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Πεξίιεςε 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηηο δεμηφηεηεο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο κε ζηφρν ηελ 

βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ζε καζεηή κε Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ 

Φάζκαηνο (ΓΑΦ). Γηα ηελ εμέηαζε ηεο παξαπάλσ εξεπλεηηθήο πξφηαζεο 

δηελεξγήζεθε κηα πεξίπησζε κειέηεο ζηελ νπνία ζπκκεηείρε έλα αγφξη 7;9 εηψλ, πνπ 

θνηηνχζε ζηελ Α΄ Γεκνηηθνχ. ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ζηαζκηζκέλν εξγαιείν θαη έλα άηππν ηεζη, πνπ απνηεινχληαλ 

απφ δνθηκαζίεο αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο, θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη 

θσλνινγηθήο βξαρχρξνλεο κλήκεο. Έπεηηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ν καζεηήο 

ζπκκεηείρε ζε πξφγξακκα εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο νθηψ εβδνκάδσλ ην νπνίν 

απνηεινχληαλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ απφ δξαζηεξηφηεηεο θσλνινγηθήο 

επίγλσζεο θαη απφ κεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο. ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψζεθε πιήξσο ε πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, πνπ 

αθνξνχζε ηελ αλαγθαηφηεηαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηηο δεμηφηεηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο. Πιήξσο επίζεο 

απνδείρζεθε θαη ε δεχηεξε ππφζεζε πνπ αθνξνχζε ηελ βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηνπ 

καζεηή ηφζν ζηελ αλάγλσζε φζν θαη ζηηο δεμηφηεηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο κεηά 

ηελ παξέκβαζε. 

 

Λέμεηο – θιεηδηά:Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΓΑΦ), θσλνινγηθή επίγλσζε, 

αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε, παξέκβαζε 
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Κεθάιαην Πξώην:Θεσξεηηθή Θεκειίσζε-Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαζθόπεζε 

1.1.  Απηηζκόο 

Αςηιζμόρ-Εννοιολογική θεώπηζη 

Ζ Howlin (1998) αλαθέξεη φηη ε επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ απηηζκνχ μεθίλεζε 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940. Σν 1943 ν  παηδνςπρίαηξνο Leo Kanner (1943) 

ήηαλ ν πξψηνο πνπ πεξηέγξαςε κηα νκάδα παηδηψλ ησλ νπνίσλ ε θαηάζηαζε  δηέθεξε 

πνιχ απφ φ, ηη είρε σο ηφηε πεξηγξαθεί θαη θάζε κεκνλσκέλε πεξίπησζε έρξεδε 

μερσξηζηήο κειέηεο πάλσ ζηηο εθπιεθηηθέο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο. Δληφπηζε φηη ηξία 

ραξαθηεξηζηηθά μερψξηδαλ απηά απφ ηα ππφινηπα παηδηά. Σν πξψην ήηαλ ε 

αληθαλφηεηά  ηνπο απφ ηελ αξρή θηφιαο ηεο δσήο ηνπο λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο κε 

άιινπο, ην δεχηεξν ε απνηπρία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα γηα επηθνηλσληαθνχο 

ζθνπνχο  θαη ην ηξίην  ε εκκνλή ηνπο ζηελ επηζπκία γηα δηαηήξεζε ηεο νκνηνκνξθίαο. 

Δπηπιένλ, παξαηήξεζε φηη ην παηρλίδη ησλ παηδηψλ απηψλ ραξαθηεξηδφηαλ απφ 

ζηεξενηππηθέο, επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηεξνχληαλ 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο. Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ 

ηδηαηηεξνηήησλ ην νλφκαζε «πξψηκν παηδηθφ απηηζκφ» θαη εθείλε ηε πεξίνδν (1943) 

ζεψξεζε φηη πξφθεηηαη γηα κηα εθ γελεηήο αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ επεξεάδεη 

θπξίσο ηε θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή λφεζε (ζει.1). 

 Οη Paul, Volkmar, Klin, & Cohen (1997) επηζεκαίλνπλ φηη ηνλ φξν 

«απηηζκφο» ν Kanner ηνλ δαλείζηεθε απφ ηνλ ηνκέα ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Διβεηφ ςπρίαηξν Bleuler (ζει.11). Ζ πλνδηλνχ (2001) εμεγεί 

πσο ν Bleuler ρξεζηκνπνίεζε πνιχ λσξίηεξα ηνλ φξν γηα λα αλαθεξζεί ζην 

ζχκπησκα ηεο ζρηδνθξέλεηαο ηνπ ελήιηθα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θιείζηκν ζηνλ 

εαπηφ ηνπ, δπζθνιία θαη αδπλακία επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο θαη απνκάθξπλζε 

απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ίδηα, ηνλίδεη, φηη ν φξνο «απηηζκφο» εηπκνινγηθά 

πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή ιέμε «απηφο» πνπ ζεκαίλεη «εγψ ν ίδηνο» θαη ζηνλ 

Bleuler ν φξνο πξνέξρεηαη απφ ηε ζπλαίξεζε ηεο ιέμεο «απηνεξσηηζκφο», ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ςπραλάιπζε απφ ηνλ Freud. Αθφκα θαη αλ ν απηηζκφο δελ είλαη 
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κηα απζεληηθή ζπζηνιή, επηζεκαίλεη φηη είλαη θαλεξφ φηη είλαη κηα κνξθή 

απηνεξσηηζκνχ, εθφζνλ ε ιέμε «απηφ» ζεκαηνδνηεί ηελ επηζηξνθή ηεο νξκήο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ πξνο ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ (ζει.48). 

χκθσλα κε ηε Howlin (1998), γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ απηηζκνχ σο δηαηαξαρή 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θαηξνχο δηάθνξεο νξνινγίεο, φπσο «ζχλδξνκν ηνπ Kanner», 

«παηδηθή ςχρσζε», «παηδηθφο απηηζκφο», «πξφσξε παηδηθή ζρηδνθξέλεηα» (ζει.2). 

Χζηφζν, ε πλνδηλνχ (2001) ηνλίδεη πσο έρεη πιένλ μεθαζαξηζηεί πσο ν απηηζκφο 

είλαη κηα δηαηαξαρή δηαθνξεηηθή απφ ηελ ςχρσζε θαη ηε ζρηδνθξέλεηα. Σν ςπρσζηθφ 

άηνκν, φπσο εμεγεί, βηψλεη κηα αληίζεζε αλάκεζα ζην κέζα θαη ην έμσ. Αληίζεηα, ην 

απηηζηηθφ άηνκν ληψζεη έληνλα ην έμσ γηα απηφ θαη πξνζπαζεί λα πξνζηαηεπηεί απφ 

απηφ θαη θιείλεηαη κέζα ζε έλα «θέιπθνο αδηαπέξαζηεο άκπλαο» (ζει.37). 

Μάιηζηα, ε πλνδηλνχ (2001) θάλεη αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ πνπ αλαγξάθεηαη 

ζην ιεμηθφ Petit Robert ππνγξακκίδνληαο φηη ν απηηζκφο θαηά ιέμε ζεκαίλεη 

«απφζηαζε απφ ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ κηα έληνλε 

εζσηεξηθή δσή. Σν ππνθείκελν δεη κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, αλαδηπισκέλν ζηνλ 

εαπηφ ηνπ» (ζει.50). χκθσλε κε ηνλ αλσηέξσ νξηζκφ είλαη επίζεο ε Γξνζηλνχ 

(2001), ε νπνία ζε κειέηε ηεο επηζεκαίλεη φηη ε γαιιηθή ιεμηθνγξάθεζε ηνπ φξνπ 

παξαπέκπεη ζηελ ςπραλαιπηηθή ζεψξεζε ηνπ απηηζκνχ θαη ζηελ εξκελεία ηνπ 

απηηζηηθνχ ζαλ άηνκν απνκνλσκέλν απφ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν πνπ βηψλεη έληνλα ηελ 

εζσηεξηθή δσή.  

Ο Υξεζηάθεο (2011), νξίδεη ηνλ απηηζκφ σο «κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, ε 

νπνία ζπλνδεχεη ην άηνκν ζε φιε ηνπ ηε δσή θαη εθδειψλεηαη κε ζνβαξή εζσηεξηθή 

εζσζηξέθεηα. Δίλαη κηα θαηάζηαζε, ε νπνία εκπνδίδεη ηα απηηζηηθά άηνκα λα 

επηθνηλσλνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα ην θαηαλννχλ» (ζει. 191). O ίδηνο, 

επίζεο, αλαθέξεη πσο ε Δπξσπατθή Έλσζε ζεσξεί φηη «ν απηηζκφο είλαη κηα 

λεπξνςπρηαηξηθή αλαπεξία, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά φιεο ηηο 

αηζζήζεηο φπσο ηελ φξαζε, ηελ αθνή, ηελ φζθξεζε θαη ηελ αθή» (Γηεζλήο 

Οξγάλσζε Απηηζκνχ – Europe, 2001). Δπηπιένλ, παξαζέηεη ηνλ νξηζκφ πνπ έρεη 

δψζεη ε Δζληθή Έλσζε Απηηζηηθψλ ησλ ΖΠΑ (1979) ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν 

απηηζκφο είλαη «κηα βαξηά αληθαλφηεηα/ή αλαπηπμηαθή δπζθνιία, ε νπνία ζπρλά 

εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ». 

Δληνχηνηο, ν ίδηνο σο πην νινθιεξσκέλν θαη πιήξε αλαγλσξίδεη ηνλ νξηζκφ πνπ 

δίλεηαη απφ ηνλ Ακεξηθάληθν Νφκν 105-17 ηνπ 1997 γηα ηα «Άηνκα κε Δθπαηδεπηηθέο 

Γπζθνιίεο» ν νπνίνο αλαθέξεη πσο «Απηηζκφο είλαη  κηα αλαπηπμηαθή δπζθνιία, ε 
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νπνία επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, ε νπνία ζπρλά εκθαλίδεηαη πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ θαη 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή παξνπζία ηνπ παηδηνχ. Άιια ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηνλ απηηζκφ είλαη ε απαζρφιεζε κε ζηαζεξά 

επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο θαη ε αληίζηαζε ζηηο 

αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο ή ζηηο αιιαγέο ηεο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο θαη ζπρλά ζηηο 

αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο» (Υξεζηάθεο, 2011, ζζ. 191-192). 

Σςμπηώμαηα-Κλινική εικόνα 

Ζ αθξηβήο αηηία ηνπ απηηζκνχ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη δηεπθξηληζηεί πιήξσο 

(Soro, 2015). Ζ ςπρνγελήο εξκελεία ηνπ απηηζκνχ ε νπνία αλαπηχρζεθε παιηφηεξα, 

θαη ηελ νπνία πηνζέηεζε αξρηθά θαη ν ίδηνο ν Kanner, δελ επηβεβαηψλεηαη κε λεφηεξεο 

έξεπλεο ή κειέηεο (Υξεζηάθεο, 2011, ζ. 195) .  

Ζ Γξνζηλνχ (2009) ζε κειέηε ηεο αλαθέξεη φηη κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ ‟60 ν 

απηηζκφο ζεσξείην κηα δηαηαξαρή κε ςπρνινγηθή αηηηνινγία ζρεηηδφκελε κε ηελ 

πξσηνγελή ζρέζε αλάκεζα ζην παηδί θαη ηε κεηέξα- «κεηέξα ςπγείν». Γηα λα γίλεη 

θαηαλνεηή απηή ε άπνςε, πξέπεη λα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία ηεο ζρέζε κεηέξαο-παηδηνχ. χκθσλα κε ηνλ Σζηάληε (1998), ε δπαδηθή 

ζρέζε κεηέξαο-βξέθνπο είλαη  κηα ζρέζε δπλακηθή ζηελ νπνία θάζε κέινο ζπκβάιεη 

θαη εληζρχεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ κε ζεηηθφ ε αξλεηηθφ ηξφπν. Ο ίδηνο 

αλαθέξεη πσο ζηε ζρέζε κεηέξαο θαη βξέθνπο εληνπίδνληαη δχν είδε ςπρνινγηθήο 

ηαχηηζεο. Ζ πξψηε είλαη ηαχηηζε ηεο κεηέξαο κε ην κσξφ πνπ απνθιείεη ηνλ 

απνρσξηζκφ ηνπ βξέθνπο απφ ηελ κεηέξα θαη ε δεχηεξε είλαη ε ηαχηηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

βξέθνπο κε ηε κεηέξα ηνπ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ελφηεηα κεηέξαο θαη βξέθνπο έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο κηα ζρέζε ζπκβησηηθή. Όπσο εμεγεί, ζεσξείηαη ζπκβησηηθή κε ηελ 

έλλνηα φηη νηηδήπνηε θαληάδεηαη ην κσξφ ηθαλνπνηείηαη απφ ηελ κεηέξα κε 

απνηέιεζκα ην βξέθνο λα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηε κεηέξα σο έλα, σο ην θέληξν 

ηεο χπαξμεο (ζζ. 11-12). πλεπψο, φπσο επηζεκαίλεη ν Βίλληθνη (2002), κηα θαιή 

πεξηβαιινληηθή πξφλνηα, ζην θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη κε ηνπο θαηάιιεινπο 

αλζξψπνπο δίπια ζην παηδί, θαηά ηελ πξψηκε θάζε αλάπηπμεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζην βξέθνο λα αλαπηπρζεί νκαιά, λα απνθηήζεη εκπεηξίεο, λα δακάζεη ηα έλζηηθηα 

ηνπ θαη λα δνκήζεη έλα πξνζσπηθφ «εγψ» (ζει. 481). 

Έρνληαο θαηά λνπ ηα αλσηέξσ, ε άπνςε φηη ν απηηζκφο νθείιεηαη ζηε ςπρξή 

ζρέζε ηεο κεηέξα- παηδηνχ ζχκθσλα κε ηε πλνδηλνχ (2001) ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο 
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φηη ε γέλλεζε ζεσξείηαη κηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία γηα ην παηδί θαη γηα απηφ έρεη 

αλάγθε ηελ επαθή κε ηε κεηέξα ηνπ γηα λα ππνθαηαζηήζεη ηελ ελδνκήηξηα δσή. Ζ 

παξαπάλσ εξεπλήηξηα ηνλίδεη φηη θξνληίδα πνπ έρεη αλάγθε ην παηδί απφ ηε κεηέξα 

εθθξάδεηαη κέζα απφ ην θξάηεκα (holding) θαη ην κεηξηθφ βιέκκα ην νπνίν 

ζεσξείηαη θνξέαο αγάπεο θαη ελδηαθέξνληνο. Ζ θάζε ηνπ θξαηήκαηνο (Holding 

phase), εμεγεί πσο αλαθέξεηαη ζην πξψην ρξφλν δσήο ηνπ παηδηνχ θαη πεξηγξάθεθε 

γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Winnicott. Δθείλνο επηζήκαλε φηη ην holding θαιήο 

πνηφηεηαο είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

παηδηνχ πξνθεηκέλνπ απηφ λα εμαζθαιίζεη ηελ αίζζεζε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ εαπηνχ 

ηνπ. Σν απηηζηηθφ παηδί, ινηπφλ,  εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ελφο πνηνηηθνχ holding θαη 

ηεο κε ζπλάληεζεο ηνπ βιέκκαηνο ηνπ κε εθείλνπ ηεο κεηέξαο, νδεγείηαη ζην λα 

απνκνλσζεί απφ ηνλ έμσ θφζκν θαη λα νρπξσζεί κέζα ζην Δγψ ηνπ (πλνδηλνχ, 

2001, ζζ. 24-25). 

χκθσλα κε ηε Γξνζηλνχ (2009), ε ζεψξεζε απηή αλαζεσξήζεθε ζε έλα 

κεγάιν κέξνο ηεο δεθαεηία ηνπ ‟80 φηαλ απνδείρζεθε επηζηεκνληθά φηη νη γνλείο ησλ 

απηηζηηθψλ παηδηψλ δελ έρνπλ πάληα απνξξηπηηθέο, ςπρξέο ή αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Ζ ίδηα εξεπλήηξηα επηζεκαίλεη πσο απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ ηελ  

πξψηε δεθαεηία ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε ζπδήηεζε λα επηθεληξσζεί ζηε βηνινγηθή βάζε ηνπ 

απηηζκνχ κε λεπξνβηνινγηθέο, λεπξνθπζηνινγηθέο θαη λεπξνςπρνινγηθέο ζπζρεηίζεηο. 

Δπίζεο, ν Soro (2015) αλαθέξεηαη θαη εθείλνο ζηε ζρέζε ηνπ απηηζκνχ κε ηε 

λεπξνβηνινγία θαη λεπξνθπζηνινγία ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο πιαζηηθφηεηαο. 

Ο Thompson (2013) εμεγεί πσο ν απηηζκφο είλαη κηα εγθεθαιηθή 

δπζιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία επζχλνληαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. Ζ 

εγθεθαιηθή απηή δπζιεηηνπξγία ηνλίδεη πσο δελ έρεη κηα κφλν αηηία θαη κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε κηα ζεηξά επηθαιππηφκελσλ γεγνλφησλ  (γελεηηθέο ζπλζήθεο, έθζεζε ζε 

ηνμηθά θ.α.), έρεη δηαβαζκίζεηο θαη ηα αλάινγα κε απηέο ζπκπηψκαηα. Ο ίδηνο 

αλαθέξεη φηη πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο ραξηνγξάθεζεο ηνπ εγθεθάινπ, εληφπηζε ζηα 

άηνκα κε απηηζκφ δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία ησλ εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο είλαη 

άκεζα ζπζρεηηδφκελεο κε ηα βαζηθά ζπκπηψκαηα ηνπ απηηζκνχ. Δπίζεο, ζηελ ίδηα 

κειέηε επηζεκαίλεη πσο ε πξφνδνο ηεο επηζηήκεο επέηξεςε λα ζθαλαξηζηεί γηα πξψηε 

θνξά ην αλζξψπηλν γνληδίσκα, ψζηε λα εληνπηζηνχλ κηθξέο δηαθνξέο  ζην DNA 

αηφκσλ κε θαη ρσξίο απηηζκφ. Αθφκα, παξαζέηεη ζηνηρεία απφ ηηο λεπξνεπηζηήκεο 

(Oberman, etal., 2005) πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο  ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο απηηζκνχ 
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πξνθχπηνπλ απφ γελεηηθά ιάζε ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία ζπλάςεσλ 

ζηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπκπηψκαηα ηνπ απηηζκνχ 

(ακπγδαιή, θινηφο ηνπ πξνζαγσγίνπ, θνγρνκεησπηαίνο θινηφο), κε θάπνηα απφ απηά 

λα ππνλννχλ ην ζχζηεκα θαηνπηξηθψλ λεπξψλσλ. 

χκθσλνη κε ηα αλσηέξσ είλαη θαη νη Peters & Forlin (2011), αλαθέξνπλ πσο 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008, νη γελεηηζηέο ζεκείσζαλ ζεκαληηθή πξφνδν  αλαγλσξίδνληαο 

ζπγθεθξηκέλα γνλίδηα πνπ επζχλνληαη γηα ηηο εγθεθαιηθέο ζπλδέζεηο ζηε δηαηαξαρή 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Αλαγλσξίζηεθε φηη ηα γνλίδηα ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ εγθεθάινπ λα ξπζκίδεη θαη λα δεκηνπξγεί ζπλδέζεηο σο αληαπφθξηζε ζην θπζηθφ 

θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ θαη εηδηθφηεξα ε έξεπλα πξνζαλαηνιίζηεθε 

ζηνπο κεραληζκνχο ησλ γνληδίσλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζηελ ηππηθή αλάπηπμε. Οη 

ίδηνη εξεπλεηέο ππνγξακκίδνπλ πσο νη ζπκπεξηθνξηθέο απνθξίζεηο ησλ γνληδίσλ 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ αλαπηχζζεηαη ε καζεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ. 

Σνλίδνπλ πσο βξέζεθε φηη νη θπηηαξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ θαη κε ηνπο ηξφπνπο πνπ γίλνληαη νη λεπξσληθέο 

ζπλδέζεηο ήηαλ δηαθνξεηηθέο ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο. Ο φξνο “πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ”, επηζεκαίλνπλ, ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ εγθεθάινπ λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα ζρεκαηίδεη λέεο ζπλδέζεηο  ή /θαη 

δελδξίηεο αλάκεζα ζηνπο λεπξψλεο. Απηή ε δηαδηθαζία ζπκβαίλεη ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο. Άιινη παξάγνληεο πνπ νη ίδηνη ππνζηεξίδνπλ φηη επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε 

είλαη ε αιιειεπίδξαζε ηεο ρεκείαο ηνπ εγθεθάινπ κε ηε γελεηηθή πξνδηάζεζε θαζψο 

θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ, ε νπνία επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ 

ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ αιιά θαη πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο.  

Όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνχ, ε Frith (1999) αλαθέξεη φηη ην 

απηηζηηθφ παηδί παξνπζηάδεη πνηνηηθή παξέθθιηζε ζηελ ακνηβαία θνηλσληθή 

ζπλαιιαγή, εθδειψλεη πνηνηηθή παξέθθιηζε ζηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία 

θαη ζηε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηέινο δηαζέηεη πεξηνξηζκέλν θάζκα 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ελδηαθεξφλησλ (ζει. 25). Ζ  πλνδηλνχ (2001) πξνζζέηεη πσο ην 

παηδί κε απηηζκφ, ζην πεξηβάιινλ ηνπ δείρλεη λα ακχλεηαη απέλαληη ζηα εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα. Αλαθέξεη πσο ε εηζαγσγή θαηλνχξγησλ ζηνηρείσλ ή πξνζψπσλ ζην 

πεξηβάιινλ αγλννχληαη απφ απηφ. Ηδηαίηεξε αλαζηάησζε ηνπ πξνθαιεί ε αθχπληζε 

ησλ αηζζήζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη φηαλ πξνζπαζεί λα ην 
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πξνζεγγίζεη έλα λέν πξφζσπν. Ζ παξνπζία ελφο λένπ πξνζψπνπ, επηζεκαίλεη, ηνπ 

δηαηαξάζζεη ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ νπνία κε θφπν αλέρεηαη θαη σο έλα 

βαζκφ αγλνεί. Δλ γέλεη, ε ίδηα θαηαιήγεη ζην φηη ηα λέα εξεζίζκαηα δπζθνιεχνληαη 

λα ελζσκαησζνχλ ζηα ζρήκαηα ησλ αηζζεηεξηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θαη γηα 

απηφ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ κε ειέγμηκεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο 

(πλνδηλνχ, 2001, ζ. 12). 

 ρεηηθά κε ηα επηδεκηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνχ, ε Ακεξηθάληθε 

Φπρηαηξηθή Δηαηξία (2015) αλαθέξεη φηη ε ζπρλφηεηα ησλ δηαηαξαρψλ απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ζηηο ρψξεο εθηφο Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ πξνζεγγίδεη ην 1% ηνπ πιεζπζκνχ, κε παξφκνηεο εθηηκήζεηο ζε δείγκαηα 

παηδηψλ θαη ελειίθσλ. Χζηφζν, παξακέλεη ακθίβνιν αλ ηα απμεκέλα πνζνζηά 

νθείινληαη ζηελ επέθηαζε ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ ηνπ DSM–ΗVψζηε λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ πεξηπηψζεηο πνπ δε δηαγηγλψζθνληαλ σο ηφηε, ζε απμεκέλε 

επαηζζεηνπνίεζε, ζε δηαθνξέο σο πξνο ηε κεζνδνινγία κειέηεο ή ζε κηα πξαγκαηηθή 

αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ δηαηαξαρψλ απηηζηηθνχ θάζκαηνο (ζει. 55).  

Ζ Ακεξηθάληθε Φπρηαηξηθή Δηαηξία (2015) επηζεκαίλεη φηη ηα ζπκπηψκαηα 

ηππηθά εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ ρξφλνπ δσήο ηνπ παηδηνχ (12-24 

κελψλ), αιιά ππάξρεη πηζαλφηεηα λα εκθαληζηνχλ λσξίηεξα απφ ηνπο 12 κήλεο αλ νη 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο είλαη ζνβαξέο ή αξγφηεξα απφ ηνπο 24 κήλεο αλ ηα 

ζπκπηψκαηα είλαη πην ήπηα (ζει. 55). Ζ ίδηα ηνλίδεη πσο ε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο δηαγηγλψζθεηαη ηέζζεξεηο θνξέο πεξηζζφηεξν ζε αγφξηα απφ φηη ζε 

θνξίηζηα. Χζηφζν, ζηα θιηληθά δείγκαηα ε δηαηαξαρή ζηα θνξίηζηα είλαη πνιχ πηζαλφ 

ζπλνδεχεηαη απφ πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ίζσο ηα 

θνξίηζηα ρσξίο ζπλνδφ πξφβιεκα ηελ πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε ή ηε γισζζηθή 

θαζπζηέξεζε λα κελ αλαγλσξίδνληαη εμαηηίαο πηζαλφηαηα ηεο επηφηεξεο εθδήισζεο 

ησλ θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δπζθνιηψλ ηνπο (ζει. 57).  
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Διαγνωζηικά Κπιηήπια 

Ζ ηαηξηθή δηάγλσζε γχξσ απφ ηνλ απηηζκφ άξρηζε λα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 

δχν εξγαιείσλ, ηνπ ΗCD (International Classification of Diseases) θαη ηνπ DSM 

(Diagnostic and Statistic Manual of the American Psychiatric Association).  

χκθσλα κε ηνλ Thompson (2013), ηα δχν απηά εξγαιεία κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ ππέζηεζαλ δηάθνξεο αλαζεσξήζεηο κε απνηέιεζκα λα αιιάδεη απφ έθδνζε ζε 

έθδνζε ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα, ρσξίο σζηφζν λα 

ππφθεηληαη ζε αιιαγή ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ απηηζκνχ. Ο ίδηνο επηζεκαίλεη φηη ην 

ICD 8  ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην 1964 έσο ην 1975. Σν1976 αλαζεσξήζεθε ζεICD 9 

θαη ην 2007 ζεICD 10, ην νπνίν είλαη ζε ηζρχ έσο ζήκεξα. Ο ίδηνο επηζεκαίλεη φηη 

ζην DSM o απηηζκφο  αλαγλσξίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1980 ζην DSM-III. 

Αθνινχζεζε ην DSM-IVθαη ην 2013 θπθινθφξεζε ε αλαζεσξεκέλε έθδνζή ηνπ, ην 

DSM-V.  

Όπσο αλαθέξνπλ νη εξεπλεηέο King, Navot, Bernier, &Webb (2014), ζην 

DSMV νη θαηεγνξίεο νη νπνίεο ππφθεηληαλ παξαδνζηαθά ζηηο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο (απηηζηηθή δηαηαξαρή, ζχλδξνκν Rett, παηδηθή 

απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή, ζχλδξνκν Asperger, αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή κε 

πξνζδηνξηζκέλε αιιηψο θηι) έρνπλ θαηαξγεζεί θαη έρνπλ πιένλ ελζσκαησζεί ζε κηα 

κνλαδηθή θαηεγνξία, ηε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Ζ θαηάξγεζε ησλ 

παξαπάλσ θαηεγνξηψλ – θαη ηδηαίηεξα ηνπ ζπλδξφκνπ Asperger- έρεη πξνθαιέζεη κηα 

πιεζψξα αλαθνξψλ θαη έλα θχκα κειεηψλ πξνο απφδεημε ηεο νξζφηεηαο ή ηνπ 

ιάζνπο θαηάξγεζεο απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ. Γεδνκέλνπ ηνπ έληνλνπ επηζηεκνληθνχ 

δηαιφγνπ πνπ έρεη πξνθαιέζεη ην DSMV, κειέηεο βξίζθνληαη αθφκα ζε εμέιημε 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ν πξαγκαηηθφο αληίθηππνο ηεο επηθξάηεζεο ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο θαηεγνξηνπνίεζεο. 

 χκθσλα κε ην DSMV(AmericanPsychiatricAssociation, 2013) γίλεηαη 

αλαθνξά ζε πέληε βαζηθά θξηηήξηα δηάγλσζεο ηνπ απηηζκνχ (299.00): 

Α. Πνιιαπιά ειιείκκαηα ζηε θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη ζηε θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πνιιαπιψλ πιαηζίσλ, φπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηα αθφινπζα, 

επί ηνπ παξφληνο ή απφ ην ηζηνξηθφ: 

1. Διιείκκαηα ζηε θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή ακνηβαηφηεηα πνπ θπκαίλνληαη, 

γηα παξάδεηγκα, απφ ηε κε θπζηνινγηθή θνηλσληθή πξνζέγγηζε θαη ηελ 

απνηπρία ζε κηα πάξε-δψζε ζπλνκηιία ζηε κεησκέλε αληαιιαγή 
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ελδηαθεξφλησλ, ζπλαηζζεκάησλ ή επηξξνψλ θαη ζε απνηπρία αξρήο ή 

αληαπφθξηζεο ζε θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. 

2. Διιείκκαηα ζε κε ιεθηηθέο επηθνηλσληαθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, νη νπνίεο, γηα 

παξάδεηγκα, πνηθίιινπλ απφ θησρή νινθιεξσκέλε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία ζε  αλσκαιίεο ζηελ βιεκκαηηθή επαθή θαη ζηε γιψζζα ηνπ 

ζψκαηνο ή ειιείκκαηα ζηε θαηαλφεζε θαη ζηε ρξήζε ησλ ρεηξνλνκηψλ σο θαη 

ζε πιήξε έιιεηςε ησλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ θαη ηεο κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο.  

3. Διιείκκαηα ζηελ αλάπηπμε, δηαηήξεζε θαη θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ, πνπ 

θπκαίλνληαη, γηα παξάδεηγκα, απφ δπζθνιίεο πηνζέηεζεο ηεο θαηάιιειεο 

ζπκπεξηθνξάο ζηα δηάθνξα θνηλσληθά πιαίζηα  ζε δπζθνιίεο ζηελ αληαιιαγή 

ηνπ θαληαζηαθνχ παηρληδηνχ ή ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη ζε 

απνπζία ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο ζπλνκήιηθνπο  

(AmericanPsychiatricAssociation, 2013, ζει. 50). 

Β. Πεξηνξηζκέλα θαη επαλαιακβαλφκελα κνηίβα ζπκπεξηθνξάο, ελδηαθέξνληα ή 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θαλεξψλνληαη κε ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηα αθφινπζα, είηε επί 

ηνπ παξφληνο είηε απφ ην ηζηνξηθφ:  

1. ηεξενηππηθή ή επαλαιακβαλφκελε θίλεζε ηνπ ζψκαηνο, ρξήζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ ή ηνπ ιφγν (π.ρ. απιέο ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο 

επζπγξάκκηζε ησλ παηρληδηψλ ή ξίμηκν αληηθεηκέλσλ, ερνιαιία, 

ηδηνζπγθξαζηαθέο θξάζεηο). 

2. Δπηκνλή ζηελ νκνηνκνξθία, άθακπηε εκκνλή ζε ξνπηίλεο ή ζε ηειεηνπξγηθά 

πξφηππα  ιεθηηθήο ή κε ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. έληνλε δπζθνξία ζε 

κηθξέο αιιαγέο, δπζθνιία ζηηο κεηαβάζεηο, άθακπην ηξφπν ζθέςεο, ηειεηέο 

ραηξεηηζκνχ, αλάγθε λα αθνινπζεί ηελ ίδηα δηαδξνκή ή λα ηξψεη ην ίδην 

θαγεηφ θάζε κέξα) 

3. Δμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλα θαη ζηαζεξά ελδηαθέξνληα κε κε θπζηνινγηθή 

έληαζε ή εζηίαζε (π.ρ. έληνλε πξνζθφιιεζε ή ελαζρφιεζε κε αζπλήζηζηα 

αληηθείκελα, ππεξβνιηθά νξηνζεηεκέλα ή επίκνλα ελδηαθέξνληα). 

4. Τπέξ ή ππφ θηλεηηθφηεηα ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ή αζπλήζηζην 

ελδηαθέξνλ ζε αηζζεηεξηαθέο πηπρέο ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. εκθαλήο 

αδηαθνξία ζην πφλν/ζεξκνθξαζία, αξλεηηθή αληίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο 
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ήρνπο ή πθέο, κχξηζκα ή άγγηγκα αληηθεηκέλσλ ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ, νπηηθή 

γνεηεία κε ηα θψηα ή ηελ θίλεζε) (AmericanPsychiatricAssociation, 2013, 

ζει. 50). 

Γ. Σα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα είλαη παξφληα θαηά ηελ πξψηκε πεξίνδν αλάπηπμεο 

(αιιά ίζσο λα κελ γίλνπλ πιήξσο θαλεξά κέρξη νη θνηλσληθέο απαηηήζεηο λα 

ππεξβνχλ ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ή κπνξνχλ λα ζπγθαιπθζνχλ κεηέπεηηα ζηε 

δσή  κέζα απφ ζηξαηεγηθέο κάζεζεο) (AmericanPsychiatricAssociation, 2013, ζ. 50). 

Γ. Σα ζπκπηψκαηα πξνθαινχλ θιηληθά ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε θνηλσληθή, 

επαγγεικαηηθή δσή ή ζε άιιεο ζεκαληηθέο πεξηνρέο ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο(AmericanPsychiatricAssociation, 2013, ζ. 50). 

Δ. Απηέο νη δηαηαξαρέο δελ εμεγνχληαη θαιχηεξα κέζσ ηεο πλεπκαηηθήο 

θαζπζηέξεζεο (πλεπκαηηθή αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή) ή ηελ παγθφζκηα αλαπηπμηαθή 

θαζπζηέξεζε. Ζ πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε θαη ε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο 

ζπρλά ζπλππάξρνπλ. Γηα λα γίλεη δηάγλσζε ζπλλνζεξφηεηαο δηαηαξαρήο απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο θαη πλεπκαηηθήο θαζπζηέξεζεο, ε θνηλσληθή επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε θαηψηεξν επίπεδν απφ ηελ αλακελφκελε γηα ην γεληθφ αλαπηπμηαθφ 

επίπεδν.(AmericanPsychiatricAssociation, 2013, ζ. 51) 

1.2  Γεμηόηεηεο ζηνλ απηηζκό 

Γλωζζικέρ Δεξιόηηηερ 

χκθσλα κε ηελ Firth (1999), πνιιέο πηπρέο ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο είλαη 

κεηξήζηκεο θαη κπνξνχλ λα καο παξέρνπλ πιηθφ γηα ηηο βαζχηεξεο γισζζηθέο 

δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. Τπνζηεξίδεη πσο ν ιφγνο θξχβεη ζεκαληηθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ. Όπσο αλαθέξεη, ε θσλνινγία είλαη ε ηθαλφηεηα πνπ καο 

επηηξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ηνπο ήρνπο ηεο γιψζζαο. Σν ζπληαθηηθφ είλαη ε ηθαλφηεηα 

λα ρεηξηδφκαζηε ηνπο θαλφλεο ηεο γξακκαηηθήο. Ζ ζεκαζηνινγία είλαη ε ηθαλφηεηα 

πνπ καο επηηξέπεη λα θαηαλννχκε θαη λα ζρεκαηίδνπκε ην λφεκα, ελψ ε 

πξαγκαηνινγία ε ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ ιφγν γηα ην ζθνπφ ηεο 

επηθνηλσλίαο. Σα παηδηά κε απηηζκφ, φπσο αλαθέξεη, είλαη πηζαλφ λα παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο ζε φινπο ή ζε θάπνηνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο. Χζηφζν, ηνλίδεη πσο  

ε δπζθνιία ζηνλ ηνκέα ηεο πξαγκαηνινγίαο απνηειεί παγθφζκην ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ηνπ απηηζκνχ (ζζ. 139-140). πγθεθξηκέλα, ζηα απηηζηηθά παηδηά 
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παξαηεξείηαη αδπλακία ζηελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπ ιφγνπ, δειαδή ην άηνκν λα 

ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα κε ην ζσζηφ ηξφπν, ζην ζσζηφ ρψξν θαη ρξφλν ζχκθσλα κε 

ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο πνπ επηθξαηνχλ, έηζη ψζηε λα επηθνηλσλήζεη 

απνηειεζκαηηθά θαη λα εθθξάζεη απηφ πνπ επηζπκεί 

Οη Geurts θαη Embrechts (2008) αλαθέξνπλ φηη ελψ ηα παηδηά κε απηηζκφ 

παξνπζηάδνπλ ζνβαξά ειιείκκαηα ή θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

ηεο γιψζζαο (ζχληαμε, ζεκαζηνινγία, κνξθνινγία θαη θσλνινγία), νη 

πξαγκαηνινγηθέο δπζθνιίεο είλαη πην εκθαλείο θαη γηα απηφ έρνπλ απαζρνιήζεη 

πεξηζζφηεξν ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Απηφ εμεγείηαη θαζψο ηφζν νη δπζθνιίεο ζηε 

γιψζζα φζν θαη ζηελ επηθνηλσλία εκθαλίδνληαη απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο αιιά 

ηα πξαγκαηνινγηθά ειιείκκαηα είλαη εθείλα πνπ παξακέλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, ελψ νη άιιεο γισζζηθέο δπζθνιίεο είλαη πηζαλφ λα κελ 

εκθαλίδνληαη θαηά ηελ αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ηνπ αηφκνπ. Χζηφζν, θαηά ηνπο 

Βaraetal (1999) ζην  Geurts θαη Embrechts (2008) ηα ειιείκκαηα ζηε ζχληαμε, ζηε 

κνξθνινγία θαη ζηε θσλνινγία κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ θαη ηελ πξαγκαηνινγηθή 

ηθαλφηεηα. Δληνχηνηο, θάπνηνη επηζηήκνλεο, φπσο ν Bernstein, ππνζηήξημαλ πσο 

απηέο νη αδπλακίεο ζηα απηηζηηθά άηνκα δελ είλαη ιφγσ ηνπ απηηζκνχ θαζαπηνχ, 

αιιά φηη ε εκθάληζε ηνπο πξνθαιείηαη ιφγσ επηπξφζζεησλ δηαηαξαρψλ πνπ θάπνηεο 

θνξέο ζπλππάξρνπλ κε ηνλ απηηζκφ, φπσο ε γισζζηθή θαζπζηέξεζε. Μφλν 

δπζθνιίεο ζην ζεκαζηνινγηθφ θαη πξαγκαηνινγηθφ επίπεδν πξνέξρνληαη απφ ηελ 

απηηζηηθή δηαηαξαρή (Βνγηλδξνπθαο, 2003). 

Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη νη θαθέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ζέηνπλ ηα παηδηά ζε 

πςειφ θίλδπλν γηα απνηπρία ζηνλ γξακκαηηζκφ (Bishop & Snowling, 2004). 

πλεπψο, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα παηδηά κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ γισζζηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο πξέπεη λα αλακέλεηαη  δπζθνιία θαη ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο. 

Ζ Firth (1999), επηζεκαίλεη πσο ηα απηηζηηθά παηδηά παξνπζηάδνπλ ζπρλά 

επηβξάδπλζε ηφζν ζηελ νκηιία φζν θαη ζηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. 

Δληνχηνηο, ηνλίδεη πσο ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ απηηζηηθψλ παηδηψλ πνπ 

καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ ζε πνιχ θαιφ βαζκφ. Σα παηδηά απηά κε ηε θαηάιιειε 

δηδαζθαιία θαηαθέξλνπλ λα δηαβάδνπλ δπλαηά, ρσξίο λα θάλνπλ ιάζε, θαη κπνξνχλ 

λα ζπκπιεξψζνπλ αηειείο πξνηάζεηο κε ηε ζσζηή γξακκαηηθή ηνπο κνξθή (ζ. 147) . 

Σέινο, ηα απηηζηηθά  άηνκα δπζθνιεχνληα λα θάλνπλ δηεξγαζίεο πνπ ηα 

ππφινηπα παηδία έθαλα απηφκαηα. Σέηνηεο δηεξγαζίεο είλαη λα κπνξνχλ δηαθξίλνπλ 

ιέμεηο κέζα ζην ιφγν, λα μερσξίζνπλ ιέμε θαη κε ιέμε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 
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ππάξρνπζα γλψζε ηνπο γηα ηνλ θφζκν εξκελεχνληαο ην γισζζηθφ εξέζηζκα θαζψο 

θαη λα ζπζρεηίζνπλ ιέμεηο κε αληηθείκελα ή ηε ζεκαζία κηαο ιέμεο κε κηα άιιε ιέμε 

(Wilkinson, D. 2010). 

Γνωζηικέρ Δεξιόηηηερ 

Οη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ πνηθίινπλ. χκθσλα κε ηνπο 

Croen et al (2002) φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Laz (2009), ην 75% ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ 

παξνπζία θάπνηνπ είδνπο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Μεξηθέο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

εκθαλίδνληαη ηζρπξέο ελψ άιιεο εκθαλψο θαζπζηεξεκέλεο. Οη θχξηεο γλσζηηθέο 

δπζθνιίεο ηνπο εληνπίδνληαη ζηελ Θεσξία ηνπ Ννπ, ζηελ πλδπαζηηθή Πξνζνρή, 

θαζψο θαη ζηελ αθαηξεηηθή ζθέςε θαη γελίθεπζε. Δπίζεο, εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα 

ζηελ εξγαδνκέλε κλήκε (νπηηθή θαη αθνπζηηθή) θαη θαηά ηνπο Walenski et al. (2006) 

ζηελ δηαδηθαζηηθή κλήκε ε νπνία ζπκβάιεη ζηελ επηηέιεζε ησλ γισζζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην επίπεδν ηεο γξακκαηηθήο, δειαδή ζηε 

κνξθνινγία, ζχληαμε θαη θσλνινγία 

Δπίζεο, νη Roberts & Joiner (2007) επηζεκαίλνπλ πσο ν ηξφπνο κάζεζεο θαη 

απνκλεκφλεπζεο πιεξνθνξηψλ  ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ δηαθέξεη απφ εθείλνλ ησλ 

ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ καζεηψλ. Πξνο επίξξσζε απηνχ, θάλνπλ αλαθνξά ζηε 

ζεσξία ηεο αδχλακεο θεληξηθήο ζπλνρήο ηεο Firth (Frith & Happé, 1994, ζ. 210). 

Όπσο εμεγνχλ, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ζεσξία, ηα ηππηθά αλαπηπζζφκελα άηνκα 

έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπλδπάδνπλ έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ γηα λα θηηάμνπλ ην απψηεξν 

λφεκα. Αληηζέησο, φπσο ηνλίδνπλ, ηα άηνκα κε απηηζκφ έρνπλ κηα αληίζηξνθε κνξθή 

γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο θαη έηζη εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο ιεπηνκέξεηεο παξά ζηε 

ζπλνιηθή εηθφλα ησλ πιεξνθνξηψλ, κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεχνληαη λα ζπλδέζνπλ 

ηηο πιεξνθνξίεο κεηαμχ ηνπο θαη ηα ζηνηρεία λα παξακέλνπλ αζχλδεηα κέζα ζηελ 

απηηζηηθή ζθέςε. 

  Οη ίδηνη εξεπλεηέο, ππνγξακκίδνπλ πσο ε κέζνδνο απεηθφληζεο ηνπ 

εγθέθαινπ επέηξεςε ηε ζπιινγή λεπξνινγηθψλ απνδείμεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε 

πξνδηάζεζε ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο γηα νπηηθή επεμεξγαζία 

ησλ πιεξνθνξηψλ. Σα ζηνηρεία απηά, εμεγνχλ, ππνζηεξίδνπλ πσο ηα άηνκα κε 

δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο επεμεξγάδνληαη θαη ζπγθξαηνχλ θαιχηεξα ηηο 

πιεξνθνξίεο φηαλ απηέο ηνπο παξνπζηάδνληαη νπηηθά παξά αθνπζηηθά. Σα παξαπάλσ 

επξήκαηα, νη ίδηνη θαηαιήγνπλ, πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαζφηη απνδεηθλχνπλ έλα 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν κάζεζεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. Έηζη, ζπκπεξαίλνπλ πσο αθνχ 
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ν ηξφπνο κάζεζήο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθφο, δηαθνξεηηθή ζα πξέπεη λα είλαη θαη ε 

δηδαζθαιία πνπ ζα ιάβνπλ. Αθφκα, νη Roberts & Joiner (2007), αλαθέξνπλ πσο ζην 

ζρνιείν κεγάιν θνκκάηη ηεο δνπιεηάο παξνπζηάδεηαη κε ιεθηηθφ ηξφπν, γεγνλφο πνπ 

δπζθνιεχεη ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ.  Δπηζεκαίλνπλ, πσο γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή ε δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο, ζα 

πξέπεη απηή λα ζηεξίδεηαη ζηα δπλαηά ζεκεία ησλ παηδηψλ θαη λα ππάξρνπλ κηθξέο 

απαηηήζεηο ζηηο πεξηνρέο πνπ απηά δπζθνιεχεηαη πεξηζζφηεξν.  Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

ηνλίδνπλ πσο είλαη απαξαίηεην θαηά ηε δηδαζθαιία λα γίλνληαη δηδαθηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ ηξφπν κάζεζεο ησλ καζεηψλ απηψλ θαη 

λα ζηνρεχνπλ ζηε δηεπθφιπλζε ηνπο. Σέηνηεο δηαθνξνπνηήζεηο είλαη: ε κεγηζηνπνίεζε 

ηεο νπηηθήο παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ε νπηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ε παξνρή θαζνδήγεζεο. Τπνζηεξίδνπλ πσο κηα ηερληθή νπηηθήο 

παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη ζχκθσλε κε ην γλσζηηθφ πξνθίι ηεο 

δηαηαξαρήο απηηζηηθνχ θάζκαηνο είλαη ε «ραξηνγξάθεζε ελλνηψλ», θαζφηη ζε απηή 

νη πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη νπηηθά θαη επηηξέπνπλ ζην καζεηή κε απηηζκφ λα 

ζρεκαηίζεη έλα ζρεκαηηθφ δίθηπν θαη λα ζπζρεηίζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ γλσξίδεη, 

δνκψληαο ηαπηφρξνλα κηα ζθαηξηθή νπηηθή γηα ην ζέκα. 

Μέθοδοι παπέμβαζηρ ζηο αςηιζμό 

Οη Peters & Forlin (2011) αλαθέξνπλ φηη ζηηο κέξεο καο έρνπλ αλαπηπρζεί 

δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζηξαηεγηθέο  νη νπνίεο ζηνρεχνπλ εηδηθά 

ζηα παηδηά κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Όπσο αλαθέξνπλ, απηέο νη 

πξνζεγγίζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο κεζφδνπο ΑΒΑ (Applied Behavior Analysis), ην 

χζηεκα Δπηθνηλσλίαο κε Αληαιιαγή Δηθφλσλ (Picture Exchange  Communication 

System), ηε κέζνδν Δθπαίδεπζεο θαη Θεξαπείαο Παηδηψλ κε Απηηζκφ  θαη κε 

πξνβιήκαηα Δπηθνηλσλίαο (Teaching Expanding Appreciating Collaborating and 

Cooperating Holistic-TEACCH), ηε κέζνδν Floor-time, ηε δεκηνπξγία βίληεν θαη 

δηάθνξεο άιιεο παξεκβάζεηο γηα θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Μάιηζηα, νη Dillenburger & 

Jordan (2014), κειεηψληαο ηα θιηληθά απνηειέζκαηα ζε άηνκα κε απηηζκφ, ζηελ 

έξεπλα ηνπο απέδεημαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Πξφσξεο Δληαηηθήο 

πκπεξηθνξηζηηθήο Παξέκβαζεο (Early Intensive Behavior all intervention - ΔΗΒΗ) 

θαη γεληθά ησλ παξεκβάζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε ηεο 

πκπεξηθνξάο (Applied Behavior Analysis- ΑΒΑ) ηφζν γηα ηα ίδηα ηα άηνκα φζν θαη 

γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ηελ θνηλσλία. Χζηφζν, oη Peters & Forlin (2011)  
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ηνλίδνπλ πσο απηέο νη παξεκβάζεηο θπξίσο επηθεληξψλνληαη ζηελ παξνρή ζεξαπείαο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη κε ιεηηνπξγηθά ειιείκκαηα παξά κε 

ζηξαηεγηθέο  πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ. 

  Ο Υξεζηάθεο  (2013) αλαθέξεη πσο ε δηδαζθαιία είλαη κηα δηαδηθαζία 

αξθεηά πεξίπινθε θαη αλεπαλάιεπηε. Αλ ζα επηηχρεη ή ζα απνηχρεη σο δηαδηθαζία 

εμαξηάηαη απφ κηα πιεζψξα ππνθεηκεληθψλ θαη αληηθεηκεληθψλ παξαγφλησλ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην καζεηή, ην δάζθαιν, ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, ην ζθνπφ, ηα 

κέζα, ηε κέζνδν δηδαζθαιία θαη άιινπο θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θηι. Παξάγνληεο 

(ζ. 29). 

Οη Jordan & Powell (1990) ζε έλα άξζξν πνπ δεκνζίεπζαλ δχν δεθαεηίεο 

πεξίπνπ λσξίηεξα, θάλνπλ απφ ηφηε αλαθνξά ζηελ εηδηθή δηδαζθαιία πνπ ρξεηάδνληαη 

νη καζεηέο κε απηηζκφ πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ θαη λα ζθέθηνληαη απνηειεζκαηηθά. 

ην ίδην άξζξν, αλαθέξνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, πνπ πξέπεη 

λα απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηδαζθαιίαο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, θαη επίζεο 

επηζεκαίλνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ θαζηζηνχλ απνηειεζκαηηθή ηε δηδαζθαιία ησλ 

απηηζηηθψλ καζεηψλ. χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, αλ ν ηξφπνο πνπ δηδάζθεηαη θάζε 

αληηθείκελν αληηθαηνπηξίδεη ηε πξνζέγγηζε επίιπζεο πξνβιήκαηνο, εμαιείθεηαη 

άκεζα ε αλάγθε ελφο μερσξηζηνχ γλσζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην «καζαίλσ πψο λα καζαίλσ». Ζ 

ζεκαζία ηεο πξνζέγγηζεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο αλαθέξεηαη θαη ζην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα καζεηέο κε απηηζκφ. ε 

απηφ ηνλίδεηαη πσο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεηψλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη κφλν ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, αιιά θαη ε αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο γηα επίιπζε πξνβιήκαηνο. Ζ πξνζέγγηζε επίιπζεο πξνβιήκαηνο, 

αλάινγα µε ην επίπεδν ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, πινπνηείηαη κέζα απφ θάζε 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζεκαηηθή ελφηεηα (Μαπξνπνχινπ, θαη ζπλ., 2003).  

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ πξνηείλνπλ ε Jordan & Powell (1990) φηη πξέπεη λα 

δηέπνπλ ηε δηδαζθαιία είλαη δψδεθα θαη ζπλνςίδνληαη ζηηο παξαθάησ. Όπσο νη ίδηνη, 

επηζεκαίλνπλ, αξρηθά ν εθπαηδεπηηθφο ή ζεξαπεπηήο πξέπεη λα δεκηνπξγεί κηα ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζε εθείλνλ θαη ηνπο καζεηέο. Ζ ζρέζε απηή πξέπεη λα 

βαζίδεηαη φρη κφλν ζηε θαηαλφεζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ αιιά 

θαη ζηελ πίζηε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Μηα άιιε ζεκαληηθή αξρή πνπ παξαζέηνπλ 

είλαη λα δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε επθαηξία λα ζθεθηνχλ. Σν άγρνο είλαη κηα ηππηθή 

ζπληζηψζα ηνπ απηηζκνχ γηα απηφ ηα παηδηά κε απηηζκφ πξέπεη λα  ληψζνπλ φηη 
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βξίζθνληαη ζε έλα κε απεηιεηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ζθεθηνχλ θαη λα 

πεηξακαηηζηνχλ. Ζ κε απεηιεηηθή αλαηξνθνδφηεζε είλαη ρξήζηκε φηαλ γίλεηαη 

μεθάζαξν ζηνπο καζεηέο γηαηί θάλνπλ ιάζνο θαη φρη φηαλ  απιά ελεκεξψλνληαη πσο 

έρνπλ θάλεη ιάζνο (ζ.140-141). Καηά ηνπο Jordan & Powell (1990, ζ. 141), εμίζνπ 

ζεκαληηθή θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη θαη ε αξρή ηεο αλάπηπμεο ηεο 

απηνθαηεπζπλφκελεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Μφιηο νη καζεηέο απνθηήζνπλ επίγλσζε 

ηνπ ξεπεξηνξίνπ ησλ απαληήζεψλ ηνπο, πξέπεη ζηαδηαθά λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε 

επζχλε γηα ηε κάζεζή ηνπο. Απηφ, φπσο εμεγνχλ, ζεκαίλεη λα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ 

νη ίδηνη πηπρέο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, λα κπνξνχλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πνηεο 

ζηξαηεγηθέο πξέπεη λα πηνζεηνχλ θάζε θνξά θαη λα κπνξνχλ λα δηνξζψλνπλ ηηο 

αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο ηνπο ρσξίο λα βαζίδνληαη ζηηο ζπκβνπιέο θαη ηα θξηηηθέο 

ησλ ελειίθσλ. Δπίζεο, νη ίδηνη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ πσο ζηαδηαθά νη καζεηέο 

πξέπεη λα κάζνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο  απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, πξέπεη λα θάλνπλ έλα βήκα ηε θνξά. 

Γειαδή νη δηάθνξεο παξάκεηξνη κηαο δξαζηεξηφηεηαο- ηα είδε ησλ επηπέδσλ ηεο 

ζπιινγηζηηθήο, ηα είδε ησλ ελλνηψλ θαη ηα επίπεδα ησλ απαηηήζεσλ ζηελ εξγαδφκελε 

κλήκε- πξέπεη λα πνηθίιινπλ αλά κηα ηε θνξά.  

Δπηπιένλ, πνιχ ζεκαληηθφ, ζχκθσλα κε ηνπο Jordan & Powell (1990, ζ.141), 

είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάδνληαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ 

λα εκπεξηέρνπλ ηξφπνπο θαηεχζπλζεο ηεο πξνζνρήο ηνπο. Δπεηδή ηα πνιιά παηδηά κε 

απηηζκφ δελ αληαπνθξίλνληαη ζε ιεθηηθέο πξνηξνπέο, ζα ρξεηαζηεί λα βξεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο γηα λα θαηεπζχλεη ηελ πξνζνρή ηνπο. Οη ίδηνη 

σο εμίζνπ ζεκαληηθή αλαθέξνπλ ηελ αλάγθε νη δξαζηεξηφηεηεο λα πξνέξρνληαη απφ 

ελ εκπεηξία ησλ παηδηψλ θαη λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Όπσο 

επηζεκαίλνπλ, απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ είλαη λα βνεζήζεη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο 

καζεηέο λα αληηιεθζνχλ φηη ε δπζθνιία επίιπζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη κέξνο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο θαη φρη έλα πξαγκαηηθφ ή θαληαζηηθφ δηθφ ηνπο 

έιιεηκκα. χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, κηα άιιε ζεκαληηθή αξρή είλαη ε αλάπηπμε 

κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα εμαζθαιίζνπλ πσο ηα παηδηά 

κε απηηζκφ γλσξίδνπλ πσο κεξηθέο πιεξνθνξίεο είλαη αλάγθε λα απνκλεκνλεπζνχλ 

θαη φηη ηα ίδηα θαηέρνπλ κηα ζεηξά ζηξαηεγηθψλ γηα απνκλεκφλεπζε θαη αλάθιεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Σέηνηεο ζηξαηεγηθέο αλαθέξνπλ πσο κπνξεί λα είλαη: ε 

ηαμηλφκεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ε δξακαηνπνίεζε, δηάθνξεο νπηηθέο ηερληθέο ή ε 

ζεκαζηνινγηθή επεμεξγαζία θαη αλάπηπμε «ζελαξίσλ». Καηά ηνπο Jordan & Powell 
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(1990, ζ. 142), θάηη άιιν πνπ πξέπεη λα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη λα αλαπηχμεη, 

εθηφο απφ ηε γισζζηθή, θαη ηε κε γισζζηθή δηακεζνιάβεζε. Ζ εθπαίδεπζε 

ζπλεζίδεη λα επηθεληξψλεηαη ζηε ρξήζε ιεθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επηβνήζεζε 

ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Χζηφζν, γηα ηνπο καζεηέο κε απηηζκφ, νη νπηηθέο 

ζηξαηεγηθέο κπνξεί λα απνβνχλ πνιχ ρξήζηκεο. 

πλερίδνληαο, νη Jordan & Powell (1990, ζ.142) επηζεκαίλνπλ πσο ζην 

πιαίζην αλάπηπμεο ηεο κεηαγλψζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ηα άηνκα κε απηηζκφ λα 

αλαπηχζζνπλ κηα πνηθηιία ζηξαηεγηθψλ. Καηά ηνπο ίδηνπο, απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη 

πσο ηα παηδηά κε απηηζκφ, πξέπεη λα απνζαξξχλνληαη λα εθαξκφδνπλ πάληα έλα 

ζπγθεθξηκέλν θαλφλα ή λα αλαδεηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε γλψζε. Αληηζέησο, πξέπεη 

λα πξνζεγγίδνπλ θάζε πξφβιεκα κε ηε ζθέςε πσο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε απηφ κηα 

πνηθηιία θαλφλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη αλάγθε λα ελζαξξπλζνχλ λα αλαπηχμνπλ 

έλα ξεπεξηφξην απαληήζεσλ, λα κάζνπλ θαιά απηφ ην ξεπεξηφξην θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ αλάγθε γηα επειημία. Χζηφζν, φπσο δηεπθξηλίδνπλ, νη εθπαηδεπηηθνί 

νθείινπλ λα γλσξίδνπλ πσο ε παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα ρξεηαζηεί ρξφλν θαη 

εμάζθεζε θαη πσο είλαη κηα δχζθνιε δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηα παηδηά κε 

απηηζκφ ζε άγρνο θαη δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο φηαλ νη παιηέο ζηξαηεγηθέο ηνπο δελ 

δείρλνπλ λα δνπιεχνπλ. Σνλίδνπλ πσο ζηγά ζηγά ηα παηδηά κε απηηζκφ ζα αλαπηχμνπλ 

έλα καζεζηαθφ κνληέιν πνπ ελζσκαηψλεη πην πξνεγκέλεο ζηξαηεγηθέο. Γειαδή 

ζηαδηαθά, ζα θαζίζηαληαη ηθαλά λα κπνξνχλ λα εζηηάδνπλ ζηηο ζρεηηθέο κε ην 

πξφβιεκα πιεξνθνξίεο θαη λα αγλννχλ ηηο άζρεηεο κε απηφ πιεξνθνξίεο.  Δλ νιίγνηο, 

φπσο εμεγνχλ, ζα κπνξνχλ λα επηθεληξψλεηαη ζηα ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη λα δνθηκάδνπλ ππνζέζεηο ζε απηά, θαη φρη λα θάλνπλ κηα 

επηθαλεηαθή εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο. Σέινο, κηα πνιχ ζεκαληηθή αξρή πνπ 

επηζεκαίλνπλ νη Jordan & Powell (1990, ζ.142) είλαη ε βαξχλνπζα ζεκαζία πνπ έρεη 

νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλνπλ ηα παηδηά κε απηηζκφ λα αληαλαθινχλ ηελ εκπεηξία 

ηνπο. Κάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ θάλνπλ ζα πξέπεη λα ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο πξφθεηηαη γηα κηα δξαζηεξηφηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη 

πσο θαηέρνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ηξφπνπο λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα απηφ. Οη ίδηνη 

εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ πσο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην φηη δελ μέξνπλ θάηη θαη ζην γηαηί δελ ην 

μέξνπλ. 
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Κεθάιαην Γεύηεξν: Φσλνινγηθή επίγλσζε θαη αλαγλσζηηθή 

ηθαλόηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ απηηζκό 

2.1. Αλάγλσζε- Οξηζκόο 

Ζ πξψηε πξνζέγγηζε πξνζδηνξηζκνχ ηε αλάγλσζεο, φπσο ηνλίδεη ν Πφξπνδαο 

(2002), αλαπφθεπθηα επεξεάδεηαη απφ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ 

ιφγνπ. πγθεθξηκέλα, αθξηβψο επεηδή «ν γξαπηφο ιφγνο (ηνπιάρηζηνλ ζηα 

αιθαβεηηθά ζπζηήκαηα γξαθήο) αλαπαξηζηάλεη ηε θσλνινγηθή δνκή ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ, είλαη ινγηθφ φηη ε αλάγλσζε ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεηάθξαζε ή ε 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ γξαπηνχ θψδηθα θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε θσλνλνινγηθφ 

θψδηθα» (2002,ζ. 39). Ζ θσλνινγηθή αλαπαξάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ 

αλάγλσζε κηαο ιέμεο είλαη ζρεδφλ ίδηα κε εθείλε πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηε ρξήζε 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη επνκέλσο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη ε θσλνινγηθή 

αλαπαξάζηαζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο είλαη ήδε γλσζηή ζηνλ αλαγλψζηε απφ ηε 

ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. πλεπψο, φπσο ν αθξναηήο ή νκηιεηήο ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ρξεζηκνπνηεί απηή ηε θσλνινγηθή αλαπαξάζηαζε γηα ηελ 

πξφζβαζε ζηε ζεκαζία ηεο θάζε ιέμεο, θαη‟ αλάινγν ηξφπν αλακέλεηαη φηη θαη θαηά 

ηελ αλάγλσζε, ε πξφζβαζε ζηε ζεκαζία ηεο ιέμεο ζα γίλεηαη κέζσ ηεο θσλνινγηθήο 

αλαπαξάζηαζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ αλάγλσζε (κε βάζε ην θσλνινγηθφ 

θψδηθα ηεο ιέμεο) θαζίζηαηαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηε ζεκαζηνινγηθή κλήκε γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ιέμεο. Έηζη, «κε βάζε απηφ ην ζθεπηηθφ, ε αλάγλσζε 

ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο, αλεμάξηεηεο, αιιά θαη 

αιιεινζρεηηδφκελεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ηελ 

θαηαλφεζε» (2002, ζει. 41). Ζ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ είλαη κηα 

γλσζηηθή ιεηηνπξγία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ γξαπηψλ ζπκβφισλ πνπ 

απνηεινχλ ην γξαπηφ θψδηθα, θαζψο θαη ηε κεηάθξαζε ηνπο ζε θσλνινγηθή 

αλαπαξάζηαζε. Απηφ ηζρχεη ηφζν γηα ηηο ιέμεηο φζν θαη γηα ηηο ςεπδνιέμεηο. ηελ 

πεξίπησζε ησλ ιέμεσλ, ε νινθιήξσζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θαζηζηά δπλαηή ηελ 

πξφζβαζε ζηε ζεκαζηνινγηθή κλήκε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ιέμεο. Ζ 

ιεηηνπξγία απηή πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ηνπ νξζνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

επίγλσζε φηη ε αληίζηνηρε πξνθνξηθή ιέμε ζπγθξνηείηαη απφ ηα γξαπηά ζχκβνια. 

Δπηπιένλ, πξνυπνζέηεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο αληίιεςεο θαη κλήκεο γξαθεκάησλ 

θαη θσλνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ησλ 
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γξακκάησλ θαη ν θσλεκηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπο, κε βάζε ηε γλψζε ηεο αληηζηνηρίαο 

κεηαμχ γξακκάησλ θαη θζφγγσλ. 

Ο Πφξπνδαο (2002) ζπλερίδεη ππνγξακκίδνληαο  φηη ε θαηαλφεζε απνηειεί ηε 

δεχηεξε θαη απαξαίηεηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο. Γηα λα ζπληειεζηεί ε θαηαλφεζε, απαηηείηαη  ε πξφζβαζε 

ζηε ζεκαζηνινγηθή κλήκε. πκπεξαίλεηαη φηη ε αλάγλσζε είλαη κηα ζχλζεηε 

ηθαλφηεηα, ε νπνία απαηηεί κηα ζεηξά δεμηνηήησλ αθφκε θαη γηα ηελ αλάγλσζε κηαο 

απιήο πξφηαζεο. Οη δεμηφηεηεο απηέο θπκαίλνληαη απφ ηελ αλαγλψξηζε θάζε ιέμεο 

κέρξη ηελ θαηαλφεζε ηε επηζπκεηήο ζεκαζίαο ελφο θεηκέλνπ  (Nation, K., et al. 

2006). ε γεληθέο γξακκέο, άιινη εξεπλεηέο, φπσο νη Perfetti et al. (2005), 

πεξηγξάθνπλ δχν θχξηεο θαηεγνξίεο επεμεξγαζηηθψλ γεγνλφησλ, νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρή θαηαλφεζε ηεο αλάγλσζεο: ηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ θαη 

ηελ εκπινθή κεραληζκψλ επεμεξγαζίαο ηεο γιψζζαο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο ιέμεηο 

ζε κελχκαηα. Σέινο, παξφκνηα είλαη θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ National Reading Panel 

(NRP, 2000) πνπ ππνγξακκίδεη ηέζζεξα βαζηθά επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο αλάγλσζεο: 

 Ζ θσλεκηθή επίγλσζε 

 Ζ γξαθνθσλεκηθή αληηζηνηρία 

 Ζεπρέξεηα 

 Ζ θαηαλφεζε 

χκθσλα κε ηνλ Πφξπνδα (2002), «βαζηθή αλάγλσζε ζεσξείηαη ε ηθαλφηεηα 

γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ ή κηθξψλ θξάζεσλ, ε νπνία 

πξνυπνζέηεη ηε ιεηηνπξγία θαη ησλ δχν βαζηθψλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

αλάγλσζεο, δειαδή ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο» (ζει. 460-461). Ζ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ  ιέμεσλ. Ζ αμηνιφγεζε 

ηεο απνθσδηθνπνίεζεο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε: 

 Σεο γλψζεο ησλ γξακκάησλ 

 Σεο αλάγλσζεο ησλ ζπιιαβψλ 

 Σεο αλάγλσζεο ιέμεσλ. 

Οη παξάκεηξνη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο αλάγλσζεο είλαη ν ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ έξγνπ θαη ε αθξίβεηα ηεο αλάγλσζεο (ζ. 460). 
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2.2 Φσλνινγηθή επίγλσζε –Οξηζκόο 

Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε είλαη κηα πνιχ ζχλζεηε κεηαγισζζηθή δεμηφηεηα. 

Σελ νλνκάδνπκε “κεηαγισζζηθή” θαη φρη απιψο “γισζζηθή” επεηδή δελ 

κεηαρεηξηδφκαζηε ηε γιψζζα γηα λα επηθνηλσλήζνπκε  γηα αληηθείκελα ή γηα εκάο, 

φπσο ζπλήζσο, αιιά παίξλνπκε έλλνηεο γισζζηθέο, φπσο είλαη ε έλλνηα ηεο ιέμεο, 

θαη ηηο κεηαρεηξηδφκαζηε ζαλ λα είλαη αληηθείκελα (Πξσηφπαπαο, 2008, ζει.209). Ζ 

θσλνινγηθή επίγλσζε ή ελεκεξφηεηα δελ είλαη κνλνδηάζηαηε γλσζηηθή δεμηφηεηα, 

αιιά απνηειείηαη απφ επηκέξνπο δεμηφηεηεο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ επεμεξγαζίαο θαη 

ρεηξηζκνχ ηνπ ιφγνπ θαη δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ δπζθνιίαο. Μέζσ ηεο θσλνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο, αλαδεηθλχνληαη δεμηφηεηεο κε θχξηα ζπζηαηηθά ηελ αλάιπζε, 

ζχλζεζε, δηάθξηζε, απνκφλσζε, αθαίξεζε θαη αληηζηξνθή ησλ θσλνινγηθψλ 

κνλάδσλ (Παληειηάδνπ, ., 2000). χκθσλα κε ην Gillon (2004), ε θσλνινγηθή 

επίγλσζε είλαη κηα κεηαγισζζηθή ηθαλφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε 

φηη νη ζπιιαβέο θαη ηα θσλήκαηα απνηεινχλ ηηο ιέμεηο ζηνλ ξένληα ιφγν θαη ζηελ 

ηθαλφηεηα λα ρεηξίδεηαη ην άηνκν ηηο ιέμεηο ηφζν ζε επίπεδν ζπιιαβήο φζν θαη ζε  

κεκνλσκέλα θσλήκαηα. Καηά ηνλ Πφξπνδα (2002), ηα βαζηθά επίπεδα ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο είλαη ηα εμήο: 

 Ζ επίγλσζε ηεο θσλεκηθήο δνκήο, δειαδή αθελφο ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη νη ιέμεηο απνηεινχληαη απφ θσλεκηθά  δνκηθά ζηνηρεία 

θαη αθεηέξνπ λα κπνξεί λα ηα ρεηξίδεηαη (αλάιπζε - ζχλζεζε) 

 Ζ ζπιιαβηθή επίγλσζε, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη 

φηη  νη ιέμεηο ζπληίζεληαη απφ ζπιιαβηθά ηκήκαηα θαη επηπιένλ λα κπνξεί λα 

αλαιχεη θαη λα ζπλζέηεη ηηο ζπιιαβέο θάζε ιέμεο 

 Ζ επίγλσζε γηα ηα ηκήκαηα ηεο ζπιιαβήο, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε ζπιιαβή ζπγθξνηείηαη απφ δχν δνκηθά ηκήκαηα, ηα 

νπνία αθελφο είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα θσλήκαηα θαη αθεηέξνπ φηη ην θαζέλα 

απνηειείηαη απφ θσλήκαηα. Απηά ηα δνκηθά ηκήκαηα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο 

ην αξρηθφ ηκήκα ηεο ζπιιαβήο (onset), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην ζχκθσλν ή 

ην ζχκπιεγκα ζπκθψλσλ πνπ ππάξρεη ζηε ζπιιαβή, θαη ην ηειηθφ ηκήκα ηεο 

ζπιιαβήο (rime), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην θσλήελ θαη ην ζχκθσλν ή ηα 

ζχκθσλα πνπ αθνινπζνχλ.  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο δηηηήο ζεκειίσζεο φπσο απηφ 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πφξπνδα (2002), ε θσλνινγηθή επίγλσζε έρεη δχν επίπεδα ην 
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επηγισζζηθφ θαη ην κεηαγισζζηθφ. Σν επηγισζηθφ αλαθέξεηαη  ζηελ νξγάλσζε ηεο 

θσλνινγηθήο δνκήο ηεο γιψζζαο ε νπνία αθφκα είλαη αζαθήο, ελψ ην κεηαγισζζηθφ 

ζηελ νξγάλσζε ηεο θσλνινγηθήο δνκήο ηεο γιψζζαο, ε νπνία είλαη ζαθήο θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ. Απηά ηα δχν επίπεδα εκπιέθνληαη κε κία 

ακθίδξνκε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία αλάγλσζεο (ζ. 226). Ηδηαίηεξα ην επίπεδν ηεο 

θσλεκηθήο  επίγλσζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαζψο απνηειεί ηε βάζε ηεο 

αλάγλσζεο. πγθεθξηκέλα, είλαη ε ηθαλφηεηα λα εληνπίδνληαη ηα κεκνλσκέλα 

θνκκάηηα ηνπ ιφγνπ(θσλήκαηα) κέζα ζηηο ιέμεηο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ιέμεσλ (Francis, 

2005). Σππηθά ηα παηδηά βξίζθνπλ πην εχθνιν λα μεθηλνχλ κε ηελ αλαγλψξηζε φηη νη 

ιέμεηο απνηεινχληαη απφ ζπιιαβέο θαη ην ρεηξηζκφ απηψλ, πξνηνχ αλαπηχμνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο φηη νη ιέμεηο απνηεινχληαη απφ κεκνλσκέλα  θσλήκαηα 

(Νational Institute of Health and Human development, 2000, Πφξπνδαο 2002). 

Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε έρεη δηαπηζησζεί φηη θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, 

φηαλ δειαδή ην παηδί αθφκα δελ έρεη κάζεη λα δηαβάδεη, είλαη ζρεηηθά ρακειή ελψ 

θαηά ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία ην επίπεδν ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο είλαη αξθεηά 

πςειφηεξν (Πφξπαδαο, 2002). Οη Goswami & Bryantθαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα – 

φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Πφξπνδα (2002)- φηη ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ κάζεη αθφκα 

αλάγλσζε αληηκεησπίδνπλ πνιιέο δπζθνιίεο ζην ρεηξηζκφ ηεο θσλνινγηθήο δνκήο 

ησλ ιέμεσλ (ζ.234). Δπηπιένλ, ν ίδηνο επηζεκαίλεη φηη ε ζπιιαβηθή δνκή ησλ ιέμεσλ 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ είλαη πνιχ πην εχθνιε απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

θσλεκηθήο δνκήο. Καηά ζπλέπεηα, ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

δνθηκαζίεο θσλεκηθήο επίγλσζεο απφ ζηηο ζπιιαβηθήο επίγλσζεο. 

Δμαηηίαο ηεο αηηηψδνπο ζρέζεο πνπ έρεη απνδεηρζεί φηη ππάξρεη κεηαμχ ηνπ 

επηπέδνπ ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη ηνπ βαζκνχ επθνιίαο κάζεζεο ηεο 

αλάγλσζεο, ε αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη σο κηα απφ ηηο πξψηεο θαη βαζηθέο ελέξγεηεο ηνπ ζεξαπεπηή ή ηνπ 

δαζθάινπ ζε θάζε πεξίπησζε αλαγλσζηηθήο δπζθνιίαο.    

 χκθσλα κε φζα αλαθέξεη ν Πφξπνδαο (2002, ζ. 232-233) ην θάζε παηδί πνπ 

παξνπζηάδεη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο κπνξεί λα εμεηαζηεί κε ηα εμήο ηεζη 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο: 

α) ην επίπεδν ηεο επηγισζζηθήο επίγλσζεο (πξψηα κε ζπιιαβέο θαη χζηεξα κε 

θσλήκαηα) 
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 Με ην ηεζη δηάθξηζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

 Με ην ηεζη ηεο απφθαζεο γηα ηελ νκνηφηεηα ή  ηε δηαθνξά 

 Με ην ηεζη επηζήκαλζεο ηεο νκνηνθαηαιεμίαο 

β) ην επίπεδν ηεο κεηαγισζζηθήο επίγλσζεο (πξψηα κε ζπιιαβέο θαη κεηά κε 

θσλήκαηα) 

 Με ην ηεζη θαηάηκεζεο 

 Με ην ηεζη ζχλζεζεο 

 Με ην ηεζη απαινηθήο 

 Με ην ηεζη αληηζηξνθήο 

2.3 Η ζρέζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο κε ηελ αλάγλσζε 

Ζ ζρέζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη ηεο κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο  ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη ηεζεί ζην επίθεληξν απφ πνιινχο εξεπλεηέο. Δίλαη γλσζηφ απφ 

ηηο δηάθνξεο κειέηεο φηη ππάξρεη ζηελή θαη κάιινλ αηηηψδεο ζρέζε κεηαμχ ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη ηεο κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ 

Πφξπαδα (2002), νη απφςεηο δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ θαηεχζπλζε 

απηήο ηεο ζρέζεο θαη γηα απηφ έρνπλ δηαηππσζείο ηξεηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο. 

Ο ίδηνο εξεπλεηήο εμεγεί φηη ε πξψηε άπνςε ππνζηεξίδεη πσο ε θσλνινγηθή 

επίγλσζε έρεη αηηηψδε ζρέζε κε ηελ κάζεζε ηεο αλάγλσζεο, δειαδή φηη απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαη δηαδξακαηίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ νξζή κάζεζή ηεο 

(ζ.239).Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε άπνςε, ε θσλνινγηθή επίγλσζε είλαη 

ζπλέπεηα  θαη απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο. Σέινο, ε ηξίηε άπνςε 

δηαηππψλεη φηη ε ζρέζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη ηεο κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο 

είλαη ακνηβαία θαη αληαπνδνηηθή, δειαδή φηη ε θσλνινγηθή επίγλσζε είλαη ηφζν 

πξνυπφζεζε φζν θαη απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο θαη, ζπλεπψο, φρη κφλν 

ηε δηεπθνιχλεη αιιά δηεπθνιχλεηαη απφ απηή (Πφξπνδαο, 2002, ζ. 239). 

Όπσο ηνλίδνπλ θαη άιινη εξεπλεηέο, γηα λα αληαπεμέιζνπλ ηα παηδηά ζηηο 

δηαδηθαζίεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο πξέπεη λα έρνπλ θαηαλνήζνπλ πξψηα φηη νη ιέμεηο 

απνηεινχληαη απφ θσλήκαηα θαη φηη γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ιέμεσλ ρξεηάδεηαη έλαο 

αξηζκφο θσλεκάησλ (Πξσηφπαπαο, Α., Νηθνιφπνπινο, Γ., θαινχκπαθαο, Υ.,2003). 

Μάιηζηα, ν Stanovich (1986) επηζήκαλε φηη πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα θαηαθηήζνπλ 

ηελ δεμηφηεηα ηεο αλάγλσζεο, ρξεηάδεηαη λα έρνπλ απνθηήζεη γλψζε γηα ηε 

ζπζηεκαηηθή αληηζηνηρία κεηαμχ γξαθεκάησλ θαη θσλεκάησλ. Ζ απφθηεζε απηήο 
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ηεο γλψζεο γηα ηε γξαθνθσλεκηθή αληηζηνηρία δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ επίγλσζεηνπ 

παηδηνχ γηα ηε θσλνινγηθή δνκή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη δνζεί ζηνλ ηνκέα ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο πνπ 

νλνκάδεηαη θσλεκηθή επίγλσζε θαη ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ αλάγλσζε. χκθσλα κε 

ηνπο Antony et Francis (2005), ε θσλεκηθή επίγλσζε είλαη εθείλε πνπ βνεζάεη ηα 

παηδηά ζηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο.Hθαηάθηεζε ηεο θσλεκηθήο επίγλσζεο 

ζεσξείηαη σο ε πξψηε έλδεημε γηα ζηαδηαθή επηηπρή θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο θαη 

ηνλίδεηαη φηη φ  ξφινο ηεο είλαη ζεκαληηθφο θαζψο  βνεζάεη ηα παηδηά λα κάζνπλ λα 

δηαβάδνπλ ιέμεηο, λα ρσξίδνπλ ηε ιέμε ζε θσλήκαηα θαη εληέιεη λα θαηαλννχλ ην 

θείκελν (Muter, Hulme, Swoling & Stevenson, 2004). Δπίζεο, νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη 

φηη  καζαίλνληαο ζηα παηδηά λα ρεηξίδνληαη φια ηα δνκηθά κέξε ηνπ ιφγνπ, 

επσθεινχληαη φινη νη ηνκείο ηνπ αιθαβεηηζκνχ (Elbro & Peterson, 2004). 

Σέινο, ηνλίδεηαη φηη ηα παηδηά πνπ εηζέξρνληαη ζηελ δηαδηθαζία θαηάθηεζεο 

ηεο αλάγλσζεο σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ επίγλσζε ησλ 

κεκνλσκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ ιφγνπ θαη πσο θάζε θψλεκα αληηζηνηρεί ζε  έλα 

γξάθεκα ή ζε έλαλ ζπλδπαζκφ γξαθεκάησλ (Cavanaugh, Kim, Wanzek, & Vaughn, 

2004). Καηά ηνλ Gillon (2004), ε ειιηπήο θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ησλ δπζθνιηψλ αλάγλσζεο. Αληίζηνηρα, θαη 

θαηά ηνλ Πφξπνδα (2002), ε θσλνινγηθή επίγλσζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο  παξάγνληεο πξφγλσζεο ηεο επηηπρεκέλεο αλάγλσζεο. 

χκθσλα κε ηνπο Κάθνπξνο & Μαληαδάθε (2006), είλαη πιένλ γλσζηφ φηη γηα 

ηηο δηαηαξαρέο επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο ζηα παηδηά βαζηθφ παξάγνληα, αιιά φρη ηνλ 

κνλαδηθφ, απνηεινχλ ηα θσλνινγηθά ειιείκκαηα, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη 

πξνβιήκαηα ζηελ νκηιία θαη ζηελ αλάγλσζε (Swan & Goswami, 1997). Δπίζεο, ν 

Phillips, (2008) αλαθέξεη φηη φηαλ ην παηδί καζαίλεη θαη θαηαιαβαίλεη ηνπ ήρνπο πνπ 

απνηεινχλ ηηο ιέμεηο ηνπ ιφγνπ, θαηαλνεί ην αιθαβεηηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο ήρνπο 

πνπ αλαπαξηζηνχλ ηα γξάκκαηα. Απηφ επηηξέπεη ζην παηδί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα 

γξάκκαηα/ήρνπο γηα λα μεθηλήζεη ηελ αλάγλσζε θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ θεηκέλνπ. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ 

ειιείκκαηα ζηελ θσλνινγηθή επίγλσζε. 

Παηδηά κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ζπρλά πζηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπλνκήιηθνπο ζηελ  θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ, θαζψο παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιία ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ήρσλ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ (Laz, 2009). Όπσο ήδε 

αλαθέξζεθε, ε έιιεηςε ηεο θαηάθηεζεο ησλ δεμηνηήησλ  θσλεκηθήο επίγλσζεο 
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ππνζηεξίδεηαη φηη είλαη πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα κεηέπεηηα  

αλαγλσζηηθή απνηπρία. Παηδηά κε ειιείκκαηα ζηελ θσλεκηθή επίγλσζε  είλαη 

πηζαλφλ λα  αληηκεησπίζνπλ αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, θαζψο  ρξεηάδεηαη λα  έρνπλ 

θαηαθηήζεη απηή ηε δεμηφηεηα ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα κάζνπλ λα κπιέθνπλ ηα 

θσλήκαηα κε ηα γξάκκαηα θαη λα απνθσδηθνπνηνχλ άγλσζηεο ιέμεηο θαηά ηελ 

αλάγλσζε (Βishop&Freeman, 1995). 

2.4 Δλίζρπζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο 

Ζ δηδαζθαιία γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κέζσ 

ηεο ζπλζεηηθήο κεζφδνπ είηε κέζε ηεο αλαιπηηθήο. Ζ ζπλζεηηθή κέζνδνο μεθηλά απφ 

ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή, δειαδή απφ ην γξάκκα πξνο ηελ πξφηαζε ελψ ε αλαιπηηθή 

απφ ηελ θνξπθή πξνο ηε βάζε, δειαδή απφ ηελ πξφηαζε πξνο ην γξάκκα 

(Βνπγηνχθαο, 1994).  Όπσο αλαθέξνπλ νη Edelsky, Altwerger, & Flores (1991) ζηελ 

Παληειηάδνπ (2000, ζ. 35), νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε 

ην αλ ε δηδαζθαιία πξνζθέξεη ηε γλψζε κε ζαθήλεηα, ξεηά, δηεμνδηθά θαη αλαιπηηθά, 

φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ ρξήζε κηαο ζχλζεηεο κεζφδνπ, ή αλ θαηεπζχλεη ηνπο καζεηέο 

λα αλαθαιχςνπλ ην λφεκα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ επαγσγηθά. ε φηη αθνξά ηε 

δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, έρεη βξεζεί πσο πην 

απνηειεζκαηηθή φισλ είλαη ε  άκεζε, ζαθήο θαη ζρεδηαζκέλε βήκα πξνο βήκα 

δηδαζθαιία. 

Ζ Παληειηάδνπ (2000,ζζ 35-36) ζπλερίδεη φηη ε ελίζρπζε ηεο αλαγλσζηηθήο 

απνθσδηθνπνίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε κηα ζεηξά κεζφδσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο δεμηφηεηαο κέζσ ηεο επαλάιεςεο, ηεο εθαξκνγήο 

πνιπαηζζεηεξηαθψλ κεζφδσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο αλαγλψξηζεο ηεο ιέμεο. Ζ 

επαλάιεςε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε αλάγλσζε κε ερψ, φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθή αλάγλσζε απφ ηνλ δάζθαιν ή θάπνην ζπκκαζεηή θαη 

επαλάιεςε απφ ηνλ καζεηή, είηε κε αλάγλσζε κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο, φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη αλάγλσζε ζε δπάδεο κε έλαλ δπλαηφ θαη έλαλ αδχλακν αλαγλψζηε. 

Οη πνιπαηζζεηεξηαθέο κέζνδνη βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ ηε ζχλδεζε 

ηνπ ζρήκαηνο γξάκκαηνο κε ην θψλεκα πνπ αληηπξνζσπεχεη (πρ. Μέζνδνο 

Montessori). Σέινο, νη ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη καζεηέο πξέπεη 

λα δηδάζθνληαη θαη ηηο ηξεηο ηερληθέο απνθσδηθνπνίεζεο, δειαδή ηε θσλεκηθή 

αλάιπζε, ηελ αλάιπζε ζε κέξε θαη ηελ νπηηθή αλαγλψξηζε ιέμεσλ, ψζηε λα 

θαηαθηήζνπλ ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα. 
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2.5 Δλίζρπζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο 

 Oη Fox & Rough, φπσο αλαθέξνπλ ζηνπο Bryant&Bradley (1985), 

επηζεκαίλνπλ φηη είλαη εθηθηφ λα εθπαηδεχζνπκε ηα παηδηά  ζηελ γλσζηηθή ηθαλφηεηα 

αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο θσλεκάησλ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, αξθεί λα αθνινπζήζνπκε 

αζθήζεηο δηαδνρηθήο δπζθνιία θαη βέβαηα πξνζαξκνζκέλεο ζην λνεηηθφ θαη 

πλεπκαηηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ πνπ απεπζχλνληαη. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηνπο 

Αlegria, Pignot & Morais (1982, ζ.451) ε θσλνινγηθή ηθαλφηεηα θαη θαη‟ επέθηαζε ε 

θσλνιoγηθή  επίγλσζε δελ είλαη κηα γλσζηηθή ηθαλφηεηα πνπ απνθηάηαη απζφξκεηα 

απφ έλα άηνκν αιιά ηείλεη λα θαηαθηάηαη κέζα απφ ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε.  

 Ζ Παληειηάδνπ (2000) αλαθέξεη φηη ε Montessoriθαιιηεξγνχζε ηε 

θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα δεηψληαο απφ ηα παηδηά λα επαλαιακβάλνπλ ην θζφγγν 

θάζε γξάκκαηνο, δειαδή αλέιπαλ θσλνινγηθά ηε ιέμε ελψ πξνζπαζνχζαλ λα ηε 

γξάςνπλ. Ζ νιηθή ή αλαιπηηθή κέζνδνο μεθηλνχζε απφ ηελ πξφηαζε, ε δηδαθηηθή 

επεμεξγαζία ηεο νπνίαο θαηέιεγε ζηαδηαθά απφ ηε ιέμε ζηηο ζπιιαβέο ηεο, ζηα 

γξάκκαηα απηψλ θαη ζηνλ θζφγγν πνπ θαζέλα αλαπαξηζηά. Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, κε 

ζπλζεηηθφ ή αλαιπηηθφ ηξφπν, ε δηδαζθαιία ηεο θσλνινγηθήο επαηζζεηνπνίεζεο 

ζηεξίρηεθε ζηελ άκεζε ζχλδεζε γξάκκαηνο κε θψλεκα. 

 Ζ Παλειηάδνπ (2000) ζπλερίδεη ιέγνληαη φηη ζεηξά εξεπλψλ ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξφλσλ ππέδεημαλ ηε δηδαζθαιία ησλ γξαθνθσλεκηθψλ αληηζηνηρηψλ σο ηνλ πιένλ 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο. Έλα ηέηνην δηδαθηηθφ 

πιαίζην πεξηιακβάλεη θαηεπζπλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, δειαδή αζθήζεηο 

δηαηαγκέλεο ζε βήκαηα πξνθεηκέλνπ ν ζηφρνο λα πξνζεγγηζηεί ζηαδηαθά. 

Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί ε θξηηηθή πνπ εζηηάδεη ζηε θνχξαζε πνπ ζα πξνθχςεη 

απφ ηελ εκπινθή ηνπ παηδηνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ απνζάξξπλζε ηνπ απφ ηνλ 

απηφβνπιν ρεηξηζκφ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, νη δξαζηεξηφηεηεο πξνηείλνληαη λα 

παξνπζηάδνληαη κε παηγληψδε ηξφπν θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε πιαίζην θαηαλνεηφ 

απφ ηα παηδηά ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο. 

 Ο Πφξπνδαο (2002) ηνλίδεη φηη ε πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο γηα ηελ εθκάζεζε 

γξαθνθσλεκηθψλ αληηζηνηρηψλ, φζν θαη γηα ηελ εμάζθεζε ζηε δηάθξηζε 

νκνηνθαηαιεμηψλ θαη παξερήζεσλ, είλαη ε κέζνδνο Δlkonin (1973). Ζ κέζνδνο 

εζηηάδεη ζηελ αηζζεηνπνίεζε ηεο θσλνινγηθήο δνκήο ησλ ιέμεσλ θαη  πεξηιακβάλεη 

δηαδνρηθά ζηάδηα πξννδεπηηθήο δπζθνιίαο, απφ ηελ αηζζεηνπνίεζε ηεο θσλνινγηθήο 

δνκήο κέρξη ηελ εζσηεξίθεπζε ηεο θαη ηε δεκηνπξγία λνεηηθήο αλαπαξάζηαζεο. 
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Δηδηθφηεξα, ην πξψην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε αληηθεηκέλσλ γηα ηελ 

αηζζεηνπνίεζε ηεο δηάθξηζεο θαη δηαδνρήο ησλ ήρσλ ηεο θσλνινγηθήο δνκήο κίαο 

ιέμεο. ην δεχηεξν ζηάδην, ηαπηφρξνλα κε ηελ αληηζηνίρηζε ησλ ήρσλ κε ηα 

αληηθείκελα, ην παηδί εθθσλνχζε ηνπο αληίζηνηρνπο ήρνπο πνπ ζπγθξνηνχζαλ ηελ 

θσλνινγηθή δνκή ηεο ιέμεο. ην ηξίην ζηάδην, γηλφηαλ ζηαδηαθή απφζπξζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ην παηδί εθηεινχζε ηε δξαζηεξηφηεηα πξνθνξηθά. Σέινο, κε ηελ 

εζσηεξίθεπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ην παηδί κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί λνεηηθά ηελ 

αλάιπζε ηα θσλνινγηθήο δνκήο ησλ ιέμεσλ. Ζ κέζνδνο απηή πξνζδνθά φηη φηαλ ν 

καζεηήο πξνζπαζήζεη λα δηαβάζεη ηε γξαπηή ιέμε θαηά ηελ αλάγλσζε, ηφηε ε 

εζσηεξίθεπζε πνπ ζα έρεη ήδε απνθηήζεη γηα ηελ θσλνινγηθή δνκή ηεο ιέμεο, ζα 

ζπκβάιεη ζηελ αλαδεκηνπξγία ηεο θσλνινγηθήο παξάζηαζεο ηεο ιέμεο (ζζ. 223-

224). ήκεξα, φπσο  επηζεκαίλεη ε Παληειηάδνπ (2000), ε κέζνδνο Δlkonin μεθηλά κε 

ηελ επίδεημε κηαο θάξηαο ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη έλα αληηθείκελν θαη ζπλνδεχεηαη 

απφ επάιιεια ηεηξάγσλα, ηφζα φζα θαη ηα θσλήκαηα ηνπο νλφκαηνο ηνπ 

εηθνληδφκελνπ αληηθεηκέλνπ (ζ. 33). 
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Κεθάιαην Σξίην: Αλαγλσζηηθή ηθαλόηεηα ζε άηνκα κε Απηηζκό 

3.1 Η δεμηόηεηα ηεο αλάγλσζεο ζηνλ απηηζκό 

χκθσλα κε ηνλ Paynter et al. (2016), ππάξρεη έιιεηςε επηδεκηνινγηθψλ 

δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε. Οη ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο κε βάζε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα 

βξίζθνληαη κεηαμχ 30-60%, φπσο αλαθέξνπλ νη Ricketts et al., ζην Paynter et al. 

(2016). Σν πςειφ πνζνζηφ πνπ παξνπζηάδνπλ αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο δελ απνηειεί 

έθπιεμε δεδνκέλνπ φηη ε ΓΑΦ επεξεάδεη ηελ πξνθνξηθή γιψζζα θαη ηελ 

πξαγκαηνινγία ησλ παηδηψλ. Πεξίπνπ ην 25-35% ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ είλαη ειάρηζηα 

ιεθηηθά (πρ. ιίγε έσο θαζφινπ ιεθηηθή επηθνηλσλία) θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζην 

ζρνιείν (Paynter et al., 2016), γεγνλφο πνπ ζέηεη ηα παηδηά κε ΓΑΦ ζε θίλδπλν γηα 

κεηαγελέζηεξεο πξνθιήζεηο ζηελ αλάγλσζε. Δπηπιένλ, θαηά ηνλ ίδην εξεπλεηή, ηα 

πνζνζηά δηαλνεηηθήο αλαπεξίαο (πεξίπνπ 30%) είλαη απμεκέλα ζηε ΓΑΦ θαη νη 

δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ κε δηαλνεηηθή αλαπεξία είλαη πηζαλφλ λα κεηαθξαζηνχλ ζε 

δπζθνιίεο ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ θαη νη Catts & Kamhi 

(2005) ζην Paynter et al (2016), νη νπνίνη ππνγξακκίδνπλ φηη δεδνκέλσλ ησλ 

ζνβαξψλ δπζθνιηψλ ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ πνιιά παηδηά κε 

ΓΑΦ, θαη ηε ζηελή ζρέζε ηεο δπζθνιίαο απηή ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο, 

αλακέλεηαη απνηπρία ζηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ζε ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα παηδηά. 

Ο Gabig (2010) αλαθέξεη φηη, παξά ην γεγνλφο φηη είλαη εκπεηξηθά ηεθκεξησκέλν φηη 

ε θσλνινγηθή επίγλσζε ζπλδέεηαη ξεηά θαη άκεζα κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ 

θαηά ηελ αλάγλσζε, έξεπλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη ηε 

ζρέζεο ηεο κε ηελ αλάγλσζε ζηα παηδηά κε απηηζκφ εθιείπνπλ. 

Ζ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία αλαθέξεη δχν ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, νη νπνίεο δηαηππψλνπλ φηη ηα παηδηά 

κε ΓΑΦ αληηιακβάλνληαη ηε θσλεκηθή δνκή ησλ ιέμεσλ παξφιν πνπ παξνπζηάδνπλ 

εκθαλή ειιείκκαηα ζηε γιψζζα θαη ζηελ επηθνηλσλία. χκθσλα κε ηελ πξψηε 

ζεσξία, πνιιά παηδηά κε ΓΑΦ δείρλνπλ αλεμήγεην ελδηαθέξνλ πξνο ηα γξάκκαηα θαη 

ηνπο αξηζκνχο θαη γηα απηφ ζπρλά αλαπηχζζνπλ πξφσξε αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ζε 

ζρέζε κε ηελ ειηθία ηνπο, ρσξίο λα δερζνχλ ηππηθή θαζνδήγεζε θαη εθπαίδεπζε 

ζηξαηεγηθψλ αλάγλσζεο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ησλ παηδηψλ αλαθέξεηαη σο 

ππεξιεμία (Νation,1999). Ζ νκάδα ησλ παηδηψλ κε ππεξιεμία αλαπηχζζεη ηελ 
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ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ιέμεσλ θαη απνθσδηθνπνίεζεο ησλ θσλεκάησλ πξηλ 

εηζέιζεη ζηελ δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηελ αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ρσξίο ηνπο 

απαξαίηεηνπο γλσζηηθνχο κεραληζκνχο. ηελ ίδηα δηαηχπσζε θαηέιεμαλ θαη νη 

Νewman et al. (2007),νη νπνίνη αλαθέξνπλ φηη νη ππεξιεθηηθνί αλαγλψζηεο 

εκθαλίδνπλ δεμηφηεηεο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ πνπ είλαη πνιχ πην ηζρπξέο απφ ηηο 

δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο ηεο αλάγλσζήο ηνπο. Γηα άιινπο εξεπλεηέο, απηή ε ηθαλφηεηα 

αλάγλσζεο ησλ παηδηψλ κπνξεί λα ελλνεζεί σο κηα «ηεηξηκκέλε ηθαλφηεηα» πνπ δελ 

εμππεξεηεί θαλέλα ζθνπφ (Μirenda, 2003). Απηή ε πξφσξε ηθαλφηεηα αλάγλσζεο 

ιέμεσλ θαη θσλεκηθήο απνθσδηθνπνίεζεο ππνδειψλεη φηη ηα παηδηά κε ππεξιεμία 

δηαζέηνπλ κηα ππνβφζθνπζα γλψζε γηα ηελ αληηζηνηρία γξάκκαηνο θαη ήρνπ, κε 

απνηέιεζκα ηελ γξήγνξε αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ θαηά ηελ αλάγλσζε (Nation,1999). 

Χζηφζν, δελ εκθαλίδνπλ φια ηα παηδηά κε απηηζκφ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ.  

Ζ άιιε ζεσξία δειψλεη φηη ηα παηδηά κε ΓΑΦ παξνπζηάδνπλ κέζε ηθαλφηεηα 

αλάγλσζεο θαη θαηαθέξλνπλ λα απνθσδηθνπνηνχλ ζσζηά ηηο ιέμεηο αλάινγα κε ηελ 

ειηθία ηνπο θαη ηε ζρνιηθή βαζκίδα πνπ βξίζθνληαη. πλεπψο, ππνδειψλεηαη φηη νη 

ςπρνινγηθνί θαη γλσζηηθνί κεραληζκνχ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ είλαη 

δηαζέζηκνη ζηα παηδηά κε απηηζκφ γηα ηελ εθκάζεζε αλάγλσζεο ή νξζνγξαθίαο 

(Minshew, Goldstein, Taylor, & Siegel, 1994) .ε κία πξφζθαηε έξεπλα ησλ Νewman 

et al (2007),ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ επηθεληξψζεθε ζηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο ζηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ, κε θαη ρσξίο ηζηνξηθφ ππεξιεμίαο. Ζ έξεπλα πεξηειάκβαλε θαη 

κία νκάδα ειέγρνπ πνπ απνηεινχληαλ απφ παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο κε ίδηα 

ρξνλνινγηθή ειηθία κε εθείλα ηεο νκάδαο κε ΓΑΦ. Οη δχν νκάδεο δνθηκάζηεθαλ ζην 

Sound Awareness test.  Πξφθεηηαη γηα έλα ηεζη πνπ πεξηέρεη δνθηκαζίεο αλαγλψξηζεο 

ζπιιαβήο, απαινηθή ήρνπ, αληηθαηάζηαζεο ήρνπ θαη αληηζηξνθή ήρνπ κέζα ζε 

ιέμεηο. Σα παηδηά κε απηηζκφ θαη ηζηνξηθφ ππεξιεμίαο μεπέξαζαλ ζε επίδνζε ηα 

παηδηά κε απηηζκφ θαη ρσξίο ηζηνξηθφ ππεξιεμίαο, θαζψο εκθάληζαλ κεγαιχηεξε 

θσλνινγηθή αλάιπζε. 

Με ζηφρν λα θαηαλνεζνχλ θαιχηεξα νη αλαγλσζηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ κε ΓΑΦ, νη Αllor et al (2010) εμέηαζαλ ηηο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο 41 

παηδηψλ κε ΓΑΦ απφ 6 έσο 15 εηψλ. Οη καζεηέο αμηνινγήζεθαλ ζηελ αληηζηνηρία 

ήρνπ θαη γξαθήκαηνο, ζηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ, ζηελ αλαγλψξηζε ςεπδνιέμεσλ, 

ζηελ αλαγλσζηηθή αθξίβεηα θαη ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ. ηελ πιεηνςεθία, νη 

καζεηέο κεηά ηελ παξέκβαζε πνπ δέρηεθαλ παξνπζίαζαλ θαιή αλαγλψξηζε ζηελ 
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αληηζηνηρία ήρσλ θαη γξαθεκάησλ (79%) θαη ηθαλφηεηα αλάγλσζεο ιέμεσλ (72%) 

αιιά κεησκέλε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θεηκέλνπ (67%). ε ζπκθσλία κε ηηο 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο, έξρνληαη θαη ηα επξήκαηα απφ ηελ  πην πξφζθαηε έξεπλα ηνπ 

Gabig (2010). ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 14 παηδηά κε απηηζκφ θαη 10 παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο ειηθίαο 5-7;11 εηψλ. Οη ζπκκεηέρνληαο δνθηκάζηεθαλ ζε δχν δνθηκαζίεο 

απφ ην Comprehensive Test of Phonological Processing (CTOPP), νη νπνίεο 

αμηνιφγεζαλ ηελ θσλνινγηθή επίγλσζε ηφζν ζην ζπιιαβηθφ φζν θαη ζην θσλεκηθφ 

επίπεδν. Απφ απηέο ηηο δνθηκαζίεο, δηαπηζηψζεθε φηη ε θσλνινγηθή επίγλσζε είλαη 

ιηγφηεξν αλαπηπγκέλε ζηελ νκάδα κε ΓΑΦ απφ φηη ζηελ νκάδα ηππηθήο αλάπηπμεο. 

Χζηφζν, απφ ηελ έξεπλα ήηαλ αδχλαην λα εξκελεπζεί εάλ απηή ε αδπλακία ησλ 

παηδηψλ κε ΓΑΦ σο πξνο ηε θσλνινγηθή επίγλσζε είλαη κηα αλαπηπμηαθή 

θαζπζηέξεζε ή ε γλσζηηθή ηθαλφηεηα ηεο θαηαλφεζεο ησλ ιέμεσλ ζην επίπεδν 

αξρηθήο (onset) θαη ηειηθήο ζπιιαβήο (rimes) ζα θαηαθηεζεί ζηαδηαθά. 

ε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο, έξρεηαη κία παιηφηεξε έξεπλα ησλ 

Frith θαη Snowling (1983) φπσο αλαθέξεηαη ζην Nation, K. et al (2006), ε νπνία 

επηζεκαίλεη θαιέο δεμηφηεηεο αθξίβεηαο ηεο  αλάγλσζεο ζηα παηδηά κε απηηζκφ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε εξεπλεηηθή νκάδα  δηεξεχλεζε ηηο πηπρέο αθξίβεηαο ηεο αλάγλσζεο 

ζε κία νκάδα ελλέα παηδηψλ κε απηηζκφ ζε ζρέζε κε κία νκάδα παηδηψλ κε θαλνληθή 

αλάπηπμε, πνπ ηαηξηάδνπλ φκσο ζε επίπεδν αλάγλσζεο. Σν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο 

ππνζηεξίδεη φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ αληί λα απνθσδηθνπνηνχλ ή απνθξππηνγξαθνχλ 

ηηο ιέμεηο θαηά ηελ αλάγλσζε  ρξεζηκνπνηψληαο κηα θσλνινγηθή ζηξαηεγηθή, 

επσθεινχληαη απφ ηελ απνκλεκφλεπζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ κε βάζε ηε 

κνξθή ή ηελ αλαγλψξηζε πξνηχπσλ. Δπίζεο, ε νκάδα ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ 

αληαπνθξίζεθε αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ε νκάδα ησλ παηδηψλ ηππηθήο 

αλάπηπμεο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη είλαη ζην ίδην επίπεδν κε ηα παηδηά απηά  κε 

ην ίδην αλαγλσζηηθφ επίπεδν ζηε ρξήζε θσλνινγηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο. Χζηφζν, ην ζπκπέξαζκα απηήο ηεο κειέηεο, ζρεηηθά κε 

ην επίπεδν αλαγλσζηηθήο αθξίβεηαο ζηα παηδηά, πξέπεη λα εξκελεπζεί κε πξνζνρή θαη 

λα κε γεληθεπηεί, θαζψο ζηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο κφλν παηδηά πνπ νη δεμηφηεηεο 

αλάγλσζεο ήηαλ αλάινγεο κε ηελ ειηθία ηνπο. 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Nation, K. et al (2006), νξηζκέλεο πεξηγξαθέο 

πεξηπηψζεσλ δείρλνπλ φηη νξηζκέλα παηδηά κε ΓΑΦ έρνπλ πνιχ ρακειή επίδνζε ζηελ 

αλάγλσζε ςεπδνιέμεσλ, παξά ην γεγνλφο φηη είλαη ζρεηηθά εμεηδηθεπκέλα ζηελ 

αλάγλσζε ιέμεσλ. Απηφ ππνδειψλεη φηη, ηνπιάρηζηνλ γηα νξηζκέλα παηδηά κε ΓΑΦ, 
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ε αθξίβεηα ζηελ αλάγλσζε κπνξεί λα κελ ππνζηεξίδεηαη απφ επαξθείο δεμηνηερλίεο 

απνθσδηθνπνίεζεο θσλνινγίαο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ θαλνληθή αλάπηπμε ηεο 

αλάγλσζεο. Σα επξήκαηα  ηεο πιεηνςεθίαο ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ, ζρεηηθά κε ηελ 

επίδνζε ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζηηο δνθηκαζίεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο, δελ 

απνηεινχλ έθπιεμε. Σα παηδηά κε απηηζκφ  ιφγσ ηεο ίδηαο δηαηαξαρήο εκθαλίδνπλ 

εκθαλή ειιείκκαηα ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ζηελ επηθνηλσλία θαη εηδηθά ζηελ 

ζεκαζηνινγία θαη ζην ιεμηιφγην, ηα νπνία  είλαη πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ έκκεζα ηε 

θσλνινγηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ιέμεσλ πνπ βξίζθνληαη ζην λνεηηθφ ιεμηθφ . Όζν ηα 

παηδηά θαηαθηνχλ πεξηζζφηεξν ην ιεμηιφγην, ε δνκή ησλ εθθσλνχκελσλ ιέμεσλ 

θαζίζηαηαη φιν θαη πεξηζζφηεξε ηκεκαηηθή θαη πην ηζρπξή, κηα δηαδηθαζία πνπ 

αλαθέξεηαη σο  ιεμηθή αλαδηάξζξσζε (Gillon, 2000),θαη απηέο νη αλαπαξαζηάζεηο 

είλαη δηαζέζηκεο ζηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκαζηψλ ηεο θσλνινγηθήο 

επίγλσζεο. Σα παηδηά κε ΓΑΦ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, δηαζέηνπλ  κεησκέλν ιεμηιφγην 

θαη ιηγφηεξεο επηθνηλσληαθέο επθαηξίεο ζε ζρέζε κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη 

ίδηαο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο θαη επνκέλσο ε ηθαλφηεηα θσλνινγηθήο επίγλσζεο ίζσο 

επεξεάδεηαη απφ ηηο αζζελέζηεξεο ή ιηγφηεξεο θσλνινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζην 

λνεηηθφ ιεμηθφ (Gabig, 2010). Σέινο, φπσο ζπκπέξαλε ν Gabig (2010) ζηελ έξεπλα 

ηνπ, ε πξνζεθηηθή θαη ζπζηεκαηηθή παξέκβαζε ζηηο δεμηφηεηεο ηεο θσλνινγηθή 

επίγλσζεο κε ηεξάξρεζε ησλ δεμηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ησλ δνθηκαζηψλ 

νκνηνθαηαιεμίαο,  αλάκεημεο θαη θαηάηκεζεο θσλεκάησλ, ζχλζεζεο θαη απαινηθήο 

θσλεκάησλ, απνηειεί ηελ πην θαηάιιειε κέζνδν παξέκβαζεο ζεξαπεπηηθά αιιά θαη 

εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ψζηε λα ππνζηεξηρζεί ε αλάπηπμε ηζρπξήο ηθαλφηεηαο 

αλάιπζεο ιέμεσλ θαηά ηελ αλάγλσζε. 

3.2 Έιιεηςε αλαγλσζηηθώλ επρεξεηώλ ζηα άηνκα κε απηηζκό 

Οη δπζθνιίεο ζηελ θαηάθηεζε ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο γηα ηα παηδηά κε 

απηηζκφ ζπλδέεηαη κε ηηο παξνρέο αλαγλσζηηθψλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξνληαη 

αξρηθά απφ ηελ νηθνγέλεηα. Σα ηππηθά παηδηά ζπλήζσο κεγαιψλνπλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ πινχζην απφ επθαηξίεο γηα ηελ γισζζηθή ηνπο αλάπηπμε, ελψ απηφ δελ 

ζπκβαίλεη ζηνλ ίδην βαζκφ γηα ηα παηδηά γεληθφηεξα κε αλαπεξίεο θαη εηδηθφηεξα κε 

απηηζκφ. Οη Kliewer & Biklen (2001) αλαθέξνπλ ηελ έξεπλα ηνπ Marvin (1994), ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο έδεημαλ φηη ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο γνλείο παηδηψλ κε 

αλαπεξία ηνπο πξνζθέξνπλ επθαηξίεο αλάπηπμεο ησλ γισζζηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ. 

Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ, αιιά αθφκα θαη νη ίδηνη νη δάζθαινη ή νη ζεξαπεπηέο 
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ηνπο, εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηα δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο, θηλεηηθφηεηαο θαη 

απηνεμππεξέηεζεο παξά ζηελ θαηάθηεζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. Δπηπιένλ, 

πνιιά πξνγξάκκαηα γηα άηνκα κε απηηζκφ απνθιείνπλ ηειείσο ή πεξηνξίδνπλ ηελ 

εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο ζε νπηηθή αλαγλψξηζε ιέμεσλ ή ζηελ εθκάζεζε 

ιεηηνπξγηθνχ ιεμηινγίνπ ή ιέμεσλ πνπ βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο, ελψ νη ίδηνη 

νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ δεμηφηεηεο πνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ 

γξακκαηηζκφ (Μirenda, 2003). Σέηνηα πξνγξάκκαηα δελ πεξηιακβάλνπλ δνθηκαζίεο 

θσλεκηθήο επίγλσζεο, γξαθν-θσλεκηθήο αληηζηνίρηζεο θαη επρέξεηαο, παξφιν πνπ 

απηά είλαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο 

(Μirenda, 2003). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη αλάγθεο αιθαβεηηζκνχ ησλ παηδηψλ κε 

ΓΑΦ κπνξεί λα κελ ιακβάλνπλ επαξθή πξνζνρή ιφγσ ηεο έθηαζεο ησλ αλαγθψλ, 

φπσο νη ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο επηθνηλσλίαο. Οη επαγγεικαηίεο κπνξεί λα 

ππνζέζνπλ φηη ηα παηδηά κε ΓΑΦ δε κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηα πξναπαηηνχκελα 

πξνζφληα θαη ζπλεπψο λα κελ πξνζπαζήζνπλ λα δηδάμνπλ αιθαβεηηζκφ θαη 

αλάγλσζε. Χζηφζν, κε βάζε ηα ζεηηθά επξήκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ αμία ηεο παξέκβαζεο θαη ηεο πξνφδνπ πνπ παξαηεξείηαη κέζσ απηήο, ε 

παξέκβαζε πξέπεη λα ζεσξείηαη έλα ζπλερέο πιαίζην ζην νπνίν φια ηα παηδηά έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα θηλεζνχλ. Όια ηα παηδηά κε ΓΑΦ απαηηνχλ ηελ θαηάιιειε 

εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο αλάγλσζεο, αλ θαη 

κέζσ εξεπλψλ έρεη απνδερηεί φηη δελ ππάξρεη έλα εληαίν «πξνθίι απηηζκνχ» γηα ηελ 

αλάγλσζε (Ricketts et al., 2013). Tνλίδεηαη φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα 

αλαγλσξηζηνχλ νη ζεκαληηθέο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ παηδηψλ ζηελ ηθαλφηεηα 

αλάγλσζεο (Geurts, 2008). Ζ θαηαλφεζε ηνπ πξνθίι θάζε παηδηνχ  κε ΓΑΦ είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε θαη 

παξέκβαζε, ε νπνία μεθηλά κε κηα ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε ησλ δπλαηψλ θαη 

αδχλακσλ ζεκείσλ ηνπ, ηφζν ζηε πξνθνξηθή γιψζζα φζν θαη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγλσζε. 

3.3  Παξέκβαζε ζηελ αλαγλσζηηθή ηθαλόηεηα θαη ζηελ θσλνινγηθή 

επίγλσζε ζε άηνκα κε απηηζκό 

Ο Gabig (2010) αλαθέξεη ηελ έξεπλα ησλ Ζeimann et al (1995) πνπ κειεηά 

ηελ θσλνινγηθή επίγλσζε ζε καζεηέο κε απηηζκφ σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο 

αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο. ηελ έξεπλα, ε αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα εληζρχζεθε κε ηε 

κέζνδν CAI,  δειαδή ηελ δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ αλάγλσζεο κέζσ ρξήζεο 
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ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Σν δείγκα απνηεινχηαλ απφ 11 καζεηέο κε απηηζκφ, 9 κε 

κεηθηέο αλαπεξίεο θαη 10 παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη φινη νη καζεηέο ήηαλ 6-13 

εηψλ. Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε αμηνινγήζεθε κε δνθηκαζίεο ζχλζεζεο θαη απαινηθήο 

θσλεκάησλ. ηα απνηειέζκαηα, αλαθέξεηαη φηη ε νκάδα ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαη 

ε νκάδα ησλ παηδηψλ κε κεηθηέο αλαπεξίεο ζεκείσζαλ εκθαλψο ρακειφηεξα ζθνξ 

απφ φηη ε νκάδα ειέγρνπ. Χζηφζν, ε νκάδα κε ΓΑΦ  βειηίσζε ηελ επίδνζε ηεο κεηά 

ηελ παξέκβαζε κε ηε κέζνδν CAI, ζε αληίζεζε κε ηελ νκάδα κε κεηθηέο αλαπεξίεο 

ζηελ νπνία δελ παξαηεξήζεθε βειηίσζε. Ζ δηαδηθαζία ηεο εθκάζεζεο ηεο 

αλάγλσζεο ζα έπξεπε λα είλαη δηαζθεδαζηηθή γηα θάζε παηδί αιιά ηδηαίηεξα γηα ηα 

παηδηά κε ΓΑΦ, γηα ηα νπνία απαηηείηαη πνιχ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα λα 

θαηαθηήζνπλ ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα (Evans,2007). O ίδηνο εξεπλεηήο ζηε 

κειέηε ηνπ αλαθέξεη ηα βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα ζεηηθά απνηειέζκαηα, 

σο πξνο ηε θσλεκηθή επίγλσζε, πνπ είραλ ηα παηδηά κε απηηζκφ θαη ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ δέρηεθαλ παξέκβαζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Sound 

Foundations. ην πξφγξακκα, ζπκκεηείραλ ζε κηθξέο νκάδεο γηα δηάζηεκα 12 

εβδνκάδσλ γηα πεξίπνπ 30 ιεπηά θάζε εβδνκάδα. Μεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζηηο δεμηφηεηεο θσλεκηθήο 

επίγλσζεο, ζηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ θαη ζηελ αλάγλσζε θεηκέλνπ. Όκσο, ν 

εξεπλεηήο ηνλίδεη φηη θάζε παηδί είλαη δηαθνξεηηθφ θαη καζαίλεη κε δηαθνξεηηθφ 

ξπζκφ θαη δηαθνξεηηθφ ηξφπν, νπφηε θαη ε θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο ζηα παηδηά κε 

ΓΑΦ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε αλνκνηνγέλεηα. 

ε αληίζηνηρε έξεπλα, ν Flores et al. (2009)κειέηεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ Corrective reading program ζε παηδηά κε απηηζκφ γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

δεμηνηήησλ απνθσδηθνπνίεζεο, φπσο ε αληηζηνηρία ήρνπ θαη θσλήκαηνο. Σα παηδηά 

ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα γηα 18 εβδνκάδεο θαη γηα 25-30 ιεπηά θάζε εβδνκάδα. 

Σν πξφγξακκα επηθεληξψζεθε ζε δξαζηεξηφηεηεο αληηζηνίρηζεο ήρνπ θαη 

θσλήκαηνο. Όζα απφ ηα παηδηά ζπκπιήξσζαλ ην πξφγξακκα, ήηαλ ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζνχλ επηηπρψο ζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο. Αιιά θαη νη Conners et al 

(2006) δηαπίζησζαλ φηη, κέζσ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο 10 εβδνκάδσλ, καζεηέο κε 

απηηζκφ 7 θαη 8 εηψλ βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά ζηελ θσλεκηθή επίγλσζε. Δπηπιένλ, 

κέζσ ηεο έξεπλάο ηνπο θάλεθε φηη ε επίδνζε θαη ε πξφνδνο ησλ καζεηψλ εμαξηψληαη 

απφ ηηο αξρηθέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα. 

Ο Σorgesen (2001)δηεμήγαγε κηα πνιπεηή έξεπλα  ε νπνία επηθεληξψζεθε 

ζηελ δνθηκαζία θαηάηκεζεο ησλ ιέμεσλ ζε θσλήκαηα. Σα απνηειέζκαηα απέδεημαλ 
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φηη ε εμαηνκηθεπκέλε εηδηθή εθπαίδεπζε πνπ έιαβαλ ηα παηδηά κε απηηζκφ θαη 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο γηα ηξία ρξφληα δελ επέθεξε βειηίσζε ηεο επίδνζε ηνπο ζε 

απηή ηε δξαζηεξηφηεηα. ε κεηαγελέζηεξε έξεπλα ηνπ (2001b), νη καζεηέο 

δηαγλσζκέλνη κε ΓΑΦ ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο νη νπνίεο αθνινπζνχζαλ ην ίδην 

πξφγξακκα παξέκβαζεο αιιά κε δηαθνξεηηθή θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ. πγθεθξηκέλα, 

θαη νη δχν νκάδεο εξγάδνληαλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θσλεκηθήο 

επίγλσζεο θαη ηεο απνθσδηθνπνίεζεο. Ζ πξψηε νκάδα μφδεςε 85% ηνπ ρξφλνπ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θσλεκηθήο επίγλσζεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο κέζσ ηεο άξζξσζεο 

ρσξίο λα εκπιέθεηαη ε αλάγλσζε θεηκέλνπ, 10% ζηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ ζπρλήο 

ρξήζεο θαη 5% ζηελ αλάγλσζε θεηκέλνπ κε λφεκα. Ζ δεχηεξε νκάδα μφδεςε 20% 

ηνπ ρξφλνπ ζηε θσλεκηθή επίγλσζε θαη απνθσδηθνπνίεζε θσλεκάησλ ζε 

κεκνλσκέλεο ιέμεηο, 30% ζηελ νπηηθή αλαγλψξηζε ιέμεσλ ζπρλήο ρξήζεο θαη 50% 

ζηελ αλάγλσζε θεηκέλνπ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ. ην ηέινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηα παηδηά ηεο πξψηεο νκάδαο ζεκείσζαλ θαιχηεξε επίδνζε ζηηο 

δεμηφηεηεο ηεο θσλεκηθήο επίγλσζεο, ελ ζπγθξίζεη κε ηελ δεχηεξε νκάδα. 

Αθφκε, κηα πξφζθαηε έξεπλα ησλ Μathes, Roberts & Jones (2010) ηφληζε ηε 

ζεκαζία ηεο παξέκβαζεο γηα ηηο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 

παηδηά κε ΓΑΦ. Οη ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ ηελ παξέκβαζε γηα 1-2 ρξφληα θαη 

βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά ζηε θσλεκηθή επίγλσζε ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο κε ΓΑΦ 

νη νπνίνη δελ έιαβαλ παξέκβαζε. ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πεξίπνπ νη κηζνί 

καζεηέο ήηαλ ηθαλνί λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα αληηζηνηρνχλ ηα θσλήκαηα κε ηνπο 

ήρνπο  θαη λα δηαβάδνπλ ιέμεηο πνπ απνηεινχληαλ απφ απηά ηα γξάκκαηα. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ππνζηεξίδεη φηη νη καζεηέο κε απηηζκφ θαη αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο πξέπεη λα εηζέξρνληαη ζηε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηεο αλάγλσζεο κε 

παξφκνην ηξφπν κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο. 

Έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ, 

ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηνπο καζεηέο κε απηηζκφ, είλαη 

ε ρξήζε ηεο γιψζζαο κε ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία. Γηα ηνπο καζεηέο κε απηηζκφ, ε 

θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο έρεη επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα, αιιά ε 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν πνπ πνιινί καζεηέο 

δελ έρνπλ θαη ελδερνκέλσο δελ πξφθεηηαη λα απνθηήζνπλ. ηνλ ηνκέα ηεο 

αλάγλσζεο, ζηφρνο είλαη ε απφθηεζε ηεο θσλεµηθήο επίγλσζεο θαη ε θαηάθηεζε ηνπ 

κεραληζκνχ ηεο αλάγλσζεο, πνπ βαζίδεηαη ζηε γξαθνθσλεµηθή αληηζηνηρία, ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ απηφ είλαη εθηθηφ. Χζηφζν, φπσο επηζεκαίλεηαη, κπνξεί λα 
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επηδηψθεηαη ε νπηηθή αλαγλψξηζε ιέμεσλ ή ζπκβφισλ σο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο 

κάζεζεο θαη ρξήζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Γεδνκέλνπ φηη νη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ 

κε απηηζκφ πνηθίιινπλ, ζα πξέπεη λα ηνπο πξνζθέξνληαη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο 

πξνζέγγηζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, φπσο ε θσλεηηθή κέζνδνο ή ε νπηηθή αλαγλψξηζε 

ιέμεσλ ή ζπκβφισλ (Μαπξνπνχινπ, θαη ζπλ., 2003).  

ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηνπο καζεηέο κε απηηζκφ, ηνλίδεηαη πσο 

νη πξνζεγγίζεηο ζπζηεκαηηθήο εθκάζεζεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο πνπ εθαξκφδνληαη 

ζε καζεηέο κε δπζιεμία ηαηξηάδνπλ κε ην είδνο ηεο  κάζεζεο ζηνλ απηηζκφ θαη 

ελδείθλπληαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε, κάιηζηα, ζπζηήλεηαη λα δίλεηαη ζηελ νπηηθνπνηεµέλε παξνπζίαζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ, δεδνκέλνπ φηη ζηνπο καζεηέο µε απηηζκφ ην νπηηθφ θαλάιη 

είλαη ην θπξίαξρν θαλάιη πξφζιεςεο θαη επεμεξγαζίαο εξεζηζκάησλ(Μαπξνπνχινπ, 

θαη ζπλ., 2003). 

Αλαγθαηόηεηα ηεο έξεπλαο: Τπνζέζεηο 

Γεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ εξεπλψλ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία πνπ 

αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο ζηνλ ηνκέα ηεο θσλνινγηθήο 

επίγλσζεο  γηα ηε βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ζε παηδηά κε δηάρπηε 

αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, ε παξνχζα έξεπλα ζα εζηηάζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζηηο δεμηφηεηεο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο πνπ απνηεινχλ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο ζε καζεηή κε απηηζκφ 

πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ζα εμεηαζηνχλ δχν εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο πνπ ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 Ο καζεηήο κε δηάρπηε απηηζηηθνχ θάζκαηνο έρεη αλάγθε εθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο ζηε δεμηφηεηα ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο, κε ζθνπφ ηελ 

θαηάθηεζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο; 

 Ζ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε θαη ην εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα βνεζνχλ ζηελ 

θαηάθηεζε θαη ζηελ πξφνδν ησλ δεμηνηήησλ θσλνινγηθήο επίγλσζεο, θαη  

κεηέπεηηα ησλ αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, ζε καζεηή κε δηάρπηε απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο; 
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Κεθάιαην Tέηαξην: Μεζνδνινγία έξεπλαο 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζπληζηά κηα κειέηε πεξίπησζεο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπάξηνπ σο ηηο αξρέο ηνπ Απξίιηνπ ηνπ 

2017 ζε ηδησηηθφ θέληξν εηδηθψλ ζεξαπεηψλ ζηελ Αζήλα.  Γηα ηελ απάληεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ δηελεξγήζεθε αξρηθή αμηνιφγεζε ηνπ ππφ παξαηήξεζε 

καζεηή κε απηηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλσζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαζψο θαη ηειηθή αμηνιφγεζε χζηεξα απφ ην πξφγξακκα 

παξέκβαζεο, δηάξθεηαο νθηψ εβδνκάδσλ κε έλα ζηαζκηζκέλν θαη έλα άηππν ηεζη. 

Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ηε κεηέξα θαη ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο 

ηάμεο. 

4.1 Γείγκα έξεπλαο 

Ο ππφ παξαηήξεζε καζεηήο ηεο έξεπλαο είλαη έλα αγφξη 7;9 εηψλ, ν νπνίνο 

έρεη δηαγλσζηεί  απφ ην θέληξν Γηάγλσζεο Γηαθνξνδηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο 

(ΚΔΓΓΤ) κε Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο). Φνηηά 

ζηελ  Α΄ Γεκνηηθνχ ζε Γεληθφ Γεκνηηθφ ρνιείν θαη δελ ιακβάλεη παξάιιειε 

ζηήξημε. Πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφζσκα αγφξη κε θαιή ζσκαηηθή αλάπηπμε θαη δίρσο 

πξνβιήκαηα πγείαο.  

 Ο ζπκκεηέρσλ, βξίζθεηαη ζε εηδηθφ ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα εδψ θαη ηξία 

ρξφληα ζε ηδησηηθφ θέληξν εηδηθψλ ζεξαπεηψλ. Παξαθνινπζεί ζπλεδξίεο 

ινγνζεξαπείαο, εξγνζεξαπείαο θαη παηγληνζεξαπείαο. ηα ζεηηθά ηνπ ζεκεία 

ζπγθαηαιέγνληαη ε θαιή αθνπζηηθή θαη νπηηθή κλήκε, ην ιεμηιφγην ηνπ θαη νη 

γλψζεηο ηνπ πάλσ ζε ζέκαηα ηνπ ελδηαθεξφλησλ ηνπ, ε θαιή ιεπηή θηλεηηθφηεηα ηνπ 

θαη ε ηθαλφηεηα απηνεμππεξέηεζεο. Απφ ηελ άιιε, νη βαζηθέο ηνπο δπζθνιίεο 

ζεκεηψλνληαη ζηηο κεησκέλεο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο, ζηελ πξνζθφιιεζε ηνπ ζε 

θαληαζηηθνχο ήξσεο  θαη θφκηθο, ζηε εκκνλή ζε ζπγθεθξηκέλεο ξνπηίλεο, ζηελ 

εχθνιε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ, ζηελ ππεξθηλεηηθφηεηα θαη αδεμηφηεηα ηνπ, θαη 

ζηε δπζθνιία δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ.  Δπηπιένλ, παξνπζηάδεη 

δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη ζηε γξαθή. 

 Όζνλ αθνξά, ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ηνπ, ν καζεηήο πξνέξρεηαη απφ κία 

ηεηξακειή νηθνγέλεηα, ε νπνία απνηειείηαη απφ δχν λεαξνχο γνλείο θαη ηνλ κηθξφηεξν 

αδεξθφ ηνπ, ν νπνίνο είλαη 4 εηψλ θαη ν νπνίνο παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ιφγνπ. Ζ 

κεηέξα είλαη άλεξγε βξεθνλεπηνθφκνο ελψ ν παηέξαο εξγάδεηαη σο πδξαπιηθφο.  Ζ 
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νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή ελδηαθέξεηαη πνιχ γηα απηφλ θαη ηελ πξφνδν ηνπ, θαη γηα απηφ 

νη γνλείο αθηεξψλνπλ αξθεηφ ρξφλν θάλνληαο δξαζηεξηφηεηεο καδί ηνπ. Σηο 

απνγεπκαηηλέο ψξεο ν καζεηήο εθηφο απφ ηηο ζπλεδξίεο, πεγαίλεη ζην θνιπκβεηήξην. 

ρεηηθά κε ην ζρνιηθφ ηζηνξηθφ ηνπ, πξνέξρεηαη απφ ηδησηηθφ λεπηαγσγείν 

θαηά ην νπνίν κεηά απφ αίηεκα ηεο κεηέξαο επαλαθνίηεζε ζηελ ηάμε ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ. χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηε κεηέξα, ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν 

άξγεζε λα θνηλσληθνπνηεζεί αιιά έπεηηα απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο θαηάθεξε λα γίλεη 

πην δεθηηθφο ζηα λέα πξφζσπα θαη λα αλαπηχμεη θηιίεο. Χζηφζν, παξφιν πνπ δελ 

είλαη επηζεηηθφο ζπκψλεη εχθνια θαη απνκνλψλεηαη.  

ε καζεζηαθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο 

θαη ησλ ζεξαπεπηψλ ηνπ δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθφ ιεμηιφγην γηα ην ειηθηαθφ ηνπ 

επίπεδν. Γηαζέηεη ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο φισλ ησλ θσλεέλησλ θαη φισλ ησλ 

ζπκθσλψλ αιιά δπζθνιεχεηαη ζηελ ζχλζεζε ζπιιαβψλ θαη γεληθφηεξα ζηηο 

δεμηφηεηεο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο. πλεπψο, ζπλαληάηαη δπζθνιία θαη ζηελ 

αλάγλσζε ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη νιηζηηθά εμαηηίαο ηεο θαιήο νπηηθήο ηνπ κλήκεο 

θαη δελ βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηαο απνθσδηθνπνίεζεο ηεο ιέμεο. Αλαγλσξίδεη 

νιηζηηθά κφλν ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Γείρλεη 

ελδηαθέξνλ γηα ην γξάςηκν θαη κπνξεί λα αληηγξάςεη ιέμεηο σζηφζν δπζθνιεχεηαη 

ζην λα γξάςεη ιέμεηο θαζ‟ππαγφξεπζε.  Γεληθά, κπνξεί λα θέξεη εηο πέξαο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ζρεηηθή απηνλνκία αξθεί λα είλαη απφ ηελ επίβιεςε θάπνηνπ πνπ 

λα ηνλ ελζαξξχλεη λα ζπλερίζεη  θαζφηη ε πξνζνρή ηνπ δηαζπάηαη εχθνια απφ 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα. 

 Οη γνλείο ηνπ ελδηαθέξνληαη θαη αγσληνχλ γηα ηελ εμέιημε ηνπ γηα απηφ 

βξίζθνληαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία ηφζν κε ηε δαζθάια ηνπ φζν θαη κε ηνπο 

ζεξαπεπηέο ηνπ. Χο βαζηθφ αίηεκα ηνπο είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ θαη ε 

αληαπφθξηζε ηνπ ζηηο ζρνιηθέο απαηηήζεηο. 

4.2 Πεξηγξαθή δνθηκαζηώλ αμηνιόγεζεο 

ην πξψην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο αλαγλσζηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζηαζκηζκέλν εξγαιείν 

Αλίρλεπζεο Αλαγλσζηηθψλ Γπζθνιηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ «Δξγαιείν 

Αλίρλεπζεο θαη Γηεξεχλεζεο ησλ αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ ζην Νεπηαγσγείν θαη 

ζηελ Α & Β Γεκνηηθνχ» (Πφξπνδαο, 2007).   
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Σν εξγαιείν απηφ ζηνρεχεη αθελφο ζηελ αλίρλεπζε απφ ηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο δπζθνιηψλ ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν, θαη αθεηέξνπ ζηελ αλαιπηηθή δηεξεχλεζε ησλ γλσζηηθψλ-

γισζζηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αλαγλσζηηθή ιεηηνπξγία θαζψο θαη  ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφο εθείλσλ ησλ παξακέηξσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ειιεηκκαηηθή αλάπηπμε. 

Με ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ αλακέλεηαη ε δηάγλσζε θαη ε εξκελεία ηεο θχζεο ηεο 

αλαγλσζηηθήο δπζθνιίαο κε ζηφρν ην ζρεδηαζκφ ηνπ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο είηε γηα ηελ πξφιεςε ησλ αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ θαηά 

ηελ πξνζρνιηθή ειηθία είηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηά ηελ ζρνιηθή ειηθία. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ην ελ ιφγσ ηεζη απεπζχλεηαη ζε παηδία πνπ ε δπζθνιία ηνπο ζηελ 

αλάγλσζε έρεη εληνπηζηεί ήδε θαη φρη ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ κηαο ηάμεο πξνθεηκέλνπ 

λα εληνπηζηνχλ αλ ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε. πλνπηηθά, είλαη έλα εηδηθφ 

ηεζη γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ είδνπο ηεο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδεη έλαο καζεηήο 

ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο (Πφξπνδαο, 2007). 

Ζ δνκή ηνπ ηεζη απνηειείηαη απφ  ηέζζεξηο θιίκαθεο, απφ ηηο νπνίεο νη 

καζεηέο ηνπ Νεπηαγσγείνπ (5;6-6;2 εηψλ) εμεηάδνληαη κφλν ζηηο δχν πξψηεο ελψ νη 

καζεηέο ηεο Α΄θαη Β΄ Γεκνηηθνχ θαη ζηηο ηέζζεξηο. Οη θιίκαθεο είλαη νη εμήο: 

 Γνθηκαζίεο αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο 

 Γνθηκαζίεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο 

 Γνθηκαζίεο θσλεκηθήο επίγλσζεο 

 Γνθηκαζίεο βξαρχρξνλεο κλήκεο 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δε εμεηάζηεθε ε αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε νπφηε παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ εθηελέζηεξα κφλν νη ππφινηπεο 

δνθηκαζίεο. 

 Ζ δνθηκαζία αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο αλάγλσζεο ζπιιαβψλ θαη ηεο αλάγλσζεο ςεπδνιέμεσλ. Σν πιηθφ πνπ επηιέρζεθε 

γηα ηελ δνθηκαζία, έρεη ζπιιαβηθή δνκή ε νπνία ππάξρεη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

πεξηιακβάλεηαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο γιψζζαο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη 

είλαη θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο. Ζ αλάγλσζε ζπιιαβψλ απνηειείηαη απφ 24 

ζπιιαβέο κε δνκή: Φ,Φ, Φ, Φ, Φ, Φ, Φ (πρ. ζσ, ζπε, κπξν) 

θαη αληίζηνηρα ε αλάγλσζε ςεπδνιέμεσλ απφ 24 ιέμεηο, ηζάξηζκα ρσξηζκέλεο ζε 

δηζχιιαβεο, ηξηζχιιαβεο θαη ηεηξαζχιιαβεο (πρ. βέν, ζθέθεο, ηνξγαδέθη).  
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ηε ζπλέρεηα, ε αμηνιφγεζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο  απνηειείηαη απφ 

ηξεηο δνθηκαζίεο: ηε δηάθξηζε θσλεκάησλ, ηε θαηάηκεζε ςεπδνιέμεσλ ζε θσλήκαηα 

θαη ηελ απαινηθή θσλεκάησλ. Ζ δηάθξηζε θσλεκάησλ πξννξίδεηαη κφλν γηα καζεηέο 

λεπηαγσγείνπ, νπφηε ν καζεηήο δελ αμηνινγήζεθε ζε απηή. Κάζε κία απφ ηηο ηξείο 

δνθηκαζίεο απνηειείηαη απφ 24 ςεπδνιέμεηο. ηελ δνθηκαζία θαηάηκεζεο ησλ 

ςεπδνιέμεσλ ζε θσλήκαηα, ε θάζε ςεπδνιέμε έρεη 2-7 θσλήκαηα (πρ. ηάν, ιφρξεο) 

ελψ νη ςεπδνιέμεηο ζηε δνθηκαζία απαινηθήο θσλήκαηνο είλαη κνλνζχιιαβεο θαη 

θάζε κηα έρεη 2-4 θσλήκαηα (πρ.κνο, ιελ). Δπηπιένλ, γηα λα είλαη πην αμηφπηζηε θαη 

έγθπξε ε αμηνιφγεζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ρνξεγήζεθε θαη ε θιίκαθα ηεο 

θσλνινγηθήο βξαρχρξνλε κλήκεο, παξφιν πνπ ε έξεπλα εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζην 

ηνκέα ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη ηε ζρέζεο ηεο κε ηελ θαηάθηεζε ηεο  

αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο. Ζ βξαρχρξνλε κλήκε θσλνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ 

εμεηάζηεθε κε ηελ δνθηκαζία κλήκεο αξηζκεηηθψλ αθνινπζηψλ θαη κε ηελ 

επαλάιεςε ςεπδνιέμεσλ. Ζ αθνινπζία αξηζκψλ πεξηείρε απφ δχν κέρξη επηά ςεθία 

ελψ ε επαλάιεςε ςεπδνιέμεσλ δηζχιιαβεο ςεπδνιέμεηο κέρξη πέληε ζπιιαβέο. 

 Ο ηξφπνο βαζκνιφγεζεο ήηαλ ν ίδηνο γηα φιεο ηηο θιίκαθεο. Ζ θάζε ζσζηή 

απάληεζε βαζκνινγήζεθε κε 1 βαζκφ ελψ ε θάζε ιαλζαζκέλε κε 0. ην ηέινο ηεο 

ρνξήγεζεο ηνπ ηεζη, νη αξρηθνί βαζκνί κεηαηξάπεθαλ ζε ηππηθνχο βάζε ηεο 

θιίκαθαο πνπ νξίδεη ην εξγαιείν. Ζ αλαγσγή θαη αληηζηνίρηζε ησλ αξρηθψλ βαζκψλ 

ζε ηππηθνχο επέηξεςε ηε ζχγθξηζε ηεο επίδνζεο ηνπ παηδηνχ ζηηο δηάθνξεο θιίκαθεο 

αμηνιφγεζεο θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο επίδνζεο ηνπ (ρακειή, κέζε, πςειή) κε 

βάζε ην δηαγλσζηηθφ δηάγξακκα γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα Α΄-Β΄ Γεκνηηθνχ. Χο κέζνο 

φξνο επίδνζεο (κέζε-θαλνληθή επίδνζε) νξίδεηαη ν ηππηθφο βαζκφο 10.  

ην δεχηεξν κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

άηππν κε ζηαζκηζκέλν ηεζη. Σν ηεζη απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηελ 

αλαιπηηθφηεξε δηεξεχλεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή ζηνλ ηνκέα ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο. 

Πεξηιακβάλεη δχν δνθηκαζίεο ηνπ επηγισζζηθνχ επηπέδνπ, ην νπνίν δελ 

αμηνινγήζεθε κε ην ζηαζκηζκέλν εξγαιείν. Απνηειείηαη απφ ηε δνθηκαζία 

αλαγλψξηζεο αξρηθήο θαη ηειηθήο ζπιιαβήο θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε αξρηθνχ θαη 

ηειηθνχ θσλήκαηνο. Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα πνπ εζηηάδεη ζην ζπιιαβηθφ επίπεδν 

ζρεδηάζηεθε γηα λα αμηνινγήζεη ηελ ηθαλφηεηα πξνζδηνξηζκνχ κηαο ιέμεο πνπ δελ 

αθνινπζεί κηα ήδε δνζκέλε θαηάιεμε (ξίκα) ή αξρή. Ζ δξαζηεξηφηεηα βαζίζηεθε ζε 
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απηή πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο Bradely θαη Βryant (1983) θαη είρε ηίηιν 

«oddoneout». Ζ κφλε δηαθνξά ήηαλ φηη νη ιέμεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην καζεηή 

ήηαλ ηξείο αληί γηα ηέζζεξηο ηεο αξρηθήο κνξθήο γηα λα κελ γίλεη πην δχζθνιε ε 

άζθεζε. Ζ εθθψλεζε δεηνχζε απφ ην καζεηή λα αθνχζεη πξνζεθηηθά ηξείο ιέμεηο 

θαη λα βξεί απηή πνπ δελ ηαηξηάδεη κε ηηο άιιεο. πλνιηθά, δφζεθαλ έμη ηξηάδεο γηα 

ηελ θάζε πεξίπησζε. Οη δχν πξψηεο ηξηάδεο απνηεινχληαλ απφ δηζχιιαβεο ιέμεηο θαη 

νη ππφινηπεο ηέζζεξηο απφ ηξηζχιιαβεο. Αληίζηνηρα, απφ ηε κειέηε ηεο Τopp (1988) 

πηνζεηήζεθε ε  δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα πνπ εζηίαδε ζηε  δηάθξηζε ηνπ αξρηθνχ θαη 

ηειηθνχ θσλήκαηνο, δειαδή ζηελ απνκφλσζε ηνπ θζφγγνπ. πγθεθξηκέλα, ν 

καζεηήο άθνπγε ηε θάζε ιέμεη θαη έπξεπε λα πεη πνην θψλεκα αθνχεη 

πξψην/ηειεπηαία. Ζ θιηκάθσζε ηεο δπζθνιίαο ηεο άζθεζεο γηλφηαλ απφ ην ρεηξηζκφ 

κεγαιχηεξσλ ιέμεσλ. 

4.3 Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ  ζπκκεηέρνληνο ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

ηδησηηθφ θέληξν 

 Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ν εηδηθψλ ζεξαπεηψλ πνπ παξαθνινπζεί θαη 

ηηο ππφινηπεο ζπλεδξίεο ηνπ, ψζηε λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ην ρψξν θαη ηα 

πξφζσπα. Χζηφζν, πξηλ ηελ εκέξα ηεο αμηνιφγεζεο, είρε πξνεγεζεί ζπλάληεζε 

γλσξηκίαο θαη παηρληδηνχ ψζηε λα γλσξηζηεί κε ην ζεξαπεπηή. Καηά ηελ πξνζέιεπζε 

ηνπ ζην ρψξν ήηαλ ηδηαίηεξα επδηάζεηνο θαη ήξεκνο. μεθίλεζε κε ηελ ρνξήγεζε ηνπ 

εξγαιείνπ «Αλίρλεπζεο θαη Γηεξεχλεζεο ησλ Αλαγλσζηηθψλ Γπζθνιηψλ» θαη 

δηήξθεζε 1 ψξα θαη δέθα ιεπηά. ε φιεο ηηο δνθηκαζίεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

αμηνιφγεζεο, δίλνληαλ νδεγίεο θαη παξαδείγκαηα, φπσο αλαγξάθνληαη ζηηο νδεγίεο 

ηνπ εμεηαζηή. Ζ ζεηξά ρνξήγεζεο ησλ θιηκάθσλ μεθίλεζε κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο  

αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο, ηεο θσλεκηθήο επίγλσζεο θαη ηέινο ηεο 

θσλνινγηθήο βξαρχρξνλεο κλήκεο. 
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4.4 Απνηειέζκαηα αξρηθήο αμηνιόγεζεο (pre-tests) 

Επγαλείο Ανίσνεςζηρ και Διεπεύνηζηρ Αναγνωζηικών Δςζκολιών 

Αλάγλσζε ζπιιαβψλ: Ο καζεηήο θαηάθεξε λα δηαβάζεη 8 απφ ηηο ζπλνιηθά 24 

ζπιιαβέο ηεο δνθηκαζίαο. πγθεθξηκέλα, αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ζηηο  ζπιιαβέο κε 

δνκή Φ (πρ. ςν) θαη ζε ζπιιαβέο κε δνκή Φ, νη νπνίεο έρνπλ σο ηειηθφ ζχκθσλν 

ην /n/ (πρ .ξνλ) θαη ην /s/ (πρ. βαο). Δπηπιένλ, δηάβαζε επηηπρψο ην ζπκπιέγκα/sp/  ζε 

αξρηθή ζέζε. Ζ θιίκαθα ηεξκαηίζηεθε ζηηο ηξεηο ζπλερφκελεο  ιαλζαζκέλεο 

αλαγλψζεηο –φπσο νξίδεη ην εξγαιείν-, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζπιιαβέο πνπ πεξηείραλ 

ζπκπιέγκαηα (πρ. βισ, δξεο, ζθεο). πλνιηθά, ζηελ δνθηκαζία ζπγθέληξσζε 4 

ηππηθνχο βαζκνχο θαη ε επίδνζε ηνπ βάζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ δηαγξάκκαηνο ηνπ ηεζη 

νξίδεηαη σο ρακειή. 

Αλάγλσζε Φεπδνιέμεσλ:  ε απηή ηελ δνθηκαζία αλαγλψζηεθαλ επηηπρψο 4 απφ ηηο 

24 ςεπδνιέμεηο. Οη ζπιιαβέο απηέο ήηαλ δηζχιιαβεο κε δνκή ΦΦ, ΦΦ ,ΦΦ  

ελψ θαη κία ηξηζχιιαβε κε δνκή ΦΦΦ. Σα ζπκπιέγκαηα πνπ αλαγλψζηεθε ήηαλ 

/sf/ ζε αξρηθή ζέζε. Αληίζηνηρα, κε ηελ πξνεγνχκελε δνθηκαζία ε θιίκαθα 

ηεξκαηίζηεθε ζηελ ηξίηε ζπλερνκέλε ιαλζαζκέλε αλάγλσζε. πλεπψο, παξνπζίαζε 

ρακειή επίδνζε ζπγθεληξψλνληαο 3 ηππηθνχο βαζκνχο. 

Καηάηκεζε ςεπδνιέμεσλ ζε θσλήκαηα: Απφ ηηο 24 ιέμεηο ν καζεηήο αλέιπζε ζσζηά 

4 ςεπδνιέμεηο ζηα επηκέξνπο θσλήκαηα θαζψο ζηε ζπλέρεηα ε θιίκαθα 

ηεξκαηίζηεθε. Αλαιπηηθφηεξα,  θαηάθεξε λα ρσξίζεη ηε ζπιιαβή «δε» ζε /δ/-/ε/, ηε 

ζπιιαβή  «γα» ζε /γ/-/α/ θαη ηε ζπιιαβή «δν» ζε /δ/-/ν/. Ζ θιίκαθα ηεξκαηίζηεθε 

θαζψο νη επφκελεο ζπιιαβέο πεξηείραλ ζπκπιέγκαηα ηα νπνία ν καζεηήο δελ 

κπνξνχζε λα ηα ρσξίζεη ζηα αληίζηνηρα θσλήκαηα, γηα παξάδεηγκα ζηε ζπιιαβή 

«θξε» ε απάληεζε ήηαλ /θξ/-/ε/ θαη φρη /θ/-/ξ/-/ε/. Δπνκέλσο, ζπγθέληξσζε 4 

ηππηθνχο βαζκνχο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ρακειή επίδνζε. 

Απαινηθή θσλεκάησλ: Ζ θιίκαθα απαινηθήο θσλεκάησλ δελ ρνξεγήζεθε ζην 

καζεηή θαζψο δπζθνιεχηεθε απφ ηα παξαδείγκαηα. Παξά ην γεγνλφο, φηη δφζεθαλ νη 

απαξαίηεηεο εμεγήζεηο, ν καζεηήο δελ κπφξεζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο νδεγίεο. 

χκθσλα, κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγαιείνπ φηαλ δελ ππάξρεη θακία απάληεζε νη ηππηθνί 

βαζκνί αλέξρνληαη ζηνπο 5 θαη ε επίδνζε ηνπ αμηνινγείηαη σο ρακειή. 

Μλήκε αθνινπζηψλ αξηζκψλ: Ο καζεηήο επαλέιαβε ζσζηά 11 απφ ηηο 24 

αθνινπζίεο. Απφ απηέο, νη δχν απνηεινχληα απφ δχν αξηζκνχο (πρ. 8-1), νη ηέζζεξηο 



 

41 

 

απφ ηξεηο αξηζκνχο (πρ.2-9-6), νη ηξεηο απφ ηέζζεξηο αξηζκνχο (πρ. 1-8-2-6-) θαη ε κία 

απφ πέληε αξηζκνχο (1-4-8-6-30). Ζ θιίκαθα ηεξκαηίζηεθε θαζψο ν καζεηήο απέηπρε 

ζηελ επαλάιεςε ησλ αθνινπζηψλ αξηζκψλ, πνπ απνηεινχληαλ απφ έμη θαη επηά 

αξηζκνχο. πλνιηθά, βαζκνινγήζεθε κε 10 ηππηθνχο βαζκνχο, νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ 

ζε κέζε επίδνζε. 

Δπαλάιεςε ςεπδνιέμεσλ: Απφ ηηο 24 ςεπδνιέμεηο ν καζεηήο επαλέιαβε ζσζηά ηηο 

20. Οη ιέμεηο ζηηο νπνίεο απέηπρε, ήηαλ ηεηξαζχιιαβεο (πρ.ιηδνβέζηε) θαη 

πεληαζχιιαβεο (πρ. δξνηηλαβέλε). Δπίζεο, θαη νη ηέζζεξηο πεξηείραλ ζπκπιέγκαηα 

ζηε κεζαία ζέζε. ε απηή ηε δνθηκαζία, ζπγθέληξσζε 8 ηππηθνχο βαζκνχο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηε κέζε θαηψηεξε επίδνζε. 

 

 

Άτυπο τεστ 
 

Γηάθξηζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ (odd word out) ζε επίπεδν αξρηθήο θαη ηειηθήο ζπιιαβήο: 

Ο καζεηήο αληαπνθξίζεθε ζεηηθά θαη ζηηο έμη ηξηάδεο ηφζν ζηελ αθνπζηηθή δηάθξηζε 

ηεο αξρηθήο φζν θαη ηεο ηειηθήο ζπιιαβήο. 
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Γηάθξηζε αξρηθνχ θαη ηειηθνχ θσλήκαηνο: Όζνλ αθνξά ηελ αθνπζηηθή δηάθξηζε ηνπ 

αξρηθνχ θσλήκαηνο ν καζεηήο δηέθξηλε επηηπρψο ηα ηξία απφ ηα έμη θσλήκαηα. 

πγθεθξηκέλα, δηέθξηλε ηα θσλήκαηα /k/,/a/,/v/ ελψ παξνπζίαζε δπζθνιία ζηα 

θσλήκαηα /m/,/x/,/p/.  Ζ δπζθνιία εληνπίζηεθε ζηελ απνκφλσζε ηνπ θσλήκαηνο, γηα 

παξάδεηγκα ζηε ιέμε «κήιν» ε απάληεζε πνπ δφζεθε ήηαλ «κη» θαη φρη ην θψλεκα 

/m/, αληίζηνηρα ζηελ ιέμε «ρέξη» ήηαλ «ρε» θαη ζηελ «πεηαινχδα» ήηαλ «πε». ηελ 

δνθηκαζία δηάθξηζεο ηειηθνχ θσλήκαηνο,  απάληεζε ζσζηά γηα ηηο δχν απφ ηηο έμη 

ιέμεηο. Οη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ζπγθεληξψλνληαλ ζηηο ιέμεηο «βίδα», «ξάβσ», 

«θαηζίθη» θαη «θπλεγεηφ» φπνπ νη απαληήζεηο ήηαλ «δ», «β», «θη» θαη «ην» 

αληίζηνηρα. 

4.5 Δθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζηηο δεμηόηεηεο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο 

Γενικά 

Όπσο ήδε δηαπηζηψζεθε απφ ηηο έξεπλεο ζηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη καζεηέο κε ΓΑΦ θαη νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ 

αλαγλσζηηθή δπζθνιία έδεημαλ κεγάιε πξφνδν ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο έπεηηα 

απφ ζπζηεκαηηθή παξέκβαζε ζηηο δεμηφηεηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο (Βall and 

Blachman, 1991, Μathes, Roberts & Jones, 2010). Ζ επίδνζε ηνπ καζεηήο ηεο 

έξεπλαο, ν νπνίνο είλαη δηαγλσζκέλνο κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, νδήγεζε 

ζην ζρεδηαζκφ εμαηνκηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηηο δεμηφηεηεο ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο. Σν 

πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ ζπκκεηείρε δηήξθεζε νρηψ εβδνκάδεο θαη πεξηειάκβαλε 

ζπλεδξίεο ησλ 45ιεπηψλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο θαηαθηά 

ν καζεηήο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ζηφρνη δηαθξίλνληαη ζε 

καθξνπξφζεζκνπο θαη βξαρππξφζεζκνπο. Οη βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη απνηεινχληαη 

απφ κεξηθφηεξνπο ζηφρνπο (Παιαηνζσδνξνπ, 2009). Δπηπιένλ, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη 

νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δφζεθαλ θάζε θνξά ζην παηδί ζρεηίδνληαλ θαη αμηνπνηνχζαλ 

ηηο πξνγελέζηεξεο κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή γλψζεηο γηα ηα γξάκκαηα, ηηο ζπιιαβέο θαη 

ηηο ιέμεηο. Ηδηαίηεξα, γηα ην ζπγθεθξηκέλν καζεηή κε ΓΑΦ, ε παξέκβαζε, φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ πνηθηιία πιηθψλ 

θαη κέζσλ θαζψο θαη απφ ζπκκεηνρή φζν ησλ δπλαηψλ πεξηζζφηεξσλ αηζζήζεσλ. 

Σέινο, ην πξφγξακκα ραξαθηεξίδεηαη απφ πξννδεπηηθή θιηκάθσζε ησλ 
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δξαζηεξηνηήησλ ελψ εάλ ζπλαληάηαη δπζθνιία ζηελ θαηάθηεζε ηνπ λένπ ζηφρνπ 

επαλαιακβάλεηαη ν ακέζσο πξνεγνχκελνο. 

Αλ θαη ε έξεπλα έρεη δείμεη φηη ηε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά γηα ηελ κάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο ζην ηππηθφ πιεζπζκφ ηελ έρεη ην κεηαγισζζηθφ επίπεδν θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη δξαζηεξηφηεηεο θσλεκηθήο επίγλσζεο (Chard&Dickson,1999),  

ζηνπο καζεηέο κε απηηζκφ είλαη ρξήζηκεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ επηγισζζηθνχ 

επηπέδνπ (Μirenda, 2003). Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο θαηαθηνχληαη πην εχθνια, ιφγσ 

ηνπ κηθξφηεξνπ γλσζηηθνχ βαζκνχ επεμεξγαζίαο πνπ απαηηνχλ αιιά θαη εμαηηίαο ηεο 

ζρέζεο πνπ παξνπζηάδνπλ κε ηα επίπεδα ιφγνπ ηνπ καζεηή.  Αληίζεηα, νη αζθήζεηο 

ηνπ κεηαγισζζηθνχ επηπέδνπ απαηηνχλ κεγαιχηεξν βαζκφ αθαηξεηηθφηεηαο θαη 

ζπλεπψο κεγαιχηεξν βαζκφ γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο, κε απνηέιεζκα ε άζθεζε 

απεπζείαο ζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο λα δπζθνιεχνπλ ηνπο καζεηέο θαη 

ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο κε ΓΑΦ. Γηα απηφ ην ιφγν, ην πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ 

ζρεδηάζηεθε πεξηιάκβαλε δξαζηεξηφηεηαο θαη απφ ηα δχν επίπεδα. 

Σχεδιαςμόσ και ςτόχοι παρέμβαςησ 

O ζρεδηαζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηηο δεμηφηεηεο ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε γλψκνλα ηελ ειηθία, ηε θχζε ηεο 

δηαηαξαρήο, ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή. Ο καζεηήο δηέθξηλε 

νπηηθναθνπζηηθά θαη ηα πέληε θσλήεληα ηεο ειιεληθήο /a/,/o/,/e/,/i/,/u/ θαη ηα 

πεξηζζφηεξα ζχκθσλα. Χζηφζν, παξνπζίαδε ζνβαξή δπζθνιία ζηε ζχλζεζε 

ζπιιαβψλ θαη ζπλεπψο ζηελ αλάγλσζε. Γηα απηφ ην ιφγν ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα 

γίλεη ζηαδηαθή εηζαγσγή ησλ ζπκθψλσλ θαη ησλ ζπιιαβψλ πνπ δεκηνπξγνχλ κε ηα 

γλσζηά ηνπ θσλήεληα. Ζ ζεηξά επηινγήο ησλ ζπκθψλσλ πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

θσλεκηθή ζχλζεζε βαζίζηεθε ζε εθείλε ησλ Carnine, Silbert and Kameenui (1997) 

θαη ε νπνία ζέηεη σο θξηηήξηα εηζαγσγήο ησλ ζπκθψλσλ ηελ επθνιία θαηάθηεζεο  

ησλ θσλεκάησλ θαη ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο ζηηο ιέμεηο. ε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ έγηλε ρξήζε νπηηθνχ βνεζήκαηνο (εηθφλαο), ε 

νπνία δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην απηηζηηθφ θάζκα λα 

θαηαθηήζνπλ ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο. Δπηπιένλ, ε παξέκβαζε πεξηιάκβαλε θπξίσο 

δξαζηεξηφηεηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη ιηγφηεξα δξαζηεξηφηεηεο αλαγλσζηηθήο 

απνθσδηθνπνίεζεο. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε ζρεκαηίζηεθαλ καθξνπξφζεζκνη, 

βξαρππξφζεζκνη θαη εβδνκαδηαίνη ζηφρνη. Ο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο πνπ ηέζεθε γηα 
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ην δηάζηεκα ησλ νθηψ εβδνκάδσλ (6/2/2017-31/3/2017) αθνξνχζε ηελ αλάπηπμε θαη 

ηε βειηίσζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο ηνπ καζεηή γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

αλαγλσζηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο. Γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ζρεκαηίζηεθαλ 

βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη πνπ ζηφρεπαλ ζηελ βειηίσζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο ζε 

επηγισζζηθφ  θαη κεηαγισζζηθφ. Με ηε ζεηξά ηνπο, νη βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη  

επηκεξίδνληαη ζε κηθξφηεξνπο εβδνκαδηαίνπο ζηφρνπο πνπ ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά 

παξαθάησ καδί κε ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπο. 

Καηά ηελ1
ε
εβδνκάδα ζηφρνο πνπ ηέζεθε γηα ην επηγισζζηθφ επίπεδν ήηαλ ε  

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο εληνπηζκνχ ηνπ αξρηθνχ θσλήκαηνο ηεο ιέμεο. Όζνλ 

αθνξά, ην κεηαγισζζηθφ επίπεδν νη ζηφρνη πεξηιάκβαλαλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο ζπγθεξαζκνχ/ζχλζεζεο ζπιιαβψλ κε ηα ζχκθσλα /m/,/t/,/s/ θαη ηα 

γλσζηά ζην καζεηή θσλήεληα /a/,/e/,/i/,/o/,/u/ κε ζπιιαβηθή δνκή Φ. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

 ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΡΥΗΚΟΤ ΦΧΝΖΜΑΣΟ  

Γφζεθαλ ηέζζεξηο εηθφλεο, θαη ν ζεξαπεπηήο εθθσλνχζε  ην φλνκα ηνπ 

απεηθνληδφκελνπ αληηθεηκέλνπ δπλαηά. ηε ζπλέρεηα ην παηδί νλφκαδε θαη απηφ ηηο 

εηθφλεο. Ο ζεξαπεπηήο θνιινχζε κηα εηθφλα ζην πίλαθα θαη δεηνχζε απφ ην παηδί λα 

δείμεη ηελ εηθφλα πνπ ην αξρηθφ ηεο θψλεκα είλαη ίδην κε ην αξρηθφ θψλεκα ηεο 

εηθφλαο ζην πίλαθα. 

 ΤΓΚΔΡΑΜΟ/ΤΝΘΔΖ ΦΧΝΖΜΑΣΧΝ Δ  ΤΛΛΑΒΔ  

Μαδί κε ην παηδί ν ζεξαπεπηήο θαηαζθεχαζε ην ξνιφη ησλ ζπιιαβψλ. ην 

θέληξν ηνπ ξνινγηνχ κε βέιθξν ηνπνζεηνχληαλ θάζε θνξά έλα δηαθνξεηηθφ ζχκθσλν 

ελψ γχξσ ζηε ζέζε ησλ αξηζκψλ ππήξραλ ηα γλσζηά θσλήεληα.  Ο καζεηήο 

γπξλνχζε ην δείθηε ζε θάζε θσλήελ κε ην νπνίν ζπλέζεηε ζπιιαβή κε δνκή Φ θαη 

ηελ νπνία εθθσλνχζε. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβαλφηαλ ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ ξνινγηνχ 

αιιά πξνθνξηθά. 

Σελ 2
ε
 εβδνκάδα πξνζηέζεθε γηα ηελ  βειηίσζε ηνπ επηγισζζηθνχ επηπέδνπ 

θαη έλαο αθφκα ζηφρνο πνπ αθνξνχζε ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηα δηάθξηζεο  ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ θσλήκαηνο ζε κηα ζεηξά ιέμεσλ.  ην κεηαγισζζηθφ επίπεδν, ν ζηφρνο 

πεξηιάκβαλε ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ζχλζεζεο θσλεκάησλ ζε ζπιιαβέο κε 

δνκή Φ κε ηα ζχκθσλα /l/, /p/, /x/  θαζψο θαη ηε ζχλζεζε ζπιιαβψλ ζηηο αξρηθέο 
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δηζχιιαβεο ιέμεηο. Οη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ ήηαλ νη 

εμήο: 

 

 ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΡΥΗΚΟΤ ΦΧΝΖΜΑΣΟ  

Ο ζεξαπεπηήο δήηεζε απφ ην καζεηή λα ζρεκαηίζεη δεπγαξάθηα κε ηα δψα πνπ 

αξρίδνπλ απφ ην ίδην θψλεκα θαη ηα νπνία ππήξραλ πάλσ ζην ηξαπέδη. Σα δψα 

νλνκάζηεθαλ πξψηα απφ ην ζεξαπεπηή  θαη χζηεξα απφ ην καζεηή. πλνιηθά ηα δψα 

πνπ ππήξραλ ζην ηξαπέδη ήηαλ έμη. 

 ΓΗΑΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΤ ΑΡΥΗΚΟΤ ΦΧΝΖΜΑΣΟ  

Καηαζθεπάζηεθε έλα δέληξν απφ ραξηφλη. Παξνπζηάζηεθαλ θαη νλνκάζηεθαλ 

ηέζζεξα αληηθείκελα ζε εηθφλεο, ηα νπνία φια μεθηλνχζαλ απφ ην ίδην θψλεκα εθηφο 

απφ έλα. Όια ηα αληηθείκελα ηνπνζεηήζεθαλ κέζα ζην δέληξν .Εεηήζεθε απφ ην 

παηδί λα θνηηάμεη πξνζεθηηθά ηα αληηθείκελα, λα εληνπίζεη πνην αξρίδεη απφ 

δηαθνξεηηθή θσλνχια θαη λα ην βγάιεη έμσ απφ ην δέληξν. 

 ΤΓΚΔΡΑΜΟ/ΤΝΘΔΖ  ΦΧΝΖΜΑΣΧΝ Δ ΤΛΛΑΒΔ  

Υξεζηκνπνηήζεθε ην ξνιφη πνπ είρε θαηαζθεπαζηεί ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα 

θαη αθνινπζήζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία αιιά γηα ηα ζχκθσλα /l/, /p/ θαη /x/. Ζ ίδηα 

δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε θαη πξνθνξηθά, ρσξίο ηελ ρξήζε ξνινγηνχ. 

 ΤΓΚΔΡΑΜΟ/ΤΝΘΔΖ ΤΛΛAΒΧΝ Δ ΓΗΤΛΛΑΒΔ ΛΔΞΔΗ  

Ο ζεξαπεπηήο εθθσλνχζε δπλαηά ηηο ζπιιαβέο κε δηαθνξά δχν δεπηεξνιέπησλ. 

Σν παηδί ηηο έλσλε, έβξηζθε ηε ιέμε θαη έδεηρλε ηελ αληίζηνηρε εηθφλα ηνπ 

αληηθείκελνπ. 

Σελ 3
ε
εβδνκάδα δεδνκέλνπ ηεο εμνηθείσζεο ηνπ παηδηνχ κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ επηγισζζηθνχ επηπέδνπ θαη ηελ βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηνπ ν 

ζηφρνο δηαθνξνπνηήζεθε θαη εζηίαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ ηειηθνχ θσλήκαηνο Δπηπιένλ, ζην κεηαγισζζηθφ επίπεδν ν πξψηνο 

ζηφρνο αθνξνχζε ηελ   αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ζχλζεζεο θσλεκάησλ ζε ζπιιαβέο 

κε δνκή Φ κε ηα ζχκθσλα /f/,/r/,/γ/θαη ηα γλσζηά θσλήεληα.  
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 ΑΠΟΜΟΝΧΖ ΣΔΛΗΚΟΤ ΦΧΝΖΜΑΣΟ 

Γφζεθαλ έμη εηθφλεο θαη νλνκάζηεθαλ απφ ηνλ ζεξαπεπηή θαη ζηε ζπλέρεηα απφ 

ην παηδί. Έπεηηα, ν ζεξαπεπηήο δήηεζε απφ ην παηδί λα εληνπίζεη θαη λα απνκνλψζεη 

ην ηειηθφ θψλεκα. 

 

 ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΣΔΛΗΚΟΤ ΦΧΝΖΜΑΣΟ 

Γφζεθε θχιιν εξγαζίαο κε εηθφλεο. Αθνχ νλνκάζηεθαλ νη εηθφλεο, ν καζεηήο 

αληηζηνίρηζε ηηο εηθφλεο πνπ ηειεηψλνπλ κε ην ίδην θψλεκα. Γηα ηελ αληηζηνίρεζε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ καξθαδφξνη. 

 ΤΝΘΔΖ ΦΧΝΖΜΑΣΧΝ Δ ΤΛΛΑΒΔ 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ θνκκάηηα πάδι γηα ηε ζχλζεζε ησλ ζπιιαβψλ κε ηα 

ζχκθσλα /f/, /r/ θαη /γ/ θαη ηα γλσζηά θσλήεληα 

Καηά ηελ 4
ε
 εβδνκάδα, ν ζηφρνο γηα ην επηγισζζηθφ επίπεδν πεξηειάκβαλε 

ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα δηάθξηζε ηεο δηαθνξεηηθνχ ηειηθνχ θσλήκαηνο ελψ 

γηα ην κεγαγισζζηθφ επίπεδν, ν πξψηνο ζηφρνο αθνξνχζε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο ζχλζεζεο  θσλεκάησλ ζε ζπιιαβέο κε δνκή Φ κε ηα ζχκθσλα /n/,/k/,/v/ 

θαη ηα γλσζηά θσλήεληα θαη ν δεχηεξνο αθνξνχζε ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο 

ζχλζεζεο ηξηζχιιαβσλ ιέμεσλ απφ ηηο επηκέξνπο ζπιιαβέο. 

 ΓΗΑΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΤ ΣΔΛΗΚΟΤ ΦΧΝΖΜΑΣΟ  

Παξνπζηάζηεθαλ θαη νλνκάζηεθαλ ηέζζεξα αληηθείκελα ζε εηθφλεο, ηα νπνία 

φια μεθηλνχζαλ απφ ην ίδην θψλεκα εθηφο απφ έλα. Όια ηα αληηθείκελα 

ηνπνζεηήζεθαλ κέζα ζε έλα δσγξαθηζκέλν θχθιν. Εεηήζεθε απφ ην παηδί λα 

θνηηάμεη πξνζεθηηθά ηα αληηθείκελα, λα εληνπίζεη πνην αξρίδεη απφ δηαθνξεηηθή 

θσλνχια θαη λα ηνηνπνζεηήζεη έμσ απφ ην θχθιν. 

 ΤΓΚΔΡΑΜΟ/ΤΝΘΔΖ  ΦΧΝΖΜΑΣΧΝ Δ ΤΛΛΑΒΔ 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ θνκκάηηα πάδι γηα ηε ζχλζεζε ησλ ζπιιαβψλ κε ηα 

ζχκθσλα  /n/,/k/,/v/  θαη ηα γλσζηά θσλήεληα 

 ΤΓΚΔΡΑΜΟ/ΤΝΘΔΖ ΤΛΛΑΒΧΝ Δ ΣΡΗΤΛΛΑΒΔ ΛΔΞΔΗ 

Με ηε ρξήζε γαληφθνπθιαο δεκηνπξγήζεθε έλα παηρλίδη, φπνπ ν ζεξαπεπηήο 

εθθσλνχζε δηάθνξα αληηθείκελα πνπ ππήξραλ ζε εηθφλεο ζην ηξαπέδη ζε ζπιιαβέο. 
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Σν παηδί έλσλε ηε ζπιιαβέο, εθθσλνχζε ηε ιέμε θαη έδεηρλε ηελ αληίζηνηρε εηθφλα. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ, ηέζζεξα αληηθείκελα. 

Σελ 5
ε
εβδνκάδα νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηφρεπαλ κφλν 

ζηελ βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ  ηνπ κεηαγισζζηθνχ επηπέδνπ. πγθεθξηκέλα, ν 

πξψηνο ζηφρνο αθνξνχζε ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ζχλζεζεο θσλεκάησλ ζε 

ζπιιαβέο κε δνκή Φ κε ηα ζχκθσλα /δ/, /x/, /ζ/ θαη ν δεχηεξνο αθνξνχζε ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο θαηάηκεζεο δηζχιιαβεο ιέμεο ζηηο επηκέξνπο  ζπιιαβέο  

θαη ηα επηκέξνπο θσλήκαηα. Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 

 ΤΓΚΔΡΑΜΟ/ΤΝΘΔΖ ΦΧΝΖΜΑΣΧΝ Δ ΤΛΛΑΒΔ  

Υξεζηκνπνηήζεθαλ θνκκάηηα πάδι γηα ηε ζχλζεζε ζπιιαβψλ κε ηα ζχκθσλα 

/δ/,/x/ θαη /ζ/ θαη ηα θσλήεληα. 

 ΚΑΣΑΣΜΖΖ ΓΗΤΛΛΑΒΖ ΛΔΞΖ Δ ΤΛΛΑΒΔ 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο «Elkonin». Ο ζεξαπεπηήο έδεηρλε θάξηεο ζηηο 

νπνίεο απεηθνλίδεηαη έλα αληηθείκελν θαη ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ επάιιεια 

ηεηξάγσλα φζεο θαη νη ζπιιαβέο ηνπ νλφκαηνο ηνπ εηθνληδφκελνπ αληηθείκελνπ. 

Εεηήζεθε απφ ην παηδί λα εθθέξεη ηε ιέμε ζε  ζπιιαβέο ρηππψληαο παιακάθηα γηα 

θάζε ηεηξαγσλάθη. 

 ΤΝΘΔΖ ΦΧΝΖΜΑΣΧΝ Δ ΓΗΤΛΛΑΒΖ ΛΔΞΖ 

Σνπνζεηήζεθαλ δχν αληηθείκελα πάλσ ζην ηξαπέδη. Με ηε ρξήζε γαληφθνπθιαο 

δεκηνπξγήζεθε έλα παηρλίδη, φπνπ ν ζεξαπεπηήο εθθσλνχζε ηα δηάθνξα αληηθείκελα 

ρσξηζκέλα ζε θσλήκαηα, ην παηδί ηα έλσλε, εθθσλνχζε ηε ιέμε θαη έδεηρλε ην ζσζηφ 

αληηθείκελν. ηαδηαθά, ε άζθεζε θιηκαθψλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε πεξηζζφηεξσλ 

αληηθεηκέλσλ πάλσ ζην ηξαπέδη.. 

 Σελ 6
ε
εβδνκάδα νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ ζηφρεπαλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο θαηάηκεζεο ηεο δηζχιιαβεο ιέμεο κε ζπιιαβηθή δνκή Φ 

ζηα επηκέξνπο θσλήκαηα θαζψο 

 ΚΑΣΑΣΜΖΖ ΓΗΤΛΛΑΒΖ ΛΔΞΖ ΣΑ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΦΧΝΖΜΑΣΑ 

ηηο θάξηεο πνπ ήδε είραλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηάηκεζε ηεο δηζχιιαβεο 

ιέμεο ζηηο επηκέξνπο ζπιιαβέο ζρεδηάζηεθαλ επάιιεια ηεηξάγσλα φζα θαη ηα 

θσλήκαηα ηνπ νλφκαηνο ηνπ εηθνληδφκελνπ αληηθεηκέλνπ. Εεηήζεθε απφ ην παηδί λα 
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εθθέξεη ηε ιέμε ρσξηζκέλε ζε θσλνχιεο (θσλήκαηα) θαη γηα θάζε θσλνχια λα 

ηνπνζεηεί έλα πνχιη ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλάθη. 

 ΤΝΘΔΖ ΤΛΛΑΒΧΝ-ΑΠΟΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

Παξνπζηάζηεθαλ ζην καζεηή θάξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ έλα αληηθείκελν. Ζ 

νλνκαζία ηνπ αληηθεηκέλνπ εθθσλήζεθε  απφ ην ζεξαπεπηή. Απφ ηελ θάξηα έιεηπε ην 

αξρηθφ θψλεκα θαη ν καζεηήο έπξεπε λα αλαγλσξίζεη πνην θψλεκα ιείπεη, λα ην 

επηιέμεη αλάκεζα απφ άιια θαη λα ην ηνπνζεηήζεη πάλσ ζηε θάξηα. 

Σελ 7
ε
εβδνκάδα ηεο παξέκβαζεο νη ζηφρνη αθνξνχζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο θαηάηκεζεο δηζχιιαβσλ ζηα επηκέξνπο θσλήκαηα θαζψο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ θσλεκάησλ (απαινηθή αξρηθνχ 

θσλήκαηνο) 

 ΚΑΣΑΣΜΖΖ ΓΗΤΛΛΑΒΧΝ ΛΔΞΔΧΝ Δ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΦΧΝΖΜΑΣΑ 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηνπβιάθηα δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο 

ιέμεο κε δνκή Φ θαη , ησλ ζπιιαβψλ θαη ησλ θσλεκάησλ. Σν παηδί κε ηε βνήζεηα 

ηνπ ζεξαπεπηή αλέιπαλ ηε ιέμε ζε ζπιιαβέο θαη θσλήκαηα κε ηε ρξήζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ απφ ηα ηνπβιάθηα. 

 ΑΠΑΛΟΗΦΖ ΑΡΥΗΚΟΤ ΦΧΝΖΜΑΣΟ 

Παξνπζηάζηεθαλ θαξηέιεο κε εηθφλεο. Ο καζεηήο εθθσλνχζε ην φλνκα ηεο 

εηθφλαο. Ο Θεξαπεπηήο έιεγε ην φλνκα ηνπ θσλήκαηνο πνπ πξέπεη λα αθαηξέζεη ν 

καζεηήο. Ο καζεηήο ζρεκάηηδε ηελ θαηλνχξηα ιέμε κε ηε βνήζεηα ηνπ νπηηθνχ 

βνεζήκαηνο 

Σελ 8
ε
 εβδνκάδα νη ζηφρνο πνπ παξέκεηλε ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο απαινηθήο 

ηνπ αξρηθνχ θσλήκαηνο. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο ζπιιαβηθήο 

θαη θσλεκηθήο  θαηάηκεζεο θαη ζχλζεζεο. Παξάιιεια κε ην δνκεκέλν πξφγξακκα 

παξέκβαζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη αζθήζεηο-θσλνινγηθήο επίγλσζεο ζηνλ 

ππνινγηζηή σο επηβξάβεπζε ηεο πξνζπάζεηαο. 

4.6 Απνηειέζκαηα παξέκβαζεο (post-tests) 

Έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ νθηψ εβδνκάδσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο ζηνλ ηνκέα ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο ν καζεηήο κε ΓΑΦ 

επαλαμηνινγήζεθε κε ηα ίδηα εξγαιεία ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο, ψζηε λα απαληεζεί 

ε δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε, δειαδή εάλ ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πνπ έιαβε 
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βνήζεζε ζηελ θαηάθηεζε θαη ηελ πξφνδν ησλ δεμηνηήησλ θσλνινγηθήο επίγλσζεο 

πνπ απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο. 

εκεηψλεηαη φηη ε θιίκαθα πνπ εμεηάδεη ηε βξαρχρξνλε κλήκε θσλνινγηθψλ 

πιεξνθνξηψλ δελ ρνξεγήζεθε εθ λένπ δεδνκέλνπ ζηελ παξέκβαζε δελ ζπκκεηείρε ν 

ηνκέαο ηεο κλήκεο. 

Εργαλείο Ανίχνευςησ και Διερεύνηςησ Αναγνωςτικών Δυςκολιών 

Αλάγλσζε ζπιιαβψλ: Ο καζεηήο θαηάθεξε λα δηαβάζεη 12 απφ ηηο ζπλνιηθά 24 

ζπιιαβέο ηεο δνθηκαζίαο. Ζ επηηπρήο αλάγλσζε αθνξνχζε ζπιιαβέο κε δνκή Φ 

θαζψο ζπιιαβέο κε δνκή Φ. Ζ θιίκαθα ηεξκαηίζηεθε ζηελ ηξεηο ζπλερφκελεο 

ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. πγθεληξψζεθαλ 4 ηππηθνί βαζκνί θαη ε επίδνζε ηνπ 

νξίδεηαη σο ρακειή. 

Αλάγλσζε Φεπδνιέμεσλ:ε απηή ηελ δνθηκαζία αλαγλψζηεθαλ επηηπρψο 7 απφ ηηο 

24 ςεπδνιέμεηο. Οη ζπιιαβέο απηέο ήηαλ δηζχιιαβεο κε δνκή ΦΦ, ΦΦ ,ΦΦ 

θαη ΦΦ ελψ θαη ηξηζχιιαβεο κε δνκή ΦΦΦ.. Αληίζηνηρα, κε ηελ 

πξνεγνχκελε δνθηκαζία ε θιίκαθα ηεξκαηίζηεθε ζηελ ηξίηε ζπλερνκέλε ιαλζαζκέλε 

αλάγλσζε. πλεπψο, παξνπζίαζε ρακειή επίδνζε ζπγθεληξψλνληαο 3 ηππηθνχο 

βαζκνχο. 

Καηάηκεζε ςεπδνιέμεσλ ζε θσλεκαηα:Απφ ηηο 24 ιέμεηο ν καζεηήο αλέιπζε ζσζηά 

11 ςεπδνιέμεηο ζηα επηκέξνπο θσλήκαηα. Οη ςεπδνιέμεηο  πνπ αλαιχζεθαλ επηηπρψο 

είραλ δνκή Φ, Φ, Φ,Φ,ΦΦ,ΦΦ θαη ΦΦ. Ο καζεηήο ζπγθέληξσζε 5 

ηππηθνχο βαζκνχο θαη ζπλεπψο παξνπζηάδεη ρακειή επίδνζε. 

Απαινηθή θσλεκάησλ:Oκαζεηήο θαηάθεξε λα αληαπνθξηζεί επηηπρψο ζε 10 απφ ηηο 

24 ζπιιαβέο.Παξνπζίαζε δπζθνιία ζηελ απαινηθή ηνπ ηειηθνχ θσλήκαηνο θαζψο 

θαη  ζηελ απαινηθή ηνπ πξψηνπ θσλήκαηνο ζε ζπιιαβέο κε δνκή Φ. Ζ θιίκαθα 

ηεξκαηίζηεθε ζηηο 3 ζπλερφκελεο ιάζνο απαληήζεηο. Ο καζεηήο ζπγθέληξσζε 5 

ηππηθνχο βαζκνχο πνπ αλαινγνχλ ζε ρακειή επίδνζε. 

Άτυπο τεςτ 

Γηάθξηζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ (odd word out) ζε επίπεδν ζπιιαβήο:Ο καζεηήο 

αληαπνθξίζεθε ζεηηθά θαη ζηηο έμη ηξηάδεο ηφζν ζηελ δηάθξηζε ηεο αξρηθήο φζν θαη 

ηεο ηειηθήο ζπιιαβήο. 
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Γηάθξηζε αξρηθνχ θαη ηειηθνχ θσλήκαηνο: Ο καζεηήο  δηέθξηλε επηηπρψο ηα αξρηθά 

θσλήκαηα θαη ζηηο έμη ιέμεηο. Δπηπιένλ, αλαγλψξηζε πέληε απφ ηα έμη ηειηθά 

θσλήκαηα 
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Κεθάιαην Πέκπην: Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αμηνινγνχληαη θαη εξκελεχνληαη ζε 

ζρέζε κε ηηο αξρηθέο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα εάλ ν 

καζεηήο κε Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή έρεη αλάγθε εηδηθήο εθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο ζηηο δεμηφηεηεο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο κε ζθνπφ ηελ θαηάθηεζε 

ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο.  Με βάζε ηα πνηνηηθά αιιά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα ην 

εξψηεκα απηφ επηβεβαηψζεθε πιήξσο, θαζψο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

θαηέδεημαλ ηηο κεησκέλεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 

ηνπ, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη ηεο αλάγλσζεο. 

 Σα πνηνηηθά δεδνκέλα απνηεινχληαη απφ εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε ηελ 

κεηέξα θαη ηε εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο. Σα ιεγφκελα θαη ησλ δχσλ απηψλ πξνζψπσλ 

ηαπηίζηεθαλ σο πξνο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν καζεηήο ζηεο γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο. Ζ κεηέξα εμέθξαζε εμ αξρήο ηελ πεπνίζεζε ηεο πσο ν γηνο ηεο έρεη 

αλάγθε εηδηθήο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηηο γισζζηθέο αιιά θαη γλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Ηδηαίηεξα, ηελ αλεζπρνχζε ην θνκκάηη ηεο αλάγλσζεο θαηά ην νπνίν 

ν καζεηήο πζηεξνχζε ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπ θαη δελ 

παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ, παξά ηηο αλαγλσζηηθέο επθαηξίεο πνπ πξνζέθεξαλ νη γνλείο 

ζην ζπίηη. Σν ίδην δήηεκα ζπδεηήζεθε θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο. Ζ ίδηα 

δεηψληαο ηεο λα κηιήζεη γηα ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή απφ ηελ πξψηε εκέξα νπ ήξζε 

ζην ζρνιείν έσο θαη ηελ εκέξα ηεο ζπλέληεπμεο, αλαθέξζεθε ηαμί άιισλ ζηηο 

κεησκέλεο γισζζηθέο ηνπ δεμηφηεηεο. χκθσλα κε ηελ ίδηα, ν καζεηήο δηαζέηεη 

εμαηξεηηθή ηθαλφηεηα απνκλεκφλεπζεο αιιά παξνπζηάδεη αδπλακία ζηελ θαηαλφεζε 

θαη ζηε γελίθεπζε. Χο πξνο ηελ αλάγλσζε, ηφληζε φηη ν καζεηήο είλαη ηθαλφο λα 

δηαβάδεη ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο εμαηηίαο ηεο θαιήο νπηηθήο θαη νιηζηηθήο 

απνκλεκφλεπζεο απηψλ, ρσξίο φκσο λα έρεη επίγλσζε ησλ ζπιιαβψλ θαη θσλεκάησλ 

απφ ηα νπνία απηέο απνηεινχληαη. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη, ππνγξάκκηζε, πσο ηηο ίδηεο 

ιέμεηο πηζαλφηαηα δε ζα κπνξνχζε λα ηηο αλαγλσξίζεη εάλ ηηο έβιεπε γξακκέλεο ζε 

άιινλ αξηζκφ ή πηψζε. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ππνζηήξημε φηη ε εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε ζηνλ ηνκέα ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ καζεηή 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη βειηίσζε θαη λα θαηαθηήζεη ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα. 

Ζ αλαγθαηφηεηα εηδηθήο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο έγηλε εκθαλήο θαη απφ 

ηελ αμηνιφγεζε κε ην ζηαζκηζκέλν εξγαιείν «Αλίρλεπζεο θαη Γηεξεχλεζεο ησλ 
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αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ζηελ Α & Β Γεκνηηθνχ». Σν παηδί 

ηφζν ζηηο δνθηκαζίεο αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο φζν θαη ζηηο δνθηκαζίεο ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο ζεκείσζε ρακειή επίδνζε ζχκθσλα κε ην δηαγλσζηηθφ γηα 

ηελ ειηθηαθή νκάδα A΄-Β΄ Γεκνηθνχ. πγθεθξηκέλα, ζηελ δνθηκαζία αλάγλσζεο 

ζπιιαβψλ θαη αλάγλσζεο ςεπδνιέμεσλ δηαπηζηψζεθε φηη παξνπζηάδεη δπζθνιία 

ζηελ αλάγλσζε ζπιιαβψλ πνπ μεθηλνχλ ή πεξηέρνπλ ζπκπιέγκαηα ελψ δηαβάδεη 

επηηπρψο ζπιιαβέο θαη ιέμεηο κε δνκή Φ ή Φ . Αληίζηνηρα, θαη ζηηο δνθηκαζίεο 

ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο ν καζεηήο παξνπζίαζε ρακειή επίδνζε. ηελ δνθηκαζία 

θαηάηκεζεο ησλ ςεπδνιέμεσλ ζε θσλήκαηα, αλέιπζε ζηα επηκέξνπο θσλήκαηα κφλν 

ηέζζεξηο ιέμεηο ελψ ε δνθηκαζία απαινηθήο θσλήκαηνο δελ ρνξεγήζεθε. ην άηππν 

ηεζη ην νπνίν εμέηαδε δεμηφηεηεο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο ζην επηγισζζηθφ 

επίπεδν ν καζεηήο αληαπνθξίζεθε θαιχηεξα. Χζηφζν, εληνπίζηεθε δπζθνιία ζηελ 

δηάθξηζε ζπιιαβήο – θσλήκαηνο θαζψο θαη ζηελ απνκφλσζε θαη δηάθξηζε ηνπ 

ηειηθνχ θσλήκαηνο ησλ ιέμεσλ. πλεπψο, κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ 

καζεηή κε ΓΑΦ ηφζν ζηελ αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε φζν θαη ζηηο θσλνινγηθή 

επίγλσζε δηαπηζηψλεηαη  φηη ν καζεηήο πζηεξεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπ ζε απηνχο ηνκείο θαη  ρξήδεη εηδηθήο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

γηα ηελ βειηίσζε ηνπο κε ζηφρν ηελ επηηπρεκέλε εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο. 

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα εζηηάδεη ζην αλ ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε 

θαη ν ζρεδηαζκφο εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο βνεζά ζηελ βειηίσζε ησλ 

δεμηνηήησλ ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζε κε ζθνπφ ηελ επηηπρεκέλε αλάγλσζε.  Γηα 

ηελ  δηεξεχλεζε απηνχ ηνπ εξσηήκαηνο ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε πξνζεθηηθά ην 

εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο, ζην νπνίν ην παηδί  ζπκκεηείρε νθηψ 

εβδνκάδεο. Καηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε (post-test) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηα ίδηα 

εξγαιεία δηαπηζηψζεθε φηη φηαλ νη αξρηθνί βαζκνί αλάρζεθαλ ζε ηππηθνχο θαη 

εξκελεχζεθαλ βάζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ δηαγξάκκαηνο, ε επίδνζε ηνπ καζεηή 

παξέκεηλα ρακειή ηφζν ζηηο  δεμηφηεηα ηεο αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο φζν 

θαη ζηελ δεμηφηεηα ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο.  

 Ζ παξαπάλσ δηαηχπσζε πξέπεη λα εξκελεπζεί κε πξνζνρή θαζψο ε 

δηαδηθαζία ζηάζκηζεο ηνπ ηεζη πεξηιακβάλεη παηδηά απφ ηνλ ηππηθφ πιεζπζκφ κε 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, ησλ νπνίσλ ε επίδνζε ζχκθσλα κε ην εξγαιείν 

θαηαηάζζεηαη ζηε δψλε κε ηππηθνχο βαζκνχο επηά θαη θάησ, δειαδή παηδηά κε 

ρακειή επίδνζε. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ν καζεηήο κε ΓΑΦ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη 
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δπζθνιίεο ηφζνο ζηελ απνθσδηθνπνίεζε φζν θαη ζηελ θσλνινγηθή επίγλσζε, 

ζεκεηψλνληαο ρακειή επίδνζε ζηηο επηκέξνπο δνθηκαζίεο. Όκσο, παξαηεξψληαο ηηο 

απαληήζεηο ηνπ ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε δηαπηζηψλεηαη φηη έρεη απμεζεί ν αξηζκφο 

ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ηνπ. Ζ δηαπίζησζε απηή νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πνπ έιαβε ζηηο δεμηφηεηεο ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο  επέθεξε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ, ε νπνία φκσο δελ 

ήηαλ ηφζν ηζρπξή ψζηε ν καζεηήο λα αιιάμεη δψλε βαζκνιφγεζεο. 
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πδήηεζε 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηηο δχν εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

πνπ νξίζηεθαλ ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

πνξίζκαηα  αλαδείρζεθε φηη ν ππφ παξαηήξεζε καζεηήο κε απηηζκφ ρξήδεη εηδηθήο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηηο δεμηφηεηεο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο κε ζηφρν ηελ 

θαηάθηεζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο. Σα ίδηα επξήκαηα ζπλαληψληαη  θαη ζηελ 

έξεπλα ησλ Αllor et al (2010) αιιά θαη ησλ Catts & Kamhi (2005), φπνπ 

επηζεκαίλνληαη νη δπζθνιίεο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο 

σο απνηέιεζκα ειιείκκαηνο ζηελ θσλνινγηθή επίγλσζε. 

 Δπηπιένλ, κεηά ηελ παξέκβαζε πνπ έιαβε ζεκείσζε πξφνδν ζην επίπεδν ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο-σο άζξνηζκα επηδφζεσλ ζε δχν δεμηφηεηεο ζην ζηαζκηζκέλν 

εξγαιείν θαη ζε δχν δεμηφηεηεο ζην άηππν- αιιά θαη ζην επίπεδν ηεο αλαγλσζηηθήο 

απνθσδηθνπνίεζεο. Ζ πξφνδνο πνπ ζπληειέζηεθε δελ ήηαλ ηθαλή λα επηθέξεη αιιαγή 

ζηελ δψλε επίδνζεο ηνπ ζηαζκηζκέλνπ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο αιιά παξαηεξψληαο 

ηηο απαληήζεηο ηνπ καζεηή δηαπηζηψζεθε φηη αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ζε πεξηζζφηεξα 

εξσηήκαηα απφ φηη ζηελ αξρηθή αμηνιφγεζε. Δπνκέλσο,  απηέο νη δχν δεμηφηεηεο 

θαίλνληαη λα επεξεάδνληαη ζεηηθά απφ ην πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ ζπκκεηείρε , 

παξά ην γεγνλφο φηη ε επίδνζε ην παξακέλεη ρακειή. ε ζπλάθεηα κε ηελ παξαπάλσ 

δηαηχπσζε είλαη θαη ηα επξήκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή βειηίσζε  ησλ δεμηνηήησλ 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο έπεηηα απφ ζπζηεκαηηθή εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε (Μathes, 

Roberts &Jones, 2010, Gabig, 2010, Conners, et al.,2006). Aθφκε, επηβεβαηψζεθε θαη 

ε δηαπίζησζε ησλ Frith & Snowling (1983) φπσο αλαθέξεηαη ζην Nation et al (2006), 

φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ αληί λα απνθσδηθνπνηνχλ ή απνθξππηνγξαθνχλ ηηο ιέμεηο 

θαηά ηελ αλάγλσζε  ρξεζηκνπνηψληαο κηα θσλνινγηθή ζηξαηεγηθή επσθεινχληαη 

απφ ηελ απνκλεκφλεπζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ κε βάζε ηε κνξθή ή ηελ 

αλαγλψξηζε πξνηχπσλ. 

 Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή  

ζηελ αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε θαη ζηελ θσλνινγηθή επίγλσζε σο ρακειή, 

αθφκε θαη κεηά ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πνπ έιαβε  κπνξεί λα νθείιεηαη  ζηηο 

ίδηεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ αμηνινγήζεθαλ. Αλαιπηηθφηεξα, ε αλαγλσζηηθή 

απνθσδηθνπνίεζε αμηνινγήζεθε κε αλάγλσζε ζπιιαβψλ θαη ςεπδνιέμεσλ. Οη 

ςεπδνιέμεηο ζηεξνχληαη ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν θαη ηείλνπλ λα ρξεηάδνληαη 



 

55 

 

πεξηζζφηεξν ηε ζπκβνιή ηεο θσλνινγηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πιεξέζηεξε 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ (Gillon, 2007). Δπνκέλσο, ε έιιεηςε ηεο ηθαλνπνηεηηθήο 

ζηξαηεγηθήο ηεο θσλνινγηθήο κεηάθξαζεο θαίλεηαη ζηε δπζθνιία ηνπ καζεηή λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ αλάγλσζε ησλ ςεπδνιέμεσλ.  

΄ Όζνλ αθνξά ην επίπεδν ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη εδψ ην παηδί κε 

απηηζκφ έρεη λα αληηκεησπίζεη έλα δχζθνιν εγρείξεκα εμαηηίαο ησλ γλσζηηθψλ ηνπ 

ειιεηκκάησλ. Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε είλαη κηα γλσζηηθή ηθαλφηεηα αλάιπζεο θαη 

ζχλζεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζηα ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία. Ο καζεηήο κε απηηζκφ 

έρεη λα αληηκεησπίζεη ηε ρακειή γλσζηηθή αλάπηπμε ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο κηαο 

ηφζν αθαηξεηηθήο γλσζηηθήο θαηάθηεζεο,  φζν θαη ηε δπζθνιία πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηε θχζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηεο κε ηθαλνπνηεηηθήο δηάθξηζεο ησλ θσλεκάησλ 

πνπ απνηεινχλ ην ιφγν (Laz, 2009). Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αμηνιφγεζε 

ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο θσλνινγηθέο δεμηφηεηεο κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαηάηκεζεο ςεπδνιέμεσλ ζε θσλήκαηα θαη απαινηθή θσλήκαηνο. Όπσο αλαθέξνπλ 

νη Gνswami & Bryant (1990)  ζην Πφξπνδαο (2002), ε δπζθνιία ησλ παηδηψλ ζηελ 

δεμηφηεηα ηεο θαηάηκεζεο ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη θαη ζηε γλσζηηθή αδπλακία ησλ 

παηδηψλ λα δηεθπεξαηψζνπλ ην γλσζηηθφ έξγν ηεο αληηζηνίρηζεο. Καζψο ε αλάιπζε 

ησλ δνκηθψλ ζηνηρεηψλ ησλ ιέμεσλ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ πξνυπνζέηεη θαη βαζίδεηαη 

ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία ηεο αληηζηνίρηζεο. Ηδηαίηεξνπο γλσζηηθνχο κεραληζκνχο 

απαηηεί θαη ε επηηπρήο πξαγκαηνπνίεζε ηεο απαινηθήο θσλήκαηνο ζηε ιέμε. 

χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο εξεπλεηέο, απαηηεί ηελ ηθαλφηεηα βξαρχρξνλεο κλεκνληθήο 

ζπγθξάηεζεο ηεο ιέμεο, ηελ ηθαλφηεηα δηάθξηζεο θαη έπεηηα απνθνπήο ηνπ αξρηθνχ 

θσλήκαηνο ηεο ιέμεο, ηελ ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο ε νπνία 

ζηεξείηαη ελλνηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηελ αλάζπξζε  απφ ηε βξαρππξφζεζκε απηή 

κλεκνληθή ζπγθξάηεζε θαη ηέινο ηελ εθθνξά ηεο ιέμεο. Ζ δπζιεηηνπξγία κηα ή θαη 

φισλ ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ ελδερνκέλαο λα νδεγεί ζε απνηπρία αλάπηπμεο 

απηήο ηε ηθαλφηεηαο. Ο  Βruce (1985) ζην Βryant and Bandle (1985) ζπκπιεξψλνπλ 

φηη ε ηθαλφηεηα ηεο απαινηθήο ελφο θσλήκαηνο απφ κία ιέμε θαηαθηηέηαη ζηα 8 θαη 9 

έηε ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο. Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ, φηη γηα λα ηελ 

αζθαιέζηεξε δηεμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο  πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζηνχλ ηφζν ε ειηθία φζν θαη ε θχζε ηεο δηαηαξαρήο  
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Πεξηνξηζκνί έξεπλαο- Πξνηάζεηο 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζα έξεπλαο ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Δηδηθφηεξα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε 

παξνχζα έξεπλα ζπληζηά κηα κειέηε πεξίπησζεο, φπνηε ηα απνηειέζκαηα ηεο  δελ 

κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. Σν 

γισζζηθφ θαη αλαγλσζηηθφ πξνθίι ησλ παηδηψλ απηψλ δηαθξίλεηαη απφ κεγάιε 

εηεξνγέλεηα, επνκέλσο αθφκα θαη κέζα ζηελ ίδηα θαηεγνξία αλαπεξίαο ππάξρεη 

κεγάιε δηαθνξνπνίεζε, κε απνηέιεζκα άηνκα κε ηελ ίδηα δπζθνιία λα ρξήδνπλ 

δηαθνξεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.   

 Μηα ελδηαθέξνπζα πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, ζα κπνξνχζε λα είλαη ε 

δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο ζηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα ζε άηνκα κε απηηζκφ. Γεδνκέλνπ, φηη έξεπλεο γηα ηελ δεμηφηεηα ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ αλάγλσζε γηα ηα άηνκα κε απηηζκφ 

ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα εθιείπνπλ, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα 

δηελεξγεζεί κηα έξεπλα πνπ λα αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζηεκαηηθήο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο  ζε επίπεδν θσλνινγηθήο επίγλσζεο ζε καζεηέο κε 

απηηζκφ ηφζν ζην πξναλαγλσζηηθφ ζηάδην φζν θαη ζηελ επίδξαζε πνπ έρεη απηή ε 

παξέκβαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία ζηηο πξψηεο ηάμεηο 

ηνπ δεκνηηθνχ θαηά θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

Πίλαθαο 1 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

α/α  ηόρνη Παηδαγσγηθό Τιηθό  

 

1 

 

Δληνπηζκόο 

αξρηθνύ 

θσλήκαηνο 
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2 

 

Γηάθξηζε 

δηαθνξεηηθνύ 

αξρηθνύ 

θσλήκαηνο 
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3 

 

Δληνπηζκόο 

ηειηθνύ 

θσλήκαηνο 

 

 

 

4 

 

ύλζεζε 

θσλεκάησλ ζε 

ζπιιαβέο 
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5 

 

ύλζεζε 

ζπιιαβώλ/ 

απνθσδηθνπνίεζε 

 

 

 

6 

 

Καηάηκεζε 

δηζύιιαβεο 

ιέμεοζε ζπιιαβέο 

θαη θσλήκαηα 
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7 

 

ύλζεζε 

ζπιιαβώλ θαη 

θσλεκάησλ ζε 

δηζύιιαβε ιέμε 

 

 


