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Περίληψη 

 

Σημαντική πτυχή της εκπαίδευσης αποτελεί η ανάγνωση, καθώς και η αυτοαντίληψη,  η 

άποψη, δηλαδή, που φέρουν οι μαθητές για τις ικανότητες τους. Στόχος της έρευνας είναι 

η μελέτη της σχέσης μεταξύ αναγνωστικής ικανότητας μαθητών Δημοτικού Σχολείου 

συνδυαστικά με τη γενική και αναγνωστική αυτοαντίληψη/ αυτοεκτίμηση. Θεωρείται 

σημαντικό να διερευνηθούν οι διαφορές ανάμεσα στο μαθητικό πληθυσμό με γενικευμένες 

μαθησιακές δυσκολίες συγκριτικά με τον τυπικό αναπτυσσόμενο πληθυσμό. Αναφορικά 

με το δείγμα, συμμετέχουν 95 μαθητές από σχολεία και συλλόγους της βόρειας Ελλάδας, 

οι οποίοι ομαδοποιούνται στις κατηγορίες του τυπικού πληθυσμού, των μαθησιακών 

δυσκολιών και με σύνδρομο down. Οι μαθητές παρακολουθούν τη Β’ και Γ’ τάξη, ενώ η 

ομάδα των μαθητών με σύνδρομο down περιλαμβάνει μαθητές Γ’ ως Στ’ τάξης, με στόχο 

την εξισορρόπηση της νοητικής ηλικίας του δείγματος.  Αναφορικά με τον πληθυσμό των 

ομάδων, οι δύο πρώτες κατηγορίες αποτελούνται από 20 μαθητές ανά τάξη, ενώ η 

κατηγορία μαθητών με σύνδρομο down αποτελείται από 15 άτομα συνολικά. 

Αποδεικνύεται η συσχέτιση ανάμεσα στην αυτοαντίληψη και την αναγνωστική ικανότητα, 

καθώς και ότι επηρεάζονται οι έννοιες αυτές από την αναπηρία των συμμετεχόντων. Για 

την εξυπηρέτηση των στόχων χρησιμοποιούνται κλίμακες ελέγχου αναγνωστικής 

ικανότητας και ερωτηματολόγια γενικής και αναγνωστικής αυτοαντίληψης.  

 

Λέξεις – κλειδιά: αναγνωστική ικανότητα, αυτοαντίληψη, σχολική ικανότητα δημοτικό 

σχολείο, γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες, σύνδρομο down. 
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Abstract 

 

Reading ability and self-esteem are the most important elements must be developed  in the 

ambit of school. The purpose of this study was to analyze the relationship between the self-

esteem and the reading abilities to students in primary school. It was important to discover 

the relationship between these clues in students belonging to typical students range and 

with general learning disabilities. Apropos of the control group, in the study take part 95 

students attending the second and third grade from primary schools in Thessaloniki and the 

suburbs. Also, the association of Down Syndrome was complied to take part students with 

down syndrome.  The sample was divided into three categories: typical students, with 

learning disabilities and down syndrome. Students with learning disabilities and those in 

typical control group consist of 20 students, otherwise down syndrome in total was 15 

participants. However, it was important to complement the cognitive age of students with 

down syndrome, so decided critically to take part students who attending the second to 

sixth grade of primary school. Critical point in this study was the comparison of students 

against the sex, age and even the category belongs to. The study concluded in a correlation 

between self-esteem and reading ability and also that different disabilities affect the 

outperforming in reading abilities and self-esteem.  To the achievement of these goals we 

incorporate three tests examining reading abilities, general and reading self-esteem. 
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που μου πρόσφεραν να ασχοληθώ με ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα. 
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Εισαγωγή  
  

 Η ικανότητα της ανάγνωσης είναι μία από τις σημαντικές δεξιότητες που 

αναπτύσσεται από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, ενώ ήδη τα στάδια του 

αναδυόμενου αλφαβητισμού έχουν αναπτυχθεί από το οικογενειακό περιβάλλον. 

Γενικότερα αποτελεί στοιχείο που χρήζει στήριξης από οργανωμένες κοινωνίες, αλλά και 

παρεμβάσεις από επιστημονικούς φορείς της εκπαίδευσης σε περιπτώσεις αποτυχημένης 

κατάκτησης της ανάγνωσης. Σε έρευνες των Mullis, Kennedy, Martin & Sainsbury (2006), 

αναφέρεται ότι η ικανότητα της ανάγνωσης είναι θεμελιακή για την νοητική ανάπτυξη του 

ατόμου, ιδίως στις μικρές ηλικίες.  

 Σύμφωνα με το μοντέλο των Luke και Frebody (1999), Four Resources Model of 

Reading (FRMR), ο γραμματισμός αναπτύσσεται μέσα από μία ποικιλία εξασκήσεων και 

συμπεριλαμβάνει τέσσερις παράγοντες που απαιτείται να κατέχει ο αναγνώστης: 

α)ικανότητα αποκωδικοποίησης, β)σημασιολογική ικανότητα, γ)πραγματολογική και 

δ)κριτική ικανότητα. Μέσα από τους παράγοντες αυτούς, αλλά και της εξάσκησης οι 

μαθητές αποκτούν τις αναγνωστικές τους συμπεριφορές και διαμορφώνουν θετική ή 

αρνητική εικόνα απέναντι στην ανάγνωση (Serafini, 2012). Μαθητές με θετική στάση 

προς την ανάγνωση, παρουσιάζουν υψηλότερες επιδόσεις κατά την αναγνωστική 

διαδικασία. Οι επιδόσεις των μαθητών στην ανάγνωση ασκούν θετική ή αρνητική 

επίδραση στην αντίληψη, που έχει ο κάθε μαθητής γενικότερα για τον εαυτό του (Mullis et 

al., 2006).  

Η αυτοαντίληψη/αυτοεκτίμηση, συγκεκριμένα, είναι ο τρόπος εκτίμησης της  αξίας 

του εαυτού ενός ατόμου και προσδιορίζεται ως ένα σύνολο από γνώσεις και συναισθήματα 

που έχει το άτομο για τον εαυτό του. Η ανάγνωση λοιπόν, δεν μπορεί να διδαχθεί 

ξεχωριστά από προσωπικούς και συναισθηματικούς παράγοντες, καθώς αποτελεί μία 

σημαντική επιρροή στη μαθησιακή διαδικασία. Θετικές αντιλήψεις στο χώρο του σχολείου 
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και ειδικότερα στην αναγνωστική ικανότητα έχουν συνδεθεί με υψηλότερες επιδόσεις στο 

τομέα αυτό (Logan & Johnston, 2009). Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών εξετάζει την 

αναγνωστική ικανότητα των μαθητών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου σε 

σχέση με εκπαιδευτικούς, γνωστικούς και ψυχολογικούς παράγοντες (Mullis et al., 2006 . 

Logan & Johnston, 2009. Hisken, 2011. Joshi & Srivastava, 2009). Πρόκειται για 

σημαντικά στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα την επίδοση των μαθητών. Μάλιστα, η 

πλειοψηφία των ερευνών συμπεραίνει με βεβαιότητα ότι μαθητές με υψηλή αυτοαντίληψη 

τείνουν να ασχολούνται με την αναγνωστική διαδικασία περισσότερο και με μεγαλύτερη 

επιμονή. Προσθέτουν επίσης, το γεγονός ότι η εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζεται από 

αξίες, στάσεις, συμπεριφορές και κίνητρα που φέρει ο ίδιος ο μαθητής.  

 Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι έχουν βρεθεί διαφορές ανάμεσα σε κατηγορίες 

μαθητών και συμμετεχόντων, αναφορικά με την αναγνωστική τους ικανότητα και την 

αντίληψη τους ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία. Αναφορικά με τους μαθητές με 

νοητική αναπηρία, έχει αποδειχθεί ότι η αναγνωστική τους ικανότητα κυμαίνεται σε 

χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με μαθητές τυπικής ανάπτυξης με εξισωμένη χρονολογική 

ηλικία (Katims, 2000). Επίσης, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, αντιμετωπίζουν 

περισσότερες ελλείψεις κατά την αναγνωστική διαδικασία από μαθητές που 

χαρακτηρίζονται - ως «αδύναμοι» αναγνώστες (Gersten, Fuchs, Williams & Baker, 2001). 

Ένας μαθητής που αντιμετωπίζει μαθησιακά προβλήματα στα πρώτα στάδια της 

εκπαίδευσης, μαθαίνει μέσα από καθημερινές εμπειρίες και από τους σημαντικούς άλλους, 

ότι είναι πιο πιθανόν να αποτύχει πάλι. Η αποτυχία σε τόσο σημαντικές ακαδημαϊκές 

διαδικασίες όπως η ανάγνωση, αποτελεί απειλή για τα συναισθήματα αξίας και ικανότητας 

του μαθητή, καθώς δεν μπορεί να αποφύγει την εκμάθηση της ανάγνωσης.  

 Έρευνες αποδεικνύουν ακόμη και διαφορές αναγνωστικής ικανότητας ανάμεσα σε 

αγόρια και κορίτσια, με τα τελευταία μάλιστα να επιδεικνύουν θετικότερη στάση και 
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αντίληψη προς την ανάγνωση και το θεσμό του σχολείου, γενικότερα. Επίσης, έρευνες 

αναφέρονται σε σημαντικές διαφορές στην επίδοση μεταξύ μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

και μαθητών με γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες  (Mullis et al., 2006). Συγκεκριμένα, 

μαθητές με σύνδρομο down παρουσιάζουν γνωστικές ελλείψεις και δυσκολίες στην 

κατανόηση κειμένου ή πρότασης, στην οπτική διάκριση των γραμμάτων και στην 

ανάγνωση μεμονωμένων λέξεων σε σχέση με μαθητές τυπικής ανάπτυξης (Boudreau, 

2002). Έρευνες επίσης, συγκρίνουν τις αναγνωστικές διαφορές ανάμεσα σε μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με μαθητές  τυπικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, έρευνα 

των Olson, Wise, Conners, Rack και Fulker, (2001) συγκρίνει μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και αναφέρει ότι οι τελευταίοι παρουσιάζουν 

σημαντικές ελλείψεις φωνολογικής ενημερότητας, ως πηγή των αναγνωστικών τους 

δυσκολιών.  

Αντίθετα, αναφορικά με μαθητές με σύνδρομο Down, επικρατεί βιβλιογραφικό 

κενό στην ενασχόληση και μελέτη της αναγνωστικής ικανότητας τους σε σχέση με την 

αναγνωστική αυτοαντίληψη σε μαθητές που παρακολουθούν το δημοτικό σχολείο. 

Πληθώρα ερευνών εξετάζει τις γενικότερες γνωστικές ελλείψεις των μαθητών και τις 

δυσκολίες που αυτές επιφέρουν στην αναγνωστική διαδικασία (Roch & Levorato, 2009.  

Conners, 2003. Groe, Laws, Nation & Bishop, 2006). Μάλιστα, ορισμένες έρευνες 

μελετούν την γενική αυτοαντίληψη μαθητών με σύνδρομο Down σε ενήλικες και κυρίως 

σε εφήβους, χωρίς την σύνδεση με μαθησιακές και γνωστικές διεργασίες. 

Η παρούσα έρευνα εξετάζει την αναγνωστική ικανότητα των μαθητών σε 

επιμέρους κατηγορίες μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Στο πρώτο μέρος, παρατίθενται 

οι όροι του γραμματισμού, της ανάγνωσης και της αυτοαντίληψης, ενώ ταυτόχρονα 

αξιοποιούνται έρευνες σχετικά με τις επιδόσεις και τις ελλείψεις  των εξεταζόμενων 

ομάδων. Το δεύτερο μέρος  της εργασίας, αφορά την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε με 
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σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. Το τρίτο 

και τέταρτο μέρος, αναφέρονται στην ανάλυση των δεδομένων και τη διεξαγωγή 

αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της έρευνας. 
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Κεφάλαιο 1ο  

1. Γραμματισμός και η Εκπαιδευτική Διαδικασία  

1.1 Ο Ρόλος του Γραμματισμού 
 

 Στη καθημερινή ζωή έχουμε τη δυνατότητα να μεταδώσουμε μηνύματα και να 

επικοινωνήσουμε με ποικίλους τρόπους, με γραπτό και προφορικό λόγο ή και εικόνες. 

Ένας από τους τρόπους επικοινωνίας λοιπόν, είναι ο λεκτικός και περιλαμβάνεται σε αυτό 

που ονομάζουμε «γραμματισμός». Σύμφωνα με τον Halliday (1985), πρεσβεύει τις 

γραμματικές νόρμες για την κωδικοποίηση των ερμηνειών της εμπειρίας και των μορφών 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Αϊδίνης, 2012). Στην ουσία ο όρος γλωσσικός 

γραμματισμός αναδεικνύει την ικανότητα που έχει ένα άτομο να κατανοεί τα νοήματα των 

λέξεων, του ίδιου του κειμένου και να αναγνωρίζει το κειμενικό είδος στο οποίο ανήκει 

ένα κείμενο. Η έννοια του αλφαβητισμού περιλαμβάνει «την ικανότητα ανάγνωσης και 

γραφής παιδιών και ενηλίκων» (Πόρποδας, 2002: 30). Επίσης, ο ίδιος όρος προϋποθέτει 

την ικανότητα ένταξης του κειμένου στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο παράγεται, 

την αντίδραση των αναγνωστών στα νοήματα του, καθώς και την ικανότητα παραγωγής 

αντίστοιχων κειμένων. Όμως, ο ορισμός δεν εξαντλείται μόνο στην ικανότητα ενός ατόμου 

να διαβάζει και να κατανοεί ένα γραπτό κείμενο, αλλά και να ερμηνεύει το περιεχόμενο 

που διαβάζει, να κριτικάρει τα διαφορετικά είδη λόγου και να παράγει αντίστοιχα, 

ανάλογα με την περίσταση και τις επικοινωνιακές συνθήκες (Χατζησαββίδης, 2003). Ο 

ίδιος υποστηρίζει επίσης ότι αποτελούσε και αποτελεί πάντα τον κύριο και σημαντικότερο 

στόχο της σχολικής διαδικασίας. Ορισμένες από τις παραδοχές του γραμματισμού είναι ότι 

υπηρετεί κοινωνικούς στόχους κατά την ανταλλαγή νοήματος και επίσης μπορεί να γίνεται 

κατανοητός με όρους κοινωνικής ισχύος. 

Ως «γλωσσικός γραμματισμός» λοιπόν ορίζεται: α)η ικανότητα κατανόησης του 

νοήματος των λέξεων και των κειμένων, β)η ικανότητα κατανόησης των νοημάτων που 
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βρίσκονται δίπλα και πέρα από τις λέξεις των κειμένων, γ)η γνώση της κοινωνικής 

πρακτικής που αντιπροσωπεύει κάθε κείμενο, δ)η ικανότητα αναγνώρισης του είδους 

λόγου του κειμένου, ε)η ικανότητα διαισθητικής ένταξης του κειμένου στο κοινωνικό 

πλαίσιο στο οποίο παράγεται, στ)η ικανότητα αντίδρασης στα νοήματα του κειμένου και 

ζ)η ικανότητα παραγωγής κειμένων για τη ικανοποίηση καθημερινών αναγκών 

(Χατζησαββίδης, 2003). Την ίδια άποψη υποστηρίζει η Κωστούλη (2001), τονίζοντας ότι 

η μάθηση του γραμματισμού δεν μπορεί απλά να περιοριστεί στη στείρα μάθηση και 

σωστή χρήση των λεξικο-γραμματικών τύπων, αλλά πρέπει να οδηγεί στην εξοικείωση 

των μαθητών με μία ποικιλία σημειωτικών μέσων για την παρουσίαση και κατανόηση των 

νοημάτων.  

Ο γραμματισμός κατέχει μια σειρά οδηγιών για την αποτελεσματική χρήση της 

γλώσσας. Δεν αναφέρεται απλά στην ικανότητα ανάγνωσης και γραφής, αλλά αφορά τη 

δυνατότητα του ατόμου να επικοινωνεί αποτελεσματικά σε διάφορα πλαίσια επικοινωνίας 

χρησιμοποιώντας κείμενα γραπτού και προφορικού λόγου ή και μη γλωσσικά κείμενα. 

Πρόκειται για μία σειρά φαινομένων που δίνονται προς κατανόηση του κόσμου γύρω μας 

με την γραπτή και προφορική μορφή του, να συγκροτείται μία γλωσσική ποικιλία. 

Σύμφωνα με την κοινωνιολογική προσέγγιση, ως κοινωνικά δομούμενος ο γραμματισμός, 

θεωρείται μέρος μιας ιδεολογίας της γλώσσας, ένα κοινωνικο-πολιτισμικό φαινόμενο, 

όπου η γραπτή με την προφορική γλώσσα συνυπάρχουν σε ένα ευρύτερο επικοινωνιακό 

πλαίσιο για να επιτευχθούν κοινοί επικοινωνιακοί στόχοι (Cook- Gumperz, 2005). Γίνεται 

λόγος για τις ικανότητες και δεξιότητες που θεσμοθετεί μία κοινωνία για να θεωρηθούν οι 

πολίτες της εγγράμματοι, που βέβαια, διαφέρουν από κοινωνία σε κοινωνία και στο 

πέρασμα του χρόνου. Στοιχείο που αποδεικνύει τον κοινωνικο-πολιτισμικό χαρακτήρα του 

γραμματισμού είναι ότι η έλλειψη ή η κατοχή του αποτελούν βασικό κριτήριο κοινωνικής 

καταξίωσης και ένταξης στις κοινωνικές τάξεις.  
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Σύμφωνα με τους Read και McKay, υποστηρίζει ότι έχει δημιουργηθεί μία 

κατηγοριοποίηση του γραμματισμού σε πέντε επίπεδα (1996, όπως αναφέρει ο Αϊδίνης, 

2012): 

1. Επίπεδο αρχικού γραμματισμού, μαθαίνεται η γραφή και η ανάγνωση του 

ονόματος. 

2. Επίπεδο βασικού γραμματισμού, όπου μαθαίνεται η γραφή και η ανάγνωση απλών 

προτάσεων. 

3. Επίπεδο γραμματισμού επιβίωσης, με διεξαγωγή εξάσκησης σε κειμενικά είδη που 

εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή, όπως φυλλάδια και οδηγίες. 

4. Επίπεδο λειτουργικού γραμματισμού, με απόκτηση δεξιοτήτων επεξεργασίας 

κειμένων, χρήσιμων για την επίτευξη κοινωνικών στόχων. 

5. Επίπεδο τεχνικού γραμματισμού, που περιλαμβάνει την εξοικείωση με τα διάφορα 

είδη λόγου του επαγγελματικού περιβάλλοντος.  

Εκτός από τις συγκεκριμένες κατηγορίες, η έννοια του γραμματισμού διακρίνεται 

σε επιμέρους στοιχεία και κατηγορίες, όπου μερικά από αυτά αναφέρονται στην συνέχεια. 

 

1.2 Αναδυόμενος Γραμματισμός  
 

Ένας από τους σχετικά νέους όρους του  γραμματισμού είναι αυτός του 

αναδυόμενου γραμματισμού. Τις τελευταίες δεκαετίες κερδίζουν έδαφος οι θεωρήσεις γι’ 

αυτό το είδος του γραμματισμού και η σημαντική επιρροή των πρώιμων εμπειριών των 

παιδιών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης με αφετηρία το οικογενειακό 

περιβάλλον, το νηπιαγωγείο και συνεχίζοντας στην πρώτη δημοτικού (Μπασλής, 2006. 

Κουτσουράκη, 2006). Συγκεκριμένα, σχετίζεται με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις 

στάσεις, που θεωρούνται η βάση ανάπτυξης του συμβατικού τρόπου ανάγνωσης και 

γραφής (Lonigam, Burgess & Anthony, 2000). Οι μικροί μαθητές της πρώιμης σχολικής 
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ηλικίας εξελίσσονται σε πρώιμοι αναγνώστες και συγγραφείς με ένα φυσικό τρόπο 

απόκτησης αναγνωστικής και συγγραφικής δεξιότητας, πριν την ένταξη τους στο χώρο της 

επίσημης εκπαίδευσης. Ο αναδυόμενος γραμματισμός, δηλαδή, υποστηρίζει την 

ταυτόχρονη και αλληλεπιδραστική ανάπτυξη και της ανάγνωσης και της γραφής, καθώς 

και την συμπεριφορά του ατόμου πριν ενσωματωθεί στην αναγνωστική διαδικασία (Justice 

& Kaderaveck, 2002. Αϊδίνης, 2012). Έρευνες έχουν δείξει ότι οι πρώιμοι αναγνώστες 

έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες αυτές, σε μεγαλύτερο βαθμό από την αναμενόμενη επίδοσή 

τους με βάση την ηλικία και την τάξη φοίτησης (Κουτσουράκη, 2006).  

Η πρώιμη επαφή των παιδιών με συγκεκριμένες μορφές γραμματισμού, 

διαφορετικών κειμενικών ειδών και λόγου, επιτελείται άτυπα στο οικογενειακό και 

κοινωνικό περιβάλλον των μικρών παιδιών, καθώς δεν εντάσσονται στις γλωσσικές 

δεξιότητες μέσω συστηματικών στρατηγικών διδασκαλίας, αλλά κυρίως μέσα από την 

παρατήρηση και την συμμετοχή σε γλωσσικά συμβάντα. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον 

Goodman, οι ρίζες του γραμματισμού έρχονται ως αναδυόμενη παρουσία (Αϊδίνης, 2012). 

Γενικότερα, εντάσσονται στο γλωσσικό πλαίσιο ως μέσο επικοινωνίας, αναπτύσσουν τη 

φωνολογική ενημερότητα, έρχονται σε επαφή με τη φύση των γραμμάτων και τα σύμβολα 

τους, καθώς και την ανάπτυξη λεξιλογίου. Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι μαθητές με 

γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν μικρότερη ανάπτυξη και με αργό 

ρυθμό, συγκριτικά με συνομηλίκους τους, γεγονός που αποδεικνύεται ήδη από την πρώιμη 

σχολική ηλικία (Justice & Kaderaveck, 2002). 

Βέβαια, κύριο ρόλο διαδραματίζει σε κάθε περίσταση το κοινωνικό και πολιτισμικό 

υπόβαθρο των ίδιων των γονέων, καθώς πρόκειται για μια φυσική εκμάθηση χρήσης του 

λόγου χωρίς συστηματική διδασκαλία. Ξεκινά με την γέννηση του παιδιού μέχρι την 

είσοδο του στο δημοτικό σχολείο (Τάφα & Μανωλίτσης, 2008). Το οικογενειακό 

περιβάλλον συνιστά  υπόβαθρο για την εκμάθηση δομικών, γλωσσικών και λειτουργικών 
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στοιχείων των κειμενικών ειδών (Lonigam et al., 2000). Μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλού 

γραμματισμού, ένα παιδί αντιλαμβάνεται νωρίς τη σημασία του λόγου, προφορικού και 

γραπτού, με αποτέλεσμα τη πρώιμη κατάκτηση του και μέσα από τον καταιγισμό ποικίλων 

ερεθισμάτων γραφής και ανάγνωσης. Ένα παιδί που έρχεται στο σχολικό περιβάλλον 

θεωρείται ικανός χρήστης των διαφόρων μορφών λόγου, πριν από την επίσημη 

εκπαίδευση. Έρευνες έχουν δείξει ότι αν ο τρόπος ομιλίας των μαθητών που ξεκινούν το 

σχολείο είναι αποδεκτός και δημιουργηθεί η αίσθηση ότι αξίζουν, είναι ευκολότερο να 

επιτύχουν στη καλλιέργεια της γλώσσας, από παιδιά που η γλωσσική τους κουλτούρα 

υποβαθμίζεται (Τάφα & Μανωλίτσης, 2008. Justice & Kaderaveck, 2002. Lonigam et al., 

2000). Οι τελευταίοι αναφέρουν ότι μαθητές που ενσωματώνονται από την προσχολική 

τους ηλικία στην αναγνωστική διαδικασία αντιμετωπίζουν λιγότερες δυσκολίες στις 

διαφορετικές πτυχές της, συγκριτικά με μαθητές που έχουν δεχτεί μικρότερη εμπλοκή με 

αυτή.  

Σύμφωνα με τον Levande η γλωσσική διδασκαλία που απευθύνεται στους 

πρώιμους αναγνώστες οφείλει: (α)να δίνει έμφαση σε δεξιότητες υψηλού επιπέδου 

στοχασμού και στην παραγωγή σκέψης και (β)να χαρακτηρίζεται κυρίως από 

πολυπλοκότητα, βάθος περιεχομένων, πρόκληση και δημιουργικότητα. Είναι υψίστης 

σημασίας ζήτημα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων του γραμματισμού στους μαθητές, η 

προσεγμένη επιλογή διδακτικών προσεγγίσεων που να στηρίζονται στις παραπάνω αρχές 

(Αϊδίνης, 2012). 

 

 1.3. Λειτουργικός Γραμματισμός  
 

Ο γραμματισμός  εμπεριέχεται και αναπτύσσεται μέσα σε διαφορετικά πλαίσια 

εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, κάνουμε λόγο για τον 
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«λειτουργικό γραμματισμό», ο οποίος  περιλαμβάνει όλες τις δεξιότητες που διδάχθηκαν 

στο σχολικό περιβάλλον και αποκτήθηκαν στην αίθουσα διδασκαλίας. Μέσω αυτών, το 

άτομο καθίσταται ικανό να εμπλακεί σε δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση γνώσεων 

του γραμματισμού για να λειτουργήσει στο πλαίσιο της ομάδας ή της κοινωνίας 

γενικότερα. Η χρήση του αντίστοιχου γραμματισμού στο σχολικό χώρο διαμορφώνει 

πρότυπα της γραπτής γλώσσας, ενώ ταυτόχρονα διδάσκει τους κανόνες της γλώσσας, 

γραμματικούς και συντακτικούς. Σκοπό του τίθεται η αφομοίωση από τους μαθητές και τη 

μετέπειτα χρήση τους κατά τη παραγωγή δικών τους κειμένων, προφορικών ή γραπτών 

(Χαραλαμπόπουλος, 1998).  

Ο Baynham (2000), αναφέρει ότι με την λειτουργική διάσταση του γραμματισμού, 

ένας συγγραφέας ή αναγνώστης καθίσταται ικανός να χρησιμοποιεί τη κατάλληλη γλώσσα 

σε διαφορετικές κοινωνικές περιστάσεις. Ο σκοπός του γραμματισμού αυτού είναι οι 

μαθητές να κατακτήσουν την αναγνωστική κατανόηση των διαφορετικών κειμενικών 

ειδών (Ματσαγγούρας, 2007). 

Γενικότερα, το είδος του γραμματισμού αυτού, αναφέρεται στην ανάπτυξη της 

ικανότητας του ατόμου να χρησιμοποιεί τις γλωσσικές ικανότητες που απαιτούνται 

ανάλογα με τις αντίστοιχες επικοινωνιακές περιστάσεις. Το σχολικό περιβάλλον 

αναλαμβάνει την ευθύνη παροχής πρόσβασης σε γνώσεις και τρόπους χρήσης της 

γλώσσας σε διαφορετικά επικοινωνιακά συμβάντα, στα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι 

μαθητές στην κοινωνία που ζουν (Αϊδίνης, 2012. Κωστούλη, 2001). Η λειτουργική 

προσέγγιση της γλώσσας θεωρεί ότι η γλώσσα είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης 

δημιουργίας, αλλά η δομή της είναι κοινωνικά πλαισιωμένη και καθορισμένη, γεγονός που 

καθιστά σημαντικές τις γνώσεις, που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της οικογένειας. Tο 

είδος του γραμματισμού αυτού, αναφέρεται σε αυτό που ονομάζεται κειμενικό είδος και 

τους γλωσσικούς κώδικες που χρησιμοποιούν, ενώ ταυτόχρονα δίνεται βαρύτητα σε τρία 
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βασικά στοιχεία, στο συγκείμενο, το κείμενο και την γραμματική (Ταφά & Μανωλίτσης, 

2008. Αιδίνης, 2007. Αϊδίνης & Κωστούλη, 2001).  

Το σχολείο μεταβιβάζει τις απαραίτητες γνώσεις στους μαθητές, τις οποίες θα 

χρειαστούν στην μετέπειτα κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή και αξιολογεί τον 

βαθμό κατάκτησης των γνώσεων (Χαραλαμπόπουλος, 1998). Γενικότερα, ο λειτουργικός 

γραμματισμός αναφέρεται στις δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται τα άτομα για να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς. Ο σημασιολογικός του 

χαρακτήρας,  προβάλλει ότι η γλώσσα είναι ένα σύστημα αναπαραστάσεων το οποίο έχει 

ως στόχο να κατασκευάσει νοήματα κοινωνικά και πολιτισμικά (Χαραλαμπόπουλος, 

1998). Αυτός θεωρείται ο σκοπός του σχολείου και μέσω αυτού αναδεικνύεται η 

κοινωνική του διάσταση. Ο Giroux υποστηρίζει ότι αυτού του είδους ο γραμματισμός 

προωθεί την κουλτούρα και τα συμφέροντα των κυρίαρχων τάξεων, διατηρεί τις 

διακρίσεις και αποτρέπει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις σχέσεις εξουσίας που 

υποκρύπτονται (Αϊδίνης, 2012). 

Από την άλλη πλευρά, έχει επικρατήσει η λειτουργική γλωσσολογία, η οποία 

τονίζει τον επικοινωνιακό χαρακτήρα κάθε κειμενικού είδους, επικεντρωμένη στα 

επιμέρους δομικά στοιχεία της υπερδομής κάθε είδους. Σύμφωνα με τη Γιαννικοπούλου 

(2002), στο χώρο του σχολείου πρέπει να διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες και 

δραστηριότητες για αυτόνομη σκέψη και δράση. Μέσα από τον λειτουργικό γραμματισμό, 

οι μαθητές περνούν από το αναγνωστικό μονοπάτι μεμονωμένων λέξεων στην κατανόηση 

της δομής του γραπτού λόγου δηλαδή, του θέματος που διαπραγματεύεται το κείμενο. Γι’ 

αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση για την οργάνωση τους είναι ο λειτουργικός και 

επικοινωνιακός χαρακτήρας του λόγου και η ανάπτυξη επικοινωνιακής ικανότητας 

(Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997). Οι μαθητές εισάγονται στη διαδικασία της 
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ανάγνωσης  για να ικανοποιήσουν ορισμένες ανάγκες, να δώσουν μία λύση ή να 

ικανοποιήσουν έναν στόχο.  

Ο χώρος του σχολείου στηρίζεται σε ένα επικοινωνιακό- λειτουργικό μοντέλο 

διδασκαλίας που έχει τις εξής διαστάσεις: (α)γλωσσική ικανότητα, ειδικότερα των 

γραμματικών κανόνων και του λεξιλογίου, (β)πραγματολογική- κοινωνιογλωσσική 

ικανότητα, για χρήση της γλώσσας ανάλογα με την περίσταση και τον σκοπό 

επικοινωνίας, (γ)στρατηγική ικανότητα, με εφαρμογή των κατάλληλων επικοινωνιακών 

στρατηγικών και (δ)κειμενική ικανότητα που ονομάζεται η ικανότητα παραγωγής και 

πρόσληψης γραπτών και προφορικών κειμένων σε συνάρτηση με το επικοινωνιακό 

πλαίσιο (Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997).  
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Κεφάλαιο 2ο  

2.  Ανάγνωση και Αναγνωστική Αυτοαντίληψη 

2.1. Η Θεωρία της Ανάγνωσης   
 

 

Μέσα από τις θεωρήσεις του γραμματισμού και τη σύνδεση με την εκμάθηση της 

γραφής και της ανάγνωσης, γίνεται κατανοητός ο γενικότερος ρόλος του σχολείου στο 

κοινωνικό πλαίσιο. Βασικός στόχος του είναι η εκμάθηση της ανάγνωσης, η οποία 

αποτελεί τον κύριο εκπαιδευτικό στόχο, ενώ ταυτόχρονα είναι μέρος ενός σημαντικού 

γνωστικού συνόλου για όλους του μαθητές ανεξαρτήτως. Γεγονός που πραγματώνεται 

μέσα από τη χρήση της προφορικής γλώσσας, πριν ακόμη ο μαθητής εισέλθει στην τυπική 

εκπαίδευση. Ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης 4 χρονών, είναι σε θέση να αποκτήσει την 

ικανότητα φωνολογικής επεξεργασίας, σημασιολογικής και πραγματολογικής δεξιότητας 

της γλώσσας (Παντελιάδου, 2001). Επίσης, βιβλιογραφικά έχουν καθοριστεί οι βασικές 

φάσεις της ανάπτυξης και της κατάκτησης της γλώσσας και συγκεκριμένα είναι: η φάση 

(α)της φωνητικής μάθησης, (β)της απόκτησης φωνημάτων, (γ)της ανάλυσης και 

υπολογισμού και (δ)της ολοκλήρωσης (Πόρποδας, 2002). Οι περισσότερες έρευνες που 

μελετούν την αναγνωστική ικανότητα των μαθητών εξετάζουν τη φωνολογική 

ενημερότητα, την αναγνώριση λέξεων, την ευχέρεια και την κατανόηση. Πρόκειται για 

βασικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει ένας «καλός» αναγνώστης, αλλά αποτελούν 

εξίσου σημαντικές δεξιότητες για μαθητές με νοητική αναπηρία ή, γενικότερα, γλωσσικές 

και μαθησιακές δυσκολίες (National Reading Panel, 2000). 

Η αποτελεσματική μάθηση χαρακτηρίζεται από την ενεργή συμμετοχή του ίδιου 

του ατόμου, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της μάθησης του. Γενικότερα, προκύπτει μέσα 

από αυτό που ονομάζεται στη βιβλιογραφία μεταγνωστικές ικανότητες. Βέβαια για να 

πετύχει την ικανοποιητική χρήση των προαναφερόμενων ικανοτήτων πρέπει το άτομο να 
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αισθάνεται σιγουριά και αυτοπεποίθηση για τον εαυτό του. Με τον τρόπο αυτό, η θετική 

αυτοαντίληψη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης, καθώς αν για 

παράδειγμα ένας μαθητής αποτύχει να μάθει να διαβάζει, αυτό θα επηρεάσει την αντίληψη 

που έχει για τον εαυτό του. Η επιτυχημένη μάθηση θεωρείται ότι παράγεται μέσα από την 

ομαλή λειτουργία τεσσάρων παραγόντων: τα χαρακτηριστικά του μαθητή, την κριτική 

σκέψη, τη φύση των στοιχείων που διδάσκονται και τις μαθησιακές δραστηριότητες. Αυτή 

η αλληλεπιδραστική διαδικασία δεν αντιλαμβάνεται τις μαθησιακές δυσκολίες ως τα 

μοναδικά προβλήματα ενός μαθητή (NRP, 2000).  

Ο ρόλος της αποτελεσματικής μάθησης περιλαμβάνει και την επιτυχημένη εμπλοκή 

στην αναγνωστική διαδικασία. Η ανάγνωση καθορίζεται ως η διαδικασία μέσω της οποίας 

πραγματώνεται η σύνδεση  σε σχέση με το κείμενο, με σκοπό ο αναγνώστης να 

κατανοήσει το νόημα που ο συγγραφέας επιδιώκει να μεταδώσει. Πρόκειται  γενικότερα, 

για τη κατανόηση του γραπτού λόγου. «Η ανάγνωση στηρίζεται στη σχέση μεταξύ 

προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς η αναγνωστική διαδικασία αποτελεί την 

μετάφραση ή την αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου σε φωνήματα μέσω της οποίας το 

άτομο έχει πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη για την κατανόηση της λέξης» 

(Πόρποδας, 2002: 40-41). Ο ίδιος αναφέρει ότι η διαδικασία της ανάγνωσης περιλαμβάνει 

την αποκωδικοποίηση και την κατανόηση ως επιμέρους γνωστικές διεργασίες. 

Συγκεκριμένα, η αποκωδικοποίηση περιλαμβάνει την οπτική διάκριση γραμμάτων, τη 

φωνολογική αναπαράσταση και τη σύνδεση γραμμάτων-φωνημάτων. Η κατανόηση 

προκύπτει ως διαδικασία ολοκλήρωσης του νοήματος, όπου ο αναγνώστης κατανοεί το 

νόημα των λέξεων, των προτάσεων και σταδιακά του κειμένου (Πόρποδας, 2002).  

Μάλιστα, πρέπει να τονίσουμε ότι το κίνημα «No Child Left Behind» (2002), 

αναφέρει ότι όλοι οι μαθητές μέχρι να τελειώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση πρέπει να 

έχουν κατακτήσει τις μεθόδους ανάγνωσης, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
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οι κατάλληλες στρατηγικές εκπαίδευσης στις διαφορετικές ομάδες μαθητικού πληθυσμού 

(Allor, Mathes, Roberts, Jones & Champlin, 2010). Οι τελευταίοι μάλιστα υποστηρίζουν 

ότι η ανάγνωση θεωρείται περισσότερο ως μία αλληλεπιδραστική διαδικασία, παρά ως ένα 

φαινόμενο το οποίο κατακτάται μέσα από την ανάπτυξη μεμονωμένων δεξιοτήτων. Η 

ανάγνωση συμπεριλαμβάνει την αναγνώριση των μεμονωμένων λέξεων, ακόμα και όταν 

αυτές συγκεντρώνονται μέσα σε προτάσεις ή κείμενα. Πρόκειται μάλιστα, για δεξιότητες 

τις οποίες όλοι οι μαθητές οφείλουν να αναπτύξουν (Allor et al., 2010).  

Η ανάγνωση, επιπλέον, είναι μία διαδικασία που περιλαμβάνει την ικανότητα της 

ευχέρειας, της ακρίβειας και της κατανόησης των στοιχείων που διαβάζονται. Στα 

χαρακτηριστικά αυτά, προστίθεται το μοντέλο των τεσσάρων παραγόντων της ανάγνωσης 

των Luke και Freebody, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις βασικές ικανότητες του 

αναγνώστη: α)την ικανότητα κωδικοποίησης, β)τη σημασιολογική ικανότητα, γ)την 

πραγματολογική ικανότητα και δ)την κριτική ικανότητα (Logan & Johnston, 2009). Οι 

Πόρποδας και Αϊδίνης αναφέρονται στα στάδια ανάπτυξης και εκμάθησης της ανάγνωσης, 

τα οποία χωρίζονται σε: α)λογογραφικό στάδιο, όπου αναπτύσσεται η στρατηγική 

αναγνώρισης των γραμμάτων οπτικά και η ολική προφορά της λέξης, β)το αλφαβητικό 

στάδιο, κατά το οποίο το άτομο αποκτά την ικανότητα αναγνώρισης των γραμμάτων μιας 

λέξης και ξεκινά η ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας και γ)το ορθογραφικό 

στάδιο, κατά το οποίο ο μαθητής είναι ικανός να οδηγείται στην ανάγνωση λέξεων 

συνδυάζοντας τα επιμέρους δομημένα στοιχεία των γραμμάτων και τον ήχο τους 

(Πόρποδας, 2002. Αιδίνης, 2007). Επίσης, σημαντικές ως προς την ανάπτυξη της 

αναγνωστικής ικανότητας είναι οι εξής φάσεις (Αγαλιώτης, 2001):  

α)η φάση των οπτικών νύξεων: αξιοποιούνται τα οπτικά χαρακτηριστικά της λέξης  

β)η φάση των φωνητικών νύξεων: ο αναγνώστης στηρίζεται στα συμφραζόμενα για 

την αναγνώριση της λέξης 
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γ)η ελεγχόμενη αναγνώριση των λέξεων: χρήση όλων των γραμμάτων με σκοπό την 

αποκωδικοποίηση και έλεγχος της αλφαβητικής αρχής, χωρίς όμως να πετυχαίνεται η 

αυτοματοποίηση της αναγνώρισης.  

δ)η αυτόματη των αναγνώριση λέξεων: αναγκαία προϋπόθεση για την κατανόηση και 

την επιτυχημένη αποκωδικοποίηση 

ε)η στρατηγική ανάγνωση: επιτυγχάνεται μέσα από την υπογράμμιση των λέξεων ή τη 

αναζήτηση της έννοιας σε ένα λεξικό.   

στ)η πεπειραμένη ανάγνωση: επιλεκτικοί συνδυασμοί στοιχείων του κειμένου με 

στόχο τη σύνδεση των προϋπαρχουσών γνώσεων και εμπειριών.  

Λόγω των δεξιοτήτων και των γνώσεων που απαιτείται να έχει αναπτύξει ένας 

«καλός» αναγνώστης οι Merisuo-Storm και Soininen, (2014) αναφέρουν ότι η ανάγνωση 

χαρακτηρίζεται ως μία απαιτητική και πολύπλοκη διαδικασία. Το γεγονός αυτό μπορεί να 

αποδειχθεί από τις σημαντικές γνωστικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την 

ανάγνωση ενός κειμένου, μιας πρότασης ή και ακόμη μιας λέξης. Ειδικότερα, η 

αναγνωστική διαδικασία περιλαμβάνει την ικανότητα αναγνώρισης λέξεων και,  

βιβλιογραφικά, αναφέρεται ως αναγνωστική ακρίβεια, καθώς και την ικανότητα 

κατανόησης του νοήματος των λέξεων – αναγνωστική κατανόηση (Perfetti &  Marron, 

1998. Πόρποδας, 2002). Κατά την αναγνωστική διαδικασία επιτελούνται σημαντικές 

διεργασίες που είναι η εξής: (α)η αποκωδικοποίηση, (β)η κατάτμηση των λέξεων και η 

δόμηση της ως ηχητική εικόνα, (γ)η συνολική αντίληψη των λέξεων, (δ)η απομνημόνευση, 

(ε)η σύνδεση της λέξης με την σημασία της και (στ)η αξιοποίηση των σημασιολογικών και 

αναγνωστικών προσδοκιών μιας λέξης ή ενός κειμένου (Αϊδίνης & Κωστούλη, 2001).  

Ο Torgesen (2002),  αναφέρει ότι οι «καλοί» αναγνώστες είναι ικανοί να  στρέφουν 

την προσοχή τους στο νόημα του κειμένου, καθώς η διαδικασία έχει αυτοματοποιηθεί. Ο 

Adams (1990), προσθέτει ότι χρησιμοποιούν πολύπλοκες διαδικασίες καθώς διαβάζουν, 
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συμπεριλαμβανομένου της φωνολογικής επάρκειας, της ορθογραφίας και του νοήματος 

της λέξης. Γίνεται φανερή, λοιπόν, η δυσκολία της εξασφάλισης μιας επιτυχημένης 

αναγνωστικής διαδικασίας, λόγω των διαφόρων γνωστικών διεργασιών που απαιτούνται. 

γεγονός που οδηγεί σε διαχωρισμούς και κατηγοριοποιήσεις μαθητών που δεν έχουν 

αναπτύξει τις συγκεκριμένες δεξιότητες (Katims, 2000). Ο Βάμβουκας (1994), 

υποστηρίζει ότι η αναγνωστική ικανότητα προκύπτει μέσα από το συνδυασμό τριών 

λειτουργιών: α)της αναγνώρισης γραπτών συμβόλων και αποκωδικοποίησης, β)της 

κατανόησης σημασιολογικού περιεχομένου και γ)της αξιολόγησης και κρίσης του 

μηνύματος του κείμενου, ως κριτικός αναγνώστης. Πρόκειται για μία διαδικασία η οποία 

απαιτεί τον συνδυασμό διαφόρων γνωστικών κι νοητικών διεργασιών, η οποία έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων σε μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε 

κάποια ή σε περισσότερες από τις διεργασίες αυτές. Αποδεικνύεται ότι πρόκειται για μία 

σύνθετη διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών, καθώς η απόκτηση της αναγνωστικής 

ικανότητας επιτυγχάνεται μέσα από τη συμμετοχή διαφόρων γνωστικών λειτουργιών, 

όπως της μνήμης, της αντίληψης και της δομής του προφορικού λόγου (Adams, 1990. 

Βάμβουκας, 1994).   

 Βέβαια, όπως όλες οι γνωστικές διαδικασίες, με τον ίδιο τρόπο και η ανάγνωση, 

περιλαμβάνει ορισμένα στάδια – τα οποία είναι τα εξής: σε μία πρώιμη μορφή οι μαθητές 

κατακτούν τη φωνολογική ενημερότητα και την ικανότητα της οπτικής αναγνώρισης της 

λέξης, ενώ αυξάνονται οι δεξιότητες προσληπτικής και εκφραστικής προφορικής 

γλώσσας. Στην συνέχεια ακολουθούν τα στάδια της αποκωδικοποίησης, δηλαδή της 

γνώσης των μορφημάτων, τα οποία με την σειρά τους οδηγούν στον αυτοματισμό, την 

ευχέρεια της ανάγνωσης και την κατανόηση (Perfetti & Marron, 1998). 
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2.2.  Ο Ρόλος της Φωνολογικής Ενημερότητας στην Ανάγνωση  

 

Η διαδικασία της ανάγνωσης, οι γνωστικές διεργασίες και οι δεξιότητες που απαιτεί 

αποτελούν τη φύση της ανάγνωσης. Μέρος αυτής είναι και η ανάπτυξη της φωνολογικής 

ενημερότητας – βασικό στοιχείο που συμβάλλει στην εκμάθηση του μηχανισμού της 

ανάγνωσης (Perfetti & Marron, 1998. Μουζάκη, Πρωτόπαππας & Τσαντούλα, 2008). Η 

φωνολογική ενημερότητα είναι μία πολυσύνθετη μεταγλωσσική ικανότητα που πρέπει να 

καλλιεργηθεί ήδη από τη παιδική ηλικία.   

Ως όρος αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να κατανοεί ότι οι λέξεις 

αποτελούνται από φωνήματα και να είναι ικανός να τα αξιοποιεί με σκοπό τη παραγωγή 

λέξεων. Πρόκειται για «μία μεταγλωσσική δεξιότητα που αναφέρεται στην κατανόηση και 

στη γνώση των διακριτών μερών (συλλαβές και φωνήματα), από τα οποία αποτελείται η 

λέξη, καθώς και ότι η δομή αυτή αναφέρεται μόνο στο προφορικό λόγο» (Παντελιάδου, 

2001:91. Μουζάκη, et al., 2008). Η συνειδητοποίηση των φωνολογικών μερών του λόγου 

επεκτείνεται, εκτός από το επίπεδο της συλλαβής και του φωνήματος, στο νόημα της λέξης 

και στην επικοινωνιακή της φύση. Σημαντικός όρος στον ορισμό αυτό είναι ο προφορικός 

λόγος, καθώς θεωρείται  απαραίτητο στοιχείο για την κατάκτηση της φωνολογικής 

ενημερότητας (Παντελιάδου, 2001. Παντελιάδου, 2000).  

Οι Wagner και Torgesen υποστηρίζουν ότι η φωνολογική επεξεργασία διακρίνεται 

από (α)τη φωνολογική ενημερότητα, (β)τη φωνολογική ανακωδικοποίηση και (γ)τη 

φωνητική ανακωδικοποίηση. Οι δύο τελευταίες υποκατηγορίες, αντίστοιχα, αναφέρονται 

στην κατάκτηση του γραπτού λόγου και εξυπηρετούν στη μετατροπή των γραπτών 

συμβόλων σε οπτική αναγνώριση και στη συγκράτηση τους από την εργαζόμενη μνήμη. 

Προσθέτουν επίσης, τρεις βασικούς παράγοντες της φωνολογικής ενημερότητας, την 

ομοιοκαταληξία, την επιγλωσσική και μεταγλωσσική ενημερότητα, αναφορικά με το είδος 

της γνώσης που πρέπει να κατέχει ο κάθε αναγνώστης (Αϊδίνης, 2007). Πρόκειται για μία 
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μεταγλωσσική ικανότητα, που υπερβαίνει την επικοινωνιακή πρόθεση της γλώσσας και 

στοχεύει στην εσωτερική της δομή και σύνθεση (Παντελιάδου, 2001. Πόρποδας, 2002). 

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουν τη σύνθετη και πολύπλοκη δομή της ανάγνωσης 

(Πόρποδας, 2002). Ο Torgesen (2002), προσθέτει ότι η φωνολογική ενημερότητα είναι το 

μέσο αξιολόγησης και ελέγχου της φωνολογικής επεξεργασίας, καθώς και του προφορικού 

λόγου γενικότερα. Εκτός από αυτό το στοιχείο, είναι απαραίτητος ο έλεγχος της 

φωνολογικής ανακωδικοποίησης, όπου τα γραφήματα μετατρέπονται σε φωνήματα και της 

φωνητικής ανακωδικοποίησης – για την συγκράτηση πληροφοριών στην εργαζόμενη 

μνήμη. Σε έρευνα τους οι Aidinis και Nunes (2001) ελέγχουν τη σχέση της φωνολογικής 

ενημερότητας με την ικανότητα της γραφής σε παιδιά νηπιαγωγείου και Α’ – Β’ τάξης 

δημοτικού, συμπεραίνοντας ότι οι διαφορετικές επιδόσεις των μαθητών οφείλονται στη 

συλλαβική και φωνητική ενημερότητα που έχει αναπτύξει ο κάθε μαθητής μέχρι την 

εξεταζόμενη ηλικία. Το στοιχείο που απασχολεί το ερευνητικό μας ενδιαφέρον είναι η 

φωνολογική ενημερότητα, η οποία κατεξοχήν σχετίζεται με την ανάπτυξη του προφορικού 

λόγου (Aidinis & Nunes, 2001).  

Αντίστοιχα, ο Πόρποδας και οι Aidinis και συν., προσθέτουν στη σημαντικότητα 

της δεξιότητας αυτής, ότι η κατάκτηση της συνδέεται με τη μέθοδο της πρώτης ανάγνωσης 

και γραφής, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναγνωστική επιτυχία. Η σχέση της 

φωνολογικής επίγνωσης με την κατάκτηση του γραμματισμού, τουλάχιστον στα αρχικά 

στάδια, είναι πολλαπλώς επιβεβαιωμένη, καθώς  και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η 

γνώση αυτή στο παιδί «προϊδεάζει για τον τρόπο με τον οποίο θα κατακτήσει την 

ανάγνωση και την ορθογραφία» (Aidinis & Nunes, 2001. Πόπροδας, 2002). Ακόμη, ο 

Πόρποδας  υποστηρίζει ότι η φωνολογική μεσολάβηση είναι απαραίτητη για τον αρχάριο 

αναγνώστη και για τον ώριμο αναγνώστη, ο οποίος διαβάζει πολυσύλλαβες ή 

ορθογραφικά παραποιημένες λέξεις ή ψευδολέξεις (Πόρποδας, 2002. Αϊδίνης, 2012).  
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Η Nunes αναφέρει ότι η διδασκαλία της ανάγνωσης πρέπει να στηρίζεται στη 

γνώση φωνημάτων, καθώς αποτελούν το επίπεδο φωνολογικής ανάλυσης, ενώ το νόημα 

είναι το τελικό προϊόν της αναγνωστικής διαδικασίας, το οποίο προκύπτει από την 

κατάκτηση της φωνολογικής ενημερότητας (Αϊδίνης, 2012). Όπως αναφέρει ο Βάμβουκας 

(1994), ο ρόλος της επίγνωσης της μορφολογίας στην αναγνωστική επίδοση έχει 

τεκμηριωθεί ερευνητικά και έχει ερμηνευθεί είτε με βάση τη δυνατότητα που παρέχει στη 

διεύρυνση του λεξιλογίου, είτε με βάση τη συμμετοχή της στην οπτική αναγνώριση 

λέξεων ως προς την ορθογραφία (Baynham, 2000), είτε ως βασική βοήθεια στην 

ανάγνωση πολυσύλλαβων λέξεων (Berninger et al. 2001 στο Harris & Giannouli, 1999. 

Αιδίνης, 2007. Παντελιάδου, 2001. Baynham, 2000).  

Οι Wagner, Torgesen, Rashotte υποστηρίζουν ότι η σημαντικότητα της δεξιότητας 

αυτής στον μηχανισμό της ανάγνωσης, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αποτελεί δείκτη 

πρόβλεψης της αναγνωστικής ικανότητας και σημείο αναφοράς για τη πρόβλεψη 

δυσκολιών στην αναγνωστική διαδικασία και ιδίως σε μαθητές με γενικευμένες 

μαθησιακές δυσκολίες (Torgesen, 2002). Για την ύπαρξη των γλωσσικών δυσκολιών 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες έχουν διατυπωθεί δύο υποθέσεις που αποδίδουν 

αιτιώδη σχέση: α)η υπόθεση ελλείψεων φωνολογικής ενημερότητας και β)η υπόθεση του 

διπλού ελλείμματος.  

Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, παρουσιάζουν 

ελλείψεις στην ανάπτυξη δεξιοτήτων φωνολογικής ενημερότητας, κατά τη παραγωγή και 

εύρεση ομοιοκαταληξίας, στη διάκριση και σύνθεση των φωνημάτων, καθώς και στην 

αντιστροφή τους. Επίσης, δυσκολίες παρουσιάζονται κατά την αφαίρεση ή πρόσθεση 

συλλαβών και φωνημάτων σε λέξεις (Παντελιάδου, 2001. Μπότσας & Παντελιάδου, 2003. 

Gallon, Harris, & van der Lely, 2007). Τα ελλείμματα φωνολογικής ενημερότητας 

εμφανίζονται κατά τη προσχολική ηλικία και πρωτοσχολική ηλικία, αλλά συνεχίζει και σε 
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μεγαλύτερες τάξεις και κατά την ενηλικίωση (Μπότσας & Παντελιάδου, 2003. Casserly, 

2013. Gersten et al., 2001). Από την άλλη, η υπόθεση του διπλού ελλείμματος προσθέτει 

ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν ένα δεύτερο έλλειμμα το οποίο 

αναφέρεται στη διάκριση των οπτικών συμβόλων. Πρόκειται μάλιστα για δυσκολίες, οι 

οποίες δρουν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία τριών 

κατηγοριών των μαθησιακών δυσκολιών στη γλώσσα. Αναλυτικότερα, οι μαθητές 

διακρίνονται ως προς τις ελλείψεις (α)στην φωνολογική ενημερότητα, (β)στη διάκριση 

οπτικών συμβόλων και (γ)ταυτόχρονα στη φωνολογική ενημερότητα και τη διάκριση 

συμβόλων (Μπότσας & Παντελιάδου, 2003. Lovett, Steinbach & Frijters, 2000). 

Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Ρίτσος για τις αναγνωστικές δεξιότητες 

δυσλεξικών και μη δυσλεξικών μαθητών της Δ΄ τάξης του δημοτικού, διαπιστώθηκαν τα 

εξής: καταρχήν, όλοι οι μαθητές, συμπεριλαμβανομένων και των δυσλεξικών, προβαίνουν 

στη μορφολογική ανάλυση/ κατάτμηση των λέξεων. Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες δυσκολεύονται κατά την ανάγνωση των ψευδολέξεων, όμως είναι σε θέση να 

αναγνωρίσουν, ως ένα βαθμό, άμεσα δεσμευμένα μορφήματα της ελληνικής. Αντιθέτως, 

οι μη δυσλεξικοί μαθητές δεν εμφανίζουν διαφοροποίηση κατά την ανάγνωση τόσο 

σύνθετων λέξεων με προθήματα όσο και ψευδολέξεων. Τα μορφολογικά λάθη των 

δυσλεξικών φαίνεται να είναι: α)αλλαγή της γραμματικής κατηγορίας της λέξης, β)αλλαγή 

πτώσης, αριθμού, γένους, χρόνου, γ)λανθασμένη παραγωγή λέξης που έχει το ίδιο 

πρόθημα με τη λέξη του τεστ (Ρίτσος, 2004). 

Μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν δυσκολίες κατά την 

αναγνώριση, διάκριση και κατανόηση των ήχων των λέξεων. Επίσης, έχουν τα τάση να 

διαφοροποιούν κατά την ανάγνωση λέξεις και φράσεις με αποτέλεσμα την ύπαρξη 

δυσκολιών στη πραγματολογική διάσταση της γλώσσας, καθώς και στη φωνολογική 

ενημερότητα (Catts, Adlof, Hogan & Weismer, 2005). Έρευνα της Παντελιάδου αναφέρει 
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ότι οι μη αποτελεσματικοί αναγνώστες παρουσιάζουν ελλιπή φωνολογική ενημερότητα σε 

σχέση με ικανότερους αναγνώστες, που παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα. Δεν καταλήγει 

στο συμπέρασμα όμως ότι η φωνολογική ενημερότητα δεν είναι δυνατό να διδαχθεί σε 

άτομα με μαθησιακές δυσκολίες (Παντελιάδου, 2001). Γενικότερα, θεωρείται σημαντική η 

ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, το οποίο αποτελεί 

θεμέλιο για την εκμάθηση της ανάγνωσης, ενώ μόνο το 54% του μαθητικού πληθυσμού 

της Α’ – Γ’ τάξης του δημοτικού την έχουν αναπτύξει (Lonigam et al., 2000).  

Στην αντίστοιχη κατηγορία ανήκουν και μαθητές με σύνδρομο down, τα οποία 

στην  πλειοψηφία τους, δεν κατορθώνουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εξέταση της 

φωνολογικής ενημερότητας. Παρουσιάζουν γενικότερα χαμηλό ρυθμό ανάγνωσης και 

επανάληψης λέξεων, καθώς και αλφαβητικής διαδικασίας, σε βαθμό που θυμίζουν προ-

αναγνώστες (Evans, 1999). Οι μαθητές της κατηγορίας αυτής παρουσιάζουν ως 

βασικότερη αιτία δυσκολίας κατά την αναγνωστική διαδικασία, ελλείψεις φωνολογικής 

ενημερότητας, τα οποία οδηγούν κατ’ επέκταση σε λεξιλογικά και συντακτικά λάθη 

(Chapman, Hesketh & Kistler, 2002. Abbeduto, Murphy, Cawthon, Richard, Weissman, 

Karadottir & O’ Brien, 2003. Cupples & Iacono, 2002. Snowling, Hulme & Mercer, 2002. 

Roch & Jarrold, 2008). Γενικότερα, οι μαθητές με σύνδρομο down εισάγονται στην 

ανάγνωση και εκπαιδεύονται σε αυτή, με την απουσία δεξιοτήτων φωνολογικής 

ενημερότητας (Byrne, MacDonald & Buckley, 2002. Brock & Jarrold, 2005). Πρόκειται 

για ένα σημαντικό γνωστικό έλλειμμα, το οποίο μάλιστα επηρεάζεται από δυσκολίες της 

άρθρωσης που παρουσιάζουν μαθητές με σύνδρομο down (Fletcher & Buckley, 2002).  

Πενταετής έρευνα των Laws και Gunn σε μαθητές με σύνδρομο down, εξετάζουν 

την αναγνωστική ικανότητα σε σχέση με τη φωνολογική ενημερότητα  και συμπεραίνουν 

ότι η ανάπτυξη πρώιμων αναγνωστικών δεξιοτήτων σχετίζεται με τη περαιτέρω ανάπτυξη 

της φωνολογικής ενημερότητας των μαθητών αυτών (Laws & Gunn, 2002). Το παραπάνω 
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συμπέρασμα αποδεικνύει, ίσως, τη πιθανότητα ότι η φωνολογική ενημερότητα 

αναπτύσσεται όσο εξελίσσεται και αναγνωστική ικανότητα. Παρόμοια έρευνα σε 33 

μαθητές με σύνδρομο down, εξισώνοντας την αναγνωστική ηλικία των μαθητών, 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές παρουσιάζουν δυσκολίες κατά την αφαίρεση 

συλλαβών, αλλά με ευκολία κατορθώνουν να διακρίνουν τα φωνήματα στις λέξεις 

(Cardoso-Martins & Frith, 2001). Παρόμοιες έρευνες αποδεικνύουν εξίσου ελλείψεις 

φωνολογικής ενημερότητας σε μαθητές με σύνδρομο down και προσθέτουν ότι οι 

επιδόσεις των μαθητών είναι καλύτερες κυρίως  κατά την ανάγνωση λέξεων, παρά σε 

φωνολογικές δραστηριότητες (Snowling et al., 2002. Verucci, Menghini & Vicari, 2006).  

  

2.3.   Αναγνωστική Κατανόηση 
 

Μέσα από την προσπάθεια ορισμού της αναγνωστικής διαδικασίας, βιβλιογραφικά 

προκύπτει ότι στόχος της ανάγνωσης είναι η κατανόηση, η οποία λαμβάνει χώρα στο 

επίπεδο της φράσης, της πρότασης, του κειμένου ή της ιστορίας. Η διαδικασία της 

ανάγνωσης συνδέεται με αυτή της κατανόησης, κατά την οποία ο αναγνώστης 

συλλαμβάνει το γενικό νόημα του κειμένου, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί προσωπικές 

συνδέσεις με το κείμενο για να φτάσει στο τελικό προϊόν της κατανόησης. Η διαδικασία 

της ανάγνωσης και η ανταπόκριση του αναγνώστη σ’ ένα κείμενο, είναι σημαντικά 

στοιχεία κατά την εκμάθηση της γλώσσας. Οι ικανοί αναγνώστες θυμούνται αυτό που 

διάβασαν, αναγνωρίζουν πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ευχέρεια λέξεις, συνοψίζουν 

εύκολα το κείμενο με σκοπό να φτάσουν στο νόημα του (Adams, 1990. Πόρποδας, 2002. 

Παντελιάδου, 2001). Κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης οι νοητικές και γνωστικές 

διεργασίες που λαμβάνουν χώρα, στηρίζουν την κατανόηση του περιεχομένου και την 

απομνημόνευση των απαραίτητων στοιχείων. Η κατανόηση ορίζεται ως η αναγνώριση της 

κεντρικής ιδέας εξετάζοντας το συγκείμενο. Ταυτόχρονα, απαιτείται και η κατοχή του 
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απαραίτητου λεξιλογίου, η γνώση συντακτικών και μορφολογικών δομών, αλλά και η 

δυνατότητα επικέντρωσης της προσοχής του στη δραστηριότητα αυτή (Πόρποδας, 2002). 

O Kirby αναφέρεται στα ανοδικά και καθοδικά επίπεδα επεξεργασίας της 

αναγνωστικής κατανόησης, τα οποία θεωρούνται βασικά για την εκμάθηση της 

διαδικασίας. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι στην ανάγνωση είναι σημαντική η κατάκτηση της 

φωνολογικής δομής, η οποία οδηγεί στην ανάπτυξη της αποκωδικοποίησης. Ο βαθμός της 

αναγνωστικής κατανόησης προσδιορίζεται από τον βαθμό των πληροφοριών που 

χρησιμοποιεί ο αναγνώστης για να συνοψίσει πληροφορίες ή για να απαντήσει σε 

ερωτήσεις κατανόησης, καθώς και να ανακαλέσει το κείμενο που διάβασε. Ο ικανός 

αναγνώστης κατά την διάρκεια της ανάγνωσης, διαμορφώνει, αναιρεί, σχηματίζει 

υποθέσεις σε σχέση με το νόημα που προκύπτει από το κείμενο (Serafini, 2012. Πόρποδας, 

2002. Βάμβουκας, 1994). Πρόκειται για γνωστικά σχήματα στα οποία μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται να αναπτύξουν και για τα οποία απαιτούνται  

συγκεκριμένες στρατηγικές διδασκαλίας. 

Η κατανόηση ενός κειμένου είναι  μία πολύπλοκη διαδικασία, καθώς περιλαμβάνει 

τη σύνδεση ανάμεσα στη λεξιλογική γνώση του αναγνώστη, στην αλληλεπίδραση του με 

το κείμενο και την εφαρμογή στρατηγικών ανάγνωσης (NRP, 2000). Ο Kirby και ο 

Αϊδίνης (2007) αναφέρονται σε τρία βασικά είδη της αναγνωστικής κατανόησης: 

α)παθητική κατανόηση, όπου δεν επιτυγχάνεται η εμβάθυνση στο περιεχόμενο του 

κειμένου, β)κατανόηση για μάθηση, στην οποία η προσοχή εμπίπτει στις λεπτομέρειες και 

στο προς εξαγωγή νόημα του κειμένου και γ)η αυτορρυθμιστική κατανόηση ώστε ο 

αναγνώστης να πετύχει τους προσωπικούς στόχους του. Μέσα από το τελευταίο είδος της 

κατανόησης, γίνεται αντιληπτό, όπως αναφέρει και ο Βάμβουκας (1994), ότι σημαντικό 

ρόλο κατά την αναγνωστική διαδικασία και κατανόηση διαδραματίζει ο αναγνώστης. 

Συνδέει τις υπάρχουσες γνώσεις του και καταλήγει σε συμπέρασμα, κατανοώντας το 
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νόημα και το περιεχόμενο του κειμένου. Οικοδομείται ως τελικό προϊόν, η σχέση μεταξύ 

του συγγραφέα, του αναγνώστη, του κειμένου και του νοήματος που παράγει. Τα στοιχεία 

αυτά αποδεικνύουν ότι η αναγνωστική κατανόηση δεν περιλαμβάνει μόνο την 

αποκωδικοποίηση και κατανόηση των λέξεων, αλλά τη ταυτόχρονη σύνδεση 

προϋπαρχουσών γνώσεων και την κατανόηση του νοήματος του ίδιου του κειμένου 

(Black, Gambell & Pressley, 2002).  

Δύο βασικές ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ένας μαθητής για να οικοδομήσει 

το νόημα του κειμένου είναι (α)οι γενικότερες γλωσσικές δεξιότητες κατανόησης και (β)η 

ικανότητα οπτικής αναγνώρισης της λέξης με ταχύτητα και ακρίβεια. Αναφέρεται επίσης, 

ότι η γενικότερη νοητική λειτουργία, η γνώση και ο προφορικός λόγος, επηρεάζουν την 

κατανόηση του κειμένου (Torgesen, 2002). Επίσης ο Βάμβουκας (1994), προσθέτει ότι η 

ίδια η φύση της αναγνωστικής κατανόησης είναι μία σύνθετη διαδικασία, καθώς 

περιλαμβάνει πολύπλοκες νοητικές και ψυχολογικές διεργασίες, όπως αυτή της μνήμης, 

της αντίληψης και της ανάκλησης πληροφοριών και σημασιών που βρίσκονται στην 

μακρόχρονη μνήμη. Ακόμη, η διαδικασία της κατανόησης περιλαμβάνει επιμέρους 

δεξιότητες όπως γλωσσικές ικανότητες, ακουστική κατανόηση, γενική νοημοσύνη (Allor 

et al., 2010). 

Ο αναγνώστης, γενικότερα, αλληλεπιδρά με το κείμενο και εμπλέκεται με αυτό, 

ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνει και δημιουργεί το νόημα του κειμένου. Πρόκειται για μία 

διαδραστική διαδικασία κατά την οποία εμπλέκονται οι αναγνώστες, το κείμενο και το 

συγκείμενο. Ο αναγνώστης πρέπει να διαθέτει γνώσεις και ικανότητες, όπως κίνητρα, 

αναπτυγμένο λεξιλόγιο, κριτική σκέψη, ταχύτητα, ακρίβεια, ευχέρεια, οπτική αναγνώριση 

(αποκωδικοποίηση), μνήμη και προσοχή. Αναφορικά με την αποκωδικοποίηση των 

λέξεων, συμβάλλει γενικότερα στη κατανόηση του γενικότερου κειμένου και αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο της κατανόησης (Adams, 1990). Αναφέρει, επίσης ότι η 
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αναγνωστική κατανόηση στηρίζεται στην αποκωδικοποίηση και την ακουστική 

κατανόηση. Η πρώτη στηρίζεται στις φωνολογικές ικανότητες και η δεύτερη στις 

γλωσσικές. Πρόκειται για δεξιότητες σημαντικές για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού με 

σημαντική συσχέτιση, η οποία αποδυναμώνει με το πέρας των εκπαιδευτικών βαθμίδων.  

Μέσα από τη συχνή και μεθοδευμένη ανάγνωση, οι μαθητές κατορθώνουν να 

αυτοματοποιήσουν τις ικανότητες τους, να διαβάζουν προτάσεις πιο περίπλοκες και ως 

προς τη συντακτική τους δομή. Με το τρόπο αυτό αναπτύσσεται η ικανότητα 

αυτοματισμού αναγνώρισης λέξεων, αλλά και κατανόησης τους (Πόρποδας, 2002). Ο 

αναγνώστης με το τρόπο αυτό δεν αποκωδικοποιεί μόνο τις λέξεις αλλά κατανοεί και το 

σημασιολογικό περιεχόμενο τους. Η γνώση της σημασίας των λέξεων δεν αποτελεί απλά 

πρόοδο της ανάγνωσης, αλλά και διευρύνει το προσληπτικό λεξιλόγιο με σκοπό να 

κατανοεί με μεγαλύτερη ευκολία το κείμενο. Η ανάπτυξη του λεξιλογίου επίσης αυξάνει 

το ρυθμό ανάγνωσης και κατανόησης (Βάμβουκας, 1994).  

 

2.3.1. Αδυναμίες Αναγνωστικής Κατανόησης  
 

Όμως, μέσα στο μαθητικό πληθυσμό, υπάρχουν παιδιά με διαφορετικό ρυθμό 

ανάγνωσης, άλλα που παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση ή έχουν φτωχό 

προσληπτικό λεξιλόγιο. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την αναγνωστική κατανόηση, η 

γενικότερη αδυναμία γρήγορης ανάγνωσης επηρεάζει και την κατανόηση αρνητικά 

(Πόρποδας, 2002. Merisuo-Storm & Soininen, 2014). Από το επίπεδο της κατανόησης είτε 

προφορικού, είτε γραπτού λόγου, κρίνεται ο βαθμός επιτυχίας ή αποτυχίας της μάθησης 

και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. «Πρόκειται για μία διαδικασία πρόσληψης, 

επεξεργασίας, συγκράτησης και αξιοποίησης της έννοιας ή του σημασιολογικού 

περιεχομένου της λέξης ή του κειμένου που δίνεται προς ανάγνωση» (Πόρποδας, 2002: 

137). Κυρίως είναι μία διαδικασία που συνεχώς αναδομείται λόγω των μεμονωμένων 
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εννοιών που προσλαμβάνονται με την ανάγνωση λέξεων και με βάση την συντακτική 

μορφή και το συγκείμενο. 

Λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας αυτής και των σύνθετων δεξιοτήτων 

που απαιτούνται, μαθητές με γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες κατάκτησης της αναγνωστικής διαδικασίας, συγκριτικά με μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης (Narkon & Wells, 2013). Έρευνες αποδεικνύουν ότι η κατάκτηση της 

φωνολογικής ενημερότητας είναι μία δύσκολη και απαιτητική διαδικασία την οποία 

καλούνται να αναπτύξουν οι μαθητές παιδικής ηλικίας.  

Με την είσοδο των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες στο δημοτικό σχολείο, οι 

αδυναμίες και ικανότητες τους διαφέρουν από τις απαιτήσεις του σχολείου. Η Neil (2003), 

υποστηρίζει ότι οι γνωστικές διαδικασίες που φαντάζουν εύκολες για ένα παιδί τυπικής 

ανάπτυξης είναι δύσκολο για έναν μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες. Συγκεκριμένα, η 

πλειοψηφία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

ανάγνωση. Οι Gersten και συν., αναφέρουν ότι το 80% των μαθητών με μαθησιακές 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναγνωστική διαδικασία, καθώς και στην κατανόηση των 

γραπτών κειμένων (Gersten et al., 2001). Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά των 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες είναι οι ελλείψεις στην εργαζόμενη μνήμη, η μεταφορά 

της γνώσης και η διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών (Swanson, Kehler, & Jerman, 

2010). Οι τελευταίοι αναφέρουν επίσης ότι οι μαθητές με μαθησιακές πλήττονται από 

ελλείψεις στην αυτοματοποίηση και τη ταυτόχρονη αποθήκευση και επεξεργασία 

πληροφοριών που περιέχονται σε ένα κείμενο. Επίσης, ο αργός ρυθμός ανάγνωσης του 

μαθητικού αυτού πληθυσμού σχετίζεται με δυσκολίες φωνολογικής ενημερότητας και 

κατανόησης  (Narkon & Wells, 2013). 

Οι δυσκολίες της αναγνωστικής κατανόησης έχουν συνδεθεί με ελλείψεις σε μία 

ποικιλία γνωστικών και νοητικών διεργασιών, όπως η φωνολογική επίγνωση και η 
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αναγνώριση των λέξεων (Perfetti & Marron, 1998. Cain, Oakhil, Barnes & Bryant, 2001). 

Υποστηρίζουν ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση οικοδομούν μία 

ανεπαρκής εικόνα του κειμένου, ενώ συχνά δυσκολεύονται να εντοπίσουν ορισμένα 

στοιχεία ή να παράγουν το νόημα του κειμένου και να καταλήξουν σε αυτό που 

χαρακτηρίζει ο Βάμβουκας (1994) ως συμπερασμούς. Μάλιστα, ο τελευταίος αναφέρει ότι 

σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να δίνονται κείμενα με απλή μορφή σύνταξης 

και μορφολογία λέξεων, ώστε να καταλήγουν ευκολότερα στην κατανόηση του.  

Αναφερόμενοι στις αναγνωστικές δυσκολίες ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες η 

Παντελιάδου (2001), προσθέτει ακόμη ότι οι μαθητές δεν χρησιμοποιούν αποτελεσματικές 

στρατηγικές κατανόησης των κειμένων, δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το βαθμό 

κατανόησης τους την στιγμή της ανάγνωσης και να ορίσουν τα σημαντικότερα μέρη όταν 

του ζητούνται. Παρουσιάζουν δυσκολίες κατανόησης επίσης, όταν στα κείμενα περιέχεται 

μεταφορικός λόγος και γενικότερα παρουσιάζουν δυσκολίες στην αποτελεσματική χρήση 

αναγνωστικών στρατηγικών (Παντελιάδου, 2001). Έρευνα σε μαθητές 7-8 χρονών με 

αναγνωστικές δυσκολίες και τυπικής ανάπτυξης, αποδεικνύει ότι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες παρουσιάζουν αδυναμίες στην ανάκληση των πληροφοριών, στην εύρεση των 

σημαντικών στοιχείων από τα λιγότερα σημαντικά, ενώ ελλείψεις παρουσιάζουν και κατά 

την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες κατανόησης (Cain et al., 2001).   

Μία ακόμη ομάδα που ανήκει στις γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες της 

ανάγνωση είναι μαθητές με σύνδρομο down. Οι μαθητές με το σύνδρομο παρουσιάζουν 

γενικότερες γλωσσικές δυσκολίες και χρειάζονται συνήθως περισσότερη υποστήριξη στην 

ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας, καθώς και της κατανόησης (Cologon, 2013).  

Επιπλέον, μαθητές με το σύνδρομο παρουσιάζουν μορφοσυντακτικές ελλείψεις κυρίως 

κατά την προφορική χρήση της γλώσσας και δυσκολίες ανάκλησης από τη μακρόχρονη 

μνήμη (Verucci et al. 2006). Γενικότερα, μαθητές που ανήκουν στην κατηγορία, παρά τις 
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δυσκολίες που παρουσιάζουν λόγω της νοητικής αναπηρίας, συγκρίνονται με μαθητές 

ίδιας νοητικής ηλικίας γνωστικά και μαθησιακά. Στόχος είναι η βαθύτερη κατανόηση των 

ικανοτήτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με σύνδρομο down και η 

δημιουργία προγραμμάτων παρέμβασης προς την αντιμετώπιση τους. Μαθητές της 

κατηγορίας αυτής, επίσης έχουν ενσωματωθεί σε γενικά σχολεία, γεγονός που καθιστά 

απαραίτητη τη σύγκριση με μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Η σύγκριση μάλιστα στοχεύει 

στην καλύτερη ένταξη των μαθητών στο γενικό σχολείο και στην επιλογή της κατάλληλης 

εκπαιδευτικής μεθόδου, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες τους (Chapman, 2006). 

 

2.4 Ο Ρόλος της Αυτοαντίληψης/Αυτοεκτίμησης στην Ανάπτυξη 

της Αναγνωστικής διαδικασίας  

 

Η αυτοαντίληψη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πλευρές της κοινωνικής 

ψυχολογίας που απασχολεί τα τελευταία χρόνια τη σύγχρονη έρευνα. Πολλοί  ερευνητές 

συμπεραίνουν ότι μαθητές με χαμηλή αυτοαντίληψη παρουσιάζουν χαμηλότερους 

ακαδημαϊκούς στόχους και επιδόσεις (Hisken, 2011. Bagheri & Faghih, 2012. Casserly, 

2013). Γενικότερα, η αυτοαντίληψη καθορίζεται ως η στάση του ατόμου και η γνώση για 

τις ικανότητες του, συμπεριλαμβανομένου των εννοιών της αυτο-αξιολόγησης και της 

θετικής ή αρνητικής διάστασης του φαινομένου (Merisuo-Storm & Soininen, 2014). 

Αναφορικά με τις διαστάσεις αναφέρονται βιβλιογραφικά οι εξής: α)η ικανότητα 

επίτευξης ενός έργου και β)η αξία ως άτομο. Εκτός από τις διαφορετικές διαστάσεις, η 

αυτοαντίληψη επίσης αποτελείται από δύο εκδοχές. Από την μία την αυτοπεποίθηση και 

από την άλλη την αυτοεκτίμηση. Αν είναι θετική η έννοια της αυτοαντίληψης στους 

μαθητές, οι ίδιοι οδηγούνται σε επιτυχίες, ενώ αν είναι αρνητική οδηγεί συνήθως σε 

χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις (Rollins, 2014). 
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Ήδη η Λεονταρή (1998), έχει αναφερθεί σε δύο μοντέλα που διέπουν τον όρο της 

αυτοαντίληψης, το ιεραρχικό και το ομοκεντρικό. Το πρώτο μοντέλο αναφέρεται στην 

γενική αυτοαντίληψη, η οποία διακρίνεται σε δύο βασικές πτυχές: την σχολική και τη μη 

σχολική, όπως είναι κοινωνική, σωματική ή συναισθηματική αυτοαντίληψη. Σύμφωνοι για 

την επίδραση των κοινωνικών δεξιοτήτων στο ρόλο της αυτοαντίληψης είναι και οι 

Baumeister, Cambell, Krueger & Vohs, (2003). Αντίθετα, το ομοκεντρικό μοντέλο, 

σύμφωνα με την Λεονταρή (1998), περιλαμβάνει σε κυκλική μορφή τις πτυχές της 

αυτοαντίληψης και στο κέντρο βρίσκονται οι σημαντικότερες που είναι διαφορετικές για 

κάθε άτομο. Οι πτυχές αυτές διακρίνονται σε: α)σχολική ικανότητα, β)κοινωνική 

ικανότητα, καθώς θεωρούν ότι είναι σημαντική η επιρροή και η επίδραση από τους 

σημαντικούς-άλλους, γ)η σωματική ικανότητα και δ)οι σχέσεις με την μητέρα. Για την 

τελευταία πτυχή της αυτοαντίληψη οι σχέσεις αυτές επηρεάζουν τις μετέπειτα προσωπικές 

σχέσεις που θα διαμορφώσει ένα άτομο στην ζωή του, ενώ είναι σημαντικό καθώς του 

παρέχει το αίσθημα της ασφάλειας (Jackson, Cavenagh & Clibbens, 2014).  

 Γίνεται φανερό μέσα από την ποικιλία των ορισμών για την έννοια της 

αυτοαντίληψης ότι η πλειοψηφία καταλήγει στην άποψη ότι πρόκειται για ένα σύνολο 

πεποιθήσεων και στάσεων. Δηλαδή, η άποψη που διαμορφώνει το άτομο για τον εαυτό του 

και η κριτική που ασκεί σε αυτόν, ενώ μπορεί να χωριστεί σε χαμηλή και υψηλή ή θετική 

και αρνητική αυτοαντίληψη, όπου το άτομο μπορεί να πιστεύει στις ικανότητες ή να 

αισθάνεται μειονεκτικά αντίστοιχα σε σχέση με τους άλλους.  

 Τα τελευταία 30 χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί στην εξέταση των 

ψυχολογικών διαστάσεων του ατόμου και την επιρροή που αυτή ασκεί σε ακαδημαϊκές και 

κοινωνικές δραστηριότητες σε διαφορετικές μαθητικές ομάδες. Τα άτομα με ειδικές 

γλωσσικές ελλείψεις και τυπικής ανάπτυξης, αναφέρουν θετική αυτοαντίληψη συχνά στις 

ικανότητες τους και στην κοινωνική τους αποδοχή, καθώς η γνώμη τους συχνά είναι κοινή 
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για τα  δύο αυτά στοιχεία (Lindsay & Dockrell, 2000. Casserly, 2013). Ο όρος της 

αυτοαντίληψης/αυτοεκτίμησης προσδιορίζεται ως ένα σύνολο γνώσεων και αντιλήψεων, 

συναισθημάτων που έχει το άτομο για τον εαυτό του. Στις αντιλήψεις περιλαμβάνονται οι 

νοητικές ικανότητες του ατόμου, η σωματική του διάπλαση και η κοινωνική του αποδοχή. 

Μέσα από τα πλαίσια αυτά, το άτομο διαμορφώνει μία θετική ή αρνητική εικόνα για τον 

εαυτό του. Αντίστοιχα, η αυτοαντίληψη επηρεάζει και την εικόνα που θα σχηματίσει ένας 

μαθητής για τον εαυτό του και τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις (Casserley, 2013. Λεονταρή, 

1998. Joshi & Srivastava, 2009).  

Η αυτοαντίληψη αναφέρεται στην αίσθηση της ικανοποίησης ή της αποτυχίας που 

αισθάνεται το άτομο, καθώς ο ίδιος κατέχει συγκεκριμένες φιλοδοξίες για τον εαυτό του. 

Θεωρούν την επιτυχία ως μία πραγματική νίκη, ενώ την αποτυχία ως μία ήττα για τον 

εαυτό τους, κατά το οποίο αισθάνονται χαρά και ντροπή αντίστοιχα (Lindsay & Dockrell, 

2000). Σε έρευνα τους, σε μαθητές ηλικίας 7-8 χρονών, αναφέρουν ότι οι επιδόσεις στην 

αναγνωστική κατανόηση συνδέονται με συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα. 

Γενικότερα, το συναίσθημα της αρνητικής αυτοαντίληψης επηρεάζει το μαθητή αρνητικά 

και τον οδηγεί σε σχολική αποτυχία. Σε παρόμοιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Logan 

και Johnston (2009), οι οποίοι αναφέρουν ότι η έννοια της αυτοαντίληψης είναι στενά 

συνδεδεμένη με τη προσωπική ικανοποίηση και την αποτελεσματικότητα του ατόμου. 

Η έννοια του εαυτού διαθέτει δύο σημαντικές συνιστώσες, την αυτοαντίληψη και 

την αυτοεκτίμηση. Η Λεονταρή (1998) αναφέρει ότι η πρώτη έννοια περιλαμβάνει την 

γνωστική πτυχή του εαυτού, ενώ η δεύτερη τη συναισθηματική πλευρά και το βαθμό 

αποδοκιμασίας ή επιδοκιμασίας που δέχεται ένας μαθητής. Η έννοια του εαυτού 

γενικότερα, αναφέρεται ως πολυδιάστατη και περιλαμβάνει μία γενική εικόνα με 

διαφορετικές πτυχές (Λεονταρή, 1998. Lindsay & Dockrell, 2000. Joshi & Srivastava, 

2009).  
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Η αυτοαντίληψη αποτελεί μία σημαντική διάσταση της προσωπικότητας του 

ατόμου και έχει συνδεθεί ειδικότερα με τη σχολική επίδοση. Η διεκπεραίωση σχολικών 

εργασιών ενός μαθητή και ο βαθμός σχολικής επιτυχίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

το τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του.  Ένα βασικό μέρος της εκπαίδευσης 

των μαθητών είναι και η ανάγνωση, διαδικασία στην οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

η έννοια της αυτοαντίληψης (Λεονταρή, 1998. Joshi & Srivastava, 2009. Jackson et al., 

2014). Ο James προσδιορίζει την αυτοαντίληψη ως τη σχέση ανάμεσα στην επιτυχία και 

στη προσδοκία. Αναφέρει επίσης, ότι η αυτοαντίληψη περιγράφει την εκτίμηση του ίδιου 

του ατόμου για τον εαυτό του μέσα από τις πράξεις του (Leary, 1999). Ομοίως, ο μαθητής 

διαμορφώνει την αντίληψη του με βάση τις επιτυχίες ή αποτυχίες σε διάφορες 

δραστηριότητες, καθώς και τις στάσεις του. Αναφέρει επίσης ότι μαθητές που έχουν 

περάσει χρόνια αποτυχία σε ακαδημαϊκό επίπεδο παρουσιάζουν χαμηλότερη 

αυτοαντίληψη σε σύγκριση με μαθητές που έχουν βιώσει την επιτυχία. Η Humphrey 

(2002) αναφέρει ότι μαθητές ηλικίας από 7 χρονών και μεγαλύτεροι είναι σε θέση να 

οικοδομήσουν τη σημασία της αυταξίας και της αυτοκριτικής, ενώ οι Glenn & 

Cunningham (2001), αναφέρουν ότι μαθητές με σύνδρομα ή με ελλείψεις όπως οι 

γλωσσικές, η αυτογνωσία τους πρέπει να ελέγχεται από την ηλικία των 8 χρονών και 

μεγαλύτερη. Ο Lawrence διαχωρίζει την αυτοαντίληψη σε τρεις τομείς: το γνωστικό 

(σκέψη), το συναισθηματικό (συναίσθημα) και το πραξιακό (συμπεριφορά) (Rollins, 

2014).  

 

2.4.1. Ερευνητικά Δεδομένα για την Αναγνωστική Αυτοαντίληψη 
 

Δύο σημαντικοί παράγοντες επηρεάζουν τη διαδικασία της ανάγνωσης και κατ’ 

επέκταση την αναγνωστική κατανόηση, η μεταβλητή του αναγνώστη και του κειμένου. 

Αναφορικά με τον αναγνώστη, είναι σημαντικές σε όλη την αναγνωστική διαδικασία οι 
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στρατηγικές που χρησιμοποιεί, οι υπάρχουσες γνώσεις του, τα κίνητρα, η προσωπικότητα 

του, η αυτοαντίληψη και το φύλο του (Rollins, 2014). Διάφορες  έρευνες ενσωματώνουν 

ψυχο-συναισθηματικά στοιχεία του ατόμου συγκριτικά με ακαδημαϊκές δεξιότητες και 

ικανότητες, όπως η αναγνωστική διαδικασία (Χατζηθεολόγου, 1994. Λεονταρή, 1998. 

Rollins, 2014. Baumeister et al., 2003. Joshi & Srivastava, 2009. Jackson et al., 2014).  

Σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση αναγνωστικών συμπεριφορών και στάσεων 

διαδραματίζουν τα κίνητρα και η αυτοαντίληψη του ατόμου. Ως όρος αναφέρεται  στην 

αντίληψη, που έχουν τα άτομα για τον εαυτό τους κατά την απόδοση μιας ακαδημαϊκής 

δραστηριότητας. Σύμφωνα με τον Χατζηθεολόγου, (1994) η αυτοαντίληψη είναι 

σημαντική για την ανάπτυξη της αναγνωστικής του ικανότητας. Η ικανότητα και η 

κατανόηση της αξίας του ατόμου είναι βασικά μέρη της αυτοαντίληψης, καθώς επηρεάζει 

άμεσα την αναγνωστική επίδοση, όπως επίσης και τη κατανόηση (Hisken, 2011). Η 

αναγνωστική ικανότητα των μαθητών αποτελεί μία άμεση ένδειξη του επιπέδου της 

αυτοαντίληψης τους, ιδίως σε ηλικίες όπου οι απόψεις για τον εαυτό τους είναι πιο 

σταθερές, όπως στη Β και Γ τάξη του Δημοτικού (Hall, 2014).  

Οι αξίες, οι προσδοκίες, οι στάσεις που δείχνουν οι μαθητές απέναντι στην 

ανάγνωση επηρεάζει σημαντικές γνωστικές διεργασίες που σχετίζονται με τη προσοχή, τη 

συγκέντρωση, τη νοητική επένδυση και την επιμονή που καταδεικνύουν σε μία αντίστοιχη 

δραστηριότητα. Ως αποτέλεσμα μαθητές που παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με την 

ανάγνωση τείνουν να αλληλεπιδρούν σε μεγαλύτερο βαθμό με το κείμενο, για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα και με αποφασιστικότητα (Melnick, Henk & Marinak, 2009). Οι 

Baumeister και συν. (2003), αναφέρουν ότι ο έλεγχος της αυτοαντίληψης και  τα 

αποτελέσματα της οδηγούν σε προβλέψεις αναφορικά και με τις συμπεριφορές ενός 

ατόμου. Επίσης, αναφέρουν ότι οι υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις οδηγούν σε υψηλό 

βαθμό αυτοαντίληψης, ενώ οι χαμηλές επιδόσεις σε αντίστοιχη χαμηλή αυτοαντίληψη. 
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Γενικότερα, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας, η αυτοαντίληψη αναφέρεται ως το 

μέσο, με το οποίο θα αισθάνεται ο μαθητής καλύτερα με τον εαυτό του και θα επιτυγχάνει 

σταδιακά ακαδημαϊκές δεξιότητες και κοινωνικές συμπεριφορές (Leary, 1999. Merisuo-

Storm & Soininen, 2014). 

Ο Leary (1999), αναφέρει ότι η υψηλή αυτοαντίληψη σε μαθητές οδηγεί στην 

επίτευξη των στόχων τους, ενώ γενικότερα δημιουργεί θετικά συναισθήματα για τον εαυτό 

τους. Μαθητές με θετική αυτοαντίληψη τείνουν να δείχνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις 

αναγνωστικές τους ικανότητες και δεξιότητες, καθώς και γενικότερα τις ακαδημαϊκές τους 

επιδόσεις (Hisken, 2011). Αντίθετα, μαθητές με χαμηλή αυτοαντίληψη βρίσκονται 

αντιμέτωποι με δυσκολίες στο κοινωνικό και ακαδημαϊκό πλαίσιο. Το κυριότερο τους 

πρόβλημα είναι η εικόνα που προβάλλουν στους συνομηλίκους τους και σε μικρότερο 

βαθμό η επιτέλεση των σχολικών δραστηριοτήτων (Χατζηθεολόγου, 1994). Οι στάσεις 

που κρατούν οι μαθητές και ειδικότερα η αυτοαντίληψη τους σχετικά με την αναγνωστική 

διαδικασία, στηρίζεται στα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιφέρει οι προσπάθειες τους 

(Bagheri & Faghih., 2012). Μαθητές που θεωρούν τον εαυτό τους καλό αναγνώστη 

συνηθίζουν να έχουν προϊστορία στην ανάγνωση και είναι περισσότερο πιθανόν να 

διατηρήσουν θετική αλληλεπίδραση σε σχέση με το κείμενο. Από την άλλη μεριά, μαθητές 

που δεν παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά αυτά τείνουν να φέρουν χαμηλή αυτοαντίληψη 

σε σχέση με τις επιδόσεις τους στην ανάγνωση (Melnick et al., 2009).  

Ειδικότερα, έρευνα των Bagheri και Faghih σε ενηλίκους καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι  υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της αναγνωστικής ικανότητας  και 

της αυτοαντίληψης (Bagheri & Faghih, 2012). Η αυτοαντίληψη και η γλωσσική εκμάθηση 

είναι παράγοντες που αλληλεπιδρούν, με την έννοια ότι όσο αυξάνεται η μία, τόσο είναι 

δυνατόν να ενδυναμωθεί και η δεύτερη. Επίσης, μακροχρόνια έρευνα των Joshi και 

Srivastava, (2009) σε 400 εφήβους μαθητές με χρήση της Rosenberg Self-esteem 
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κλίμακας, αποδεικνύει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, καθώς τα 

κορίτσια του δείγματος παρουσιάζουν καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις συγκριτικά με τα 

αγόρια. Αντίθετα, τα αγόρια του δείγματος παρουσιάζουν μεγαλύτερη αυτοαντίληψη σε 

σχέση με τα κορίτσια. 

Σε αντίστοιχη έρευνα σε μαθητές Α και Β δημοτικού, αναφέρεται ότι μαθητές της 

Β τάξης έχουν ήδη αναπτυγμένες ικανότητες κατανόησης του κειμένου που διαβάζουν 

μέχρι το τέλος της τάξης φοίτησης. Επίσης, αποδεικνύει ότι τα κορίτσια του δείγματος 

επέδειξαν μεγαλύτερα σκορ στην αναγνωστική κατανόηση συγκριτικά με  τα αγόρια που 

συμμετείχαν.  Ακόμη, τονίζει ότι οι απόψεις των μαθητών για την αναγνωστική τους 

επίδοση ήταν θετικές και από τις δύο εξεταζόμενες τάξεις. Στην αρχή της πρώτης τάξης οι 

μαθητές παρουσιάζουν θετικότερες στάσεις και ιδίως τα αγόρια της δευτέρας δημοτικού. 

Οι μαθητές που παρουσίαζαν θετική αυτοαντίληψη παρουσίαζαν αντίστοιχα 

ικανοποιητική στάση απέναντι στην ανάγνωση. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι 

σημαντική η ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, αλλά 

εξίσου σημαντική  η διδασκαλία της ανάγνωσης, η οποία έχει θετική επίδραση στην 

αυτοαντίληψη των μικρών μαθητών (Merisuo-Storm & Soininen, 2014). Συμφωνούν με 

την άποψη του Leary (1999), ότι η αναγνωστική επίδοση έχει σχέση με προσωπικούς ή 

συναισθηματικούς παράγοντες και ότι άτομα με χαμηλή αυτοαντίληψη είναι επιρρεπείς 

στη πρόκληση ψυχολογικών διαταραχών, όπως η ακαδημαϊκή αποτυχία ή και 

απογοήτευση. 

Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και οι Chapman, Lambourne και Silva, 

συγκρίνοντας μαθητές Β’ και Στ’ τάξη Δημοτικού. Τονίζουν ότι η αυτοαντίληψη μπορεί 

να επιτελέσει πρόγνωση της αναγνωστικής επίδοσης των μαθητών. Πρόκειται για μία 

αμφίδρομη σχέση, κατά την οποία μαθητές με υψηλού βαθμού αυτοαντίληψη 

παρουσιάζουν καλύτερη αναγνωστική επίδοση. Αντίθετα, όσο χαμηλότερη παρουσιάζεται 
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η  αυτοαντίληψη σε έναν μαθητή τόσο  χαμηλότερη είναι η ικανότητα ανάγνωσης του. 

Ακόμη, αποδεικνύουν ότι τα κορίτσια του δείγματος παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις 

στην ανάγνωση σε σχέση με τα αγόρια στη Β’ τάξη, ενώ στην Στ’ δεν παρατηρήθηκαν, 

δεν παρατηρήθηκαν διαφορές σχετικά με τη γνώση του λεξιλογίου και τη κατανόηση του 

κειμένου (Chapman, Lambourne και Silva, 1990). Μαθητές, οι οποίοι έχουν διαμορφώσει 

θετική ή υψηλή αυτοαντίληψη, διακατέχονται από συναισθήματα επάρκειας, ασφάλειας 

και αυτοπεποίθησης, γεγονός το οποίο γίνεται εμφανές στην αναγνωστική διαδικασία, 

όπου σημειώνουν υψηλές επιδόσεις (Χατζηθεολόγου, 1994). 

Αναφορικά με μαθητές που ανήκουν στη κατηγορία των γενικευμένων μαθησιακών 

δυσκολιών, επιδεικνύουν επιφανειακή προσέγγιση της μάθησης εξαιτίας των αρνητικών 

συναισθημάτων που τους διακατέχει από τις συνεχείς σχολικές τους αποτυχίες (Neil, 

2003). Επίσης, αναφέρεται η αμφίδρομη συσχέτιση της ανάγνωσης με την αυτοαντίληψη, 

της αναγνωστικής επιτυχίας και του κινήτρου και τέλος του κινήτρου συγκριτικά με τον 

αριθμό των λέξεων που διαβάζει το άτομο (Rollins, 2014. Neil, 2003).  

Έρευνα του Rollins σε άτομα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εξετάζει την 

αυτοαντίληψη των ατόμων σε μαθησιακές δυσκολίες. Χρησιμοποιεί ένα ημι-δομημένο 

ερωτηματολόγιο που περιέχει ερωτήσεις για την αυτοαντίληψη των μαθητών, τη σχέση με 

τους συνομηλίκους τους, τις στρατηγικές ανάγνωσης και γραφής που χρησιμοποιούν. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας αναφέρουν ότι τα άτομα παρουσιάζουν χαμηλή αυτοαντίληψη, 

ενώ δεν έχουν αναπτύξει ικανοποιητικά ατομικές στρατηγικές διαχείρισης της 

αναγνωστικής διαδικασίας. Η δημιουργία χαμηλής αυτοαντίληψης  επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό τα κίνητρα για μάθηση, την αναγνωστική τους επίδοση και το γενικότερο 

ακαδημαϊκό τους αποτέλεσμα. Ακόμη, αναφέρει ότι η χαμηλή αυτοαντίληψη προκύπτει 

από αρνητική στάση προς τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και έλλειψη υποστήριξης 

στη σχολική επίδοση (Rollins, 2014).  
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Αναφορικά με τους μαθητές που χαρακτηρίζονται ως φτωχοί αναγνώστες, έρευνα 

του Hisken (2011), αναφέρει ότι ο πληθυσμός των μαθητών αυτών παρουσιάζει χαμηλές 

ικανότητες αυτοαντίληψης και αντίληψη επιτυχίας, μικρότερη επιμονή σε δραστηριότητες 

και απόδοση αποτυχιών σε έλλειψη ικανότητας. Η χαμηλή αυτοαντίληψη και η αποτυχία 

θεωρείται ότι οδηγεί σε αποφυγή ενασχόλησης με τη δραστηριότητα που επέφερε το 

ανάλογο αποτέλεσμα. Ιδίως, μαθητές, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση 

μεμονωμένων λέξεων επιχειρούν να αποφύγουν ανάλογες δραστηριότητες. Βέβαια, δεν 

θεωρείται εύκολο να αποφύγει ένας μαθητής τη διαδικασία της ανάγνωσης στο σχολικό 

πλαίσιο, ενώ ένας τέτοιος μαθητής που σύμφωνα με τον Torgesen (2002), θεωρείται ως 

παθητικός μαθητής. Υποστηρίζει μάλιστα ότι μέσα από τη παθητική ανάγνωση δεν 

κατανοεί το στόχο της διαδικασίας, δεν διαμορφώνει το τρόπο ανάγνωσης του με βάση το 

κειμενικό είδος, ενώ καταλήγει να μην κατανοεί το κείμενο που διαβάζει.  

Συμπερασματικά, μαθητές με χαμηλή αυτοαντίληψη έχουν να αντιμετωπίσουν την 

ανησυχία και την απαισιοδοξία ιδίως στις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους, συναισθήματα που 

τους εμποδίζουν και τους απομακρύνουν από δραστηριότητες που θεωρούνται απαιτητικές 

ή χρειάζεται να λάβουν ικανοποίηση από αυτή. Πρόκειται για μία σημαντική σχολική 

δραστηριότητα η ανάγνωση, κατά την οποία η χαμηλή επίδοση σε αυτή μπορεί να 

προκαλέσει χαμηλό αίσθημα αυτοαντίληψης (Rollins, 2014. Hisken, 2011. Λεονταρή, 

1998. Merisuo-Storm & Soininen, 2014).  

 

2.5   Γενικευμένες Μαθησιακές Δυσκολίες  
 

       Ο όρος παιδιά με αναπηρία αφορά σε παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στη μάθηση. Αναφέρεται συγκεκριμένα σε παιδιά με μαθησιακά ή/και συμπεριφορικά 

προβλήματα, παιδιά με σωματικές αναπηρίες ή αισθητηριακές διαταραχές καθώς και 

χαρισματικά παιδιά (Heward, 2011). Ο όρος αυτός είναι στενά συνδεδεμένος με την 
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έννοια της χαμηλής μαθησιακής επίδοσης, ενώ εμπίπτουν στη διαταραχή αυτή γλωσσικές 

δυσκολίες, όπως η ανάπτυξη της φωνολογίας και της γραμματικής (Krishnan, Watkins & 

Bishop, 2016) και γενικότερα στην εκμάθηση της γλώσσας. Κατά γενική ομολογία 

αντιμετωπίζουν αδυναμίες ή ανωριμότητα – με βάση τη νοητική τους ηλικία – στους 

μηχανισμούς εκμάθησης της ανάγνωσης (Krishnan et al., 2016. Heward, 2011. Gersten et 

al., 2001. Torgessen, 2002). 

            Έρευνα των Ramus, Marshall, Rosen & Heather, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 

οι μη φωνολογικές και οι φωνολογικές δεξιότητες είναι οι βασικές πηγές από τις οποίες 

προκύπτουν οι γλωσσικές διαφορές. Αναφορικά με τις μη φωνολογικές, περιλαμβάνονται 

η ανάπτυξη της σύνταξης, της μορφολογίας, του προσληπτικού και εκφραστικού 

λεξιλογίου, ενώ στις φωνολογικές, η φωνολογική επίγνωση, η ταχύτητα κατονομασία 

συμβόλων και η εργαζόμενη μνήμη. Συμπεραίνουν μάλιστα, ότι μαθητές με ΕΜΔ 

παρουσιάζουν μία έλλειψη σε φωνολογικές δεξιότητες και δύο σε μη φωνολογικές (Ramus 

et al., 2013).  

Άτομα με γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες δεν παρουσιάζουν νοητική 

αναπηρία και σημάδια νευρολογικής διαταραχής, ενώ δεν στιγματίζονται με τον όρο αυτό. 

Παρουσιάζουν μία γενικότερη ετερογένεια και διαφορές στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις 

(Katims, 2000. Παντελιάδου, 2001). Η πλειοψηφία των μαθητών αυτών παρουσιάζουν 

δυσκολίες τόσο στο λόγο όσο και γλωσσικές διαταραχές (Gersten et al., 2001). 

Επιπροσθέτως, διακρίνουν τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες σε δύο κατηγορίες: α)στα 

άτομα που αντιμετωπίζουν γενικευμένες δυσκολίες στην εκμάθηση της γλώσσας και β)στα 

άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε κάποια επιμέρους στοιχεία της γλωσσικής 

διδασκαλίας. Όμοιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και μαθητές με σύνδρομο Down, καθώς 

φτωχές γλωσσικές δεξιότητες παρουσιάζονται και στις δύο προαναφερόμενες κατηγορίες. 
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Βέβαια, παρουσιάζονται περισσότερες δυσκολίες στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων 

σε περιπτώσεις που συνυπάρχουν πρόσθετες διαταραχές (Bishop & Laws, 2004). 

Επίσης, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν περισσότερες ελλείψεις στο 

προσληπτικό λεξιλόγιο συγκριτικά με το εκφραστικό (Mervis & Robinson, 2000). 

Πρόκειται για μία δυσκολία που διαγράφεται από τα παιδικά χρόνια ήδη σε παιδιά με 

σύνδρομο down. Συγκριτικά, οι δύο εξεταζόμενες ομάδες αντιμετωπίζουν δυσκολία στη 

χρήση της γραμματικο- συντακτικής δεξιότητας, στην κατανόηση αλλά και παραγωγή 

αντίστοιχα προτάσεων (Heward, 2011). Αντίθετα, έρευνες δείχνουν ότι μαθητές με 

σύνδρομο αναπτύσσουν το λεξιλόγιο καθώς μεγαλώνουν, ενώ μαθητές με μαθησιακές 

αντιμετωπίζουν κυρίως σημαντικές γλωσσικές διαταραχές (Mervis et al., 2000).  

 

2.5.1. Μαθησιακές Δυσκολίες και Αναγνωστική Ικανότητα 
 

Αναφορικά με τις γενικευμένες μαθησιακές κατηγορίες, η πρώτη σημαντική 

κατηγορία που εξετάζεται είναι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικότερα με 

ελλείψεις στην ανάγνωση. Ο Adams (1990), αναφέρει ότι 1 στους 5  μαθητές παρουσιάζει 

στο σχολικό περιβάλλον δυσκολίες στην αναγνωστική διαδικασία.  

Συγκεκριμένα, η μαθησιακή δυσκολία ορίζεται από το IDEA (2004) ως μία 

διαταραχή σε μία ή περισσότερες βασικές ψυχολογικές διεργασίες που αφορούν στη 

κατανόηση ή στη χρήση της γλώσσας, προφορικής ή γραπτής, η οποία εκδηλώνεται με τη 

μορφή της ατελούς ικανότητας ακρόασης, σκέψης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, 

ορθογραφίας ή επιτέλεσης μαθηματικών υπολογισμών. Αυτός ο όρος αναφέρεται σε 

καταστάσεις όπως αντιληπτικές αναπηρίες, εγκεφαλική βλάβη, δυσλεξία, ή αναπτυξιακή 

αφασία (Narkon & Wells, 2013).  

«Είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μία ανομοιογενή ομάδα διαταραχών 

οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόκτηση και χρήση ικανοτήτων 



48 
 

ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι 

διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του 

κεντρικού νευρικού συστήματος. Μάλιστα είναι δυνατόν να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής του ατόμου. Με τις μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν προβλήματα 

σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και αλληλεπίδρασης. Αυτά τα 

προβλήματα δεν συνιστούν από μόνα τους Μαθησιακές Δυσκολίες. Αν και οι Μαθησιακές 

Δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (π.χ. 

αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή να 

δέχονται την επίδραση εξωτερικών παραγόντων, όπως είναι οι πολιτισμικές διαφορές και 

η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία αυτές δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα των 

παραπάνω καταστάσεων η εξωτερικών επιδράσεων» (Hammill, 1990 στο Παντελιάδου, 

2001:18). 

Η National Committee on Learning Disabilities (2001), προσθέτει ότι πρόκειται για 

έναν μαθησιακό όρο που αναφέρεται σε μία ετερογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες 

εκδηλώνονται με τη μορφή δυσκολιών στην κατάκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, 

ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, λογικής ή μαθηματικών. Είναι εγγενείς στο άτομο και μπορεί 

να είναι παρούσες σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Προβλήματα σε 

συμπεριφορές αυτορρύθμισης, στην κοινωνική αντίληψη και την αλληλεπίδραση μπορεί 

να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν μαθησιακές δυσκολίες 

(Παντελιάδου, 2001. Heward, 2011). Το DSM-IV προσθέτει στον ορισμό ότι οι γλωσσικές 

δυσκολίες των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα αποτελούν εμπόδιο της ακαδημαϊκής 

και επαγγελματικής ή κοινωνικής εξέλιξης (Bishop & Norbury, 2002). Οι Kavale και 

Forness (2000), αναφέρονται σε διαταραχές σε μία ή περισσότερες από τις βασικές 

ψυχολογικές διεργασίες, που περιέχονται σε χρήση προφορικού και γραπτού λόγου και 

έχουν ως συνέπειες ελλείψεις ακουστικής αντίληψης, σκέψης, λόγου, ανάγνωσης, γραφής, 
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ορθογραφίας και μαθησιακής ικανότητας. Ο όρος περιλαμβάνει περιπτώσεις αντιληπτικής 

ανεπάρκειας, εγκεφαλική βλάβη, δυσλεξία και αναπτυξιακή αφασία (Heward, 2011. 

Bishop & Norbury, 2002).  

Παρόλη την έλλειψη ενός κοινού ορισμού, υπάρχει μία συμφωνία για τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση. Η δυσκολία 

στην ανάγνωση είναι το βασικό κοινό χαρακτηριστικό των ατόμων με μαθησιακές 

δυσκολίες, ενώ ταυτόχρονα πρόκειται για μία ετερογενή ομάδα με δυσκολίες στη χρήση 

της προφορικής γλώσσας (Αϊδίνης, 2012. Παντελιάδου, 2001). Βέβαια, ο Αϊδίνης (2012) 

αιτιολογεί την ετερογένεια δηλώνοντας τις διαφορετικές πτυχές που λαμβάνει η γλώσσα: 

α)αντίληψη, β)γνωστική ικανότητα, γ)μάθηση και δ)κινητική ανάπτυξη. Οι μαθητές της 

κατηγορίας αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες στο εκφραστικό μέρος της γλώσσας 

(Humphrey, 2002. Katims, 2000. Swanson et al., 2010) καθώς και στην κατανόηση της 

(Bishop & Laws, 2004. Bishop & Norbury, 2002). 

Οι Torgesen & Wagner δηλώνουν ότι τα πιο σοβαρά αναγνωστικά προβλήματα 

των παιδιών με μαθησιακές αφορούν στο επίπεδο της επεξεργασίας της λέξης 

(αποκωδικοποίηση) και την ανεπάρκεια χρήσης της φωνολογικής δομής της λέξης 

(Torgesen, 2002). Αναφορικά με τη τελευταία, τονίζουμε ότι η φωνολογική ενημερότητα 

αναφέρεται στην συνειδητή κατανόηση και γνώση ότι η γλώσσα αποτελείται από ήχους. Η 

πιο σημαντική πτυχή της για την εκμάθηση της ανάγνωσης είναι η φωνολογική 

ενημερότητα, η γνώση δηλαδή ότι οι λέξεις αποτελούνται από ξεχωριστούς ήχους ή 

φωνήματα. Ένα παιδί με φωνολογική ενημερότητα είναι ικανό: α)να συνδυάζει προφορικά 

ήχους και να φτιάχνει λέξεις, β)να απομονώνει ήχους και γ)να αναλύει μία λέξη σε ήχους. 

(Heward, 2011). Ένας μεγάλος αριθμός μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ανάγνωση (δυσλεξία).  
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Ως χαρακτηριστικά των παιδιών αυτών αναφέρονται οι δυσκολίες αντίληψης, 

κινητικές διαταραχές, διαταραχές προσοχής και μνήμης, προβλήματα κοινωνικο-

συναισθηματικής φύσης, κινήτρων και διαταραχές μεταγνωστικής φύσης (Παντελιάδου, 

2001). Οι μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες φέρουν γλωσσική και φωνολογική 

ανεπάρκεια στα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι μαθητές της κατηγορίας αυτής (Catts, 

Adlof, Hogan & Weisner, 2005. Swanson et al., 2010. Narkon & Wells, 2013. Ramus et al., 

2013. Catts, Bridges, Little & Tomblin, 2008). Οι περισσότεροι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες παρουσιάζουν ελλείψεις στην ευχέρεια και ακρίβεια των λέξεων. Για να 

υπάρξει η αποτελεσματική οπτική αναγνώριση των λέξεων κατά τη διαδικασία της 

ανάγνωσης πρέπει ο μαθητής να έχει αναπτύξει την ικανότητα αναγνώρισης του εκάστοτε 

γράμματος και γενικότερα αυτό που ονομάζεται στην βιβλιογραφία φωνολογική 

ενημερότητα (Torgesen, 2002). Λαμβάνοντας υπόψη την ετερογένεια του πληθυσμού 

αυτού, σημαντική δυσκολία παρατηρείται στις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης και 

αναγνωστικής κατανόησης (Catts et al., 2008).  Επίσης, αναφέρονται δυσκολίες σε σχέση 

με την οπτική αναγνώριση της λέξης (Gallon et al., 2007. Krishnan et al., 2016), κυρίως 

στις πολυσύλλαβες (Catts et al., 2005). Οι μαθητές της κατηγορίας αυτής αντιμετωπίζουν 

προβλήματα μορφολογίας και λεξιλογίου με βασικότερο πρόβλημα της ανάπτυξης της 

φωνολογικής ενημερότητας (Ramus et al., 2013).  

Έρευνα των Olson, Wise, Conners, Rack και Fulker, (2001), αποδεικνύει ότι μαθητές 

μεγαλύτερης ηλικίας με μαθησιακές  δυσκολίες  παρουσιάζουν κοινές αναγνωστικές 

επιδόσεις με μαθητές χωρίς προβλήματα και δυσκολίες. Όμως, οι μαθητές με μαθησιακές 

αποδίδουν 70% χαμηλότερες επιδόσεις στη φωνολογική ενημερότητα, και στην ανάγνωση 

ψευδολέξεων, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη δυσκολία 

που αντιμετωπίζουν ανεξαρτήτως ηλικίας. Επίσης, έρευνες αποδεικνύουν ότι μαθητές με 

ΕΜΔ αντιμετωπίζουν δυσκολίες και στην κατανόηση ενός κειμένου, στην εξαγωγή 
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συμπερασμάτων και περιεχομένου (Swanson et al., 2010). Σε έρευνα των Swanson και 

συν., αναφέρεται ότι οι καλοί αναγνώστες αποδίδουν καλύτερες επιδόσεις αναγνωστικής 

κατανόησης – και επιδόσεις γενικότερα στην ανάγνωση – εξαιτίας της εργαζόμενης 

μνήμης, στην οποία τα άτομα με ΕΜΔ αντιμετωπίζουν δυσκολίες (Swanson et al., 2010). 

 Βέβαια, είναι δύσκολο να διερευνηθούν οι διαταραχές την μνήμης καθώς πρέπει να 

ελεγχθεί η αποθήκευση των πληροφοριών και ο χρόνος απόκρισης του μαθητή. 

Αντίστοιχη έρευνα των Catts και συν. (2008), συγκρίνοντας μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

και με ΕΜΔ αναφέρονται στις ελλείψεις των μαθητών με μαθησιακές στην φωνολογική 

ενημερότητα και στην αναγνωστική κατανόηση. Προσθέτουν ότι οι μαθητές 

αναπτύσσονται καθώς περνούν τις τάξεις του δημοτικού και βελτιώνονται μέσα από 

κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και στρατηγικές. Η ΕΜ επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις 

ακαδημαϊκές επιδόσεις, ενώ συνεισφέρει κατά την αναγνωστική διαδικασία και 

κατανόησης (Cain, Oakhil & Bryant, 2004. Kudo, Lussier & Swanson, 2015). Κυρίως 

αναφέρουν ότι μαθητές τυπικής ανάπτυξης αποδίδουν καλύτερες επιδόσεις σε 

ακαδημαϊκές επιδόσεις σε σχέση με μαθητές ΕΔΜ – όπου οι ελλείψεις της τελευταίας 

κατηγορίας προκύπτει από ελλείψεις σε ορισμένες γνωστικές διεργασίες, όπως την ΕΜ. 

Στην άποψη για την έλλειψη της ΕΜ προστίθεται το γεγονός ότι τα προβλήματα σε αυτή 

επηρεάζουν τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, σε 

όλες τις βαθμίδες, ενώ συνδέονται με δυσκολίες σε διάφορες περιοχές του αναλυτικού 

προγράμματος (μαθηματικά, επιστήμες) (Gathercole, Woolgar, KIevit, Astle, Manly & 

Holmes, 2016). Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 

ΕΜ επηρεάζει την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης ή στην ειδικότερη ανάπτυξη και 

συνεισφορά φωνολογικών δεξιοτήτων (Gathercole et al. 2016. Ramus et al., 2013. Lum, 

Conti-Ramsden, Page & Ullman, 2012. Cain et al., 2004). Οι τελευταίοι μάλιστα 
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αποδεικνύουν ότι μαθητές με ΕΜΔ με σκοπό την ανάκληση πληροφοριών καταλήγουν στο 

«μάντεμα». 

Μαθητές της κατηγορίας αυτής αντιμετωπίζουν γενικότερα δυσκολίες στην οπτική, 

ακουστική αντίληψη και επεξεργασία, αλλά προβλήματα όπως ελλείψεις φωνολογικής 

επίγνωσης, αποτελούν τα σημαντικότερα και τα πιο βασικά που επηρεάζουν την 

αναγνωστική δεξιότητα. Ειδικότερα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάλυση συλλαβών 

σε φωνήματα, στην παραγωγή και εύρεση ομοιοκαταληξίας, στη σύνθεση φωνημάτων και 

στη διάκριση της θέσης ενός φωνήματος και στην απαλοιφή του (Παντελιάδου, 2001).  Σε 

έρευνα του Κωτούλα (2004), ελέγχονται 280 μαθητές Α’ – Στ’ Δημοτικού τυπικής 

ανάπτυξης και με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση. Αναφέρει ότι οι μαθητές 

με δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα φωνολογικής ενημερότητας, τα οποία 

διακρίνονται ως το τέλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι όλοι οι μαθητές Α’ τάξης αντιμετωπίζουν χαμηλή ανάπτυξη φωνολογικής 

επίγνωσης, ενώ μαθητές με ΕΜΔ στην Δ’ τάξη παρουσιάζουν κοινό αναγνωστικό επίπεδο 

με μαθητές Β’ δημοτικού τυπικής ανάπτυξης. Συμπεραίνει λοιπόν ότι μαθητές με ΕΜΔ 

ξεκινούν την Α’ τάξη με φανερές ελλείψεις ήδη από την είσοδο τους.  

Έρευνα των Οικονομάκου και Γκλεζάκου (2014), σε παιδιά με ΕΜΔ στην 

ανάγνωση, αναφέρουν ότι λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο δημιουργείται στο ρεπερτόριο τους χαμηλή αυτοαντίληψη, άγχος, απογοήτευση 

και μειωμένες προσδοκίες για τον εαυτό τους, ενώ παράλληλα υιοθετούν μία 

δυσλειτουργική στάση. Λόγω των αδυναμιών αυτών, αδυνατούν να ενταχθούν κοινωνικά 

και να εμπλακούν σε παρέες συνομηλίκων, γεγονός που επηρεάζει τις κοινωνικές τους 

επιδόσεις. Επίσης, τονίζουν ότι διαθέτουν θετική και σε υψηλό βαθμό επίπεδα 

αυτοαντίληψης, ενώ κυρίως αναφέρονται για τις εξωσχολικές τους επιδόσεις και τις 

κοινωνικές και σε μικρότερο βαθμό για τις σχολικές. Τέλος, καταλήγουν ότι τα κορίτσια 
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από τα δύο φύλα παρουσιάζουν περισσότερο αναπτυγμένες δεξιότητες και υψηλότερη 

αυτοαντίληψη (Οικονομάκου & Γκλεζάκου, 2014). Αντίθετα, η Humphrey (2002) 

συμπεραίνει ότι μαθητές με  ΕΜΔ παρουσιάζουν χαμηλότερη αυτοαντίληψη σε σχέση με 

τυπικούς μαθητές ίδιας ηλικίας, καθώς και ότι οι μαθητές βιώνουν σημάδια δυσλεξίας, 

όπου χαρακτηριστικό της κατηγορίας μαθητών είναι η χαμηλή αυτοαντίληψη. Μάλιστα, 

προτείνει ότι η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης των μαθητών θα συμβάλλει και στην αύξηση 

των ακαδημαϊκών τους επιδόσεων.  

Έρευνα σε μαθητές ηλικίας 8-11 χρονών με μαθησιακές δυσκολίες και τυπικής 

ανάπτυξης, αναφέρουν ότι σε γενικές γραμμές οι δύο κατηγορίες των μαθητών 

προβάλλουν κοινά μαθησιακά προφίλ. Όμως, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα άγχους και χαμηλό βαθμό αυτοαντίληψης. Επίσης, 

υποστηρίζει ότι μαθητές με ΕΜΔ κατατάσσουν τον εαυτό τους σε χαμηλό γνωστικό 

επίπεδο συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους, ενώ ο βαθμός αυτοαντίληψης τους δεν 

επηρεάζεται σε άλλες διαστάσεις, όπως στην κοινωνική. Γενικότερα, αναφέρει ότι η 

έννοια της αυτοαντίληψης είναι σημαντική για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, καθώς το άτομο 

διαμορφώνει την αξία του εαυτού και συγκρίνεται με βάση τους σημαντικούς άλλους της 

(Novita, 2016). Ήδη στην αξία τις αυτοαντίληψης έχει αναφερθεί η Humphrey (2002) 

υποστηρίζει ότι συνδέεται με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και ότι – μαθητές με ΕΜΔ – 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη γενικότερη επίδοση τους, καθώς ότι παρουσιάζουν 

χαμηλότερο βαθμό αυτοαντίληψης σε σχέση με μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μελέτη των αναγνωστικών επιδόσεων και τα επίπεδα της 

αυτοαντίληψης ανάμεσα στα άτομα με ΕΜΔ (Bishop & Laws, 2004). H Serafini (2012), 

σε έρευνα μαθητών με ΕΜΔ αναφέρει ότι εκτός από τις μαθησιακές δυσκολίες, 

αντιμετωπίζουν προβλήματα σε διάφορες ψυχολογικές διαστάσεις, όπως χαμηλά κίνητρα 

και αυτοαντίληψη. Επίσης, αναφέρει ότι παρουσιάζουν περιορισμένη αλληλεπίδραση με 
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συνομηλίκους, ότι έχουν οι ίδιοι αναπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες, όμως οι 

συνομήλικοι τους σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτούς. Κύρια πηγή της άποψης αυτής είναι 

η γνώση των δυσκολιών που έχουν για τον εαυτό τους, γεγονός που τους οδηγεί σε 

χαμηλότερο επίπεδο αυτοαντίληψης (Lum et al., 2012).  

Λαμβάνοντας υπόψη τους ορισμούς και τις ελλείψεις μαθητών με ΕΜΔ, 

αποδεικνύεται ότι πρόκειται για μία ετερογενή ομάδα με δυσκολίες σε ένα ή περισσότερα 

μέρη της γλώσσας (σύνταξη, μορφολογία, πραγματολογική ικανότητα και λεξιλόγιο). 

Επίσης οι αναγνωστικές τους ικανότητες είναι κοινές με μαθητές τυπικής μικρότερης 

ηλικίας, ενώ βασική έλλειψη – η οποία επηρεάζει άμεσα την αναγνωστική ικανότητα – 

είναι η ΕΜ (Gallon et al., 2007).  

 

2.6  Χαρακτηριστικά της Νοητικής Αναπηρίας 
 

Οι μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο της νοητικής αναπηρίας αποτελούν 

δευτερογενείς δυσκολίες και αναπτύσσονται εξαιτίας της ύπαρξης της νοητικής αναπηρίας 

(Heward, 2011). Ο ορισμός της νοητικής αναπηρίας από την Αμερικάνικη Ένωση για την 

νοητική αναπηρία ορίζει ότι χαρακτηρίζεται από σημαντικούς περιορισμούς τόσο στη 

νοητική λειτουργία όσο και στη προσαρμοστική συμπεριφορά, όπως εκδηλώνονται στις 

εννοιολογικές, κοινωνικές και πρακτικές προσαρμοστικές δεξιότητες. Η αναπηρία 

εμφανίζεται πριν από το 18ο της ηλικίας (Δαραής, 2002).  

Η IDEA (2004) ορίζει τη νοητική καθυστέρηση ως «γενική νοητική λειτουργία» 

που υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου, συνυπάρχει με ελλείμματα στη 

προσαρμοστική συμπεριφορά και εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης 

επηρεάζοντας αρνητικά την εκπαιδευτική επίδοση του παιδιού (Allor, Mathes, Champlin, 

& Cheatham, 2009. Allor et al., 2010).  



55 
 

Ένας ακόμη ορισμός, αυτός της AAMR – που ονομάζεται Σύστημα 2002 – 

προτείνει τη λειτουργική ταξινόμηση  της νοητικής αναπηρίας με βάση το ατομικό προφίλ 

των αναγκαίων υποστηρίξεων που πρέπει να λάβει ο μαθητής. Η προσέγγιση αυτή 

απομακρύνεται από τη ταξινόμηση της νοητικής αναπηρίας και στρέφεται στη βελτίωση 

της λειτουργικότητας του ατόμου στο σπίτι, στο σχολείο, τη κοινότητα και το εργασιακό 

περιβάλλον (Δαραής, 2002. Laws et al., 2004). Μέσα από τον ορισμό αναδεικνύονται και 

σημαντικές διαστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την θεώρηση της νοητικής 

καθυστέρησης. Συγκεκριμένα, οι διαστάσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: α)η 

διάσταση της νοητικής καθυστέρησης, β)η διάσταση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, 

γ)η διάσταση του μικροσυστήματος και του μακροσυστήματος που ζει το άτομο και δ)η 

διάσταση της υγείας, σωματικής και νοητικής (Laws et al., 2004). 

Ο αναθεωρημένος όρος προκύπτει ως «νοητική αναπηρία» και περιλαμβάνει 

συγκεκριμένους περιορισμούς σε νοητική και πνευματική, καθώς και σε προσαρμοστική 

συμπεριφορά σε κοινωνικούς και εννοιολογικούς τομείς. Επίσης, καθορίζει ότι μαθητές νε 

νοητική αναπηρία έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη γενική εκπαίδευση, που 

αρμόζει στις γνωστικές και πνευματικές τους απαιτήσεις (Grigal, Neubert & Moon, 2005). 

  

2.6.1 Γνωστικές ελλείψεις μαθητών με νοητική αναπηρία  
 

 Μέσα από  την κατηγορία της νοητικής αναπηρίας και τους ορισμούς που 

προτάθηκαν κατά καιρούς γι’ αυτή, οι μαθητές με παρουσιάζουν συγκεκριμένες γνωστικές 

ελλείψεις, οι οποίες διαμορφώνουν την μαθησιακή τους ετοιμότητα. 

 Συγκεκριμένα, οι ελλείψεις και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μαθητές με 

νοητική αναπηρία, εντοπίζονται στους εξής τομείς (Παντελιάδου, 2001): 

- Μνήμη: αντιμετωπίζουν δυσκολία στη συγκράτηση και ανάκληση πληροφοριών. 

Τα παιδιά με νοητική αναπηρία χρειάζονται περισσότερο χρόνο από 
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συνομηλίκους χωρίς αναπηρία για ανακαλέσουν πληροφορίες και χειρίζονται 

δυσκολότερα μεγαλύτερη ποσότητα γνωστικών πληροφοριών.  

- Προσοχή: σύμφωνα με έρευνα του Mervis και συν. (2000), μαθητές με νοητική 

παρουσιάζουν χαμηλότερο ρυθμό προσοχής κατά την παρακολούθηση ενός 

γνωστικού αντικειμένου συγκριτικά με συνομηλίκους χωρίς αναπηρίες. 

Παρουσιάζουν επίσης, μικρής διάρκειας προσοχή κατά την επιτέλεση ενός 

αντίστοιχου έργου, γεγονός που επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τις ήδη 

υπάρχουσες δυσκολίες τους σε σχολικές δραστηριότητες.  

Ακόμη, έρευνες υποστηρίζουν ότι είναι εμφανείς δυσκολίες γενίκευσης και 

διατήρησης γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και μεταφοράς αυτών σε νέα περιβάλλοντα 

και πλαίσια (Allor et al., 2010). Έρευνα του Beirne – Smith αναφέρει ότι τα άτομα με 

νοητική αναπηρία έχουν χαμηλότερο ρυθμό μάθησης συγκριτικά με τα τυπικά 

αναπτυσσόμενα παιδιά (Heward, 2011). 

Σύμφωνα με τον Katims (2000), πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι μαθητές με νοητική 

αναπηρία δεν είναι σε θέση να κατακτήσουν τους μηχανισμούς της ανάγνωσης. Όμως, 

τονίζει ότι ιδίως μαθητές με ήπια προς μέτρια νοητική αναπηρία, μαθαίνουν να διαβάζουν 

ένα συγκεκριμένο λεξιλόγιο, ενώ ένα άτομο στα πέντε καταφέρνει να αποκτήσει έστω και 

ελάχιστες αναγνωστικές δεξιότητες. Γενικότερα, έχουν διεξαχθεί έρευνες κυρίως με 

μαθητές με μέτρια νοητική αναπηρία κατά την αναγνωστική ικανότητα λέξεων και λιστών, 

παρά στην αναγνωστική τους κατανόηση, ενώ ακόμα λιγότερες έρευνες αναφέρονται στη 

διαδικασία μέσα από την οποία κατακτούν την ανάγνωση. Η σύγχρονη βιβλιογραφία 

αναφέρει ότι μαθητές με νοητική αναπηρία είναι σε θέση να μάθουν να διαβάζουν ένα 

διευρυμένο λεξιλόγιο μέσα από μία συστηματική τεχνική (Allor et al., 2009. Heward, 

2011). Αν και η αναγνωστική κατανόηση εξακολουθεί να αποτελεί μία δύσκολη 
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διαδικασία για τους μαθητές με νοητική αναπηρία συγκριτικά με την ανάγνωση 

μεμονωμένων λέξεων (Conners, 2003).  

 Οι μαθητές με νοητική αναπηρία αντιμετωπίζουν γενικότερες γλωσσικές ελλείψεις 

και προβλήματα μνήμης, γεγονός που επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό την επίδοση τους 

στην αναγνωστική διαδικασία. Πολλοί ερευνητές αναφέρουν ότι η πρώιμη παρέμβαση 

είναι σημαντική για τη βελτίωση των δεξιοτήτων αυτών, καθώς με το τρόπο αυτό είναι 

δυνατόν να βελτιωθεί η φωνολογική γνώση των μαθητών, η οπτική αναγνώριση λέξεων, η 

ευχέρεια και η κατανόηση του νοήματος (ΝRP, 2000). Επίσης, έρευνα των Allor και συν., 

αναφέρει ότι οι μαθητές του δείγματος του κατόρθωσαν ύστερα από εκπαίδευση με 

κατάλληλες στρατηγικές εκπαίδευσης να αναπτύξουν φωνημικές και φωνολογικές 

δεξιότητες και να κατανοούν απλά και μικρά κείμενα (Allor et al., 2010).  

 

2.7 Συνδρόμου Down  

2.7 Χαρακτηριστικά Συνδρόμου Down 
  

Το σύνδρομο Down σχετίζεται με μέτριες προς σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες που 

συνδέονται ταυτόχρονα με δυσκολίες λόγου και γλώσσας. Η ανάπτυξη της γλώσσας, 

μάλιστα βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα ανάπτυξης σε σχέση με τη χρονολογική τους 

ηλικία (Chapman, 2006. Bourdeau, 2002). Οι γλωσσικές δεξιότητες συγκεκριμένα 

αποτελούν την κατεξοχήν περιοχή με τις περισσότερες δυσκολίες των παιδιών με 

σύνδρομο down, αν και οι μαθητές της αναφερόμενης κατηγορίας, χρησιμοποιούν τη 

γλώσσα για την επίτευξη κοινωνικών σκοπών, όπως ακριβώς παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

(Abbeduto et al., 2003). Πρόκειται για τη πιο συχνή γενετική αιτία πρόκλησης  της 

νοητικής αναπηρίας. Παρ’ όλες τις δυσκολίες των μαθητών αυτών στο προφορικό λόγο, 

πετυχαίνουν στη διαδικασία εκμάθησης της ανάγνωσης (Παντελιάδου, 2000. Lum et al., 

2012).  
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Οι γλωσσικές ικανότητες σε παιδιά με σύνδρομο down γενικότερα πλήττονται με 

δυσκολίες και προβλήματα. Το προφίλ των μαθητών αυτών αναδεικνύει ότι 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη παραγωγή γραπτού λόγου και στην κατανόηση, ενώ οι 

φωνολογικές και συντακτικές δομές τους είναι ανεπαρκής σε σχέση με τις λεξιλογικές και 

πραγματολογικές ικανότητες τους (Evans, 1999. Buckley, Bird, Sacks & Archer, 2002. 

Buckley & Bird, 1993.  Laws & Gunn, 2002. Verucci et al., 2006. Byrne et al., 2002). Στα 

χαρακτηριστικά των μαθητών αυτών προστίθεται ότι ο προφορικός τους λόγος είναι 

τηλεγραφικός. Πρόκειται για γλωσσικές ελλείψεις που γίνονται πιο εμφανείς στην εφηβεία 

παρά στη παιδική ηλικία (Verucci et al., 2006. Hughes, 2006). Τα στοιχεία αυτά 

αποδεικνύουν ότι άτομα με σύνδρομο down έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν 

περισσότερα στοιχεία από αυτά που μπορούν να εκφράσουν λεκτικά (Hughes, 2006).  

Ειδικότερα, η κατανόηση στους συγκεκριμένους μαθητές δεν πλήττεται με τον ίδιο 

τρόπο σε όλα τα άτομα, ενώ είναι σχετική με το αντίστοιχο νοητικό επίπεδο. Οι επιδόσεις 

των μαθητών στη λεξιλογική κατανόηση εξαρτώνται από τον τύπο των λέξεων που 

δοκιμάζονται όσο και από την μορφή των δοκιμασιών και των οπτικών ερεθισμάτων που 

παρέχονται (Roch & Jarrold, 2008). Πρέπει να εκτεθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα για 

να κατανοήσουν το νόημα της σε σχέση με μαθητές τυπικής ανάπτυξης, κοινής 

χρονολογικής ηλικίας (Abbeduto et al., 2003. Miolo, Chapman & Sindberg, 2005). Η 

κατανόηση του λεξιλογίου επηρεάζεται ακόμη και από τη λειτουργία γνωστικών  

παραγόντων, όπως η βραχυπρόθεσμη μνήμη, στην οποία αντιμετωπίζουν εξίσου δυσκολίες 

(Laws & Gunn, 2004. Cairns & Jarrold, 2005. Laws, Glynis & Bishop, 2004). Η φτωχή 

φωνολογική μνήμη μάλιστα, αιτιολογεί τις δυσκολίες κατά την έκφραση του λόγου, η 

οποία δρα ανεξάρτητα από προβλήματα ακοής και κίνησης μυών που επηρεάζουν τη 

παραγωγή λόγου (Seung & Chapman, 2004). 
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Επίσης, μαθητές με σύνδρομο down παρουσιάζουν ελλείψεις στις συντακτικές και 

γραμματικές δομές του γραπτού λόγου, στην ανάπτυξη του λεξιλογίου, καθώς και στην 

κατάκτηση της φωνολογικής ενημερότητας. Δυσκολίες αναφέρονται επίσης, στη χρήση 

της εκφραστικής γλώσσας, στην κατάκτηση της αναγνωστικής και της λεξιλογικής 

κατανόησης (Chapman, 2006. Brock & Jarrold, 2005). Βέβαια, η συντακτικές δομές 

αναπτύσσονται σε μεγαλύτερο βαθμό σταδιακά σε σχέση με την κατανόηση.  

Ένα εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό, που αποτελεί βασική αιτία των 

προαναφερόμενων δυσκολιών, είναι τα ελλείμματα στην εργαζόμενη μνήμη, καθώς οι 

ελλείψεις αυτές μπορεί να είναι αποτέλεσμα πρόσθετων δυσκολιών που παρουσιάζουν τα 

άτομα, όπως τα προβλήματα στην ακοή και στη διαχείριση της γλώσσας (Jarrold, 

Baddeley & Philips, 1999).  

Τα άτομα με σύνδρομο down παρουσιάζουν πρόσθετες διαταραχές, που 

επηρεάζουν ταυτόχρονα την αναγνωστική τους διαδικασία και γενικότερα τη γλωσσική 

τους ανάπτυξη. Ένα από τα βασικά προβλήματα που παρουσιάζουν είναι στην ακοή, 

γεγονός που δυσχεραίνει την κατανόηση προφορικών οδηγιών ή τη διάκριση των ήχων 

(Δαραής, 2002). Ταυτίζονται εξίσου με δυσκολίες κατά την παραγωγή λέξεων, καθώς και 

στην ευκρίνεια της ομιλίας και της έκφρασης (Chapman, 2006. Miolo Chapman & 

Sindberg, 2005). Οι μαθητές με σύνδρομο down μαθαίνουν κυρίως μέσω οπτικών 

ερεθισμάτων, αλλά το 60% του μαθητικού δυναμικού παρουσιάζει οπτική βλάβη, γεγονός 

που επηρεάζει και την αναγνωστική διαδικασία και γενικότερα τις ακαδημαϊκές και 

γλωσσικές δεξιότητες (Miolo et al., 2005). Μία ακόμη δυσκολία που αντιμετωπίζουν 

έγκειται στην αναπνευστική οδό, εξαιτίας του μεγέθους της γλώσσας, γεγονός που οδηγεί 

και σε προβλήματα κατά την παραγωγή προφορικού λόγου και την επικοινωνία (Abbeduto 

et al., 2003).  
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Επίσης, τα συμπεριφορικά προβλήματα των  μαθητών με σύνδρομο down 

δυσχεραίνουν την γνωστική και ιδίως τη γλωσσική τους ανάπτυξη (Βαρβόγλη, 2005): 

o Περιορισμένη βραχύχρονη και ακουστική μνήμη. 

o Ελλειμματική προσοχή. 

o Αδυναμία αφομοίωσης σύνθετων γλωσσικών οδηγιών και αισθητηριακών 

πληροφοριών από το περιβάλλον του. 

o Περιορισμένη ικανότητα ενσωμάτωσης νέων γνώσεων με τις 

νεοαποκτηθείσες.  

 

2.7.1 Ερευνητικά Δεδομένα Συνδρόμου Down και Αναγνωστική      

Ικανότητα  

 
Το σύνδρομο Down συνυπάρχει με γλωσσικές δυσκολίες, ελλείψεις στη 

φωνολογική μνήμη, φτωχή φωνολογική ενημερότητα, καθώς και αναγνωστικές δυσκολίες. 

Οι γλωσσικές διαταραχές που αντιμετωπίζουν οι μαθητές συνοδεύονται με πρόσθετες 

ελλείψεις, γεγονός που οδηγεί σε επιμήκυνση του χρόνου βελτίωσης τους (Verucci et al., 

2006. Laws et al., 2004. Jarrold et al., 1999. Glenn & Cunningham, 2001). Οι 

προαναφερόμενες ελλείψεις παρουσιάζονται σε μαθητές με σύνδρομο down από τη στιγμή 

που ξεκινούν να μιλούν, όπως ακριβώς συμβαίνει σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

αντίστοιχης χρονικής ηλικίας (Chapman, 2006).  

Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των μαθητών μέχρι το τέλος της σχολικής ζωής 

είναι τα φωνολογικά λάθη (Chapman, 2006). Οι Cardoso-Martins και συν., υποστηρίζουν 

ότι οι μαθητές στηρίζονται στις φωνολογικές τους δεξιότητες, όπως συμβαίνει και με τους 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Καταλήγουν όμως, στο συμπέρασμα της φτωχής 

αναγνωστικής ικανότητας εξαιτίας των φωνολογικών ελλείψεων. Ακόμη, το μεγαλύτερο 

μέρος των συμμετεχόντων κυμαίνονται σε κοινές αναγνωστικές επιδόσεις με μαθητές με 
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μαθησιακές δυσκολίες, ενώ παρατηρούνται ακόμη και ατομικές διαφορές  επιδόσεων στο 

χειρισμό δεξιοτήτων της φωνολογικής ενημερότητας. Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

παρουσιάζουν καλύτερες αναγνωστικές επιδόσεις συγκριτικά με μαθητές με σύνδρομο 

down (Cardoso-Martins et al., 2001). Βέβαια, έρευνες δεν αναφέρουν ότι μαθητές του 

πληθυσμού αυτού δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη φωνολογική ενημερότητα, 

ενώ αντίθετα υποστηρίζουν ότι αποτελεί τη βασική δεξιότητα της αναγνωστικής 

διαδικασίας που πρέπει να αναπτυχθεί και στους μαθητές αυτούς (Verucci et al., 2006. 

Laws & Norbury, 2004. Groe  et al., 2006. Byrne et al., 2002). Σημαντική παρουσιάζεται η 

ανάπτυξη της φωνολογικής ικανότητας, καθώς συμβάλλει στη μετατροπή των μαθητών σε 

ανεξάρτητους και καλούς αναγνώστες, κυρίως στην ανάγνωση άγνωστων λέξεων 

(Κωτούλας, 2004. Παντελιάδου, 2001). Έρευνα σε 16 εφήβους ηλικίας 12 -21 χρονών, 

επιβεβαιώνει τις φωνολογικές ελλείψεις των ατόμων και προσθέτει τις περιορισμένες 

αφηγηματικές δεξιότητες τους. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ελλείψεις, κυρίως στην 

κατανόηση και στην εργαζόμενη μνήμη, προκύπτουν από τις πρόσθετες αναπηρίες που 

αντιμετωπίζουν μαθητές της κατηγορίας αυτής (Chapman, 2006). Αντίθετα, οι 

μορφοσυντακτικές τους δεξιότητες αναπτύσσονται με πιο αργό ρυθμό και 

χαρακτηρίζονται ως απλές και τηλεγραφικές (Verucci et al., 2006). 

Αναφορικά μάλιστα με την αναγνωστική κατανόηση, μαθητές με σύνδρομο down 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρουσιάζουν δυσκολίες σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με 

την οπτική διάκριση των γραμμάτων (Laws & Gunn, 2002. Bourdeau, 2002. Groe  et al., 

2006). Οι Chapman και Byrne και συν., προσθέτουν ότι η οπτική αναγνώριση λέξεων 

αυξάνεται κατά την ηλικία των  7-8 χρονών στην κατηγορία των μαθητών αυτών, όπως 

ακριβώς σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης (Chapman, 2006. Byrne et al., 2002). Η οπτική 

διάκριση αποτελεί μία βασική και ιδιαίτερα αναπτυγμένη ικανότητα των μαθητών με 
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σύνδρομο down και ταυτόχρονα στηρίζονται κατά την αναγνωστική ικανότητα σε 

στρατηγικές οπτικής αναγνώρισης και διάκρισης λέξεων (Boudreau, 2000). 

Οι μαθητές στηρίζονται κυρίως σε οπτικά ερεθίσματα και χρησιμοποιούν τη 

δυνατότητα αυτή και στην εκπαιδευτική διαδικασία (Bishop, et al., 2002. Bishop et al., 

2004). Έρευνα των Groe  και συν., σε μαθητή με σύνδρομο ηλικίας 7-8 χρονών αναφέρει 

ότι έχει αναπτύξει ικανότητες ανάγνωσης μεμονωμένων λέξεων, που σχετίζονται με τις 

αναπτυσσόμενες ικανότητες μαθητών ηλικίας 6-8 χρονών. Αντίθετα, έρευνα των Byrne 

και συν., σε 24 ενήλικες με σύνδρομο down, προσθέτουν δυσκολίες στην αναγνωστική 

κατανόηση, στην οπτική αναγνώριση των γραμμάτων και στη προσληπτική χρήση της 

γλώσσας (Byrne et al., 2002). Ο Ricketts, από την άλλη, υποστηρίζει ότι η ικανότητα 

ανάγνωσης λέξεων είναι πιο αναπτυγμένη συγκριτικά με την κατανόηση του κειμένου 

(Ricketts, 2011). Οι δυσκολίες αυτές όμως έχουν τη δυνατότητα να βελτιωθούν μέσα από 

τη πρώιμη παρέμβαση (Roch et al., 2010). Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται αμφίδρομες 

σχέσεις ανάμεσα στην αναγνωστική κατανόηση και άλλες γλωσσικές ικανότητες, όπως το 

λεξιλόγιο, εκφραστικό και προσληπτικό-συντακτικό και την αφηγηματική ικανότητα 

(Boudreau, 2002). Κατά τη σύγκριση μαθητών με σύνδρομο down και μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης, αποδεικνύεται ότι οι μαθητές της πρώτης κατηγορίας παρουσιάζουν δυσκολίες 

στη κατανόηση κειμένων, αλλά περισσότερη ακρίβεια στην οπτική αναγνώριση λέξεων, 

ενώ μαθητές τυπικής ανάπτυξης αποδίδουν πιο αναπτυγμένες γλωσσικές ικανότητες  

(Boudreau, 2002. Abbeduto et al., 2003. Catts et al., 2005).  

Ακόμη, αποδεικνύεται ότι τα επίπεδα ακουστικής κατανόησης επηρεάζουν την 

αναγνωστική διαδικασία και ευχέρεια των μαθητών αυτών (Roch & Levorato, 2009).  Ο 

Evans (1999), σε έρευνα του αναφέρεται επιπρόσθετα σε γενικότερες γνωστικές ελλείψεις, 

στις δεξιότητες κατανόησης, τις κοινωνικές δεξιότητες και της καθημερινής διαβίωσης. 

Ακόμη, έρευνες αναφέρονται σε δυσκολίες διαχείρισης της γλωσσικής δομής, αλλά 
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αντίθετα, αποδεικνύουν ότι μαθητές με σύνδρομο down παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανάπτυξη 

στις κοινωνικές δεξιότητες (Bishop, et al., 2002. Bishop et al., 2004). Βιβλιογραφικά 

αναφέρεται ότι τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης η κατανόηση και παραγωγή λόγου και 

λεξιλογίου είναι ποσοτικά και ποιοτικά κοινή με μαθητές τυπικής ανάπτυξης ίδιας 

νοητικής ηλικίας (Bishop, et al., 2002. Bishop et al., 2004). 

Αντίστοιχα, οι Laws και Gunn, αναφέρουν ότι οι γλωσσικές δυσκολίες μπορούν να 

συσχετιστούν με αντίστοιχες ελλείψεις, που αναφέρονται στους «φτωχούς» αναγνώστες, 

ενώ οι Chapman και συν. αναφέρουν ότι οι γλωσσικές δυσκολίες είναι φτωχότερες σε 

σχέση με νεότερους μαθητές τυπικής ανάπτυξης σε σχέση με τη νοητική τους ηλικία 

(Laws & Gunn, 2002. Chapman et al., 1990). Αντίθετα, παλαιότερη έρευνα του Fowler σε 

ενήλικες μαθητές αποδεικνύει ότι κατορθώνουν να ανήκουν στους καλούς αναγνώστες 

τόσο στην ανάγνωση λέξεων όσο και ψευδολέξεων, ενώ επίσης αναφέρει ότι η 

αναγνωστική ικανότητα τους βασίζεται στη διατήρηση στοιχείων στην οπτική και 

βραχύχρονη μνήμη τους  (Groe  et al., 2006). Βέβαια,  παρουσιάζουν ατομικές διαφορές 

με βάση το νοητικό τους δυναμικό, την ανάπτυξη λεξιλογίου και γραμματικής – 

δεξιότητες  που διαμορφώνουν τη βάση για την αναγνωστική διαδικασία (Πόρποδας, 2002. 

Kavale & Forness, 2000. Laws & Gunn, 2002). 

Συχνά, έρευνες συγκρίνουν τις επιδόσεις των ατόμων με σύνδρομο σε σχέση με 

τυπικής ανάπτυξης πληθυσμό και ίδιας νοητικής ηλικίας (Chapman, 2006) είτε με μαθητές 

με ήπια προς μέτρια νοητική (Verucci et al., 2006). Σε αντίστοιχη έρευνα, συγκρίνονται οι 

αναγνωστικές επιδόσεις μαθητών τυπικής ανάπτυξης, με μαθησιακές δυσκολίες και με 

σύνδρομο down και συμπεραίνουν ότι οι μαθητές με σύνδρομο down παρουσιάζουν 

φτωχή αναγνωστική ικανότητα και ελλείψεις στη μνήμη (Cardoso, 2001). Παρουσιάζουν 

επίσης ελλείψεις στη βραχύχρονη μνήμη και την εργαζόμενη, οι οποίες επηρεάζουν την 

αναγνωστική διαδικασία (Verucci et al., 2006. Laws  & Norbury, 2004. Groe  et al., 2006). 
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Έχει βρεθεί ότι η αναγνωστική επίδοση σε λέξεις και ψευδολέξεις σχετίζεται με τις 

γλωσσικές δεξιότητες και με την ακουστική μνήμη. Συγκεκριμένα, για τα παιδιά με 

σύνδρομο down, έρευνες δείχνουν ότι οι αναγνωστικές τους επιδόσεις είναι υψηλότερες σε 

πραγματικές λέξεις από ότι σε ψευδολέξεις (Laws & Gunn, 2002. Verucci et al., 2006).  

Έρευνα των Verucci και συν, σε 17 μαθητές ηλικίας 16 ετών συγκρίθηκαν με 

μαθητές νοητικής ηλικίας 7 – 8 χρονών τυπικής ανάπτυξης. Σκοπός της έρευνας είναι η 

ανίχνευση των αναγνωστικών δυσκολιών, της ευχέρειας ανάγνωσης λέξεων και 

ψευδολέξεων, κατανόησης κειμένου και ανάπτυξης της φωνολογικής ενημερότητας. 

Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μαθητές παρουσιάζουν χαμηλότερες επιδόσεις στη 

φωνολογική ενημερότητα και στην αναγνωστική κατανόηση. Αναφέρουν ακόμη, ότι οι 

συλλαβικές και φωνημικές δεξιότητες των μαθητών είναι σε χαμηλότερα επίπεδα σε 

σχέση με τα υπόλοιπα μέρη των γλωσσικών τους ικανοτήτων. Παρουσιάζουν μεγαλύτερο 

ρυθμό ανάγνωσης, αλλά καταλήγουν σε περισσότερα λάθη συγκριτικά με μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης, αλλά θετικότερη στάση προς την ανάγνωση (Verucci et al., 2006). Η 

ικανότητα αυτή επηρεάζεται κυρίως από τη χρήση λεξιλογικών γνώσεων και στρατηγικών, 

οι οποίες συμβάλλουν στο μάντεμα τις άγνωστες λέξης που δίνεται προς ανάγνωση 

(Παντελιάδου, 2000. Kudo et al., 2015).  

Μαθητές τυπικής ανάπτυξης της πρώτης τάξης επιδίδουν καλύτερη αναγνωστική 

και ακουστική κατανόηση, γεγονός το οποίο αποδείχτηκε κυρίως μέσω της ευχέρειας 

πραγματικών λέξεων παρά της ακρίβειας ψευδολέξεων. Έρευνες αποδεικνύουν ότι 

μαθητές με σύνδρομο down παρουσιάζουν κοινά στοιχεία με μαθητές της Α’ τάξης, που 

χαρακτηρίζονται ως φτωχοί αναγνώστες. Επίσης, παρουσιάζουν επαρκή αναγνωστική 

ευχέρεια, αλλά εξακολουθούν να διαβάζουν χωρίς να κατανοούν το νόημα με παράλληλη 

φτωχή ακουστική κατανόηση. Κυρίως, τα άτομα της συγκεκριμένης κατηγορίας 

διαφέρουν ως προς τον τρόπο επεξεργασίας του προφορικού και γραπτού λόγου (Laws & 
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Norbury, 2004). Οι Cardoso-Martins και Frith, αξιολογώντας την αναγνωστική ικανότητα 

και τις δεξιότητες φωνολογικής ενημερότητας σε μαθητές πρωτοβάθμιας, συμπεραίνουν 

ότι υπάρχουν φωνολογικές διαφορές ανάμεσα στις επιδόσεις της ίδιας ομάδας, αν και 

πρέπει να πραγματοποιηθεί εξίσωση μεταξύ της χρονολογικής και νοητικής ηλικίας 

(Cardoso-Martins & Frith, 2001).  

Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονίσουμε ότι ερευνητικά υπάρχει ενδιαφέρον με βάση 

τις αναγνωστικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της κατηγορίας αυτής και της 

γενικότερης αυτοαντίληψης που παρουσιάζουν (Buckley et al., 2002. Conners, 2003. 

Glenn & Cunningham, 2001). Αντίθετα, ελάχιστες έρευνες έχουν συσχετίσει την 

αναγνωστική αυτοαντίληψη των μαθητών του Δημοτικού σχολείου σε σχέση με τις 

εκπαιδευτικές τους επιδόσεις. Είναι εξίσου σημαντικό να ακουστεί και η «φωνή» των 

παιδιών με σύνδρομο Down για τον εαυτό τους και η άποψη τους.  

 

2.8  Σκοπός Έρευνας  

 

Η έρευνα έχει ως σκοπό να μελετήσει τη σχέση της αναγνωστικής 

αποκωδικοποίησης με τη γενική και αναγνωστική αυτοαντίληψη, καθώς και να συγκρίνει 

τις επιδόσεις των μαθητών τυπικής ανάπτυξης, μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες 

και μαθητών με  σύνδρομο  Down, στις κατηγορίες αυτές.  

Διερευνητικά ερωτήματα 

Τα διερευνητικά ερωτήματα διαμορφώθηκαν στα παρακάτω. 

1. Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην αυτοαντίληψη, στην αναγνωστική  αυτοαντίληψη 

και την αναγνωστική αποκωδικοποίηση; 
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2. Ποια δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, τάξη φοίτησης, εκπαιδευτική ανάγκη) 

επηρεάζουν την αυτοαντίληψη, την αναγνωστική αυτοαντίληψη και την 

αναγνωστική αποκωδικοποίηση σε κάθε κατηγορία μαθητών; 

3. Ποιες διαφορές/ομοιότητες εντοπίζονται στις τρεις ομάδες μαθητών (τυπικής 

ανάπτυξης, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, σύνδρομο Down) όσον αφορά την 

αυτοαντίληψη, την αναγνωστική αυτοαντίληψη και την αναγνωστική 

αποκωδικοποίηση; 
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Κεφάλαιο 3ο 

3.Μεθοδολογία  

3.1 Συμμετέχοντες  
 

Αναφορικά με το δείγμα που συμμετείχε στην παρούσα έρευνα, το 45,3% του 

μαθητικού πληθυσμού είναι αγόρια, ενώ το 54,7% αποτελείται από κορίτσια (βλ. Πίνακα 

1).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΥΛΟ 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό 
Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Αγόρι 43 45,3 45,3 45,3 

Κορίτσι 52 54,7 54,7 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

Από τον αντίστοιχο μαθητικό πληθυσμό, το 42,1 ανήκει στην Β’ και Γ’ τάξη 

αντίστοιχα, ένα 4,2 παρακολουθεί την Δ’ και Ε’ τάξη του Δημοτικού, ενώ το 7,4 βρίσκεται 

στην Στ’ τάξη (βλ. Πίνακα 2).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΤΑΞΗ 

 Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Β' Δημοτικού 40 42,1 42,1 42,1 

Γ' Δημοτικού 40 42,1 42,1 84,2 

Δ' Δημοτικού 4 4,2 4,2 88,4 

Ε' Δημοτικού 4 4,2 4,2 92,6 

ΣΤ' Δημοτικού 7 7,4 7,4 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

Πρόσθετα, οι κατηγορίες των μαθητών αποτελούνται από 42,1%  τυπικώς 

αναπτυσσόμενου μαθητικού πληθυσμού, ένα αντίστοιχο 42,1 % μαθητών με ΕΜΔ και 

15,8% από μαθητές που ανήκουν στην κατηγορία του συνδρόμου down (Βλ. Πίνακα 3).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3:ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό 
Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

ΤΑ 40 42,1 42,1 42,1 

ΕΜΔ 40 42,1 42,1 84,2 

SD 15 15,8 15,8 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

Αναφορικά με την ομάδα του συνδρόμου Down, η έρευνα λαμβάνει χώρα στο 

σύλλογο συνδρόμου down της Θεσσαλονίκης σε μαθητές ηλικίας 9 – 12 χρονών, καθώς 

και σε μαθητές που προέρχονται από σχολεία της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας και της 

Κατερίνης. Οι μαθητές της κατηγορίας αυτής κυμαίνονται ηλικιακά σε μεγαλύτερη 

χρονολογική ηλικία και τάξεις του Δημοτικού, λόγω της διαφορετικής νοητικής ηλικίας 

στην οποία βρίσκονται. Η εξίσωση της νοητικής ηλικίας συμβάλλει στη συσχέτιση και 

σύγκριση των επιδόσεων.  

 

3.2. Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων 
 

Προκειμένου να μελετηθεί και να συγκριθεί η αναγνωστική ικανότητα των 

μαθητών Β’ και Γ’ τάξης του δημοτικού σχολείου και μαθητών που ανήκουν στη 

κατηγορία της νοητικής αναπηρίας συγκριτικά με την αυτοαντίληψη τους, αξιοποιήθηκαν 

τρία ερευνητικά εργαλεία. 

Συγκεκριμένα, για την διεξαγωγή της έρευνας αυτής αξιοποιείται το εργαλείο της 

αυτοαντίληψης «Πως Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου (ΠΑΤΕΜ)», το οποίο ελέγχει τη 

θετική ή αρνητική αυτοαντίληψη των μαθητών στις προαναφερόμενες ηλικίες. Πρόκειται 

για εργαλείο το οποίο εξετάζει τη σχολική και σωματική ικανότητα, τη σχέση με τη 

μητέρα και τις κοινωνικές σχέσεις με τους συνομηλίκους, καθώς είναι επιμέρους τομείς 

που επηρεάζουν την αυτοαντίληψη ενός ατόμου. Δίνονται οι ερωτήσεις στους μαθητές, 

ενώ ταυτόχρονα υποδεικνύονται οι αντίστοιχες εικόνες. Το συγκεκριμένο εργαλείο 
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μάλιστα παρουσιάζει σχετικά υψηλή αξιοπιστία με βάση την εσωτερική συνέπεια των 20 

ερωτήσεων  (cronbach a=.749).   

Το δεύτερο εργαλείο ελέγχει την αναγνωστική αυτοαντίληψη του δείγματος. 

Πρόκειται για τη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου σχετικό με την αντίληψη που 

παρουσιάζει το μαθητικό σύνολο για την αναγνωστική διαδικασία, μέσα από την μελέτη 

δύο αντίστοιχων ερευνών. Συγκεκριμένα, είναι αποτέλεσμα συνδυασμού του εργαλείου 

αναγνωστικής αυτοαντίληψης των Chapman και Tunmer (2001) και των  Bagheri  και 

Faghih (2012). Πρέπει να τονίσουμε ότι το εργαλείο των Chapman και Tunmer (2001)  

αναφέρεται στην αυτοαντίληψη με τον όρο «self-concept», ενώ το δεύτερο στον όρο «self-

esteem». Πρόκειται για γενικότερα κοινό  όρο, ο οποίος αναφέρεται στην αυτοαντίληψη 

των ατόμων. Επίσης, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τους δύο όρους περιέχουν 

κοινές ερωτήσεις σχετικές με την αναγνωστική αυτοαντίληψη, γεγονός που συμβάλλει 

στην δημιουργία ενός συγκριτικού ερωτηματολογίου. Πρόκειται να  συμπληρώσει το 

σκοπό της έρευνας σε συνδυασμό με το εργαλείο εξέτασης της γενικότερης 

αυτοαντίληψης των μαθητών. Επίσης, το εργαλείο αυτό συμβάλλει στην επίτευξη των 

στόχων της έρευνας αυτής. Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες, τη στάση, 

τη συμπεριφορά και τις δυσκολίες που τους προκαλεί η ανάγνωση. Πριν από την 

ερευνητική χρήση του εργαλείου αυτού, χρησιμοποιήθηκε σε πιλοτική έρευνα σε 10 

μαθητές Β’ Δημοτικού, με στόχο την καθιέρωση της δυσκολίας ή των προβλημάτων του. 

Το συγκεκριμένο εργαλείο μάλιστα παρουσιάζει μέτρια αξιοπιστία με βάση τις μετρήσεις 

της κλίμακας και την εσωτερική συνάφεια των 30 ερωτήσεων (cronbach a=.513).   

Το τρίτο εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή της έρευνας είναι το «Τεστ 

Ανίχνευσης και Διερεύνησης Αναγνωστικών Δυσκολιών», το οποίο εξετάζει τους 

γνωστικούς και γλωσσικούς παράγοντες που συνθέτουν την αναγνωστική ικανότητα. 

Ταυτόχρονα, ελέγχει την αναγνωστική αποκωδικοποίηση και την κατανόηση μέσα από 
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ανάγνωση συλλαβών και ψευδολέξεων. Επίσης, εξετάζει την αναγνωστική κατανόηση 

μέσω της ανάγνωσης προτάσεων και επιλογής εικόνων, καθώς και την συμπλήρωση 

ελλιπών προτάσεων με λέξεις. Ακόμη, εξετάζει την βραχύχρονη μνήμη φωνολογικών 

πληροφοριών μέσα από την απομνημόνευση ακολουθιών αριθμών, επανάληψη 

ψευδολέξεων, ενώ εξετάζεται και η φωνολογική επίγνωση ως προς τη διάκριση και 

απαλοιφή φωνημάτων και μέσα από την κατάτμηση ψευδολέξεων σε φωνήματα. 

Αποτελείται από 9 κλίμακες αξιολόγησης της αναγνωστικής ικανότητας, όπου κάθε 

επιμέρους κλίμακα βαθμολογείται μεμονωμένα με αρχικούς και τυπικούς βαθμούς 

επίδοσης.  

 

3.3. Διαδικασία διεξαγωγής έρευνας 
 

Σε κάθε μαθητή του δείγματος δίνονται 20 εικόνες σχετικές με τη γενική 

αυτοαντίληψη τους, ένα μονοσέλιδο ερωτηματολόγιο σχετικό με την αναγνωστική 

αυτοαντίληψη και 9 εργαλεία αναγνωστικής ικανότητας. Η έρευνα πραγματοποιείται και 

ολοκληρώνεται σε διάστημα ενός  μήνα σε κάθε μαθητή. 

Αναλυτικότερα, ο ερευνητής κάθεται απέναντι από τον μαθητή και τοποθετεί 

μπροστά του ένα ζεύγος εικόνων από το ΠΑΤΕΜ. Οι ερωτήσεις γίνονται από την 

αριστερή προς την δεξιά εικόνα, κάνοντας την ερώτηση προς τον κάθε μαθητή, όπως για 

παράδειγμα «Το παιδί αυτό (αριστερή εικόνα), είναι καλός/η στο μονόζυγο, ενώ το παιδί 

αυτό (δεξιά εικόνα), δεν είναι τόσο καλό στο μονόζυγο. Εσύ είσαι καλός/ή στο μονόζυγο ή 

δυσκολεύεσαι;». Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις του 

εργαλείου, ενώ ο ερευνητής καταγράφει τις απαντήσεις του στη φόρμα καταγραφής, οι 

οποίες κυμαίνονται από το 1 – 4. Στο τέλος, οι απαντήσεις αυτές προστίθενται μεταξύ τους 

ανά κατηγορία και διαιρούνται με το πλήθος των ερωτήσεων. Οι εικόνες είναι 

διαφορετικές για κάθε φύλο και δίνονται αντίστοιχα σε κάθε μαθητή.  
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Το δεύτερο εργαλείο αφορά την αναγνωστική αυτοαντίληψη. Ο κάθε μαθητής 

διαβάζει μόνος του  τις ερωτήσεις, όπως «Μπορείς να καταλάβεις το νόημα μιας 

ιστορίας;». Στη συνέχεια, συμπληρώνει με αριθμούς από το 1 – που δηλώνει ως απάντηση 

το «ποτέ» -  ως το 5 για να υποδείξει ως απάντηση του το «πάντα» και βαθμολογεί τις 

επιδόσεις του. Οι απαντήσεις στο τέλος από τον ερευνητή προστίθενται και διαιρούνται με 

το πλήθος των  ερωτήσεων ανά κατηγορία.  

Το τελευταίο εργαλείο που δίνεται στο δείγμα είναι η ανίχνευση μαθησιακών 

δυσκολιών. Δίνονται συνολικά εννιά τεστ τα οποία ελέγχουν την ικανότητα του μαθητή 

στην (α)ανάγνωση συλλαβών, (β)ψευδολέξεων, (γ)την ανάγνωση προτάσεων και την 

επιλογή από σύνολο τριών εικόνων της αντίστοιχης, (δ)ανάγνωση και συμπλήρωση 

ελλιπών προτάσεων, (ε)την διάκριση φωνημάτων, (στ)την κατάτμηση ψευδολέξεων σε 

φωνήματα, (ζ)την απαλοιφή φωνημάτων, (η)την μνήμη ακολουθιών αριθμών και τέλος 

(θ)την επανάληψη ψευδολέξεων. Πριν από την έναρξη των επιμέρους εργαλείων της 

αναγνωστικής ικανότητας, δίνονται παραδείγματα ερωτήσεων. Αν ο μαθητής δεν 

καταφέρει να απαντήσει σωστά σε αυτά, συνεχίζει στο επόμενο τεστ. Στο τέλος κάθε 

εργαλείου ο ερευνητής σημειώνει τις σωστές και τις λανθασμένες ερωτήσεις, ενώ σε όλη 

τη διαδικασία δίνει τις κατάλληλες υποδείξεις και κάνει τις αντίστοιχες ερωτήσεις. για 

παράδειγμα, «οι φωνούλες λο-λο είναι ίδιες ή διαφορετικές;». Σε τρία συνεχόμενα λάθη η 

εξέταση του επιμέρους τεστ διακόπτεται και συνεχίζεται στο επόμενο. 

 

3.4. Τρόπος ανάλυσης δεδομένων 
 

Με σκοπό την επεξεργασία των δεδομένων από τις απαντήσεις των μαθητών στα 

ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιείται το στατιστικό πακέτο SPSS. Το αρχείο αυτό των 

δεδομένων εξυπηρετεί την ακρίβεια των απαντήσεων και την διερεύνηση και επεξεργασία 
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στην συνέχεια. Η διατύπωση του σκοπού και των ερευνητικών ερωτημάτων ακολουθείται 

από την καταγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας.  



73 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  

3.1. Μέσοι όροι διαγνωστικών εργαλείων 

3.1.1. ΠΑΤΕΜ και Αναγνωστική Αυτοαντίληψη 
  

 Μέσα από το εργαλείο της αναγνωστικής ικανότητας, παρατηρείται ότι οι μαθητές 

με άριστα το «4» σε κάθε παράμετρο του εργαλείου, αποδίδουν μέτριες επιδόσεις (βλ. 

Πίνακα 4). Συγκεκριμένα, στην κατηγορία της σχολικής ικανότητας οι μαθητές αποδίδουν 

επίδοση άνω του μετρίου (μ.ο. 2,75) -  κατάσταση που αποδεικνύεται και στις σχέσεις με 

τους συνομηλίκους. Παρατηρείται επίσης, ότι το εξεταζόμενο δείγμα αποδίδει καλές 

επιδόσεις στη σωματική ικανότητα (μ.ο. 2,96), ενώ στις σχέσεις με τη μητέρα έχουν την 

χαμηλότερη επίδοση (μ.ο. 2,44). Με βάση τις επιδόσεις του εξεταζόμενου δείγματος στην 

παρούσα έρευνα, διαμορφώνονται οι επιδόσεις τους στη κατηγορία της αναγνωστικής 

αυτοαντίληψης με την καλύτερη επίδοση να διαμορφώνεται στον αριθμό «5». 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές απέδωσαν σχετικά μέτρια επίδοση (μ.ο. 2,44). Τονίζεται ότι η 

στάση και  η ικανότητα φέρουν σχετικά καλές ως υψηλές επιδόσεις (μ.ο. 3,69 – μ.ο. 3,45 

αντίστοιχα) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Σύγκριση των ΠΑΤΕΜ – Α/Α 

ΠΑΤΕΜ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ 

 M.O. T.A.  M.O. T.A. 

Σχολική Ικανότητα 2,75 0,60 Δυσκολία 2,44 0,81 

Σχέσεις με τους 

Συνομηλίκους 
2,75 0,55 Στάση 3,69 1,02 

Σωματική Ικανότητα 2,96 0,57 Ικανότητα 3,45 0,70 

Σχέσεις με την 

Μητέρα 
2,44 0,61 

Αναγνωστική  

Αυτοαντίληψη 
3,19 0,45 

ΠΑΤΕΜ 2,73 0,40    
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3.1.2. ΕΑΔΑΔ 
 

Το τρίτο εργαλείο που αξιοποιήθηκε αναφέρεται στην αναγνωστική ικανότητα. 

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τον αρχικό βαθμό επίδοσης, το σύνολο των μαθητών 

απέδωσε την καλύτερη επίδοση στο τεστ της ανάγνωσης συλλαβών και ψευδολέξεων με 

24 ερωτήσεις αντίστοιχα ως μέγιστο αριθμό (μ.ο. 17,67 – μ.ο. 16,24 αντίστοιχα). Κατά την 

εξέταση της επιλογής εικόνων και της συμπλήρωσης ελλιπών προτάσεων, επέδειξαν 

αρκετά καλές επιδόσεις με ελάχιστες διαφορές,  με βάση το σύνολο 16 ερωτημάτων 

αντίστοιχα (μ.ο. 11,79 και μ.ο. 11,70). Αναφορικά με την εξέταση της φωνολογικής 

ενημερότητας με μέγιστο αριθμό ερωτήσεων 24 ανά κατηγορία, οι μαθητές παρουσιάζουν 

αρκετά καλές επιδόσεις στη διάκριση των φωνημάτων (μ.ο. 17,26), ελάχιστα άνω του 

μετρίου επιδόσεις στην κατάτμηση ψευδολέξεων σε φωνήματα (μ.ο. 13,69) ενώ στην 

απαλοιφή φωνημάτων καλές επιδόσεις με μέσο όρο 15,00. Τέλος, αναφορικά με τη 

συνολική εργαζόμενη μνήμη του δείγματος, κατά τη μνήμη ακολουθιών αριθμών οι 

μαθητές παρουσίασαν μέτριες επιδόσεις με άριστο τον αριθμό 16 (μ.ο. 8,58), ενώ στην 

επανάληψη ψευδολέξεων – απέδωσαν κάτω του μετρίου επιδόσεις με άριστο τον αριθμό 

24 απέδωσαν μέσο όρο επίδοσης (μ.ο. 11,75).  Τέλος, με βάση τις γενικότερες επιδόσεις 

των μαθητών στο γενικό πλαίσιο της διερεύνησης της ανάγνωσης, οι μαθητές 

παρουσιάζουν μέτριες επιδόσεις αναγνωστικής ικανότητας.  

Όμως η ερμηνεία των επιδόσεων του δείγματος δεν είναι εύκολη μόνο με τη χρήση 

των αρχικών βαθμών σε κάθε ένα ερευνητικό εργαλείο. Για τον σκοπό αυτό η σύγκριση 

των επιδόσεων τους πραγματώνεται μέσα από τη μετατροπή των αρχικών βαθμών σε 

τυπικούς. Αναφορικά με τους τυπικούς βαθμούς, το σύνολο του δείγματος αποδίδει 

σχετικά μέτριες επιδόσεις κατά την ανάγνωση συλλαβών (μ.ο. 7,02) και ψευδολέξεων 

(μ.ο.. 7,22) με μέγιστο αριθμό 24 ερωτήσεων αντίστοιχα. Στην ανάγνωση προτάσεων και 
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επιλογή εικόνων το σύνολο του δείγματος αποδίδει μέτριες επιδόσεις με άριστο τον 

αριθμό 13 (μ.ο. 6,44), ενώ παρουσιάζουν άνω του μετρίου επιδόσεις στην ανάγνωση και 

συμπλήρωση ελλιπών προτάσεων (μ.ο. 8,06). Ως προς τις επιδόσεις φωνολογικής 

ενημερότητας με μέγιστο αριθμό ερωτήσεων 14, παρουσιάζονται αρκετά καλές επιδόσεις 

στη διάκριση φωνημάτων (μ.ο. 10,37), και μέτριες επιδόσεις στην κατάτμηση 

ψευδολέξεων σε φωνήματα (μ.ο. 7,50) και στην απαλοιφή φωνημάτων (μ.ο. 7,17). Τέλος, 

οι επιδόσεις του συνολικού δείγματος παραμένουν χαμηλές στην μνήμη ακολουθιών 

λέξεων και αριθμών. Συγκεκριμένα, οι μαθητές παρουσιάζουν κάτω του μετρίου επιδόσεις 

στην μνήμη αριθμών (μ.ο. 8,04), αλλά πολύ χαμηλές επιδόσεις κατά την επανάληψη 

ψευδολέξεων (μ.ο. 5,93). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Μ.Ο. Αρχικών Βαθμών του ΕΑΔΑΔ Μ.Ο. Τυπικών Βαθμών του ΕΑΔΑΔ     

 M.O T.A.  M.O T.A.    

Ανάγνωση Συλλαβών 17,67 6,88 Ανάγνωση Συλλαβών 7,02 4,02 
   

Ανάγνωση Ψευδολέξεων 16,24 6,94 
Ανάγνωση 

Ψευδολέξεων 
7,22 3,66 

   

Ανάγνωση προτάσεων και επιλογή 

εικόνων 
11,79 10,88 

Ανάγνωση προτάσεων 

και επιλογή εικόνων 
6,44 3,96 

   

Ανάγνωση και συμπλήρωση ελλιπών 

προτάσεων 
11,70 4,32 

Ανάγνωση και 

συμπλήρωση ελλιπών 

προτάσεων 

8,06 3,25 

   

Διάκριση φωνημάτων 17,26 7,31 Διάκριση φωνημάτων 10,37 3,54    

Κατάτμηση ψευδολέξεων σε 

φωνήματα 
13,69 6,30 

Κατάτμηση 

ψευδολέξεων σε 

φωνήματα 

7,50 2,91 

   

Απαλοιφή φωνημάτων 15,00 6,26 Απαλοιφή φωνημάτων 7,17 2,87    

Μνήμη ακολουθιών αριθμών 8,58 3,74 
Μνήμη ακολουθιών 

αριθμών 
8,04 3,85 

   

Επανάληψη ψευδολέξεων 11,75 6,70 
Επανάληψη 

ψευδολέξεων 
5,93 3,60 

   

Αναγνωστικές Δυσκολίες 12,90 5,66 
Αναγνωστικές 

Δυσκολίες 
7,16 2,98 
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3.1.3. Μέσοι όροι ανά κατηγορία στο ΠΑΤΕΜ – Α/Α 
 

Ο πίνακας παρουσιάζει τους μέσους όρους της γενικής και αναγνωστικής 

αυτοαντίληψης ανά εκπαιδευτική ομάδα. Συγκεκριμένα, στο ΠΑΤΕΜ οι μαθητές ΤΑ 

αποδίδουν μέσο όρο 2,88 και οι μαθητές των ΕΜΔ μέσο όρο 2,66 χωρίς σημαντικές 

διαφορές μεταξύ τους, ενώ και οι δύο όροι κυμαίνονται σε άνω του μετρίου επίδοσης στην 

αυτοαντίληψη. Αντίθετα, οι μαθητές της κατηγορίας του ΣD αποδίδουν μέσο όρο 3,093 

υψηλότερος συγκριτικά από τις δύο ομάδες και αρκετά υψηλός στα επίπεδα της 

αυτοαντίληψης.  

Αναλυτικότερα, στη παράμετρο της σχολικής ικανότητας, οι μαθητές ΤΑ 

παρουσιάζουν μέσο όρο 3,02 υψηλότερο σε σχέση με τους ΕΜΔ μαθητές με μέσο όρο 

2,62. Αντίθετα, οι μαθητές  ΣD παρουσιάζουν συγκριτικά μέσο όρο 4,486 μεγαλύτερο από 

τις υπόλοιπες κατηγορίες και εξίσου αρκετά υψηλή αυτοαντίληψη στη κατηγορία αυτή. Ως 

προς τη παράμετρο των σχέσεων με τους συνομηλίκους οι μαθητές ΤΑ και ΕΜΔ 

παρουσιάζουν κοινές επιδόσεις με μέσους όρους 2,94 και 2,76 αντίστοιχα, γεγονός που 

τους κατατάσσει σε άνω του μετρίου. Στη κατηγορία αυτή, οι μαθητές με ΣD 

παρουσιάζουν χαμηλότερο μέσο όρο αυτοαντίληψης (1,690) σε σχέση με τις υπόλοιπες 

εκπαιδευτικές ομάδες, ενώ παρουσιάζουν κάτω του μετρίου μέσο όρο στη κατηγορία 

αυτή.  

Αναφορικά με τη κατηγορία της σωματικής ικανότητας, μαθητές ΤΑ παρουσιάζουν 

αρκετά αναπτυγμένη αυτοαντίληψη με μέσο όρο 3,08 σε σχέση με τον χαμηλότερο μέσο 

όρο του 2,92 των ΕΜΔ, που τους αποδίδει άνω του μετρίου όρους στη  κατηγορία αυτή. 

Αντίθετα από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες μαθητές με ΣD αποδίδουν τον χαμηλότερο 

μέσο όρο (0,934) συγκριτικά, καθώς και σε σχέση με τις υπόλοιπες εξεταζόμενες ομάδες. 

Επίσης, στη κατηγορία της σχέσης με τη μητέρα, οι μαθητές ΤΑ παρουσιάζουν μέσο όρο 
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2,50 με ελάχιστη διαφορά των μαθητών με ΕΜΔ με μέσο όρο 2,42. Οι δύο αναφερόμενες 

ομάδες παρουσιάζουν μέτριες επιδόσεις στη κατηγορία αυτή της αυτοαντίληψης, ενώ 

μαθητές με ΣD παρουσιάζουν μέσο όρο 3,093 υψηλότερο από τις υπόλοιπες κατηγορίες 

και αρκετά καλύτερες σε σχέση με το μέγιστο βαθμό  «4» του ΠΑΤΕΜ. 

Αναφορικά με τις επιδόσεις των τριών εκπαιδευτικών ομάδων  παρατηρούνται 

σχετικά κοινές επιδόσεις στο εργαλείο της Α/Α ανάμεσα στους μαθητές ΤΑ και ΕΜΔ        

(3,36 και 3,13 αντίστοιχα). Αντίθετα, μαθητές με ΣD παρουσιάζουν άνω του μετρίου μέσο 

όρο (2,93) και χαμηλότερο συγκριτικά.  

Αναλυτικότερα, στη κατηγορία της δυσκολίας, οι μαθητές ΤΑ παρουσιάζουν τους 

χαμηλότερους μέσους όρους (1,96) με τις επιδόσεις τους να κυμαίνονται ως αρκετά 

χαμηλές κατά την αύξηση της δυσκολίας. Αντίθετα, οι μαθητές με ΕΜΔ παρουσιάζουν  

άνω του μετρίου με μέσο όρο 2,70 υψηλότερο από μαθητές ΤΑ αλλά χαμηλότερους από 

μαθητές με ΣD με μέσο όρο 3,03 που θεωρείται αρκετά υψηλός συγκριτικά.  

Αντίθετα, στη κατηγορία της στάσης, οι μαθητές ΤΑ αποδίδουν σχεδόν άριστους 

μέσους όρους (4,35) και υψηλότερο από τον μέσο όρο των μαθητών με ΕΜΔ (3,34) ο 

οποίος όμως θεωρείται εξίσου υψηλός. Χαμηλότερος συγκριτικά παρουσιάζεται ο μέσος 

όρος μαθητών με ΣD (2,89) οι οποίοι παρουσιάζουν άνω του μετρίου στάση στην 

ανάγνωση. Ακόμη, στη τελευταία κατηγορία της αναγνωστικής αυτοαντίληψης, στην 

ικανότητα, μαθητές ΤΑ αποδίδουν αρκετά υψηλούς μέσους όρους (3,79) υψηλότερους σε 

σχέση με μαθητές ΕΜΔ (3,33) αν και θεωρούνται εξίσου υψηλοί. Αντίθετα, τον 

χαμηλότερο μέσο όρο συγκριτικά στις ομάδες φέρει η κατηγορία του ΣD με μέσο όρο άνω 

του μετρίου (2,93). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Μ.Ο. Αναπηριών στις Υποενότητες των ΠΑΤΕΜ – Α/Α 

                             ΤΑ                        ΕΜΔ                      ΣD 

                            M.O           TA             M.O                 TA      Μ.Ο                ΤΑ 

Σχολική 

Ικανότητα 
3,02 0,36 2,62 0,67 4,486 0,65 

Σχέσεις με 

τους 

Συνομηλίκους 

2,94 0,51 2,76 0,43 1,690 0,59 

Σωματική 

Ικανότητα 
3,08 0,49 2,92 0,49 0,934 0,86 

Σχέσεις με την 

Μητέρα 
2,50 0,61 2,42 0,57 3,093 0,74 

ΠΑΤΕΜ 2,88 0,32 2,66 0,36 3,093 0,56 

Δυσκολία 1,96 0,59 2,70 0,77 3,03 0,71 

Στάση 4,35 0,75 3,34 0,95 2,89 0,83 

Ικανότητα 3,79 0,54 3,33 0,65 2,84 0,74 

Αναγνωστική 

Αυτοαντίληψη 
3,36 0,38 3,13 0,48 2,93 0,39 

 

 

3.1.4. Μέσοι όροι ανά κατηγορία στο ΕΑΔΑΔ (Α.Β. –Τ.Β.) 
 

Με βάση τον πίνακα παρατηρείται ότι μαθητές ΤΑ αποδίδουν υψηλότερους μέσους 

όρους στην αναγνωστική ικανότητα (17,78) σε σχέση με τους μαθητές ΕΜΔ με μέσο όρο 

(11,46), ενώ αντίστοιχα μαθητές με ΣD παρουσιάζουν χαμηλότερο συγκριτικά μέσο όρο 

(1,73).  

Αναλυτικότερα, μαθητές ΤΑ αποδίδουν υψηλό μέσο όρο (22,85) στην ανάγνωση 

συλλαβών, με αμέσως χαμηλότερη επίδοση μαθητών με ΕΜΔ με μέσο όρο 16,95 ενώ 

μαθητές ΣD αποδίδουν τον χαμηλότερο μέσο όρο (5,80) συγκριτικά με τις ομάδες. 

παρομοίως, στην ανάγνωση ψευδολέξεων μαθητές ΤΑ αποδίδουν μέσο όρο 21,38 

υψηλότερο από μαθητές ΕΜΔ με μέσο όρο 13,85 ενώ μαθητές με ΣD παρουσιάζουν τη 

χαμηλότερη επίδοση ανάμεσα στις εκπαιδευτικές ομάδες με μέσο όρο 6,09. 

Στο μέρος της αναγνωστικής κατανόησης, οι μαθητές ΤΑ και ΕΜΔ φέρουν τους 

χαμηλότερους μέσους όρους σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες. Αναλυτικότερα, 
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μαθητές ΤΑ παρουσιάζουν μέσο όρο 14,00 στην επιλογή εικόνων και με ελάχιστη διαφορά 

μεγαλύτερο μέσο όρο 14,10 στη συμπλήρωση προτάσεων. Χαμηλότεροι μέσοι όροι 

παρατηρούνται στην ομάδα των ΕΜΔ, οι οποίοι παρουσιάζουν μέσους όρους 11,18 και 

10,14 αντίστοιχα. Αντίθετα, για τη κατηγορία μαθητών με ΣD παρατηρούνται 

χαμηλότεροι μέσοι όροι σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά υψηλότεροι σε σχέση με 

την ίδια ομάδα (6,58 και 6,75 αντίστοιχα).  

Ως προς τη φωνολογική επίγνωση, και οι τρεις αναφερόμενες ομάδες παρουσιάζουν 

μεγαλύτερους μέσους όρους στη διάκριση φωνημάτων, ενώ μικρές ποσοτικές διαφορές 

παρατηρούνται ανάμεσα στους μαθητές ΤΑ και ΕΜΔ. Αναλυτικότερα, οι ΤΑ μαθητές 

παρουσιάζουν μέσο όρο 22,45 στη διάκριση φωνημάτων υψηλότερο από το 15,03 μέσο 

όρο μαθητών με ΕΜΔ, ενώ χαμηλότερος συγκριτικά παρουσιάζεται και ο μέσος όρος 

μαθητών με ΣD (6,27). Παρομοίως, οι μέσοι όροι μαθητών ΤΑ στη κατάτμηση 

ψευδολέξεων σε φωνήματα κυμαίνεται σε 17,38 ενώ των μαθητών με ΕΜΔ και ΣD σε 

11,67 και 3,86 αντίστοιχα. Ως προς την απαλοιφή φωνημάτων, μαθητές ΤΑ παρουσιάζουν 

υψηλότερο μέσο όρο (18,70) από τους μαθητές ΕΜΔ με μέσο όρο 11,19, ενώ μαθητές με 

ΣD παρουσιάζουν εξίσου χαμηλές επιδόσεις συγκριτικά με μέσο όρο 4,00.  

Στο τελευταίο μέρος, στη μελέτη της βραχύχρονης μνήμης και οι τρεις 

εκπαιδευτικές ομάδες παρουσιάζουν χαμηλούς μέσους όρους σε σχέση με τις υπόλοιπες 

αναφερόμενες κατηγορίες. Αναφορικά, μαθητές ΤΑ παρουσιάζουν μέσο όρο 11,15 στη 

μνήμη ακολουθιών και υψηλότερο στην επανάληψη ψευδολέξεων (15,40). Αντίθετα, 

μαθητές ΕΜΔ παρουσιάζουν χαμηλότερο μέσο όρο στη μνήμη των ακολουθιών και 

υψηλότερο στην επανάληψη ψευδολέξεων (10,61) αλλά εξίσου χαμηλότερους μέσους 

όρους από μαθητές ΤΑ. Παρατηρείται τέλος, ότι μαθητές με ΣD τους χαμηλότερους 

μέσους όρους στη μνήμη ακολουθιών (2,67) και στην επανάληψη ψευδολέξεων (3,72) από 

τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές κατηγορίες (βλ. Πίνακα 7).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Μ.Ο Αναπηριών στις Υποενότητες του ΕΑΔΑΔ (Α.Β) 

 ΤΑ                                      ΕΜΔ                                         ΣD 

    Μ.Ο  ΤΑ                 Μ.Ο.              ΤΑ                Μ.Ο                   ΤΑ 

Ανάγνωση 

Συλλαβών 
22,85 1,73 16,95 4,74 5,80 4,16 

Ανάγνωση 

Ψευδολέξεων 
21,38 3,42 13,85 5,76 6,09 3,91 

Ανάγνωση 

προτάσεων και 

επιλογή 

εικόνων 

14,00 2,96 11,18 15,88 6,58 2,78 

Ανάγνωση και 

συμπλήρωση 

ελλιπών 

προτάσεων 

14,10 2,56 10,14 4,45 6,75 3,54 

Διάκριση 

φωνημάτων 
22,45 1,48 15,03 7,21 6,27 3,04 

Κατάτμηση 

ψευδολέξεων σε 

φωνήματα 

17,38 5,46 11,67 4,66 3,86 1,35 

Απαλοιφή 

φωνημάτων 
18,70 4,58 11,19 5,27 4,00 . 

Μνήμη 

ακολουθιών 

αριθμών 

11,15 2,71 8,23 2,38 2,67 0,98 

Επανάληψη 

ψευδολέξεων 
15,40 6,28 10,61 5,76 4,93 2,43 

Αναγνωστικές 

Δυσκολίες  
17,78 3,33 11,46 2,48 3,72 1,73 

 

  Με βάση τους τυπικούς βαθμούς, παρατηρούνται εξίσου καλύτερες επιδόσεις 

μαθητών ΤΑ σε σχέση με των ΕΜΔ, ενώ μαθητές με ΣD παρουσιάζουν τους 

χαμηλότερους μέσους όρους και στους τυπικούς βαθμούς.  

 Αναφορικά με την αναγνωστική αποκωδικοποίηση, οι μαθητές ΤΑ παρουσιάζουν 

μέσο όρο 10,10 στην ανάγνωση συλλαβών και 10,17 στην ανάγνωση ψευδολέξεων, 

γεγονός που τους κατατάσσει σε μέση επίδοση στη κατηγορία αυτή. Χαμηλότεροι 

παρατηρούνται αντίθετα οι μέσοι όροι μαθητών με ΕΜΔ (5,63 και 4,77 αντίστοιχα), 

κατατάσσοντας τους μαθητές σε κατηγορία χαμηλής επίδοσης. Εξίσου χαμηλοί 

παρατηρούνται και οι μέσοι όροι μαθητών με ΣD (2,53 και 5,18 αντίστοιχα) ενώ 

παρατηρείται ότι στην ανάγνωση ψευδολέξεων αποδίδουν καλύτερα από τους μαθητές με 

ΕΜΔ.  
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 Αναφορικά με την αναγνωστική κατανόηση, οι μαθητές ΤΑ αποδίδουν μέσους 

όρους 9,33 και 9,85 αντίστοιχα, γεγονός που τους κατατάσσει σε μέση κατώτερη επίδοση, 

αλλά αποτελεί την υψηλότερη συγκριτικά με τις υπόλοιπες δύο εκπαιδευτικές ομάδες. 

Αντίθετα, μαθητές με ΕΜΔ παρουσιάζουν μέσους όρους 4,25 και 6,41 αντίστοιχα και 

αναφέρεται ως χαμηλή επίδοση στη κατανόηση, γεγονός που παρατηρείται και στους 

μαθητές με ΣD (4,33 και 6,75) ενώ παρατηρείται ότι οι μαθητές της κατηγορίας αυτής 

αποδίδουν καλύτερους μέσους όρους από μαθητές ΕΜΔ. 

 Ως προς τη φωνολογική ενημερότητα, μαθητές ΤΑ αποδίδουν μέση ανώτερη 

επίδοση στη διάκριση φωνημάτων με μέσο όρο 12,55 και μέση κατώτερη επίδοση στη 

κατάτμηση ψευδολέξεων και στην απαλοιφή φωνημάτων (9,15 και 8,70). Χαμηλότερη 

παρουσιάζεται η επίδοση των ΕΜΔ σε σχέση με μαθητές ΤΑ με μέση κατώτερη επίδοση 

στη διάκριση φωνημάτων (9,05) και κατώτερη στις υπόλοιπες κατηγορίες (6,08 και 5,50 

αντίστοιχα). Εξίσου χαμηλές παρατηρούνται οι επιδόσεις αναφορικά με την ομάδα του ΣD 

στις κατηγορίες (7,09 και 6,00 αντίστοιχα) σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες.  

 Αναφορικά με τη βραχύχρονη μνήμη (βλ. Πίνακα 8), εξίσου μαθητές ΤΑ 

παρουσιάζουν τις υψηλότερες επιδόσεις και μαθητές με ΣD τις χαμηλότερες. 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές ΤΑ στη μνήμη ακολουθιών παρουσιάζουν μέση επίδοση με 

μέσο όρο 10,63 ενώ χαμηλή επίδοση με μέσο όρο 7,80 στην επανάληψη ψευδολέξεων. 

Αντίθετα, μαθητές με ΕΜΔ παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις στη μνήμη με μέσους όρους 

7,20 και  4,72 αντίστοιχα, ενώ παρατηρείται ότι οι προαναφερόμενες ομάδες αποδίδουν 

χαμηλότερους μέσους όρους στην επανάληψη ψευδολέξεων. Τέλος, μαθητές με ΣD 

παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση στη κατηγορία αυτή με εξίσου χαμηλότερους μέσους 

όρους (4,07 και 3,25 αντίστοιχα). Όμως, αν και χαμηλοί ως μέσοι όροι, η τελευταία 

κατηγορία αποδίδει υψηλότερα στην επανάληψη ψευδολέξεων σε σχέση με τη μνήμη 

ακολουθιών.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Μ.Ο Αναπηριών στις Υποενότητες του ΕΑΔΑΔ (Τ.Β) 

 ΤΑ                ΕΜΔ                                    ΣD 

 M.O             TA                  M.O               TA                 M.O                TA 

Ανάγνωση 

Συλλαβών 
10,10 3,14 5,63 3,04 2,53 1,13 

Ανάγνωση 

Ψευδολέξεων 
10,17 2,82 4,77 2,57 5,18 0,40 

Ανάγνωση 

προτάσεων 

και επιλογή 

εικόνων 

9,33 3,85 4,25 2,64 4,33 0,89 

Ανάγνωση 

και 

συμπλήρωση 

ελλιπών 

προτάσεων 

9,85 2,84 6,41 2,77 6,75 2,66 

Διάκριση 

φωνημάτων 
12,55 1,30 9,05 4,08 7,09 1,97 

Κατάτμηση 

ψευδολέξεων 

σε φωνήματα 

9,15 3,04 6,08 1,99 6,00 0,58 

Απαλοιφή 

φωνημάτων 
8,70 3,24 5,50 0,81 6,00 . 

Μνήμη 

ακολουθιών 

αριθμών 

10,63 3,75 7,20 2,33 3,40 0,83 

Επανάληψη 

ψευδολέξεων 
7,80 4,64 4,72 1,75 4,07 0,46 

Αναγνωστικές 

Δυσκολίες  
9,93 2,00 5,85 1,25 3,25 0,93 

 

3.2.  Συσχετίσεις  

3.2.1. Συσχετίσεις ΠΑΤΕΜ 
 

Για την διερεύνηση αποτελεσμάτων του ΠΑΤΕΜ, χρησιμοποιήθηκε πίνακας 

σχέσης κατά Pearson (r), επειδή το δείγμα της έρευνας είναι μεγαλύτερο από 30 ατόμων 

και ως εκ τούτου έχουμε δικαίωμα παραμετρικών μεθόδων. Πρόκειται για σταθμισμένο 

εργαλείο από το οποίο έχουν προκύψει τέσσερις επιμέρους τομείς της αυτοαντίληψης 

(σχολική ικανότητα, σχέσεις με συνομηλίκους, σωματική ικανότητα και σχέσεις με 

μητέρα). Η στάθμιση έχει αποδώσει ότι οι τέσσερις παράγοντες ερμηνεύουν από κοινού το 

49,3% της συνολικής διασποράς των τιμών των είκοσι ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. 

Ακόμη, καταλήγει σε συσχετισμό ανάμεσα σε δύο παράγοντες, της σχολικής ικανότητας 
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και τις σχέσεις με συνομηλίκους. Γεγονός που οδηγεί στη διερεύνηση συσχέτισης 

ανάμεσα στους υπόλοιπους παράγοντες.  

Συγκεκριμένα, υφίσταται θετική συσχέτιση ανάμεσα στην σχολική ικανότητα και 

στις σχέσεις συνομηλίκων με σημαντική στατιστική διαφορά (r= 0,349  p= 0,003). Ως εκ 

τούτου σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η σχολική ικανότητα τόσο αυξάνεται και η σχέσεις με 

τους συνομηλίκους. Επίσης, υφίσταται θετική συσχέτιση ως προς την σχολική ικανότητα 

και την σωματική ικανότητα με στατιστικά σημαντική διαφορά (r= 0,305 p= 0,003). με 

αποτέλεσμα όσο αυξάνεται η σχολική ικανότητα τόσο να αυξάνεται η σωματική. Ακόμη, 

υφίσταται θετική συσχέτιση ανάμεσα στις σχέσεις συνομηλίκων και σωματικής 

ικανότητας με σημαντική στατιστική διαφορά (r=0,328 p=0,001). Με αποτέλεσμα όσο 

καλύτερη είναι η σχέσεις με τους συνομηλίκους τόσο καλύτερη είναι η σωματική 

ικανότητα των μαθητών. Τονίζεται ότι δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στη σχολική, σωματική ικανότητα και στις σχέσεις με συνομηλίκους συγκριτικά 

με τη σχέση με την μητέρα (βλ. Πίνακα 9).  

*p=<0.005 

 Αποδεικνύεται ειδικότερα ότι η αντίληψη που φέρουν οι μαθητές για τις σχολικές 

τους επιδόσεις επηρεάζει ταυτόχρονα τις κοινωνικές και σωματικές τους δεξιότητες. 

Γεγονός που παρουσιάζεται και κατά τη σύγκριση της γενικής αυτοαντίληψης με την 

αναγνωστική ικανότητα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Συσχέτιση των Υποενοτήτων του ΠΑΤΕΜ 

                                     Σχολική  

                                   Ικανότητα 

Σχέσεις με τους 

Συνομηλίκους 

Σωματική 

Ικανότητα 

                                 

Σχέσεις με τη 

Μητέρα 

 

Σχέσεις με τους 

Συνομηλίκους 
           0,439*              1   

Σωματική Ικανότητα            0,305*              0,328*                1  

Σχέσεις με την Μητέρα            0,005            0,027              0,155                     1 

ΠΑΤΕΜ             0,638*              0,652*                0,636*                    0,447* 
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3.2.2. Συσχετίσεις Αναγνωστικής Αυτοαντίληψης  

 

Ακολουθούν οι συσχετίσεις στο εργαλείο της αναγνωστικής αυτοαντίληψης (βλ. 

Πίνακα 10). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Συσχετίσεις των Υποενοτήτων της Αναγνωστικής Αυτοαντίληψης 

                                                          Δυσκολία                 Στάση                    Ικανότητα  

Στάση -0,539*     1  

Ικανότητα -0,385*      0,601*              1 

Αναγνωστική Αυτοαντίληψη 0,009      0,751*                   0,753* 

      *p=<0.05 

 

 Με βάση τον παραπάνω πίνακα, παρατηρείται ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση 

ανάμεσα στη δυσκολία και τη στάση της ανάγνωσης και στατιστικά σημαντική διαφορά 

(r= - 0,539 p=0,000). Ως εκ τούτου όσο αυξάνεται η δυσκολία τόσο μειώνεται η στάση 

που αποκτά ένας μαθητής για την αναγνωστική του αυτοαντίληψη. Επίσης, αρνητική 

παρουσιάζεται η συσχέτιση ανάμεσα στη δυσκολία με την ικανότητα με εξίσου σημαντικά 

στατιστική διαφορά (r= - 0,385 p= 0,000). Όσο αυξάνεται λοιπόν, η δυσκολία της 

ανάγνωσης τόσο μειώνεται η ικανότητα των μαθητών. Αντίθετα, υπάρχει θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στη στάση και την ικανότητα με εξίσου σημαντικά στατιστική 

διαφορά (r= 0,601 p=0,000). Ως εκ τούτου όσο αυξάνεται η στάση ενός μαθητή προς την 

ανάγνωση τόσο αυξάνεται και η ικανότητα του. Ακόμη, θετική συσχέτιση παρατηρείται 

ανάμεσα στη στάση και στην αναγνωστική αυτοαντίληψη (r= 0,751 p=0,000), καθώς και 

μεταξύ ικανότητας και αναγνωστικής αυτοαντίληψης. Δηλαδή, όσο αυξάνεται η 

συνιστώσα της στάσης και της ικανότητας τόσο αυξάνεται και η αναγνωστική 

αυτοαντίληψη.  
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3.2.3.  Συσχετίσεις ΕΑΔΑΔ 
  

Με βάση τους αρχικούς βαθμούς ο πίνακας 11, δείχνει τις θετικές συσχετίσεις 

ανάμεσα στα επιμέρους διαγνωστικά εργαλεία που περιέχει το εργαλείο αξιολόγησης 

αναγνωστικής ικανότητας. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα λοιπόν ότι όσο αυξάνεται ή 

μειώνεται η επίδοση σε μία επιμέρους κατηγορία τόσο αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα 

μία άλλη. Για παράδειγμα, η διάκριση φωνημάτων παρουσιάζει θετική συσχέτιση με την 

κατάτμηση ψευδολέξεων σε φωνήματα με στατιστικά σημαντική διαφορά (r= 0,385 

p=0,000). Ως εκ τούτου όσο αυξάνεται η ικανότητα διάκρισης φωνημάτων τόσο αυξάνεται 

και η ικανότητα κατάτμησης ψευδολέξεων σε φωνήματα. Επίσης, παρατηρούνται θετικές 

συσχετίσεις και στατιστικά σημαντικές διαφορές, μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών που 

εξετάζει και των αναγνωστικών δυσκολιών.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

Συσχετίσεις των Υποενοτήτων του ΕΑΔΑΔ (Αρχικοί Βαθμοί) 

 

Ανάγνω

ση 

Συλλαβ

ών 

Ανάγνω

ση 

Ψευδολέ

ξεων 

Ανάγνω

ση 

προτάσε

ων και 

επιλογή 

εικόνων 

Ανάγνωση 

και 

συμπλήρω

ση 

ελλιπών 

προτάσεω

ν 

Διάκρι

ση 

φωνημ

άτων 

Κατάτμη

ση 

ψευδολέ

ξεων σε 

φωνήματ

α 

Απαλοι

φή 

φωνημ

άτων 

Μνήμη 

ακολου

θιών 

αριθμώ

ν 

 

Ανάγνωση 

Ψευδολέξεων 
0,785* 1        

Ανάγνωση 

προτάσεων 

και επιλογή 

εικόνων 

0,309* 0,054 1       

Ανάγνωση και 

συμπλήρωση 

ελλιπών 

προτάσεων 

0,478* 0,450* 0,430* 1      

Διάκριση 

φωνημάτων 
0,681* 0,532* 0,012 0,463* 1     

Κατάτμηση 

ψευδολέξεων 

σε φωνήματα 

0,543* 0,532* 0,175 0,333* 0,385* 1    
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Απαλοιφή 

φωνημάτων 
0,534* 0,416* 0,295* 0,415* 0,514* 

0

,

3

5

8

* 

1   

Μνήμη 

ακολουθιών 

αριθμών 

0,680* 0,594* 0,123 0,541* 0,533* 

0

,

6

1

1

* 

0,363* 1  

Επανάληψη 

ψευδολέξεων 
0,497* 0,442* 0,139 0,428* 0,363* 

0

,

4

9

4

* 

0,383* 0,698* 1 

Αναγνωστικές 

Δυσκολίες 
0,836* 0,784* 0,248* 0,662* 0,726* 

0

,

7

1

2

* 

0,668* 0,753* 0,660* 

*p=<0.05 

 

Με βάση τους τυπικούς βαθμούς του μαθητικού δείγματος παρουσιάζονται θετικές 

συσχετίσεις μεταξύ των επιμέρους υποκατηγοριών του συγκεκριμένου ερευνητικού 

εργαλείου (βλ. Πίνακα 12). Παρατηρούνται θετικές συσχετίσεις μεταξύ όλων των 

συσχετιζόμενων παραμέτρων των αναγνωστικών δυσκολιών. Συγκεκριμένα, η ανάγνωση 

συλλαβών και ψευδολέξεων παρουσιάζει θετική συσχέτιση με όλες τις υπόλοιπες 

κατηγορίες και στατιστικά σημαντική διαφορά. Το τεστ της ανάγνωσης μέσω επιλογής 

εικόνων παρουσιάζει επίσης θετική συσχέτιση και στατιστικά σημαντικές διαφορές με 

όλες τις υποκατηγορίες, εκτός από την επανάληψη ψευδολέξεων. Ακόμη, η διάκριση 

φωνημάτων και η κατάτμηση φωνημάτων συσχετίζεται θετικά με στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ της φωνολογικής ενημερότητας και της εργαζόμενης μνήμης. Τέλος, η 

απαλοιφή φωνημάτων και η μνήμη αριθμών συσχετίζεται θετικά με την επανάληψη 

δίνοντας στατιστικά σημαντικές διαφορές. Παρατηρείται ακόμα ότι υπάρχει θετική 
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συσχέτιση και στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των επιμέρους εργαλείων 

ανίχνευσης και των αναγνωστικών δυσκολιών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

Συσχετίσεις των Υποενοτήτων του ΕΑΔΑΔ (Τυπικοί Βαθμοί) 

 

Ανάγνω

ση 

Συλλαβ

ών 

Ανάγνω

ση 

Ψευδολ

έξεων 

Ανάγνω

ση 

προτάσε

ων και 

επιλογή 

εικόνων 

Ανάγνω

ση και 

συμπλή

ρωση 

ελλιπών 

προτάσε

ων 

Διάκρισ

η 

φωνημά

των 

Κατάτμ

ηση 

ψευδολέ

ξεων σε 

φωνήμα

τα 

Απαλοι

φή 

φωνημά

των 

Μνήμη 

ακολουθ

ιών 

αριθμών 

Επανάλ

ηψη 

ψευδολέ

ξεων 

Ανάγνωση 

Ψευδολέξεων 
r 0,728* 1        

Ανάγνωση 

προτάσεων 

και επιλογή 

εικόνων 

r 0,434* 0,621* 1       

Ανάγνωση 

και 

συμπλήρωση 

ελλιπών 

προτάσεων 

r 0,430* 0,463* 0,401* 1      

Διάκριση 

φωνημάτων 
r 0,512* 0,488* 0,436* 0,340* 1     

Κατάτμηση 

ψευδολέξεων 

σε φωνήματα 

r 0,521* 0,484* 0,375* 0,255* 0,244* 1    

Απαλοιφή 

φωνημάτων 
r 0,406* 0,419* 0,332* 0,359* 0,334* 0,456* 1   

Μνήμη 

ακολουθιών 

αριθμών 

r 0,558* 0,444* 0,253* 0,351* 0,421* 0,429* 0,312 1  

Επανάληψη 

ψευδολέξεων 
r 0,461* 0,478* 0,198 0,272* 0,277 0,514* 0,516* 0,500* 1 

Αναγνωστικές 

Δυσκολίες 
r 0,808* 0,787* 0,643* 0,622* 0,641* 0,614* 0,600* 0,716* 0,624* 

*p=<0.05 

 Οι προαναφερόμενες συσχετίσεις συνδέονται και αποδεικνύονται εξίσου με τη 

συσχέτιση κατά ζεύγη ανάμεσα στους αρχικούς και τυπικούς βαθμούς του εργαλείου της 

αναγνωστικής ικανότητας. 
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3.2.4.  Συσχέτιση κατά ζεύγη ΕΑΔΑΔ Αρχικών και Τυπικών Βαθμών 
 

Με βάση τον πίνακα 13, παρατηρούνται θετικές συσχετίσεις μεταξύ των αρχικών 

και τυπικών βαθμών του ΕΑΔΑΔ. Αναλυτικότερα, παρατηρείται θετική συσχέτιση 

αρχικών και τυπικών βαθμών στην ανάγνωση ψευδολέξεων και στατιστικά σημαντική 

διαφορά (t= 23,730 p=0,000). Ως εκ τούτου όσο αυξάνεται ο αρχικός βαθμός της 

ανάγνωσης συλλαβών τόσο αυξάνεται και ο τυπικός βαθμός. Αντίστοιχη θετική συσχέτιση 

παρατηρείται στην ανάγνωση ψευδολέξεων (t=18,845 p =0,000). Επίσης, η συσχέτιση 

κατά ζεύγος της ανάγνωσης και συμπλήρωσης ελλιπών προτάσεων είναι θετική με εξίσου 

σημαντικά στατιστική διαφορά (t= 13,061 p=0,000). Γεγονός που δηλώνει ότι όσο 

αυξάνεται η αρχική επίδοση των μαθητών στην κατηγορία αυτή, τόσο αυξάνεται και ο 

τυπικός βαθμός επίδοσης. Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρούνται και στην 

επιλογή εικόνων ανάμεσα στους αρχικούς και τυπικούς βαθμούς επίδοσης των μαθητών 

(t=4,749 p=0,000). Ακόμη, θετική είναι η συσχέτιση κατά ζεύγος της διάκρισης 

φωνημάτων με στατιστικά σημαντική διαφορά (t=14,119 p=0,000), της κατάτμησης 

ψευδολέξεων σε φωνήματα (t=14,675 p=0,000) καθώς και της απαλοιφής φωνημάτων 

(t=14,552 p=0,000) με εξίσου στατιστικά σημαντικές διαφορές. Ως εκ τούτου όσο 

αυξάνονται οι επιδόσεις φωνολογικής ενημερότητας αρχικών βαθμών, τόσο αυξάνονται οι 

επιδόσεις στο τυπικό βαθμό. Επίσης, θετική παρατηρείται η συσχέτιση κατά ζεύγη της 

μνήμης ακολουθιών αριθμών με βάση τον αρχικό και τον τυπικό βαθμό (t=2,951 p=0,000) 

καθώς και της επανάληψης ψευδολέξεων (t=11,752 p=0,000) με στατιστικά σημαντικές 

διαφορές. Ως εκ τούτου όσο αυξάνονται οι επιδόσεις στον αρχικό βαθμό της μνήμης 

ακολουθιών και επανάληψης ψευδολέξεων τόσο αυξάνεται ο αντίστοιχος τυπικός βαθμός. 

Τονίζεται ότι δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με την ανάγνωση 

προτάσεων και επιλογή εικόνων. Γενικότερα, παρατηρείται θετική συσχέτιση ανάμεσα 
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στους αρχικούς και τυπικούς βαθμούς των κλιμάτων του ΕΑΔΑΔ με στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (t=17,186 p=0,000).  

 ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΑΔΑΔ ΑΒ –ΤΒ  

 Μ.Δ. Τ.Α. t r 

Pair 1 
Ανάγνωση Συλλαβών - 

Ανάγνωση Συλλαβών 
10,65* 4,38 0,801 0,801 

Pair 2 

Ανάγνωση Ψευδολέξεων 

- Ανάγνωση 

Ψευδολέξεων 

9,02* 4,54 0,805 0,805 

Pair 3 

Ανάγνωση προτάσεων 

και επιλογή εικόνων - 

Ανάγνωση προτάσεων 

και επιλογή εικόνων 

5,32* 10,63 0,243 0,243 

Pair 4 

Ανάγνωση και 

συμπλήρωση ελλιπών 

προτάσεων - Ανάγνωση 

και συμπλήρωση ελλιπών 

προτάσεων 

3,60* 2,52 0,815 0,815 

Pair 5 
Διάκριση φωνημάτων - 

Διάκριση φωνημάτων 
6,89* 4,63 0,860 0,860 

Pair 6 

Κατάτμηση ψευδολέξεων 

σε φωνήματα - 

Κατάτμηση ψευδολέξεων 

σε φωνήματα 

6,19* 3,91 0,898 0,898 

Pair 7 
Απαλοιφή φωνημάτων - 

Απαλοιφή φωνημάτων 
7,83* 4,72 0,700 0,700 

Pair 8 

Μνήμη ακολουθιών 

αριθμών - Μνήμη 

ακολουθιών αριθμών 

0,54* 1,77 0,891 0,891 

Pair 9 

Επανάληψη ψευδολέξεων 

- Επανάληψη 

ψευδολέξεων 

5,81* 4,76 0,728 0,728 

Pair 10 

Αναγνωστικές Δυσκολίες 

- Αναγνωστικές 

Δυσκολίες 

5,74* 3,26 0,899 0,899 

*p=<0.05 

  

Αποδεικνύεται παραπάνω η σχέση μεταξύ των επιμέρους υποκλιμάκων του 

εργαλείου με την αναγνωστική διαδικασία. Όμως, η διαδικασία αυτή και η επιτυχία της 

επηρεάζεται, όπως παρουσιάζεται παρακάτω, ταυτόχρονα από τη γενική και αναγνωστική 

αυτοαντίληψη. 
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3.2.5.  Συσχέτιση ΕΑΔΑΔ με ΠΑΤΕΜ 

 

Στον πίνακα 14 παρατηρούνται συσχετίσεις μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών της 

αναγνωστικής ικανότητας και της γενικής αυτοαντίληψης (ΠΑΤΕΜ). Συγκεκριμένα, η 

ανάγνωση συλλαβών με την σχολική ικανότητα αποδίδουν θετική συσχέτιση και 

στατιστικά σημαντική διαφορά (r=0,466 p=0,000), καθώς και θετικά συσχετίζεται με τις 

σχέσεις συνομηλίκων (r= 0,427 p=0,000). Ως εκ τούτου όσο αυξάνεται η σχολική 

ικανότητα και οι σχέσεις συνομηλίκων τόσο αυξάνεται η ανάγνωση συλλαβών. 

Γενικότερα, θετική συσχέτιση παρατηρείται της ανάγνωσης με τη γενική αυτοαντίληψη 

καθώς και σημαντικές στατιστικές διαφορές (r=0,392  p=0,000). 

Αναφορικά με την ανάγνωση ψευδολέξεων παρατηρείται θετική συσχέτιση με την 

σχολική ικανότητα (r=0,466 p=0,000) και τις σχέσεις με τους συνομηλίκους (r=0,402 

p=0,000) με σημαντικά στατιστικές διαφορές. Δηλαδή όσο αυξάνεται η σχολική ικανότητα 

και οι σχέσεις με τους συνομηλίκους τόσο αυξάνεται και η ανάγνωση συλλαβών. 

Γενικότερα, θετική συσχέτιση παρατηρείται μεταξύ της ανάγνωσης ψευδολέξεων και της 

αυτοαντίληψης και στατιστικά σημαντικές διαφορές  (r=0,348  p=0,001).  

Ακόμη, η διάκριση φωνημάτων σχετίζεται θετικά με τη σχολική ικανότητα και 

επιφέρει στατιστικά σημαντικές διαφορές (r= 0,300 p=0,004). Ως εκ τούτου όσο αυξάνεται 

η σχολική ικανότητα τόσο αυξάνεται και η διάκριση των φωνημάτων. Δεν παρατηρείται 

όμως στατιστικά σημαντική διαφορά με τη γενική αυτοαντίληψη. Αντίστοιχα, 

παρατηρείται θετική συσχέτιση ανάμεσα στη σχολική ικανότητα και τη μνήμη 

ακολουθιών αριθμών με στατιστικά σημαντικές διαφορές (r=0,294 p=0,004), ενώ δεν 

παρατηρείται στατιστικά σημαντικές διαφορές με τη γενικότερη αυτοαντίληψη.  

Ο πίνακας, ακόμη, παρουσιάζει τη θετική συσχέτιση της σχολικής ικανότητας με 

την κατάτμηση ψευδολέξεων και σημαντικά στατιστικές διαφορές (r=0,403 p=0,000) 
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καθώς και των σχέσεων των συνομηλίκων με την κατάτμηση (r=0,333 p=0,002). 

Επισημαίνεται η θετική συσχέτιση και η σημαντικότητα της κατηγορίας αυτής στην γενική 

αυτοαντίληψη (r=0,328 p=0,002). Γενικότερα, παρατηρείται θετική συσχέτιση ανάμεσα 

στη σχολική ικανότητα (r= 0,421 p=0,000) και τις σχέσεις των συνομηλίκων σε σχέση με 

τις παραμέτρους της αναγνωστικής ικανότητας (r= 0,386 p=0,000). Ως εκ τούτου όσο 

αυξάνεται η αναγνωστική ικανότητα αυξάνεται η σχολική ικανότητα και οι σχέσεις με 

τους συνομηλίκους. Τονίζεται ότι οι παράμετροι της αναγνωστικής κατανόησης δεν 

επηρεάζουν τη γενική αυτοαντίληψη.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

Συσχετίσεις Υποενοτήτων των ΕΑΔΑΔ – ΠΑΤΕΜ (Α.Β) 

 
Σχολική 

Ικανότητα 

Σχέσεις με τους 

Συνομηλίκους 

Σωματικ

ή 

Ικανότητ

α 

Σχέσεις 

με την 

Μητέρα 

ΠΑΤΕΜ 

Ανάγνωση Συλλαβών r 0,468* 0,4278 0,220* 0,072 0,392* 

Ανάγνωση 

Ψευδολέξεων 
r 0,446* 0,402* 0,159 0,105 0,348* 

Ανάγνωση προτάσεων 

και επιλογή εικόνων 
r 0,153 0,185 0,124 0,015 0,187 

Ανάγνωση και 

συμπλήρωση ελλιπών 

προτάσεων 

r 0,122 0,185 0,111 0,185 0,189 

Διάκριση φωνημάτων r 0,300* 0,274 0,180 0,083 0,262* 

Κατάτμηση 

ψευδολέξεων σε 

φωνήματα 

r 0,403* 0,333* 0,121 0,195 0,328* 

Απαλοιφή φωνημάτων r 0,301 0,242* 0,194 0,149 0,315* 

Μνήμη ακολουθιών 

αριθμών 
r 0,294* 0,217* 0,060 0,058 0,154 

Επανάληψη 

ψευδολέξεων 
r 0,122 0,064 -0,109 0,030 0,015 

Αναγνωστικές 

Δυσκολίες 

r 

 
0,421* 0,386* 0,174 0,117 0,353* 

*p=<0.05 

 

Με βάση τους τυπικούς βαθμούς, παρατηρούνται θετικές συσχετίσεις μεταξύ του 

ΕΑΔΑΔ και της αυτοαντίληψης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται θετική συσχέτιση της 

ανάγνωσης συλλαβών και της σχολικής ικανότητας με στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(r= 0,400 p= 0,000). Επίσης, θετικά συσχετίζεται με την αυτοαντίληψη με στατιστικά 
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σημαντικές διαφορές (r= 0,364 p=0,000). Παρόμοια συμπεράσματα ακολουθούνται και 

από την ανάγνωση ψευδολέξεων, η οποία παρατηρείται ότι επιφέρει θετική συσχέτιση με 

την σχολική ικανότητα (r= 0,322  p= 0,002) και τις σχέσεις των συνομηλίκων (r=0,249  p= 

0,018). Η ανάγνωση των ψευδολέξεων όμως δεν σχετίζεται με στατιστικά σημαντικές 

διαφορές σε σχέση με την αυτοαντίληψη.  

Από τον πίνακα δεν παρατηρείται θετική συσχέτιση μεταξύ της συμπλήρωσης 

ελλιπών προτάσεων και της μνήμης αριθμών και ψευδολέξεων σε σχέση με την γενική 

αυτοαντίληψη. 

Ακόμη, παρατηρείται θετική συσχέτιση της ανάγνωσης και επιλογής εικόνας με τη 

σχολική ικανότητα (r=0,299 p=0,004) και τις σχέσεις των συνομηλίκων αποδίδοντας 

σημαντικές στατιστικά διαφορές (r=0,345 p=0,001). Ως εκ τούτου όσο αυξάνεται η 

επιλογή της σωστής εικόνας τόσο αυξάνεται η σχολική ικανότητα και οι σχέσεις με τους 

συνομηλίκου. Γενικότερα, υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην παράμετρο αυτή με 

την αντίληψη, καθώς και στατιστικά σημαντική διαφορά (r=0,368  p=0,000).  

Παρατηρείται ακόμη ότι η διάκριση των φωνημάτων (r=0,358 p=0,001) και η 

απαλοιφή των φωνημάτων (r=0,290 p=0,011) συσχετίζονται θετικά με τη σχολική 

ικανότητα αποδίδοντας στατιστικά σημαντικές διαφορές. Η κατηγορία μάλιστα της 

απαλοιφής φωνημάτων συσχετίζεται θετικά με την αυτοαντίληψη με σημαντικές 

στατιστικά διαφορές (r=0,327 p=0,004). Ως εκ τούτου όσο αυξάνεται η σχολική ικανότητα 

τόσο αυξάνεται και η απαλοιφή φωνημάτων.  

Μέσα από τη συσχέτιση αυτή, αποδεικνύεται η θετική σχέση μεταξύ της 

κατάτμησης ψευδολέξεων με την σχολική ικανότητα (r=0,341 p=0,001) και τις σχέσεις της 

μητέρας (r= 0,260 p=0,017). Ως εκ τούτου όσο αυξάνεται η σχολική ικανότητα και η 

σχέση με τη μητέρα τόσο αυξάνονται και οι επιδόσεις στη κατάτμηση των ψευδολέξεων 
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σε φωνήματα. Γενικότερα, παρατηρείται θετική συσχέτιση μεταξύ της κατάτμησης 

ψευδολέξεων με τη σχολική ικανότητα (r=0,386 p=0,000), τις σχέσεις με τους 

συνομηλίκους (r=0,363 p= 0,000) και τη γενική αυτοαντίληψη (r=0,375 p=0,000)  καθώς 

και στατιστικά σημαντικές διαφορές. Όσο δηλαδή αυξάνεται η κατάτμηση ψευδολέξεων 

σε φωνήματα τόσο αυξάνεται η γενική αυτοαντίληψη (βλ. Πίνακα 15). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

Συσχετίσεις των Υποενοτήτων των ΕΑΔΑΔ – ΠΑΤΕΜ (T.Β) 

 
Σχολική 

Ικανότητα 

Σχέσεις με 

τους 

Συνομηλίκο

υς 

Σωματική 

Ικανότητα 

Σχέσεις με 

την Μητέρα 
ΠΑΤΕΜ 

Ανάγνωση Συλλαβών R 0,400* 0,269 0,199 0,161   0,364* 

Ανάγνωση Ψευδολέξεων R 0,322*   0,249* 0,130 0,131 0,281 

Ανάγνωση προτάσεων και 

επιλογή εικόνων 
R 0,299*   0,345*   0,238* 0,121   0,368* 

Ανάγνωση και 

συμπλήρωση ελλιπών 

προτάσεων 

R           0,140 0,203 -0,051 0,033 0,139 

Διάκριση φωνημάτων R 0,358*    0,234*   0,213* 0,064 0,289 

Κατάτμηση ψευδολέξεων 

σε φωνήματα 
R 0,341* 0,159 0,047   0,260*    0,300* 

Απαλοιφή φωνημάτων R 0,290* 0,208 0,132 0,179   0,327* 

Μνήμη ακολουθιών 

αριθμών 
R 0,254* 0,180 0,047 0,050 0,153 

Επανάληψη ψευδολέξεων R 0,151 0,115 -0,082 0,090 0,101 

Αναγνωστικές Δυσκολίες R 0,386*   0,363*   0,172  0,163 0,375* 

*p=<0.05 

  

Ο παραπάνω πίνακας αποδεικνύει τη σημαντική σχέση ανάμεσα στην καλλιέργεια 

της αναγνωστικής ικανότητας με τη ταυτόχρονη ανάπτυξη της γενικής αυτοαντίληψης των 

μαθητών. Εξίσου σημαντική όμως αποδεικνύεται και η ανάπτυξη της αναγνωστικής 

αυτοαντίληψης, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 
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3.2.6.  Συσχέτιση ΕΑΔΑΔ με Α/Α 

 

Στο πίνακα 16 παρατηρείται η συσχέτιση της αναγνωστικής ικανότητας με τα 

εργαλεία εξέτασης της αναγνωστική ικανότητας. Συγκεκριμένα, παρατηρείται αρνητική 

συσχέτιση της δυσκολίας με τα επιμέρους τεστ διερεύνησης αναγνωστικών ικανοτήτων, 

καθώς και σημαντικά στατιστικές διαφορές. Ως εκ τούτου όσο αυξάνεται η δυσκολία τόσο 

θα μειώνονται οι επιδόσεις της ανάγνωσης. Η μοναδική παράμετρος στην οποία δεν 

παρατηρείται σημαντική στατιστική διαφορά είναι η κατάτμηση ψευδολέξεων σε 

φωνήματα.  

Αντίθετα, η στάση φέρει θετική συσχέτιση με τις επιμέρους κατηγορίες της 

αναγνωστικής ικανότητας και στατιστικά σημαντικές διαφορές. Ως εκ τούτου όσο 

αυξάνεται η στάση ενός μαθητή τόσο αυξάνονται και οι αντίστοιχες επιδόσεις του στην 

αναγνωστική ικανότητα. Γεγονός που παρατηρείται επίσης και στη παράμετρο της 

ικανότητας. Γενικότερα, παρατηρείται θετική συσχέτιση των αναγνωστικών δυσκολιών με 

την αναγνωστική αυτοαντίληψη, καθώς και θετική συσχέτιση μεταξύ της αναγνωστικής 

αυτοαντίληψης με την ανάγνωση συλλαβών (r=0,262 p= 0,010), την κατάτμηση 

ψευδολέξεων σε φωνήματα (r=0,314 p=0,003) και την επανάληψη ψευδολέξεων (r= 0,261 

p=0,11). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

Συσχετίσεις των Υποενοτήτων των ΠΑΤΕΜ – ΕΑΑΔ (Α. Β) 

 Δυσκολία Στάση Ικανότητα 
Αναγνωστική 

Αυτοαντίληψη 

Ανάγνωση Συλλαβών r -0,422* 0,408* 0,406* 0,262* 

Ανάγνωση Ψευδολέξεων r -0,331* 0,399* 0,394* 0,290 

Ανάγνωση προτάσεων και επιλογή 

εικόνων 
r -0,368* 0,258* 0,228* 0,083 

Ανάγνωση και συμπλήρωση 

ελλιπών προτάσεων 
r -0,402* 0,223* 0,244* 0,045 

Διάκριση φωνημάτων r -0,310* 0,293* 0,360* 0,209* 

Κατάτμηση ψευδολέξεων σε 

φωνήματα 
r -0,295 0,421* 0,353* 0,314* 
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Απαλοιφή φωνημάτων r -0,352* 0,267* 0,481* 0,234* 

Μνήμη ακολουθιών αριθμών r -0,406* 0,410* 0,381* 0,275 

Επανάληψη ψευδολέξεων r -0,363* 0,358* 0,414* 0,261* 

Αναγνωστικές Δυσκολίες r -0,519* 0,483* 0,514* 0,317* 

*p=<0.05 

Αναφορικά με τους τυπικούς βαθμούς του ΕΑΔΑΔ και της αναγνωστικής 

αυτοαντίληψης παρατηρούνται παρόμοιες συσχετίσεις (βλ. Πίνακα 17). Συγκεκριμένα 

παρατηρείται αρνητική συσχέτιση μεταξύ της δυσκολίας και της ανάγνωσης συλλαβών με 

στατιστικά σημαντικές διαφορές (r= -0,424 p=0,000). Ως εκ τούτου όσο αυξάνεται η 

δυσκολία τόσο μειώνεται η επίδοση ανάγνωσης συλλαβών, γεγονός που παρατηρείται και 

στην ανάγνωση ψευδολέξεων (r= -0,328 p=0,002). Αρνητική παρουσιάζεται επίσης η 

σχέση μεταξύ της δυσκολίας και της επιλογής αντίστοιχων εικόνων με στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (r= -0,449 p=0,000). Δηλαδή, όσο αυξάνεται η δυσκολία τόσο 

μειώνεται η ικανότητα επιλογής  με την αντίστοιχη εικόνα. Παρατηρούνται επίσης, 

αρνητικές συσχετίσεις και στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με τη  δυσκολία και 

τη  μνήμη ακολουθιών αριθμών (r= -0,363  p=-0,000) και την επανάληψη ψευδολέξεων 

(r= -0,269 p=0,000). Όσο αυξάνεται δηλαδή, η δυσκολία μειώνονται οι επιδόσεις στην 

εργαζόμενη μνήμη. Γενικότερα, παρατηρείται αρνητική συσχέτιση μεταξύ της δυσκολίας 

και των αναγνωστικών δυσκολιών με στατιστικά σημαντικές διαφορές (r= -0,519 

p=0,000), ενώ δεν παρατηρούνται συσχετίσεις μεταξύ της συμπλήρωσης ελλιπών 

προτάσεων και τη φωνολογική ενημερότητα. 

Αντίθετα, η στάση παρουσιάζει θετική συσχέτιση με την ανάγνωση συλλαβών (r= 

0,403 p=0,000) και ψευδολέξεων (r= 0,399 p=0,000) με στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Δηλαδή, όσο αυξάνεται η στάση τόσο αυξάνεται η επίδοση των μαθητών στην ανάγνωση 

συλλαβών και ψευδολέξεων. Ακόμη, παρατηρείται θετική συσχέτιση της στάσης σε σχέση 

με την ανάγνωση και επιλογή εικόνων με στατιστικά σημαντικές διαφορές (r= 0,425 
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p=0,000). Ως εκ τούτου όσο αυξάνεται η στάση τόσο αυξάνεται η επίδοση στην 

αντίστοιχη κατηγορία. Ακόμη, θετική συσχέτιση παρατηρείται μεταξύ της στάσης και την 

μνήμης αριθμών (r= 0,399 p=0,000)  και επανάληψης ψευδολέξεων (r=0,300 p=0,000) με 

στατιστικά σημαντικές διαφορές. Γενικότερα, η έννοια της στάσης παρουσιάζει θετική 

συσχέτιση με τις επιμέρους κατηγορίες της ανάγνωσης με στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(r= 0,483 p=0,000). Δηλαδή, όσο αυξάνεται η στάση των μαθητών τόσο αυξάνονται οι 

επιδόσεις τους στην αναγνωστική ικανότητα. Τονίζεται ότι η δυσκολία και η στάση δεν 

συσχετίζονται με τη φωνολογική ενημερότητα και τη συμπλήρωση ελλιπών προτάσεων. 

Αναφορικά με την ικανότητα, παρατηρούνται θετικές συσχετίσεις με την ανάγνωση 

συλλαβών (r= 0,363 p= 0,000) και ψευδολέξεων (r= 0,378 p= 0,000) με στατιστικά 

σημαντικές διαφορές. Ως εκ τούτου όσο αυξάνεται η ικανότητα των μαθητών τόσο 

αυξάνονται οι επιδόσεις στην ανάγνωση συλλαβών και ψευδολέξεων. Ακόμη, 

συσχετίζεται η ικανότητα με –  μέρος της αναγνωστικής κατανόησης – την ανάγνωση 

προτάσεων και επιλογή εικόνων με στατιστικά σημαντικές διαφορές (r= 0,291 p= 0,005).  

Ως εκ τούτου όσο αυξάνεται η ικανότητα τόσο αυξάνεται η αντίστοιχη ικανότητα. Επίσης, 

παρατηρούνται συσχετίσεις της ικανότητας με τη διάκριση φωνημάτων (r= 0,385 p = 

0,000) και την απαλοιφή φωνημάτων (r= 0,370 p=0,001)  με στατιστικά σημαντικές 

διαφορές. Δηλαδή, όσο αυξάνεται η ικανότητα της ανάγνωσης τόσο αυξάνεται η επίδοση 

στα αντίστοιχα μέρη της φωνολογικής ενημερότητας. Επίσης, παρατηρείται ότι η 

ικανότητα σχετίζεται με τη μνήμη ακολουθιών αριθμών (r= 0,288 p=0,005) και την 

επανάληψη ψευδολέξεων (r=0,360   p=0,000) με στατιστικά σημαντικές διαφορές. Ως εκ 

τούτου παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται η ικανότητα τόσο αυξάνεται η ικανότητα της 

μνήμης αριθμών και ψευδολέξεων. Γενικότερα, η ικανότητα φέρει θετική συσχέτιση με 

την ανάγνωση και στατιστικά σημαντικές διαφορές (r=0,514  p=0,000). Ως εκ τούτου όσο 

αυξάνεται η ικανότητα τόσο αυξάνεται και η αναγνωστική ικανότητα. Παρατηρείται τέλος 
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ότι η αναγνωστική αυτοαντίληψη φέρει θετική συσχέτιση με την επανάληψη ψευδολέξεων 

με στατιστικά σημαντικές διαφορές (r= 0,227 p=0,000) καθώς και με την γενικότερη 

αναγνωστική ικανότητα (r= 0,317  p=0,002). Ως εκ τούτου όσο αυξάνεται η αναγνωστική 

αυτοαντίληψη τόσο αυξάνεται η αναγνωστική ικανότητα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

Συσχετίσεις Υποενοτήτων των Α/Α – ΕΑΑΔ (Τ. Β) 

 Δυσκολία Στάση Ικανότητα 
Αναγνωστική 

Αυτοαντίληψη 

Ανάγνωση Συλλαβών r -0,424* 0,403* 0,363*  0,239* 

Ανάγνωση Ψευδολέξεων r -0,328* 0,399* 0,378* 0,279 

Ανάγνωση προτάσεων και 

επιλογή εικόνων 
r -0,449* 0,425* 0,291* 0,179 

Ανάγνωση και συμπλήρωση 

ελλιπών προτάσεων 
r -0,428 0,174 0,166 -0,047 

Διάκριση φωνημάτων r -0,194 0,261* 0,385* 0,283 

Κατάτμηση ψευδολέξεων σε 

φωνήματα 
r -0,259 0,389 0,368 0,324 

Απαλοιφή φωνημάτων r -0,214 0,304  0,370* 0,304 

Μνήμη ακολουθιών αριθμών r  -0,363*  0,399*  0,288*  0,244* 

Επανάληψη ψευδολέξεων r  -0,269*  0,300*  0,360*  0,227* 

Αναγνωστικές Δυσκολίες r  -0,519*  0,483*  0,514*  0,317* 

*p=<0.05 

  

 Βέβαια, παρά τη σημαντικότητα της σχέσης μεταξύ της αναγνωστικής και γενικής 

αυτοαντίληψης με την αναγνωστική διαδικασία, αποδεικνύεται εξίσου ότι η γενική 

αυτοαντίληψη επηρεάζει και διαμορφώνει εξίσου την αναγνωστική αυτοαντίληψη, όπως 

παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

3.2.7.  Συσχέτιση ΠΑΤΕΜ με Αναγνωστική Αυτοαντίληψη 

 

Με βάση τη συσχέτιση μεταξύ της γενικής αυτοαντίληψης (ΠΑΤΕΜ) και 

αναγνωστικής αυτοαντίληψης, παρατηρούνται εξίσου θετικές και αρνητικές συσχετίσεις 
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(βλ. Πίνακα 18). Παρατηρείται αρνητική συσχέτιση μεταξύ δυσκολίας και σχολικής 

ικανότητας και στατιστικά σημαντική διαφορά (r = -0,286 p=0,005). Ως εκ τούτου όσο 

αυξάνεται η δυσκολία της ανάγνωσης τόσο μειώνεται η σχολική ικανότητα. Επίσης, 

αρνητική συσχέτιση παρουσιάζεται μεταξύ της δυσκολίας και τις σχέσεις με τους 

συνομηλίκους καθώς και στατιστικά σημαντική διαφορά, γεγονός που δηλώνει ότι όσο 

αυξάνεται η δυσκολία τόσο μειώνονται οι σχέσεις με τους συνομηλίκους. Σε γενικές 

γραμμές, η παράμετρος της δυσκολίας στην αναγνωστική αυτοαντίληψη επιφέρει 

αρνητική συσχέτιση με την γενική αυτοαντίληψη και στατιστικά σημαντική διαφορά (r= - 

0,366  p=0,000).  

Η παράμετρος της στάσης στην αναγνωστική αυτοαντίληψη παρουσιάζει θετική 

συσχέτιση σε σχέση με τη σχολική ικανότητα (r=0,417 p=0,000), τις σχέσεις με 

συνομηλίκους (r=0,270 p=0,008) και τη σωματική ικανότητα (r=0,239 p=0,020). Δηλαδή, 

όσο αυξάνεται η παράμετρος της στάσης, τόσο αυξάνονται και οι τρεις παράμετροι της 

γενικής αυτοαντίληψης (r=0,398 p=0,000).  

Αναφορικά με την παράμετρο της ικανότητας παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τη 

σχολική ικανότητα (r=0,397 p=0,000) και τη σωματική ικανότητα (r= 0,287 p=0,005) και 

είναι στατιστικά σημαντικές οι διαφορές. Συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η ικανότητα του 

μαθητή τόσο αυξάνεται η σχολική και σωματική του ικανότητα. Αποδεικνύεται ότι η 

ικανότητα επηρεάζει τη γενική αυτοαντίληψη θετικά και στατιστικά σημαντικά (r=0,445 

p=0,000). Γενικότερα, παρουσιάζεται θετική συσχέτιση ανάμεσα στην αναγνωστική 

αυτοαντίληψη και τη γενική αυτοαντίληψη (r=0,300  p=0,003). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 

Συσχετίσεις Υποενοτήτων των ΠΑΤΕΜ & Α/Α 

 Σχολική Ικανότητα 
Σχέσεις με τους 

Συνομηλίκους 

Σωματική 

Ικανότητα 

Σχέσεις με την 

Μητέρα 
ΠΑΤΕΜ 

Δυσκολία r -0,286* -0,331* -0,158 -0,074 -0,366* 

Στάση r 0,417* 0,270 0,239* 0,026 0,398* 

Ικανότητα r 0,397* 0,277 0,287* 0,123 0,445* 
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Αναγνωστική 

Αυτοαντίληψη 
r 0,360* 0,123 0,235* 0,024 0,300* 

*p=<0.05 

 

Ο παραπάνω πίνακας αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη της γενικής αυτοαντίληψης 

επηρεάζει άμεσα και τα επίπεδα ανάπτυξης της αναγνωστικής αυτοαντίληψης. Γεγονός 

που παραπέμπει στην υπόθεση της συσχέτισης μεταξύ της γενικής, αναγνωστικής 

αυτοαντίληψης και της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης, όπως αναφέρεται παρακάτω.  

 

3.2.8.  Συσχέτιση  ΠΑΤΕΜ με Α/Α και ΕΑΔΑΔ (Α.Β. –Τ.Β.) 
 

Με βάση τη συσχέτιση Pearson (r) ανάμεσα στα σύνολα του ΠΑΤΕΜ και την 

Αναγνωστική Αυτοαντίληψη, παρατηρούνται θετικές συσχετίσεις ανάμεσα στις 

παραμέτρους του ΠΑΤΕΜ και της Α/Α. Συγκεκριμένα, παρατηρείται θετική συσχέτιση 

ανάμεσα στη γενική αυτοαντίληψη (ΠΑΤΕΜ) και την Α/Α (r=0,300 p=0,003). Ως εκ 

τούτου όσο αυξάνεται η γενική αυτοαντίληψη τόσο αυξάνεται και η αναγνωστική. Επίσης, 

παρατηρείται θετική συσχέτιση ανάμεσα στη γενική αυτοαντίληψη (ΠΑΤΕΜ) και τα 

σύνολα αρχικών βαθμών του ΕΑΔΑΔ με στατιστικά σημαντικές διαφορές (r= 0,353 p= 

0,000). Ως εκ τούτου όσο αυξάνεται η γενική αυτοαντίληψη τόσο αυξάνονται και οι 

επιδόσεις των αρχικών βαθμών στην αναγνωστική ικανότητα. Ακόμη, παρατηρείται θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στη γενική αυτοαντίληψη (ΠΑΤΕΜ) και τα σύνολα των τυπικών 

βαθμών της αναγνωστικής ικανότητας με στατιστικά σημαντικές διαφορές (r=0,375 

p=0,000). Δηλαδή, όσο αυξάνεται η γενική αυτοαντίληψη τόσο αυξάνονται οι επιδόσεις 

των τυπικών βαθμών αναγνωστικής ικανότητας.  

Ακόμη, θετική συσχέτιση παρατηρείται ανάμεσα στην Α/Α και τους τυπικούς 

βαθμούς της αναγνωστικής ικανότητας με στατιστικά σημαντικές διαφορές (r= 0,317 
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p=0,002). Ως εκ τούτου όσο αυξάνεται η αναγνωστική ικανότητα τόσο αυξάνονται και οι 

επιδόσεις των αρχικών βαθμών της αναγνωστικής ικανότητας. Επίσης, παρατηρείται 

θετική συσχέτιση ανάμεσα στην Α/Α και την στους τυπικούς βαθμούς επίδοσης της 

αναγνωστικής ικανότητας με στατιστικά σημαντικές διαφορές (r=0,292 p=0,004). Ως εκ 

τούτου όσο αυξάνεται η αναγνωστική ικανότητα τόσο αυξάνονται οι επιδόσεις των 

τυπικών βαθμών αναγνωστικής ικανότητας (βλ. Πίνακα 19).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 

Συσχετίσεις ΠΑΤΕΜ – Α/Α – ΕΑΔΑΔ (ΑΒ-ΤΒ)  

 ΠΑΤΕΜ 
Αναγνωστική 

Αυτοαντίληψη 

Αναγνωστικές 

Δυσκολίες(ΑΒ) 

Αναγνωστική Αυτοαντίληψη R 0,300* 1  

Αναγνωστικές Δυσκολίες(ΑΒ) R 0,353* 0,317* 1 

Αναγνωστικές Δυσκολίες(ΤΒ) R 0,375* 0,292* 0,899* 

*p=<0.05 

  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι συσχετίσεις ανεξαρτήτων δειγμάτων μεταξύ των 

τριών εκπαιδευτικών ομάδων στις κατηγορίες της γενικής και αναγνωστικής 

αυτοαντίληψης, καθώς και της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης.  

 

3.3. T-test 

3.3.1. T-test ΤΑ & ΕΜΔ – ΠΑΤΕΜ 
 

Μέσα από τον έλεγχο t-test για ανεξάρτητα δείγματα, παρατηρείται ελάχιστη 

συσχέτιση ανάμεσα στις επιδόσεις των τυπικώς αναπτυσσόμενων μαθητών με τις ΕΔΜ 

(βλ. Πίνακας 20). Συγκεκριμένα, παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στους ΤΑ με ΕΜΔ στη σχολική ικανότητα με μέσους όρους 3,02 και 2,62 γεγονός που 
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αποδεικνύει ότι οι μαθητές ΤΑ παρουσιάζουν σχετικά υψηλή σχολική ικανότητα (t=3,302 

p=0,0001), ενώ οι μαθητές με ΕΜΔ ελάχιστα άνω του μετρίου. Δεν παρατηρούνται 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην αναπηρία και τις υπόλοιπες παραμέτρους 

της αυτοαντίληψης, ενώ γενικότερα παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στους ΤΑ μαθητές και μαθητές με ΕΜΔ σε σχέση με το ΠΑΤΕΜ, δηλαδή την 

αυτοαντίληψη (t=2,944 p=0,0004). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 

T-TEST ΤΑ & ΕΜΔ – ΠΑΤΕΜ 

 

 

 

ΤΑ ΕΜΔ   

M.O. T.A. M.O. T.A. t 

Σχολική Ικανότητα   3,02* 0,36 2,62 0,67 3,302 

Σχέσεις με τους 

Συνομηλίκους 
2,94 0,51 2,76 0,43 1,644 

Σωματική Ικανότητα 3,08 0,49 2,92 0,49 1,549 

Σχέσεις με την Μητέρα 2,50 0,61 2,42 0,57 0,648 

ΠΑΤΕΜ   2,88* 0,32 2,66 0,36 2,944 

*p=<0.05 

 

 Αποδεικνύεται ότι οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης ως προς τη γενική αυτοαντίληψη 

διαφέρουν από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες κυρίως στην αντίληψη τους για τις 

σχολικές τους επιδόσεις, γεγονός που διαφοροποιείται ως προς την αναγνωστική 

αυτοαντίληψη.   

 

3.3.2. T-test ΤΑ & ΕΜΔ – Α/Α 
 

Με βάση το t-test για ανεξάρτητα ζεύγη παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των μαθητών ΤΑ και ΕΜΔ σε σχέση με τις παραμέτρους της 

αναγνωστικής αυτοαντίληψης (t=2,425 p=0,018) (βλ. Πίνακα 21). Αναλυτικότερα, οι 

μαθητές ΤΑ αποδίδουν σχετικά άριστες επιδόσεις αναφορικά με τη στάση της ανάγνωσης 
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με μέσο όρο 4,35 όπως και οι ΕΜΔ μαθητές με μέσο όρο 3,34 που αναφέρεται ως εξίσου 

καλή επίδοση (t=5,333 p=0,000). Οι μαθητές ΤΑ παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις στη 

κατηγορία της δυσκολίας στην ανάγνωση με μέσο όρο 1,96 παράμετρος στην οποία οι 

ΕΜΔ παρουσιάζουν μέσο όρο 2,70 που τους κατατάσσει σε άνω του μετρίου επιδόσεις 

από τους ΤΑ μαθητές (t=-4,828 p=0,000). Συγκριτικά, οι μαθητές με ΕΜΔ παρουσιάζουν 

ελάχιστα χαμηλότερες επιδόσεις στο τομέα της ικανότητας συγκριτικά με τους μαθητές 

ΤΑ με μέσους όρους 3,79 και 3,33 αντίστοιχα, ενώ και οι δύο μέσοι όροι αναφέρονται ως 

εξίσου αρκετά καλές επιδόσεις (t=3,526 p=0,001). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21 

T-TEST ΤΑ & ΕΜΔ – Α/Α 

 
ΤΑ ΕΜΔ   

M.O. T.A. M.O. T.A. t 

Δυσκολία 1,96* 0,59 2,70 0,77 -4,828 

Στάση 4,35* 0,75 3,34 0,95 5,333 

Ικανότητα 3,79* 0,54 3,33 0,65 3,526 

Αναγνωστική Αυτοαντίληψη 3,36* 0,38 3,13 0,48 2,425 

*p=<0.05 

Οι παραπάνω αναλύσεις αποδεικνύουν ότι μαθητές τυπικής ανάπτυξης φέρουν 

μεγαλύτερα επίπεδα αναγνωστικής αυτοαντίληψης. Επίσης, παρουσιάζουν υψηλότερες 

αναγνωστικές επιδόσεις, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια.  

 

3.3.3. T- test ΤΑ & ΕΜΔ – ΕΑΔΑΔ (ΑΒ+ΤΒ) 

Με βάση το t-test για ανεξάρτητα ζεύγη παρατηρείται σημαντικά στατιστικά 

διαφορά ανάμεσα στους μαθητές ΤΑ και ΕΜΔ σε σχέση με τις επιδόσεις στις υποκλίμακες 

του ΕΑΔΑΔ (t=9,618 p=0,000), εκτός από τη κλίμακα της επιλογής εικόνας με ανάγνωση 

προτάσεων ως μέρος της αναγνωστικής κατανόησης. Επίσης, παρατηρούνται στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις επιμέρους επιδόσεις των μαθητών ΤΑ και ΕΜΔ μεταξύ 
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τους σε σχέση με τους μέσους όρους επίδοσης στο ΕΑΔΑΔ, με τους πρώτους να 

αποδίδουν υψηλότερα.  

Αναλυτικότερα, οι ΤΑ μαθητές αποδίδουν υψηλότερους μέσους όρους στους 

αρχικούς βαθμούς ως προς την ανάγνωση συλλαβών με μέσο όρο 22,85 και στην 

ανάγνωση ψευδολέξεων με μέσο όρο 21,38. Αντίθετα, ως προς την αναγνωστική 

αποκωδικοποίηση οι μαθητές με ΕΜΔ αποδίδουν χαμηλότερους μέσους όρους σε σχέση 

με τους ΤΑ μαθητές, αλλά εξίσου υψηλότερες στην ανάγνωση συλλαβών από αυτή των 

ψευδολέξεων (μ.ο. 16,95 και 13,85 αντίστοιχα).  

Σε σχέση με την αναγνωστική κατανόηση εξίσου οι μαθητές ΤΑ αποδίδουν 

υψηλότερους μέσους όρους σε σχέση με μαθητές ΕΜΔ που παρουσιάζουν μέση επίδοση. 

Αναλυτικά, στην ανάγνωση προτάσεων και επιλογή εικόνων οι ΤΑ μαθητές παρουσιάζουν 

μέσο όρο 14,00 ενώ οι ΕΜΔ μαθητές μέσο όρο 11,18  ενώ στη συμπλήρωση ελλιπών 

προτάσεων οι ΤΑ αποδίδουν καλύτερους μέσους όρους (14,10) σε σχέση με τους ΕΜΔ 

(10,14) (t=4,818 p=0,000). Παρατηρούνται ελάχιστες διαφορές επίδοσης ανάμεσα στους 

αναφερόμενους μέσους όρους μεταξύ των κατηγοριών της αναγνωστικής κατανόησης και 

στις δύο ομάδες.    

Ακόμη, με βάση τη συσχέτιση των αναπηριών με τη φωνολογική ενημερότητα, οι 

μαθητές ΤΑ αποδίδουν καλύτερους μέσους όρους σε σχέση με μαθητές ΕΜΔ σε 

στατιστικά σημαντικές διαφορές (p=0,000). Αναλυτικότερα, οι ΤΑ μαθητές αποδίδουν στη 

διάκριση φωνημάτων 22,45 υψηλότερο σε σχέση με τη κατάτμηση φωνημάτων με μέσο 

όρο 17,38  ενώ η απαλοιφή φωνημάτων σε σχέση με τη κατάτμηση παρατηρείται ελάχιστα 

υψηλότερη με μέσο όρο 18,70. Συγκριτικά, οι επιδόσεις των μαθητών με ΕΜΔ 

παρουσιάζονται υψηλές, αλλά χαμηλότερες ως προς τους ΤΑ, με μέσο όρο 15,03 στη 
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διάκριση φωνημάτων και χαμηλότερους μέσους όρους 11,67 και 11,19 στις υπόλοιπες 

κατηγορίες.  

Αναφορικά με τη μνήμη οι μαθητές ΤΑ αποδίδουν υψηλότερους μέσους όρους σε 

σχέση με τους μαθητές ΕΜΔ, ενώ και οι δύο κατηγορίες αποδίδουν υψηλότερους μέσους 

όρους στην επανάληψη ψευδολέξεων (p=0,001). Αναλυτικότερα, οι ΤΑ αποδίδουν μέσο 

όρο 11,15 στη μνήμη των ακολουθιών αριθμών και 15,40 στην επανάληψη ψευδολέξεων. 

Αντίθετα, οι ΕΜΔ αποδίδουν χαμηλότερους μέσους όρους, με 8,23 στη μνήμη αριθμών 

και 10,61 στην επανάληψη ψευδολέξεων (βλ. Πίνακα 22). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 

T-TEST ΤΑ & ΕΜΔ – ΕΑΔΑΔ (ΑΒ) 

 
ΤΑ ΕΜΔ   

M.O. T.A. M.O. T.A. t 

Ανάγνωση Συλλαβών 22,85* 1,73 16,95 4,74 7,388 

Ανάγνωση Ψευδολέξεων 21,38* 3,42 13,85 5,76 7,082 

Ανάγνωση προτάσεων και 

επιλογή εικόνων 
14,00 2,96 11,18 15,88 1,091 

Ανάγνωση και συμπλήρωση 

ελλιπών προτάσεων 
14,10* 2,56 10,14 4,45 4,818 

Διάκριση φωνημάτων 22,45* 1,48 15,03 7,21 6,380 

Κατάτμηση ψευδολέξεων σε 

φωνήματα 
17,38* 5,46 11,67 4,66 4,992 

Απαλοιφή φωνημάτων 18,70* 4,58 11,19 5,27 6,639 

Μνήμη ακολουθιών αριθμών 11,15* 2,71 8,23 2,38 5,125 

Επανάληψη ψευδολέξεων 15,408 6,28 10,61 5,76 3,508 

Αναγνωστικές Δυσκολίες 17,788 3,33 11,46 2,48 9,618 

*p=<0.05 

Με βάση τη συσχέτιση των μαθητών ΤΑ και ΕΜΔ σε σχέση με τους μέσους όρους 

επίδοσης  στους τυπικούς βαθμούς, παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στις αναφερόμενες τάξεις και τις επιδόσεις στις κλίμακες του ΕΑΔΑΔ (p=0,000). 

Συγκεκριμένα, οι ΤΑ μαθητές αποδίδουν υψηλές επιδόσεις στην αναγνωστική 

αποκωδικοποίηση με μέσο όρο επίδοσης τυπικού βαθμού 10,10 και ελάχιστα υψηλή στην 
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ανάγνωση ψευδολέξεων με μέσο όρο 10,17. Αντίθετα, οι ΕΜΔ παρουσιάζουν χαμηλές 

επιδόσεις στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση με μέσο όρο 5,63 και 4,77. Ακόμη, 

παρατηρείται από τον πίνακα καλύτερη επίδοση μαθητών με ΤΑ στην αναγνωστική 

ικανότητα, παρουσιάζοντας μέση κατώτερη επίδοση με μέσο όρο 9,33 στην επιλογή 

εικόνων και ελάχιστα μεγαλύτερη στη συμπλήρωση προτάσεων με μέσο όρο 9,85. 

Αντίθετα, μαθητές με ΕΜΔ αποδίδουν χαμηλούς μέσους όρους στην αναγνωστική 

κατανόηση (4,25 και 6,41 αντίστοιχα), αλλά παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στη 

δεύτερη υποκλίμακα σε σχέση με τις επιδόσεις στη συγκεκριμένη ομάδα.  

Ως προς τη φωνολογική ενημερότητα, οι μαθητές ΤΑ παρουσιάζουν εξίσου 

καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τους ΕΜΔ και στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Συγκεκριμένα, οι ΤΑ μαθητές παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις στη διάκριση φωνημάτων 

με μέσο όρο 12,55, μέσο όρο 9,15 που δηλώνει μέση κατώτερη επίδοση στη κατάτμηση 

ψευδολέξεων σε φωνήματα και εξίσου κατώτερη επίδοση με μέσο όρο 8,70 στην 

απαλοιφή φωνημάτων, ο οποίος μάλιστα αποτελεί και τον χαμηλότερο μέσο όρο στην 

κατηγορία αυτή. Συγκριτικά, μαθητές με ΕΜΔ αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες στις 

αντίστοιχες κατηγορίες, αλλά με χαμηλότερους μέσους όρους σε σχέση με τους ΤΑ. 

Αναφορικά με τη διάκριση φωνημάτων παρουσιάζουν μέσο όρο 9,05 γεγονός που τους 

κατατάσσει στη μέση κατώτερη επίδοση, στη κατάτμηση ψευδολέξεων παρουσιάζουν 

μέσο όρο 6,08 ο οποίος χαρακτηρίζεται ως χαμηλός, όπως ακριβώς και ο μέσος όρος της 

απαλοιφής φωνημάτων (μ.ο. 5,50). Παρατηρείται ότι οι δύο εξεταζόμενες ομάδες 

αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία στην απαλοιφή φωνημάτων (βλ. Πίνακα 27).   

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 

T-TEST ΤΑ & ΕΜΔ – ΕΑΔΑΔ (ΤΒ) 

 
ΤΑ ΕΜΔ   

M.O. T.A. M.O. T.A. t 

Ανάγνωση Συλλαβών 10,10* 3,14 5,63 3,04 6,476 

Ανάγνωση Ψευδολέξεων 10,17* 2,82 4,77 2,57 8,902 
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Ανάγνωση προτάσεων και 

επιλογή εικόνων 
9,33* 3,85 4,25 2,64 6,863 

Ανάγνωση και συμπλήρωση 

ελλιπών προτάσεων 
9,85* 2,84 6,41 2,77 5,375 

Διάκριση φωνημάτων 12,55* 1,30 9,05 4,08 5,157 

Κατάτμηση ψευδολέξεων σε 

φωνήματα 
9,15* 3,04 6,08 1,99 5,296 

Απαλοιφή φωνημάτων 8,70* 3,24 5,50 0,81 5,769 

Μνήμη ακολουθιών αριθμών 10,63* 3,75 7,20 2,33 4,901 

Επανάληψη ψευδολέξεων 7,80* 4,64 4,72 1,75 3,886 

Αναγνωστικές Δυσκολίες 9,93* 2,00 5,85 1,25 10,957 

*p=<0.05 

 Οι συγκρινόμενες ομάδες παρουσιάζουν διαφορές στη γενική, αναγνωστική 

αυτοαντίληψη και αναγνωστική αποκωδικοποίηση, όπως αποδεικνύουν παρακάτω και τα 

σύνολα των εργαλείων. 

 

3.3.4. T-test ΤΑ & ΕΜΔ – Σύνολα Εργαλείων 
 

Με βάση το t-test για ανεξάρτητα δείγματα, παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στους μέσους όρους των κατηγοριών σε σχέση με τα ερευνητικά 

εργαλεία. Συγκεκριμένα, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη γενική 

αυτοαντίληψη και τις ομάδες των μαθητών (t= 2,944 p=0,004) (βλ. Πίνακα 24).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24 

 T-TEST ΤΑ & ΕΜΔ – ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 
ΤΑ ΕΜΔ   

M.O. T.A. M.O. T.A. T 

ΠΑΤΕΜ 2,88* 0,32 2,66 0,36 2,944 

Αναγνωστική Αυτοαντίληψη 3,36* 0,38 3,13 0,48 2,425 

Αναγνωστικές Δυσκολίες 17,78* 3,33 11,46 2,48 9,618 

Αναγνωστικές Δυσκολίες 9,93* 2,00 5,85 1,25 10,957 

*p=<0.05 
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Αναλυτικότερα, οι μαθητές ΤΑ παρουσιάζουν μέσο όρο 2,88 σε σχέση με το 2,66 

μέσο όρο των μαθητών με ΕΜΔ, όπου και οι δύο όροι κυμαίνονται άνω του μετρίου. 

Ακόμη, στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρείται ανάμεσα στις επιδόσεις των 

μαθητών ΤΑ και ΕΜΔ σε σχέση με την Α/Α (t=2,425 p=0,018), όπου οι ΤΑ μαθητές 

παρουσιάζουν μέσο όρο 3,36 σε σχέση με το 3,13 των ΕΜΔ. Παρατηρείται ότι οι 

επιδόσεις των ομάδων είναι αρκετά υψηλές. Επίσης, στατιστικά σημαντικές διαφορές 

παρατηρούνται ανάμεσα στους αρχικούς βαθμούς των ΤΑ με μέσο όρο 17,78 σε σχέση με 

το 11,46 ως μέσο όρο των ΕΜΔ (t=9,618 p=0,000). Τέλος, παρατηρούνται στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους μέσους όρους των ΤΑ με ΕΜΔ μαθητών σε σχέση με 

τους τυπικούς βαθμούς της αναγνωστικής ικανότητας (t=10,957 p=0,000). Αναλυτικότερα, 

οι ΤΑ μαθητές παρουσιάζουν μέσο όρο 9,93 γεγονός που τους κατατάσσει σε μέσο 

κατώτερο επίπεδο επίδοσης, συγκριτικά με το 5,85 μέσο όρο των ΕΜΔ, το οποίο 

χαρακτηρίζεται ως χαμηλό. 

 

3.3.5. T-test ΤΑ & ΣD – ΠΑΤΕΜ  
 

Με βάση το t-test για ανεξάρτητα δείγματα, παρατηρείται εξίσου σημαντικά 

στατιστική διαφορά ανάμεσα στις επιδόσεις των ΤΑ μαθητών και των μαθητών με  ΣD ως 

προς την σχολική ικανότητα (t=4,794 p=0,000) (βλ. Πίνακα25). Αναλυτικότερα, οι 

μαθητές ΤΑ αποδίδουν σχετικά υψηλές επιδόσεις με μέσο όρο 3,02 σε σχέση με του 

μαθητές με ΣD οι οποίοι παρουσιάζουν χαμηλότερο μέσο όρο (2,36) από τους ΤΑ και 

κάτω του μετρίου επιδόσεις. Εξίσου στατιστικά σημαντική διαφορά παρουσιάζεται 

ανάμεσα στους ΤΑ και Συνδρόμου Down μαθητές ως προς τις σχέσεις με συνομηλίκους 

(t=4,486 p=0,000). Αναλυτικότερα, μαθητές ΤΑ παρουσιάζουν σχετικά καλές επιδόσεις 

στις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους με μέσο όρο 2,94 ενώ μαθητές με ΣD 
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παρουσιάζουν επιδόσεις κάτω του μετρίου με μέσο όρο 2,21. Δεν παρατηρούνται 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους ΤΑ και ΣD μαθητές σε σχέση με τη 

σωματική τους ικανότητα και τις σχέσεις με τη μητέρα. Γενικότερα, παρατηρείται 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μαθητών ΤΑ και με ΣD σε σχέση με την 

αυτοαντίληψη (t=3,093 p= 0,003). 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ 25 

T-TEST ΤΑ & ΣD – ΠΑΤΕΜ 

 
ΤΑ ΣD   

M.O. T.A. Μ.Ο T.A. t 

Σχολική Ικανότητα 3,02* 0,36 2,486 0,65 4,794 

Σχέσεις με τους 

Συνομηλίκους 
2,94* 0,51 1,690 0,59 4,486 

Σωματική Ικανότητα 3,08 0,49 0,934 0,86 1,690 

Σχέσεις με την Μητέρα 2,50 0,61 3,093 0,74 0,394 

ΠΑΤΕΜ 2,88* 0,32 3,093 0,56 3,093 

*p=<0.05 

 Αποδεικνύεται ότι μαθητές τυπικής ανάπτυξης παρουσιάζουν υψηλότερη γενική 

αυτοαντίληψη στις παραμέτρους της σχολικής ικανότητας και των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, γεγονός που παρουσιάζεται εξίσου και στην κατηγορία της αναγνωστικής 

αυτοαντίληψης.   

3.3.6.  T-test ΤΑ & ΣD – Α/Α 
 

Με βάση το t-test για ανεξάρτητα δείγματα, παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στους μαθητές ΤΑ και ΣD σε σχέση με την αναγνωστική αυτοαντίληψη 

και τις επιμέρους κατηγορίες της (t=-3,718 p= 0,000). Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

παρουσιάζουν υψηλότερη αναγνωστική αυτοαντίληψη, όπως αποδεικνύει και ο παρακάτω 

πίνακας (βλ. Πίνακα 26). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26 

T-TEST ΤΑ & ΣD – A/A 

 
ΤΑ ΣD   

M.O. T.A. M.O. T.A. t 

Δυσκολία 1,96 0,59 3,03* 0,71 -5,673 

Στάση 4,35* 0,75 2,89 0,83 6,243 

Ικανότητα 3,79* 0,54 2,84 0,74 5,268 

Αναγνωστική Αυτοαντίληψη 3,36* 0,38 2,93 0,39 3,718 

*p=<0.05 

 Αναλυτικότερα, οι μαθητές ΤΑ παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις στη κατηγορία της 

στάσης και της ικανότητας με μέσους όρους 4,35 και 3,79 αντίστοιχα, ενώ παρουσιάζουν 

χαμηλό μέσο όρο στη κατηγορία της δυσκολίας (μ.ο. 1,96). Αντίθετα, υψηλότερος 

παρατηρείται ο μέσος όρος στους μαθητές με ΣD (0,71) που χαρακτηρίζεται ως αρκετά 

υψηλή, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τους μέσους όρους στη κατηγορία της στάσης και της 

ικανότητας, παρατηρείται ότι κυμαίνονται άνω του μετρίου (2,89 και 2,84 αντίστοιχα). 

Αντίστοιχες διαφορές μεταξύ των δύο αυτών ομάδων παρουσιάζονται και στην 

αναγνωστική αποκωδικοποίηση. 

3.3.7. T-test ΤΑ & ΣD – ΕΑΔΑΔ (ΑΒ+ΤΒ) 
 

Με βάση το t-test για ανεξάρτητα δείγματα παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στους αρχικούς βαθμούς επιδόσεων μαθητών ΤΑ και ΕΜΔ σε σχέση με 

τις επιμέρους κατηγορίες του ΕΑΔΑΔ (t =15,525 p=0,000). Παρατηρείται ότι οι επιδόσεις 

των μαθητών ΤΑ αναφέρονται ως υψηλές σε σχέση με τους μαθητές με ΣD που ανήκουν 

στις χαμηλές επιδόσεις οι μέσοι όροι τους σε όλες τις υποκλίμακες του ΕΑΔΑΔ. 

Παρατηρούνται ειδικότερα, υψηλότεροι μέσοι όροι των μαθητών ΤΑ στην ανάγνωση 

συλλαβών με μέσο όρο 22,85, στην ανάγνωση ψευδολέξεων με μέσο όρο 21,38 και στη 

διάκριση φωνημάτων με μέσο όρο 22,45 ενώ χαμηλότερες παρουσιάζονται οι επιδόσεις 

τους στην επιλογή εικόνων κατά την ανάγνωση με μέσο όρο 14,00 και στη συμπλήρωση 
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ελλιπών προτάσεων με μέσο όρο 14,10 καθώς και στην επανάληψη ψευδολέξεων με μέσο 

όρο 15,40. Αντίθετα, μαθητές με ΣD παρουσιάζουν υψηλότερες επιδόσεις, συγκριτικά με 

τους μέσους όρους αυτής της ομάδας, στην ανάγνωση ψευδολέξεων με μέσο όρο 6,09 και 

την επιλογή εικόνων με μέσο όρο 6,58 καθώς και τη συμπλήρωση προτάσεων με μέσο όρο 

6,75 ενώ χαμηλότερες επιδόσεις στη κατάτμηση ψευδολέξεων σε φωνήματα 3,86 και τη 

μνήμη ακολουθιών αριθμών με μέσο όρο 2,67 (βλ. Πίνακα 27). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27 

T-TEST ΤΑ & ΣD – ΕΑΔΑΔ (ΑΒ) 

 
ΤΑ ΣD   

M.O. T.A. M.O. T.A. t 

Ανάγνωση Συλλαβών 22,85* 1,73 5,80 4,16 21,623 

Ανάγνωση Ψευδολέξεων 21,38* 3,42 6,09 3,91 12,721 

Ανάγνωση προτάσεων και 

επιλογή εικόνων 
14,00* 2,96 6,58 2,78 7,684 

Ανάγνωση και συμπλήρωση 

ελλιπών προτάσεων 
14,10* 2,56 6,75 3,54 6,949 

Διάκριση φωνημάτων 22,45* 1,48 6,27 3,04 24,925 

Κατάτμηση ψευδολέξεων σε 

φωνήματα 
17,38* 5,46 3,86 1,35 6,459 

Απαλοιφή φωνημάτων 18,70* 4,58 4,00 . 3,170 

Μνήμη ακολουθιών αριθμών 11,15* 2,71 2,67 0,98 11,769 

Επανάληψη ψευδολέξεων 15,40* 6,28 4,93 2,43 6,252 

Αναγνωστικές Δυσκολίες 17,78* 3,33 3,72 1,73 15,525 

*p=<0.05 

 

Ανάλογα αποτελέσματα παρατηρούνται και κατά τη σύγκριση κατά ζεύγη των 

τυπικών βαθμών ανάμεσα στους ΤΑ μαθητές και με ΣD αναφορικά με τους μέσους όρους 

στις υποκλίμακες του ΕΑΔΑΔ, όπου παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(t=12,400 p=0,005). Σύμφωνα με τον πίνακα οι μαθητές ΤΑ παρουσιάζουν υψηλές 

επιδόσεις παρατηρώντας τους μέσους όρους τους, εκτός από την κλίμακα της επανάληψης 

ψευδολέξεων που αποδίδουν χαμηλή επίδοση με μέσο όρο 7,80. Κατά τη σύγκριση με 
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μαθητές με ΣD παρατηρείται ότι παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις καθώς οι μέσοι όροι 

τους κυμαίνονται από τον αριθμό 7 και κάτω. Παρατηρείται ακόμη ότι η ομάδα του ΣD 

παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις στη διάκριση φωνημάτων με μέσο όρο 7,09, στη 

συμπλήρωση ελλιπών προτάσεων με μέσο όρο 6,75 καθώς και στη κατάτμηση 

ψευδολέξεων και απαλοιφή φωνημάτων με μέσο όρο 6,00 αντίστοιχα (βλ. Πίνακα 28).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 28 

T-TEST ΤΑ & ΣD – ΕΑΔΑΔ (ΤΒ) 

 
ΤΑ ΣD   

M.O. T.A. M.O. T.A. T 

Ανάγνωση Συλλαβών 10,10* 3,14 2,53 1,13 9,082 

Ανάγνωση Ψευδολέξεων 10,17* 2,82 5,18 0,40 5,818 

Ανάγνωση προτάσεων και 

επιλογή εικόνων 
9,33* 3,85 4,33 0,89 4,436 

Ανάγνωση και συμπλήρωση 

ελλιπών προτάσεων 
9,85 2,84 6,75 2,66 2,843 

Διάκριση φωνημάτων 12,55* 1,30 7,09 1,97 10,964 

Κατάτμηση ψευδολέξεων σε 

φωνήματα 
9,15* 3,04 6,00 0,58 2,707 

Απαλοιφή φωνημάτων 8,70 3,24 6,00 . ,824 

Μνήμη ακολουθιών αριθμών 10,63* 3,75 3,40 0,83 7,348 

Επανάληψη ψευδολέξεων 7,80* 4,64 4,07 0,46 3,091 

Αναγνωστικές Δυσκολίες 9,93* 2,00 3,25 0,93 12,400 

*p=<0.05 

 Οι προαναφερόμενες διαφορές ανάμεσα στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης και με 

σύνδρομο Down συνοψίζονται στο παρακάτω πίνακα, όπου παρουσιάζονται οι μέσοι όροι 

ανά κατηγορία. 

  

3.3.8. T-test ΤΑ & ΣD – Σύνολα Εργαλείων 
 

Με βάση το t-test για ανεξάρτητα δείγματα, παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στους μέσους όρους των ΤΑ μαθητών και των ΣD και στο ΠΑΤΕΜ 

(βλ. Πίνακα 29). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 29 

T-TEST ΤΑ & ΣD – ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 
ΤΑ ΣD   

M.O. T.A. M.O. T.A. t 

ΠΑΤΕΜ 2,88* 0,32 2,51 0,56 3,093 

Αναγνωστική 

Αυτοαντίληψη 
3,36* 0,38 2,93 0,39 3,718 

Αναγνωστικές 

Δυσκολίες 
17,78* 3,33 3,72 1,73 15,525 

Αναγνωστικές 

Δυσκολίες 
9,93* 2,00 3,25 0,93 12,400 

*p=<0.05 

 

 Αναλυτικότερα, παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 

εξεταζόμενες ομάδες (t= 3,093 p=0,003) με τους μαθητές ΤΑ να αποδίδουν μέσο όρο 2,88 

σε σχέση με τον μέσο όρο 2,51 των ΣD, γεγονός που κατατάσσει και τις δύο κατηγορίες σε 

μέτριες επιδόσεις.  

Σύμφωνα με τον πίνακα παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τις 

ομάδες μαθητών και της Α/Α (t=3,718 p=0,000). Αναλυτικότερα, ο μέσος όρος μαθητών 

με ΤΑ στην Α/Α κυμαίνεται σε 3,36 σε σχέση με τον μέσο όρο 2,93 των ΣD, γεγονός που 

κατατάσσει και τις δύο ομάδες σε επιδόσεις αρκετά υψηλές επιδόσεις, με τη κατηγορία 

του ΣD να φέρει χαμηλότερη Α/Α.  

Αναφορικά με τη σχέση των μέσων όρων των ομάδων με τους αρχικούς βαθμούς 

αναγνωστικής ικανότητας παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά (t=15,525 

p=0,000). Αναλυτικότερα, ο μέσος όρος των μαθητών με ΤΑ κυμαίνεται σε 17,78 

υποδεικνύοντας καλύτερη επίδοση σε σχέση με το 3,72 μέσο όρο των μαθητών με ΣD. 

Εξίσου στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρείται ανάμεσα στις επιδόσεις των ΤΑ και 

ΣD συγκριτικά με τους τυπικούς βαθμούς αναγνωστικής ικανότητας (t=12,400 p=0,000). 
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Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος επίδοσης των μαθητών ΤΑ κυμαίνεται σε 9,93 γεγονός που 

τους κατατάσσει σε μέσο κατώτερο επίπεδο επίδοσης σε σχέση με τον μέσο όρο 3,25 

μαθητών με ΣD, που αποδεικνύει χαμηλή επίδοση. Εξίσου χαμηλές επιδόσεις των 

μαθητών με σύνδρομο Down παρουσιάζονται και κατά τη σύγκριση τους με μαθητές με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.  

 

3.3.9. T- test ΕΜΔ & ΣD – ΠΑΤΕΜ 
 

Με βάση το t-test για ανεξάρτητα δείγματα, αποδεικνύεται στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στους μαθητές με ΕΜΔ και ΣD σχετικά με τη σχολική ικανότητα 

(t=3,800 p=0,000). Αναλυτικότερα, οι επιδόσεις των μαθητών ΕΜΔ παρουσιάζονται 

σχετικά υψηλές με μέσο όρο 2,76 ενώ μαθητές με ΣD παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις 

στην αντίστοιχη κατηγορία με μέσο όρο 0,59. Δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στις υπόλοιπες παραμέτρους της αυτοαντίληψης ούτε και εξετάζοντας 

τον γενικό μέσο όρο της αυτοαντίληψης. Γενικότερα, οι επιδόσεις των μαθητών με ΕΜΔ 

παρατηρούνται άνω του μετρίου ενώ των μαθητών με ΣD χαμηλότερες, αλλά δεν 

παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο εξεταζόμενες ομάδες 

και το ΠΑΤΕΜ (βλ. Πίνακα 30). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 30 

T-TEST ΕΜΔ & ΣD – ΠΑΤΕΜ 

 
ΕΜΔ ΣD   

M.O. T.A. M.O. T.A. t 

Σχολική Ικανότητα 2,62 0,67 2,36 0,65 1,322 

Σχέσεις με τους 

Συνομηλίκους 
2,76* 0,43 2,21 0,59 3,800 

Σωματική Ικανότητα 2,92 0,49 2,77 0,86 0,767 

Σχέσεις με την Μητέρα 2,42 0,57 2,32 0,74 0,502 

ΠΑΤΕΜ 2,66 0,36 2,51 0,56 1,170 

*p=<0.05 
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 Σε παρόμοια αποτελέσματα καταλήγει η έρευνα εξίσου και κατά τη σύγκριση των 

ομάδων αυτών σε σχέση με την αναγνωστική αυτοαντίληψη. 

3.3.10. T-test ΕΜΔ & ΣD – Α/Α  
 

Με βάση το t-test για ανεξάρτητα δείγματα παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των επιδόσεων των μαθητών με ΕΜΔ και με ΣD σε σχέση με την 

ικανότητα της ανάγνωσης (t=-1,467 p= 0,021). Παρατηρείται ότι και οι δύο ομάδες 

παρουσιάζουν μέσους όρους άνω του μετρίου (μ.ο. ΕΜΔ = 3,3/ μ.ο. ΣD=2,84) με τους 

μαθητές ΕΜΔ να επιφέρουν μεγαλύτερους μέσους όρους. Γενικότερα, στις υπόλοιπες 

κατηγορίες αναγνωστικής αυτοαντίληψης δεν παρατηρούνται σημαντικά στατιστικές 

διαφορές σε σχέση με τους μέσους όρους μαθητών με ΕΜΔ και ΣD(t=1,446  p=0,154) (βλ. 

Πίνακα 31).  

 ΠΙΝΑΚΑΣ 31 

 T-TEST ΕΜΔ & ΣD – Α/Α  

 
ΕΜΔ ΣD   

M.O. T.A. M.O. T.A. t 

Δυσκολία 2,70 0,77 3,03 0,71 -1,467 

Στάση 3,34 0,95 2,89 0,83 1,589 

Ικανότητα 3,33* 0,65 2,84 0,74 2,383 

Αναγνωστική Αυτοαντίληψη 3,13 0,48 2,93 0,39 1,446 

*p=<0.05 

 Ελάχιστες στατιστικά σημαντικές διαφορές επίσης, παρουσιάζονται μεταξύ των 

μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και με σύνδρομο Down αναφορικά με τις 

αναγνωστικές τους επιδόσεις. 

 

3.3.11. T-test ΕΜΔ & ΣD -  ΕΑΔΑΔ (ΑΒ +ΤΒ) 
 

Με βάση το t-test για ανεξάρτητα δείγματα, παρατηρείται μερική συσχέτιση 

ανάμεσα στους αρχικούς βαθμούς επίδοσης μαθητών με ΕΜΔ και με ΣD με στατιστικά 

σημαντική διαφορά (t=11,081 p=0,001). Ειδικότερα, παρατηρείται συσχέτιση των 
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εξεταζόμενων ομάδων με το ΕΑΔΑΔ με τη κλίμακα της ανάγνωσης συλλαβών και 

ψευδολέξεων, τη διάκριση φωνημάτων και τη κατάτμηση ψευδολέξεων, καθώς και την 

επανάληψη ψευδολέξεων (p= 0,000). Δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά 

των κατηγοριών με την ανάγνωση και επιλογή εικόνων, τη συμπλήρωση ελλιπών 

προτάσεων και την απαλοιφή φωνημάτων.  

Με βάση τα σημαντικά στατιστικά στοιχεία, μαθητές με ΕΜΔ παρουσιάζουν 

υψηλές επιδόσεις αρχικών βαθμών στις αντίστοιχες υποκλίμακες, ενώ οι μαθητές με ΣD 

χαμηλές επιδόσεις. Αναλυτικότερα, μαθητές ΕΜΔ παρουσιάζουν μέσο όρο επίδοσης 16,95 

στην ανάγνωση συλλαβών, μέσο όρο 13,85 στην ανάγνωση ψευδολέξεων, 15,03 μέσο όρο 

στη διάκριση φωνημάτων και 8,23 – που αποτελεί το χαμηλότερο συγκριτικά με την 

ομάδα μέσο όρο – στην επανάληψη ψευδολέξεων. Αντίθετα, μαθητές με ΣD 

παρουσιάζουν σε σχέση με τις κλίμακες του ΕΑΔΑΔ με μικρές διαφορές, καλύτερες 

επιδόσεις στην ανάγνωση συλλαβών με μέσο όρο 5,80 αλλά και στην ανάγνωση 

ψευδολέξεων με μέσο όρο 6,09. Ακόμη, παρουσιάζουν σχετικά υψηλό μέσο όρο 6,58 στην 

επιλογή αντίστοιχης εικόνας κατά την ανάγνωση, στη συμπλήρωση ελλιπών προτάσεων 

με 6,75 μέσο όρο και στην επανάληψη ψευδολέξεων με μέσο όρο 4,93. Από την άλλη, 

παρουσιάζεται ότι αποδίδουν κατώτερους μέσους όρους στην απαλοιφή φωνημάτων 

(4,00), στη κατάτμηση ψευδολέξεων (3,86) και στη μνήμη ακολουθιών (2,67) (βλ. Πίνακα 

32).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 32 

T-TEST ΕΜΔ & ΣD – ΕΑΔΑΔ (ΑΒ) 

 
ΕΜΔ ΣD   

M.O. T.A. M.O. T.A. t 

Ανάγνωση Συλλαβών  16,95* 4,74 5,80 4,16 8,010 

Ανάγνωση Ψευδολέξεων  13,85* 5,76 6,09 3,91 4,185 

Ανάγνωση προτάσεων και 

επιλογή εικόνων 
11,18 15,88 6,58 2,78 ,991 

Ανάγνωση και συμπλήρωση 

ελλιπών προτάσεων 
10,14 4,45 6,75 3,54 2,012 
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Διάκριση φωνημάτων  15,03* 7,21 6,27 3,04 3,909 

Κατάτμηση ψευδολέξεων σε 

φωνήματα 
 11,67* 4,66 3,86 1,35 4,366 

Απαλοιφή φωνημάτων  11,19 5,27 4,00 - 1,345 

Μνήμη ακολουθιών αριθμών      8,23 2,38 2,67 0,98 8,731 

Επανάληψη ψευδολέξεων  10,61* 5,76 4,93 2,43 3,667 

Αναγνωστικές Δυσκολίες  11,46* 2,48 3,72 1,73 11,081 

*p=<0.05 

  

Με βάση τους τυπικούς βαθμούς μαθητών με ΕΜΔ και με ΣD παρατηρείται 

γενικότερα στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στους μέσους όρους του ΕΑΔΑΔ 

και τις αναφερόμενες ομάδες (t=7,337 p=0,000) (βλ. Πίνακα 33). Όμως, παρατηρείται 

μερική συσχέτιση καθώς ορισμένες κλίμακες φέρουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Συγκεκριμένα, σημαντική διαφορά παρατηρείται στην ανάγνωση συλλαβών ανάμεσα τους 

μέσους όρους των μαθητών ΕΜΔ (5,63) και ΣD (2,53) (t=3,818  p=0,000), καθώς και στη 

μνήμη ακολουθιών αριθμών με μέσο όρο 7,20 για τους ΕΜΔ και 3,40 για τους μαθητές με 

ΣD. Γενικότερα, όμως παρατηρείται από τον πίνακα ότι οι μέσοι όροι τόσο των μαθητών 

ΕΜΔ όσο και των ΣD κυμαίνονται σε χαμηλές επιδόσεις.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 33 

T-TEST ΕΜΔ & ΣD – ΕΑΔΑΔ (ΤΒ) 

 
ΕΜΔ ΣD   

M.O. T.A. M.O. T.A. t 

Ανάγνωση Συλλαβών 5,63* 3,04 2,53 1,13 3,818 

Ανάγνωση Ψευδολέξεων 4,77 2,57 5,18 0,40 -,527 

Ανάγνωση προτάσεων και 

επιλογή εικόνων 
4,25 2,64 4,33 0,89 -,107 

Ανάγνωση και συμπλήρωση 

ελλιπών προτάσεων 
6,41 2,77 6,75 2,66 -,321 

Διάκριση φωνημάτων 9,05 4,08 7,09 1,97 1,534 

Κατάτμηση ψευδολέξεων σε 

φωνήματα 
6,08 1,99 6,00 0,58 ,101 

Απαλοιφή φωνημάτων 5,50 0,81 6,00 . -,608 
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Μνήμη ακολουθιών αριθμών 7,20* 2,33 3,40 0,83 6,133 

Επανάληψη ψευδολέξεων 4,72 1,75 4,07 0,46 1,418 

Αναγνωστικές Δυσκολίες 5,85* 1,25 3,25 0,93 7,337 

*p=<0.05 

 Οι προαναφερόμενες διαφορές και ομοιότητες των μαθητών με ΕΜΔ και με ΣD 

στη γενική και αναγνωστική αυτοαντίληψη, καθώς και στην αναγνωστική 

αποκωδικοποίηση συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα, όπου παρουσιάζονται τα  σύνολα 

των απαντήσεων των συμμετεχόντων.  

3.3.12. T-test ΕΜΔ & ΣD – Σύνολα Εργαλείων 
 

Με βάση το t-test για ανεξάρτητα δείγματα, παρατηρούνται ελάχιστες στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους μέσους όρους επίδοσης των ΕΜΔ και των ΣD σε 

σχέση με τα ερευνητικά εργαλεία. Συγκεκριμένα, παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στους ΕΜΔ και ΣD μαθητές σε σχέση με τους αρχικούς βαθμούς της 

αναγνωστικής ικανότητας (t=11,081 p=0,000). Αναλυτικά, ο μέσος όρος μαθητών με ΕΜΔ 

κυμαίνεται σε 11,46 ενώ των μαθητών με ΣD σε 3,72. Εξίσου σημαντικά στατιστική 

διαφορά επισημαίνεται στους μέσους όρους επίδοσης των ΕΜΔ και ΣD συγκριτικά με 

τους τυπικούς βαθμούς της αναγνωστικής ικανότητας (t=7,337 p=0,000). Ο μέσος όρος 

των μαθητών ΕΜΔ κυμαίνεται σε 5,85 γεγονός που αποδεικνύει ότι ανήκουν σε χαμηλό 

επίπεδο αναγνωστικής ικανότητας, σε σχέση με τον εξίσου χαμηλό μέσο όρο 3,25 

μαθητών με ΣD. Παρατηρείται ότι οι μέσοι όροι των εξεταζόμενων ομάδων είναι εξίσου 

χαμηλοί, αλλά των μαθητών με ΣD συγκριτικά χαμηλότεροι. Δεν παρατηρούνται 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις αναφερόμενες ομάδες και την Α/Α και το 

ΠΑΤΕΜ (βλ. Πίνακα 34). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 34 

T-TEST ΕΜΔ & ΣD – ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 ΕΜΔ ΣD   
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M.O. T.A. M.O. T.A. t 

ΠΑΤΕΜ 2,66 0,36 2,51 0,56 1,170 

Αναγνωστική Αυτοαντίληψη 3,13 0,48 2,93 0,39 1,446 

Αναγνωστικές Δυσκολίες 11,46* 2,48 3,72 1,73 11,081 

Αναγνωστικές Δυσκολίες 5,85* 1,25 3,25 0,93 7,337 

*p=<0.05 

 Πρέπει να αναφερθεί επίσης, ότι τα ευρήματα της έρευνας δεν αποδεικνύουν 

σημαντικές στατιστικά διαφορές ως προς τα φύλα και την αναγνωστική  αυτοαντίληψη και 

αποκωδικοποίηση. Η μοναδική διαφορά ανάμεσα στα φύλα έγκειται στο μέρος της γενικής 

αυτοαντίληψης, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 

3.3.13.  T-test Φύλα – Σύνολα Εργαλείων 
 

Δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις επιδόσεις των 

φύλων και τους μέσους όρους που παρουσιάζονται στα σύνολα των ερευνητικών 

εργαλείων (βλ. Πίνακα 35).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 35 

T-TEST ΦΥΛΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ 

 

Φύλο   

Αγόρι Κορίτσι   

M.O. T.A. M.O. T.A. t 

Δυσκολία 2,50 0,83 2,38 0,79 0,857 

Στάση 3,43* 0,99 3,91 1,01 0,759 

Ικανότητα 3,44 0,71 3,45 0,70 0,821 

Αναγνωστική 

Αυτοαντίληψη 
3,13 0,49 3,25 0,41 0,288 

*p=<0.05 

Αναλυτικότερα, δεν παρουσιάζονται διαφορές στους μέσους όρους στο εργαλείο 

του ΠΑΤΕΜ και του ΕΑΔΑΔ τόσο στους αρχικούς όσο και στους τυπικούς βαθμούς. 

Παρατηρείται μόνο στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις επιδόσεις των φύλων και 
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το εργαλείο της αναγνωστικής αυτοαντίληψης (t=0,759 p= 0,022). Τα κορίτσια του 

δείγματος αποδίδουν καλύτερους μέσους όρους στη κατηγορία της στάσης στην ανάγνωση 

(μ.ο. 3,91) σε σχέση με τα αγόρια (μ.ο. 3,43). Στις υπόλοιπες κατηγορίες της 

αναγνωστικής αυτοαντίληψης δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στα δύο φύλα, ενώ τα κορίτσια αποδίδουν χαμηλότερους συγκριτικά μέσους 

όρους.  

3.4. Anova 

3.4.1. Anova ΠΑΤΕΜ – ΑΝΑΠΗΡΙΑ  
  

Στη πορεία ακολουθείται ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (ANOVA) με 

στόχο τη συσχέτιση των αναπηριών με τις επιδόσεις του ΠΑΤΕΜ. Συγκεκριμένα, στη 

παράμετρο της σχολικής ικανότητας οι τυπικώς αναπτυσσόμενοι μαθητές παρουσιάζουν 

καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με μέσο όρο 3,02. Αντίθετα, οι μαθητές με ΕΜΔ 

παρουσιάζουν χαμηλότερες επιδόσεις από μαθητές τυπικής ανάπτυξης με μέσο όρο 2,62 

ενώ οι μαθητές με ΣD παρουσιάζουν το χαμηλότερο μέσο όρο 2,36 συγκριτικά με τις 

υπόλοιπες εξεταζόμενες ομάδες (F=9,479 df=94 p=0,000). Με βάση τον πίνακα 

παρατηρείται επίσης ότι οι μαθητές με ΕΜΔ και με ΣD παρουσιάζουν μέτριες επιδόσεις 

στη σχολική ικανότητα.   

Ακόμη,  παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα είδη των 

αναπηριών και στις σχέσεις με τους συνομηλίκους (F=11,790 df=94 p= 0,000). 

Συγκεκριμένα, μαθητές τυπικής ανάπτυξης με μέσο όρο 2,94 παρουσιάζουν σχετικά 

υψηλή αυτοαντίληψη αναφορικά με τις σχέσεις με τους συνομηλίκους τους. Επίσης, άνω 

του μετρίου παρατηρούνται και οι επιδόσεις των μαθητών με ΕΜΔ με μέσο όρο 2,76 με 

ελάχιστη διαφορά μεταξύ των τυπικών μαθητών. Όμως, η αυτοαντίληψη των μαθητών με 

ΣD παρατηρείται κάτω του μετρίου με μέσο όρο 2,21 και χαμηλότερη σε σχέση με τις 

υπόλοιπες κατηγορίες. Δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη 
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σωματική ικανότητα και τις σχέσεις συνομηλίκων. Γενικότερα, η ανάλυση αποδεικνύει 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις παραμέτρους του ΠΑΤΕΜ και τις 

εξεταζόμενες ομάδες (F=6,398 p=0,003). Δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στις υπόλοιπες παραμέτρους του ΠΑΤΕΜ και τα είδη των αναπηριών 

(βλ. Πίνακα 36). 

ΠΙΝΑΚΕΣ 36 

ANOVA ΑΝΑΠΗΡΙΑ – ΠΑΤΕΜ 

 

Αναπηρία    

ΤΑ ΕΜΔ ΣD    
M.O. T.A. M.O T.A. M.O. T.A. F df 

Σχολική 

Ικανότητα 
3,02* 0,36 2,62 0,67 2,36 0,65 9,479 94 

Σχέσεις με τους 

Συνομηλίκους 
2,94* 0,51 2,76 0,43 2,21 0,59 11,790 94 

Σωματική 

Ικανότητα 
3,08 0,49 2,92 0,49 2,77 0,86 1,940 94 

Σχέσεις με την 

Μητέρα 
2,50 0,61 2,42 0,57 2,32 0,74 0,518 92 

ΠΑΤΕΜ 2,88* 0,32 2,66 0,36 2,51 0,56 6,398  

*p=<0.05 

 Αποδεικνύεται ότι η αναπηρία επηρεάζει τη διαμόρφωση της γενικής 

αυτοαντίληψης, όπως επηρεάζει εξίσου και την αναγνωστική αυτοαντίληψη, στοιχείο που 

το αποδεικνύει ο παρακάτω πίνακας.  

3.4.2. Anova Αναπηρία – Α/Α 
 

Μέσα από την ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (anova), συσχετίζονται οι 

κατηγορίες του μαθητικού πληθυσμού σε σχέση με τις επιδόσεις στην αναγνωστική 

αυτοαντίληψη. Αναλυτικότερα, παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα 

στους μαθητές ΤΑ, ΕΜΔ και ΣD σε σχέση με την αναγνωστική αυτοαντίληψη και τις 

επιμέρους παραμέτρους της (F=6,507 p=0,002) (βλ. Πίνακα 37).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 37 

ANOVA ΑΝΑΠΗΡΙΑ – Α/Α 

 

Αναπηρία 
   

ΤΑ ΕΜΔ ΣD    

M.O. T.A. M.O. T.A. M.O. T.A. F df 

Δυσκολία 1,96* 0,59 2,70 0,77 3,03 0,71 18,147 94 

Στάση 4,35* 0,75 3,34 0,95 2,89 0,83 22,209 94 

Ικανότητα 3,79* 0,54 3,33 0,65 2,84 0,74 14,265 94 

Αναγνωστική 

Αυτοαντίληψη 
3,36* 0,38 3,13 0,48 2,93 0,39 6,507 94 

*p=<0.05 

 

Αναλυτικότερα, οι μαθητές ΤΑ αποδίδουν μέσο όρο 3,36 και επιδόσεις σχετικά 

καλές, όπως ακριβώς υφίσταται και στην ομάδα των ΕΜΔ με μέσο όρο 3,13. Αντίθετα, 

μαθητές με ΣD παρουσιάζουν αρκετά καλές επιδόσεις στην αναγνωστική αυτοαντίληψη 

με μέσο όρο 2,93. Παρατηρείται ακόμη, στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 

τρεις εξεταζόμενες ομάδες με τη δυσκολία στην αναγνωστική ικανότητα (F=18,147 df=94  

p= 0,000) με την στάση προς την ανάγνωση (F=22,209 df=94 p=0,000) και την ικανότητα 

της (F=14,265 df=94 p=0,000). 

 Αναφορικά με τους ΤΑ μαθητές αποδίδουν σχετικά υψηλές επιδόσεις στη στάση 

και στην ικανότητα με μέσους όρους 4,35 και 3,79 αντίστοιχα, ενώ αποδίδουν αρκετά 

χαμηλά στην κατηγορία της δυσκολίας με μέσο όρο 1,96. Η δεύτερη ομάδα, μαθητές με 

ΕΜΔ, παρουσιάζουν άνω του μετρίου επιδόσεις σε σχέση με τη δυσκολία που 

αντιμετωπίζουν με μέσο όρο 2,70 – υψηλότερος από τους μαθητές ΤΑ, ενώ η κατηγορία 

της στάσης και της ικανότητας παρουσιάζουν αρκετά καλές επιδόσεις με μέσο όρο 3,34 

και 3,33 αντίστοιχα. Αντίθετα, οι μαθητές με ΣD παρουσιάζουν στη κατηγορία της 

δυσκολίας μέσο όρο 3,03 – μεγαλύτερος από όλες τις ομάδες των μαθητών και μέσους 

όρους 2,89 και 2,84 στη κατηγορία της στάσης και της ικανότητας της αναγνωστικής 

αυτοαντίληψης, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως άνω του μετρίου.  
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3.4.3.  Anova Αναπηρία – ΕΑΔΑΔ (ΑΒ +ΤΒ) 
 

Με βάση την ανάλυση διακύμανσης μονή κατεύθυνσης (anova) μεταξύ των τριών 

ομάδων των μαθητών και τις επιδόσεις τους στο ΕΑΔΑΔ, με βάση τον πίνακα 38, 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στους μαθητές ΤΑ – ΕΜΔ και 

ΣD με την αναγνωστική ικανότητα, σε όλες τις υποκλίμακες, σε σχέση με τους αρχικούς 

βαθμούς απόδοσης  (F=115,336 p= 0,000).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 38 

ANOVA ΤΑ & ΕΜΔ & ΣD – ΕΑΔΑΔ (ΑΒ) 

 

Αναπηρία 
   

ΤΑ ΕΜΔ ΣD    

M.O. T.A. M.O. T.A. M.O. T.A. F Df 

Ανάγνωση 

Συλλαβών 
22,85* 1,73 16,95 4,74 5,80 4,16 119,237 94 

Ανάγνωση 

Ψευδολέξεων 
21,38* 3,42 13,85 5,76 6,09 3,91 56,050 89 

Ανάγνωση 

προτάσεων και 

επιλογή εικόνων 

14,00* 2,96 11,18 15,88 6,58 2,78 2,308 89 

Ανάγνωση και 

συμπλήρωση 

ελλιπών προτάσεων 

14,10* 2,56 10,14 4,45 6,75 3,54 20,111 83 

Διάκριση 

φωνημάτων 
22,45* 1,48 15,03 7,21 6,27 3,04 52,580 89 

Κατάτμηση 

ψευδολέξεων σε 

φωνήματα 

17,38* 5,46 11,67 4,66 3,86 1,35 28,643 85 

Απαλοιφή 

φωνημάτων 
18,70* 4,58 11,19 5,27 4,00 . 24,569 76 

Μνήμη ακολουθιών 

αριθμών 
11,15* 2,71 8,23 2,38 2,67 0,98 70,027 94 

Επανάληψη 

ψευδολέξεων 
15,40* 6,28 10,61 5,76 4,93 2,43 20,209 92 

Αναγνωστικές 

Δυσκολίες 
17,78* 3,33 11,46 2,48 3,72 1,73 115,336  

*p=<0.05 

 

Αναλυτικότερα, παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 

τρεις ομάδες μαθητών και την αναγνωστική αποκωδικοποίηση (F=119,237 df=94 p=0,000 

. F= 56,050 df=89  p=0,000) και κατανόηση (F=2,308 df=89 p=0,000 . F=20,111 df=83 

p=0,000), τη φωνολογική ενημερότητα (F=52,580 df=89 p=0,000 . F=28,643 df=85 
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p=0,000 . F=24,569 df= 76 p=0,000) και τη μνήμη (F=70,027 df=94 p=0,000 . F=20,209 

df=92 p=0,000). 

Γενικότερα, παρατηρείται ότι οι μαθητές ΤΑ αποδίδουν καλύτερες επιδόσεις στην 

ανάγνωση συλλαβών (μ.ο. 22,85), καθώς και στην ανάγνωση ψευδολέξεων (μ.ο. 21,38), 

γεγονός που παρατηρείται και στη κατηγορία των ΕΜΔ με μέσους όρους 16,95 και 13,85 

αντίστοιχα. Αντίθετα, μαθητές με ΣD παρουσιάζουν χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με 

τις υπόλοιπες ομάδες με μέσο όρο 5,80 στην ανάγνωση συλλαβών και μέσο όρο 6,09 στην 

ανάγνωση ψευδολέξεων. Ακόμη, μαθητές με ΤΑ αποδίδουν τις καλύτερες επιδόσεις στην 

αναγνωστική ικανότητα συγκριτικά με μέσο όρο 14,00 και 14,10 στην επιλογή εικόνων 

και συμπλήρωση ελλιπών προτάσεων. Χαμηλότερες συγκριτικά παρουσιάζονται οι 

επιδόσεις  των μαθητών με ΕΜΔ.  

Αναφορικά οι επιδόσεις τους στην αναγνωστική ικανότητα παρουσιάζουν μέσους 

όρους 11, 18 στην επιλογή εικόνων μετά από ανάγνωση και 10,14 στη συμπλήρωση 

ελλιπών προτάσεων, αποδεικνύοντας τη μέση επίδοση τους. Αντίθετα, μαθητές με ΣD στις 

κατηγορίες αυτές αποδίδουν τους υψηλότερους μέσους όρους συγκριτικά με το ΕΑΔΑΔ 

(6,58 και 6,75 αντίστοιχα), αλλά παρατηρείται ότι είναι οι χαμηλότεροι σε σχέση με όλες 

τις εξεταζόμενες ομάδες μαθητικού πληθυσμού.  Αναφορικά με τη φωνολογική 

ενημερότητα, οι μαθητές ΤΑ παρουσιάζουν τους μεγαλύτερους μέσους όρους συγκριτικά. 

Πιο συγκεκριμένα, στη διάκριση φωνημάτων παρατηρείται μέσος όρος επίδοσης 22,45 

που ΕΜΔ παρουσιάζουν εξίσου καλύτερες επιδόσεις στη διάκριση φωνημάτων συγκριτικά 

με μαθητές ΤΑ (μ.ο. 15,03). Αναφορικά με τη κατάτμηση ψευδολέξεων παρουσιάζουν 

μέσο όρο 11,67 και στην απαλοιφή φωνημάτων ελάχιστα μικρότερη διαφορά με μέσο όρο 

11,19. Εξίσου μεγαλύτερο μέσο όρο παρουσιάζουν οι μαθητές με ΣD στη διάκριση 

φωνημάτων με μέσο όρο 6,27 ο οποίος όμως είναι ο χαμηλότερος σε σχέση με τις 

υπόλοιπες εξεταζόμενες κατηγορίες. Οι επιδόσεις τους στις υπόλοιπες κατηγορίες της 
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φωνολογικής ενημερότητας παρουσιάζονται χαμηλές σε μεγαλύτερο βαθμό και για την 

ίδια την ομάδα και συγκριτικά με τις υπόλοιπες με μέσο όρο 3,86 και 4,00. 

Αναφορικά με τη συσχέτιση των εξεταζόμενων ομάδων στην εργαζόμενη μνήμη, οι 

μαθητές με ΤΑ παρουσιάζουν τις καλύτερες συγκριτικά επιδόσεις. Συγκεκριμένα, στη 

μνήμη ακολουθιών αριθμών παρατηρείται μέσος όρος επίδοσης 11,15 ενώ στην 

επανάληψη ψευδολέξεων μεγαλύτερος μέσος όρος 15,40 τονίζεται ότι είναι οι 

χαμηλότεροι μέσοι όροι επίδοσης των μαθητών ΤΑ, καθώς και των υπολοίπων στην 

αντίστοιχη κατηγορία. Αναφορικά με τους μαθητές ΕΜΔ παρατηρούνται χαμηλότερες 

επιδόσεις στην αντίστοιχη κατηγορία σε σχέση με τους ΤΑ με μέσους όρους 8,23 και 

10,61 αντίστοιχα, ενώ στη μνήμη ακολουθιών παρατηρούνται χαμηλότερες επιδόσεις σε 

σχέση με την επανάληψη στην αναφερόμενη ομάδα. Χαμηλότερες σε σχέση με τους 

μαθητές ΤΑ και ΕΜΔ παρατηρούνται οι μέσοι όροι στην εργαζόμενη μνήμη των μαθητών 

με ΣD, οι οποίοι παρουσιάζουν εξίσου δυσκολίες στην  απομνημόνευση αριθμών. 

Συγκεκριμένα, στη μνήμη αριθμών παρουσιάζουν μέσο όρο 2,67 και στην επανάληψη 

ψευδολέξεων μέσο όρο 4,93. 

Κατά την αντίστοιχη συσχέτιση και τη διερεύνηση των τυπικών βαθμών, 

παρατηρούνται αντίστοιχα σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στο είδος της αναπηρίας και 

τους τυπικούς βαθμούς αναγνωστικής ικανότητας, μέσα από τις υποκλίμακες του ΕΑΔΑΔ 

(F=121,841 p=0,000). Παρατηρούνται στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 

εξεταζόμενες ομάδες και την αναγνωστική αποκωδικοποίηση (F=45,791 df=94 p=0,000 . 

F=48,674 df= 89 p=0000 αντίστοιχα), την αναγνωστική κατανόηση (F= 29,839 df=89 

p=0,000. F=15,542 df=90 p=0,000), τη φωνολογική ενημερότητα (F=22,153 df=84 

p=0,000 . F=16,445 df=89 p=0,000 . F=16,759 df=85 p=0,000) και τη μνήμη (F=36,881 

df=76 p=0,000 . F=11,823 df= 93 p=0,000).  
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Ειδικότερα, οι μαθητές ΤΑ αποδίδουν καλύτερους μέσους όρους στην αναγνωστική 

αποκωδικοποίηση με μέσους όρους επίδοσης 10,10 στην ανάγνωση συλλαβών και 

ελάχιστα μεγαλύτερο μέσο όρο στην ανάγνωση ψευδολέξεων με μέσο όρο 10,17. Σε 

σχέση με τους μαθητές ΕΜΔ, οι τελευταίοι αποδίδουν χαμηλότερες επιδόσεις συγκριτικά 

με μέσο όρο επίδοσης 5,63 και 4,77 παρατηρώντας ότι αποδίδουν καλύτερους μέσους 

όρους κατά την ανάγνωση ψευδολέξεων. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και για την 

κατηγορία του ΣD με μέσους όρους 2,53 και 5,18 αντίστοιχα. Όμως, σε σχέση με τις 

επιδόσεις μαθητών ΤΑ και ΕΜΔ είναι χαμηλότεροι. 

Αναφορικά με τις επιδόσεις στην αναγνωστική ικανότητα, παρατηρείται ότι οι 

μαθητές και των τριών κατηγοριών αποδίδουν καλύτερους μέσους όρους στην 

συμπλήρωση ελλιπών προτάσεων, ενώ η διακύμανση των μαθητών διαμορφώνονται 

παρόμοια, δηλαδή με τους μαθητές ΤΑ να αποδίδουν τους καλύτερους μέσους όρους 9,33 

και 9,85 αντίστοιχα, τους μαθητές ΕΜΔ μεσαίους μέσους όρους (4,25 και 6,41 αντίστοιχα) 

και χαμηλότερους σε σχέση με τους ΤΑ, ενώ τους μαθητές με ΣD να αποδίδουν τις 

χαμηλότερες επιδόσεις συγκριτικά με όλες τις εξεταζόμενες ομάδες (μ.ο. 4,33 και 6,75 

αντίστοιχα).  

Με βάση τις επιδόσεις στη φωνολογική ενημερότητα οι επιδόσεις των μαθητών ανά 

κατηγορία συσχετίζεται με βάση τις προηγούμενες κατηγορίες, ενώ παρατηρούνται οι 

καλύτερες επιδόσεις στη διάκριση φωνημάτων. Συγκεκριμένα, στη κατηγορία αυτή, οι 

μαθητές ΤΑ παρουσιάζουν μέσους όρους επίδοσης 12,55 που θεωρείται αρκετά υψηλός, 

στη κατάτμηση  ψευδολέξεων οι μέσοι όροι κυμαίνονται σε 9,15 ενώ παρουσιάζουν 

ελάχιστη διαφορά ως προς την απαλοιφή φωνημάτων με μέσο όρο 8,70 που θεωρείται άνω 

του μέσου. Συγκριτικά με τους μαθητές ΤΑ με μαθητές ΕΜΔ, οι μέσοι όροι είναι 

χαμηλότεροι, καθώς στη διάκριση φωνημάτων αποδίδουν μέσο όρο 9,05 που θεωρείται 

μέση κατώτερη επίδοση, στη κατάτμηση ψευδολέξεων χαμηλή επίδοση με μέσο όρο 6,08 
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και ακόμη χαμηλότερο στην απαλοιφή φωνημάτων με μέσο όρο 5,50. Σε σχέση με τους 

μαθητές με ΣD παρουσιάζονται χαμηλές επιδόσεις σε σχέση με τους ΤΑ και ΕΜΔ, καθώς 

και με τους μέσους όρους επίδοσης στη φωνολογική ενημερότητα (7,09 και 6,00 

αντίστοιχα). Παρατηρείται ότι οι μαθητές με ΣD αποδίδουν ελάχιστα καλύτερη επίδοση 

στην απαλοιφή φωνημάτων σε σχέση με τους ΕΜΔ, αν και οι δύο κατηγορίες κυμαίνονται 

σε χαμηλές επιδόσεις.  

Αναφορικά με την εργαζόμενη μνήμη, οι μαθητές με ΤΑ αποδίδουν τις καλύτερες 

επιδόσεις σε σχέση με τους μαθητές με ΕΜΔ και ΣD, με τους μαθητές ΤΑ και ΕΜΔ να 

αποδίδουν καλύτερους μέσους όρους στη μνήμη ακολουθιών αριθμών (10,63 και 7,20 

αντίστοιχα) από ότι στην επανάληψη ψευδολέξεων (7,80 και 4,72 αντίστοιχα) σε σχέση με 

τους μαθητές με ΣD με μέσο όρο 3,40 σε σχέση με την επανάληψη ψευδολέξεων με μέσο 

όρο 4,07 (βλ. Πίνακα 39).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 39 

ANOVA ΤΑ & ΕΜΔ & ΣD – ΕΑΔΑΔ (ΤΒ) 

 

Αναπηρία    

ΤΑ ΕΜΔ ΣD    

M.O. T.A. M.O. T.A. M.O. T.A. F Df 

Ανάγνωση 

Συλλαβών 
10,10* 3,14 5,63 3,04 2,53 1,13 45,791 94 

Ανάγνωση 

Ψευδολέξεων 
10,17* 2,82 4,77 2,57 5,18 0,40 48,674 89 

Ανάγνωση 

προτάσεων και 

επιλογή εικόνων 

9,33* 3,85 4,25 2,64 4,33 0,89 29,839 89 

Ανάγνωση και 

συμπλήρωση 

ελλιπών προτάσεων 

9,85* 2,84 6,41 2,77 6,75 2,66 15,542 90 

Διάκριση 

φωνημάτων 
12,55* 1,30 9,05 4,08 7,09 1,97 22,153 84 

Κατάτμηση 

ψευδολέξεων σε 

φωνήματα 

9,15* 3,04 6,08 1,99 6,00 0,58 16,445 89 

Απαλοιφή 

φωνημάτων 
8,70* 3,24 5,50 0,81 6,00 . 16,759 85 

Μνήμη ακολουθιών 

αριθμών 
10,63* 3,75 7,20 2,33 3,40 0,83 36,881 76 

Επανάληψη 

ψευδολέξεων 
   7,80* 4,64 4,72 1,75 4,07 0,46 11,823 93 

Αναγνωστικές 

Δυσκολίες 
9,93* 2,00 5,85 1,25 3,25 0,93 121,841  
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*p=<0.05 

 Τα ευρήματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι η αναπηρία επηρεάζει τη γενική, 

αναγνωστική αυτοαντίληψη και την αναγνωστική αποκωδικοποίηση, γεγονός που 

αποδεικνύεται και από τον παρακάτω πίνακα.  

3.4.4. Anova Αναπηρία – ΠΑΤΕΜ & Α/Α & ΕΑΔΑΔ Σύνολα 
 

Με βάση την ανάλυση anova, παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στο είδος των αναπηριών, τις εξεταζόμενες ομάδες και τα ερευνητικά εργαλεία 

που χρησιμοποιήθηκαν.  

Οι τρεις ομάδες μαθητών παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς 

τους μέσους όρους στο ΠΑΤΕΜ (F=6,398 df= 95 p=0,003) Αναλυτικότερα, στο ΠΑΤΕΜ 

οι μαθητές ΤΑ παρουσιάζουν μέσο όρο 2,88 σε σχέση με τον μέσο όρο 2,66 των μαθητών 

με ΕΜΔ, ενώ με ΣD παρουσιάζουν μέσο όρο 2,51 αποδεικνύοντας ότι οι επιδόσεις τους 

βρίσκονται άνω του μέσου.  

Επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά παρουσιάζουν οι αναπηρίες και την Α/Α 

(F=6,507 df=94 p= 0,002. Ειδικότερα, οι μαθητές ΤΑ αποδίδουν σχετικά υψηλό μέσο όρο 

3,36 σε σχέση με το εξίσου σχετικά υψηλό 3,13 των ΕΜΔ και τη μέτρια επίδοση των 

μαθητών με ΣD με μέσο όρο 2,93. Ακόμη, παρουσιάζεται σημαντικά στατιστική διαφορά 

ανάμεσα στις αναπηρίες του δείγματος και τους αρχικούς βαθμούς επίδοσης της 

αναγνωστικής ικανότητας (F=148,003 df=97 p=0,000). Αναλυτικά, μαθητές με ΤΑ 

παρουσιάζουν μέσο όρο επίδοσης 17,78 το οποίο θεωρείται σχετικά υψηλό. Οι μαθητές με 

ΕΜΔ παρουσιάζουν ελάχιστα κάτω του μετρίου μέσο όρο 11,46 σε σχέση με τον μέσο όρο 

μαθητών με ΣD να κυμαίνεται σε 3,72. Ανάλογη στατιστικά σημαντική διαφορά 

παρατηρείται στους τυπικούς βαθμούς αναγνωστικής ικανότητας στις τρεις εξεταζόμενες 

ομάδες (F=121,841 df=89 p=0,000. Συγκεκριμένα, μαθητές ΤΑ παρουσιάζουν μέσο όρο 

9,93 που θεωρείται ως μέση κατώτερη επίδοση, σε σχέση με μαθητές ΕΜΔ με μέσο όρο 
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5,85 ο οποίος κυμαίνεται σε χαμηλή επίδοση, όπως ακριβώς και οι επιδόσεις μαθητών με 

ΣD με μέσο όρο 3,25 (βλ. Πίνακα 40). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 40 

ANOVA ΑΝΑΠΗΡΙΑ – ΠΑΤΕΜ ΣΥΝΟΛΑ 

 

Αναπηρία    

ΤΑ ΕΜΔ ΣD    

M.O. T.A. M.O. T.A. M.O. T.A. F Df 

ΠΑΤΕΜ 2,88* 0,32 2,66 0,36 2,51 0,56 6,398 95 

Αναγνωστική 

Αυτοαντίληψη 
3,36* 0,38 3,13 0,48 2,93 0,39 6,507 94 

Αναγνωστικές 

Δυσκολίες 
17,78* 3,33 11,46 2,48 3,72 1,73 148,003 87 

Αναγνωστικές 

Δυσκολίες 
9,93* 2,00 5,85 1,25 3,25 0,93 121,841 89 

*p=<0.05 

 Με βάση τα αναφερόμενα ερευνητικά αποτελέσματα, τα ευρήματα οδηγούν στη 

διεξαγωγή συμπερασμάτων με βάση το σκοπό και τα διερευνητικά ερωτήματα.  
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Κεφάλαιο 5ο 

Συμπεράσματα – Συζήτηση  

  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της σχέσης της γενικής και 

αναγνωστικής αυτοαντίληψης με την αναγνωστική αποκωδικοποίηση σε μαθητές 

Δημοτικού. Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές τυπικής ανάπτυξης, με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες και με σύνδρομο down με στόχο τη μελέτη των επιδόσεων τους στις αντίστοιχες 

κατηγορίες και τη σύγκριση των επιδόσεων τους.  

 

5.1 Ερευνητικά δεδομένα συσχέτισης ανάμεσα στην αυτοαντίληψη, την  

αναγνωστική αυτοαντίληψη και αποκωδικοποίηση 

  

Αναφορικά με το πρώτο διερευνητικό ερώτημα, τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι η 

γενική αυτοαντίληψη επηρεάζει την αναγνωστική αυτοαντίληψη και ικανότητα, ενώ 

ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι τα επίπεδα διαμόρφωσης της αναγνωστικής αυτοαντίληψης 

διαμορφώνει και την αναγνωστική ικανότητα.  

 Ως προς τη γενική αυτοαντίληψη, τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνονται από 

τη διεθνή βιβλιογραφία και αποδεικνύουν ότι η γενική αυτοαντίληψη επηρεάζεται από την 

αντίληψη που φέρουν οι μαθητές ως προς τη σχολική, σωματική, κοινωνική και 

συναισθηματική τους ικανότητα. Επιμέρους τομείς της αυτοαντίληψης αποτελούν 

ισχυρούς παράγοντες πρόβλεψης της, όπως αποδεικνύεται από παρόμοιες έρευνες 

(Λεονταρή, 1998. Lindsay et al, 2000. Joshi et al., 2000). Η συγκεκριμένη έρευνα 

υποστηρίζει ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν κυρίως τη διαμόρφωση της γενικής 
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αυτοαντίληψης των συμμετεχόντων, είναι η σχολική και κοινωνική τους ικανότητα. 

Αντίθετα, σύγχρονη έρευνα της Novita (2016), αναφέρει ότι η ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων δεν επηρεάζει τη διαμόρφωση της γενικής αυτοαντίληψης. Δεν αποδεικνύεται 

ότι οι σχέσεις με τη μητέρα επηρεάζουν τη γενική αυτοαντίληψη των μαθητών, αν και η 

αγάπη του γονέα επηρεάζει την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης, καθώς πρόκειται για ένα 

περιβάλλον ικανοποίησης βιοτικών και συναισθηματικών αναγκών, γεγονός που δεν 

συμφωνεί με προηγούμενες έρευνες (Λεονταρή, 1998. Hall, 2014. Hisken, 2011). 

Αποδεικνύεται κυρίως η σημαντικότητα της σχολικής ικανότητας, ως μέρος της γενικής 

αυτοαντίληψης, καθώς επηρεάζει την κοινωνική και σωματική ανάπτυξη ενός μαθητή, 

όπως αποδεικνύεται από αντίστοιχες έρευνες (Λεονταρή, 1998. Χατζηθεολόγου, 1994. 

Leary, 1999. Joshi et al., 2000. Baumeister et al., 2003. Jackson et al., 2014. Λεονταρή, 

1998. Rollins, 2014. Hisken, 2011. Joshi & Stratistava, 2000. Logan et al., 2000). 

Ένα δεύτερο συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν τα ευρήματα της έρευνας, είναι η 

συνάφεια ανάμεσα στην αναγνωστική αυτοαντίληψη και τις παραμέτρους της. 

Αναλυτικότερα, η αύξηση της στάσης των μαθητών απέναντι στην αναγνωστική 

διαδικασία και οι απόψεις για τις ικανότητες τους, αυξάνουν ταυτόχρονα και τα επίπεδα 

της αυτοαντίληψης στο αντίστοιχο ακαδημαϊκό αντικείμενο. Αντίθετα, αποδεικνύεται ότι 

η αύξηση της δυσκολίας ενός κειμένου που δίνεται προς ανάγνωση, ταυτοχρόνως μειώνει 

τη διαμόρφωση της στάσης των μαθητών για τις επιδόσεις τους (Jackson et al., 2014. 

Rollins, 2014. Χατζηθεολόγου, 1994. Baumeister et al., 2003). Έρευνες προσθέτουν ότι ο 

βαθμός δυσκολίας μπορεί να δημιουργηθεί και από το πλήθος των πολυσύλλαβων λέξεων 

που υπάρχουν σ’ ένα κείμενο (Rollins, 2014. Hall, 2014. Χατζηθεολόγου, 1994. Logan et 

al., 2000). Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι οποίες 

προσθέτουν ότι εξίσου η αναγνωστική αυτοαντίληψη επηρεάζεται από εσωτερικά και 

εξωτερικά κίνητρα, επιβραβεύσεις και από τη προσωπική ωφέλεια του κάθε μαθητή 
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(Bagheri et al., 2012. Rollins, 2014. Hisken, 2011. Merisuo-Storm et al., 2014). Ο βαθμός 

αναγνωστικής αυτοαντίληψης θεωρείται λοιπόν, σημαντικός για τη μελέτη και σύγκριση 

της αναγνωστικής ικανότητας (Λεονταρή, 1998). 

Ένα σημαντικό στοιχείο που αποδεικνύεται εξίσου είναι η επίδραση της γενικής 

αυτοαντίληψης στη διαμόρφωση της αναγνωστικής. Αναλυτικότερα, οι αναγνωστικές 

επιδόσεις των μαθητών επηρεάζονται από τη σωματική και σχολική τους ικανότητα, 

καθώς και από τη κοινωνική αποδοχή των συνομηλίκων. Μεγαλύτερης σημασίας, ιδίως 

για τη σχολική πραγματικότητα, αποτελεί ο βαθμός επίδρασης της σχολικής αντίληψης 

των μαθητών, στη διαμόρφωση της στάσης τους προς την ανάγνωση και της άποψης που 

φέρουν για τις αναγνωστικές τους ικανότητες. Πρόκειται για ευρήματα στα οποία 

συμφωνούν εξίσου διεθνείς έρευνες (Novita, 2016. Joshi & Stratistava, 2000. Rollins, 

2014. Hisken, 2011). Στο δείγμα της έρευνας αυτής, μαθητές με υψηλή αυτοαντίληψη 

παρουσίαζαν ταυτοχρόνως, υψηλή αναγνωστική αυτοαντίληψη. Αντίθετα, μαθητές με 

χαμηλή γενική αυτοαντίληψη παρουσίασαν εξίσου χαμηλή αναγνωστική αυτοαντίληψη, 

όπως συμπεραίνουν παρόμοιες έρευνες και τονίζουν ότι οι αναφερόμενες διαφορές 

οδηγούν σε κατηγοριοποιήσεις και διαφορετικές εκπαιδευτικές ομάδες (Λεονταρή, 1998. 

Hall, 2014. Χατζηθεολόγου, 1994. Melnick et al., 2009. Lindsay et al., 2000. Merisuo-

Storm et al., 2014. Humphrey, 2002. Rollins, 2014. Baumeister et al., 2003). Δεν 

παρουσιάζεται συνάφεια όμως ανάμεσα στις σχέσεις με τη μητέρα και τη σωματική 

επίδοση, αν και διεθνείς έρευνες αποδεικνύουν τη σημαντικότητα της σχέσης αυτής 

(Novita, 2016. Joshi & Stratistava, 2000. Λεονταρή, 1998. Melnick et al., 2009). 

Επισημαίνεται με τον τρόπο αυτό, η σημαντικότητα της αυτοαντίληψης στο χώρο του 

σχολείου και ιδιαίτερα κατά την αναγνωστική διαδικασία, καθώς η τελευταία δεν 

επηρεάζεται μόνο από γνωστικούς και νοητικούς παράγοντες, αλλά και από ψυχολογικούς. 
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Αναφορικά με την αναγνωστική αποκωδικοποίηση, τα πορίσματα της έρευνας 

αποδεικνύουν ότι η ικανότητα διαχείρισης της δομής του προφορικού λόγου – της 

φωνολογικής ενημερότητας – επηρεάζει τις επιδόσεις των μαθητών κατά τη διαμόρφωση 

της αναγνωστικής τους ικανότητας και της επεξεργασίας της βραχύχρονης μνήμης. 

Διεθνείς έρευνες έχουν ήδη αποδείξει τη σχέση ανάμεσα στη φωνολογική ενημερότητα 

και την αναγνωστική ικανότητα, υποστηρίζοντας ότι η εκμάθηση της ανάγνωσης 

στηρίζεται στη συνειδητοποίηση ότι ο προφορικός λόγος αποτελείται από φωνήματα 

(Krishman et al., 2016. Ramus, 2013. Torgessen, 2002. Adams, 1990. Κωτούλας, 2004. 

Παντελιάδου, 2000). Έρευνες επίσης προσθέτουν ότι η ανάπτυξη της φωνολογικής 

ενημερότητας επηρεάζει και διαμορφώνει την αναγνωστική ευχέρεια και κατανόηση, 

γεγονός, όμως, που δεν έχει ερευνηθεί από τη συγκεκριμένη έρευνα (Παντελιάδου, 2001. 

Perfetti et al., 1998. Catts et al., 2008. Swanson et al., 2010. Κωτούλας, 2004). Η επίδραση 

της φωνολογικής ενημερότητας στην κατανόηση, ίσως οφείλεται και στη δομή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία στοχεύει και επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην 

ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας. Εξαιτίας της γενικά αποδεκτής άποψης της 

σημαντικότητας της φωνολογικής ενημερότητας, έχουν προταθεί βιβλιογραφικά ασκήσεις 

που στοχευμένα επιδιώκουν την ανάπτυξη της (Παντελιάδου, 2000. Παντελιάδου, 2001. 

Πόρποδας, 2002).  

 Ένα δεύτερο στοιχείο που αποδεικνύεται, είναι ότι οι επιδόσεις της αναγνωστικής 

αποκωδικοποίησης επηρεάζουν ταυτόχρονα την αναγνωστική κατανόηση, τη φωνολογική 

ενημερότητα και τη βραχύχρονη μνήμη, όπως υποστηρίζουν διεθνείς έρευνες (Verucci et 

al., 2000. Byrne et al., 2002. Swanson et al., 2010). Αυτό συμβαίνει επειδή, ο αρχάριος 

αναγνώστης συγκρατεί τη φωνολογική αναπαράσταση της λέξης στη βραχύχρονη μνήμη 

του και ανατρέχει στη μακρόχρονη, με σκοπό να τη συνδέσει σημασιολογικά. Πρόκειται 

για μία διαδικασία που δεν λαμβάνει χώρα στον έμπειρο αναγνώστη, καθώς ο ίδιος έχει 
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αυτοματοποιήσει τη διαδικασία (Παντελιάδου, 2001). Μάλιστα, η εργαζόμενη μνήμη 

αποτελεί μία σημαντική γνωστική διεργασία κατά την αναγνωστική διαδικασία. Μαθητές 

μάλιστα, με δυσκολίες σε αυτή αντιμετωπίζουν προβλήματα και κατά την ανάγνωση. 

Αφορά την αναγνώριση και το χειρισμό του αλφαβητικό κώδικα, ενώ η μη ανάπτυξη της 

διαδικασίας αυτής επιφέρει δυσκολίες κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης, όπως ελλείψεις 

φωνολογικής ενημερότητας, αργή και με δυσκολία ανάγνωση που επηρεάζει την 

κατανόηση, καθώς και τη διατήρηση των απαραίτητων στοιχείων στη βραχύχρονη μνήμη. 

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν παρόμοιες έρευνες και υποστηρίζουν επίσης ότι 

εξαιτίας των προαναφερόμενων σχέσεων, δημιουργούνται διαφορετικές εκπαιδευτικές 

ομάδες με αναγνωστικές δυσκολίες (Παντελιάδου, 2001. Πόρποδας, 2002. Merisuo-Storm 

et al., 2014. Αϊδίνης, 2007. Neil, 2003. Jarrold et al., 1999. Cardoso et al., 2008. Catts et al., 

2005).  

Ένα τρίτο στοιχείο σχετικό με την αναγνωστική ικανότητα, είναι η σχέση της με τη 

γενική αυτοαντίληψη. Συγκεκριμένα, η αύξηση της αντίληψης που φέρουν οι μαθητές για 

τη σχολική τους επίδοση, διαμορφώνει τη στάση των μαθητών απέναντι στην 

αναγνωστική διαδικασία, αλλά και αυξάνει ταυτόχρονα την άποψη για τις ικανότητες τους 

στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση, τη φωνολογική ενημερότητα και τη βραχύχρονη 

μνήμη. Έρευνες έχουν υποστηρίζουν τα προαναφερθέντα πορίσματα και υποστηρίζουν ότι 

υπάρχει μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ των παραγόντων της γενικής αυτοαντίληψης και της 

αναγνωστικής αποκωδικοποίησης (Menick et al., 2009. Lindsay et al., 2000. 

Χατζηθεολόγου, 1994. Leary, 1999. Narkon et al., 2013). Οι γνωστικοί και νοητικοί 

παράμετροι στο σχολικό πλαίσιο είναι σημαντικοί, αλλά από τον εκπαιδευτικό δεν πρέπει 

να παραγκωνίζονται συναισθηματικοί παράγοντες και ο τρόπος αντίληψης της 

αναγνωστικής διαδικασίας από τη σκοπιά του μαθητή. Η θετική ή αρνητική αυτοαντίληψη 

που διαμορφώνει ο μαθητής για τον εαυτό του επηρεάζει και τη σχολική του επίδοση και 
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κατ’ επέκταση τις επιδόσεις του στην αναγνωστική διαδικασία, ως μέρος της εκπαίδευσης 

(Hisken, 2011).  

Σημαντική παράμετρος που επηρεάζει και διαμορφώνει εξίσου την αναγνωστική 

αποκωδικοποίηση είναι και η αναγνωστική αυτοαντίληψη. Τα ευρήματα της έρευνας 

αποδεικνύουν ότι η υψηλή στάση που έχουν διαμορφώσει οι μαθητές και η άποψη τους για 

τις ικανότητες τους στην αναγνωστική διαδικασία, αυξάνουν τις επιδόσεις τους στην 

αναγνωστική αποκωδικοποίηση, στην κατανόηση, στη φωνολογική ενημερότητα και στη 

βραχύχρονη μνήμη. Η θετική στάση απέναντι στην ανάγνωση αυξάνει την αντίληψη που 

έχουν οι μαθητές για την αναγνωστική τους ικανότητα, όπως αποδεικνύεται εξίσου σε 

παρόμοιες έρευνες (Λεονταρή, 1998. Rollins, 2014. Novita, 2016. Melnick et al., 2009). Το 

αίσθημα της αυτοπεποίθησης με στόχο την επιτυχή ανάγνωση στο πλαίσιο του σχολείου, 

καθώς και η επιτυχία σε αυτή είναι σημαντικά κίνητρα που διαμορφώνουν αντίστοιχα τη 

στάση των μαθητών για την αναγνωστική τους ικανότητα. Σύμφωνα με παρόμοιες 

έρευνες, σημαντικό στοιχείο θεωρείται και το κίνητρο, το οποίο δίνεται σε μαθητές που 

ίσως αντιμετωπίζουν αναγνωστικές δυσκολίες, καθώς επηρεάζει την επίδοση τους (Novita, 

2016. Lindsay & Dockrell, 2000. Baumeister et al., 2003. Chapman et al., 1990). Πρόκειται 

για βασικά σημεία που οφείλει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός και τα οποία λαμβάνουν 

χώρα κατά την αναγνωστική διαδικασία.  

Μία βασική παράμετρος της αναγνωστικής αυτοαντίληψης είναι η άποψη των 

μαθητών για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την αναγνωστική διαδικασία.  

Ειδικότερα, τα ευρήματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι η δυσκολία ανάγνωσης ενός 

κειμένου, μειώνει τις επιδόσεις στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση, στην κατανόηση, 

στις δεξιότητες φωνολογικής ενημερότητας και βραχύχρονης μνήμης. Παρόμοια 

συμπεράσματα αποδίδουν εξίσου διεθνείς ερευνητές (Βάμβουκας, 2012. Chapman et al., 

1990. Rollins, 2014. Hall, 2014. Melnick et al., 2009. Bagheri & Fagheri, 2012). Ο βαθμός 
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δυσκολίας του κειμένου επηρεάζει την αναγνωστική αποκωδικοποίηση γενικότερα, σε 

βαθμό μάλιστα που ο ίδιος ο εκπαιδευτικός πρέπει να διαμορφώνει το αναγνωστικό 

πλαίσιο με βάση τις δυνατότητες των μαθητών, πόσο μάλιστα σε μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές και με σύνδρομο down. Στην άποψη αυτή προστίθεται ότι οι μαθητές 

κατανοούν τις γλωσσικές τους ελλείψεις κατά την αναγνωστική διαδικασία, με 

αποτέλεσμα να μειώνονται οι αντίστοιχες επιδόσεις τους  και η άποψη τους για τις 

επιδόσεις τους (Οικονομάκου et al., 2014. Humprey, 2001).  

 

5.2. Δημογραφικά στοιχεία που επηρεάζουν την αυτοαντίληψη, την αναγνωστική  

αυτοαντίληψη και την αποκωδικοποίηση ανά κατηγορία μαθητών 

 

Αναφορικά με το δεύτερο υποερώτημα, παρουσιάζονται τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά επηρεάζουν τη γενική και αναγνωστική αυτοαντίληψη, καθώς και την 

αναγνωστική αποκωδικοποίηση ικανότητα. 

Τα ευρήματα της έρευνας δεν παρουσιάζουν διαφορές επίδοσης ανάμεσα στα δύο  

φύλα συγκριτικά με την αναγνωστική αποκωδικοποίηση, τη γενική και αναγνωστική 

αυτοαντίληψη. Συγκεκριμένα, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στα δύο φύλα και τη γενική αυτοαντίληψη, πόρισμα στο οποίο συμφωνούν ορισμένες 

διεθνείς έρευνες (Chapman et al., 1990. Merisuo-Storm et al., 2014. Srivastava, 2009. 

Baumeister et al., 2003. Neil, 2003), ενώ υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν την ύπαρξη 

διαφορών ανάμεσα τους (Srivastava, 2009. Merisuo-Storm et al., 2014. Hall, 2014). 

Γενικώς, δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων, αλλά τα 

αποτελέσματα συμβάλλουν στη διατύπωση συμπεράσματος ότι τα κορίτσια παρουσιάζουν 

καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με τα αγόρια (Srivastava, 2009. Merisuo-Storm et al., 

2014). Τα κορίτσια φέρουν υψηλότερη αυτοαντίληψη ως προς τη σχολική τους ικανότητα 



136 
 

και στις σχέσεις με τους συνομηλίκους, ενώ τα αγόρια στις κατηγορίες της σωματικής 

ικανότητας και των σχέσεων με τη μητέρα. Πρόκειται για συμπεράσματα, τα οποία 

επιβεβαιώνουν εξίσου διεθνείς έρευνες, με την πλειοψηφία όμως να μην αναφέρει 

σημαντικές διαφορές (Λεονταρή, 1998. Χατζηθεολόγου, 1994. Bagheri & Faghih, 2012. 

Glenn & Cunningham, 2001. Neil, 2003).  

Διαφορές δεν παρατηρούνται επίσης και προς την αναγνωστική αυτοαντίληψη σε 

σχέση με το φύλο. Παρόμοιες έρευνες έχουν αποδείξει το παραπάνω συμπέρασμα, 

προσθέτοντας ότι οι στάσεις και των δύο φύλων όσο αυξάνεται η ηλικία τους γίνεται πιο 

αρνητική απέναντι στην ανάγνωση (Hall, 2014. Hisken, 2011. Rollins, 2014. Laws & 

Gunn, 2002). Πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των φύλων ούτε κατά 

τις αναγνωστικές τους επιδόσεις, το οποίο υποστηρίζεται εξίσου από διεθνείς έρευνες. 

Από την άλλη μεριά υπάρχουν έρευνες που προθέτουν ότι τα κορίτσια αποδίδουν 

καλύτερα στο γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας, ενώ τα αγόρια στο μάθημα των 

μαθηματικών (Logan & Johnston, 2009. Merisuo-Storm & Soininen, 2014. Ricketts, 2011). 

Γενικότερα, τα δύο φύλα παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση στην αναγνωστική 

αποκωδικοποίηση και κατανόηση, στη φωνολογική ενημερότητα και τη βραχύχρονη 

μνήμη και την αναγνωστική αυτοαντίληψη.  

Επίσης, αποδεικνύεται ότι δεν παρουσιάζονται διαφορές ως προς τη γενική και 

αναγνωστική αυτοαντίληψη και αποκωδικοποίηση, με βάση τη τάξη παρακολούθησης και 

τη χρονολογική ηλικία των συμμετεχόντων, γεγονός που ίσως οφείλεται στις επιλεγόμενες 

τάξεις και τη μικρή διαφορά φοίτησης των μαθητών. Αντίθετα, διεθνείς έρευνες, οι οποίες 

συγκρίνουν διαφορετικές τάξεις του δημοτικού, συμπεραίνουν ότι οι μαθητές αποδίδουν 

καλύτερες επιδόσεις στην αναγνωστική διαδικασία, όσο αυξάνεται η χρονολογική τους 

ηλικία και η τάξη φοίτησης. ακόμη και σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Olson et al., 

2001. Narkon & Wells, 2013. Lovett et al., 2000. Logan & Johnston, 2009. Laws & Gunn, 
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2002). Επίσης, παρόμοιες έρευνες αποδεικνύουν ότι η αύξηση της χρονολογικής ηλικίας 

των μαθητών και το πέρασμα σε μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού μειώνουν τη γενική 

και αναγνωστική αυτοαντίληψη τους (Λεονταρή, 1998. Χατζηθεολόγου, 1994. Baumeister 

et al., 2003. Casserly, 2013. Chapman et al., 1990. Hall, 2014. Hisken, 2011). 

Ένα από τα σημαντικά ευρήματα όμως, αναφορικά με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, είναι ότι η εκπαιδευτική κατηγορία στην οποία ανήκουν οι μαθητές 

επηρεάζει τα επίπεδα ανάπτυξης της γενικής και αναγνωστικής αυτοαντίληψης, καθώς και 

της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης.  

Αναφορικά με τη γενική αυτοαντίληψη, τα ευρήματα της έρευνας αποδεικνύουν 

ότι τα επίπεδα διαμόρφωσης της επηρεάζονται από τις εκπαιδευτικές κατηγορίες στις 

οποίες ανήκουν οι μαθητές. Κυρίως, μαθητές με αναπηρίες και με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες παρουσιάζουν χαμηλή γενική αυτοαντίληψη και ιδίως στις απόψεις τους για τη 

σχολική τους ικανότητα και τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Η αναπηρία λοιπόν επηρεάζει 

την αυτοαντίληψη και τη διαμορφώνει, όπως εξίσου υποστηρίζουν διεθνείς έρευνες 

(Λεονταρή, 1998. Χατζηθεολόγου, 1994. Bagheri & Faghih, 2012. Catts et al., 2008. Clenn 

& Cunningham, 2001).  Παρόμοιες έρευνες προσθέτουν ότι τα άτομα των κατηγοριών 

αυτών, με στόχο τον εγκλιματισμό τους στο περιβάλλον δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην 

ανάπτυξη της γενικής αυτοαντίληψης, κυρίως στις κοινωνικές τους επιδόσεις, ενώ 

συνηθίζουν να αναφέρουν περισσότερες ικανότητες από ό,τι μπορούν να επιδείξουν 

(Λεονταρή, 1998. Novita, 2016. Catts et al., 2008). Σε διεθνείς έρευνες γίνεται λόγος για τη 

σημαντικότητα εξέτασης της αυτοαντίληψης στο σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο (Lindsay 

et al., 1994. Logan et al., 2000. Novita, 2016. Baumeister et al., 2003. Λεονταρή, 1998). 

Αποδεικνύεται για την αυτοαντίληψη η πολύπλευρη δομή της και το γεγονός ότι αποτελεί 

έναν από τους σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζει τις επιδόσεις των μαθητών και 

ταυτόχρονα αποτελεί μέσο σχολικής και κοινωνικής σύγκρισης των μαθητών. Παρόμοιες 
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έρευνες τονίζουν τη σημαντικότητα του ρόλου της αυτοαντίληψης και τη συνδέουν με το 

αξιολογικό σύστημα του σχολείου, τον τρόπο και ρυθμό λειτουργίας του αλλά και της 

τάξης, όπως συμπεραίνουν και οι διεθνείς έρευνες (Λεονταρή, 1998. Baumeister et al., 

2003. Neil, 2003. Hall, 2014. Hisken, 2011).  

Μέρος της αυτοαντίληψης αποτελεί και η ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη και 

συγκεκριμένα, η αναγνωστική. Αναφορικά με την τελευταία, τα ευρήματα αποδεικνύουν 

ότι η εκπαιδευτική κατηγορία στην οποία ανήκουν οι μαθητές επηρεάζει και διαμορφώνει 

ταυτόχρονα και την αναγνωστική αυτοαντίληψη των μαθητών. Ειδικότερα, η αναπηρία 

και το είδος των εκπαιδευτικών αναγκών επηρεάζει τη στάση των μαθητών απέναντι στην 

αναγνωστική διαδικασία, καθώς και διαμορφώνει τις απόψεις τους για τις αναγνωστικές 

τους ικανότητες. Ακόμη, ο βαθμός δυσκολίας ενός κειμένου που δίνεται προς ανάγνωση 

διαμορφώνει σημαντικά την αναγνωστική αυτοαντίληψη μαθητών διαφορετικών 

εκπαιδευτικών αναγκών (Hisken, 2011. Merisuo-Storm & Soininen, 2014. Bagheri & 

Faghih, 2012. Humprey, 2001. Jackson et al., 2014). Η γνώση της αναγνωστικής 

αυτοαντίληψης και η θετική της συμβολή έχει αποδειχθεί εξίσου από παρόμοιες έρευνες, 

οι οποίες προσθέτουν ότι αποτελεί μέσο μελέτης και σύγκρισης μαθητών (Hisken, 2011. 

Merisuo-Storm & Soininen, 2014. Bagheri & Faghih, 2012. Chapman et al., 1990. Joshi & 

Srivastava, 2009). Μάλιστα, έρευνες αναφέρουν ότι σπάνια μαθητές που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στο γνωστικό αντικείμενο της ανάγνωσης, τονίζουν την απόλαυση που 

παίρνουν από αυτή (Torgesen, 2002. Bagheri et al., 2012. Humprey, 2001). Συγκεκριμένα, 

οι μαθητές των ειδικών μαθησιακών και του συνδρόμου down, πασχίζουν να 

προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον και τις αναγνωστικές απαιτήσεις, γεγονός που 

επηρεάζει τη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης, ενώ έχουν δεχτούν αρκετές αποτυχίες που 

την επηρεάζουν αρνητικά  (Jackson et al., 2014. Leary, 1999). 
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Ακόμη, τα ευρήματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι η αναπηρία επηρεάζει το 

βαθμός απόκτησης της αναγνωστικής δεξιότητας, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

που διαμορφώνουν την αναγνωστική αποκωδικοποίηση. Πρόκειται για ένα αναμενόμενο 

αποτέλεσμα, ιδίως για τις κατηγορίες των ειδικών μαθησιακών και του συνδρόμου down, 

που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο τομέα της ανάγνωσης, στοιχείο που έχει ήδη 

αποδειχθεί από αντίστοιχες έρευνες (Torgessen, 2002. Allor et al., 2010. Bishop & 

Norbury, 2002. Bishop & Laws, 2004). Αναλυτικότερα, τα πορίσματα της έρευνας 

συμφωνούν με αντίστοιχες έρευνες και  αποδεικνύουν γλωσσικές ελλείψεις και δυσκολίες 

αναγνωστικής αποκωδικοποίησης από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και με σύνδρομο 

down (Verucci et al., 2000. Laws et al., 2004. Chapman, 2006. Byrne et al., 2002).  Επίσης, 

υπάρχει συμφωνία με παρόμοιες έρευνες που αποδεικνύουν ότι οι μαθητές των 

αναφερόμενων κατηγοριών αποδίδουν καλύτερες επιδόσεις στην ανάγνωση συλλαβών 

(Laws et al., 2016. Chapman, 2006), ενώ αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την ανάγνωση 

ψευδολέξεων (Verucci et al., 2000. Bishop & Laws, 2004. Buckley et al., 2004. Catts et al., 

2008. Groe et al., 2006). Ακόμη, μέσα από τη συνάφεια αυτή δίνεται η δυνατότητα 

κατηγοριοποίησης και σύγκρισης των ομάδων, όπως ακριβώς συμπεραίνουν παρόμοιες 

έρευνες (Chapman, 2006. Bishop et al., 2004. Verucci et al., 2000. Heward, 2011. Groe  et 

al., 2006. Bourdeau, 2002). Το στοιχείο αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι μαθητές 

με ειδικές μαθησιακές ή με σύνδρομο down δεν τους δίνονται κείμενα προς ανάγνωση 

αντίστοιχης δυσκολίας και βαθμού που αρμόζει στην αναγνωστική τους ικανότητα. Η 

στάση του ίδιου του δασκάλου διαδραματίζει στο σημείο αυτό σημαντικό ρόλο για τη 

διαμόρφωση της στάσης του μαθητή. Με αποτέλεσμα, να μειώνεται σταδιακά η επίδοση 

τους στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο, καθώς και οι σχέσεις με τους συμμαθητές τους. 
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5.3. Διαφορές των συμμετεχόντων ως προς την αυτοαντίληψη, την αναγνωστική  

αυτοαντίληψη και την αποκωδικοποίηση 

 

Αναφορικά με το τρίτο υποερώτημα, παρατηρούνται διαφορές και ομοιότητες  

ανάμεσα στις τρεις ομάδες εκπαιδευτικών αναγκών σε σχέση με τη γενική και 

αναγνωστική αυτοαντίληψη, καθώς και την αναγνωστική ικανότητα.  

Ως προς τη γενική αυτοαντίληψη τα ευρήματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις παραμέτρους της σωματικής επίδοσης, των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και των σχέσεων με τη μητέρα ανάμεσα στους μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης με ΕΜΔ. Η μοναδική διαφορά μεταξύ των πληθυσμών αναγνωρίζεται στις 

επιδόσεις της σχολικής ικανότητας, όπου οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης παρουσιάζουν 

υψηλότερη αυτοαντίληψη. Πρόκειται για πορίσματα που έχουν ήδη διατυπωθεί από 

διεθνείς έρευνες (Chapman, 2006. Λεονταρή, 1998. Leary, 1999. Baumeister et al., 2003. 

Novita, 2016. Bagheri & Faghig, 2012. Glenn & Cunningham, 2002). Έρευνες μάλιστα, 

προσθέτουν την άποψη ότι η χαμηλή αυτοαντίληψη των μαθητών με ΕΜΔ σκιαγραφεί 

άρρηκτα τις επιδόσεις τους και τις απόψεις σχετικά με τις ακαδημαϊκές δυνατότητες τους 

(Chapman, 2006. Joshi & Srivastava, 2009), καθώς και ότι συνδέονται με την 

υποκειμενική δυσφορία, την έκπτωση λειτουργικότητας και τη καθυστέρηση επίτευξης 

αναπτυξιακών στόχων, καθώς και το αίσθημα ντροπής και τη δημιουργία άγχους  (Leary, 

1999. Humprey, 2002. Hisken, 2011. Χατζηθεολόγου, 1994. Baumeister, 2002. Bagheri et 

al., 2012). Αντίθετα, έρευνα της Novita (2016), συμπεραίνει ότι υπάρχουν κοινά γνωστικά 

και ψυχολογικά προφίλ ανάμεσα σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης και ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών, αλλά οι τελευταίοι διακατέχονται από μεγαλύτερο άγχος. 

Ένα δεύτερο συμπέρασμα, αναφορικά με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης και 

ΕΜΔ είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν ως προς την αναγνωστική αυτοαντίληψη. 
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Συγκεκριμένα, οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης παρουσιάζουν υψηλότερη αναγνωστική 

αυτοαντίληψη, ενώ μαθητές με ΕΜΔ χαμηλότερη. Οι αντιλήψεις αυτές σχετίζονται με τις 

δυσκολίες των μαθητών αυτών στην ανάγνωση και τις συνεχόμενες αποτυχίες τους, καθώς 

και με τη σύγκριση που επιδέχονται με τους συμμαθητές τους στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.. 

Αναλυτικότερα, μαθητές τυπικής ανάπτυξης παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα 

αναγνωστικής αυτοαντίληψης ως προς τη κατηγορία της στάσης και της άποψης που 

φέρουν για τις ικανότητες τους. Πρόκειται για πορίσματα με τα οποία συμφωνούν 

παρόμοιες έρευνες, οι οποίες όμως προσθέτουν διαφορές και στη κατηγορία της δυσκολίας 

((Humprey, 2002. Lovett et al., 2000. Logan & Johnston, 2009. Leary, 1999). Η παρούσα 

έρευνα αποδεικνύει όμως ότι οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης αποδεικνύουν χαμηλότερη 

αυτοαντίληψη ως προς το βαθμό δυσκολίας που λαμβάνουν από την αναγνωστική 

διαδικασία. Τα αποτελέσματα της έρευνας προσθέτουν ότι στη κατηγορία της δυσκολίας, 

οι τυπικής ανάπτυξης μαθητές παρουσιάζουν χαμηλότερη αυτοαντίληψη σε σχέση με 

μαθητές ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

αναγνωστική διαδικασία, αν και οι επιδόσεις τους αναιρούν την άποψη αυτή.  

Ανάλογες διαφορές παρατηρούνται και στην αναγνωστική ικανότητα. Τα 

ευρήματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι οι επιδόσεις των μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

είναι υψηλότερες στην αναγνωστική ικανότητα σε σχέση με μαθητές ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών. Αντίστοιχες έρευνες υποστηρίζουν την άποψη αυτή, καθώς ήδη από τεσσάρων 

χρονών, μαθητές τυπικής ανάπτυξης έχουν αναπτύξει τη φωνολογική ενημερότητα και 

εντάσσονται στην αναγνωστική διαδικασία (Παντελιάδου, 2001. Παντελιάδου, 2000). 

Επίσης, έρευνες προσθέτουν ότι ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, οι 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης έχουν αναπτύξει τον αυτοματισμό στην ανάγνωση και τη 

χρήση πολύπλοκων στρατηγικών κατανόησης (Torgesen, 2002. Narkon et al., 2013. 

Gersten et al., 2001. Cain et al., 2001), ενώ συγκρατούν στη μνήμη τους περισσότερες 
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πληροφορίες του κειμένου, συνοψίζουν με μεγαλύτερη ευκολία και παρουσιάζουν 

μεγαλύτερο βαθμό αναγνωστικής ευχέρειας (Πόρποδας, 2002. Παντελιάδου, 2001. Adams, 

1990. Catts et al., 2008. Groe et al., 2006).  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μαθητές τυπικής ανάπτυξης που αποδίδουν 

υψηλή αναγνωστική ικανότητα, ταυτόχρονα παρουσιάζουν υψηλή αυτοαντίληψη, ενώ 

μαθητές με ΕΜΔ, οι οποίοι παρουσιάζουν δυσκολίες κατά την αναγνωστική διαδικασία, 

παρουσιάζουν εξίσου χαμηλή αυτοαντίληψη. Πρόκειται για πορίσματα με τα οποία 

συμφωνούν εξίσου διεθνείς έρευνες, ενώ τονίζουν ότι μαθητές με ΕΜΔ έχουν βιώσει ήδη 

τη σχολική αποτυχία και τις αναγνωστικές δυσκολίες, καθώς συγκρίνουν τον εαυτό τους 

με τους συνομηλίκους τους (Leary, 1999. Humprey, 2002. Hisken, 2011. Χατζηθεολόγου, 

1994. Baumeister, 2002. Bagheri et al., 2012. Rollins, 2014. Λεονταρή, 1998).  

Διαφορές αποδεικνύονται επίσης, ανάμεσα σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης και με 

σύνδρομο down. Συγκεκριμένα, ως προς την αυτοαντίληψη ότι μαθητές με σύνδρομο 

down παρουσιάζουν χαμηλότερη αυτοαντίληψη ως προς τις σχολικές τους επιδόσεις και 

τις σχέσεις με τους συνομηλίκους. Πρόκειται για μαθητές που αντιμετωπίζουν 

ακαδημαϊκές και ιδίως γλωσσικές δυσκολίες και οι αποτυχίες τους επηρεάζουν τις 

κοινωνικές τους σχέσεις και τις απόψεις τους για τις σχολικές τους επιδόσεις. Έρευνες 

καταλήγουν σε παρόμοιο συμπέρασμα και προσθέτουν ότι οι μαθητές με γνωστικές 

ελλείψεις αισθάνονται άγχος, κοινωνικούς και συναισθηματικούς περιορισμούς (Humprey, 

2001. Torgesen, 2002. Rollins, 2014. Οικονομάκου et al., 2014. Buckley et al., 2012). 

Αντίστοιχες έρευνες υποστηρίζουν ακόμη, ότι λόγω των παραπάνω ελλείψεων άτομα με 

σύνδρομο down αποτελούν μέρος του παθητικού μαθητικού πληθυσμού (Buckley et al, 

2012. Glenn & Cunningham, 2001. Jackson et al., 2014).  Η πλειοψηφία των ερευνών 

βέβαια, εξετάζει την αυτοαντίληψη σε μαθητές με σύνδρομο down, που βρίσκονται στην 

εφηβεία και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κυρίως, παρά στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  
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Ένα εξίσου σημαντικό πόρισμα της έρευνας αυτής, που αναφέρεται και σε 

παρόμοιες έρευνες, είναι η χαμηλή αναγνωστική αυτοαντίληψη μαθητών με σύνδρομο 

down, κυρίως ως προς τη στάση και την ικανότητα τους απέναντι στην ανάγνωση, ενώ 

αναφέρουν ότι δεν παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες κατά την αναγνωστική διαδικασία. 

Κοινά συμπεράσματα αποδίδουν παρόμοιες έρευνες, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ότι οι 

μαθητές έχουν γνώση των γλωσσικών τους ελλείψεων και τείνουν να παρουσιάζουν 

υψηλότερη αυτοαντίληψη (Ηisken, 2011. Merisuo-Storm & Soininen, 2014. Ricketts, 2011. 

Catts et al., 2008. Rollins, 2011. Hall, 2014). Το πρόβλημα με αυτή τη κατηγορία μαθητών 

ήταν η δυσκολία κατανόησης του λεξιλογίου του ερωτηματολογίου και η νοητική τους 

ικανότητα να αξιολογούν συναισθήματα και στάσεις.  

Ένα τρίτο συμπέρασμα αναφορικά με μαθητές τυπικής ανάπτυξης και συνδρόμου 

down, είναι ότι οι μαθητές της τελευταίας κατηγορίας παρουσιάζουν χαμηλή αναγνωστική 

ικανότητα, όπως αποδεικνύεται μάλιστα, από διεθνείς έρευνες. Οι γλωσσικές ελλείψεις 

των μαθητών όσο και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν δυσχεραίνουν την 

αναγνωστική διαδικασία. Οι μαθητές παράλληλα, παρουσιάζουν δυσκολίες στην ομιλία, 

τη παραγωγή λόγου και τη βραχύχρονη ακουστική μνήμη (Chapman, 2006. Groe  et al., 

2006. Cardoso et al., 2008. Bishop et al., 2004. Bishop et al., 2002. Jarrold et al., 1999). 

Πρόσθετες έρευνες αναφέρονται σε ελλείψεις κατανόησης του προφορικού λόγου, σε 

σχέση με τις δυνατότητες τους στη παραγωγή και έκφραση λόγου (Byrne et al., 2002. 

Laws et al., 2002. Groe  et al., 2006. Bourdeau, 2002). Ακόμη, τα πορίσματα της έρευνας 

αποδεικνύουν ότι οι ελλείψεις της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης οδηγούν ταυτόχρονα 

σε αδυναμίες κατανόησης του κειμένου. Πρόκειται για συμπέρασμα, στο οποίο 

καταλήγουν παρόμοιες έρευνες, οι οποίες προσθέτουν ότι οι γλωσσικές ελλείψεις 

συνδυάζονται με περιορισμένο λεξιλόγιο και φτωχή γνώση συντακτικού (Roch et al., 

2010. Verucci et al., 2006.  Mervis & Robinson, 2000. Laws et al., 2004. Kudo et al., 2015. 
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Jarrold et al., 1999. Groe et al., 2006). Μάλιστα, οι περιορισμένες δεξιότητες 

αποκωδικοποίησης δεν συμβάλλουν στις αναγνωστικές δεξιότητες, καθώς και στις 

δεξιότητες κατανόησης (Perfetti, et al., 1998).  

Αποδεικνύεται από τα ευρήματα επίσης ότι μαθητές με σύνδρομο down 

παρουσιάζουν ελλείψεις φωνολογικής ενημερότητας, καθώς και ότι ο περιορισμός 

ανάπτυξης της συνεπάγεται σε περιορισμένο λεξιλόγιο και αναγνωστική κατανόηση (Laws 

et al, 2002. Cardoso et al., 2006. Chapman, 2006). Επίσης, στο ρεπερτόριο τους κατέχουν 

περιορισμένη βραχύχρονη μνήμη που συνδέεται με περιορισμένες γλωσσικές δεξιότητες 

(Jarrold et al., 1999. Verucci et al., 2006). Η βιβλιογραφία αποδεικνύει γλωσσικές 

ελλείψεις που επηρεάζουν την αναγνωστική τους ικανότητα, όπως γλωσσικές και 

μνημονικές ελλείψεις, φωνολογικής ενημερότητας και λεξιλογίου, καθώς και μειωμένο 

ρυθμό ανάγνωσης σε σχέση με μαθητές τυπικής ανάπτυξης (Bishop et al., 2004. Laws et 

al., 2002. Chapman, 2006. Groe  et al., 2006. Mervis et al., 2000. Heward, 2011. Verucci et 

al., 2000).   

Από την άλλη μεριά, δεν παρατηρούνται διαφορές στην αυτοαντίληψη ανάμεσα σε 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και με σύνδρομο Down. Αποδεικνύεται ότι οι 

μαθητές και των δύο κατηγοριών δεν παρουσιάζουν διαφορές ως προς τη γενική 

αυτοαντίληψη, παρά μόνο στη παράμετρο των κοινωνικών δεξιοτήτων. Πρόκειται για 

συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν και αντίστοιχες διεθνείς έρευνες (Joshi & Srivastava, 

2009. Catts et al., 2008. Byrne et al., 2002. Glenn & Cunningham, 2001.  Humphrey, 2002). 

Πρόκειται για στοιχείο, το οποίο ίσως οφείλεται στο περιορισμένο κοινωνικό περιβάλλον 

στο οποίο εντάσσονται και αλληλεπιδρούν οι μαθητές με σύνδρομο down, καθώς και στις 

γλωσσικές ελλείψεις που τους εμποδίζει από την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, όπως 

συμπεραίνουν παρόμοιες έρευνες (Joshi & Srivastava, 2009. Merisuo-Storm & Soininen, 

2014).  
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Επίσης, τα ευρήματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν διαφορές ως 

προς τις επιδόσεις των μαθητών με ΕΜΔ και με σύνδρομο down αναφορικά με την 

αναγνωστική αυτοαντίληψη και τις παραμέτρους της. Πρόκειται για ομάδες μαθητών που 

αντιμετωπίζουν κοινές γλωσσικές και ακαδημαϊκές ελλείψεις, οι οποίες έχουν σχηματίσει 

την άποψη των μαθητών για την αναγνωστική τους ικανότητα. Τα συμπεράσματα αυτά 

επιβεβαιώνονται και από παρόμοιες έρευνες (Cardoso et al., 2008. Neil, 2003. Novita, 

2016. Ramus et al., 2013. Roch & Levorato, 2009. Lum et al., 2012).  

Ένα εξίσου σημαντικό πόρισμα, όπως και αντίστοιχων ερευνών, είναι οι κοινές 

ελλείψεις που αντιμετωπίζουν μαθητές με ΕΜΔ και με σύνδρομο down κατά την 

αναγνωστική διαδικασία. Η έρευνα αποδεικνύει ότι και οι δύο κατηγορίες παρουσιάζουν 

χαμηλά επίπεδα γενικής αυτοαντίληψης, καθώς και αναγνωστικών δυσκολιών. Αναφορικά 

με τη τελευταία κατηγορία, η έρευνα αποδεικνύει ότι και οι δύο κατηγορίες 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την ανάγνωση ψευδολέξεων, στην αναγνωστική 

κατανόηση και στις δεξιότητες φωνολογικής ενημερότητας, καθώς και ελλείψεις στη 

βραχύχρονη μνήμη. Παρόμοιες έρευνες αναφέρουν επίσης αργό ρυθμό ανάγνωσης και 

δυσκολίες αναγνωστικής ευχέρειας, ελλείψεις στη λειτουργία της εργαζόμενης μνήμης, 

φτωχή ανάπτυξη λεξιλογίου και μορφο-συντακτικών δομών (Cardoso et al., 2006. 

Chapman, 2006. Groe  et al., 2006. Mervis & Robinson, 2000. Laws et al., 2004. Kudo et 

al., 2015). 

Μέσα από τα αναφερόμενα πορίσματα της έρευνας αποδεικνύεται η σχέση 

ανάμεσα στη γενική και αναγνωστική αυτοαντίληψη καθώς και η επίδραση που ασκούν 

στην ανάπτυξη της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης στους μαθητές δημοτικού σχολείου. 

Επίσης, μέσα από τη σύγκριση τριών διαφορετικών ομάδων, αποδεικνύεται ότι μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στην αναγνωστική διαδικασία και 

υψηλότερη αυτοαντίληψη από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και με σύνδρομο down. 
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Τέλος, παρουσιάζονται κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες και με σύνδρομο down τόσο στη γενική και αναγνωστική αυτοαντίληψη όσο 

και σε ελλείψεις που επηρεάζουν την αναγνωστική ικανότητα. 

   Συζήτηση  

Τα συμπεράσματα της έρευνας προσθέτουν σημαντικά στοιχεία τόσο στον ερευνητικό 

όσο και στον εκπαιδευτικό χώρο, ιδίως για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και γλωσσικές δυσκολίες. Αποδεικνύουν τη σημαντικότητα ανάπτυξης και βελτίωσης των 

αναγνωστικών δεξιοτήτων όσο και την ανάπτυξη της αντίληψης των μαθητών που φέρουν 

για τις εκπαιδευτικές τους ικανότητες. Ήδη βιβλιογραφικά έχει αποδειχθεί ότι η 

αυτοαντίληψη επηρεάζει και διαμορφώνει την αναγνωστική αυτοαντίληψη και ικανότητα, 

γεγονός στο οποίο καταλήγει εξίσου η συγκεκριμένη έρευνα.  Καταλήγει στο 

συμπέρασμα, εξίσου με τη διεθνή βιβλιογραφία, ότι μαθητές των ειδικών εκπαιδευτικών 

κατηγοριών αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ελλείψεις κατά την αναγνωστική διαδικασία, 

ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν χαμηλή γενική και αναγνωστική αυτοαντίληψη. Η 

εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζεται από ψυχολογικούς παράγοντες, κίνητρα, καθώς και 

τις αποτυχίες ή επιτυχίες που έχουν βιώσει οι μαθητές  στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι 

μαθητές είναι ενεργά υποκείμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και είναι σημαντικό να 

εξεταστεί και η προσωπική τους άποψη για τις δυνατότητες τους, ιδίως μαθητών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες και με σύνδρομο Down. Μάλιστα, είναι συχνό, μαθητές με υψηλή 

αυτοαντίληψη να παρουσιάζουν εξίσου αναπτυγμένες ακαδημαϊκές δεξιότητες. Η έρευνα, 

συνεπώς, προσθέτει στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις ήδη υπάρχουσες έρευνες για 

αναγνωστικές δυνατότητες διαφορετικών μαθητικών ομάδων καθώς προσθέτει τη 

σημαντικότητα του ρόλου της αυτοαντίληψης στην αναγνωστική διαδικασία και 

γενικότερα στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων σε διαφορετικές εκπαιδευτικές 

ομάδες.  
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Η έρευνα επίσης αποδεικνύει, όπως και διεθνείς έρευνες, ότι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης φέρουν καλύτερη αναγνωστική ικανότητα και υψηλότερη αυτοαντίληψη ως 

προς τις ακαδημαϊκές τους δεξιότητες. Μαθητές της κατηγορίας αυτής έχουν αναπτύξει τις 

δεξιότητες της φωνολογικής ενημερότητας, την ευχέρεια και την ακρίβεια στην ανάγνωση, 

ενώ διαθέτουν ήδη αναπτυγμένες στρατηγικές ανάγνωσης, χωρίς δυσκολίες στην 

αναγνωστική κατανόηση. Αντίθετα, μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και με 

σύνδρομο Down αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες κατά την ανάγνωση 

ψευδολέξεων, με ελλείψεις φωνολογικής ενημερότητας που συνεπάγονται δυσκολίες στην 

αναγνωστική κατανόηση και την εργαζόμενη μνήμη. Πρόκειται για αμφίδρομες δυσκολίες 

που οδηγούν σε προβλήματα κατά την αναγνωστική διαδικασία. Μάλιστα μαθητές της 

τελευταίας κατηγορίας αντιμετωπίζουν θέματα υγείας ή ανατομίας που παρουσιάζουν την 

αναγνωστική διαδικασία. Βέβαια, οι χαμηλές αναγνωστικές επιδόσεις των μαθητών που 

ανήκουν στις κατηγορίες αυτές, ίσως οφείλονται στον τρόπο εκμάθησης της ανάγνωσης, 

καθώς συχνά η εκμάθηση της γλώσσας στηρίζεται σε συγκεκριμένο και λειτουργικό 

λεξιλόγιο. 

Μαθητές των ειδικών εκπαιδευτικών κατηγοριών, οι οποίοι γνωρίζουν τις 

γλωσσικές και κοινωνικές ελλείψεις που αντιμετωπίζουν παρουσιάζουν χαμηλή 

αυτοαντίληψη και χαμηλή αναγνωστική αποκωδικοποίηση. Έχουν βιώσει τη σχολική 

αποτυχία και έχουν διαμορφώσει άποψη για τις ικανότητες τους, αλλά και τα 

συναισθήματα που αυτή τους προκαλεί. Ήδη μαθητές δημοτικού έχουν διαμορφώσει την 

αυτοαντίληψη τους, τόσο τη γενική όσο και την αναγνωστική, ως προς τις επιδόσεις τους 

στην αναγνωστική διαδικασία. Τα επίπεδα της αυτοαντίληψης τους αντικατοπτρίζονται 

εξίσου και στις αναγνωστικές τους επιδόσεις. Ένα σημαντικό στοιχείο που προσθέτουν τα 

ευρήματα της έρευνας αυτής, είναι τα κοινά στοιχεία μαθητών με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες κα με σύνδρομο Down, καθώς και οι δύο ομάδες παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα 
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αυτοαντίληψης και αντιμετωπίζουν κοινές δυσκολίες που επηρεάζουν την αναγνωστική 

τους αποκωδικοποίηση.  

 Το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον των μαθητών διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης του παιδιού, καθώς διαμορφώνεται και 

αναπτύσσεται σε ένα υποστηριζόμενο περιβάλλον. Μαθητές οι οποίοι παρουσιάζουν 

αναπτυγμένη αυτοαντίληψη και ικανοποιούνται από τις δραστηριότητες του, σταδιακά 

απομακρύνονται από τη συχνή και απαιτούμενη επιβεβαίωση των ενηλίκων.  Με τον 

τρόπο αυτό οι μαθητές αναπτύσσουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν δύσκολες 

καταστάσεις, αλλά και να απολαμβάνουν ικανοποίηση από τις προσωπικές τους επιτυχίες 

και προσπάθειες.   

 Αναφορικά με μαθητές με σύνδρομο Down η ανάπτυξη δεξιοτήτων του 

προφορικού λόγου δεν υποτιμάται. Οι μαθητές πρέπει να εισάγονται με διασκεδαστικό 

τρόπο στην αναγνωστική διαδικασία και να ακολουθείται μία συγκεκριμένη εκπαιδευτική 

πορεία. Πρώτα, οι μαθητές εισάγονται στην ανάγνωση ολόκληρων λέξεων, όπου μέσω 

παιχνιδιών επιλογής, κατονομασίας και αντιστοίχισης επιλέγονται οι αντίστοιχες εικόνες. 

Έπειτα, η διαδικασία μεταβαίνει σε μικρές προτάσεις και σταδιακά σε μεγαλύτερες, καθώς 

και σε βιβλία. Σε αυτό το στάδιο είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί η κειμενοκεντρική 

προσέγγιση και η επιλογή των βιβλίων με βάση τα ενδιαφέροντα και τις γλωσσικές 

ικανότητες των μαθητών. Κυρίως, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να στηρίζονται στις 

δυνατότητες τους μέσα από τη χρήση του προφορικού λόγου, οπτικών ερεθισμάτων και 

απτών υλικών, καθώς και με τη χρήση του γραπτού λόγου. Επίσης, είναι σημαντικό να 

αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί ένα δομημένο πρόγραμμα διδασκαλίας το οποίο  εξίσου θα 

στηρίζεται και θα αξιοποιεί τις δυνατότητες της οπτικής και μακρόχρονης μνήμης των 

μαθητών, νοηματικές κινήσεις, ακόμη και τη χρήση των συμμαθητών μέσω της ομαδο-

συνεργατικής μάθησης.  
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 Σημαντικό στοιχείο που δεν πρέπει να παραλείπεται είναι η παροχή κινήτρων και η 

θετική επιβράβευση προς τους μαθητές με σύνδρομο down, καθώς χρειάζονται τη θετική 

υποστήριξη με σκοπό να συνεχίζουν τη προσπάθεια. Μάλιστα, η αύξηση της 

αυτοαντίληψης τους θα πρέπει να αποτελέσει διδακτικό στόχο, όπως και η διαμόρφωση 

των στάσεων τους προς τα ακαδημαϊκά αντικείμενα. Κυρίως, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν 

να προάγουν την αυτό-αξιολόγηση τους μαθητές, τα παρέχουν κίνητρα και να τους 

βοηθήσουν να αναπτύξουν εσωτερικά κίνητρα, καθώς και να θέτουν οι μαθητές στόχους 

για τις επιδόσεις τους στα ακαδημαϊκά έργα.  

 Αναφορικά με τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, πρόκειται εξίσου 

για μαθητές με γλωσσικούς περιορισμούς. Συγκεκριμένα, προτείνεται στον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό να αξιοποιείται η εξατομίκευση, τα σχέδια δράσης, η διαθεματικότητα, η 

συνεργατική μάθηση και η ανάλυση έργου, ενώ εξίσου σημαντικές είναι και οι τεχνικές 

ανάπτυξης της φωνολογικής ενημερότητας. Αναλυτικότερα, για την ανάπτυξη της 

αναγνωστικής ικανότητας προτείνεται η χρήση γνωστικών και μετα-γνωστικών 

στρατηγικών για την επεξεργασία του κειμένου καθώς και: 

 Αναγνωστική αποκωδικοποίηση: επανάληψη ανάγνωσης με καθοδήγηση, άμεση 

διδασκαλία για εκμάθηση άγνωστων λέξεων, πολυαισθητηριακές μέθοδοι, 

στρατηγικές αναγνώρισης λέξης (οπτική αναγνώριση). 

 Αναγνωστική κατανόηση: ανάπτυξη λεξιλογίου με άμεση διδασκαλία, επανάληψη 

ανάγνωσης με στόχο την αύξηση της ευχέρειας και κατανόησης. 

Σημαντική και σε αυτήν την κατηγορία είναι η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης. 

Απαιτείται από το εκπαιδευτικό πλαίσιο η ανάπτυξη κινήτρων, η θετική ενίσχυση, η σχέση 

με τους εκπαιδευτικούς της τάξης και η κατανόηση των δυσκολιών τους, καθώς και η 

διαμόρφωση συνθηκών μάθησης όπου τα λάθη να μην ερμηνεύονται ως αποτυχία. 
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 Περιορισμοί έρευνας 

Ένας από τους στόχους της έρευνας ήταν να πραγματοποιηθεί η εξέταση και η 

συσχέτιση της αναγνωστικής κατανόησης με την αυτοαντίληψη. Όμως, τα σχολεία και ο 

σύλλογος down, που συμμετείχαν στην έρευνα, επέτρεψαν συγκεκριμένο χρόνο 

διεξαγωγής και απασχόλησης των μαθητών. Με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η 

περαιτέρω εξέταση και αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών ούτε επίσης 

και ο έλεγχος της αναγνωστικής κατανόησης. Τονίζεται ότι το εργαλείο της ανίχνευσης 

αναγνωστικών δυσκολιών απαιτεί περισσότερο χρόνο ενασχόλησης σε μαθητές με 

γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες και με σύνδρομο down για να ολοκληρωθεί. Ακόμη, 

αναφορικά με το δείγμα του συνδρόμου, εξαιτίας της δυσκολίας εύρεσης της αντίστοιχης 

χρονολογικής ηλικίας, τα αποτελέσματα που θα ακολουθήσουν στηρίζονται σε 

περιγραφικό έλεγχο και περαιτέρω ανάλυση και έκταση με μεγαλύτερο δείγμα.  

Μελλοντικές προτάσεις   

 Στην Ελλάδα είναι περιορισμένες οι έρευνες που εξετάζουν την αναγνωστική 

ικανότητα των μαθητών σε σχέση με την αυτοαντίληψη, ιδίως σε μαθητές με σύνδρομο 

Down. Σε ένα πρώτο επίπεδο είναι σημαντικό να εξεταστούν οι παράγοντες αυτοί σε 

μαθητές δημοτικού, καθώς η γνώση αυτών συμβάλλει στην επιλογή διδακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας. Επίσης, είναι σημαντικό να εξεταστούν και οι απόψεις των ίδιων των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με την αυτοαντίληψη των μαθητών τους – ή σε διαφορετικές 

ομάδες μαθητικού πληθυσμού – και την επίδραση της στις ακαδημαϊκές δεξιότητες. Οι 

εκπαιδευτικοί αποτελούν τους βασικούς πάροχους γνώσεων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, οι 

οποίοι οφείλουν να γνωρίζουν τις αντιλήψεις των μαθητών τους για τις ακαδημαϊκές τους 

δεξιότητες και να διαμορφώνουν αναλόγως τη διδασκαλία τους ακόμη και τη 
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συμπεριφορά απέναντι τους. Το σχολείο είναι ο βασικός φορέας, ο οποίος διαμορφώνει 

την άποψη του ατόμου για τον εαυτό και τις δυνατότητες του.  

Ακόμη, είναι σημαντικό να διερευνηθούν προγράμματα ενίσχυσης της 

αυτοαντίληψης, καθώς και της αναγνωστικής ικανότητας, ιδίως σε μαθητές με γλωσσικές 

ελλείψεις. Ήδη έρευνες έχουν αποδείξει ότι μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες 

δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τους συνομηλίκους μαθητές αντίστοιχης τάξης. 

Πιθανόν, προγράμματα πρώιμης παρέμβασης κατευθυνόμενα προς την αναγνωστική 

διαδικασία και την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης μαθητών με γλωσσικές δυσκολίες 

βελτιώσει τις ακαδημαϊκές τους δεξιότητες. Για τους μαθητές με σύνδρομο Down μάλιστα 

προτείνεται να μελετηθεί η αναγνωστική τους ικανότητα με τη χρήση οπτικών 

ερεθισμάτων και σε παραγόμενο λεξιλόγιο που έχουν εξοικειωθεί. Πρόκειται για στοιχεία 

που αποτελούν βασικές δυνατότητες των μαθητών με σύνδρομο Down και οι έρευνες 

οφείλουν να λάβουν υπόψη. Η αναφερόμενη ομάδα απαιτεί παρατήρηση και προγράμματα 

ανάπτυξης της αυτοαντίληψης και της αναγνωστικής τους ικανότητας, γεγονός που θα 

προσφέρει περισσότερα ερευνητικά δεδομένα για την εκπαιδευτική ομάδα τόσο στον 

ερευνητικό όσο και στον εκπαιδευτικό χώρο. 
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Παράρτημα Α 

 

Εργαλείο  αναγνωστικής αυτοαντίληψης 

 

Μετά από κάθε ερώτηση σημειώστε έναν από τους πέντε αριθμούς για να απαντήσετε: 

Ποτέ Όχι συχνά Δεν είμαι 

σίγουρος/η 

Συχνά Πάντα 

1 2 3 4 5 

 

1. Μπορείς να καταλάβεις το νόημα μιας ιστορίας;  

2. Αισθάνεσαι χαρούμενος όταν ασχολείσαι με την ανάγνωση;  

3. Είναι η ανάγνωση στην τάξη δύσκολη για εσένα;  

4. Μπορείς να καταλάβεις άγνωστες λέξεις μόνος/η σου, όταν 

διαβάζεις; 

 

5. Η ανάγνωση είναι μία εύκολη διαδικασία για εσένα;  

6. Σου αρέσει να διαβάζεις στην μαμά ή στον μπαμπά σου;  

7. Είναι διασκεδαστική για εσένα η ανάγνωση;  

8.  Τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης σου, διαβάζουν δυσκολότερες 

λέξεις από εσένα; 

 

9. Είναι εύκολο για εσένα να διαβάζεις καινούριες λέξεις;  

10. Σου αρέσει να διαβάζεις ιστορίες, που έχουν πολλές λέξεις;  

11. Τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης διαβάζουν καλύτερα από εσένα;   

12. Είσαι καλός στην διόρθωση λαθών κατά την ανάγνωση;  

13. Αν δεν μπορείς να διαβάσεις μία λέξη, ζητάς από κάποιον να σε 

βοηθήσει; 

 

14. Κάνεις πολλά λάθη στην ανάγνωση;  

15. Αισθάνεσαι ενοχλημένος/η ή αγχωμένος/η όταν διαβάζεις;   

16. Μπορείς να διαχωρίσεις τις φωνές σε μία συλλαβή;  

17. Σου αρέσει να διαβάζεις για εσένα βιβλία;  

18. Χρειάζεσαι βοήθεια στην ανάγνωση;  

19. Σου αρέσει να ασχολείσαι με την ανάγνωση στην τάξη;  

20. Πιστεύεις ότι διαβάζεις καλά;  

21. Η ανάγνωση σε κάνει να αισθάνεσαι λυπημένος/η;  

22.  Μπορείς να καταλάβεις τις δύσκολες λέξεις σε ένα κείμενο, 

ακόμη και αν δεν υπάρχουν εικόνες; 

 

23.  Νομίζεις ότι το διάβασμα είναι βαρετό;  

24.  Όταν ο/η δάσκαλος/α σου ζητάει να δώσεις με λίγα λόγια ένα 

κείμενο που διαβάσατε, θες να είσαι ο πρώτος; 

 

25.  Σου χρειάζεται αρκετός χρόνος για να διαβάσεις ένα κείμενο;  

26. Αισθάνεσαι σίγουρος/η όταν σου ζητάνε να διαβάσεις ένα 

κείμενο; 

 



165 
 

27.  Είσαι ευχαριστημένος/η με τις επιδόσεις σου στην ανάγνωση;  

28. Έχεις καλύτερες επιδόσεις από τους συμμαθητές σου στην 

ανάγνωση κειμένων;  

 

29.  Χρειάζεσαι αρκετό χρόνο για να διαβάσεις ένα κείμενο;  

30.  Προτιμάς κάποιος/α να σου διαβάσει το κείμενο για να το 

καταλάβεις; 
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Παράρτημα Β 

ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

Εργαλείο Ανίχνευσης Αναγνωστικών Δυσκολιών 
Κατηγορίες α/α Κλίμακες Αρχικός 

Βαθμός 

Τυπικός 

Βαθμός 

Αναγνωστική 

Αποκωδικοποίηση 

1 Ανάγνωση 

Συλλαβών 

  

2 Ανάγνωση 

Ψευδολέξεων 

  

Αναγνωστική 

Κατανόηση 

3 Ανάγνωση 

προτάσεων και 

επιλογή εικόνων 

  

4 Ανάγνωση και 

συμπλήρωση 

ελλιπών προτάσεων 

  

Φωνολογική 

Επίγνωση 

5 Διάκριση 

φωνημάτων 

  

6 Κατάτμηση 

ψευδολέξεων σε 

φωνήματα 

  

7 Απαλοιφή 

φωνημάτων 

  

Βραχύχρονη 

Μνήμη 

Φωνολογικών  

Πληροφοριών 

8 Μνήμη ακολουθιών 

αριθμών 

  

 

9 

Επανάληψη 

ψευδολέξεων 

  

 

 

Πως Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου (ΠΑΤΕΜ) 

Κατηγορίες 
Αριθμός Ερώτησης 

Πλήθος 

Ερωτήσεων 
Σύνολο 

Μέσος 

όρος 

Σχολική 

Ικανότητα 

1+5+9+13+17 5   

Σχέσεις με τους 

Συνομηλίκους 

2+6+10+14+18 5   

Σωματική 

Ικανότητα 

3+7+11+15+19 5   

Σχέσεις με την 

Μητέρα 

4+8+12+16+20 5   
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Εργαλείο Αναγνωστικής Αυτοαντίληψης 

Κατηγορίες  Αριθμός Ερώτησης  Πλήθος 

Ερωτήσεων 

Σύνολο Μέσος 

όρος 

Δυσκολία 3+8+11+13+14+15+18+21+23+25+28+30 12   

Στάση 2+6+7+10+12+17+19+26 8   

Ικανότητα  1+4+5+9+16+20+22+24+27+29 10   
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