εκπαιδευτικοί (27) 

απάντησαν ότι προτιμούν το προηγούμενο βιβλίο η «Γλώσσα μου» για διάφορους λόγους 

όπως: «ήταν πιο βατό με λιγότερες ασκήσεις» (απάντησαν 5), «πιο άμεσο και περιεκτικό» 

(2), «περισσότερο προσιτό σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες» (7), «περιελάμβανε 

μικρότερα κείμενα, ήταν πιο κατανοητό με λιγότερες ασκήσεις» (5) και «περιελάμβανε 

προαναγνωστικό και προγραφικό στάδιο και βοηθούσε περισσότερο στην καλλιέργεια του 

προφορικού λόγου» (3) «άφηνε μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια για αναγνωστική 

δεξιότητα» (5). Πέντε εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι και τα δύο βιβλία «κινούνται» στην ίδια 

φιλοφοφία, 6 εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι κανένα από τα δύο βιβλία δεν τους καλύπτει και 

3 απάντησαν ότι ένα άλλο βιβλίο που θα έπαιρνε τα καλά στοιχεία και από τα δύο και με 

κάποιο εμπλουτισμό θα ήταν καλύτερο. Τέλος 6 εκπαιδευτικοί επεσήμαναν ότι η χρήση 

του νέου βιβλίου επαφίεται στη κρίση και σωστή χρήση του από τον εκπαιδευτικό. 

 

 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Οι στάσεις, οι απόψεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών της γενικής αγωγής (Α΄ 

και Β΄ τάξης Δημοτικού) και των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (Τμημάτων Ένταξης) 

συμφωνούν σε πολύ λίγα ερευνητικά ερωτήματα και διαφοροποιούνται στα περισσότερα.  

4.1. Επαγγελματική εκπαίδευση και ετοιμότητα 

Στην παρούσα έρευνα οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής δήλωσαν ότι έχουν 

μεγαλύτερη εμπειρία σε μαθητές με ΜΔ (100%) συγκρινόμενοι με τους εκπαιδευτικούς 

Γενικής Αγωγής (88,9%) και μάλιστα κρίνουν αυτές τις εμπειρίες τους σημαντικά 

θετικότερες. Αυτό οφείλεται, μάλλον, στην εκπαίδευσή τους σε θέματα Ειδικής Αγωγής. 

Προσφέρουν περισσότερο αποτελεσματικές διδακτικές παρεμβάσεις σε μαθητές με ΜΔ. 

Είναι πιθανόν να παίρνουν ικανοποίηση από αυτό οι ίδιοι, και έτσι η εμπειρία να γίνεται 

θετικότερη. Το εύρημα αυτό δεν συμφωνεί με τα ευρήματα της έρευνας της Τρίκου 
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(2012), στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών τόσο με 

κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή όσο και χωρίς αυτή ήταν το ίδιο θετικές. Επιπρόσθετα, οι 

εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής (94,9%) εξέφρασαν μεγαλύτερη ανάγκη για επιπλέον 

επιμόρφωση σε θέματα Ειδικής Αγωγής. Το εύρημα αυτό μπορεί να ερμηνευτεί λόγω των 

αυξημένων προσόντων των Ειδικών Παιδαγωγών, οι οποίοι κατέχουν όλοι τουλάχιστον 

κάποια εξειδίκευση ή μετεκπαίδευση ή άλλο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό 

τίτλο στη Γενική ή την Ειδική Αγωγή, με αποτέλεσμα να αισθάνονται ότι είναι 

περισσότερο ενημερωμένοι σε θέματα Ειδικής Αγωγής.  

Πολύ αισιόδοξο ήταν το εύρημα ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί Γενικής όσο και οι 

εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής έκριναν ως ικανοποιητική τη μεταξύ τους συνεργασία για 

τους κοινούς μαθητές τους. Είναι αναμενόμενο ότι όσο καλύτερα συνεργάζονται οι 

εκπαιδευτικοί τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα είναι τα αποτελέσματα της μάθησης των 

παιδιών με ΜΔ. Συγκεκριμένα, το 64% περίπου των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής και το 

55% περίπου της Ειδικής Αγωγής έκριναν ως «πολύ» ή ως «πάρα πολύ» καλή τη μεταξύ 

τους συνεργασία. Το εύρημα αυτό δε συμφωνεί με εκείνο των Βλάχου, Διδασκάλου & 

Μπέλιου (χχ), όπου το 24% των Ειδικών Παιδαγωγών ανέφεραν ότι δεν υπάρχει κανένα 

είδος ουσιαστικής συνεργασίας με το δάσκαλο της Γενικής και το 62% ανέφεραν κάποιες 

μορφές συνεργασίας κυρίως με εκπαιδευτικούς μικρών τάξεων (Α΄, Β΄, Γ΄).  

Οι δάσκαλοι των Τμημάτων Ένταξης και της Γενικής Αγωγής έκριναν σε πολύ 

μεγάλο βαθμό απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να είναι ικανός α) να δημιουργεί κίνητρα 

μάθησης στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, β) να τροποποιεί το διδακτικό 

υλικό, γ) να διδάσκει κοινωνικές δεξιότητες και δ) να εφαρμόζει ποικιλία διδακτικών 

μεθόδων. Ως σημαντικές δεξιότητες για τον εκπαιδευτικό ανέφεραν επίσης: α) να μπορεί 

να αξιολογεί ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, β) να προσαρμόζει το αναλυτικό πρόγραμμα 

στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, γ) να διδάσκει μεταγνωστικές στρατηγικές και δ) 

να ενημερώνεται πάνω στις τελευταίες έρευνες της Ειδικής Αγωγής. Λιγότερο σημαντικό 

έκριναν ο εκπαιδευτικός α) να ενημερώνεται πάνω στις τελευταίες έρευνες της Ειδικής 

Αγωγής και β) να διδάσκει και ακαδημαϊκές δεξιότητες. Σε όλες τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής υπήρξε στατιστική σημαντικότητα υπέρ των 

εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. Θετική εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι όλοι οι 

δάσκαλοι (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) συμφωνούν στο ότι είναι πολύ σημαντικό να 

μπορεί ο εκπαιδευτικός τόσο να διευκολύνει τις διαπροσωπικές σχέσεις παιδιών με και 

χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες, όσο και να συνεργάζεται με τους γονείς. Επίσης και οι δύο 

ομάδες εκπαιδευτικών συμφωνούν και θεωρούν πιο σημαντική τη διδασκαλία κοινωνικών 
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παρά ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Όσον αφορά τη διδασκαλία μεταγνωστικών στρατηγικών 

στην παρούσα έρευνα, η πλειοψηφία των δασκάλων Ειδικής Αγωγής τη θεωρεί πολύ 

σημαντική δεξιότητα. Το εύρημα αυτό δεν συμφωνεί με τα δεδομένα της έρευνας της 

Τρίκου (2012), σε εκπαιδευτικούς Β/μιας Εκπαίδευσης. Το εύρημά μας αυτό δεν 

συμφωνεί και με το εύρημα μιας άλλης έρευνας σε δασκάλους Γενικής Αγωγής, όπου 

φάνηκε περιορισμένη διδασκαλία και χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών (deBettencour, 

1999). 

4.2. Εκπαιδευτική αντιμετώπιση μαθητών με ΜΔ 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί (και των δύο ομάδων), όταν πρόκειται να αξιολογήσουν 

πιθανές ΜΔ, ως επί το πλείστον, επιδιώκουν συνεργασία με τους γονείς και κατόπιν 

παραπέμπουν τον μαθητή σε κάποιον ειδικό φορέα (π.χ. Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) για τυπική διάγνωση. 

Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής επιπλέον προβαίνουν πολύ συχνά και σε άλλες ενέργειες 

αξιολόγησης, όπως α) στη συστηματική παρατήρηση και καταγραφή των ΜΔ και β) στη 

χρήση τυπικών (τεστ) και άτυπων κριτηρίων (κατάλληλες ασκήσεις). Επιπλέον δείχνουν 

μια εμπιστοσύνη στις βιβλιογραφικές καταγραφές και αξιολογήσεις του προβλήματος. 

Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση στη 

συνεργασία με επαγγελματίες πιο εξειδικευμένους σε θέματα Ειδικής Αγωγής, όπως 

εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής. Αυτά τα ευρήματα μπορούν να ερμηνευτούν σε σχέση με 

την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι έχοντας πιο 

εξειδικευμένες γνώσεις δεν διστάζουν να διερευνήσουν το πρόβλημα του μαθητή αρχικά 

οι ίδιοι και κατόπιν να παραπέμψουν το παιδί σε διαγνωστικό φορέα. Από την άλλη 

πλευρά, οι δάσκαλοι Γενικής Αγωγής, όπως έχει προαναφερθεί, μην έχοντας τις 

απαραίτητες γνώσεις πάνω σε θέματα Μαθησιακών Δυσκολιών, προτιμούν να έχουν στην 

κατοχή τους μια τυπική διάγνωση από επίσημο φορέα. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με 

τα ευρήματα άλλων ερευνών, στη Β/βάθμια της Τρίκου (2012) και στην Α/βάθμια και 

Β/βάθμια Εκπαίδευση του Αγαλιώτη (2008), στις οποίες φαίνεται ότι οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί, όταν βρεθούν μπροστά σε κάποια μαθησιακή ή συμπεριφορική δυσκολία, 

σε μια προσπάθεια απεμπλοκής τους από τη δυσκολία, πολύ συχνά, είτε γιατί δεν είναι 

σίγουροι ότι μπορούν οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τη δυσκολία είτε γιατί πιστεύουν ότι δεν 

εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους, καταφεύγουν σε συνεννόηση με τους γονείς για την 

παραπομπή του μαθητή για διάγνωση ή για συμβουλευτική εκτίμηση από συναδέλφους 

τους της Ειδικής Αγωγής (Αγαλιώτης, 2008; Τρίκου, 2012).  
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Κατά τον σχεδιασμό προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης σε μαθητές με ΜΔ, 

οι εκπαιδευτικοί τόσο της Ειδικής (86%), όσο και της Γενικής Αγωγής (56%)  λαμβάνουν 

υπόψη τους «πάντοτε» τις δυνατότητες και τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή. Σε 

παρόμοια αποτελέσματα οδηγήθηκε και η Τρίκου (2012) στη μελέτη της σε 

εκπαιδευτικούς της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. Πολύ συχνά (65% και 57% αντίστοιχα) οι 

εκπαιδευτικοί επιδιώκουν συνεργασία και σύμπραξη των γονέων του παιδιού. Όμως ο 

ίδιος ο μαθητής εμπλέκεται σε πολύ μικρό βαθμό στο σχεδιασμό του προγράμματος 

παρέμβασης, αν και οι εκπαιδευτικοί της Ειδικής τον εμπλέκουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Οι 

εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής καταφεύγουν σε πιο λεπτομερή σχεδίαση του 

περιεχομένου, των στόχων, των μεθόδων και των στρατηγικών της παρέμβασης όσο και σε 

επιλογή των μέσων και των κριτηρίων αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών, για να 

ελέγχουν πιο συστηματικά την επίτευξη των στόχων της παρέμβασης σε αντίθεση με τους 

εκπαιδευτικούς της Γενικής που πράττουν αυτό λιγότερο. Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να 

συνδέονται με την αρτιότερη κατάρτιση των δασκάλων της Ειδικής Αγωγής. Από την 

άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής απευθύνονται πολλές φορές σε ειδικούς 

επαγγελματίες και φορείς επιζητώντας σύμπραξη και συνεργασία. Κι αυτό το εύρημα 

επίσης εξηγείται λόγω της έλλειψης εξειδικευμένων γνώσεων από μέρους τους.  

Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, όπως είναι αναμενόμενο, εφαρμόζουν 

συχνότερα εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας και εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης της 

επίδοσης των μαθητών τους σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής διδάσκουν αποκλειστικά σε 

μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και επομένως η διδασκαλία σε αυτούς απαιτεί 

τροποποίηση της διδασκαλίας και αλλαγή στον τρόπο και στα κριτήρια αξιολόγησης της 

επίδοσης των μαθητών τους. Στο ίδιο αποτέλεσμα οδηγήθηκε και η Τρίκου (2012) σε 

Β/βάθμιους εκπαιδευτικούς. Ένα μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής δήλωσε 

σε πολλές έρευνες ότι οι προπτυχιακές σπουδές δεν προσφέρουν σε αυτούς τις 

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την εκπαιδευτική αξιολόγηση, τις διδακτικές 

τροποποιήσεις και τις μεθοδολογικές προσαρμογές που απαιτούνται, προκειμένου να 

διδάξουν με αποτελεσματικό τρόπο παιδιά διαφορετικών ικανοτήτων και μάλιστα παιδιά 

με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Ford, Pugach, &Otis-Wilborn, 2001;  HELIOSII / 

Thematic Group 5, 1996; Παντελιάδου & Νικολαραϊζη, 2001; Roll-Pettersson, 2001, 

αναφορά από τον Αγαλιώτη, 2008). 

Όσον αφορά την άποψη των δασκάλων στο πώς ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 

μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης μπορεί να διαφοροποιηθεί και να εφαρμοστεί και σε μαθητές 
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με ΜΔ, οι δάσκαλοι Γενικής Αγωγής θεωρούν ότι πρώτα πρέπει να διαφοροποιηθούν οι 

στόχοι, κατόπιν οι μέθοδοι, περιεχόμενο των μαθημάτων, τα γνωστικά αντικείμενα, τα 

υλικά, ο ρυθμός κάλυψης της ύληςκαι τέλος την έκταση της ύλης. Και οι δάσκαλοι Ειδικής 

Αγωγής δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα κι αυτοί αρχικά στη διαφοροποίηση των στόχων, 

μετά στις μεθόδους, στο περιεχόμενο των μαθημάτων, στα υλικά, στα γνωστικά αντικείμενα, 

στην έκταση της ύλης και τέλοςστο ρυθμό κάλυψης της ύλης. Περίπου στο ίδιο αποτέλεσμα 

οδηγήθηκε και ο Αγαλιώτης (2008), με τους εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής 

Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης να επιλέγουν τη διαφοροποίηση των στόχων και των 

μεθόδων σε δεύτερη και τρίτη προτεραιότητα. 

Οι δάσκαλοι των Γενικών Τάξεων επισημαίνοντας τις μεγαλύτερες δυσκολίες που 

συναντούν στην οργάνωση μιας εξατομικευμένης διδασκαλίας για μαθητές με ΜΔ 

ανέφεραν: το άκαμπτο σύστημα αξιολόγησης και βαθμολόγησης των μαθητών, την έλλειψη 

χρόνου για το σχεδιασμό και την υλοποίησή της και την έλλειψη συναίνεσης των γονέων του 

παιδιού με ΜΔ στη διδασκαλία του με διαφορετικό πρόγραμμα από αυτό των υπολοίπων 

μαθητών. Αντίστοιχα, οι δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής θεωρούν ωςμεγαλύτερες δυσκολίες 

την έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων του εκπαιδευτικού για ΜΔ, τον προσδιορισμό των 

στόχων, τις υψηλές απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών και το άκαμπτο σύστημα 

αξιολόγησης και βαθμολόγησης των μαθητών. Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται εν μέρει 

σε συμφωνία με τα ευρήματα της Τρίκου (2012) και του Αγαλιώτη (2008), οι οποίοι 

βρήκαν ότι τα τρία μεγαλύτερα εμπόδια που συναντούν οι Β/βάθμιοι εκπαιδευτικοί στην 

οργάνωση εξατομικευμένης διδασκαλίας για μαθητές με ΜΔ είναι η έλλειψη 

εξειδικευμένων γνώσεων, η έλλειψη χρόνου για την υλοποίηση και οι υψηλές απαιτήσεις 

του Προγράμματος Σπουδών.  

4.3. Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή 

Στην παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής έχουν 

μεγαλύτερη εμπειρία στη διδασκαλία Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής (94%) σε μαθητές 

με ΜΔ σε σχέση με τους δασκάλους των Α΄ και Β΄ τάξεων Γενικής Αγωγής (77%). Το 

εύρημα αυτό πιθανόν να οφείλεται στην πιο συστηματική αντιμετώπιση των δυσκολιών 

ανάγνωσης και γραφής και στη διάγνωση των ΜΔ, που συνήθως γίνεται όταν ο μαθητής 

ήδη φοιτά στη Δευτέρα δημοτικού, και αφού έχει αποτύχει να μάθει να διαβάζει και να 

γράφει στην προηγούμενη τάξη.  

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο ομάδων 

εκπαιδευτικών (πάνω από 85%) ελέγχουν τις δεξιότητες «Αναδυόμενου Γραμματισμού» 
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των μαθητών τους, πριν ξεκινήσουν το κυρίως αναγνωστικό στάδιο, και μάλιστα, σχεδόν 

οι μισοί από αυτούς για διάστημα δύο εβδομάδων. Το ίδιο ισχύει και για τις προγραφικές 

ασκήσεις. Πάνω από το 90% των εκπαιδευτικών με την είσοδο των μαθητών στην Α΄ τάξη 

αφιερώνουν περίπου δύο εβδομάδες για ασκήσεις εξάσκησης στη γραφή. Όλοι οι 

εκπαιδευτικοί στην έρευνά μας, τόσο στη γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή σε ποσοστό 

86%, δίνουν εξίσου βαρύτητα στην καλλιέργεια του προφορικού και του γραπτού λόγου. 

Όμως η Μούσιου-Μυλωνά (2003) στην έρευνά της βρήκε ότι μόνο το 16,3% των 

εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής δίνει εξίσου βαρύτητα στον προφορικό και τον γραπτό 

λόγο, ενώ το 60,5% δίνει βαρύτητα μόνο στην εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής. 

Σε μεγάλο ποσοστό, ακόμη και οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής, απάντησαν ότι πριν 

διδάξουμε ανάγνωση και γραφή σε μαθητές τόσο Τυπικής Ανάπτυξης, όσο και με ΜΔ 

πρέπει προηγουμένως να ερευνήσουμε το μαθησιακό τους προφίλ. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

και οι δύο ομάδες εκπαιδευτικών θεωρούν ότι είναι πιο απαραίτητη η διερεύνηση του 

μαθησιακού προφίλ στους μαθητές με ΜΔ. Όσον αφορά στο αν νιώθουν αρκετά ικανοί 

από τις προηγούμενες σπουδές και επιμορφώσεις τους, για να διδάξουν ανάγνωση και 

γραφή σε μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης, οι εκπαιδευτικοί γενικής και Ειδικής Αγωγής σε 

μεγάλο ποσοστό απάντησαν θετικά. Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο και κατά τη διδασκαλία 

παιδιών με ΜΔ. Οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής δεν «δείχνουν» καθόλου σίγουροι και 

έτοιμοι. Δεν είναι καθόλου περίεργο αυτό, αν σκεφτεί κάποιος ότι τα Προγράμματα 

Σπουδών τόσο των Παιδαγωγικών Ακαδημιών παλιότερα όσο και των σημερινών 

Παιδαγωγικών Τμημάτων περιλαμβάνουν καθόλου έως ελάχιστα μαθήματα Ειδικής 

Αγωγής. Όπως έχουμε αναφέρει ήδη, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν έχει κάποιου 

είδους κατάρτιση σε διδασκαλία μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. 

Επιπρόσθετα, λόγω μάλλον της ελλιπούς κατάρτισής τους και της συνεπακόλουθης 

ανασφάλειάς τους, οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής μόνο σε ποσοστό 41% μπορούν να 

διδάξουν Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή χωρίς εγχειρίδιο, όταν το αντίστοιχο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής είναι 74%. Σχετικά με αυτό μπορούμε να πούμε πως το 

σχολικό δε εγχειρίδιο έχει υποκαταστήσει μερικώς το Αναλυτικό Πρόγραμμα, γιατί, όπως 

ανέφεραν, μόνο το 55,6% των εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής συμβουλεύονται 

«συχνά/πολύ συχνά» το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα
56

. Το αντίστοιχο ποσοστό στην 

                                                           
56

 Τη δεκαετία του ΄80 οι πρώτοι παιδαγωγοί π.χ. Meek, Nodelman, άρχισαν να δημοσιοποιούν τις 

αντιρρήσεις τους για τη ύπαρξη αναγνωστικών και οι πρώτοι δάσκαλοι επιχείρησαν να εφαρμόσουν τις ιδέες 

τους στα σχολεία που δίδασκαν. Τα αναγνωστικά όχι μόνο δεν βοήθησαν στην κατάκτηση του 

αλφαβητισμού, αλλά αντίθετα απομάκρυναν το παιδί από την ανάγνωση και τον κόσμο του βιβλίου 

(Γιαννικοπούλου, 1998:219). 
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έρευνα της Μούσιου-Μυλωνά (2003) είναι ακόμη μικρότερο, μόλις 21,7%. Οι 

εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής της έρευνάς μας συμβουλεύονται το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα σε χαμηλότερο ποσοστό (42,9%). Η τάση αυτή μπορεί να εξηγηθεί ίσως λόγω 

του ότι η αντιμετώπιση των ΜΔ μπορεί να είναι χρονοβόρα. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί 

Ειδικής Αγωγής ακολουθούν σε μικρό ποσοστό (40,8%) έναντι 85,7% των εκπαιδευτικών 

Γενικής Αγωγής τις μεθοδολογικές υποδείξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Και ενώ το 

68,4% των εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής πιστεύει ότι δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη 

μέθοδος γραφής και ανάγνωσης που να είναι αποδοτική για όλους τους Τυπικά 

Αναπτυσσόμενους μαθητές, από την έρευνα φαίνεται ότι σε ποσοστό 85,7% ακολουθούν 

τη μέθοδο που προτείνει το Π.Ι., έτσι όπως αποτυπώνεται αυτή στο σχολικό εγχειρίδιο. 

Αναφορικά με την άποψη των εκπαιδευτικών για το ποια θεωρούν αποδοτικότερη μέθοδο 

για τους μαθητές με ΜΔ, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών γενικής και 

Ειδικής Αγωγής (93,9% και 91,8% αντίστοιχα) πιστεύουν ότι δεν υπάρχει μια 

συγκεκριμένη μέθοδος αποδοτική για όλους. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, μαζί με το 

εύρημα ότι στους μαθητές με ΜΔ απαιτείται έλεγχος του μαθησιακού τους προφίλ για να 

διερευνήσουμε την κατάλληλη γι’ αυτούς μέθοδο διδασκαλίας της ανάγνωσης και της 

γραφής. Αυτά δείχνουν, βέβαια, ότι οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής μπορεί να μην 

γνωρίζουν με ποια μέθοδο να πρέπει να διδάξουν ανάγνωση και γραφή σε αυτούς τους 

μαθητές, αλλά έχουν αντιληφθεί ότι δεν μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο που μαθαίνουν οι 

μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης. Σε έρευνα του Ανδρογιάννη (2007) βρέθηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν διαφορετικά τους μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες από 

τους υπόλοιπους μαθητές. Σε αυτούς τους μαθητές διαφοροποιούν τον τρόπο 

οργάνωσηςτης διδασκαλίας ορίζοντας ιδιαίτερους στόχους και ελέγχοντας συχνότερα την 

επίτευξή τους.  

                                                                                                                                                                                
Η Moss (1991) υπογραμμίζει τον παραλογισμό του φαινομένου – την ύπαρξη ελεγχόμενου, 

περιορισμένου και διαρκώς επαναλαμβανόμενου  λεξιλογίου στα αναγνωστικά – θυμίζοντάς τον τρόπο 

κατάκτησης του προφορικού λόγου. Κανείς γονιός δεν διανοήθηκε ποτέ να μιλήσει στο παιδί του μόνο με 

μονοσύλλαβες λέξεις, και όταν το μικρό τις κατακτήσει, να περάσει στις δισύλλαβες και από κει στις 

πολυσύλλαβες. Αντίθετα στη λογική των αναγνωστικών οι απλές λέξεις προηγούνται και οι δυσκολότερες 

έπονται (Γιαννικοπούλου, 1998:222). 

Τα αλφαβητάρια δείχνουν να αγνοούν ότι ο αλφαβητισμός αρχίζει πολύ πριν το παιδί μάθει να 

γράφει και να διαβάζει, όταν παρατηρεί γύρω του τα σύμβολα της γραπτής γλώσσας και προσπαθεί να τους 

δώσει κάποιο νόημα . (Γιαννικοπούλου, 1998:225). 

Ενώ στο νηπιαγωγείο για την απόκτηση (προ)αναγνωστικών δεξιοτήτων χρησιμοποιούνται κυρίως  

εικονογραφημένα παιδικά βιβλία, στην πρώτη ο δάσκαλος εγκλωβίζεται σε ένα και μοναδικό εγχειρίδιο. Και 

ενώ τα παιδιά μέχρι τότε χαίρονταν το πλούσιο περιεχόμενο των βιβλίων τους, τώρα αναγκάζονται να 

διαβάζουν απλούστατα κείμενα χωρίς ενδιαφέρον, που τις περισσότερες φορές δε λένε τίποτε. (Βουγιούκας, 

1994:75).  
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Στους Τυπικά Αναπτυσσόμενους μαθητές και οι δύο ομάδες εκπαιδευτικών 

χρησιμοποιούν όλες τις μεθόδους Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής, άλλες με μεγαλύτερη 

και άλλες με μικρότερη συχνότητα. Όλες οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο 

ποσοστό από τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, εκτός από την αναλυτικοσυνθετική που 

την χρησιμοποιούν περισσότερο οι της Γενικής Αγωγής. Πιο συγκεκριμένα, η 

αναλυτικοσυνθετική μέθοδος, η οποία είναι και η κατά βάση προτεινόμενη από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, εφαρμόζεται κατά κόρον από τους εκπαιδευτικούς της Γενικής 

(90,8%) και της Ειδικής Αγωγής (85,7%). Η δεύτερη συχνότερα χρησιμοποιούμενη 

μέθοδος είναι η ολική μέθοδος (36,4% και 42,9% αντίστοιχα) και ακολουθούν η συλλαβική 

(24,2 και 35,7% αντίστοιχα) και η φωνολογική (24,2% και 34,9%). Οι μέθοδοι που 

εφαρμόζονται λιγότερο είναι η ολιστική (19,2% και 35,7% αντίστοιχα), η γραφο-φωνητική 

(15,2% και 19% αντίστοιχα) και η συνθετική (10,1% και 21,4% αντίστοιχα). Σημειώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής 

Αγωγής στη συλλαβική (p= .027) και στην ολιστική μέθοδο (p = .036) με τους δασκάλους 

της Ειδικής Αγωγής να τις χρησιμοποιούν περισσότερο. Στους μαθητές με ΜΔ όλες οι 

μέθοδοι χρησιμοποιούνται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τους εκπαιδευτικούς της 

Ειδικής Αγωγής. Η αναλυτικοσυνθετική έχει πάλι το προβάδισμα και χρησιμοποιείται σε 

πολύ μεγάλο ποσοστό 64,9% από τους εκπαιδευτικούς Γενικής και 79,6% από τους 

εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής. Η συλλαβική (35,1% και 65,3% αντίστοιχα) είναι η 

δεύτερη συχνότερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος και ακολουθούν η φωνολογική (38,1% και 

59,2% αντίστοιχα) και η ολική (36,1% και 44,9% αντίστοιχα). Οι λιγότερο 

χρησιμοποιούμενες μέθοδοι πρώτης ανάγνωσης και γραφής είναι η γραφο-φωνητική 

(22,7% και 34,7% αντίστοιχα), η ολιστική (17,5% κα 32,7% αντίστοιχα) και η συνθετική 

(9,3% και 28,6%).  Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη χρήση της φωνολογικής 

(p = .016), της συλλαβικής (p = .001), της ολιστικής (p = .039) και της συνθετικής μεθόδου 

(p = .003), με τους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής να τις χρησιμοποιούν πολύ 

περισσότερο. Οριακή σημαντικότητα βρέθηκε υπέρ των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής 

στη χρήση της συλλαβικής και της συνθετικής μεθόδου. Τα ευρήματα αυτά δεν 

συμφωνούν με άλλο εύρημα των Drecktrah & Chiang (1997), όπου οι εκπαιδευτικοί 

Γενικής και Ειδικής Αγωγής χρησιμοποιούσαν κοινές μεθόδους και στρατηγικές για τη 

διδασκαλία της ανάγνωσης σε μαθητές με ΜΔ. Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής της ίδιας 

έρευνας χρησιμοποιούσαν την ολική μέθοδο σε μικρότερη συχνότητα (37%) σε σύγκριση 

με τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής της έρευνάς μας που την χρησιμοποιούν κατά 

44,9%. Όμως, στην έρευνα των Pressley & Rankin's (1994) οι εκπαιδευτικοί Ειδικής 
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Αγωγής χρησιμοποιούσαν την ολική μέθοδο σε πολύ μεγαλύτερη συχνότητα 80%. Η 

Μούσιου-Μυλωνά (2003) βρήκε στην έρευνά της ότι οι εκπαιδευτικοί της Α΄ τάξης σε 

ποσοστό 76,7% ακολουθούν την προτεινόμενη από το Π.Ι. αναλυτιοσυνθετική μέθοδο, και 

μόνο το 23,3% χρησιμοποιεί άλλες μεθόδους Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής. Από το 

23,3%, το 4,6% απάντησε ότι χρησιμοποιεί τη φωνητική-συνθετική μέθοδο, το 2,3% την 

ολική και το 2,3% ότι κάνει αυτοσχέδιες μετατροπές. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν 

αρκετά με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας.  

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας της Ανάγνωσης, 

κυρίως για τους μαθητές με ΜΔ. Μόνο μια μικρή μερίδα των εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής (15,2%) χρησιμοποιούν κάποια εναλλακτική μέθοδο Ανάγνωσης. Οι εκπαιδευτικοί 

Ειδικής Αγωγής ανέφεραν σε ποσοστό 38,8% ότι κάνουν χρήση των εναλλακτικών 

μεθόδων. Υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά (p = .001) υπέρ των δασκάλων Ειδικής 

Αγωγής ως προς τη χρήση των. Από αυτές, οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής 

χρησιμοποιούν πιο συχνά τη Μέθοδο Montessori (12,1%) και σε μικρότερο βαθμό την 

μέθοδο της άμεσης διδασκαλίας (88,9%) και το «Πρόγραμμα Αναγνωστικής Επιτυχίας» 

(3%). Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής προτιμούν κατά σειρά - όσοι χρησιμοποιούν 

κάποια από τις εναλλακτικές μεθόδους – την άμεση διδασκαλία (85,7%), τη Μέθοδο 

Montessori (14,3%) και το «Πρόγραμμα Αναγνωστικής Επιτυχίας» (12,2%). Η 

εξειδικευμένη κατάρτιση των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κάνει αναμενόμενη τη 

μεγαλύτερη χρήση των.  

Οι εκπαιδευτικοί και των δύο ομάδων συμφωνούν στα είδη του γραπτού λόγου που 

χρησιμοποιούν ως βοηθητικό υλικό για τη διδασκαλία της Πρώτης Ανάγνωσης και 

Γραφής. Μεγάλη προτίμηση έδειξαν για τα παιδικά βιβλία, για τα γραπτά κείμενα από το 

περιβάλλον (αφίσες, χαρτιά συσκευασίας, διαφημιστικά μηνύματα, τίτλους τηλεοπτικών 

εκπομπών, κ.ά.), για τα αινίγματα, λογοπαίγνια, γλωσσοδέτες, ακροστιχίδες, σταυρόλεξα 

κ.ά., για αποσπάσματα από εφημερίδες και από παιδικά περιοδικά καθώς επίσης και για 

συλλογές ποιημάτων, τραγουδιών κ.ά. Τις χαμηλότερες προτιμήσεις έδειξαν για σύντομα 

κείμενα που υπαγόρευσε ο κάθε μαθητής και τα κατέγραφε η δασκάλα, για λεξικά και 

εγκυκλοπαίδειες, για γραπτά αλληλογραφίας (κάρτες, γράμματα, τηλεγραφήματα κ.ά.), για 

ομαδικά κείμενα μαθητών, γραπτές οδηγίες (συνταγές μαγειρικής, κανόνες παιχνιδιών, 

χρήση συσκευών, κ.ά.) και για φωτοτυπημένα κείμενα, τα οποία έχει συντάξει η δασκάλα. 

Γενικά τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τα ευρήματα της Μούσιου-Μυλωνά (2003), με 

μόνη διαφορά τα φωτοτυπημένα κείμενα, τα συνταγμένα από τη δασκάλα να έχουν πέσει 

σε δυσμένεια. Αυτό ίσως οφείλεται σε ένα ρεύμα γενικότερο που επικρατούσε τις 
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προηγούμενες δεκαετίες και είχαν εξάρει τη χρήση των φωτοτυπιών με αποτέλεσμα 

καλύτερη δασκάλα να θεωρείται εκείνη που έδινε τις περισσότερες φωτοτυπίες στους 

μαθητές. Τα τελευταία χρόνια, όμως, μετά από αυτή την κατάχρηση και μετά από 

παροτρύνσεις των σχολικών συμβούλων επήλθε ένας ορθολογισμός στη χρήση τους. 

Επιπλέον, μπορούμε να πούμε ότι σύμφωνα με τις νεότερες τάσεις (Χατζησαββίδης, 2013) 

τονίζεται η αναγκαιότητα εμπλοκής και ενασχόλησης των μαθητών με θεσμοθετημένες 

μορφές λόγου και κειμένων που παράγονται από συγκεκριμένες κοινωνικο-πολιτισμικές ή 

γλωσσικές ομάδες.   

Τόσο οι εκπαιδευτικοί Γενικής όσο και οι της Ειδικής Αγωγής θεωρούν πάρα πολύ 

σημαντικό στόχο, οι μαθητές της Α΄ τάξης να μάθουν να διαβάζουν με κατανόηση, να 

μπορούν να γράφουν με ευχέρεια και να συνειδητοποιούν τις επικοινωνιακές λειτουργίες 

του γραπτού λόγου. Η εκμάθηση γραμματικών κανόνων θεωρείται λιγότερο σημαντικός 

στόχος. Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τα αποτελέσματα της 

έρευνας της Μούσιου-Μυλωνά (2003) σε εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής.  

Οι έρευνες δείχνουν ότι τα οφέλη από τη χρήση των υπολογιστών στην εκμάθηση 

της ανάγνωσης και της γραφής είναι μεγάλα και για αυτό κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην 

εκπαίδευση τόσο των Τυπικά Αναπτυσσόμενων παιδιών όσο και των μαθητών με 

Μαθησιακές και άλλες Δυσκολίες. Στην εκμάθηση της πρώτης ανάγνωσης και γραφής οι 

εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής χρησιμοποιούν Η/Υ «μερικές φορές» (45,8%) τόσο στους 

Τυπικά Αναπτυσσόμενους μαθητές όσο και στους μαθητές με ΜΔ, ενώ οι εκπαιδευτικοί 

Ειδικής Αγωγής χρησιμοποιούν τον Η/Υ με μεγαλύτερη συχνότητα σε μαθητές με ΜΔ 

κατά τη διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής. Πιθανόν αυτό να συμβαίνει γιατί οι 

εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής γνωρίζουν τα οφέλη της χρήσης του Η/Υ στην τάξη λόγω 

της ειδικής κατάρτισής τους. Επιπλέον υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να υπάρχουν 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές στα τμήματα ένταξης παρά στις τάξεις γενικής αγωγής.  

Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν τις επιμορφωτικές τους ανάγκες έτσι ώστε να γίνουν 

πιο αποτελεσματικοί στη διδασκαλία της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής. Θεωρούν πολύ 

σημαντικό να ενημερωθούν κυρίως για τις μεθόδους αντιμετώπισης παιδιών με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες. Δευτερευόντως ενδιαφέρονται για επιπλέον επιμόρφωση στις 

σύγχρονες τάσεις διδακτικής του γραπτού λόγου, πάνω σε ειδικά θέματα 

Ψυχογλωσσολογίας που ερμηνεύουν τον τρόπο εκμάθησης της ανάγνωσης και γραφής και 

πάνω στις μεθόδους διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα αποτελέσματα 

της Μούσιου-Μυλωνά (2003). 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε για τις ερευνητικές υποθέσεις μας: 
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 Η πρώτη ερευνητική μας υπόθεση επιβεβαιώθηκε. Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής 

Αγωγής, πράγματι, επιλέγουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό άλλες μεθόδους 

Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής εκτός από την προτεινόμενη του Π.Ι. και 

εναλλακτικές μεθόδους ανάγνωσης σε μαθητές με ΜΔ. Και οι εκπαιδευτικοί 

Γενικής Αγωγής, όμως, όταν πρόκειται να διδάξουν ανάγνωση σε μαθητές με ΜΔ 

χρησιμοποιούν κι αυτοί – αν και όχι στον ίδιο βαθμό - επιπλέον μεθόδους.  

 Τόσο οι εκπαιδευτικοί Γενικής όσο και οι εκπαιδευτικοί Ειδικής ανέφεραν ότι 

συνεργάζονται σε ικανοποιητικό βαθμό για τους κοινούς μαθητές τους με ΜΔ. 

Έτσι επιβεβαιώνεται και η δεύτερη υπόθεσή μας για συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών. 

 Και η τρίτη ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώθηκε. Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής 

Αγωγής, έχοντας τις εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα τους και εμπιστοσύνη στις 

ικανότητές τους μόλις εντοπίσουν πιθανές μαθησιακές δυσκολίες σε μαθητές 

προβαίνουν πρώτα σε συστηματική παρατήρηση και καταγραφή των δυσκολιών 

του, κατόπιν προβαίνουν σε συστηματική αξιολόγηση των δυσκολιών με τυπικά 

και άτυπα κριτήρια και μετά επιδιώκουν τυπική διάγνωση από ειδικό φορέα.  

 Μάλλον, η επιπλέον εκπαίδευση και εξειδίκευση των εκπαιδευτικών Ειδικής 

Αγωγής πρέπει να παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στις επιλογές των στόχων και 

μεθόδων που εφαρμόζουν σε μαθητές με ΜΔ. και έτσι έχουμε επιβεβαίωση και της 

τέταρτης υπόθεσης της έρευνάς μας. 

 Η πέμπτη ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώνεται επίσης. Αξιοπερίεργο ήταν το 

εύρημα ότι οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής, όταν πρόκειται να διδάξουν μαθητές 

με ΜΔ, διαφοροποιούν τους στόχους τους και δέχονται ότι έχουν ανάγκη από 

ειδική επαγγελματική εκπαίδευση.  

 Τέλος, μεγάλες ανάγκες για επιμόρφωση σε θέματα Ειδικής Αγωγής και μεθόδων 

ανάγνωσης και γραφής σε μαθητές με ΜΔ εξέφρασαν οι εκπαιδευτικοί Γενικής 

Αγωγής57. Και η τελευταία υπόθεσή μας επιβεβαιώθηκε. 

 

                                                           
57

 Γιατί όπως αναφέρει και ο Αίδίνης, (2006α) το πώς διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί ανάγνωση και γραφή είναι 

ένα ιδιαίτερα σύνθετο ζήτημα, το οποίο δεν μπορεί να επικεντρώνεται μόνο στην εφαρμογή των σχολικών 

βιβλίων.  
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Περιορισμοί της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα έγινε σύγκριση ανάμεσα σε δύο ομάδες εκπαιδευτικών 

γενικής (Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού) και ειδικής αγωγής (Τμημάτων Ένταξης) όσο αφορά 

την Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν μόνο σε εκπαιδευτικούς 

του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, στα οποία λειτουργούσαν ταυτόχρονα 

και τμήματα ένταξης. Δε συμμετείχαν στην έρευνα εκπαιδευτικοί από γειτονικές πόλεις, 

γιατί σε πολλά από τα σχολεία δεν λειτούργησαν τα τμήματα ένταξης κατά το 

προηγούμενο σχολικό έτος – που συγκεντρώθηκε το υλικό της έρευνας. Μια έρευνα που 

θα περιελάμβανε έναν μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών και από άλλες περιοχές της 

χώρας, πιθανόν, να μας έδινε πιο ουσιαστικά αποτελέσματα. Είναι ευνόητο, ότι με ένα 

τόσο σχετικά μικρό δείγμα εκπαιδευτικών δεν μπορεί να γίνει γενίκευση των 

αποτελεσμάτων για όλο τον πληθυσμό των εκπαιδευτικών.   

 

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Μια μελέτη των πρακτικών διαφοροποίησης της διδασκαλίας των μαθητών με ΜΔ 

θα είχε πολύ ενδιαφέρον σε μια ποιοτική έρευνα (ημιδομημένη ή/και δομημένη 

συνέντευξη) σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής. Επίσης, ενδιαφέρον θα είχε 

μια ποιοτική έρευνα εστιασμένη μόνο στις μεθόδους και στις στρατηγικές Πρώτης 

Ανάγνωσης και Γραφής σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσση 

Αγαλιώτης, Ι., (2008). Υποστήριξη μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή 

Προβλήματα Συμπεριφοράς. Μελέτη για τον ΟΕΠΕΚ.  

http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/files/2011/09/oepek_meleth_15.pdf (Ημερομηνία ανάκτησης: 

21/09/13).  

Αγαλιώτης, Ι., (2000). Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά: Αιτιολογία – Αξιολόγηση – 

Αντιμετώπιση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  

Αγαλιώτης, Ι., (2000). Σημειώσεις για το μάθημα: Διδασκαλία Ατόμων με Ειδικά 

Μαθησιακά Προβλήματα. Διδασκαλείο «Δημ. Γληνός». Θεσσαλονίκη. 

Αγγελόπουλος, Π. (2009). Σχολικός εγγραμματισμός, αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και 

νέα σχολικά εγχειρίδια. 

http://www.ipeir.pde.sch.gr/.../02AnalitikoProgramma/aggelopoulos/aggelopoulos 

(Ημερομηνία ανάκτησης: 15/03/13) 

Αϊδίνης Α. (2006α). Η ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας και η σχέση της με την 

απόκτηση του γραμματισμού. Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου 

Ελλάδος 4, 17-42. 

Αϊδίνης, Α., (2006). Εισαγωγή στην Ελληνική έκδοση στο Smith,F.,(2006), Κατανοώντας 

την Ανάγνωση, Επιμέλεια-Πρόλογος: Αϊδίνης Α., Επίκεντρο,Θεσσαλονίκη. 

Αϊδίνης, Α., και Κωστούλη, Τ., (2001). «Μοντέλα εγγραμματοσύνης: Θεωρητικές 

προσεγγίσεις και διδακτική πράξη», στο Virtual School, The Science of Education on line, 

τομ 2, τευχ.2-3. 

http://www.auth.gr/virtualschool/2.2-

3/TheoryResearch/AidinisKostouliLiteracyModels.html 

Αναστασίου, Δ. (1998). Δυσλεξία - Θεωρία και έρευνα, Όψεις Πρακτικής. Τόμος ά. 

Αθήνα: Ατραπός.  

Ανδρογιάννης, Η., (2007). Η προσωπική θεωρία των εκπαιδευτικών εκφρασμένη στην 

επιλογή διδακτικών στόχων για μαθητές με και χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες. Από το 1
ο
 

Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής: Η Ειδική Αγωγή στην Κοινωνία της Γνώσης. 

Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος (89-98). Αθήνα: Γρηγόρη, 89-98. 

http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/files/2011/09/oepek_meleth_15.pdf
http://www.ipeir.pde.sch.gr/.../02AnalitikoProgramma/aggelopoulos/aggelopoulos
http://www.auth.gr/virtualschool/2.2-3/TheoryResearch/AidinisKostouliLiteracyModels.html
http://www.auth.gr/virtualschool/2.2-3/TheoryResearch/AidinisKostouliLiteracyModels.html


186 
 

Βάμβουκας, Μ., (1999). Διδασκαλία και Μάθηση του γραπτού λόγου της πρώτης 

Ανάγνωσης και Γραφής. Παιδεία Ομογενών: Θεωρητικές και Εμπειρικές Προσεγγίσεις.  

Συνολική Έκθεση - Μελέτη της Επιστημονικής επιτροπής του πανεπιστημίου Κρήτης. 

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Λ. Έργο 1.1 Ζ.(δ). Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. 

Βάμβουκας, Μ., (2007). Θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής της Ανάγνωσης. Αθήνα: Ατραπός. 

Βαρσαμίδου, Δ. & Σπαντιδάκης,Ι. (2007). Η σχέση παραγωγής και κατανόησης γραπτού 

λόγου. Στο Γλωσσικές Δυσκολίες και Γραπτός Λόγος (επιμ.) Μ. Βλασσοπούλου, Α. 

Γιαννετοτοπούλου, Μ. Διαμαντή, Λ. Κιρπότιν, Ε. Λεβαντή, Κ, Λευτέρη , Γ. Σακελλερίου. 

Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών. Αθήνα: Γρηγόρη.  

Βλάχου, Ο., (2006). Η αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας: ιδέες, στάσεις και 

πρακτικές των δασκάλων των μικρών (Α΄, Β΄, Γ΄) και των μεγάλων (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) τάξεων του 

Δημοτικού. Μια εμπειρική έρευνα (405-422). Στο: Παπούλια-Τζελέπη, Π., Φτερνιάτη, Α., 

& Θηβαίου, Κ., (επιμ.), Έρευνα και Πρακτική του Γραμματισμού στην Ελληνική Κοινωνία. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Βουγιούκας, Α., (1994). Το γλωσσικό μάθημα στην Πρώτη βαθμίδα της Νεοελληνικής 

Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο 

Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. 

Γιαννικοπούλου, Α.Α., (1998). Από την Προανάγνωση στην Ανάγνωση. Αθήνα: 

Καστανιώτη. 

Γκαϊτατζίδου, Χ., (2001). Δυσχέρειες Γραπτού Λόγου σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες 

και οι κυριότερες μέθοδοι Αντιμετώπισης. Διπλωματική εργασία.  

Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π.,  & Μπασαγιάννη, Ε., (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού: 

Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί, Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Έργο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 

Γ΄Κ.Π.Σ. Κατηγορία πράξεων 2.2.1.α: «Αναμόρφωση των Προγραμμάτων σπουδών και 

συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων» παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Ζάχος, Δ., (1992). Ανάγνωση – Γραφή: Ψυχο-γλωσσολογική προσέγγιση. Αθήνα: Κέντρο 

Ψυχολογικών Μελετών. 

Θεοδωρακοπούλου, Μ., (2001). Η Αναδυόμενη δεξιότητα γραφής και ανάγνωσης και η 

επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στην ανάπτυξή της: μια διαχρονική μελέτη. Στο 



187 
 

Παπούλια- Τζελέπη, Π.,(επιμ.) (2001). Ανάδυση του Γραμματισμού: Έρευνα και πρακτική, 

Δεύτερη Έκδοση, Αθήνα: Καστανιώτης. 

Καζάζη, Μ., (2003). Ψυχολογία του Αναγνώστη, Ψυχολογία της Ανάγνωσης. Αθήνα: Έλλην.  

Καλαμαράς, Δ., (2003). Παρουσίαση του 7ου κεφαλαίου: «Ο Υπολογιστής ως εργαλείο 

μάθησης» του βιβλίου της Μ. Κορδάκη: Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της 

Πληροφορικής Ι. Πάτρα. 

Καραπέτσας, Α.Β. (1997). Η δυσλεξία στο παιδί : Διάγνωση και θεραπεία. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα.  

Κίτσος, Κ (1982). Ειδική Διδακτική. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

Κουτσουράκη, Σ., (2006).  Γραμματισμός και Πρώιμη Ανάγνωση. Αθήνα: Ταξιδευτής. 

Κυριάκη, Σ. & Παρδάλη, Μ. (2012). Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών. Πρακτικά του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012. 

Κωτούλας, Β., (2008).Ενίσχυση της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης και της Ευχέρειας, 

στο: Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (επιμ. 

Παντελιάδου, Σ. & Αντωνίου Φ.).Βόλος: Εκδόσεις Γράφημα. Δικτυακός τόπος 

www.uth.gr   (Ημερομηνία ανάκτησης: 07/09/13).  

Κωτούλας, Β., (2006). Πολεμώντας τον αλφαβητισμό: βασικές αρχές προγράμματος 

διδασκαλίας του γραπτού λόγου σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. (335-356). Στο: 

Παπούλια-Τζελέπη, Π., Φτερνιάτη, Α., & Θηβαίου, Κ., (επιμ.), Έρευνα και Πρακτική του 

Γραμματισμού στην Ελληνική Κοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.). 

Κωτούλας Β., & Μπενάκα, Σ., (2001). Διδασκαλία παιδιού με αναγνωστικές δυσκολίες με 

τη μέθοδο: Μελέτη περίπτωσης (345-381), στο Παπούλια- Τζελέπη, Π., (επιμ.): Ανάδυση 

του Γραμματισμού: Έρευνα και πρακτική, Δεύτερη Έκδοση, Αθήνα: Καστανιώτης. 

Λεοντσίνη, Μ., (2000). Όψεις της ανάγνωσης, (επιμ. Λεοντσίνη, Μ.). Αθήνα: Νήσος. 

Λιβανίου, Ε., (2004). Μαθησιακές Δυσκολίες και Προβλήματα Συμπεριφοράς. Αθήνα: 

Κέδρος.  

Λουκή, Π. (2012). Μαθησιακές Δυσκολίες και Η/Υ. 

http://webeasy.com.gr/webeasy/nea/item/146-dislexia (Ημερομηνία ανάκτησης:10/09/13) 

http://www.uth.gr/
http://webeasy.com.gr/webeasy/nea/item/146-dislexia


188 
 

Μελίστα, Α., (1990). Η διδασκαλία της γραφής και της ορθογραφίας στο Δημοτικό 

σχολείο. Τα εκπαιδευτικά, 18-19, 172-180. 

Μακρής, Α., (2000). Η συμμετοχή των γονέων στο γραμματισμό των παιδιών τους. 

Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Πατρών, Π.Τ.Δ.Ε.  

Μαρκοβίτης, Μ., & Τζουριάδου, Μ., (1991). Μαθησιακές Δυσκολίες: Θεωρία και Πράξη. 

Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς. 

Ματσαγγούρας Η., (2007). Σχολικός Εγγραμματισμός: Λειτουργικός – Κριτικός -

Επιστημονικός. Αθήνα: Γρηγόρης. 

Μητσικοπούλου Β., (2001), Γραμματισμός. Στο Χρηστίδης Α.-Φ. (επιμ.) Εγκυκλοπαιδικός 

Οδηγός για τη Γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κ.Ε.Γ. σ. 223-229. 

Μητσικοπούλου, Β., (2001). “Γραμματισμός”, Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός. Πύλη για την 

ελληνική γλώσσα.   

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e1/index.html (Ημερομηνία 

ανάκτησης: 15/04/13) 

Μητσικοπούλου, Β., (2000). Γραμματισμός, Γλωσσικός υπολογιστής. 

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Odigos/thema_e1/e_1_thema.htm (Ημερομηνία 

ανάκτησης:15/04/13) 

Μωραΐτης, Γ. (2000). Λειτουργικός αναλφαβητισμός: Η γνώση που δεν αφομοιώνεται, η 

προσωπικότητα που συμπιέζεται και η έκφραση που αδυνατεί να ορθοποδήσει. Θέματα 

Παιδείας,1.http://www.thematapaideias.org/index.php?option=com_content&view=article

&id=16:-1&catid=1:2012-07-14-11-09-26&Itemid=6 (Ημερομηνία ανάκτησης:20/10/13) 

Ντίνας, Κ., Χατζηπαναγιωτίδη, Α., Βακάλη, Α., Κωτόπουλος, Τ. & Στάμου, Α.  (2010). 

Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή "Η Διδασκαλία της Ελληνικής 

Γλώσσας (ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης)". 

http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika (Ημερομηνία ανάκτησης:20/03/13) 

Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Α., (2011). Δυσκολίες Μάθησης. Μια Ψυχοπαιδαγωγική 

Προσέγγιση. Αθήνα: Διάδραση. 

Μιχελογιάννης, Ι. & Τζεκάκη Μ., (2000). Μαθησιακές Δυσκολίες. Αθήνα: Γρηγόρης.  

Μουζάκη, Α., (2008). Μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση: σύγχρονες προσεγγίσεις 

πρόληψης και παρέμβασης. Στο: Κουρκούτας, Η. & Chartier, J.P., (Επιμ.) Παιδιά και 

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e1/index.html
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Odigos/thema_e1/e_1_thema.htm
http://www.thematapaideias.org/index.php?option=com_content&view=article&id=16:-1&catid=1:2012-07-14-11-09-26&Itemid=6
http://www.thematapaideias.org/index.php?option=com_content&view=article&id=16:-1&catid=1:2012-07-14-11-09-26&Itemid=6
http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika


189 
 

έφηβοι με ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές διαταραχές: Στρατηγικές παρέμβασης. (407-

429). Αθήνα: Τόπος. 

Μούσιου-Μυλωνά, Ο. (2003). Στάσεις και απόψεις των δασκάλων για τη διδασκαλία της 

πρώτης ανάγνωσης και γραφής. Στο: Η γλώσσα και η διδασκαλία της. Αφιερωματικός 

τόμος. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας (Α.Π.Θ.). Φλώρινα, Βιβλιολογείον, 197-208. 

Μπαμπινιώτης, Γ.(1998) Θεωρητική γλωσσολογία. Αθήνα: Ρωμανός. 

Μπαμπινιώτης Γ., (1998): Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα: Κέντρο 

Λεξικολογίας. 

Παντελιάδου, Σ., (2001). Φωνολογική επίγνωση: Περιεχόμενο και σχέση με την ανάγνωση 

και τη γραφή στην ελληνική γλώσσα. Στο Παπούλια- Τζελέπη, Π., (επιμ.) (2001). Ανάδυση 

του Γραμματισμού: Έρευνα και πρακτική, Δεύτερη Έκδοση, Αθήνα: Καστανιώτης.  

Παντελιάδου, Σ., (2000). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη: Τι και γιατί. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Παντελιάδου, Σ. & Αντωνίου, Φ. (2008). Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για 

μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Βόλος: Γράφημα www.uth.gr(Ημερομηνία 

ανάκτησης:20/03/13) 

Παντελιάδου, Σ. & Μπότσας, Γ., (2007). Μαθησιακές Δυσκολίες: Βασικές έννοιες και 

χαρακτηριστικά. Βόλος: Εκδόσεις Γράφημα. 

Παπαδάτος, Γ., (2010). Ψυχικές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες παιδιών και εφήβων. 

Αθήνα: Gutenberg.  

Παντελιάδου, Σ., Δασκαλάκη, Ε., & Μπασάκου, Β., (2006). Η συνεισφορά διαφορετικών 

δεξιοτήτων γραμματισμού στις δεξιότητες αποκωδικοποίησης και γραφής (91-102). Στο: 

Παπούλια-Τζελέπη, Π., Φτερνιάτη, Α., & Θηβαίου, Κ., (επιμ.) Έρευνα και Πρακτική του 

Γραμματισμού στην Ελληνική Κοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Παπούλια- Τζελέπη, Π.,Επιμέλεια (2001). Ανάδυση του Γραμματισμού, Έρευνα και 

πρακτική. Δεύτερη Έκδοση. Αθήνα: Καστανιώτης. 

Παραδέλης, Θ., (2005). Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση: xxv στο Ong, J., W., 

Προφορικότητα και εγγραματοσύνη, μετάφραση: Χατζηκυριάκου, Κ., επιμέλεια: 

Παραδέλης, Θ.. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. 

http://www.uth.gr/


190 
 

Παρασκευόπουλος, Μ. Η συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας στην Οργάνωση του Τμήματος Ένταξης και στη Δημιουργία Εξατομικευμένων 

Προγραμμάτων.  

http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe211.pdf(Ημερομηνία ανάκτησης:26/08/13) 

Πετκοπούλου, Ε., (2008). Αναδυόμενος γραμματισμός: Μια νέα προσέγγιση του γραπτού 

λόγου. Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

http://pek.org.cy/Proceedings_2008/pdf/i9.pdf (Ημερομηνία ανάκτησης:26/08/13) 

Πολυχρόνη, Φ., Χατζηχρήστου, Χ. & Μπίμπου, Α., (2006). Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

–Δυσλεξία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  

Πολυχρονοπούλου, Σ., (2001). Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες: 

Σύγχρονες τάσεις εκπαίδευσης και ειδικής υποστήριξης. Τόμος Α΄. Δ΄ έκδοση. Αθήνα: 

Ατραπός.  

Πόρποδας, Κ., (2003). Η Μάθηση και οι Δυσκολίες της: Γνωστική Προσέγγιση. Πάτρα: 

αυτοέκδοση. 

Πόρποδας, Κ., (2002). Η Ανάγνωση. Πάτρα: αυτοέκδοση. 

Πόρποδας, Κ., (1981). Δυσλεξία: Η ειδική διαταραχή στη μάθηση του γραπτού λόγου. 

Αθήνα: Μορφωτική. 

Πρωτόπαπας, A.,  (2008). Ανάγνωση: από την εικόνα στη λέξη. Στο Ι. Ευδοκιμίδης & Κ. 

Πόταγας (επιμ.) Συζητήσεις για το λόγο (σελ. 199–218). Θεσσαλονίκη: Συνάψεις/Κοινός 

Τόπος. 

Σπαντιδάκης, Ι., (2004). Προβλήματα παραγωγής Γραπτού Λόγου Παιδιών Σχολικής 

Ηλικίας: Διάγνωση, Αξιολόγηση, Αντιμετώπιση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  

Τάφα, Ε. (2001). Ανάγνωση και Γραφή στην Προσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα. 

Τζουριάδου, Μ., (2011). Μαθησιακές Δυσκολίες: Θέματα ερμηνείας και αντιμετώπισης. 

Θεσσαλονίκη: Προμηθέας.  

Τζουριάδου, Μ., & Αναγνωστοπούλου, Ε.,(2011). Παιδαγωγικά Προγράμματα γι απαιδιά 

με δυσκολίες μάθησης. Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς. 

Τζουριάδου, Μ., (1995). Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: ψυχο-παιδαγωγική 

προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς.  

http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe211.pdf
http://pek.org.cy/Proceedings_2008/pdf/i9.pdf


191 
 

Τρίκου, Ε., (2012). Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

στην ανίχνευση και αντιμετώπιση των μαθησιακών αναγκών. Μεταπτυχιακή εργασία του 

ΠΑ.ΜΑΚ. 

Φίλιας Β. Ι., Ζάρναρη Ό., Μαγγανάρα Ι., Μεϊμάρης Μ., Νικολακόπουλος Η., Ψυχογιός 

Δ.Κ. (1998). Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών. Αθήνα:  

Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός.  

Χαραλαμπόπουλος Α, (2006), Πρόλογος του επιμελητή: 7-13, στο Γραμματισμός, 

κοινωνία και εκπαίδευση, (2006), Επιλογή κειμένων: Χαραλαμπόπουλος,Α.,  

Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 

Α.Π.Θ. 

Χατζησαββίδης, Σ., (2007). Ο γλωσσικός γραμματισμός και η παιδαγωγική του 

γραμματισμού: Θεωρητικές συνιστώσες και δεδομένα από τη διδακτική πράξη 

users.auth.gr/~sofronis/docs/ergasia116.pdf (προσπελάστηκε στις 07/09/13).  

Χατζησαββίδης, Σ., (2003). Πολυγραμματισμοί και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Η 

Γλώσσα και η Διδασκαλία της. Αφιερωματικός Τόμος. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας 

(Α.Π.Θ.). Φλώρινα: Βιβλιολογείον, 189-196.  

Χατζησαββίδης, Σ., (2002). Η Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο: δραστηριότητες για την 

καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας και του γραμματισμού. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 

Χλαπάνα, Ε., (2011). Η οργάνωση της γωνιάς της βιβλιοθήκης στην προσχολική τάξη και 

οι γνώσεις των παιδιών για τα βιβλία. Παιδαγωγική – Θεωρία και Πράξη, 4, 123-143.  

Χουλιαράς, Δ., (2007). Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της αντιμετώπισης της δυσλεξίας 

και ευρύτερα των μαθησιακών δυσκολιών. Στο Μ. Βλασσοπούλου, Α. Γιαννετοπούλου, Μ. 

Διαμαντή, Λ. Κιρπότιν, Ε. Λεβαντή, Κ. Λευτέρη, Γ. Σακελλαρίου (επιμ.) Γλωσσικές 

Δυσκολίες και Γραπτός λόγος στο πλαίσιο της Σχολικής Μάθησης (508- 512. Πανελλήνιος 

Σύλλογος Λογοπεδικών. Αθήνα: Γρηγόρη. 

Χρηστάκης, Κ., (2000). Ιδιαίτερες Δυσκολίες και Ανάγκες στο Δημοτικό Σχολείο: 

Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση. Αθήνα: Ατραπός. 

Χρηστάκης, Κ., (2006). Η εκπαίδευση των παιδιών με δυσκολίες. : Εισαγωγή στην Ειδική 

Αγωγή. Τόμος: Α΄. Αθήνα: Ατραπός.  

 

 



192 
 

Ξενόγλωσση και μεταφράσεις  

Anderson, R., Hierbert, E., Scott, J., &WilkinsonI. (2000). Πώς να δημιουργήσουμε ένα 

έθνος από αναγνώστες. (επιμ.) Σ. Βοσνιάδου, (μτφρ. Α. Αρχοντίδου, Ι. Μπίμπου, Φ. 

Παπαδημητρίου, Σ. Βοσνιάδου). Αθήνα: Gutenberg. 

Aust Hugo, (1983). Lessen. Überlegungen zum sprachlichen Verstehen. Tübigen. 

Australian Language and Literacy Policy. (1991), Companion Volume to the Paper, 

Camberra:Australian Government Publishing Service.  

Baynham, M. (2002) (μτφρ. Μ. Αραποπούλου). Πρακτικές Γραμματισμού. Αθήνα: 

Μεταίχμιο. 

Bentolila, A. & Germain, B. (2005). Apprendre à lire: choix des langues et choix des 

méthodes. Paper commissioned for the EFA Global Monitoring Report 2006, Literacy for 

Life. http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001462/146229e.pdf (ημερομηνία πρόσβασης 

07/07/13). 

Block, C., Oakar, M., & Hurt, N. (2002). The Expertise of Literacy Teachers: A 

Continuum From Preschool to Grade 5. Reading Research Quarterly, 37(2), 178– 206.  

Bettelheim, B.. (1985). Kinder brauchen.  München: Märchen. 

Bradley, L., & Bryant, P. (1985). Rhyme and reason in reading and spelling. Ann Arbor, 

MI: University of Michigan Press. 

Beard, R. (1995). Children’s writing in primary school. London: Hodder & Stroughton. 

Bryant, P. E., Bradley, L., MacLean, M., & Crossland, J. (1989). Nursery rhymes, 

phonological skills, and reading. Journal ofChild Language, 16, 407-428. 

Byrne, B.,(1998). The foundation of literacy. The child acquisition of the alphabetic 

principle. Hove: Psychology Press. 

Carrol, J.M. & Snowling, M.J. (2004). Language and phonological skills in children at 

high-risk of reading difficulties. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45, 631-640. 

Chomsky, N.,(1975). Reflections of Language. New York. 

Clay, Μ. (1991). Becoming literate. The construction of inner control. Auckland:  

Heinemann. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001462/146229e.pdf


193 
 

Daiute, C. (2000) Writing and Communication technologies. In Indrisano, R. and J. R. 

Squire (eds.): Perspectives on Writing: Research, Theory, and Practice. International 

Reading Association, 2000. 

Daniels, P. T. & Bright, W. (eds) (1996). The World’s Writing Systems. Oxford: Oxford 

University Press. 

Dahl, Κ.,& Schare P. (2000). Phonics teaching and learning in whole language classrooms: 

New evidence from research. The Reading Teacher, 5(7), 584-594.  

deBettencour, C.U. (1999). General Educator’s Attitudes Towards Students with Mild 

Disabilities and their Use of Instructional Strategies: Implications for Training. Remedial 

and Special Education. 20 (1), 27-35. 

Dreckrah, M.E., & Chiang, B. (1997). Instructional Strategies Used be General Educations 

and Teacher of Students with Learning Disabilities. Remedial and Special Education, 

18(3), 174-181.  

Dubin, F., & Bycina, D. (1991). Models of the process of reading. In Celce-Murcia (ed.), 

Teaching English as a Second or Foreign Language. Boston, Mass.: Heinle and Heinle. 

Ferreiro, E., (1988). Introduction to the issue on writing. European Journal of Psychology, 

54, 8-23.  

Frijters, J. C., Lovett, M. W., Steinbach, K. A., Wolf, M., Sevcik, R. A., & Morris, R. D. 

(2011). Neurocognitive predictors of reading outcomes for children with reading 

disabilities. Journal of Learning Disabilities, 44(2), 150-166. 

Frost, J., (2001). Phonemic awareness, spontaneous writing, and reading and spelling 

development from a preventive perspective. Reading and Writing: An Interdisciplinary 

Journal, 14, 484-513.  

Goodman, Υ., (1986). Children Coming to Know Literacy. In: Teale, W.H., & Sulzby, E. 

(Eds.), Emergent literacy: Writing and reading. 1-14. Norwood, NJ: Ablex. 

Gregory J. P. & Russell W. R. (2008).Teacher Effectiveness in First Grade: The 

Importance of Background Qualifications, Attitudes, and Instructional Practices for 

Student Learning. Educational Evaluation and Policy Analysis, 30 (2), 111- 140. 



194 
 

Gustafson, S., Falth, L., Svensson, I., Tjus, T., & Heimann, M. (2011). Effects of three 

interventions on the reading skills of children with reading disabilities in grade 2. Journal 

of Learning Disabilities, 44(2), 123-135. 

Habib, M., (2000). The neurological basis of developmental dyslexia: An overview and 

working hypothesis. Brain, 123, 2373-2399. 

Halliday, Μ. Α. Κ. (1978). Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of 

Language and Meaning. London: EdwardArnold. 

Hasan, R. (2006). Γραμματισμός, καθημερινή ομιλία και κοινωνία στο Γραμματισμός, 

κοινωνία και εκπαίδευση, (2006), Επιλογή κειμένων: Χαραλαμπόπουλος, Α., 

Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 

Α.Π.Θ. 

Hawkins, B., (1991). Teaching Children to read in a second language. In M. Celce-Murcia 

(Ed.) Teaching English as a foreign language (169-184). New York: Newbury House. 

Kamstrup, G.W., Mjøvik, E., Rygvold A.L. & Saltnes, B.G. (2002). Multifunk: Bringing 

computer-supported reading one step further. Norsk Regnesentral / Norwegian Computing 

Center. 983, 1-11. ISBN: 82-539-0491-6. publications.nr.no/Multifunk-NR-rapport. 

Kersten, J., & Pardo, L. (2007). Finessing and Hybridizing: Innovative Literacy Practices 

in Reading First Classrooms. The Reading Teacher, 61(2), 146–154. 

Krafnick, A. J., Flowers, D. L., Napoliello, E. M., & Eden, G. F. (2011). Gray matter 

volume changes following reading intervention in dyslexic children. NeuroImage, 57(3), 

733-741. 

Kroese, J.M., Hynd, G.W., Knight, D.F., Hiemenz, J.R., Hall, J. (2000). Clinical appraisal 

of spelling ability and its relationship to phonemic awareness (blending, segmenting, 

delition, and reversal), phonological memory, and reading in reading disabled, ADHD, and 

normal children. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 13, 105-131. 

Lewin, C. (2000). Exploring the effects of talking book software in UK primary 

classrooms. Journal of Research in Reading, 23(2), 149-157. 

Lipson, M.Y., & Wixson, K., 1991. Assessment and instruction of reading disability. New 

York: Harper Collins. 



195 
 

Lyon, G. R., Shaywitz, S. E., & Shaywitz, B. A. (2003) Part I defining dyslexia, 

comorbidity, teachers’ knowledge of language and reading Annals of Dyslexia, Volume 53, 

Number 1, 1-14. 

MacArthur, C. A., Ferretti, R. P., Okolo, C. M., & Cavalier, A. R. (2001). Technology 

applications for students with literacy problems: A critical review. The Elementary School 

Journal, 101, 273-301. 

McPhillips, T., & Shevlin, M. (2009). Evaluating the teaching and learning experience for 

the child with dyslexia in special and mainstream settings in Ireland.British Journal of 

Learning Support, 24 (2), 63-72. 

Naidoo, S. (1970). The assessment of dyslexic children. In A.W. Franklin & S. Naidoo, 

(Eds) Assessment and teaching of Dyslexic Children London: ICAA. 

Nuttall, C., (1982). Teaching Reading Skills in a Foreign Language. London: Heinemann. 

Olofsson, Å. (1992) Synthetic speech and computer aided reading for reading disabled 

children. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 4, 165-178.  

Ong, W. J. (1997). Προφορικότητα και εγγραμματοσύνη: Η εκτεχνολόγηση του λόγου.  

Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. 

Olshtain, E. (1991). Functional task for mastering the mechanics of writing and going just 

beyond.      In M.   Celce-Murcia (Ed.) Teaching English as a second or Foreign language, 

235-244. New York: Newbury House. 

Podhajski, B., Mather, N., Nathan, J. & Samons J. (2009). Professional Development in 

Scientifically Based Reading Instruction: Teacher Knowledge and Reading Outcomes. 

Journal of Learning Disabilities, 42(5), 403-417.  

Pressley, M., Wharton-McDonald, R., Allington, R.L., Block, C.C., Morrow, L., Tracey, 

C., Baker, K., Brooks, G., Cronin, J., Nelson, E., & Woo, D. (2001). A study of effective 

first-grade reading instruction. Scientific Studies of Reading, 5, 35-58. 

Taylor, B. M., Pearson, P. D., Peterson, D. S. & Rodriguez, M. C. (2005). The CIERA 

School Change Framework: An Evidence-based Approach to Professional Development 

and School Reading Improvement. Reading Research Quarterly, 40(1), 40-69. 

Thorndike, E. L., (1911). Animal Intelligence. Psychological Review Monograph 

Supplement, No 8. NewYork.  



196 
 

Saussure, F., (1979): Μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας. (μτφρ. Αποστολοπούλου, Φ.Δ.) 

Αθήνα: Παπαζήσης. 

Snowling, M., Goulandris, N., Boulby, M., Howell, P. (1986). Segmentation and Speech 

perception in Relation to Reading Skill: A Developmental Analysis. Journal of 

Experimental Child Psychology 41, 487-507. 

Smith, F., (2004). Understanding Reading: A Psycholinguistic Analysis of Reading and 

Learning to Read. LawrenceErlbaumAssociatesInc., Publishers (επιμ. Αϊδίνης Α.) 2006 

Κατανοώντας την Ανάγνωση: Μια ψυχογλωσσική Ανάλυση της Ανάγνωσης και της 

Μάθησης. Για την ελληνική γλώσσα: Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.  

Torgessen, J.K., Alexander, A.W., Wagner, R.K., Rashotte, C.A., Voeller, K.K.S. Conway, 

T. (2001). Intensive remedial instruction for children with severe reading disabilities: 

Intermediate and long-term outcomes from two instructional approaches. Journal of 

Learning Disabilities, 34, 33-58, 78.  

Traves, P. (1992). Reading: the entitlement to be ‘properly literate’. In Kimberley, K. 

Meek, M & J. Miller (επιμ.) New Readings: contributions to an understanding of literacy. 

London: A&C Black, pp. 77-85. 

Van Daal, V.H.P. & P. Reitsma (2000) Computer-Assisted learning to read and spell: 

results from two pilot studies. Journal of Research in Reading. 23(2), 181-193. 

Vernon, S. A., & Ferreiro, E.. (1999). Writing development: A neglected variable in the 

consideration of phonological awareness. Harvard Educational Review, 69. 395-415.  

Vygotsky, L.,(1993). Σκέψη και Γλώσσα (μτφρ. Α. Ρόδη).  Αθήνα: Γνώση. 

Porpodas, C., (2001). Cognitive processes in the first grade spelling and reading in Greek. 

Psychology, 8, 384-400.  

Teale, W., & Sulsby, E. (1986). Emergent literacy as a perspective for examining how 

young children become writers and readers. In: Teale, W.H., & Sulzby, E. (Eds.), 

Emergent literacy: Writing and reading. Norwood, NJ: Ablex.  

Velluntino, FR. (1987). Dyslexia. Scientific American. 256 (20-27). 

Wharton-McDonald, R., Pressley, M., & Hampston, J.M. (1998). Literacy instruction in 

nine first-grade classrooms: Teacher characteristics and student achievement. Elementary 

School Journal, 99, 101-128. 



197 
 

Wepner, S. B. (1987). Connecting computers and Reading Disabilities. Journal of 

Reading, Writing, and Learning Disabilities International: Overcoming Learning 

Difficulties, 3(4), 297-307. 

Wise, B., Olson, R.  & Ring,J. (1997). Teaching phonological awareness with and without 

the computer. In: Hulme, C. and M. Snowling (eds.), Dyslexia: Biology, Cognition, and 

Intervention. London: Whurr. 

Zellweger, P. & Mackinlay, J.D., (2000). The Fluid Reading Primer: Animated Decoding 

Support for Emergent Readers. In Proceedings of ED-MEDIA 2001. Finland: Tampere. 

 

 

 

Δικτυακοί τόποι 
 

 

http://ilektra.weebly.com/mualphathetaetasigmaiotaalphakappa941sigmaf-

deltaupsilonsigmakappaomicronlambda943epsilonsigmaf.html  (Ημερομηνία ανάκτησης: 

10/05/13) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%B1%CE%BC_%CE%A4%CF%83

%CF%8C%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9 (Ημερομηνία ανάκτησης: 12/05/13) 

http://logos-praxis.gr/?p=261 (Ημερομηνία ανάκτησης: 12/07/13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ilektra.weebly.com/mualphathetaetasigmaiotaalphakappa941sigmaf-deltaupsilonsigmakappaomicronlambda943epsilonsigmaf.html
http://ilektra.weebly.com/mualphathetaetasigmaiotaalphakappa941sigmaf-deltaupsilonsigmakappaomicronlambda943epsilonsigmaf.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%B1%CE%BC_%CE%A4%CF%83%CF%8C%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%B1%CE%BC_%CE%A4%CF%83%CF%8C%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9
http://logos-praxis.gr/?p=261


198 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
 
 
 
 

Παρασκευή Ναούμη 
Ειδική Παιδαγωγός 
6973400728 / vnaoumi@gmail.com 
 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διπλωματικής μου εργασίας, την 

οποία εκπονώ ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Με αυτό επιχειρείται η καταγραφή των 

απόψεων, των αντιλήψεων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών για ορισμένα 

ζητήματα της διδασκαλίας της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Οι απαντήσεις 

σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της έρευνας. 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί 15-20 λεπτά. Η συνεργασία σας είναι πολύ 

σημαντική και ουσιαστική τόσο για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας όσο και για τη 

βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο. 

Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά και απαντήστε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις.  
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί 

μου. 

Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. 
 
Με τιμή 
Παρασκευή Ναούμη  
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Δημογραφικά στοιχεία 

1.   Φύλο:     

2.   Ηλικία:                

 

 3.   Εργασιακό  καθεστώς:    

 4.   Πόσα χρόνια υπηρεσίας έχετε:  

 

5.   Με ποια μέθοδο διδαχθήκατε την Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή εσείς ως μαθητής/τρια; 

 

Φωνολογική ή φωνο-γραφική (Phonics)  

Γραφο-φωνητική  

Συλλαβική  

Ολιστική(Whole language approach)  

Ολική (Decroly)  

Συνθετική  

Αναλυτικοσυνθετική   

Άλλη ………………………………………………………………. 

 

 

                                    Επαγγελματική εκπαίδευση και ετοιμότητα 

 

6.   Βασικές Σπουδές (συμπληρώστε σε ποιο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο σπουδάσατε) 
 

Παιδαγωγική Ακαδημία  

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

Παιδαγωγικό Τμήμα εξωτερικού  

Άλλα πτυχία:  ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

7.   Μεταπτυχιακές/ΔιδακτορικέςΣπουδές 

Μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή  

Μεταπτυχιακό (άλλο, προσδιορίστε)  

Διδακτορικό στην ειδική αγωγή  

Διδακτορικό (άλλο, προσδιορίστε) ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………. 

 

8.   Επιμόρφωση/ εξειδίκευση (προσδιορίστε αν είναι στην ειδική αγωγή) 

Διδασκαλείο 
Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

Επιμόρφωση 

 (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.) 

Π.Ε.Κ. Εξειδίκευση 
(προσδιορίστε αριθμό 

ωρών) 

    

Άντρας    Γυναίκα    

Κάτω των 30 ετών 31 – 40 ετών 41 – 50 ετών Άνω των 50 ετών 

    

Μόνιμος   Αναπληρωτής   

Στην Γενική Αγωγή  Στην Ειδική Αγωγή  



201 
 

 9.    Γνώση υπολογιστών:  

 

 

 

 

10.   Σε ποια/ες τάξη/εις διδάσκετε φέτος; 

 

 

 

 

 

 

11.    Έχετε διδάξει άλλη χρονιά    
 

 ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ, πόσα χρόνια 

Στην  Α΄τάξη    

Στην  Β΄τάξη    

Σε Τμήμα  Ένταξης    
 

 

 

12.   Έχετε διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες:        

 

 

 

 

 

Αν ΝΑΙ,  πως θα κρίνατε τις εμπειρίες αυτές: 
 

Πολύ 

αρνητικές  

Αρνητικές Ούτε θετικές ούτε 

αρνητικές 

Θετικές Πολύ θετικές 

     

 
 
 
 
13. Συνεργάζεστε με τον/την συνάδελφο του τμήματος ένταξης ή της συνηθισμένης  τάξης για  
         τους κοινούς μαθητές σας; 
 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
     

 

 
 
14.   Θεωρείτε ότι έχετε ανάγκη από επιπλέον επιμόρφωση σε θέματα Ειδικής Αγωγής για να 
        ανταποκριθείτε πληρέστερα στο ρόλο σας ως εκπαιδευτικός;   

 

Πιστοποίηση επιπέδου Α Πιστοποίηση επιπέδου Β 

  

Α΄ Β΄ Τμήμα ένταξης 

   

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

ΝΑΙ   ΟΧΙ   
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15.   Σε ποιο βαθμό θεωρείτε απαραίτητες τις παρακάτω γνώσεις και δεξιότητες για έναν 
εκπαιδευτικό που αντιμετωπίζει μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
πολύ 

Να αξιολογεί Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες      

Να εφαρμόζει ποικιλία διδακτικών μεθόδων      

Να προσαρμόζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών 

     

Να διδάσκει ακαδημαϊκές δεξιότητες      

Να διδάσκει κοινωνικές δεξιότητες      

Να διδάσκει δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης      

Να διευκολύνει τις διαπροσωπικές σχέσεις 
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με 
παιδιά χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες 

     

Να συνεργάζεται με τους γονείς      

Να τροποποιεί το διδακτικό υλικό ανάλογα 
με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

     

Να διδάσκει μεταγνωστικές στρατηγικές      

Να δημιουργεί κίνητρα μάθησης στους 
μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

     

Να χειρίζεται νέες τεχνολογίες      

Να γνωρίζει τη νομοθεσία για την Ειδική 
Αγωγή 

     

Να ενημερώνεται για τις τελευταίες έρευνες 
στην Ειδική Αγωγή 

     

Άλλο: ……………………………………………………….      

 

Εκπαιδευτική αντιμετώπιση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

16.   Όταν θέλετε να αξιολογήσετε τις πιθανές μαθησιακές δυσκολίες ενός μαθητή σας, σε ποιες 
        ενέργειες προβαίνετε; 
 

 Ποτέ Ελάχιστα Μερικές 
φορές 

Τις 
περισσότερες 

φορές 

Πάντα 

Συστηματική παρατήρηση και 
καταγραφή των μαθησιακών δυσκολιών 
του μαθητή 

     

Επιδιώκετε τυπική διάγνωση και 
αξιολόγηση του μαθητή από κάποιον 
ειδικό φορέα  

     

Χρησιμοποιείτε άτυπα κριτήρια 
(κατάλληλες ασκήσεις) προκειμένου να 
αξιολογήσετε το πρόβλημα 

     

Προβαίνετε σε συστηματική αξιολόγηση 
με τυπικά κριτήρια (τεστ) προκειμένου 
να ορίσετε το πρόβλημα 

     

Εμπιστεύεστε τις βιβλιογραφικές 
καταγραφές και  αξιολογήσεις του 
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προβλήματος 

Επιδιώκετε τη συνεργασία με τους 
γονείς του μαθητή 

     

Επιδιώκετε συνεργασία με ειδικούς 
επαγγελματίες 

     

Άλλο:      

 

17.   Όταν σχεδιάζετε ένα πρόγραμμα παιδαγωγικής υποστήριξης μαθητών της τάξης σας με 

         μαθησιακές δυσκολίες σε ποιες ενέργειες στηρίζεστε; 

 Ποτέ Ελάχιστα Μερικές 
φορές 

Τις 
περισσότερες 

φορές 

Πάντα 

Επιδιώκετε τη λεπτομερή σχεδίαση του 
περιεχομένου, των στόχων, των μεθόδων 
και των στρατηγικών της παρέμβασής σας 

     

Επιδιώκετε τη συνεργασία και τη 
σύμπραξη των συναδέλφων σας στο 
σχολείο 

     

Απευθύνεστε σε ειδικούς επαγγελματίες 
και φορείς επιζητώντας σύμπραξη και 
συνεργασία 

     

Επιδιώκετε τη συνεργασία και σύμπραξη 
των γονέων του παιδιού 

     

Λαμβάνετε υπόψη τις δυνατότητες και τα 
ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή 

     

Εμπλέκετε το μαθητή στη διαδικασία του 
σχεδιασμού της παρέμβασής σας 

     

Αποφεύγετε τη λεπτομερή σχεδίαση 
στόχων, μεθόδων, στρατηγικών 

     

Επιλέγετε ή σχεδιάζετε τα μέσα ή τα 
κριτήρια αξιολόγησης της μαθησιακής 
δυσκολίας, ώστε να ελέγχετε συστηματικά 
τηv επίτευξη των στόχων της παρέμβασης 

     

Άλλο (τι;) ………………………………………………….      

 

18.  Στο μάθημά σας εφαρμόζετε εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας για να ανταποκριθείτε στις 

       ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών σας και να πετύχετε τους διδακτικούς στόχους; 

Ποτέ   Ελάχιστα  Μερικές φορές Τις περισσότερες 

φορές 

Πάντα 

     

 

 
19.  Στο μάθημά σας εφαρμόζετε εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των επιδόσεων των 
μαθητών που ανταποκρίνονται στις δυνατότητές τους; 
 

Ποτέ   Ελάχιστα  Μερικές φορές Τις περισσότερες 

φορές 

Πάντα 
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20.  Η εξατομικευμένη διδακτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες, αναφέρεται κατά τη γνώμη σας, σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 

διαφοροποιείται από αυτό που εφαρμόζεται σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης στα εξής. Ιεραρχήστε 

κατά σειρά σημαντικότητας σημειώνοντας τον αριθμό 1 για το περισσότερο σημαντικό 

και έως 7 ή 8 για το λιγότερο σημαντικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Ποιες θεωρείτε τις σημαντικότερες δυσκολίες που θα συναντούσατε στην 

προσπάθειά σας να οργανώσετε μια εξατομικευμένη διδασκαλία για μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες. Ιεραρχήστε κατά σειρά σημαντικότητας σημειώνοντας τον 

αριθμό 1 για το περισσότερο σημαντικό και 2 έως 10 ή 11 για το λιγότερο σημαντικό. 

 

 

Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή 

 

22.  α) Διδάσκετε ή έχετε διδάξει Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 
         Δυσκολίες: 

 

Ως προς το περιεχόμενο των μαθημάτων  

Ως προς το ρυθμό κάλυψης της ύλης  

Ως προς τα υλικά διδασκαλίας  

Ως προς τα γνωστικά αντικείμενα  

Ως προς την έκταση της ύλης  

Ως προς τις μεθόδους παρουσίασης της ύλης  

Ως  προς τους στόχους της διδασκαλίας  

Άλλo (τι;) ………………………………………………………

……………………………………………………… 

Ο προσδιορισμός των στόχων της διδασκαλίας  

Ο έλεγχος επίτευξης των στόχων  

Η επιλογή των μεθόδων διδασκαλίας  

Ο προσδιορισμός της έκτασης της ύλης της γενικής τάξης που πρέπει να 

κατακτήσει το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Η έλλειψη χρόνου για το σχεδιασμό της εξατομικευμένης διδασκαλίας  

Η έλλειψη χρόνου για την υλοποίηση της εξατομικευμένης διδασκαλίας  

Οι υψηλές απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, που δυσκολεύουν την 

προσαρμογή της ύλης σε ειδικές περιπτώσεις παιδιών 

 

Η έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων για τις μαθησιακές δυσκολίες  

Το άκαμπτο σύστημα αξιολόγησης και βαθμολόγησης των μαθητών  

Η έλλειψη συναίνεσης των γονέων του παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες στη 

διδασκαλία του παιδιού τους με ένα άλλο πρόγραμμα που διαφοροποιείται με 

αυτό των άλλων παιδιών 

 

Άλλo (τι;):  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

ΝΑΙ   ΟΧΙ   
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        β) Αν ναι, ποια/ποιες μορφή/ές μαθησιακής δυσκολίας: 

Δυσλεξία  

Δυσγραφία  

Δυσαριθμησία  

Δυσαναγνωσία  

Δυσορθογραφία  

Άλλο:  …………………………………………………… 

 

23. Ο όρος «αναδυόμενος γραμματισμός» περιγράφει όλες εκείνες τις συμπεριφορές οι οποίες 

σχετίζονται με τη μάθηση της πρώτης ανάγνωσης και γραφής πριν την είσοδο του παιδιού στο 

δημοτικό σχολείο και αποκτιούνται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις του με το περιβάλλον και 

τουςενηλίκους. Εσείς στην αρχή της Α΄ τάξης - πριν ξεκινήσετε το κυρίως αναγνωστικό στάδιο - 

ελέγχετε τις δεξιότητες του «αναδυόμενου γραμματισμού» των μαθητών σας; 

 
 

Αν  ΝΑΙ,  για πόσο χρονικό διάστημα;      

 

 
 

24.  Στην αρχή της Α΄ τάξης ασχολείστε με προγραφικές ασκήσεις; 

 
 

Αν  ΝΑΙ,  για πόσο χρονικό διάστημα;      

 

 

 

25.  Ποια από τις παρακάτω θέσεις εκφράζει τη δική σας άποψη και πρακτική για τη διδασκαλία 

της γλώσσας στην Α΄ τάξη: 

 
26.  Πιστεύετε ότι πριν διδάξουμε ανάγνωση και γραφή σε οποιοδήποτε μαθητή τυπικής 
ανάπτυξης της Α΄ τάξης πρέπει προηγουμένως να ερευνήσουμε το μαθησιακό του προφίλ, για να 
γνωρίζουμε ποια μέθοδος διδασκαλίας της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής είναι πιο αποδοτική 
για τον καθένα τους; 
 

 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

1 εβδομάδας 2 εβδομάδων 3 εβδομάδων ή περισσότερο 

   

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

1 εβδομάδας 2 εβδομάδων 3 εβδομάδων ή περισσότερο 

   

Α. Ασχολούμαι ιδιαίτερα με την καλλιέργεια του προφορικού λόγου των 

μαθητών της Α΄ τάξης, γιατί θεωρώ πολύ σημαντική την προφορική γλώσσα για 

την επικοινωνία  

 

Β. Δίνω βαρύτητα στην εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, γιατί πιστεύω 

ότι οι μαθητές ασκούνται στη χρήση του προφορικού λόγου στις κοινωνικές και 

οικογενειακές τους σχέσεις 

 

Γ. Ασχολούμαι εξίσου τόσο με την καλλιέργεια του προφορικού λόγου όσο και 

του γραπτού λόγου των μαθητών της Α΄ τάξης 

 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   
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27. Πιστεύετε ότι πριν διδάξουμε ανάγνωση και γραφή σε οποιοδήποτε μαθητή με Μαθησιακές 

Δυσκολίες της Α΄ τάξης πρέπει προηγουμένως να ερευνήσουμε το μαθησιακό του προφίλ, για να 

γνωρίζουμε ποια μέθοδος διδασκαλίας της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής είναι πιο αποδοτική 

για τον καθένα τους; 

 

 

28.  Αισθάνεστε ικανοποιητικά προετοιμασμένος από τις προηγούμενες σπουδές και 
επιμορφώσεις σας για να διδάξετε με επιτυχία την Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή σε τυπικά 
αναπτυσσόμενους μαθητές; 
 

Σχεδόν καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ Πάρα  πολύ 

     

 

 

29.  Αισθάνεστε ικανοποιητικά προετοιμασμένος από τις προηγούμενες σπουδές και 

επιμορφώσεις σας για να διδάξετε με επιτυχία την Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή σε μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες; 

 

Σχεδόν καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ Πάρα  πολύ 

     
 

 

30.  Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να διδάξετε την Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή χωρίς εγχειρίδιο; 

 

 

 

 

31.   Όταν πρόκειται να διδάξετε πρώτη Ανάγνωση και Γραφή συμβουλεύεστε το ισχύον 

Αναλυτικό Πρόγραμμα: 

 

 

 

 

32. Η προτεινόμενη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μέθοδος διδασκαλίας της Πρώτης Ανάγνωσης 

και Γραφής είναι κατά βάση η αναλυτικοσυνθετική. Εσείς πραγματοποιείτε το μάθημα της 

Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής σύμφωνα με τις μεθοδολογικές υποδείξεις του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, που περιέχονται στο βιβλίο του δασκάλου; 

 

 

33. Θεωρείτε ότι μια συγκεκριμένη μέθοδος Ανάγνωσης 

και Γραφής είναι πιο αποδοτική για όλους τους τυπικά αναπτυσσόμενους μαθητές;  

 

 
 

Αν Ναι, τότε ποια είναι αυτή; ……………………………………………………. 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

   

Ελάχιστα/καθόλου Μερικές φορές Πολύ συχνά/συχνά 

   

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

ΝΑΙ   ΟΧΙ   
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34.  Θεωρείτε ότι μια συγκεκριμένη μέθοδος Ανάγνωσης και Γραφής είναι πιο αποδοτική για 
όλους τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες; 
  

 

 

35. Εσείς, ποια ή ποιες μεθόδους Πρώτης ανάγνωσης και Γραφής εφαρμόζετε σε τυπικά 

αναπτυσσόμενους μαθητές στην τάξη σας ; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

36.   Ποια ή ποιες μεθόδους Πρώτης ανάγνωσης και Γραφής εφαρμόζετε στην τάξη σας 
στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37.  Από τα παρακάτω είδη γραπτού λόγου, ποια νομίζετε ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
βοηθητικό υλικό για την Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή, εκτός από το σχολικό εγχειρίδιο 
«Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες»: 
 

 ποτέ/σπάνια μερικές 
φορές 

συχνά/πολύ 
συχνά 

Φωτοτυπημένα κείμενα, τα οποία έχει συντάξει η 
δασκάλα 

   

Κείμενα που έχουν παραχθεί ομαδικά από τους 
μαθητές 

   

Για τον κάθε μαθητή σύντομα κείμενα που 
υπαγόρευσε ο ίδιος και κατέγραψε η δασκάλα  

   

Γραπτά κείμενα του περιβάλλοντος (αφίσες, χαρτιά 
συσκευασίας, διαφημιστικά μηνύματα, τίτλους 
τηλεοπτικών εκπομπών, κ.ά) 

   

Εφημερίδες και περιοδικά για παιδιά (Ρόδι, Ποπάυ, 
Μίκυ Μάους, κ.ά) και αποσπάσματα ή τίτλοι από τον 

   

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

Φωνολογική ή φωνο-γραφική ( Phonics)  

Γραφο-φωνητική  

Συλλαβική  

Ολιστική(Whole language approach)  

Ολική (Decroly)  

Συνθετική  

Αναλυτικοσυνθετική   

Άλλη: ………………………………………………………………. 

Φωνολογική ή φωνο-γραφική (Phonics)  

Γραφο-φωνητική  

Συλλαβική  

Ολιστική(Whole language approach)  

Ολική (Decroly)  

Συνθετική  

Αναλυτικοσυνθετική   

Άλλη: ………………………………………………………………. 
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ημερήσιο τύπο 

Γραπτά αλληλογραφίας (κάρτες, γράμματα, 
τηλεγραφήματα, κ.ά) 

   

Γραπτές οδηγίες (συνταγές μαγειρικής, κανόνες 
παιχνιδιών, χρήση συσκευών, κ.ά) 

   

Συλλογές ποιημάτων τραγουδιών, κ.ά.    

Αινίγματα, λογοπαίγνια, γλωσσοδέτες, ακροστιχίδες, 
σταυρόλεξα, κ.ά. 

   

Παιδικά βιβλία    

Λεξικά ή εγκυκλοπαίδειες για αναζήτηση 
πληροφοριών 

   

 
38.  Πόσο σημαντικό θεωρείτε εσείς ότι είναι για τους μαθητές της Α΄ τάξης να αποκτήσουν τις 
παρακάτω γνώσεις και ικανότητες: 
 

 Λίγο 
σημαντικό 

Αρκετά 
σημαντικό 

Πολύ 
σημαντικό 

Να γράφουν με ευχέρεια.    

Να διαβάζουν με κατανόηση.    

Να συνειδητοποιήσουν τις επικοινωνιακές 
λειτουργίες του γραπτού λόγου. 

   

Να μάθουν τους βασικούς γραμματικούς κανόνες της 
ελληνικής γλώσσας, ώστε να χειρίζονται καλά το 
γραπτό λόγο. 

   

Να μπορούν να σχολιάζουν τη δομή του λόγου, τον 
τρόπο λειτουργίας της γλώσσας και τη δική τους 
γλωσσική παραγωγή. Π.χ. να επισημαίνουν τα λάθη 
τους, να αυτοδιορθώνονται, να δικαιολογούν γιατί 
είπαν κάτι με κάποιον τρόπο. 

   

 

39. Οι έρευνες δείχνουν ότι όλο και συχνότερα οι Νέες Τεχνολογίες χρησιμοποιούνται στην 

εκπαίδευση. 

 α) Εσείς χρησιμοποιείτε στην εκμάθηση της πρώτης ανάγνωσης και γραφής τον Η/Υ στην τάξη 

σας σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης: 

Ποτέ  Ελάχιστα   Μερικές φορές  Τις περισσότερες 

φορές 

Πάντα 

     

β) Εσείς χρησιμοποιείτε στην εκμάθηση της πρώτης ανάγνωσης και γραφής τον Η/Υ στην τάξη 
σας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: 

Ποτέ  Ελάχιστα   Μερικές φορές  Τις περισσότερες 

φορές 

Πάντα 
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40. Έχουν αναπτυχθεί διεθνώς διάφορες εναλλακτικές μέθοδοι εκμάθησης της 
ανάγνωσης, όπως η μέθοδος Montessori, οι τεχνικές Fernald, η μέθοδος των Orton-
Gillingham, η μέθοδος της άμεσης διδασκαλίας (DISTAR) κ. ά.   Εσείς χρησιμοποιείτε κάποια 
εναλλακτική μέθοδο εκμάθησης της ανάγνωσης; 

 

 

 

Αν Ναι, τότε σημειώστε ποια ή ποιες από τις παρακάτω; 

 

 

41.  Ποια από τα παρακάτω θέματα νομίζετε ότι είναι πολύ σημαντικά και θα επιθυμούσατε να 
ενημερωθείτε για αυτά, ώστε να γίνετε πιο αποτελεσματικοί και ευέλικτοι στη διδασκαλία της 
Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής; 
 

 Λίγο 

σημαντικό 

Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Μέθοδοι διδασκαλίας, όπως οι αναλυτικές, 

συνθετικές, αναλυτικοσυνθετική, ολική μέθοδος 

   

Μέθοδος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που 

εφαρμόζεται στα βιβλία «Γράμματα, Λέξεις, 

Ιστορίες» της Α΄τάξης 

   

Στοιχεία Γλωσσολογίας που σχετίζονται με τη 

διδακτική της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής της 

ελληνικής γλώσσας 

   

Ειδικά θέματα Ψυχογλωσσολογίας που 

ερμηνεύουν τον τρόπο εκμάθησης της ανάγνωσης 

και γραφής 

   

Σύγχρονες τάσεις διδακτικής του γραπτού λόγου    

Μέθοδοι αντιμετώπισης παιδιών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες στην κατάκτηση της 

ανάγνωσης και γραφής 

   

 
42. Ποια είναι η γνώμη σας για το εγχειρίδιο της Α΄ τάξης «Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες»;  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

τη μέθοδο Montessori  

τις τεχνικές Fernald  

τημέθοδοτωνOrton-Gillingham  

τη μέθοδο της άμεσης διδασκαλίας (DISTAR)  

το πρόγραμμα «Ανάκτηση Ανάγνωσης» της Clay  

τη μέθοδο «Αναγνωστική Επιτυχία»  

τημέθοδο Mme Borel-Maisonny  

Άλλη/ες: …………………………………………………………………………………….. 
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43.  Όσοι έχετε διδάξει και με το προηγούμενο βιβλίο της Α΄ τάξης η «Γλώσσα μου», ποιο 

θεωρείτε ότι επιτυγχάνει καλύτερα τους στόχους του για την εκμάθηση της Πρώτης Ανάγνωσης 

και Γραφής  και γιατί; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

             Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. 

 


